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

Zdumiewajcie się nad
CUDOWNYM
—James K. Nolt
„Dziecko bowiem narodziło się nam, Syn został nam
dany. Na Jego ramieniu spocznie władza, a nazwą Go
imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec
Wieczności, Książę Pokoju” (Iz 9,6). Po raz kolejny rozmyślamy i radujemy się Synem Bożym. Cudowny — to
imię podsumowuje, kim Jezus Chrystus był, kim jest
i kim będzie. On jest cudowny we wszystkich aspektach swego życia, śmierci i zmartwychwstania. W trakcie
Jego służby na ziemi ludzie byli zdumieni; również my
nigdy nie powinniśmy tego zdumienia zagubić. Patrzmy
na Tego, który jest Cudowny.
Cudowne Jego narodzenie. Nigdy się nie znudzimy
historią Jego narodzin — a także wydarzeń, które je
poprzedzały i następowały po nich. Ich uczestnicy reagowali na nie ekscytacją i podziwem. Maria najpierw była
zakłopotana zapowiedzią Gabriela, lecz potem „zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim
sercu” (Łk 2,19). Pasterze przestraszyli się, widząc aniołów, lecz potem uwierzyli i pośpieszyli, by odwiedzić

Jezusa. Uwielbiali i chwalili Boga „za wszystko, co słyszeli
i widzieli, tak jak im zostało powiedziane”. Ich zdziwienie było zaraźliwe. „A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się
temu, co pasterze im mówili” (Łk 2,18). Mędrcy byli
tak zaintrygowani pewną unikalną gwiazdą, że wytrwale
podróżowali, by uwielbić Cudownego. „Gdzież jest ten
król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem Jego
gwiazdę na Wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać Mu
pokłon” (Mt 2,2).
Cudowne Jego nauczanie. Pewnego dnia Jezus ujrzał
rzeszę gorliwych słuchaczy, więc wstąpił na górę, skąd
mogli Go wyraźnie słyszeć. Nauczał ich radykalnej koncepcji nowego królestwa podczas niezrównanego Kazania
na Górze. Jak zareagował tłum? „A gdy Jezus dokończył tych słów, ludzie zdumiewali się Jego nauką. Uczył
ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni
w Piśmie” (Mt 7,28–29). Pewnego razu gdy nauczał
w synagodze, zdumieni słuchacze pytali: „Skąd On ma
tę mądrość i moc?” (Mt 13,54).

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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Cudowna Jego moc. Po tym jak Jezus usługiwał
w mocy w Kafarnaum, uczniowie byli zadziwieni, ale On
miał dla nich w zanadrzu coś jeszcze (zob. Mt 8,5–17).
On sam, zmęczony i potrzebujący odpoczynku, wszedł
z nimi na małą łódź, żeby przepłynąć Jezioro Galilejskie.
Wkrótce mocno zasnął i nie obudziła Go nawet burza
zalewająca falami cały pokład. Zdesperowani uczniowie
obudzili Go: „Panie, ratuj nas! Giniemy! I powiedział do
nich: Czemu się boicie, ludzie małej wiary? Potem wstał,
zgromił wichry i morze, i nastała wielka cisza. A ludzie
dziwili się i mówili: Cóż to za człowiek, że nawet wichry
i morze są Mu posłuszne?” (Mt 8,25b–27).
Cudowna Jego służba. Pewna Samarytanka przyszła
jak zwykle do studni Jakuba, żeby naczerpać kolejne
wiadro wody… lecz ujrzała tam siedzącego Żyda, który
miał nawet czelność poprosić ją, żeby dała mu pić. To
była pierwsza niespodzianka, lecz nie jedyna. Rozmowa
się rozwinęła, a ona usłyszała zdumiewające słowa:
„Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz,
nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś” (J 4,18).
Po tej rozmowie, która odmieniła jej życie, podekscytowana kobieta pobiegła z powrotem do swej wioski
Sychar. „Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus?”
(J 4,29). Kobieta przeżyła wiele trudnych doświadczeń,
miała za sobą pięć nieudanych małżeństw, więc wiele
osób uznałoby ten opis Jezusa za drwinę, ale tym razem
było inaczej. Zachęciła mieszkańców wioski do szukania Jezusa. On sami potem zaświadczyli: „Wierzymy już
nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata,
Chrystus” (J 4,42).
Jezus zdumiewał ludzi swoją służbą. Mężczyzna uzdrowiony ze ślepoty powiedział: „Od wieków nie słyszano,
aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby
on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić” (J 9,32–
33). Gdy uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili
do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, chcąc nie
tylko dokonać jej egzekucji, lecz również przyłapać Go
na słowie, zareagował z zadziwiającą mądrością: „Kto
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8,7). Wyobraźcie sobie jej zdumienie, gdy usłyszała uzdrawiające słowa: „ I ja ciebie nie potępiam. Idź
i już więcej nie grzesz” (J 8,11).
Cudowna Jego śmierć. Jezus zdumiewał słuchaczy
szczerymi, uprzejmymi odpowiedziami na fałszywe
oskarżenia, na zdrady i zapieranie się Go, na biczowanie i na wbijanie gwoździ w Jego ręce i nogi. Pośród tego
4
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aktu brutalności niektórzy uznali, że Ten jest Cudownym.
Nawet zastraszany Piłat powiedział: „Oto wyprowadzam
Go do was na zewnątrz, abyście wiedzieli, że nie znajduję w Nim żadnej winy” (J 19,4). Jeden z przestępców
ukrzyżowanych wraz z Jezusem wyznał: „(...) Odbieramy
należną zapłatę za nasze uczynki, ale On nic złego nie
zrobił” (Łk 23,41). „Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo,
bardzo się zlękli i powiedzieli: On prawdziwie był Synem
Bożym” (Mt 27,54).
Cudowne Jego zmartwychwstanie. „Nie ma Go tu.
Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan” (Mt 28,6). „Pan naprawdę
zmartwychwstał” (Łk 24,34). Zadziwienie Tym, który
jest Cudowny, osiągnęło nowy poziom, gdy niesamowite wieści zaczęły się rozchodzić. Dowody były bezdyskusyjne. „Wtedy Tomasz Mu odpowiedział: Mój Pan
i mój Bóg!” (J 20,28). „I mówili między sobą: Czy nasze
serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze
i otwierał nam Pisma?” (Łk 24,32).
Cudowny On sam! Wstąpił do nieba i teraz jest
naszym orędownikiem i arcykapłanem, rozumiejącym
nasze zmagania i wstawiającym się za nas: „Mając więc
wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez
niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego
wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana,
który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz
kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy
dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,14–16). I będzie Cudowny podczas swego wiecznego panowania: „Zasiadającemu na
tronie Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała,
i moc na wieki wieków” (Obj 5,13).
Zdumiejcie się znowu Jezusem. Jak pasterze uwielbijcie Go i chwalcie; jak mędrcy szukajcie Go, by oddać
Mu chwałę. Bądźcie pełni bojaźni wraz uczniami
w łodzi, mówiąc: „Cóż to za Człowiek!”. Upamiętajcie
się, uwierzcie w Niego i bądźcie Mu posłuszni. Głoście
nowinę: „Chodźcie, zobaczcie Go...”. Oto On w całej
swojej pełni. Stańcie w bojaźni i zdumieniu — uwielbijcie Tego, którego imię jest Cudowny.
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

Świąteczne życzenia od Wszechmocnego Boga
—John D Martin
I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.
(Łk 2,10–11).

Nie bójcie się

Przeżywasz lęki? Kłopoty? Rozterki? Mam dla Ciebie wiadomość: Nie
bój się żadnej z tych przygnębiających rzeczy, które spotykasz w tym
życiu, nie bój się śmierci ani wieczności. Posłałem mojego Syna, aby
otworzył drogę do nieba.

Radość

Zwiastuję wam wielką radość! Inne świąteczne pozdrowienia mogą Ci
życzyć miłych chwil w wykwintnych zwrotach, ale ja posyłam Tobie
najcudowniejszą nowinę, jaką kiedykolwiek usłyszysz. Ludzie czekali
przez stulecia, aby ją usłyszeć i od tej chwili stała się nadzieją dla ludzkości. Nic dziwnego, że czas świąt to czas radości, dobrej woli, kolęd
i prezentów…

Zbawiciel

Dobra nowina po prostu jest taka, że Mój Syn przyszedł na świat –
Ten, który może Was wybawić od obecnego stanu grzechu, a także od
wiecznego oddzielenia ode Mnie oraz kary. Mój Syn przyszedł dobrowolnie jako niemowlę, aby prowadzić doskonałe życie i umrzeć za
grzechy świata. On prawdziwie jest Zbawicielem!

Wam

Wam – którzy zostaliście stworzeni doskonałymi przez Mnie. Mieliście
prawdę i wolność. Ale użyliście waszej wolności do buntu przeciwko
Mnie. Smutek, grzech i śmierć stały się odtąd Waszym udziałem.
A jednak umiłowałem Was! To właśnie Wam został dany Zbawiciel –
umierając w zastępstwie za Was. Czy powrócicie do Mnie poprzez

wiarę w Niego? Tylko „nie bójcie się” a „radość”
będzie Waszym udziałem.

Jestem Bogiem miłości:

„W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna
swego jednorodzonego posłał Bóg na świat,
abyśmy przezeń żyli. 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 4,9–10).

Daję Wam zaproszenie:

„Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana,
aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż
jest hojny w odpuszczaniu!” (Iz 55,7).

Uczynię Was moimi synami:

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg
Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli
pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.”
(Ga 4, 4–5).
„Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego
(…)” (J 1,12).
„Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były
zgładzone grzechy wasze (…)” (Dz 3,19).
Pilgrim Tract Society
Randleman, NC 27317
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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NAJWIĘKSZY DAR
Największy dar ze wszystkich – czy wiecie, co
lub KTO jest tym Darem?
Anioł Pański ogłosił Jego przyjście pasterzom
pilnującym trzód w nocy na wzgórzach Judei. Jego
wieść brzmiała: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam
wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś
bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan” (Łk 2,9–11).
Pasterze opuścili swoje stada i wyruszyli, aby przyjąć
ten Dar – Tego, którego imię brzmiało JEZUS – czyli
ZBAWICIEL.
Ten Zbawiciel, narodzony na tym świecie jako niemowlę w skromnym żłobie, osiągnął wiek dorosły,
nauczał w taki sposób, że nikt inny nie potrafił nauczać
tak jak On, czynił dzieła, jakich inni nigdy nie czynili
i żył życiem, jakim nikt inny nie żył. Umarł na krzyżu
jak nikt inny, ponieważ był bezgrzesznym Synem Bożym.
Przelał tam swoją drogocenną krew, aby obmyć nas
z grzechów. Następnie zmartwychwstał i odszedł do
nieba, gdzie żyje i zbawia oraz trzyma w swojej opiece
tych, którzy przyszli do Boga przez Niego.
Tak, On jest Bożym Darem dla całego świata. „Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne” (J 3,16); „Zapłatą bowiem za
grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne
w Jezusie Chrystusie, naszym Panu” (Rz 6,23).

Dary ludzi są dobre, ale Boży Dar jest lepszy niż najlepszy dar. Dary ludzi są z tego świata i trwają tylko tymczasowo. Boży Dar jest z nieba i jest wieczny, przynoszący
życie wieczne, radość, pokój i szczęście oraz zadowolenie
i spełnienie.
Ten Dar to OSOBA – Pan Jezus Chrystus – najlepszy
dar Boży dany każdemu człowiekowi. Jeśli chcesz, aby
dar ten został, to wszystko, co musisz zrobić to przyjąć
i dziękować Dawcy. Czy chcesz przyjąć od Boga ten dar
i dziękować Mu? Dzięki temu możesz się radować przebaczeniem swoich grzechów, nowym życiem i nieustającym dziękczynieniem: „Bogu niech będą dzięki za jego
niewypowiedziany dar” (2 Kor 9,15).
Przyznaj i wyznaj, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Zbawiciela. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga” (Rz 3,23). Uwierz, że Jezus umarł
za twoje grzechy zgodnie z Pismem, został pogrzebany
i zmartwychwstał trzeciego dnia (1 Kor 15,3–4). Przyjmij
Go dzisiaj jako osobistego Zbawiciela: „Lecz wszystkim
tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami
Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię” (J 1,12).
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest
z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie
chlubił” (Ef 2,8–9).
Zaczerpnięto z Pilgrim Tract Society
Randleman, NC 27317
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Oblubienica Baranka – Kościół
Kilku moich wnuków w wieku szkolnym często majstruje przy własnych drobnych projektach, tłukąc w coś
młotkiem, tnąc piłą i mierząc. Kiedy ich pytam, nad czym
pracują, nie bardzo chcą odpowiedzieć. Może nie są pewni,
czy uda im się zrobić to, co sobie zamierzyli.
W swej nieskończonej mądrości, Bóg również okrył niektóre swoje plany tajemnicą. Nie dlatego, że nie wie, na
6
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—J. S.

co się zdecydować. Stworzył wszechświat w jakimś celu.
Na pewno Jego ostatecznym zamiarem było przygotowanie Oblubienicy dla swego Syna Jezusa Chrystusa. Tą
Oblubienicą jest nowotestamentowy Kościół.
Przez całe wieki realizacja Bożego projektu Kościoła
nabierała kształtu krok po kroku. Po drodze były komplikacje, ale On w swojej uprzedniej wiedzy miał świadomość, że przyjdą, i plan, co z nimi zrobić.

Adam i Ewa w Ogrodzie Eden otrzymali wybór – albo
będą posłuszni, albo nie. Okazali nieposłuszeństwo, co było
poważną komplikacją w realizacji Bożych planów, mającą
długofalowe rezultaty. Lecz Bóg obiecał Wybawiciela, który
zdepcze głowę szatana.
Wiele lat później część Żydów odrzuciła Mesjasza, który
przyszedł od Boga, lecz Bóg użył tego odrzucenia, by wszczepić pogan ze wszystkich narodów do swego Królestwa. Bóg
wiedział, o co Mu chodzi – o powstanie nowotestamentowego Kościoła, czyli dzieci Bożych zbawionych krwią
Jezusa Chrystusa.
Drogi Boga są tak bardzo wyższe w porównaniu
z naszymi, że ludzkie umysły są w stanie objąć jedynie część
Jego cudownych dzieł. On zniszczył kiedyś zło na ziemi
wodami potopu. Wybrał Abrahama, żeby został ojcem Jego
wybranego narodu Izraela. Mówił przez Mojżesza, wzywając Izraelitów do oddzielenia się, bo są narodem świętym.
Mówił przez psalmistę Dawida, przez mędrca Salomona
i przez licznych proroków w Starym Testamencie. Wszystkie
„strzałki” wskazywały na przyszłość. A Bóg miał w planie
wspaniałe rzeczy.
Potem nastąpiło cudowne przyjście Jezusa, zrodzonego
z dziewicy Marii. Jezus stanowił wypełnienie prorockich
przepowiedni o Mesjaszu. Nadeszła pełnia czasu. Znamy
dobrze tę historię. Jezus przechodził przez Judeę i Galileę,
uzdrawiając ludzi i ogłaszając wolę Bożą. Umarł na krzyżu,
a Jego ciało umieszczono w grobie. Grób nie mógł Go
jednak zatrzymać. Powstał z martwych jako zwycięzca nad
śmiercią i siłami szatana. Czterej Ewangeliści zostawili nam
zapis Jego życia, śmierci, zmartwychwstania, a potem wniebowstąpienia, po którym zasiadł po prawicy Boga. Powróci
na ziemię w chwale.

Królestwo Chrystusa

Jezus miał wiele do powiedzenia o swoim Królestwie, co
wyjaśniał swoim uczniom jeszcze podczas służby na ziemi.
Oczekiwali oni niesłusznie, że już za ich dni nastała pora
ustanowienia Królestwa Chrystusa i że wkrótce Pan Jezus
pobije Rzymian okupujących ich kraj.
Zamiast tego wstąpił On do nieba, a dziesięć dni później podczas święta Pięćdziesiątnicy Jego Królestwo oficjalnie dało pokaz mocy i chwały. Narodził się Kościół
Jezusa Chrystusa, a świat nie miał już nigdy być
taki sam. Łukasz napisał o tych wczesnych dniach
w Dziejach Apostolskich – pisał o tym, jaką formę przybrał Kościół, jakie miał problemy z rozpoznaniem woli
Bożej czy o nawróceniu arcywroga Kościoła, Saula
z Tarsu, który stał się apostołem Pawłem.
Życie pierwszych chrześcijan nie było łatwe, lecz Bóg

ewidentnie działał. Apostołowie pisali listy, które miały
wejść w skład Nowego Testamentu. Paweł mógł napisać do
Tymoteusza, młodego przywódcy w Kościele: „Całe Pismo
jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości (...)”. Odnosił się co prawda do Starego Testamentu,
lecz dzisiaj możemy czytać Nowy Testament, gdzie przykazania są jeszcze doskonalsze, gdyż stanowią dalsze objawienie Bożej woli na ziemi dla Jego Kościoła, który istnieje
do dzisiaj.

Nauczanie wczesnych anabaptystów

Czego Bóg oczekuje od współczesnego Kościoła? Jakie
są cechy prawdziwego Kościoła? Co stanowi jego fundament? Jak rozpoznać sygnały, że dany kościół jest fałszywy?
Te kwestie niepokoją nas wszystkich i dlatego temat jest
wart poważnego przestudiowania.
Tego rodzaju pytania krążą już od dłuższego czasu. Ponad
czterysta lat temu wcześni anabaptyści w Holandii szukali
w Biblii odpowiedzi na te same problemy. Jak rozpoznać
prawdziwy kościół? Po jakich cechach można go rozpoznać?
Menno Simons i Diedrich Phillips byli biskupami
w kościołach wczesnoanabaptystycznych. Obaj są autorami
pism, które przechowały się do dzisiaj. Obydwaj przywódcy
podali w punktach listę cech, po których można rozpoznać
prawdziwy Kościół. O ile wiem, pisali je oddzielnie, lecz
doszli do zdumiewająco podobnych wniosków.
Ich pisma są w tym temacie chyba najbardziej pomocne
spośród tych, jakie mogłem znaleźć – oczywiście z wyjątkiem Pisma Świętego. Okoliczności panujące za ich czasów
były zupełnie inne od dzisiejszych. Dlatego niektóre rzeczy
oni uważali za tak oczywiste, że nawet ich nie wymienili.
Dzisiaj stajemy w obliczu presji zupełnie nieznanych w XVI wieku. Oczywiście, ludzka natura się nie
zmieniła. Mimo to, wciąż pojawiają się jakieś nowe
nauki. Niektórzy wprowadzają bardzo subtelne doktryny, które są fałszywe i niebezpieczne. Możemy się
wiele nauczyć od poprzednich pokoleń, lecz trzeba
mieć świadomość powstawania takich wierzeń,
z którymi jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia.

Położenie fundamentu

Chcąc wznieść nowy budynek, oczywiście musimy zacząć
od położenia fundamentu, który musi być trwały – to jest
bardzo ważne. Jezus odniósł się do tej prawdy w 7 rozdziale
Ewangelii według Mateusza, gdzie mówił o mądrym człowieku budującym swój dom na skale. Gdy nadeszły burze,
dom stał mocno. Następnie powiedział o głupcu budującym na piasku. Kiedy przyszły burze, upadek jego domu
był wielki.

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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Jaki jest fundament Kościoła? Został opisany
w 1 Koryntian 3,11: „Nikt bowiem nie może położyć innego
fundamentu niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus
Chrystus”.
Apostoł Piotr ogłosił tę samą prawdę w Dziejach
Apostolskich 4,12: „I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie
ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”. Mówił
o Jezusie.
Możemy uznać, że fundamentem nowotestamentowego
Kościoła jest Jezus Chrystus, Syn Boży. To oznacza jednak
więcej, niż zazwyczaj myślimy. Jezus i Jego Oblubienica, czyli
Kościół, są nierozłączni. Być może powinniśmy bardziej doceniać ten „fundament Kościoła” i dostrzegać, że jesteśmy jako
Kościół z nim powiązani. Zastanówmy się nad tym głębiej.
Nawet, jeśli wcześni autorzy anabaptystyczni nie włączyli Jezusa jako fundament do swej listy cech prawdziwego
Kościoła, to możemy być pewni, że wierzyli w Jego nadrzędność. Jezus jest Panem ponad wszystkim oraz Zbawicielem
ludzkości. Czterej autorzy Ewangelii – Mateusz, Marek,
Łukasz i Jan – dają świadectwo Boskości Chrystusa i Jego
misji na ziemi.
Są ludzie, którzy przyjmują własne słowa Jezusa jako Boskie
i uznają cztery Ewangelie, lecz podważają resztę Nowego
Testamentu. Jest to z pewnością spaczona i fałszywa nauka.
Powinniśmy studiować inne księgi Nowego Testamentu, żeby
zobaczyć, w jak wielkiej czci ich autorzy mieli Jezusa Chrystusa.
Z konkordancją w ręku szybko policzyłem, jak często
imię Jezus jest wymienione w księgach innych niż cztery
Ewangelie. Okazało się, że znalazłem ponad 600 wersetów
z jego imieniem. Na przykład, sprawdźcie pierwsze rozdziały
Listów do Efezjan, Filipian i Kolosan. To oznacza, że Jezus
jest naprawdę centralną postacią Nowego Testamentu i żaden
„kościół” zbudowany na innym fundamencie nie jest prawdziwym kościołem chrześcijańskim.
Ktoś powiedział, że chrześcijanin jest najskuteczniejszym
świadectwem chrześcijaństwa.
Czy jest jakieś niebezpieczeństwo położenia zbyt wielkiego
nacisku na rolę społeczności w życiu wierzącego? Słyszałem
ludzi, którzy tak twierdzą. Tacy krytycy dodają, że nie znajdują w Nowym Testamencie zbyt szerokiego nauczania na
temat takiej roli.
Nie zgadzamy się z nimi. Zacytujmy Księgę Objawienia
19,6–7:
„I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu
wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja,
bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się
i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka,
a jego małżonka się przygotowała”.
8
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Jezus stanowi centrum naszej wiary, ale przecież żyjemy
wiarą w Niego pośród społeczności!
W 18 rozdziale Ewangelii według Mateusza sam Jezus
odnosi się do odpowiedzialności Kościoła w stosunku do
zatwardziałego grzesznika:
„A jeśli kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak
poganin i celnik”.
Lecz najmocniejsze podkreślenie więzi Chrystusa
z Kościołem mamy w Liście do Efezjan 5,23 do końca rozdziału. Mężowie mają miłować swoje żony jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Chrystus ma wobec
swojej Oblubienicy wysokie wymagania: „Kościół chwalebny,
niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz
żeby był święty i nienaganny”. Powiązanie jest oczywiste. Nie
można go nie zauważyć ani lekceważyć.
Zatem Królestwo Boże ma pewny fundament. Zostało
ustanowione na ziemi, lecz swoje apogeum osiągnie dopiero
w wieczności. W 1 Liście do Tesaloniczan możemy przeczytać o dramatycznym powrocie Pana i o końcu tego wieku.

Biblijne bliźnięta

Powtórzmy jeszcze raz. W małżeństwie życie męża i żony
się łączy, a ci dwoje stają się jednym ciałem. Żadne nie jest
kompletne bez tego drugiego. Istnieje w Biblii więcej takich
przykładów. O wierze i uczynkach wiele już napisano. Jakub
pisze, że wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Z tego
samego powodu jest odwrotnie. Autor Listu do Hebrajczyków
mówi: „Bez wiary nie można podobać się Bogu”. Wiary
i uczynków nie można rozdzielić.
To samo dotyczy miłości i dyscypliny. Według 12 rozdziału Listu do Hebrajczyków Bóg chłoszcze tych, których
kocha. Jedno i drugie idą ręka w rękę, a bez siebie nawzajem są nieskuteczne. Gdzie nie ma miłości, nie będzie również dyscypliny według Bożego serca. Jeśli nie ma dyscypliny,
tam brakuje miłości. Jedno i drugie uzupełnia się nawzajem.
Podobnie jest z Chrystusem i Kościołem. Chrystus jest
Głową Kościoła i jego Zbawicielem. Jest niebiańskim
Oblubieńcem, który wkrótce przyjdzie zabrać do domu
swoją Oblubienicę. Chrystus jest fundamentem Kościoła.
Fundamentalne prawdy rządzące Kościołem są stałe i niezmienne jak fundament domu.
„Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką
pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech
odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa”
(2 Tm 2,19).
Oblubieniec zna tych, którzy tworzą Jego Oblubienicę,
a oni żyją świętym życiem w Jego imieniu.
Zaczerpnięto z Family Life, styczeń 2018
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Szukając Króla
Ewangelia według Mateusza 2,1–12
Opowieść o Bożym Narodzeniu jest pełna cudów,
wypełnienia proroctw, radości, tajemnicy i Bożej opatrzności. W części drugiej odchodzimy trochę od przejawów
wiary wykazywanej przez wczesny Kościół, omówionych
w części pierwszej. Zamiast tego widzimy krok wiary
ludzi pochodzących spoza ludu Bożego i uznanie jednego z aspektów Jego szerszego planu dla ludzkości. Ci
ludzie ze Wschodu szukali Tego, który narodził się jako
Król Żydów.
Niewiele wiemy o tych mędrcach. Prawdopodobnie
pochodzili z Persji, a ich wiedza o Żydach i ich proroctwach pochodziła od wygnańców z Izraela, którzy nie
chcieli wrócić do Jerozolimy. Być może miała na nich
wpływ Księga Daniela napisana jakieś 550 lat wcześniej
i mówiąca o przyszłym Władcy. Badali nieboskłon i byli
czujni wobec każdego nowego zjawiska astronomicznego. I oczywiście nie wolno pominąć oczywistego prowadzenia Bożego, jakiego doświadczali.
Ich długa podróż i dociekania z pewnością powinny
wzbudzić zainteresowanie żydowskich przywódców
w Jerozolimie. Weryfikując prośbę mędrców, najwyraźniej stracili zainteresowanie tematem. Znali Pisma, ale
z jakiegoś powodu nie łączyli ich badań z obiecanym
Mesjaszem, którego oczekiwali. Jedynie Herod był ciekawy, co wynikało ze strachu i zazdrości.
Król Herod był okrutnym i krwawym władcą.
Mimo podeszłego wieku nie potrafił tolerować zagrożenia dla swoich rządów lub dynastii. Zastawił zatem
sprytną pułapkę, by wykorzystać mędrców w celu znalezienia i zabicia nowo narodzonego dziecka. Wysłał ich
do Betlejem z własnym błogosławieństwem i poprosił
o sprawozdanie z odnalezienia maleństwa. Nie docenił
jednak Bożej mocy i ochrony. Czytamy o tragicznych
efektach jego gniewu, gdy wreszcie zdał sobie sprawę, że
został przez mędrców zdradzony.
Wróćmy do nich samych. Gdy kierowali się do
Betlejem, Bóg ustanowił gwiazdę jako przewodnika,
żeby im wskazać dokładne miejsce, gdzie znaleźli cudownie narodzonego małego Króla. Oto stali przez Królem
Żydów. Być może ich zrozumienie nie było pełne, ale
radość owszem. A ich świadectwo zainspirowało niezliczone późniejsze pokolenia.

—David Burkholder

Pierwszą rzecz, jaką zrobili, gdy zostali wprowadzeni
do Dziecięcia, było złożenie Mu hołdu. Uklękli, uznając
Jego wyższość. A potem ofiarowali dary dla króla – złoto
jako symbol godności królewskiej, kadzidło jako symbol
Jego godności kapłańskiej i mirrę oznaczającą gorycz Jego
przyszłej śmierci.
Co wiedzieli ci mężowie? Jak wiele rozumieli? Nie
wiemy. Możemy sobie jednak wyobrazić ich rozmowy
w podróży powrotnej o tym, co przeżyli, włącznie
z bezpośrednimi dowodami prowadzenia ze strony Boga
niebios.
Mimo iż nie należeli do ludu Bożego, to ich przeżycia,
wskazujące na przychylność Boga względem nich, a także
ich wiara w dążeniu do poszerzenia posiadanej wiedzy,
mówią o uniwersalnym aspekcie przyjęcia wszystkich
ludzi przez tego Króla, którego szukali i ujrzeli. Mądrzy
ludzie nadal Go szukają. Bądź wśród nich.

Do przemyślenia i dyskusji

1. Przeczytaj również relację Łukasza o narodzinach
Jezusa, żeby mieć pełny obraz tego cudownego
wydarzenia o dalekosiężnych konsekwencjach.
2. Poszukaj informacji na temat tych mędrców
i tego, jak się dowiedzieli o mającym się urodzić
Królu Żydów. Porozmawiajcie o tym, czego się
dowiedzieliście.
3. Zauważcie różne reakcje na opisane wydarzenia.
O czym to świadczy? Porozmawiajcie o tym.
4. Czy Bóg nadal kontroluje wydarzenia zza kulis?
Jakie możecie podać tego dowody?
5. Ucieszmy się wraz z mędrcami i ofiarujmy
naszemu Królowi kosztowne dary w okresie Jego
Narodzenia.

Cel lekcji: Podkreślenie troski i prowadzenia Bożego
w objawianiu Jego Syna, naszego Zbawiciela.
Kluczowe wersety: Mt 2,1.2.10.
Zaczerpnięto ze Sword and Trumpet, grudzień 2017
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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dla

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

Wiara budowniczych arki

—Lamar Hege

Świat, w którym żyjemy, jest pełen przemocy i niemoralności. Zachowania ludzi są w większości ledwie cieniem biblijnych zasad, jakie Bóg podał w swoim Słowie.
Pośród tego morza złych wpływów, wierna reszta próbuje jakoś znaleźć bezpieczną drogę dla swych rodzin. My
i nasze dzieci chcemy po prostu przeżyć w świecie, który
chętnie utopiłby nas w morzu zła.
Ta garstka jest również przekonana, że na bezbożnych
spadnie sąd, a Bóg nie będzie z nim już długo zwlekał. Jak
mają żyć, żeby Bóg im błogosławił?
Powinniśmy mieć wiarę i oddanie Bogu jak Noe,
o którym autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Przez
wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę,
aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał
się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary”
(Hbr 11,7).
Księga Rodzaju, w rozdziałach 6–8, opisuje całą historię relacji Noego z Bogiem, Boże instrukcje dla niego
i jego całkowite posłuszeństwo. Potrzebujemy takiej wiary
jak Noe – wiary budowniczych arki ratujących rodziny.
Czego możemy się nauczyć na jego przykładzie?
W Hebrajczyków 11,7 czytamy, że wiara Noego była
jego motywacją w życiu. „Przez wiarę” Noe prowadził
takie a nie inne życie. Jego wiara była dojrzała. Kierowała
jego codziennym postępowaniem. Musiał uwierzyć Bogu,
zanim przyszła wielka próba. Księga Rodzaju daje nam
pewien wgląd w nawyki tego człowieka.
„Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym
w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem” (1 M 6,9).
Wiemy, że nikt nie może chodzić z Bogiem bez wiary
10
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w Niego! Można żyć moralnie nie wierząc w Boga, ale
podobanie się Bogu bez wiary w Niego jest absolutnie
niemożliwe. Noe potwierdzał swoją wiarę codziennym
życiem!
Wiara w Boga jest zasadniczą sprawą wobec wielkich prób; ale przede wszystkim Noe musiał mieć
wiarę w szarym, codziennym życiu. Powstaje pytanie:
Czy wierzę Bogu w małych sprawach, takich jak praca
i zdrowie? Takich jak potrzeby rodziny i modlitwy, które
do Niego zanoszę? Prawdopodobnie największą próbą
naszej wiary są właśnie sprawy, które wydają się mało
znaczące.
Wiara Noego jednoczyła go z Bogiem i Jego przesłaniem.
Gdy On mówił do Noego, Noe Mu wierzył – wierzył nie
tylko w to, że Bóg jest dobry, ale również w to, iż On ma
prawo osądzić grzech. Słowo Boże brzmiało: „Zamierzam
zniszczyć” i Noe w to uwierzył!
Wiara Noego nie była popularna. Wiemy, że wraz
ze swoją rodziną stanowili maleńką grupkę wierzących
w swoich czasach. Szydercy mu się sprzeciwiali. Myśleli,
że wiara w coś, czego nie można zobaczyć albo pokazać,
jest głupotą; ale jemu wystarczyło Słowo Boże. Wiara
z pewnością była dla niego pierwszą arką, do której mógł
się schronić!
Drugim aspektem zbawczej wiary Noego było to, co z nią
zrobił. „Przez wiarę Noe (…) zbudował arkę, aby ocalić swój
dom”. Noe był człowiekiem, który zrobił coś w związku ze
swoją wiarą w Boga. A On dał mu bardzo poważne zadanie
– miał zbudować arkę, przygotowując ją na przyjście wysokiej wody i na długi pobyt w środku. To wymagało wieloletniej pracy, przekraczającej ludzkie wyobrażenia.

Od kiedy Noe otrzymał rozkaz budowy arki, niewiele
czasu zostało mu na przygotowania. Jego wiara wkrótce
musiała przerodzić się w czyn. Bardzo ważnym aspektem prawdziwej wiary jest jej współgranie z codziennym
życiem. Jak nasza wiara wygląda w praktyce?

Bardzo ważnym aspektem
PRAWDZIWEJ WIARY
jest jej współgranie
z codziennym życiem.
Noe poświęcił swoje życie dziełu zleconemu przez Boga.
Kiedy ścinał pierwsze drzewo na budowę arki, prawdopodobnie nie myślał o tym, żeby zrezygnować, tylko żeby
dokończyć to, co właśnie zaczyna. Początek był ważny, lecz
zwieńczenie dzieła jeszcze ważniejsze. To nie był projekt
obliczony na krótki czas wykonania; właściwie trzeba było
wielu lat, żeby zadanie wypełnić! Wielu lat, żeby dokonać
aktu posłuszeństwa. Wystarczył jeden rozkaz Boży i Noe
poświęcił całe swoje życie na jego wykonanie. A wszystko
po to, żeby mogło wydarzyć się coś, co trwało zaledwie
rok i dziesięć dni!
Wiara Noego w działaniu oznaczała ratunek dla jego
rodziny. To, do czego on został poruszony przez wiarę,
uratowało wszystkich jej członków. Nasza wiara również
musi nas pobudzać do ratowania rodzin, nawet jeśli to nie
zgadza się z ogólnymi trendami i idzie pod prąd aktualnych norm społecznych.
Noe był również kaznodzieją. Bóg „także dawnego
świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego,
kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych” (2 P 2,5). Kiedy Noe miał czas na to, żeby głosić?
Całe jego życie było jednym wielkim kazaniem do wszystkich wokół. Dźwięk jego siekiery podczas ścinania drzew
ogłaszał świadectwo jego wiary! Dawał sąsiadom okazję,
żeby przemyśleli zarówno jego przesłanie, jak i przekonujące świadectwo w postaci konkretnych działań.
Ci, którzy obserwowali Noego przy pracy, zapewne
otwarcie z niego szydzili, podważając jego działania, jego
przesłanie, a także kusząc go, by przestał pracować i zajął
się czymś powszechnie akceptowalnym. Wtedy szyderstwo
było w modzie. Po co tracić całe życie, żeby robić coś tylko
dlatego, że ktoś kazał? Dlaczego nie robić tego, na co ma
się ochotę?
Odgłosy siekiery współgrające z przesłaniem Noego
z pewnością powodowały, że niektórzy zaczynali myśleć:

„A co, jeśli on ma rację? Co poczniemy, jeśli niedługo
rzeczywiście nadejdzie jakaś wielka powódź? Czy wiara
Noego ocali również mnie?”. Ich dzieci pewnie pytały:
„Dlaczego my nie budujemy łodzi?”.
Musimy sobie uświadomić, że to, co zrobił Noe
w wyniku swojej wiary, było jego najmocniejszym świadectwem, podobnie jak powody, dla których jego wiara
stała się zbawcza. Noe nie mógł jej ukrywać i my również nie powinniśmy tego robić. Przecież moglibyśmy
w ten sposób pozbawić kolejną duszę szansy na zbawienie!
Wierność Noego stała się jednocześnie szansą dla wielu
ludzi, by odpowiedzieli na ‘Bożą cierpliwość, kiedy budowano arkę’ (1 P 3,20). To nas prowadzi z powrotem do
komentarza podanego w Liście do Hebrajczyków 11,7,
według którego Noe „potępił świat”. Dziś to my mamy
szansę zwiastować ludziom zbawienie. Czy nasze życie jest
na tyle wiernym świadectwem Słowa Bożego, że otoczenie wie, w co wierzymy?
Wiara Noego wymagała oddzielenia od tych, którzy
szydzą z prawdy. To z pewnością nie było przyjemne dla
niego i całej rodziny. Kiedy drzwi arki ostatecznie oddzieliły rodzinę Noego od ofiar potopu, bez wątpienia został
on obficie wynagrodzony za to, że poniósł koszty odłączenia się od wrogów światłości. I z pewnością nie miał
już wtedy wątpliwości, czy podążanie za Bogiem było
mądrym wyborem!
Wiara Noego poruszała go również do dbałości o stosowanie się do Bożych wymogów. Rozmiary arki zostały
bardzo ściśle podane – długość, szerokość i wysokość;
okna, drzwi, pomieszczenia, a także zgromadzenie zapasów żywności. Samo wodowanie tak ogromnego statku
czy jego wytrzymałość wymagały trzymania się Bożego
projektu. Dokładność w tym względzie była kolejnym
kluczowym elementem bezpieczeństwa osób i ładunku
na pokładzie. My sami powinniśmy stosować się
w życiu do planu Bożego, jeśli chcemy liczyć na duchowe
powodzenie.
Wiara Noego została nagrodzona, gdy zszedł z arki na
nowy, obmyty z nikczemności świat. Wciąż miał ze sobą
swoją rodzinę, swoją wiarę i wciąż chodził z Bogiem.
A Bóg złożył wtedy obietnicę, że Jego wierność wobec Noego
i jego potomstwa będzie trwała na zawsze. Nigdy więcej
Bóg nie osądzi świata w taki sposób.
Żyjemy dziś w czasach wyśmienitej okazji. Mamy przed
sobą otwarte objawienie Boże dotyczące nadchodzącego
sądu za grzech ludzkości. Możemy jednak budować arkę
dla siebie i naszych rodzin, jeśli wiernie będziemy postępować według Jego wytycznych.
Zaczerpnięto z Home Horizons, kwiecień 2018
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Mówienie dziecku „Nie!”
—Kevin Kreider
Komunikacja jest ważnym elementem relacji między rodzicami a dzieckiem. Przebiega na wiele sposobów. Wielokrotnie
nasza komunikacja obraca się wokół nieistotnych szczegółów
życia codziennego. Czasem rozmawiamy na głębsze tematy,
odzwierciedlające postawy i wolę. Komunikacja powinna rozwijać w dziecku zaufanie do rodzicielskiego prowadzenia i porad.
Tak się dzieje, gdy rodzice są wrażliwi na poziom możliwości
dziecka i starają się efektywnie brać to pod uwagę. Dzieje się
to również wtedy, gdy rodzice są uprzejmi i uczciwi, a mimo
to mają władzę w domu. Podstawy tej komunikacji i ufności
pojawiają się już w młodym wieku. Dzieci potrzebują rodzicielskiej miłości, troski, uwagi i prowadzenia. Prawdziwa miłość
będzie je dyscyplinować i nadawać im kierunek. Od czasu do
czasu elementem komunikacji i dyscypliny jest powiedzenie
dziecku „Nie!”.
Nie jest krótkim słowem, ale jednym z najważniejszych,
jakie dzieci muszą się nauczyć akceptować i respektować. Nie,
choć tak krótkie, może być bardzo trudne do wypowiedzenia
dla rodziców. Obecnie powszechnie uważa się, że wyraźne nie
jest zbyt negatywne i spowoduje wypaczenie osobowości oraz
spojrzenia na życie. Ten pogląd zakłada, że musimy na tyle
pozytywnie podchodzić do dziecka, żeby nie sprzeciwiać się
jego woli. My jako chrześcijanie uważamy, że dzieci muszą
nauczyć się akceptować odmowę z wdzięcznością i szacunkiem. Powinny doceniać rodzicielskie prowadzenie, ponieważ ono przygotowuje je na sytuacje, kiedy to samo słowo
„nie” zostanie wypowiedziane przez Boga. Rodzicielska dyscyplina i wytyczne pomagają przygotować się do tego samego
w Bożym wykonaniu.

DLACZEGO czasem mówimy dzieciom „nie”?

Rodzice robią tak również z innych powodów. Są odpowiedzialni za kierowanie zachowaniem zarówno rocznego bobasa,
jak i nastolatka. Mają o wiele większe doświadczenie, a ich
zrozumienie różnych sytuacji wynika ze znacznie szerszej perspektywy, którą mają. Dzieci powinny być również mniej
wrażliwe na presję ze strony rówieśników i chwili. Rodzice
troszczą się o to, żeby dzieci umiały dobrowolnie poddać się
ich kierownictwu. Dzieci, które nie nauczą się posłuszeństwa
i szanowania odmowy, wyrosną na samowolnych egoistów.
Naturalnie, rodzice pragną zadowolić swoje pociechy i dawać
im to, czego zapragną, lecz mądrzy rodzice umieją powiedzieć nie w odpowiedniej chwili, żeby dziecka nie zepsuć.
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Achab był dojrzałym mężczyzną, lecz nie umiał się pogodzić z odmową Nabota (który nie chciał sprzedać mu winnicy – przyp. tłum.). Pismo mówi o Adoniaszu, że jego ojciec
nie sprawiał mu nigdy przykrości. Najwyraźniej młodzian
przywykł do dostawania wszystkiego, co chciał. Gdy ojciec
się zestarzał, tracąc u syna szacunek, ten postanowił uzurpować sobie królestwo. Zaczął knuć intrygi z udziałem niektórych sług ojca; sam również próbował manipulować królem
(1 Królewska, rozdział 1).

KIEDY mówimy dzieciom „nie”?

Dzieci powinny od małego rozumieć, co to znaczy nie.
Starsze niemowlę okazujące nieposłuszeństwo „mową ciała”
mimo zaspokojenia jego obiektywnych potrzeb fizycznych
można przytrzymać mocniej niż zwykle (nie pozwalając robić
mu tego, na co właśnie ma ochotę) i stanowczym, cichym
tonem powiedzieć: „Nie!”. Zakres restrykcji powinien wzrastać w miarę dorastania dziecka i jego zdolności poznawczych.
Wielokrotnie odpowiadamy „tak” na pragnienia i pytania;
lecz jeśli dzieci często są nieposłuszne, dociekliwe, energiczne
i potrzebują ukierunkowania, mówimy również „nie”, żeby
prowadzić je w kierunku konstruktywnych postaw i działań. Muszą usłyszeć odmowę, gdy ich działania i mowa są
po prostu głupie (Prz 22,15). Trzeba im mówić „nie”, jeśli
ich zainteresowania są fizycznie, moralnie czy społecznie wątpliwe i niebezpieczne.
Bojaźń Boża jest potrzebna do rozróżniania sytuacji, kiedy
należy powiedzieć dzieciom „nie” na różnych etapach rozwoju. Nie możemy po prostu przestać im odmawiać, gdy
skończą lat szesnaście czy dwadzieścia, mimo że do tego czasu
powinny już rozwinąć w sobie samokontrolę i przekonania
oparte na Biblii. Gdy dzieci wchodzą w dorosłość, rodzice
przejmują rolę doradców. Jeśli dyscyplina uwzględniająca
odmowę była wcześniej łagodnie, konsekwentnie i ostrożnie stosowana, to rodzice zdobyli już potężny wpływ doradczy, który może być inny lub bardziej bezpieczny od tego, co
młodzi, ale już dorośli ludzie postrzegają jako nieprzekraczanie dopuszczalnych granic, albo przynajmniej nie jest szkodliwy dla zachowania wiary.

JAK mówimy dzieciom „nie”?

Próbujemy robić to konsekwentnie. Generalnie to, co wczoraj
było zabronione, powinno takie być również dzisiaj. Odmowy

nie udzielamy tylko dlatego, że jako rodzice odczuwamy presję
albo mieliśmy trudny dzień i na nic się nie zgadzamy. Jeśli
jednak panuje jakieś zamieszanie, a rodzice są mocno zmęczeni, to mają pełne prawo powiedzieć: „Nie dzisiaj. Może
innym razem ci pozwolę”. Zwyczaj namolnych błagań lub
nakłaniania powinien być z domu wykorzeniony.
Czasem rodzice wpadają w pułapkę pozwalania na coraz
większe natężenia błagania, przynaglania i „posłuszeństwa
z opóźnionym zapłonem”, a potem są zawstydzeni, kiedy takie
reakcje wyjdą na jaw poza domem. Jako rodzice powinniśmy
stale i konsekwentnie wprowadzać dyscyplinę w domu, żeby
osiągnąć odpowiednie rezultaty również wtedy, gdy odmówimy czegoś dziecku w miejscach publicznych. Takie świadectwo jest dla świata zastanawiające. Jako młodzi rodzice
skorzystaliśmy z rad pewnego starszego brata, żeby przyuczyć
nasze dziecko (które nie chciało spokojnie i cicho siedzieć
w kościele) do spokojnego siedzenia w domu. To wymaga
konsekwencji. Dyscyplina i powściąganie pociech od wicia
się na podłodze i piszczenia, kiedy w domu mówimy: „siedź
spokojnie”, ułatwia potem wyegzekwowanie spokojnego siedzenia w kościele.
Konsekwencja oznacza, że jednorazowa odmowa dziecku to
za mało. Jako rodzice powinniśmy jasno wyrażać swoje intencje – nie mówić niezrozumiale i nie przeczyć samemu sobie.
Nie powinniśmy nabrać zwyczaju mówienia za każdym razem
głośniej. Dziecko musi być posłuszne od razu!
Proste, jasne, stanowcze i zrozumiałe polecenia wypowiedziane jeden raz są wystarczające dla nastolatka. Młodsze
dzieci mogą wymagać powtarzania poleceń, jeśli ich jeszcze

nie rozumieją, lecz jeśli nauczyły się już posłusznie reagować
na odmowę, to będą zwracały uwagę na polecenia stosowne
do ich wieku. Konsekwencja w wychowaniu prowadzi do
wytchnienia i poczucia bezpieczeństwa w naszych domach.
Konsekwencja oznacza również, że jeśli mama powie „nie”,
to dziecko nie powinno biec do taty po pozwolenie. Jeśli tak się
dzieje, oboje rodzice muszą przyjąć wspólną linię wychowawczą.
W miarę wzrastania dzieci, rodzice powinni coraz rzadziej
im odmawiać. Jednak zbyt wielu rodziców zbyt wcześnie przestaje odmawiać dzieciom. Celem odmowy jest uświadomienie
dziecku niebezpieczeństwa lub błędnego myślenia i rozwinięcie samodyscypliny w percepcji wyznaczonych granic. To
sprawi, że pobożne dzieci będą myśleć coraz bardziej podobnie do pobożnych rodziców i będą miały osobistą odwagę
oraz przekonanie, żeby odmówić czasem sobie samemu. Dla
duchowego bezpieczeństwa każdy dorosły człowiek powinien
mieć moralny kręgosłup i umieć powiedzieć „nie” własnym
pożądliwościom.
Gdy Bóg powie „nie” nawet tylko jeden raz, wtedy cała
ludzkość jest odpowiedzialna przed Nim za swoją reakcję.
Nasze rodzicielskie przykazania powinny być jasne, uważnie sformułowane i konsekwentnie egzekwowane, ponieważ
w ten sposób kształtujemy w dzieciach pojęcie Bożego prowadzenia i rozumienie Jego przykazań. Bądźmy wszyscy stanowczy i wierni w wypełnianiu tego odpowiedzialnego zadania.
Zaczerpnięto z Home Horizons, czerwiec 2013
Eastern Mennonite Publications
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

On samotnym daje dom
na mieszkanie
—Christopher Nierwienski
Hebrajskie słowo „samotny” oznacza kogoś, kto jest
odosobniony lub wyobcowany. W pewnym sensie każdy
rodzi się samotny. Od niemowlęcia po seniora człowiek
szuka relacji społecznych z innymi. Bez nich stajemy się
samotni. W swojej mądrości i zamyśle Bóg umieścił każdego człowieka w rodzinie, żeby zaspokoić jego podstawowe potrzeby społeczne. Współczesna rodzina w szybkim
tempie odchodzi od tej roli danej przez Boga. Pleni się
indywidualizm, a każdy szuka własnego środka, który ma
zastąpić tę rolę. Taka społeczna tułaczka eskaluje rozpad

tradycyjnego grona rodzinnego. Jakie potrzeby społeczne
ludzie chcą zaspokoić w inny sposób niż ten zadany przez
Stwórcę?

AKCEPTACJA

Mężowie i żony tworzą rodziny, szukając wzajemnej
akceptacji. W relacji małżeńskiej znajdują radość i szczęście.
Aby to miało miejsce, muszą sobie okazywać zrozumienie bez względu na własne zdolności. Nigdy nie należy
porównywać drugiej strony do kogoś lepszego. Wyznaczają

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a

13

również granice, żeby się upewnić, że inni nie zakłócą ich
wzajemnych relacji. Zdają sobie sprawę, że relacje z rodzicami i rodzeństwem, a także wszelkie przyjaźnie ustępują
miejsca, w miarę jak życie męża i żony zaczyna się coraz
bardziej zacieśniać.
Dzieci również oczekują akceptacji w rodzinnym gronie.
Jej podstawą jest świadomość, że są chciane i kochane
przez rodziców. Przekazywanie tego każdemu dziecku jest
stale rosnącym wyzwaniem dla rodziców oraz ich obowiązkiem w miarę powiększania rodziny. Mądrzy rodzice,
zdając sobie sprawę z krótkiego czasu, jakim dysponują,
będą czasem odkładać na bok pracę w domu na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych swoich dzieci. Poświęcą czas,
żeby wpoić każdej z pociech poczucie wartości wynikające
z faktu, że miłość rodziców nie faworyzuje nikogo z nich.
Posiadanie dziecka, które „po prostu nie umie nawiązać
bliższych relacji” jest realnym zagrożeniem. Rodzice muszą
włożyć szczególny wysiłek, żeby każde z rodzeństwa wiedziało o ich miłości.

ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO

W świecie nieufności i braku poczucia bezpieczeństwa
pobożni współmałżonkowie budują rodzinę na fundamencie Słowa Bożego. To pozwala im zaufać sobie nawzajem. Zazdrość i podejrzliwość ulatują, kiedy oboje żyją
w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Nawet jeśli odniosą
porażkę, szukają balsamu Słowa Bożego, które przywraca to,
co stracone.
Jeśli dzieci mają znaleźć zaufanie i bezpieczeństwo
w rodzinnym gronie, to muszą zrozumieć, że rodzice
w żaden sposób ich nie skrzywdzą. Raczej dyskretnie będą
chwalić za osiągnięcia i taktownie zachęcać w sprawach,
w których idzie im gorzej. Wszystko, co tata i mama mówią
i robią, będzie służyć ich poprawie.
Już w okresie niemowlęcym rodzice budują poczucie bezpieczeństwa, nie pozwalając dziecku płakać bez ich reakcji
przez dłuższy czas, gdy są zajęci innymi sprawami. W wieku
przedszkolnym dzieci uczą się, że rodzice są ich pocieszycielami i obrońcami, uśmierzającymi płacz i nie pozwalającymi na złe traktowanie rodzeństwa. W czasie dojrzewania
młodzież uczy się ufać rodzicom, że odpowiedzą na najbardziej kłopotliwe pytania.

PRZYJAŹŃ

Mężowie i żony rozwijają przyjaźń, jaka nie ma sobie równych na świecie. Jako przyjaciele cieszą się swoim towarzystwem, bo ich cele i aspiracje dążą do jedności. Są wzajemnie
otwarci, co pozwala im wspólnie stawiać czoła życiowym
problemom. Wzorując się na Chrystusie, bezinteresownie
oddają się tej przyjaźni, służąc sobie nawzajem i innym.
14
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Dzieci w naturalny sposób szukają przyjaciół wśród
rówieśników. Rodzice nie mogą jednak pozwolić na to, żeby
grupy rówieśnicze zastąpiły więzy przyjaźni w domu. Od
kilkulatka do nastolatka rodzice muszą podtrzymywać i rozwijać poważne przyjaźnie z dziećmi, a także dbać o rozwój
przyjaźni między rodzeństwem, która będzie ich wiązać jeszcze po śmierci rodziców.
Gasząc rywalizację i samolubne odruchy, rodzice promują
harmonijne relacje, które będą później wzorem dla wszystkich innych relacji społecznych.

KOMUNIKACJA

Mężowie i żony zakładają rodziny w poszukiwaniu komunikacji. W okresie przedmałżeńskim bardzo tęsknią za
każdą wspólnie spędzoną chwilą. W miarę upływu czasu
jako małżeństwo będą musieli wkładać więcej wysiłku, żeby
to nie wygasło. Napięty harmonogram zajęć i słuchanie,
co mają do powiedzenia dzieci, nie powinny ograbić ich
z tego cennego klejnotu. Jako bliscy przyjaciele, będą szukać
i wykorzystywać wolne chwile, żeby wylewać serca przed
sobą nawzajem.
Dzieci również pragną komunikacji w gronie rodzinnym. Od wypowiedzenia pierwszych słów do zadawania
głębokich pytań w okresie dojrzewania, każde z nich chce
wyrażać siebie i być zrozumiane. W społeczeństwie panuje
szaleństwo na punkcie wyrażania siebie, lecz wszystko to jest
schowane za fasadą elektronicznych mediów. Tymczasem
komunikacja w rodzinie nie jest tak hałaśliwa.
Posiłek jest tradycyjnym czasem rozmów i wspólnych
zajęć, w których uczestniczą wszyscy. Każdy członek rodziny
wlewa swoją osobowość w morze rozmów prowadzonych
przy kuchennym stole. Jako ich moderatorzy, rodzice dbają
o to, żeby wszystko, co się wtedy mówi, było zaprawione
solą uprzejmości i godności.

POSZERZANIE SPOŁECZNYCH
HORYZONTÓW

Zamknięte społeczności mają tendencje do monotonii
i z czasem stają się „zatęchłe”. Mądre rodziny znając własną
niemożność zaspokojenia wszystkich potrzeb społecznych,
poszerzają horyzonty, szukając towarzystwa innych wierzących w konserwatywnych kręgach chrześcijańskich.
Pokornie uznają potrzebę szerszej rodziny Bożej.
Chrześcijanie poszerzają swe społeczne horyzonty również poprzez otwieranie serc i domów na tych, którzy rzeczywiście są samotni. Poważnie traktują werset „Czystą
i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest
to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli…”
—ciąg dalszy na str. 29

część

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

Wierność braterska
Część czwarta

Listy z czasów prześladowań

List IV, napisany na wrzosowisku niedaleko Tracht po tym,
jak społeczność została wypędzona z Auspitz w 1535 roku,
jest adresowany do gubernatora Moraw, Johanna Kuny von
Kounstadta. Różni się swoim stylem i tonem od wszystkich
innych listów i zwraca się do gubernatora w obronie zrozpaczonych braci i sióstr, ostrzegając go przed Bożą karą.
„Jesteśmy braćmi, którzy miłują Boga i Jego prawdę,
świadkami naszego Pana Jezusa Chrystusa i zostaliśmy
już wypędzeni z wielu krajów ze względu na Jego Imię.
Przybyliśmy tutaj, na Morawy, gdzie dotychczas mieszkaliśmy pod rządami Pana Komendanta dzięki Bożej
ochronie.
W tym liście donosimy, Szanowny Panie Gubernatorze,
iż otrzymaliśmy rozkaz dostarczony nam za pośrednictwem
Pańskich ludzi. Już wcześniej odpowiedzieliśmy ustnie,
a teraz chcemy zrobić to również na piśmie. Oto nasza
odpowiedź: Porzuciliśmy ten świat, całe jego zło i wszystkie jego bezbożne drogi. Wierzymy we Wszechmocnego
Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas ochroni na
zawsze przed złem. Oddaliśmy życie Panu Bogu, żeby żyć
zgodnie z Jego wolą i przestrzegać Jego przykazań tak, jak
nam to pokazał Jezus Chrystus.
Ponieważ Mu służymy, pełnimy Jego wolę, przestrzegamy Jego przykazań, porzucając wszelki grzech i zło,
jesteśmy prześladowani i wzgardzeni przez cały świat,

—Jakob Hutter

a także pozbawiani wszelkich naszych dóbr. To samo czyniono wszystkim mężom Bożym, prorokom i samemu
Chrystusowi. Król Ferdynand w szczególności wydał na
śmierć wiele naszych niewinnych braci i sióstr. Wypędził
nas z naszych domów i ograbił, prześladując straszliwie.
Dzięki łasce Bożej udało nam się przenieść do tego kraju
i mieszkać tu przez jakiś czas, ostatnio pod rządami Pana
Komendanta. Nie zrobiliśmy krzywdy nikomu, żyjąc
w pokoju, wierności i bojaźni Bożej; każdy może to
potwierdzić. Lecz teraz nawet Pan Komendant wydał nam
rozkaz opuszczenia domów i pozostawienia dóbr.
Zatem znaleźliśmy się pod gołym niebem i obecnie koczujemy na wrzosowisku. Znosimy to cierpliwie,
chwaląc Boga za to, że uczynił nas godnymi cierpień dla
Jego Imienia. Mamy jednak ogromny ból w sercach ze
względu na Pana, widząc, jak okrutnie traktuje Pan lud
Boży. Wołamy do Niego, widząc Pańską [duchową] nędzę.
Olbrzymia niesprawiedliwość rośnie z dnia na dzień. We
dnie i w nocy modlimy się, żeby Bóg chronił nas od zła;
ufamy, że nas przez to przeprowadzi według swojej woli
i miłosierdzia. On z pewnością tego dokona. Jest naszym
Wodzem i Obrońcą, i z pewnością będzie za nas walczył. Prorocy zapowiedzieli, że każdy, kto odwraca się
od zła, wszyscy, którzy miłują Go z całego serca, którzy
służą Mu i zachowują Jego przykazania, są skazani na

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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pozbawienie dóbr i wypędzenie z domów. To pokazuje,
że jesteśmy współdziedzicami Jego chwały, że On nas
miłuje i ma w nas upodobanie i że należymy do grona
wierzących. Dlatego w pokorze znosimy to wszystko,
a nasze serca są pocieszane przez Jego Ducha Świętego
(Iz 59,15; Rz 8,17; Hbr 12,2–11).
Biada jednak tym, którzy prześladują, wypędzają i nienawidzą nas bez przyczyny – jedynie z tego powodu, że
trzymamy się Bożej prawdy! Ich potępienie i kara nadchodzi, zostaną pochłonięci straszliwie tutaj i w wieczności.
Według Jego świętych proroków, Bóg obarczy prześladowców surową odpowiedzialnością za cierpienie i rozlew
niewinnej krwi Jego ludu (5 M 32,23–25.35.41–43;
Jl 3,1–8.19.20; Obj 16,5–7).
Skoro Pan nam nakazał niezwłocznie się wynosić, to
nasza odpowiedź jest następująca: Nie mamy dokąd
pójść. Znajdujemy się w samym sercu ziem królewskich.
Podążając w dowolnym kierunku, wpadniemy w paszcze rabusiów i tyranów niczym owce między wygłodniałe
wilki. Poza tym, mamy wśród nas wiele wdów i sierot,
wielu chorych i małe dzieci, które nie mogą chodzić ani
podróżować. Ich rodzice zostali zamordowani przez tego
tyrana Ferdynanda, który jest wrogiem Boskiej sprawiedliwości. Pozbawił ich również wszelkich dóbr. Ci biedni
i słabi zostali nam powierzeni przez Wszechmocnego
Boga, który nakazuje nam karmić ich, przyodziewać
i zapewnić im mieszkanie, służąc im w miłości na wszystkie sposoby. Nie możemy ich więc porzucić ani odesłać
– niech Bóg nas strzeże od takich zamiarów! Nie śmiemy
okazywać Mu nieposłuszeństwa ze względu na ludzkie rozkazy, choćby to miało nas kosztować życie. Musimy bardziej słuchać Boga niż ludzi (Mt 10,16; Dz 4,19).
Nie mieliśmy czasu, by sprzedać nasze domy i dobytek. Zarobiliśmy uczciwą, ciężką pracą w pocie czoła na to
wszystko, co słusznie było naszą własnością przed Bogiem
i ludźmi. Potrzebujemy również czasu z powodu chorych,
wdów, sierot i małych dzieci. Chwała Bogu, że jest ich
wśród nas tyle, ilu ludzi zdrowych i zdolnych do normalnego życia. Teraz, z woli Bożej, koczujemy na wrzosowisku pod gołym niebem, nie czyniąc nikomu krzywdy. Nie
chcemy nikomu wyrządzać szkody, nawet najgorszemu
wrogowi – choćby samemu Ferdynandowi czy komukolwiek innemu. Wszystko, co robimy, w słowie i czynie, jest
otwarte przed ludźmi. Wolelibyśmy sami zostać obrabowani na setki florenów niż świadomie pozbawić bliźniego
choćby jednego grosza. Wolelibyśmy sami zginąć niż podnieść na bliźniego rękę – nie mówiąc już o włóczni, mieczu
czy halabardzie, jak to czyni świat.
Jak każdy widzi, nie posiadamy żadnej broni – czy
to włóczni czy muszkietów. Nie, pragniemy pokazać
16
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słowem i czynem, że ludzie powinni żyć jak prawdziwi
uczniowie Chrystusa w pokoju, jedności, Bożej prawdzie
i sprawiedliwości. Nie wstydzimy się zdać sprawy przed
nikim. Nie martwimy się tym, że jesteśmy oczerniani, bo
Chrystus to wszystko przepowiedział. Taki był i jest los
wielu wierzących, samego Chrystusa, wszystkich Jego apostołów, od samego początku (Mt 5,11–12; Łk 6,22–23;
J 16,2–4; 1 P 4,4).
Krążą pogłoski, że wyparliśmy tysiące ludzi z ich
ziemi, zupełnie jakbyśmy ich najechali, lecz tylko kłamcy
i dranie mogą o nas mówić takie rzeczy. Ubolewamy, że
jest tak niewielu prawdziwie wierzących (jak my jesteśmy).
Pragnęlibyśmy, żeby cały świat żył jak my; chcielibyśmy
przekonać wszystkich ludzi do tej wiary, bo to położyłoby
kres wojnom i niesprawiedliwości.
W obecnej sytuacji po prostu nie wiemy, jak mamy
opuścić kraj, chyba że Bóg, Władca Niebios, pokaże nam,
dokąd iść. Nie może Pan po prostu odmówić nam miejsca
na ziemi ani w tym kraju. Pańska jest Ziemia i wszystko,
co ją napełnia, ona należy do Boga w niebie. Poza tym,
nawet gdybyśmy się zgodzili wyruszyć i planowali to uczynić, moglibyśmy nie być zdolni do dotrzymania słowa, bo
jesteśmy w rękach Boga, a On zrobi z nami to, co uzna za
stosowne. Być może zechce, byśmy pozostali w tym kraju,
żeby sprawdzić naszą wiarę. Tego nie wiemy, ale ufamy
wiecznemu i prawdziwemu Bogu (Ps 24,1; 1 Kor 10,26).
Z drugiej strony faktem jest, że jesteśmy prześladowani
i wypędzani. Wszechmocny Bóg dał nam wystarczająco
wiele powodów, żeby opuścić ten kraj i wynieść się gdzie
indziej. Gdyby nam wyraźnie pokazał, że taka jest Jego
wola, zrobilibyśmy to chętnie, nie czekając na żadne przynaglenia ze strony ludzi. Gdy tylko będziemy pewni, że
Bóg każe nam wyruszyć, nie będziemy się ociągać. Nie
chcemy i nie możemy buntować się przeciw Jego Boskiej
woli; Pan również – nawet jeśli Pan myśli, że jest inaczej. Wszechmocny Bóg może nam nagle objawić, nawet
z dnia na dzień, że mamy stąd wyjść. Wtedy zrobimy
to niezwłocznie, ale jesteśmy przygotowani na pełnienie
Jego woli – czy to będzie opuszczenie kraju, czy śmierć.
Możliwe, że nie jesteście godni, żebyśmy nadal przebywali wśród Was.
Dlatego biada Wam, władcy Moraw, że ulegliście
Ferdynandowi, temu strasznemu tyranowi i wrogowi
Boskiej prawdy, że zgodziliście się wypędzić ze swojej ziemi
tych, którzy miłują Boga i boją się Go. Boicie się słabego,
śmiertelnego człowieka bardziej niż żywego, wiecznego
i Wszechmocnego Boga. Jesteście skłonni wygnać i okrutnie prześladować lud Boży, starych i młodych, a nawet
wdowy i sieroty w ich potrzebie i smutku, narażając ich na
grabież, strach, wielkie cierpienie i skrajne ubóstwo. To tak,

jakbyście ich dusili własnymi rękoma.
Wolelibyśmy raczej zostać zamordowani
ze względu na Pana niż być świadkami
takiego nieszczęścia zadanego niewinnym sercom pełnym bojaźni Bożej.
Będziecie musieli za to srodze zapłacić,
nie mając wymówki jak Piłat, który nie
chciał ukrzyżować i zabić Pana Jezusa.
Lecz gdy zgodnie z planem Bożym faryzeusze zaczęli mu grozić, wówczas ze strachu przed cesarzem skazał niewinnego.
Wy czynicie tak samo, zasłaniając się rozkazem króla (J 19,4–7.12).
Bóg ogłosił przez usta swoich proroków, że strasznie pomści krew niewinną
na wszystkich, którzy się nią splamią.
Dlatego wiedzcie, że zasłużycie sobie na
wielkie nieszczęście, cierpienie i głęboki
smutek – w rzeczy samej, na wieczne
męki. Są dla Was postanowione przez
Boga niebios w tym życiu i na zawsze.
W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa
oświadczamy, że stanie się to niezawodnie, a Wy wkrótce zobaczycie, że
mówiliśmy prawdę. Ogłaszamy to wam
i wszystkim, którzy grzeszą przeciwko
Bogu (Jl 3,1–3; Jud 15).
Pragniemy, żebyście uszli sądu i żebyście wraz ze wszystkimi ludźmi mogli
zostać zbawieni wraz z nami, dziedzicząc
żywot wieczny. Ze względu na Boga błagamy Was, żebyście przyjęli Jego Słowo
i nasze ostrzeżenie, wzięli je sobie do
serca, gdyż świadczymy o tym, co wiemy
i o prawdzie Bożej. Czynimy tak z czystej bojaźni Bożej i ponieważ miłujemy
Boga i wszystkich ludzi.
Teraz powierzamy samych siebie opiece
wiecznego Pana. Niechaj będzie dla nas
łaskawy i na zawsze w nas mieszka przez
Jezusa Chrystusa. Amen. A jeśli chodzi
o Pana Gubernatora, niech Bóg pozwoli
Panu zrozumieć Jego ojcowskie ostrzeżenie i karcenie, okazując Panu miłosierdzie przez naszego Pana Jezusa. Niech
się dzieje Jego wola. 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

Michael Sattler
—Howard Bean

„Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu
porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako
najwyższemu władcy…” (1 P 2,13).
Tekst do przeczytania: List do Rzymian 12,18–21; 13,1–10

Członkowie Kościoła Jezusa odpowiadają dobrem na zło. Członkowie
rządów tego świata używają siły, aby karać przestępców.
W świetle 13. rozdziału Listu do Rzymian chrześcijanie mają swoje
powinności wobec rządu.
Być poddanym oznacza być pod kontrolą (werset 5). Dlaczego? Po
pierwsze, ponieważ jest to słuszne (ze względu na sumienie); po drugie,
z powodu gniewu czy też kary, która ciąży na przestępcy.
Podatki (werset 6). W praktyce mówimy o różnych formach podatków: są podatki od sprzedaży, od dochodu, od nieruchomości, drogowe, od eksportu, itd. Podobnie, jak w czasach Nerona, wiele środków
pochodzących z podatków jest przeznaczonych na zakup sprzętu wojskowego bądź też broni dla policji. I chociaż jako chrześcijanie możemy
się nie zgadzać z tym, jak podatki są spożytkowane, musimy je płacić
tak, jak nauczał Jezus (Mt 17,24–27; 22,17–22).
Cześć (werset 7). Powinniśmy szanować naszych sędziów, policjantów
i przywódców politycznych. Szacunek ten przejawia się w odpowiednim języku, w modlitwach za nich oraz poszanowaniu prawa.
Michael Sattler był bardzo wykształcony i znał starożytne języki
Biblii. Jako ksiądz w Niemczech rozpoczął szczere studiowanie Biblii
i odnalazł pokój z Bogiem. Opuścił klasztor i ożenił się. W 1525 roku
(rok, w którym powstała denominacja menonitów), Sattler pojechał do Zurychu w Szwajcarii i przyłączył się do Braci Szwajcarskich.
Przewodniczył zgromadzeniu, na którym przyjęto Wyznanie wiary
z Schleitheim.
Michael został wkrótce aresztowany za swoją działalność dla Królestwa
Bożego. Spokojnie i odważnie wyjaśnił swoje poglądy wobec wrogiego
sądu. Chociaż sędziowie i obecni oficerowie byli aroganccy i okrutni,
odniósł się do ich odpowiedzialności przed Bogiem, zwracając się do
nich „wy, słudzy Boga” i oświadczył, że jeśli najbardziej uczeni ludzie
„wykażą nam w Pismach Świętych, że się mylimy i jesteśmy w błędzie,
chętnie poddamy się takiemu nauczaniu i odwołamy swoje poglądy”.
Michael został poddany okrutnym torturom i spalony na stosie.
W chwili egzekucji modlił się za swoich sędziów i prześladowców.
Wkrótce ogień przepalił sznur, którym był przywiązany za prawą rękę
i mógł ją podnieść wysoko, świadcząc wobec braci za pomocą tego
umówionego sygnału, że pozostał nieugięty do końca i z radością umierał dla Jezusa.
Zaczerpnięto z Daily Truth for Godly Youth
©2006 Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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część

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

Właściwe obchodzenie się z żywnością
—Millard Hahn
Gotowanie i pieczenie potrafią być bardzo czasochłonne. Umiejętności i wprawy w tej dziedzinie nabywa
się na bieżąco w danych sytuacjach, używając różnych,
przekazywanych nieraz w rodzinie, technik i przepisów. Te sposoby są często powielane bez świadomości
zagrożeń, jakie może wywołać niewłaściwe obchodzenie się z żywnością. Zepsute jedzenie bywa nieraz powodem poważnych chorób spowodowanych niewłaściwymi
zwyczajami kulinarnymi.
Choroby zakaźne przenoszone przez żywność wywołują zatrucia pokarmowe u ludzi. Czasem leczenie
takiego zatrucia wymaga hospitalizacji i kosztownego
leczenia, niekiedy trwającego miesiące albo nawet lata.
Symptomy chorób przenoszonych przez żywność są różnorodne, począwszy od biegunki, wymiotów, gorączki,
nudności, bólu brzucha, żółknięcia skóry i zębów. Grupy
największego ryzyka to osoby starsze z osłabionym układem odpornościowym, małe dzieci, u których dopiero
rozwija się odporność oraz każdy, kto ma obniżoną
odporność w wyniku choroby (chemioterapii, przeszczepu lub przyjmowania różnych leków).
W pewnej rodzinie, która doznała tego typu symptomów, podejrzenie padło na zepsutą żywność i skażoną wodę. Problemy zaczęły się od grypopodobnych
objawów, po których nastąpiły wymioty i biegunka, co
doprowadziło do zagrożenia życia. Po dwóch przeszczepach nerek, drogich lekach, licznych pobytach w szpitalu
i wielu konsultacjach medycznych, życie wreszcie wróciło do normy. Niestety przyszłość miała nadal obfitować
18
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w ciągłą opiekę lekarską, zaburzony rytm życia codziennego i rosnące wydatki.
Inna rodzina w czasie obiadu z okazji Święta
Dziękczynienia rozkoszowała się głównym daniem
z nadziewanego kurczaka. Kurczak został upieczony
w zwykłym piekarniku w ustalonej, przepisowej temperaturze. Kiedy nadszedł czas obiadu, okazało się, że
nadzienie jest niedopieczone, więc zwiększono temperaturę. W czasie posiłku wydawało się, że zarówno
mięso, jak i nadzienie są już należycie dopieczone, więc
danie podano i zjedzono z wielkim apetytem. Zanim
nastała północ, kilku członków rodziny zaczęło cierpieć na wymioty i biegunkę. W ciągu niecałych dwudziestu czterech godzin piętnaście osób przejawiało
w różnym stopniu objawy zatrucia, przy czym jedni
wymagali tylko leczenia, a inni aż hospitalizacji.
Wspólnym mianownikiem tego wydarzenia był rodzinny
obiad z nadziewanym kurczakiem; najwyraźniej niedopieczonym w bezpiecznej temperaturze.
Jak można uniknąć takich katastrof? Bardzo prosto:
odpowiednie gotowanie, chłodzenie i przechowywanie.
Najważniejsza koncepcja w odpowiednim podejściu
do żywności to zrozumienie NIEBEZPIECZNEGO
przedziału temperatur. Rozwój bakterii zachodzi
w przedziale pomiędzy 5°C a ok. 60°C. Im dłużej jedzenie pozostaje w tym niebezpiecznym przedziale, tym
więcej czasu bakterie mają na rozmnażanie. Dlatego
też ważne jest, by jedzenie było przechowywane poza
tym przedziałem, szczególnie przez dłuższy czas. Kiedy

przygotowujemy pożywienie, produkty mogą teoretycznie przechodzić przez te niebezpieczne przedziały
wiele razy, w zależności od liczby faz przygotowywania.
W związku z tym jest konieczne, aby jedzenie – czy to
ugotowane, czy schładzane – przechodziło przez ten
przedział tak szybko, jak to możliwe.
Najcenniejszym narzędziem bezpiecznego gotowania
jest termometr. Ponieważ liczne doświadczone kucharki,
nasze mamy czy babcie, niezliczoną ilość razy przygotowywały posiłki, nawet nie posiadając w domu termometru, można go łatwo spisać na straty. Jednak termometr
– jeśli odpowiednio go ustawimy i będziemy używać
– daje nam precyzyjne odczyty i pokazuje prawdę na
temat wnętrza potrawy bez względu na to, jak wygląda
ona na zewnątrz.
Kiedy sprawdzamy temperaturę jedzenia, powinniśmy wetknąć termometr w najgęstszą część jedzenia albo
w sam środek potrawy gotowanej w rondlu lub garnku
(nie wzdłuż wrzących krawędzi). Pozostawiamy termometr na piętnaście sekund, aby odczyt się ustabilizował. Złota zasada, jeśli chodzi o temperatury
gotowania to:
– większość mięs: 75°C,
– jajka i ryby: ponad 60°C,
– owoce i jarzyny: ok. 60°C,
– odgrzewanie uprzednio ugotowanych potraw: 75°C.
Odpowiednie gotowanie, schładzanie i przechowywanie jest kluczem do bezpiecznego obchodzenia się
z żywnością, a co za tym idzie do zdrowia i dobrego
samopoczucia. Podczas gdy gorące posiłki powinny
być przygotowywane i odgrzewane w temperaturze ok.
75°C, temperatura schładzania i przechowywania jest
równie ważna.
Schładzając i przechowując zamrożone posiłki, należy
stosować temperaturę 5°C lub niższą. Jeśli to możliwe,
przechowujcie gotowe produkty nie potrzebujące gotowania (jak ser, pomidory, sałata czy owoce) na wyższych półkach, umieszczając surowe mięso i produkty
wymagające gotowania na niższych. Krople krwi spadające z mięsa będą powodowały zanieczyszczenie produktów poniżej, które będzie trzeba gotować, żeby się
nie zepsuły.
Nie przykrywajcie szczelnie gorącego posiłku
w lodówce! Pokrywka zatrzymuje ciepło i utrudnia
konieczne szybkie schładzanie. W takich warunkach
bakterie będą się namnażać nawet w lodówce. Zamiast
szczelnego przykrywania, połóżcie luźno wieczko na
pojemniku, żeby produkty w środku się schłodziły
i dopiero potem szczelnie załóżcie wieczko pojemnika.

Optymalny czas schłodzenia posiłku od gorącego do
temperatury lodówki wynosi 6 godzin.
Podczas gotowania dla dużej liczby osób na przykład przy okazji wesela, całodziennych spotkań, zgromadzeń rodzinnych czy szkół biblijnych, największym
problemem jest odpowiednie miejsce do przetrzymywania dużych ilości produktów. Domowe lodówki są
zbyt małe i trudno będzie w nich utrzymać temperaturę 5°C dla dużej ilości produktów jednocześnie. Nawet
w lodówkach profesjonalnych żywność powinna być
przetrzymywana w płytkich pojemnikach o głębokości
maksymalnie 10 cm. Po ich odpowiednim schłodzeniu
można wszystko ciasno zapakować.
Ponadto, ważny jest obieg powietrza wokół żywności.
W przeciwnym wypadku bezpieczeństwo jej przechowywania będzie wątpliwe.
Pewna społeczność zorganizowała całodzienne spotkanie w parną jesienną niedzielę. Podano kurczaka podgrzanego w trzech dużych brytfannach. Resztki mięsa
włożono do jednej brytfanny, prawie całkowicie zapełnionej. Z powodu niedostatecznego schłodzenia letni
kurczak stał na stole w izolowanej brytfannie przez całe
popołudnie. Uwaga, alarm pokarmowy!
Podczas przygotowań do pewnego przyjęcia weselnego ugotowano ziemniaki, które następnie rozdrobniono na puree. Gorące ziemniaki były przechowywane
w kubełkach na lody i schłodzone aż do dnia podania ich
w dniu wesela! Gdy kucharki zaczęły przygotowania,
okazało się, że pojemniki z ziemniakami były pofalowane, a pokrywki wypukłe. Ziemniaki zmieniły kolor,
a na ich powierzchni pojawiły się podejrzane bąble –
były nie do użytku!
Co poszło nie tak? Ciepło zostało zatrzymane w głębokich kubełkach, a w lodówce było zbyt mało miejsca.

Udokumentowane ryzyko w przypadku dań
dla dużej liczby osób:
1. Nieprawidłowe schładzanie po usmażeniu – steki.
2. Nieprawidłowe gotowanie i schładzanie – potrawka
z kurczaka, nadzienia, ziemniaki puree
(z powodu ich gęstości).
3. Mieszanie gorącego z zimnym – ziemniaki zapiekane z serem, sałatka z serem.
4. Nieprawidłowe schładzanie – kurczak po japońsku,
nadzienie ziemniaczane, sałatka z ziemniaków.
Zaczerpnięto z Home Horizons, wrzesień 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych
Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu...
Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. (Przypowieści 3,21.23)

Bezpieczna jazda na sankach
Nadeszła zima! Niektórzy uważają, że ta pora roku właściwie jest niepotrzebna. Robi się zimno, a słońce grzeje
znacznie słabiej i dzień robi się krótszy. Przygotowanie
się do wyjścia z domu wymaga dodatkowego wysiłku,
żeby się ciepło ubrać. Z drugiej strony gdy pada śnieg,
gdzieniegdzie robią się naturalne ślizgawki i jest okazja,
żeby pojeździć na sankach, deskach, nartach czy łyżwach.
Śnieg i lód mają właściwości umożliwiające takie poruszanie się po ich powierzchni, co z drugiej strony niesie
ze sobą potencjalne zagrożenia, jak duża prędkość, utrata
kontroli czy niewidoczne z daleka przeszkody.
Zarówno dzieci, jak i dorośli lubią zimową aktywność na świeżym powietrzu. Niestety, w wyniku wypadków wiele osób doznaje poważnych kontuzji. Tylko
w 2010 roku w całym kraju (dane z USA) na pogotowie zgłosiło się ponad 55 tysięcy osób po tym, jak zrobiły sobie krzywdę, jadąc na sankach. Ponad połowa
z nich miała uszkodzone kończyny, 17% zgłosiło problemy z kręgosłupem, 15% zraniło się w głowę, a 11%
w twarz. Mniejsze uszkodzenia polegały na zerwaniu
więzadeł, odmrożeniu i doznaniu ran szarpanych. Dzięki
Bogu większości takich kontuzji można zapobiec, stosując proste metody i wpajając je naszym dzieciom.

Istotny jest nadzór ze strony dorosłych:

·· Odpowiedzialny dorosły zawsze powinien nadzorować dzieci zjeżdżające na sankach,

·· Dzieci poniżej 12 lat powinny być szczególnie
pilnowane,

·· Dzieci poniżej 5 lat powinny jeździć w towarzystwie dorosłych.

Środki bezpieczeństwa:

·· Jeździj

na sankach tylko przy dobrej widoczności. Nigdy w nieznanym terenie, szczególnie
po ciemku. Nawet, jeśli znasz okolicę, trzeba zachować szczególną ostrożność i obejrzeć całą trasę
zjazdu za dnia, jeśli chcesz zjeżdżać po zmroku.

·· Siedź na sankach przodem do kierunku jazdy. Nie

stawaj na nich i nie kładź się głową do przodu.
Zjeżdżanie głową naprzód może grozić poważnymi
uszkodzeniami głowy i kręgosłupa. Uderzenie
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dziecięcej głowy o twardy obiekt przy prędkości 30
km/h może być śmiertelne w skutkach.

·· Ręce i nogi trzymaj w granicach szerokości sanek,

żeby uniknąć uszkodzeń kończyn. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie kasku.

·· Nie używaj do zjazdu przedmiotów, które mia-

łyby zastąpić sanki, jak tace, miski, kawałki blachy,
pudła kartonowe czy maski samochodów. Mają one
małą sterowność, trudno je wyhamować i mogą
spowodować nie tylko kontuzję jadącego, ale również osób postronnych. Najlepiej jeździć na normalnych sankach z płozami.

·· Nigdy

nie przywiązuj sanek do zderzaka samochodu ani żadnego innego pojazdu, żeby się za nim
ciągnąć. Ta niebezpieczna praktyka powoduje poważne uszkodzenia ciała, a nawet śmierć wielu osób
każdego roku.

·· Nigdy

nie siadaj na kawałkach plastiku ani na
niczym, co może zostać przebite przez jakiś ostry
przedmiot. Przy dużej prędkości można się w ten
sposób bardzo poranić.

·· Wchodząc pod górkę, zrób miejsce zjeżdżającym,
zamiast wchodzić środkiem stoku.

·· Jeśli się przewrócisz i spadniesz z sanek, zejdź jak
najszybciej z drogi innym zjeżdżającym za tobą.
Jeśli jedziesz zbyt szybko lub tracisz kontrolę nad
sankami, zsuń się z nich na bok.

·· Nie wjeżdżaj w głęboki śnieg, pod którym zawsze
może się kryć jakiś kamień lub wystający korzeń.

Bezpieczna lokalizacja:

·· Zbadaj teren. Zobacz, gdzie są płoty, rowy czy duże

kamienie lub skały. Unikaj otwartych zbiorników
wodnych pokrytych cienkim lodem.

·· Nigdy nie zjeżdżaj w niebezpiecznym terenie jak
ulica, podjazd, strumień czy stromy brzeg lub klif.

·· Do jazdy wybierz wystarczająco szeroki stok z dużą
ilością miejsca u podstawy.

·· Lepiej zjeżdżać z górki pokrytej śniegiem niż z ob-

lodzonej. Na lodzie sanki są zbyt szybkie i prawie
całkiem niesterowne.

Jazda na łyżwach w terenie
Lód był zbyt cienki!

Pewna grupa dzieci postanowiła pojeździć na łyżwach na
zamarzniętym jeziorze. „Wydawało się”, że lód jest bezpieczny
i zabawa zaczęła się bez żadnych oznak niebezpieczeństwa. Po
jakimś czasie dzieci się zmęczyły i zaczęły odpoczywać w mniejszych grupkach. Jedna z osób zapamiętała, że gdy podeszła
grupa kolejnych kolegów i koleżanek, zaczęła się czuć niepewnie
na lodzie i odeszła na bok, zanim lód załamał się pod ciężarem
obydwóch grup stojących w jednym miejscu. Inni, którzy stali
dalej, szybko przyszli im z pomocą. Cudem wszyscy przeżyli!
Powyższy incydent pokazuje ryzyko takiej zabawy na zamarzniętych jeziorach i stawach. Trudno jest ocenić prawdziwą
grubość i wytrzymałość lodu na całej powierzchni. Stawy
pokryte lodem zawsze należy traktować jako niebezpieczne,
dopóki ktoś z dorosłych nie oceni w odpowiedzialny sposób,
że jest inaczej. Rodzice pozwalający dzieciom na taką zabawę
powinni najpierw sami zbadać teren i zmierzyć grubość lodu,
a następnie stanąć z boku i nadzorować dzieci.

Badanie lodu

·· Czy lód jest biały, czy przezroczysty? Biały lód, zwany
··
··
··
··

„śnieżnym”, jest tylko o połowę mocniejszy od świeżego i przezroczystego.
Jak świeży jest lód? Najmocniejszy jest ten najświeższy.
Będzie coraz słabszy w miarę wystawienia na działanie
słońca.
Czy na lodzie są widoczne pęknięcia?
Czy w lodzie widać skute głazy, pnie lub inne przedmioty? Będą one absorbować promienie słoneczne, co
osłabi lód wokół nich.
Czy w okolicy jest płynąca woda? Źródła, prądy czy odpływy pod lodem mogą osłabić lód.

Mierzenie grubości lodu

Odmrożenie i hipotermia

Odmrożenie i hipotermia mogą być efektem
wystawienia ciała na zimno i wilgoć jednocześnie.
Odmrożenie następuje wtedy, gdy miejscowo zamarza skóra lub głębsze tkanki ciała. Hipotermia pojawia się, gdy temperatura całego ciała spada poniżej
czterech stopni w stosunku do normalnej ciepłoty.
Odpowiednie ubranie znacznie zapobiega takim
problemom.

Jak się ubrać na mróz?

·· Ubierz kilka warstw ciepłego, luźnego i su··
··

chego ubrania oraz nakrycie głowy, które zapobiega nie tylko wychłodzeniu, lecz również ochrania czaszkę. Znaczna część ciepła
uchodzi właśnie przez głowę.
Nie pozwalaj dzieciom na dłuższą zabawę
w mokrych ubraniach.
Przy dużym mrozie dzieci nie powinny długo
przebywać poza domem.

Bezpieczeństwo podczas innych
zimowych zabaw

Przyjrzyjcie się zabawom zimowym swego
dziecka. Czy po jakimś czasie nie zaczynają być
niebezpieczne?

Przykłady niebezpiecznych zabaw:

·· Kopanie w śniegu tuneli, które mogą się
zawalić.
·· Toczenie kuli śniegowych, w których oprócz
śniegu są kamienie.

Zaczerpnięto z Partners, maj 2016
Christian Light Publications, Inc.
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

·· Użyj

miarki (nigdy nie mierz „na oko”), żeby się
upewnić, czy świeża pokrywa lodowa ma grubość co
najmniej 10 cm. Dla dużych grup łyżwiarzy wymagany
jest grubszy lód.

·· Zmierz grubość pokrywy w różnych miejscach. Lód

rzadko posiada równomierną grubość na całej powierzchni zbiornika wodnego.

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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dla

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

Królestwo Boże

Co Jezus miał na myśli, mówiąc: „Królestwo Boże jest w was”?
BIBLIA MÓWI: „Zapytany zaś
przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże
nie przychodzi dostrzegalnie,
ani nie będą mówić: Oto tutaj
jest, albo: Tam; oto bowiem
Królestwo Boże jest pośród
was” (Łk 17,20–21). „Lecz takie
przymierze zawrę z domem
izraelskim po tych dniach,
mówi Pan: Złożę mój zakon
w ich wnętrzu i wypiszę go na
ich sercu. Ja będę ich Bogiem,
a oni będą moim ludem”
(Jr 31,33). „Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po
upływie owych dni, mówi Pan:
Prawa moje włożę w ich serca
i na umysłach ich wypiszę je
(…)” (Hbr 10,16).

ODPOWIEDŹ: Gdy faryzeusze zapytali Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo
Boże, spodziewali się odpowiedzi, która da im nadzieję rychłego uwolnienia Izraela spod okupacji rzymskiej. Ich pojmowanie Królestwa Bożego
miało charakter polityczny, w którym naród żydowski miał pełnić rolę
dominującą nad innymi narodami dzięki Bożemu błogosławieństwu.
W Ewangelii Łukasza 17,20 Jezus mówi: „Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie”. W ten sposób chciał, aby Jego uczniowie zrozumieli,
że Jego Królestwo nigdy nie będzie Królestwem tego świata. To nie będzie
dostrzegalne Królestwo stopniowo zdobywające kontrolę nad innymi
narodami, czy wyróżniające się jakoś wśród światowych wydarzeń.
Stwierdzenie Jezusa: „Królestwo Boże jest w was”, było wyjaśnieniem
duchowej natury Królestwa Bożego w czasach Nowego Testamentu.
Werset z Jeremiasza prorokował o dniu, kiedy Boże dzieła zostaną dokonane poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna. Nowotestamentowy
autor Listu do Hebrajczyków powołuje się na to proroctwo i wyjaśnia,
w jaki sposób ono się wypełniło.
Mamy wspaniałą możliwość być częścią tego Królestwa dzisiaj. Bóg pragnie relacji z mężczyznami i kobietami, którzy poddali się Jemu, jako
Królowi ich życia. Obiecuje obecność Ducha Świętego, który wkłada
Boże prawa „w ich wnętrzu i (…) na ich sercu”. Duch Święty zamieszkuje
serce każdego chrześcijanina, a Jego owoc staje się coraz bardziej widoczny
w życiu wierzącego człowieka. Mówiąc zwyczajnie, możemy uznać, że
Królestwo Boże składa się z wierzących, którzy są posłuszni pracy Ducha
Świętego w ich życiu.
Zaczerpnięto ze Star of Hope, lipiec 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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SZACUNEK

dla rodziców
—Marlin Horst
Małe dzieci ufają rodzicom; ich rodzice są największym
bezpieczeństwem, jakie poznały. Z perspektywy małego
dziecka jego rodzice robią zawsze wszystko jak trzeba.
Szacunek na tym etapie przychodzi w naturalny sposób.
Gdy dziecko staje się nieco większe, zaczyna sobie uświadamiać, że jednak rodzice nie zawsze wszystko robią idealnie.
Do czasu, gdy stają się nastolatkami, rozumieją już, że
rodzice mają wady. Może jest to brak konsekwencji w sprawowaniu dyscypliny wobec dzieci, a może to, co mówią,
nie zgadza się z tym, co mówią rodzice ich przyjaciół. Albo
zauważają, że rodzice mają sami problemy z poddaniem się
dyscyplinie swojego zboru. Powoduje to w nastolatkach
kwestionowanie potrzeby wyznaczania przez rodziców kierunku w ich życiu. Wiele młodych osób zmaga się z dylematem, czy powinni poddawać się autorytetowi rodziców
i przyjmować ich opinie, pomimo odmiennych postaw ich
rówieśników.
Co mówi Biblia na ten temat? „Dzieci, bądźcie posłuszne
rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna” (Ef 6,1).
„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie” (Kol 6,20). Biblia jest
jednoznaczna w tym, że dzieci powinny być posłuszne
i byłoby idealnie, gdyby wystarczyło to powiedzieć. Ale nie
żyjemy w idealnym świecie.
Werset z Listu do Kolosan 3,21 pokazuje inną stronę
medalu: „Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie
upadały na duchu”. Ojcowie są powołani na skutecznych
przywódców w swoich domach – na przywódców, do których dzieci mogą mieć zaufanie, że prowadzą je w sposób
zaangażowany w autentyczne dobro każdego z nich, a nie
dla własnej satysfakcji. Dlatego dzieci powinny dobrowolnie
podporządkować się temu, czego pragną dla nich rodzice.
Obecnie społeczeństwo zupełnie straciło fundament dla
rodzicielskiego szacunku. Dzieci są zachęcane do niezależnego myślenia i decydowania o sobie na podstawie tego, co
wydaje im się dobre w danej chwili. Smutne jest to, że te
postawy lgną do nas czasem, mimo iż wiemy, czego uczy
nas Biblia.
Rodzice są tylko ludźmi i popełniają błędy. W miarę jak
nastolatki stają się coraz bardziej świadome słabości swoich

rodziców, muszą skupić się na docenianiu ich i koncentrowaniu się na ich mocnych stronach. Powinny pielęgnować szacunek dla swoich rodziców, i to pomimo ich wad
i upadków, które z pewnością będą się wyłaniać.
Wielu rodziców może skupiać się bardziej na udzielaniu wskazówek w dziedzinach, które dla innych rodziców
w danej społeczności nie będą miały aż takiego znaczenia. Nastoletnie dzieci często wychwytują takie nieścisłości.
O ile polecenia i wskazówki rodziców nie są przeciwne
temu, co mówi Biblia, dzieci (nawet te nastoletnie) muszą
słuchać rodziców. Zachowanie posłuszeństwa „we wszystkim”, jak czytamy w Liście do Kolosan, obejmuje także
sytuacje, gdy rodzice nie patrzą, a nawet sytuacje, gdy wiadomo, że rodzice pewnie nigdy w ogóle o czymś się nie
dowiedzą. Wielu młodych ludzi postrzega wychowawcze
dyrektywy rodziców jako niewolę, nie uświadamiając sobie
błogosławieństwa wolności, która przychodzi w wyniku
pełnego poddania się woli Bożej.
Młodzi muszą sobie również uświadomić niebezpieczeństwo przesadnych reakcji wobec rodzicielskiej niekonsekwencji. Sam fakt, że rodzic wydaje polecenie w gniewie,
nie daje dziecku pozwolenia na to, by dowolnie wybierało
sobie polecenia, którym zamierza się podporządkować,
i ustalało, czy któreś z nich da się częściowo obejść.
Odpowiedni szacunek do rodziców sięga jeszcze dalej,
gdy rodzice zbliżają się do tego etapu w życiu, kiedy nie
potrafią już się o siebie troszczyć. Wówczas dzieci powinny
zrobić wszystko, co tylko mogą, aby zadbać o rodziców.
Zdolność do wykonania tego zobowiązania nie bierze się
z niczego; wymaga to planowania i poświęcenia.
Boża miłość i szacunek dla rodziców nie kończą się
z chwilą opuszczenia domu rodzicielskiego.
Umiejętność spoglądania wstecz i doceniania dobrych
rzeczy, których nauczono nas w domu, jest cennym dobrem
w relacjach z innymi autorytetami w naszym życiu.
Zaczerpnięto z The Christian Example, listopad 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Chrystus przyszedł zbawić
—Howard Bean
Pewnej świątecznej nocy w grudniu, sześcioletnia
Pearl Carlson, jej rodzice i ich pies King położyli się
spać. King, niemiecki owczarek spał w salonie na podłodze, kiedy nagle obudził go zapach dymu sączący
się z pomieszczenia gospodarczego. Pies mógł uciec
z domu przez rozsuwane drzwi w salonie, które zostawiano dla niego otwarte, aby miał możliwość swobodnego wyjścia na zewnątrz.
Jednak zamiast uciekać King próbował dostać się do
rodzinnych sypialni przez pomieszczenie gospodarcze, gdzie drzwi były zamknięte. Dlatego też drapał
i gryzł te drzwi, aż drzazgi mu poraniły do krwi ciało,
dym palił go w płucach, a płomienie zaczynały go
dosięgać. Pies szarżował przez pokój aż do korytarza
i przez lukę w płomieniach prosto do sypialni Pearl.
Obudził ją łapami.
Pearl dotarła do pokoju rodziców, który napełniał się
już dymem. Mama i Pearl uciekły przez okno, wołając
na ojca, żeby do nich dołączył. Niestety, tata dostał
napadu astmy z powodu dymu i upadł na podłogę
nieprzytomny. Rozumiejąc, że jego pan nie podąża
za rodziną, King zaprowadził mamę Pearl do niego.
Mężczyzna nieco oprzytomniał i – opierając się na
swojej żonie oraz trzymając się futra psa – wydostał
się na czas z niebezpieczeństwa.
Ze szczęki psa trzeba było usunąć mnóstwo drzazg,
a głębokie rozcięcie na jego karku goiło się przez długi
czas.
Jezus przyszedł na świat nieco ponad 2 000 lat
temu, aby uwolnić nas z niewoli grzechu i śmierci.
„Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23). Anioł
oznajmił Józefowi, że jego narzeczona urodzi syna
i że ma nazwać go imieniem JEZUS, ponieważ „On
zbawi lud od jego grzechów”. Pasterzom anioł obwieścił Jego narodziny: „(…) gdyż dziś narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan” (Łk 2,11).
Spoglądając wstecz na to wiekopomne wydarzenie,
apostoł Paweł napisał: „Jezus Chrystus przyszedł na
świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tm 1,15).
Chrystus Król, składając siebie w ofierze na krzyżu,
poświęcił się o wiele bardziej niż pies King. Jego głowa
była pokaleczona przez ciernie, a ramiona i plecy poranione drzazgami z szorstkiego, rzymskiego krzyża.
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Jego twarz była spoliczkowana, plecy ubiczowane,
ręce i stopy zaś przebite gwoździami. W dodatku
cierpiał emocjonalnie tortury z powodu znęcania się
i społecznego potępienia. „(…) Wycierpiał krzyż, nie
zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie
zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali”
(Hbr 12,2–3 UBG). W swej wielkiej miłości wytrwał
do końca i otworzył nam drogę ocalenia.
Ciekawe jest to, że pięć lat przed owym dramatycznym zdarzeniem i właśnie w Wigilię Bożego
Narodzenia Carlsonowie znaleźli Kinga na progu
swojego domu. Zwierzę zdychało z głodu i miało
ciężką ranę postrzałową. Pielęgnowali go i uratowali
mu życie.
W ten sposób Carlsonowie zrobili coś dla swojego
psa. My nie jesteśmy w stanie zrobić niczego dla
Jezusa. Ale możemy okazywać miłość i współczucie
ludziom w potrzebie, którzy pojawiają się „na naszym
progu”. Kiedy robimy to dla innych, to robimy to dla
Jezusa. On powiedział:
„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem,
a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem
chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu,
a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu
sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy
cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym,
a daliśmy ci pić?
A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy
cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy
do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę
powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”
(Mt 25,35–40).
Zaczerpnięto z Companions, grudzień 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Coś do poczytania
—Marie Yoder
Nadchodziły Święta Bożego Narodzenia i pewnego dnia
Darek podszedł do człowieka ubranego w kostium świętego Mikołaja. Mikołaj dzwonił głośno dzwonkami, próbując chyba w ten sposób przyciągnąć darczyńców.
– To dla pana, coś do poczytania – powiedział Darek
z uśmiechem.
Mężczyzna zatrzymał się zdumiony na widok tytułu
broszurki: Czy Święty Mikołaj to inny bóg? Następnie,
odzyskując opanowanie, odpowiedział:
– Dziękuję panu. Wesołych Świąt.
Darek – samotny mężczyzna w średnim wieku – znalazł skuteczny sposób na dzielenie się Ewangelią. Czerpie
wielką przyjemność z rozdawania traktatów zarówno
sąsiadom, jak i nieznajomym w miejscach publicznych. Lubi nawiązywać kontakty z ludźmi na ulicy
i robi to z postawą pełną współczucia. Zanim wyjdzie
na miasto, upewnia się, czy ma kieszenie odpowiednio wypchane broszurkami do rozdania.
W swoim życiu codziennym lubi czytać historie
biblijne i często się modli. Nie ma prawa jazdy, nigdy
nie posiadał samochodu ani komórki, dlatego też nie
dzwoni do nikogo. Nie pociąga go sport – woli słuchać radosnych pieśni. Gadżety elektroniczne w ogóle
zupełnie go nie fascynują.
W trakcie nabożeństwa zazwyczaj uważnie słucha
mówcy. Nie prowadził nigdy modlitwy, ani rozważania na żaden temat – za to ma swoje ulubione pieśni.
Zanim został ochrzczony, już świadczył o Jezusie jako
Dobrym Pasterzu.
W miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy supermarkety, Darek wykorzystuje okazję,
aby podejść do pracownika wykładającego towar na
półki i – z pełnym uroku uśmiechem – proponuje
mu „coś do poczytania”. Zwyczajowa odpowiedź to:
„Dziękuję panu”. Po czym Darek odchodzi zadowolony. W taki sam sposób podchodzi do policjanta czy
kasjerki w sklepie.
Niedawno Darek siedział w barze McDonald’s ze
swoim znajomym. W pewnej chwili podszedł do nich
jakiś mężczyzna w średnim wieku i powiedział:
– Chcę podziękować panu za traktat z Ewangelią,
który pan mi dał kilka lat temu. Przeczytałem go
i nawróciłem się. Mogę dzisiaj jeszcze taki dostać?

Darek uśmiechnął się szeroko i wręczył nieznajomemu
broszurkę, radując się, że Boża prawda osiągnęła swój cel
w sercu tego człowieka. Darek nie umiał przeprowadzić
z nieznajomym rozmowy, ponieważ – jak pewnie odgadliście – jest jednym z Bożych posłańców specjalnej troski
pomagającym innym odnaleźć drogę do nieba.
„(...) Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi
na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz 1,8).
Zaczerpnięto z Companions, grudzień 2016
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

But Jerzyka

—Laura Mae

Jerzyk zajrzał pod łóżko, ale buta tam nie było.
– Mamo! – wybuchnął. – Nie mogę znaleźć mojego drugiego buta!
– Szukaj dalej – zachęciła mama spokojnie. – Jeszcze przed chwilą go miałeś. Musi gdzieś być – i dalej wyrabiała ciasto.
Jerzyk chodził po domu z jednym butem na nodze. Przeszukał kuchnię, salon a nawet łazienkę. Ani śladu buta.
Ponownie powędrował do salonu i znalazł tam swój traktor. Bawił się na podłodze, kiedy Paweł wetknął głowę we drzwi
i zawołał:
– Chodź, Jerzyku! Pobawmy się!
Jerzyk podskoczył.
– Ale mój but! – zajęczał i znowu zaczął poszukiwania. Ani śladu buta.
Usiadł smutny na ziemi i zastanawiał się, co robić.
– A może byś tak poprosił Boga o pomoc – zasugerowała mu starsza siostra, Joasia.
Jerzyk spojrzał w górę.
– Ale jak?
Joasia uśmiechnęła się do swojego siedmioletniego braciszka.
– Po prostu poproś Go, żeby pokazał ci, gdzie jest twój but – powiedziała.
– Dobrze – odrzekł Jerzyk powoli.
Czy Bóg naprawdę mu może pomóc? Pochylił głowę w modlitwie.
– Drogi Ojcze w niebie, proszę, pomóż mi znaleźć mój but. W imię Jezusa, amen.
Otworzył oczy i sapnął: – Zobacz! – dokładnie na wysokości jego twarzy pod sofą leżał zagubiony but!
– Joasia! – krzyknął uradowany, trzymając but wysoko.
Siostra uśmiechała się.
– Bóg wskazał ci miejsce, tak?
Zdumiony i uśmiechnięty Jerzyk zapytał: – A co teraz?
– Podziękuj Mu – odparła Joasia.
Jerzyk ukląkł: – Dziękuję Ci, Panie Boże, za wskazanie mi miejsca, gdzie był mój
but! Amen.
Skoczył na nogi i pognał do kuchni. – Mamo! – wołał. – Zobacz! Znalazłem mój
but! Bóg mi pomógł!
Mama uśmiechnęła się, formując placek w formie do pieczenia.
– Podziękowałeś Mu?
Jerzyk skinął głową szczęśliwy. Potem prędko założył drugi but i wybiegł z domu poszukać Pawła. Jemu też trzeba będzie
to opowiedzieć.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, wrzesień 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Inne święta Tomka
Tomcio wyskoczył z łóżka. Wreszcie nadeszło Boże
Narodzenie. Pójdą najpierw do kościoła na specjalne,
świąteczne nabożeństwo, a potem pojadą na świąteczny
obiad do dziadków – jakąś godzinę drogi od domu.
Całkiem nagle Tomcio zauważył, że pokój jest jakiś
jasny i dziwny. Odwrócił się do okna i wyjrzał – całe
podwórko było pokryte śniegiem! Śnieg oblepiał gałęzie
drzew huśtawki. A także opadł w grudkach na jego mały
trójkołowy rowerek.
Tomcio podniósł roletę.
– Mamusiu! Tatusiu! Pada śnieg! – zawołał.
Tata, śmiejąc się, podszedł do drzwi jego pokoju.
– Dzień dobry, Tomciu – powiedział. – Piękny świąteczny poranek, prawda?
Przy śniadaniu Tomcio ledwie mógł jeść z przejęcia,
ponieważ ciągle spoglądał przez okno. Było już prawie
po śniadaniu, kiedy zadzwonił telefon.
Tata podniósł słuchawkę i rozmawiał przez kilka
minut.
– To był brat Daniel – powiedział do mamy. – Mówi,
że odwołują dzisiejsze nabożeństwo. Chcą, żeby nikt nie
wychodził dzisiaj z domów i nigdzie nie wyjeżdżał.
– To nie jedziemy do dziadków? – zapytał Tomcio.
– Coś mi się zdaje, Tomciu, że trzeba będzie zostać
w domu – powiedziała mama, krojąc banana dla
dzidziusia.
– Ale babcia miała dać mi mały prezencik – powiedział Tomcio. – I mieliśmy się bawić z kuzynami i miał
być świąteczny obiad.
– Tomciu – powiedział tatuś – wiem, że jesteś rozczarowany, że nie możemy zrobić tego, co sobie zaplanowaliśmy na dzisiaj, ale Bóg zesłał nam piękny prezent. Mamy
wreszcie białe święta od niepamiętnych czasów.
Tomcio spojrzał znowu przez okno. Wielkie białe
płatki spadały z nieba na ziemię.
– Skoro nie idziemy dzisiaj do kościoła – mówił dalej
tata – to może zróbmy sobie społeczność w domu.
Pomożesz mi znaleźć śpiewniki? A kiedy skończymy, pójdziemy pobawić się na śniegu.
Tomcio roześmiał się i aż podskoczył. Znalazł trzy
śpiewniki i położył je na kanapie, po czym usiadł
w środku.
Po chwili mama skończyła zmywać naczynia i usiadła

—Karla Good

z dzidziusiem obok Tomcia. Tata przyniósł Biblię i usiadł
z drugiej strony.
– Najpierw zaśpiewajmy – powiedział.
Tomcio uważnie szukał numerów pieśni, które tata
mu podawał. Zaśpiewali wszystkie świąteczne kolędy ze
śpiewnika.
Kiedy skończyli, tata otworzył Biblię na historii narodzenia. Tomcio uważnie słuchał, jak tata czyta o malutkim Jezusie narodzonym w stajni, ponieważ nie było już
żadnego miejsca w gospodzie. Myślał o Marii, która owinęła swoje maleństwo kawałkami materiału i położyła je
w żłóbku.
– Cieszę się, że nasz dzidziuś ma ciepłe kocyki i czyste
łóżeczko – powiedział Tomcio do rodziców.
Po modlitwie Tomcio zeskoczył z kanapy.
– Idziemy się bawić? – zapytał.
– Tak – powiedział tata. – Wskakujmy w kurtki i buty.
Kiedy Tomcio wyszedł z domu, cały świat leżał w objęciach bieli. Obszedł podwórko, tak znajome, a jednak
teraz dziwne i ciche pod śnieżną pierzynką. Jego rowerek był pokryty jeszcze grubszą warstwą.
Tata też zaraz wyszedł i pomógł synowi utoczyć
w śniegu kulę na bałwana. Potem, kiedy je poustawiał
jedną na drugiej, Tomcio poszedł do mamy po marchewkę. Przebił się przez śnieg do ziemi i wygrzebał kilka
kamyczków ze żwiru na oczy dla bałwana.
Kiedy bałwan był gotowy, wówczas Tomcio z tatusiem
wrócili do domu. Mama zrobiła im po kubku gorącej czekolady na rozgrzewkę.
– Jak myślisz, może byśmy zadzwonili do sąsiadów
i upewnili się, czy wszystko u nich w porządku?
– To dobry pomysł – zgodził się tata i podniósł się do
telefonu.
– Możesz im powiedzieć, że przyniesiemy dobrą zupę
na kolację, jeśli mają ochotę – dodała mama.
– Sąsiad mówi, że wszystko u nich dobrze. Powiedział,
że możesz przynieść zupę pod warunkiem, że zostaniemy
z nimi i zjemy ją razem.
Mama zaśmiała się.
– Niezły pomysł. Na pewno czują się samotnie w święta
z powodu tej śnieżycy.
Po południu mama ugotowała zupę, a kiedy zapadł
zmrok, owinęła garnek ręcznikiem. Tomcio wziął miseczkę
z chrupiącymi grzankami, a tatuś niósł dzidziusia.
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Wieczór był mroźny i bezchmurny. Przestało sypać
i gwiazdy świeciły teraz pełnym blaskiem. Tomciowi
podobało się skrzypienie śniegu pod butami podczas
tego spaceru do domu sąsiadów.
Gospodyni otworzyła drzwi.
– Proszę wejść – zaprosiła z uśmiechem.
Tomcio wszedł do ciepłego domu. Przyjście tutaj było
niemal jak wizyta u dziadków.
Mama postawiła zupę na stole w kuchni i zdjęła z niej
ręczniki. Tomcio położył grzanki obok zupy, a gospodyni wyjęła talerz z pokrojonym ciastem.
– Moje wnuki nie mogły przyjechać, więc częstuj się,
proszę – powiedziała do Tomcia.
– To tak jak ja nie mogłem pojechać do dziadków –
przypomniał sobie chłopiec.
– No to chyba dobrze, że przyszedłeś do nas – ucieszyła się sąsiadka. – Dzisiaj możemy udawać, że jesteś
moim wnukiem, a ja twoją babcią.
Tomcio pomyślał, że to brzmiało wspaniale.
Po kolacji dorośli poszli do salonu na kawę. Tomcio
czuł się przytulnie w tym domu i zabrał się za ciasteczka.
Choć rano był rozczarowany, to teraz musiał uznać, że
to był jednak dobry dzień.
Zaczerpnięto ze Story Mates, grudzień 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Złodziej mydła
Słońce życzliwie oświetlało budynek małej szkoły
wśród paragwajskich wzgórz. Promienie ciepła odpędzały chłód poranka. Z trzech kierunków do małej żółtej
szkoły schodziły się dzieci.
Zanim lekcje się rozpoczęły, dzieci zebrały się wokół
umywalki, aby umyć ręce.
– Wygląda na to, że siostra Ewa zapomniała wyłożyć
mydło – powiedziała Sara do swojej koleżanki Ignacji. –
Nie mogę go nigdzie znaleźć.
– Jest tu, na ziemi – oznajmiła Ignacja. – Oj nie, to
tylko mydelniczka, ale bez mydła.
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—Elta Gehman

Ignacja weszła do budynku.
– Czy możemy wziąć kostkę mydła? – zapytała siostrę
Ewę.
– Mydło? – zadziwiła się Ewa. – Wydaje mi się, że położyłam je na umywalce.
– Na ziemi leży mydelniczka, ale mydła nigdzie nie ma.
– Czekaj, zobaczę – odparła.
Przeszukała razem z dziewczynkami okolice umywalki,
jednak rzeczywiście nie było tam nawet śladu mydła.
– No to wyjmę nową kostkę – stwierdziła.
Lekcje mijały szybko i problem mydła poszedł

w niepamięć. Jednak po południu, kiedy siostra Ewa
powróciła do szkoły po obiedzie, mydelniczka ponownie była pusta.
Następnego dnia rano było zimno. Siostra Ewa powiesiła ręcznik i położyła mydło w mydelniczce obok umywalki. Na pewno mydło nie zniknie do przyjścia dzieci
– pomyślała.
Weszła do klasy, która nagrzewała się właśnie od rozpalonego w kącie pieca i pogrążyła się w przygotowaniu
do lekcji. Jednak znowu zdarzyło się to samo – zanim
przyszły dzieci, mydła już nie było.
– Co się dzieje z mydłem? – zastanawiał się Mario.
– Nie wiem – odparła siostra Ewa. – Wczoraj też zniknęło, kiedy poszłam do domu na obiad.
– Czy to możliwe, że ktoś wszedł tu i je ukradł? – zapytała Ignacja.
– No, wiecie – zaczął Roman. – Chłopaki od
Ladesmy często się tu kręcą.
– I biorą, co im wpadnie w ręce –
dodała Sara.
– Myślicie, że wzięli mydło? – dociekał Mario. – Próbują zabierać różne
rzeczy, kiedy nikt nie widzi.
– Dzieci – poważny głos nauczycielki
przykuł ich uwagę. – Nie chcemy nikogo
obwiniać. Może faktycznie ktoś kradnie to mydło. Ale
lepiej nie wyciągać za szybko wniosków i nie obwiniać
kogoś, jeśli nie jest się pewnym.
– Odtąd mydło będzie w środku – zdecydowała siostra Ewa. – Kiedy będzie nam potrzebne, wyjmiemy
je. Ten, kto ostatni będzie go używał, musi odnieść je
z powrotem.

W piątek rano przed rozpoczęciem lekcji siostra Ewa
oznajmiła:
– Mam dla was ciekawą historyjkę.
Wszystkie dzieci utkwiły oczy w swojej nauczycielce.
– Wczoraj rozmawialiśmy o znikającym mydle –
zaczęła. – Ktoś szybko wyciągnął wniosek co do podejrzeń, kto mógł je zabrać. Po południu też widziałam, jak
mydło znika, ale nikt go nie ukradł!
Na twarzach dzieci widać było zdumienie.
– Używałam mydła, ale zapomniałam je wnieść do
środka. Kiedy usiadłam przy biurku, żeby sprawdzić
wasze prace, usłyszałam jakiś hałas na zewnątrz przy
umywalce. Kiedy wyjrzałam, zobaczyłam wychudzonego psa stojącego na tylnych nogach i sięgającego umywalki. Złapał mydło w pysk i zjadł je. Potem zeskoczył
i odbiegł.
Szmer zdumienia rozległ się po całej klasie.
– Biedny piesek! – wykrzyknęła Ignacja.
– Jaki musiał być głodny, żeby jeść
mydło!
– Mam nadzieję, że gdzieś znajdzie
lepsze jedzenie – dodał Mario.
– Tak, musi być w kiepskim stanie – zgodziła się nauczycielka. – Ale czy nie uważacie, że
gorzej jest oskarżać kogoś o coś złego, zanim się przekonamy o prawdzie? Następnym razem, kiedy będziecie mieć pokusę wyciągania szybkich wniosków o kimś,
pamiętajcie o złodzieju mydła.
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

On samotnym daje dom na mieszkanie
—ciąg dalszy ze str. 14
(Jk 1,27). Niejedna rodzina została wzbogacona po zaproszeniu jakiegoś seniora lub sieroty. Niektórzy mają przywilej „adoptowania” tych, którzy musieli porzucić własne
domy ze względu na Ewangelię.
Ostrożne relacje towarzyskie z sąsiadami również mogą
poszerzyć horyzont społeczny rodziny. Budowane dyskretnie, zachęcają rodzinę do modlitwy za zagubionych, nie
narażając równocześnie na szwank jej duchowego dobra.

Najlepiej, żeby rodzina dobrze rozumiała, że nieodrodzeni
sąsiedzi nie są naszymi „braćmi”. Ale z drugiej strony, takiej
świadomości nie uzyskuje się przez stałe wyliczanie grzechów tych ludzi – szczególnie przy dzieciach.
Wreszcie, każda rodzina powinna w swoich członkach
zasiewać coraz większe pragnienie stanięcia w gronie świętych przed tronem Chrystusa.
Zaczerpnięto z Home Horizons, wrzesień 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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Uzdrowienie
Rosita znów zachorowała. Przez kilka miesięcy po wizycie u lekarza w Gwatemali czuła się stosunkowo dobrze.
Uczucie zmęczenia nie opuściło jej całkowicie, ale przynajmniej mogła chodzić do strumienia i prać bez tak strasznego bólu w żołądku.
Ta choroba była jakaś inna. Nigdy wcześniej nie chorowała przed urodzeniem poprzednich dzieci, ale tym
razem wiedziała, że w połowie lata w ich domu pojawi
się kolejny dzidziuś.
Mały Jose w o wiele na niego za dużym niebiesko–
białym mundurku teraz codziennie maszerował do szkoły.
Wracał do domu wieczorem i pokazywał swoje osiągnięcia w zeszycie ćwiczeń. Uczył się pisać litery i liczyć do
stu po angielsku. Po czterech miesiącach nauki umiał już
prawie rozmawiać w tym języku. Był zdumiony, że tata
i mama również się nim posługują. Wcześniej tak rzadko
to robili, że w ogóle się nie domyślał.
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—Elizabeth Wagler

Powiedział im kilka rzeczy, o których nie wiedzieli.
– Strzelanie do tapirów jest zakazane, bo to gatunek
pod ochroną.
– Cóż, jeśli tapir będzie jadł moją kukurydzę, to pewnie
go zastrzelę – odparł Wiktor.
Jose zmarszczył brwi.
– Nie powinniście również śmiecić dookoła. Trzeba
palić papiery, a butelki i puszki wrzucać do specjalnych
po–jem–ni–ków.
– Tak, to trudne słowo – roześmiał się tata.
– Pewnie nasze podwórko wyglądałoby lepiej – zgodziła
się Rosita, spoglądając na zewnątrz przez otwarte drzwi.
– Może w takim razie zaczniesz je sprzątać od dzisiaj.
Ale Jose już nie było. Wybiegł z domu grać w kulki
z wujkami. Jego troska o środowisko jakoś nie sięgała
własnego podwórka.
– Chcę zacząć wycinać liście palmowe na nowy dom –
postanowił Wiktor. Rosita wyszła za nim. – Będę je składał tutaj, a kiedy skończę, podzielimy je. Dom będzie
miał taką długość.

Wymierzył krokami odległość dwukrotnie większą niż
rozmiar obecnego domu.
– O, to będzie duży! – zawołała.
– Cóż, nasza rodzina się powiększa – zażartował.
Rosicie coraz częściej robiło się niedobrze. Znowu schudła. Najęła pewną dziewczynę z wioski do pomocy przy
mieleniu i łuskaniu kukurydzy. Wiele czasu spędzała
w hamaku, czytając Biblię. Jej córki bawiły się z kuzynkami na trawniku pomiędzy domami.
Raz w miesiącu jechała autobusem do kliniki w Punta
Gorda. Tamtejsza pielęgniarka była zaniepokojona.
– Ma pani za mało żelaza we krwi – powiedziała, dając
Rosicie więcej witamin.
Na miesiąc przed rozwiązaniem pielęgniarka usiadła
z nią i powiedziała poważnym tonem, że trzeba będzie
jechać do Belize City, żeby urodzić dziecko.
– Pani twarz zaczęła żółknąć. Obawiam się, że coś może
być nie w porządku z dzieckiem. Proszę mi przyrzec, że
pojedzie pani rodzić do Belize City.
Przerażona Rosita wróciła do domu i podzieliła się tą
ponurą wieścią z całą rodziną.
– Rzeczywiście pożółkłaś na twarzy – zauważyła teściowa
z niepokojem. – Może rzeczywiście powinnaś pojechać
do Belize City.
Rosita i Wiktor zmagali się z tym problemem sami przez
całą noc.
– Nie chcę jechać do miasta – łkała Rosita. – To jest
tak daleko. Nie mogę tam jechać. Jak? A jeśli po drodze
coś się stanie dziecku?
Wiktor był silny za nich dwoje.
– Myślę, że nie zdecydujemy się na to – postanowił po
długiej modlitwie i rozmyślaniach. – Będziemy się modlić
i ufać Panu, że będzie z tobą i z dzieckiem. On może nam
pomóc, to wiem. Tak sobie myślałem, że kiedy wcześniej
chorowałaś, też powinniśmy byli więcej się modlić i ufać.
Tym razem poprosimy Boga o uzdrowienie.
Po tej decyzji Rosita odczuła pokój. Jakoś miała przekonanie, że Bóg rzeczywiście będzie z nią podczas porodu.
Nadal odpoczywała w hamaku. Najęła dziewczynę do
pomocy w domu, a sama spędzała czas na modlitwie
i rozmyślaniach. Modliła się przeważnie, żeby wola Boża
się spełniła w ich życiu.
Niedługo przed terminem rozwiązania w Santa Elena
zaplanowano specjalne nabożeństwo z postem. Przełożeni
kościoła widzieli wiele problemów, przed jakimi stała społeczność i zdecydowali się na zwołanie takiego zgromadzenia. Kilku nastoletnich chłopców z kościoła wyjechało do
Belize City w poszukiwaniu lepszej pracy i większych zarobków. Ich rodzice i pastorzy martwili się, że młodzieńcy nie
wytrzymają presji pokus czyhających w wielkim mieście.

Kolejnym tematem były potrzeby kościoła w Red Bank.
Przełożeni z wielu społeczności i każdy, kto odczuwał taką
potrzebę, otrzymali zaproszenie na dzień postu i modlitwy do ich wioski. Wiktor planował wziąć w tym udział.
– Ty po prostu zostań w domu – powiedział rano
przed wyjściem do Rosity. – Nie wyglądasz zbyt dobrze.
Odpoczywaj.
– Rzeczywiście, źle się czuję – przyznała.
– Gdybyś mnie potrzebowała, to będę niedaleko. Po
prostu poślij kogoś po mnie.
Gdy w południe wrócił do domu, był w szoku, widząc
zdrowego, właśnie urodzonego chłopca leżącego w hamaku
z jego żoną. Mógł ważyć jakieś cztery kilogramy.
– To się stało tak szybko – powiedziała Rosita ze łzami
szczęścia w oczach. – Nie miałam nawet czasu, żeby cię
wezwać. Mama przyszła, żeby mi pomóc.
Wiktor podniósł syna. Dziecko wyglądało doskonale,
miało tłuściutkie rączki i nóżki, a na główce czarną czuprynkę. Podczas oględzin mały szybko zaczął się prężyć
i w końcu głośnym płaczem zażądał powrotu w ramiona
mamusi.
– Położyliśmy ufność w Bogu i pomógł nam – powiedział Wiktor z nabożną czcią.
Podczas dnia modlitwy i postu kościół podjął decyzję, że czas założyć społeczność w Red Bank na północy.
Spośród braci miał zostać wybrany ktoś, kto tam pojedzie i obejmie przywództwo.
– Mówisz, że ustanowią pastora dla tamtejszego kościoła?
– zapytała Wiktora Rosita.
– Nie są pewni. Jeśli ktokolwiek uważa, że jakiś brat
nadałby się do tej pracy, to ma przyjść do naszego pastora.
Przełożeni pozostałych społeczności również zostali poproszeni o przedstawienie kandydatów spomiędzy swoich
braci. Planują się spotkać w przyszłym miesiącu i rozważyć przedstawione kandydatury. Potem zdecydują, jak
wybrać rodzinę, która się tam przeprowadzi.
– To będzie trudne – rozmyślała na głos Rosita, huśtając dziecko w hamaku.
– Duch Boży objawi nam swoją wolę – odparł Wiktor.
– Pewnie wybiorą któregoś z ordynowanych braci.
– A co, jeśli to będą Santiago i Dominga? Co wtedy
zrobimy?
– Nie będziemy się o to martwić przed czasem.
Wiktor nadał synowi imię Pedro, czyli „skała”.
– Ten chłopak jest zbudowany jak skała – zażartował.
– Będzie silny i mam nadzieję, że będzie miał równie
silną wiarę.
Mały Pedro był silnym dzieckiem, które szybko rosło.
Angelita z wielką ochotą pomagała przy małym. Siadywała
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na stołeczku przy ogniu i śpiewała mu, trzymając go na
rękach, podczas gdy dochodząca do pełni sił mama robiła
tortille. Kiedy Rosita prała w strumieniu, Angelita siedziała cierpliwie obok z dzieckiem na kolanach. Prosiła,
żeby mogła ponosić braciszka w nosidełku, ale czterolatka
nie mogłaby go jeszcze udźwignąć.
Pedro miał trzy miesiące, gdy Rosicie wróciły bóle.
Przyszły pewnego dnia, gdy wspinała się na wzgórze,
wracając znad strumienia z dzieckiem na plecach i wiadrami wody w obu rękach. Postawiła wiadra na ziemi
i wzięła głęboki oddech. Hart ducha zaczął z niej ulatywać. Czyżby znowu była chora?
Kiedy skurcz jej przeszedł, wzięła wiadra i powoli
poszła w kierunku domu. Ponure myśli cisnęły jej się do
głowy. Jak będzie mogła pracować, odczuwając takie bóle?
Będzie musiała znowu nająć pomoc domową. Jak teraz
będzie biegać z córeczkami wiedząc, że to może ją dopaść
w każdej chwili?
Znów zaczęła prać przy kranie na podwórku. Ból nie
dawał jej spokoju dniem i nocą. Nie mogła nawet pójść
do matki bez poczucia tego dyskomfortu. Na szczęście
kaplica była niedaleko, więc przynajmniej mogła chodzić
na nabożeństwa. Jej i Wiktora siostry przychodziły po
szkole, żeby zamieść w domu i pomóc w robieniu tortilli.
Siedząc w hamaku i karmiąc dziecko, Rosita znów zaczęła
się zastanawiać, czy nie umiera. Dlaczego nie może wyzdrowieć? Rufina jest w ciąży i normalnie pracuje w domu.
Czasem Rosita wyobrażała sobie, co Rufina i Anna muszą
o niej mówić za plecami. Pewnie myślą, że jest leniwa.
Jakiś zespół medyczny ze Stanów Zjednoczonych założył klinikę w wiosce obok i Rosita pojechała tam autobusem zobaczyć, czy są w stanie jej pomóc. Dostała tabletki
na kamienie żółciowe, które jej nieco pomogły, ale kiedy
się skończyły, ból powrócił, a lekarze już zdążyli wrócić
do Stanów.
– Może powinniśmy jeszcze raz pojechać do Gwatemali
– zasugerowała nieśmiało Wiktorowi pewnego wieczoru.
Popatrzył zamyślony w podłogę, rysując bosą stopą wzory
na kurzu. A potem westchnął.
– Tak się zastanawiam – zaczął ostrożnie – czy nie powinnaś poprosić o modlitwę z namaszczeniem olejem.
– Z namaszczeniem?
– Tak – wstał, żeby wziąć Biblię z małej półki nad ich
łóżkiem. Przewracając strony, trafił na List Jakuba i przeczytał: „Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go
olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego”.
Jej oczy otworzyły się szeroko.
– Myślisz, że oni by to zrobili? – zapytała.
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– Nie wiem, ale dlaczego nie? Rozważaliśmy ten fragment na kursie przygotowawczym.
– Nigdy o tym nie myślałam – powiedziała zamyślona.
– Pamiętasz, jak się modliliśmy, kiedy urodził się Pedro
i Bóg nam pomógł?
Uśmiechnął się na to wspomnienie.
– Urodził się tak szybko, że nie miałam nawet czasu do
ciebie zadzwonić.
– Szukaliśmy pomocy u lekarzy, ale nie bardzo mogli
pomóc. Myślę, że powinniśmy poprosić Boga o uzdrowienie. Pomódl się o to i daj mi znać, co myślisz.
Dwa tygodnie później brat Santiago i jeden z biskupów
przyszli do nich do domu z olejem do namaszczania, żeby
się pomodlić. To był święty czas. Wszyscy zgromadzeni
wyznali swoje wątpliwości i zmagania, prosząc o wybaczenie grzechów i oddając Bogu chwałę za Jego dzieła
w ich życiu. Następnie biskup wylał olej z oliwek na głowę
Rosity, włożył na nią ręce i pomodlił się o uzdrowienie
chorej.
Rosita odczuła w duchu pokój. Wiedziała, że Bóg może
ją uzdrowić, tak jak Jezus uzdrawiał ludzi, którzy do Niego
przychodzili podczas Jego ziemskiej służby. Była gotowa
się poddać i znieść wszystko, co Bóg dla niej zamyślił. Tej
nocy spała mocno i obudziła się rano z nowymi siłami.
Przez następne dni pracowała normalnie, jaśniejąc od
Bożej obecności. Ból ustał. Każdemu, kto pytał o jej samopoczucie, mówiła po prostu: „Bóg mnie uzdrowił”. Od
dawna nie czuła się tak dobrze.
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Wiatr w krzewach morwowych
Wiktor i jego bracia dołączyli do zespołu, który pojechał do Red Bank, żeby zbudować tam kaplicę. Po powrocie do domu powiedział Rosicie, że niedługo odwiedzą ich
biskup i diakon.
– Po co? – zapytała. – Zrobiliśmy coś złego?
– Chyba nie. Nic o tym nie mówili. Zapytali tylko, czy
mogliby przyjść i porozmawiać. Może szukają jeszcze kilku
rodzin gotowych przeprowadzić się do tego nowego kościoła.
– Ale tego chyba nie zrobimy, prawda?
Wzruszył ramionami.
– Nie wiem. To bardzo ładna wioska, ale tutaj mam swoje
pola i szykuję się do budowy nowego domu. Potrzebuję
jeszcze tylko lian do związania krokwi. Gdy tylko skończę spryskiwanie kukurydzy, wezmę się za to i będziemy
mieli nowy dom. Myślę, że w związku z tym musimy ubić
jedną świnię.

Gdy przyszli bracia, Wiktor i Rosita byli zdumieni tym,
co od nich usłyszeli. Wiktor został wybrany jako jeden
z kandydatów do przeprowadzki i służby przewodzenia
kościołowi w Red Bank.
– Ale dlaczego ja? – wyjąkał.
Obecny podczas wizyty Santiago wyjaśnił, że obserwują
Wiktora i Rositę od pewnego czasu i widzą ich poważne
podejście do wiary i bojaźń Bożą.
– Widzimy, że próbujecie wychowywać dzieci w karności i że głowa domu dobrze nim zarządza. Jeśli by nie
zarządzał dobrze swoim domem, to jakże mógłby mieć
na pieczy kościół Boży?
– Słyszeliśmy również, że gorliwie dzielicie się swoją
wiarą z innymi – dodał biskup. – W nowym miejscu
przełożony powinien mieć serce ewangelisty. Wokół są
tam ludzie żyjący w ciemności, bojący się klątw i związani tradycyjnymi praktykami.
– Wyłoniono dwóch kandydatów – ciągnął. – Tym
drugim jest brat Julio z Blue Creek. W przyszłym miesiącu w Mafredi odbędzie się nabożeństwo powołania na
tę misję. Rzucimy los1, żeby wybrać między wami dwoma
i ten, kogo Bóg wybierze, zostanie posłany do Red Bank,
żeby tam służyć jako przełożony kościoła. Potem, w miarę
rozwoju kościoła, ordynujemy tamtejszego pastora.
Wiktor był oszołomiony tą perspektywą. Nie wiedział,
co powiedzieć i jak się zachować.
– Byłem już gotowy do stawiania tutaj nowego domu
– wyznał. – Co mam teraz z tym zrobić?
– Po prostu go zbuduj – odparł Santiago. – Jeśli pojedziesz do Red Bank, to zbudujesz tam nowy, a ten możesz
sprzedać. Jeśli nie pojedziesz, to będziesz w nim mieszkał.
W trakcie budowy nowego domu, wyburzania starego i całej przeprowadzki Rosita nie miała czasu myśleć
o ewentualnym wyjeździe. Tak naprawdę nie myślała, że
to zrobią. Dlaczego Bóg miałby chcieć, żeby oddalili się
od rodzinnej wioski, rodziny i pól? Wydawało jej się to
niewłaściwe, gdyby miała zamieszkać z dala od teściowej,
skoro wszystko robiły dotąd razem. Kto im będzie pomagał karczować pola i sadzić kukurydzę? Kto jej będzie
pomagał w praniu i zajmowaniu się dziećmi? A poza tym,
czy nie są oboje z Wiktorem za młodzi, żeby prowadzić
kościół? Przecież ich dzieci są jeszcze małe. Na pewno
Bóg wybierze kogoś starszego.
Dzień powołania do służby nadszedł o wiele za wcześnie. Realność tej sytuacji uderzyła ją z całą mocą, gdy
siedziała z mężem na ławce przed domem. Jeszcze kilka
godzin i zostanie objawione jej przeznaczenie na najbliższe
1. Nieznana w Polsce praktyka kościołów anabaptystycznych, oparta na przykładzie biblijnym: wyborze przez los Macieja na apostoła
– Dzieje Apostolskie 1,21–26 (przyp. red.).

lata. Czy Bóg wybierze Wiktora na przełożonego nowego
kościoła?
Podczas gdy biskup mówił o powinnościach przewodnika kościoła i jego żony, zdała sobie sprawę, jak wiele
się od niej oczekuje jako od żony przełożonego. Miała
stanowić przykład dla pozostałych kobiet w społeczności. Jej obowiązkiem miałoby być planowanie posiłków
w przypadku zgromadzeń. Miałaby towarzyszyć mężowi
w doradzaniu członkom kościoła. Uważać, żeby nie plotkować na temat problemów w kościele. Jak miałaby robić
to wszystko i jeszcze podołać domowym obowiązkom?
Przyszedł czas losowania. Na małym stoliku przed kandydatami położono dwa śpiewniki. W jednym z nich była
schowana pusta kartka papieru. Brat, który wybierze ten
śpiewnik, otrzyma zadanie i odpowiedzialność przywództwa.
Podczas gdy społeczność śpiewała, dwa małżeństwa siedziały skupione i ciche w pierwszej ławce. Mężczyźni siedzieli nieruchomo, mając łzy w oczach. Rosita widziała,
jak Wiktor ściska dłonie, żeby nie było widać, jak drżą.
Zaśpiewano jedną, drugą, trzecią pieśń. Żaden z mężczyzn się nie poruszył. Wreszcie tuż przed końcem trzeciej Julio wstał, podszedł do stolika i wziął do ręki jedną
z książek. Wiktor szybko wziął drugą.
W uroczystej ciszy biskup wziął śpiewnik z ręki Julio
i otworzył. Powoli wertował strony, ale pustej kartki papieru
tam nie było. Wręczył ją drugiemu biskupowi Vincente.
Rosita czuła, że jej świat się zapada. Myślała, że za chwilę
straci przytomność. Pusta kartka była w śpiewniku Wiktora!
Biskup wyjął ją i pokazał, żeby wszyscy zobaczyli.
Jose, Angelita i Benita oglądały spokojnie całą scenę
z ławki za rodzicami, a mały Pedro spał w ramionach
matki. Wiktor ukląkł, a grupa przełożonych włożyła na
niego ręce, polecając mu służbę głoszenia Ewangelii i kierowania kościołem w Red Bank. Za nimi cała rodzina
Wiktora i Rosity cicho łkała ze wzruszenia.
Po nabożeństwie wiele osób gratulowało Wiktorowi
i Rosicie, zapewniając o wsparciu modlitewnym i życząc
Bożego błogosławieństwa. Rosita nie wiedziała, co powiedzieć i jak się zachować. Odczuwała niemal bojaźń wobec
pozycji, jaką został obdarzony jej mąż. Jak oni będą odtąd
żyć?
W kolejnych tygodniach stwierdziła, że żyją tak, jak
dotąd. Wstawali o czwartej nad ranem, a ona szybko karmiła dziecko przed zrobieniem tortilli dla Wiktora, Pablo
i dzieci. Mężczyźni brali maczety i szli w pole, żeby zbierać ryż. Ona karmiła kurczęta, suszyła paprykę nad comalem i szła odwiedzić mamę.
– Kiedy przeprowadzimy się do Red Bank? – zapytała
Wiktora.
Nie umiał jej odpowiedzieć.

„To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych. . .” 1 List do Tymoteusza 1,15a
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– A co będzie z tobą? – zwróciła się do Pablo. – Pojedziesz
z nami?
Jej brat wbił wzrok w podłogę i zaczerwienił się.
– Właściwie, to zamierzam się ożenić – wymamrotał.
– Och! – zawołała Rosita. Pablo mieszkał z nimi, odkąd
się pobrali siedem lat temu i nigdy nie myślała, że kiedyś
założy własną rodzinę. Jego wybranką była dziewczyna
z ich kościoła, a negocjacje między rodzicami już się toczyły.
Wiktor i Rosita mieli zacząć nowe życie w Red Bank
bez Pablo. Cieszyła się jego szczęściem, ale wiedziała, że
będzie za nim tęsknić i że będzie im brakować jego pomocy.
Pewnego wieczoru niedługo potem Wiktor czytał Biblię
w hamaku, a Rosita siedziała w swoim, przyszywając guziki
do koszuli dla Jose. Nagle Wiktor się zaśmiał i podniósł
głowę.
– Co cię tak rozbawiło? – spytała zaciekawiona.
– Pamiętasz, jak mówiłaś, że wiatr poruszający palmami
zawsze przynosi jakąś zmianę?
Kiwnęła głową z uśmiechem. Wiktor często sobie
z niej żartował, gdy obserwowała palmy. Wiedział, że wiatr
zawsze się wzmagał przed deszczem, ale nie widział związku
między tańczącymi liśćmi palm a zmianami w czyimś
życiu. Odpowiadała, że po prostu brakuje mu wyobraźni.
Przeczytam ci werset z 1 Księgi Kronik 14,15: „A gdy
usłyszysz odgłos kroków wśród wierzchołków drzew morwowych, wtedy wyruszysz do bitwy, gdyż Bóg wyruszył
przed tobą, aby pobić wojska Filistynów”.
– To było wtedy – wyjaśnił – gdy król Dawid pytał
Pana, co zrobić z Filistynami, którzy wyruszyli przeciw
niemu. Bóg powiedział mu, żeby stanął koło drzew morwowych, a kiedy usłyszy wiatr w ich wierzchołkach, wtedy
ma ruszać do bitwy. To brzmi zupełnie jak twój pomysł
ze słuchaniem wiatru pośród palm.
– Widzisz – skinęła mądrze głową. – Czyli jednak to
coś oznacza.
– Tak. Wtedy tak – przyznał.
Niedługo potem poproszono ich o dołączenie do grupy
ludzi wyruszających, żeby zbudować w Red Bank ich nowy
dom.
Po przybyciu na miejsce Rosita, Vincenta i Valentina
przyrządziły caldo z kurcząt w jednym z pomieszczeń
budynku kościelnego.
– Ile cebul powinnyśmy tam wsadzić? – zapytały miejscowe siostry po powitaniu, gdy skończyły podziwiać jej
najmłodsze dzieciątko. – Kupiłyśmy sześć kurczaków.
Myślisz, że wystarczy?
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Dlaczego zapytały właśnie ją? Jest znacznie młodsza
od każdej z nich. Ale to jej dom miał być budowany
i była żoną przełożonego, więc odpowiedziała najlepiej,
jak umiała.
Wiktor poprosił, żeby przyszła na miejsce, gdzie będzie
budowany ich nowy dom.
– Mają wystarczająco dużo desek, żeby zrobić w domu
drewnianą podłogę – powiedział. – Chciałabyś?
Jej oczy zrobiły się wielkie i okrągłe ze zdumienia.
– Nigdy nie miałam w domu drewnianej podłogi. Może
nie...
– Będzie łatwiej ją zamiatać i nie będzie się tak brudziła – nalegał.
– No, dobrze – zgodziła się. – A będę miała również
kuchnię?
– Jeśli tylko chcesz. Może nie zbudują jej teraz, ale
można dobudować potem.
Gdy nowy dom był już ukończony, Rosita stanęła na
podwórku razem z Wiktorem i dziećmi, patrząc na wysoki,
spadzisty dach i czyste, białe deski ścian. Niedługo opuści
wioskę, gdzie mieszkała całe życie i przeprowadzi się tutaj,
do nowego domu. Będzie robiła pranie w innym strumieniu z innymi siostrami. Niedaleko domu stał nowy
budynek kościelny, w którym Wiktor będzie co niedzielę
głosił kazania.
Wiatr westchnął w wierzchołkach palm za domem. Idą
zmiany – pomyślała. Zawsze coś się zmienia. Liście palm
kołysały się nad zmianami w jej życiu.
Wiktor wyczuł, o czym myśli jego żona.
– Posłuchaj wiatru wśród palm – powiedział cicho.
– Jak Dawid słuchał wiatru w drzewach morwowych:
„A gdy usłyszysz odgłos kroków wśród wierzchołków
drzew morwowych, wtedy wyruszysz do bitwy, gdyż Bóg
wyruszył przed tobą”.
– Palmy będą dla nas znakiem – dodała Rosita. – Gdy
usłyszymy wiatr pośród ich liści, przypomnimy sobie, że
to Bóg nas tutaj przyprowadził i On pomoże nam stawić
czoła wszystkim zmianom, jakie jeszcze nas w życiu czekają.
—Koniec
Fragment książki Wind in the Cohunes
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Niechaj milczy
wszelkie ciało
Niechaj milczy wszelkie ciało,
niech stoi z bojaźnią i drżeniem,
i nie myśli o niczym, co ziemskie.

Oto Król królów i Pan panujących przychodzi,
złożyć Siebie w ofierze i dać na pokarm wiernym.

Poprzedzają zaś Go chóry Aniołów,
ze wszelką Władzą i Potęgą,
wielooczni Cherubini i sześcioskrzydli Serafini,
zakrywający oblicza i śpiewający pieśń:
Alleluja. Alleluja. Alleluja.
—Fragment Liturgii św. Jakuba
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Bóg,

nasz przewodnik
—Charles Orr

Dlaczego jest tak wiele zalęknionych serc, dlaczego panuje tak wiele niepokoju,
niezadowolenia i strachu? Jest tak, ponieważ człowiek próbuje sam pokierować swoją
drogą. Czuje swoją słabość i lęki; jest świadom swojej niewiedzy i popada w niepokój. Jakie
to błogosławieństwo iść drogą życia, ufając Bogu i składając na Niego wszystkie swoje
troski! Fale mogą czasem rozbijać się o nasze stopy, ale my sami spoglądamy na Niego,
który nas nieustannie prowadzi. Sekretem szczęśliwego i udanego życia jest pozwolić Bogu
na Jego prowadzenie. Kiedy wpadamy w pośpiech wybiegając przed Pana, obmyślając
i planując naszą pracę i drogę, wtedy przychodzi na nas strach i porażka.
Wielu chrześcijanom trudno jest rozeznawać wolę Boga i rozumieć Jego prowadzenie.
Wiele serc tęskni za poznaniem woli Pana i Jego ścieżek. To zawsze jest dla nas dostępne.
Nie musimy się spieszyć; powinniśmy jedynie czekać, modlić się i ufać, a Bóg w jasny
i bezbłędny sposób nauczy nas swoich ścieżek i da naszej duszy słodką świadomość Jego
prowadzenia. Czasem to będzie wymagało dłuższego czekania. Przez szereg miesięcy
modliłem się codziennie, wstając dużo wcześniej rano, aby pod rozgwieżdżonym niebem
szukać woli Bożej w pewnej sprawie. Czasem wydaje się nam, że musimy działać, jednak
Bóg szepcze w swojej słodkiej ciszy: „Tylko czekaj”.
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