
 TYM NUMERZE:   Biegnąc wytrwale do mety· Jeden Bóg 
· Ołtarz ofiarny · Wierność braterska · Daj to, co najlepsze

 ZIARNO PRAWDY
Czasopismo chrześcijańskie  ·  styczeń 2020 ·  Nie na sprzedaż



Słowo od redakcji
Biegnąc wytrwale do mety ������������������������������������������������������������� 3

Nauczanie
Nie trzeba kończyć szkoły biblijnej, żeby dobrze przemawiać ���� 5
Hiob – konsekwencja w uwielbieniu ���������������������������������������������� 9
Jeden Bóg ����������������������������������������������������������������������������������������� 9

Dla rodziców
Ołtarz ofiarny ���������������������������������������������������������������������������������� 11
Pielęgnowanie zaufania dzieci ����������������������������������������������������� 14

Część historyczna
Wierność braterska (część piąta) �����������������������������������������������������15

Część praktyczna
Odkryj swoją inspirację ���������������������������������������������������������������� 19 

Dla młodzieży
Przygotowania ������������������������������������������������������������������������������� 23 
Czas jako dar ���������������������������������������������������������������������������������26 

Kącik dla dzieci 
Lekcja zadowolenia ����������������������������������������������������������������������� 27
Daj to, co najlepsze ����������������������������������������������������������������������� 28

Fragment książki
 Z Panem na zawsze (część pierwsza) ����������������������������������������������29

Poezja
Minął rok stary ��������������������������������������������������������������������������������35

Ostatnia strona
Słuchaj  �������������������������������������������������������������������������������������������36

Spis 

Treści

Wydawca:
Christian Aid Ministries
P.O. Box 360
Berlin, OH 44610 USA

Wydawane w Polsce przez: 
Międzynarodowa Misja Anabaptystyczna
ul. Miłosza 8
05–300 Stara Niedziałka 
redakcja@ziarnoprawdy.pl

Komitet rewizyjny:
Ernest Hochstetler | Johnny Miller 

Clay Zimmerman | Fred Miller | Michael Jantzi

Redaktor naczelny:
Alvin Mast

Zastępca redaktora naczelnego:
James K. Nolt

Skład komputerowy: 
Sharon Troyer | Irene Martin
Paweł Szczepanik

Korektorzy:
Jolanta Ławrynowicz | Szymon Matusiak

Zdjęcie na okładce: 
Shutterstock

Czasopismo jest bezpłatne. 
Dobrowolne ofiary można wpłacać na nasze konto:
Fundacja „Dziedzictwo” 
ING Bank Śląski nr:

91 1050 1894 1000 0022 9084 2752

© 2020 Całość niniejszej publikacji ani żadna jej część 
nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody  
Christian Aid Ministries.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.christianaidministries.org

Ziarno Prawdy



3„Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.” Ewangelia Jana 16,33b

„Szczęśliwego Nowego Roku” życzymy przyjaciołom 
i znajomym, rozpoczynając rok 2020. Tymi samymi 
życzeniami pozdrawiamy również naszych drogich 
Czytelników Ziarna Prawdy, wiedząc jednocześnie, że 
trwała radość nie pojawia się automatycznie. Jest to nie 
tyle cel, do którego dążymy, co rezultat wypełniania Bożej 
woli w trakcie biegu naszego życia. 

List do Hebrajczyków 12,1-2 podaje zachętę z przeszło-
ści, mówi o wytrwaniu w teraźniejszości i nadziei na przy-
szłość. „Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę 
świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który 
nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyzna-
czonym nam wyścigu; Patrząc na Jezusa, twórcę i dokoń-
czyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości 
wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po pra-
wicy tronu Boga”.

Zachęta z przeszłości: Ta wspaniała „chmura świadków” 
wymieniona w jedenastym rozdziale tego listu jest świa-
dectwem Bożej łaski dla Jego ludu. Abel pragnął żyć spra-
wiedliwie mimo złego przykładu ze strony starszego brata 
i „przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain”. 
Między Upadkiem ludzkości a pierwszym morderstwem 

w historii żył człowiek prawy, który „choć umarł, jeszcze 
mówi”. Czy słuchamy jego „głosu”?

W naszych lokalnych gazetach czasem pojawiają się 
obszerne i ozdobne nekrologi, lecz o Henochu czytamy 
krótko: „podobał się Bogu”. Jakiekolwiek macie cele na 
rok 2020, niech ten będzie nadrzędny: podobać się Bogu. 
On w cudowny sposób wziął Henocha do nieba – wiecz-
nego domu dla tych, którzy podobają się Bogu.

Noe wiernie zwiastował sprawiedliwość podczas budo-
wania arki; każde kazanie, które wygłosił i każdy gwóźdź, 
który wbijał, były aktem wiary. Mimo otaczającej go nie-
wiary i nikczemności, jego synowie i synowe również 
uwierzyli, wchodząc na pokład arki z ojcem i matką. 
Niech tak samo będzie w naszym przypadku.

W jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków  
i w wielu innych fragmentach Pisma czytamy o boha-
terach wiary, którzy stanowią dla nas inspirację. Aby 
wypełnić Boże powołanie, Abraham mieszkał w namio-
tach; „oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, 
którego budowniczym i twórcą jest Bóg”. Mojżesz wolał 
„raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną 
rozkosz z grzechu” związaną z mieszkaniem w królewskich 

Biegnąc wytrwale 
DO METY

—James K. Nolt

„Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. 
Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.” 1 List Jana 2,13

od redakcjisłowo
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pałacach. Tym samym owa „chmura świadków” to wierni 
mężowie w całej historii Kościoła, którzy podobali się 
Bogu – nadal mówiącemu do nas. I dziękuję Panu za 
ojców w wierze, którzy w swoich czasach postanowili być 
Mu wierni.

Wytrwanie w teraźniejszości: Niczym uczeń, który 
zrzuca płaszcz, żeby móc przyspieszyć biegu, „zrzućmy  
z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza”. 
To wezwanie do samodyscypliny jest echem 1 Kor 9,24-
27, gdzie czytamy pouczenie, żeby ujarzmiać ciało i biec 

do wyznaczonego celu. W sporcie zawodnicy się ścigają, 
ale tylko jeden zwycięża w biegu. W wyścigu chrześcijań-
skim pomagamy sobie wzajemnie, by zwyciężyć i wszyst-
kim nam może się udać.

Co nas obciąża – nawyki, dobra materialne, sposób 
postępowania, przyjemności? Czy musimy się ich 
pozbyć? Jakie grzechy – niewiara, pycha, brak przeba-
czenia, materializm – zagrażają naszej relacji z Jezusem? 
W naszym chrześcijańskim biegu potrzebujemy czegoś 
więcej niż dobre pomysły; potrzebujemy duchowej siły  
i samodyscypliny, żeby wprowadzać je w życie.

Musimy nie tylko zrzucić z siebie ciężar, lecz również 
biec wytrwale. Potrzebujemy i chcemy wytrwałości, ale 
nie lubimy doświadczeń, które kształtują w nas te cechy. 
„Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, 
gdy rozmaite próby przechodzicie; wiedząc, że doświad-
czenie waszej wiary wyrabia cierpliwość” (Jk 1,2-3). Choć 
trudno się cieszyć ze spadających na nas doświadczeń, to 
Bóg chce, żebyśmy postrzegali je jako okazję do nauczenia 
się cierpliwości i kształtowania innych cnót, dając nam 
łaskę do wytrwania – o ile Mu się poddamy.

Musimy „pozwolić cierpliwości dopełnić swego dzieła” 
(Jk 1,4). Potrzebujemy cierpliwości w różnych okoliczno-
ściach - w postępowaniu z braćmi, w znoszeniu samych 
siebie, a także uznania faktu, że inni muszą znosić cier-
pliwie nas. Cierpliwość nie jest jednak pasywnością, 
lecz raczej pilnością. Czasem biegniemy; innym razem 
idziemy; czasem utykamy; ale czekając, pracujemy. 

„Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy 
przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice” (Hbr 6,12).

Wszyscy mamy jakiś „bieg nam wyznaczony”, doświad-
czając podobnych prób i łaski od Boga (zob. 1 Kor 10,13). 
Wiemy jednak, że konkretne próby zależą od okolicz-
ności, takich jak wiek, stan małżeński, zdrowie, kultura, 
kraj zamieszkania i tak dalej. Wszyscy mamy po drodze 
jakieś swoje przeszkody, objazdy, wyboje i rowy. Życie nie 
zawsze jest łatwe i nie zawsze gra z nami fair. Zachęcamy 
was do trzymania się Bożej prawdy we wszystkich pró-
bach podczas wyścigu, nawet w tych, których inni nie 
będą rozumieć.

Najważniejsze jest to, żeby „patrzeć na Jezusa, twórcę  
i dokończyciela wiary”. Patrzymy na Niego, gdy jesteśmy 
„spracowani i obciążeni”, a On daje nam odpoczynek  
(Mt 11,28). Patrzymy na to, jak zwyciężył pokusy, jak oka-
zywał współczucie i jak nauczał w większym i mniejszym 
gronie. Widzimy Go w Jego Słowie podczas codziennej 
modlitwy, na nabożeństwach i w społeczności z innymi 
wierzącymi. Widzimy Go na Krzyżu: „Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią”. Widzimy Go wstającego 
z martwych i wstępującego do nieba. Teraz jest naszym 
Orędownikiem i Arcykapłanem, „który zasiadł na tronie 
po prawicy Ojca”. On „współczuje naszym słabościom” 
i dlatego możemy przystąpić „z ufnością do tronu łaski, 
abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy 
w stosownej chwili” (Hbr 4,15-16).

Nadzieja na przyszłość: „Z powodu przygotowanej mu 
radości” Jezus cierpliwie zniósł krzyż. Dziękujemy Bogu 
za chrześcijańską radość na tej ziemi, lecz nie zawsze 
jesteśmy natychmiast nagradzani za podejmowanie wła-
ściwych decyzji - „przez wiarę bowiem kroczymy, a nie 
przez widzenie” (2 Kor 5,7). Jezus pragnie, żeby podczas 
biegu naszego życia Jego radość trwała w nas (J 15,11), 
ale tęsknimy za obiecanym odpocznieniem i radością  
w wieczności. Dzięki Bogu za to, że Jezus „całkowi-
cie może zbawić tych, którzy przez niego przycho-
dzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi”  
(Hbr 7,25). Boże obietnice inspirują nas: „Będę mieszkał 
w domu PANA przez długie czasy” (Ps 23,6). Życzymy 
wam nie tylko „Szczęśliwego Nowego Roku”, ale co waż-
niejsze, błogosławionej wieczności. Biegnijcie dalej – 
wytrwale, wiernie i radośnie.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zrzućmy z siebie 
WSZELKI CIĘŻAR, 

 I GRZECH,
który nas tak łatwo osacza.
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Wciąż pamiętam, gdy po raz pierwszy stanąłem za 
kazalnicą, żeby przemawiać do kościoła. To było tylko 
pięciominutowe przesłanie, a jednak serce waliło mi jak 
młot, gdy zbliżałem się do podwyższenia. Ręce dosłow-
nie mi się trzęsły i byłem pewien, że zapomnę zdania, 
które planowałem powiedzieć na wstępie. Kiedy zaczy-
nałem, wydawało mi się, że mówię jakimś nienaturalnie 
wysokim głosem i plątałem się w wypowiadaniu wyra-
zów, z którymi zwykle nie mam żadnego problemu. 
Kilka razy nawet nie mogłem wykrztusić z siebie słowa. 
Oczywiście nie mogłem się doczekać, aż wrócę na swoje 
miejsce.

Właściwie moje przeżycia były normalnym doświad-
czeniem wszystkich debiutujących mówców. Według 
amerykańskiego rankingu Book of Lists przemawianie 
publiczne wiąże się z największym stresem – większym 
nawet od śmierci (która zajęła miejsce siódme).

Mimo to, głoszenie kazań, nauczanie czy jakakolwiek 
forma wypowiedzi publicznych nie musi być wcale prze-
rażające. Dzisiaj cieszę się, że mogę to robić, nie umiera-
jąc ze strachu. Co więcej, jestem całkowicie przekonany, 
że to samo dotyczy ciebie, drogi Czytelniku.

Po co kolejna książka na temat publicznego 
przemawiania?

Istnieją już dosłownie setki książek dotyczących reto-
ryki, oratorstwa czy po prostu publicznego przemawia-
nia. Po co zatem piszę kolejną? Cóż, nie dlatego, że znam 
jakieś tajemnice na ten temat, które są ukryte przed 
innymi. Podstawowe zasady omawiane tutaj nie różnią 

—David Bercot

„Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.” Księga Psalmów 119,130

NIE TRZEBA KOŃCZYĆ SZKOŁY BIBLIJNEJ, 
żeby dobrze przemawiać

się od tych, które są wykładane w każdym niemal pod-
ręczniku na ten temat.

Jednakże, większość z nich jest adresowana do dobrze 
opłacanych pastorów po szkołach biblijnych. Nie są 
używane w kościołach nie zatrudniających wykształco-
nych profesjonalistów. Ani tam, gdzie zwykli członkowie 
społeczności dzielą się krótkimi rozważaniami podczas 
nabożeństw. I to jest powód napisania niniejszej książki.

Piszę do braci, którzy nie są absolwentami biblijnych 
szkół czy seminariów. Może jesteś ordynowanym kazno-
dzieją usługującym regularnie. A może bratem, który 
wygłasza w szkole niedzielnej jakieś dziesięciominutowe 
nauczanie raz na kilka miesięcy. Tak czy owak, nie posia-
dasz specjalistycznego wykształcenia. Czy to coś złego? 
Oczywiście, że nie. Nowotestamentowi chrześcijanie 
nie kończyli szkół biblijnych, a mimo to Bóg powo-
ływał efektywnych kaznodziejów i nauczycieli. Mocno 
wierzę, iż Duch Święty może posłużyć się „szeregowym” 
bratem i dzisiaj, żeby kazał i nauczał – dokładnie tak jak 
w pierwszym wieku naszej ery.

Na wstępie powinienem zaznaczyć, że będę stoso-
wał terminy „kazanie” i „nauczanie” zamiennie. Jak już 
wspomniałem, nie mówię wyłącznie o kazaniach wygła-
szanych podczas nabożeństw, lecz również o krótkich 
rozważaniach biblijnych podczas lekcji w szkole nie-
dzielnej. Jedno i drugie wymaga równie efektywnego 
głoszenia.

Niestety, zbyt często jest przeciwnie. W takich 
kościołach jak nasz słyszałem wiele doskonałych kazań 
i rozważań, ale z drugiej strony zdarzają się rozwlekłe 

nauczanie
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przemówienia bez konkretnego celu czy tematu, wygła-
szane monotonnym głosem pozbawionym entuzjazmu.

Chciałbym widzieć każde kazanie i rozważanie głoszone 
w naszych kościołach jako efektywne przesłanie będące 
błogosławieństwem dla słuchaczy. Co ważniejsze, Bóg 
chce to widzieć. I nie jest to cel nieosiągalny. Potrzeba 
tylko trzech rzeczy:

 · Namaszczenia od Ducha Świętego,

 · Pragnienia, żeby się uczyć, jak należy głosić,

 · Podstawowej wiedzy na temat przygotowania  
i wygłoszenia efektywnego przesłania.

Jezus nakazał swoim uczniom: „Co mówię wam  
w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie 
na ucho, głoście na dachach” (Mt 10,27). Nie kazałby 
im głosić ewangelii, jeśli nie zostałaby im udzielona moc 
do skutecznego głoszenia. Ona jest dostępna dla każdego 
chrześcijanina narodzonego na nowo, który jej szczerze 
pragnie. Po prostu trzeba wystąpić w wierze.

Trzeba również odczuwać palące pragnienie, by głosić 
dobrze. Bez tego nawet najlepsze szkolenie na świecie 
nie pomoże.

Pytania do dyskusji
1.  Czego Amerykanie boją się najbardziej według ran-

kingu w Book of Lists?

2.  Dlaczego ukończenie szkoły biblijnej nie jest 
konieczne do efektywnego głoszenia?

3.  Jakie są trzy elementy niezbędne do efektywnego 
głoszenia?

Nie zadowalaj się bylejakością
Podstawowym czynnikiem decydującym, czy będziesz 

dobrym mówcą, jest twoje pragnienie. Jak to ktoś ujął: 
„Gdybym mógł zmierzyć poziom twego pragnienia, 
to określiłbym niemal dokładnie, jak dobrym mówcą 
będziesz”. Nie istnieje ktoś taki jak urodzony mówca. 
Ludzie, którzy są w tym dobrzy, bardzo pragną być efek-
tywni w tej dziedzinie. Pragnienie liczy się bardziej niż 
wiele wrodzonych talentów. Ci ludzie nie zadowalają się 
bylejakością – oni dają z siebie wszystko.

Paweł pisze, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa 
(2 Kor 5,20). Cóż za niesamowity przywilej! On nie 
musiałby posługiwać się kruchymi istotami ludzkimi 
jako swoimi przedstawicielami – mógłby przecież kazać 
to czynić potężnym aniołom. Z pewnością służyliby Mu 
w tej sprawie z radością. A jednak Bóg postanowił udzie-
lić tego przywileju nam, a nie im. Cóż to za cudowny 
Pan!

Dlaczego powinniśmy mieć pragnienie
Przemawiając przed zgromadzeniem, nie reprezentu-

jemy sami siebie. Reprezentujemy Chrystusa. Mówimy 
jako ambasadorzy Jego Królestwa i jako Jego wysłannicy 
w sprawach, które są dla Niego ważne. 

Mogę szczerze powiedzieć, że znajduję wielką radość  
w głoszeniu kazań i nauczaniu jako ambasador 
Chrystusa. Żeby było jasne: wygospodarowanie czasu 
koniecznego na przygotowania nie zawsze jest łatwe. Jak 
większość mówców, mam tremę, zanim zacznę mówić. 
Jednak po wypowiedzeniu pierwszego zdania zaczynam 
się już tylko cieszyć. Właściwie zawsze odczuwam dresz-
czyk, kiedy pastor prosi mnie, żebym wygłosił kazanie 
na przykład w następną niedzielę.

Jest coś szczególnego w możliwości mówienia o Bogu, 
o Jego Słowie i o chrześcijańskim życiu. Rzeczywiście, 
jest to przywilej. Ale również odpowiedzialność.

Nasza odpowiedzialność jako braci
Paweł napisał do Tymoteusza: „Nauczać zaś kobiecie 

nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem” (1 Tm 
2,12 BT). Z tego powodu w biblijnie wierzących kościo-
łach głoszenie kazań i nauczanie są domeną mężczyzn. 
To wspaniały przywilej dany im przez Boga. Ale Boże 
przywileje wiążą się zawsze z odpowiedzialnością. Dla 
sióstr już samo powierzenie wszelkiej posługi przywód-
czej w kościele wyłącznie mężczyznom może się wydać 
niesprawiedliwe – cóż dopiero, gdy robimy to byle jak. 
Skoro Bóg nie pozwala im usługiwać Słowem w społecz-
ności, to mają pełne prawo oczekiwać dobrych kazań  
i zdrowego nauczania z ust braci. Nie tylko od czasu do 
czasu, lecz zawsze.

Pod Prawem Mojżeszowym mężczyznom zostały 
udzielone określone przywileje, które nie zostały roz-
ciągnięte na kobiety. Równocześnie Bóg złożył na nich 
poważną odpowiedzialność, z której kobiety zostały 
zwolnione. Na przykład wojna była wyłącznie męską 
dziedziną. Wielu z nich ginęło na polu walki. W okre-
sie opisanym w Księdze Sędziów każdy Izraelita musiał 
iść do wojska (chyba, że był Lewitą). Ta służba była 
obowiązkowa.

Jeśli chciał przeżyć do kolejnej bitwy oraz skutecz-
nie chronić własną rodzinę i naród, to musiał ćwiczyć 
się w sztuce walki. Ruszając do bitwy bez podstawo-
wych umiejętności władania mieczem czy rzucania 
włócznią, narażał się na śmiertelne ryzyko. Mimo to, 
za czasów Sędziów nie było zawodowej armii. Nikt 
nie płacił żołnierzom żołdu. Musieli sami ćwiczyć  
w wolnym czasie.
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Dzisiaj staczamy dla Pana bitwy innego rodzaju. Jak 
napisał apostoł Paweł: „Oręż nasz, którym walczymy, 
nie jest cielesny”. Nie używamy mieczy ani karabinów, 
lecz słów. Paweł pisze dalej, że odpowiedzialność uży-
wania tego rodzaju oręża polega na ‘burzeniu warowni 
dla sprawy Bożej’; „nim też unicestwiamy złe zamysły  
i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga” 
(2 Kor 10,4-5). Jeśli mamy być skutecznymi żołnie-
rzami Bożymi, to musimy się nauczyć, jak efektywnie 
przemawiać.

Twoje przesłanie może zmieniać życie ludzi
Mówca nigdy nie wie na pewno, jaki wpływ może 

wywrzeć na życie ludzi swoim przesłaniem. Potencjał 
tego wpływu jest jednak wielki. Kiedy głosisz kazanie, 
do kościoła może przyjść na nabożeństwo jakiś gość szu-
kający społeczności, gdzie naucza się Słowa Bożego bez 
jego rozwadniania. Kto wie, może pierwszy raz będzie  
w kościele takim jak twój i twoje kazanie zdecyduje  
o jego wrażeniach. 

Albo twoje kazanie może przekonać kogoś o grzechu,  
z którego dotąd nie pokutował. Może poprowadzisz 
kogoś do poddania swego życia Chrystusowi. Albo 
pokażesz słuchaczom jakąś ważną prawdę biblijną, której 
dotychczas nie znali, czy zachęcisz Słowem kogoś, kto 
właśnie jest załamany. Potencjał jest ogromny.

Większość chrześcijan spędza lwią część tygodnia, 
zarabiając na życie i troszcząc się o swoje rodziny.  
W niedziele i dni spotkań modlitewnych potrzebują 
duchowego odświeżenia i pokarmu. Bracia, nie wolno 
nam zmarnować tego cennego i krótkiego czasu. Nie 
możemy sobie pozwolić na bezcelowe dywagacje, które 
nie tchną życia w nikogo ze słuchaczy.

Poleganie na Duchu Świętym
Niniejsza książka skupia się głównie na praktycz-

nych aspektach nauczania i głoszenia kazań. Ważne jest 
jednak, żebyś zrozumiał, że praktyczne kroki do efek-
tywnego przemawiania są wtórne w stosunku do pracy 
Ducha Świętego w twoim życiu jako chrześcijanina  
i mówcy. Możesz doskonalić praktyczne umiejętności 
oratorskie, lecz bez mocy Bożej nigdy nie będziesz sku-
tecznie głosił Bożego przesłania.

Ponadto, sam prawdopodobnie odkryjesz, że bez mocy 
Bożej nie osiągniesz postępów nawet w praktycznych 
elementach sztuki przemawiania. Zatem zachęcam cię, 
żebyś potraktował głoszenie kazań i nauczanie jako stały 
temat żarliwej modlitwy. Padnij na twarz przed Bogiem  
i błagaj, żeby cię uzdolnił do doskonalenia podstawowych 
elementów przemawiania, o których będziemy mówić.

Wcześni anabaptyści rozniecili w szesnastowiecznej 
Europie taki ogień, jak nikt w tamtych czasach. Jednym 
z sekretów ich skuteczności było całkowite poleganie 
na prowadzeniu Ducha Świętego, który udzielał im 
takiej mocy, że serca słuchaczy były zmiękczane podczas 
kazań, w wyniku czego tysiące ludzi przyłączały się do 
ich duchowego poruszenia. Dzisiaj proste zwiastowanie 
nie powinno się różnić pod tym względem od ówcze-
snego. Ten sam Duch Święty jest wciąż obecny i uzdolni 
nas do równie efektywnego głoszenia, jeśli tylko Mu się 
poddamy i szczerze będziemy Go o to prosić.

Czy szkolenie jest „nieduchowe”?
Niektórzy chrześcijanie są zdania, że szkolenie do 

posługi kaznodziejskiej i nauczycielskiej jest po prostu 
„nieduchowe”. Wyobrażają sobie, że poleganie na Duchu 
Świętym wyklucza jakąkolwiek naukę efektywności  
w tym zakresie.

Czy Jezus miał takie podejście do tego tematu? 
Absolutnie nie. Wybrał dwunastu apostołów na początku 
swojej służby i osobiście ich uczył przez kilka lat, zanim 
powierzył im przywództwo w Kościele. Wysyłał ich 
do służby nauczycielskiej, żeby nabrali doświadczenia. 
Udzielił im obfitych, szczegółowych instrukcji, a następ-
nie otrzymał sprawozdanie po ich powrocie (Mt 10). 
Jego apostołowie potrzebowali zarówno namaszczenia 
Ducha Świętego, jak i szkolenia.

Jozue był szkolony przez Mojżesza. Elizeusz przez 
Eliasza. Tymoteusz i Tytus przez Pawła. On sam pole-
cił Tymoteuszowi szkolenie następców: „A co słyszałeś 
ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom 
godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać” 
(2 Tm 2,2).

Mimo że ruch anabaptystyczny był przede wszyst-
kim poruszeniem Ducha Świętego, wielu kaznodzie-
jów anabaptystycznych z wczesnego okresu miało za 
sobą szkolenie z retoryki (sztuki skuteczności publicz-
nego przemawiania i pisania). Mam na myśli takich 
ludzi jak Konrad Grebel, Felix Manz, Georg Blaurock  
i Pilgram Marpeck. Ich umiejętności oratorskie i literac-
kie poszerzały dzieło, jakiego dokonywał poprzez nich 
Duch Święty.

Poleganie na Bogu nie oznacza, że jako chrześcijanie 
jesteśmy całkowicie bierni. Polegamy na Bogu w spra-
wach bytowych, ale przecież równocześnie pracujemy 
na utrzymanie naszych rodzin. Nie powinniśmy również 
unikać nauki w różnych zawodach. Podobnie poleganie 
na Duchu Świętym w nauczaniu nie wyklucza potrzeby 
szkolenia.
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To przypomina walkę Dawida z Goliatem. Dawid był 
człowiekiem potężnym w Duchu. Stając w wierze do 
walki z olbrzymem, polegał na mocy Bożej, a nie na sobie 
samym. Mimo to, nie ruszył na przeciwnika bez broni, 
w nadziei, że Bóg jakoś sam powali Goliata za pomocą 
pioruna albo czegoś innego. Zamiast tego, uzbroił się  
w procę, której używanie doprowadził do mistrzostwa po 
wielu latach ćwiczeń.

Jako żołnierze Boga, często stajemy w obliczu olbrzy-
mów naszych czasów. Musimy polegać na mocy Ducha 
Świętego, żeby ich pokonać – ale podobnie jak Dawid, 
nie powinniśmy wyruszać do bitwy nieuzbrojeni. 
Jednym z podstawowych elementów naszego uzbrojenia 
jest służba kaznodziejska. Upewnijmy się, że będziemy 
jej używać po mistrzowsku, tak jak Dawid posługiwał 
się procą.

Pytania do dyskusji
1. Co przede wszystkim decyduje o tym, czy ktoś stanie 

się doskonałym mówcą?
2. Dlaczego powinniśmy chcieć się uczyć efektywnego 

przemawiania?
3. Jaką odpowiedzialność Bóg powierzył mężczyznom 

w Kościele?
4. Jaki wpływ może mieć twoje kazanie na słuchaczy?
5. Jaką kluczową rolę pełni Duch Święty podczas 

naszego nauczania?
6. Dlatego szkolenie się w przemawianiu wcale nie jest 

„nieduchowe”?

Każdy może się uczyć efektywnego 
przemawiania

Być może przez większość życia myślałeś, że tylko 
nieliczni i wyjątkowo obdarowani ludzie mogą dobrze 
kazać lub nauczać. Ale tak nie jest. Niemal każdy może 
efektywnie przemawiać publicznie. Naprawdę! Jeśli 
narodziłeś się z Ducha Świętego i potrafisz rozmawiać 
z ludźmi, to nie ma powodu, żebyś nie był zdolny do 
wygłaszania biblijnych rozważań czy kazań. A to dla-
tego, że dobre kazanie jest po prostu pewną formą zor-
ganizowanej konwersacji.

Nikt się nigdy nie urodził jako znakomity rzemieśl-
nik czy sprzedawca. Musiał mieć nie tylko pragnienie 
wykonywania któregoś z zawodów, ale również przejść 
stosowne szkolenie. Tak samo jest ze służbą kaznodziej-
ską. Duch Święty chce się tobą posługiwać i obdarzyć 

cię niezbędną mocą. Ale ty sam musisz mieć chęć do 
nauki.

Nauka publicznego głoszenia jest podobna do nauki 
śpiewania. Przez większość życia uważałem, że tylko 
nieliczni ludzie są uzdolnieni w tym zakresie. A ja zde-
cydowanie do nich nie należałem! Dlatego w kościele 
zawsze próbowałem wydobyć coś z siebie, ale bez spe-
cjalnego przekonania. Ponieważ mocno fałszowałem, 
miałem odwagę śpiewać wyłącznie w otoczeniu osób, 
które mogły zagłuszyć moje słabe starania.

Kiedy jednak zacząłem chodzić do pewnego kościoła 
anabaptystów, powoli zacząłem rozumieć, że niemal 
każdy może nauczyć się śpiewu. Wymaga to jedynie 
odrobiny wysiłku i ćwiczeń. W szkołach menonitów czy 
amiszów śpiew jest jednym z przedmiotów nauczania. 
Dlatego tak dobrze śpiewają. W szkole średniej więk-
szość menonickiej młodzieży nie tylko umie śpiewać, 
lecz potrafią to robić na głosy.

Przemawianie publiczne niczym się  tego nie różni. 
Dobrzy mówcy są wyćwiczeni, a nie urodzeni. Do tego 
potrzeba jedynie Bożej mocy, twojego pragnienia i odpo-
wiedniego szkolenia. I to jest celem niniejszej książki – 
nauczyć cię, jak publicznie przemawiać. Gdybym nie 
został tego nauczony za młodu, to dzisiaj nie byłbym w 
stanie skutecznie tego robić.

Zapewniam cię, że przemawianie nie jest dla mnie 
naturalne. Nie jestem również najlepszym mówcą, 
jakiego kiedykolwiek słyszałem. Jestem po prostu bratem 
w Chrystusie ze zwykłymi umiejętnościami w tym zakre-
sie. Umiem przedstawić poukładane, jasne przesłanie  
i przez godzinę skupić na nim uwagę zgromadzenia. 
Właśnie tego chcę cię nauczyć.

Pytania do dyskusji:
1. Czego formą jest dobre głoszenie?
2. Jakie są podobieństwa między nauką śpiewania  
i przemawiania?

Zaczerpnięto z Plain Speaking
©   2007 David W. Bercot

Wydawnictwo Scroll Publishing
Wykorzystano za pozwoleniem

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Prorok Izajasz pisał o Bogu: „Ja jestem PANEM i nie 
ma żadnego innego” (Iz 45,5). Podobne twierdzenie 
znajdujemy w Ewangelii Marka 12,29: „Pan, nasz Bóg, 
Pan jest jeden”. Nasz Bóg jest jeden.

Chrześcijanie są czasem oskarżani o oddawanie czci 
więcej niż jednemu Bogu. W jaki sposób Jezus – Syn 
Boży i Duch Święty pasują do koncepcji jednego Boga?

Relacja małżeńska pomaga zrozumieć fakt istnienia 
Trójjedynego Boga. Jeden mężczyzna i jedna kobieta 
są złączeni w świętym związku małżeńskim. Obydwoje 
są odrębnymi osobami z osobnymi osobowościami 
i rolami, a mimo to stanowią jedno. Księga Rodzaju 

Jeden Bóg
2,24 mówi: „Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca  
i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym 
ciałem”. Ewangelia Mateusza 19,6 dodaje: „A tak już nie 
są dwoje, ale jedno ciało”.

Jedność Boga sięga o wiele dalej niż jedność pary mał-
żeńskiej. Mąż i żona mają często odmienne poglądy  
w różnych sprawach. Ich cele mogą się różnić. Mogą 
mieć różne upodobania. A mimo to stanowią jedno. 
W Bogu nie ma jednak żadnego konfliktu. Trzy Osoby 
Trójcy są całkowicie zjednoczone w każdym aspek-
cie. Myślą tak samo, mają te same pragnienia i ten sam 
cel. Działają razem we wspólnym celu i w absolutnej 

—Robert McDowell

Hiob – konsekwencja w uwielbieniu
—Anthony Martin

Hiob (inaczej Job) jest opisany w Biblii jako „nie-
naganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego”  
(Hi 1,1). Bóg pobłogosławił go obficie dobrami mate-
rialnymi, jednak Hiob nie pozwolił, aby jego majętności 
stały się dlań przedmiotem uwielbienia. Jego uwielbienie 
było osadzone w dyscyplinie porannego wstawania (1,5). 
Bóg i duchowe potrzeby rodziny były jego najważniejszą 
troską. Z pewnością wiele innych rzeczy wymagało też 
jego uwagi: trzeba było nadzorować stada, które posiadał, 
i wielu najemników, którzy u niego pracowali. Poranna 
modlitwa Hioba nie była tylko czymś okazjonalnym.  
W rozdziale 1, wersecie 5. czytamy: „tak czynił Job zawsze”.

Jego uwielbienie dla Boga nie opierało się na material-
nym bogactwie, jak sugerował szatan (1,11). Kiedy Bóg 
pozwolił diabłu odebrać i zniszczyć niemal cały dobytek 
i prawie całą rodzinę Hioba, jego pierwszą reakcją było 
oddanie chwały Bogu i uznanie Jego dobroci (1,20-22). 
Nawet gdy szatan okrył jego ciało bolesnymi wrzodami, 
Hiob uznał, że Bóg zezwolił na to i nie zgodził się mówić 
przeciwko Niemu (2,10). 

Po okresie jego cierpienia i dysput z przyjaciółmi, którzy 
go fałszywie oskarżali, Bóg odnowił Hioba, gdy modlił 
się za swoich trzech przyjaciół. Hiob bez wątpienia trwał 
nadal w uwielbieniu swego Stwórcy i świadczył wobec 
następnych pokoleń przez kolejne sto czterdzieści lat. 

Bogactwo materialne i aktywność życia mogą zagrozić 
nam odciągnięciem uwagi od Boga. Fizyczne i emocjo-
nalne cierpienie także może być wyzwaniem dla naszego 
oddania Bogu. Dlatego utrzymanie codziennego uwiel-
bienia Boga pomaga nam mieć odpowiednie nastawienie 
do różnych doświadczeń, które nas dosięgają. Nawet nie-
porozumienia i fałszywe oskarżenia ludzi blisko nas nie 
mogą nam zaszkodzić, jeśli nasze życie jest zakorzenione 
w uwielbieniu naszego Pana. 

Konsekwentne trwanie w uwielbieniu będzie inspiro-
wało wiarę w nadchodzących po nas pokoleniach.

Zaczerpnięto z Light of Life, tom 37, nr 4
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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harmonii. Nie ma wśród Nich żadnej niezgody ani 
podziału. Jak to możliwe? Tylko dlatego, że są w naj-
czystszym tego słowa znaczeniu Jednością.

Weźmy pod uwagę następujące wersety. W Ewangelii 
Jana 10,30 Jezus powiedział: „Ja i Ojciec jedno jeste-
śmy”. W Ewangelii Jana 5,30 wyraził jedność pragnień 
między Nim a Ojcem: „Nie szukam swojej woli, ale woli 
tego, który mnie posłał, Ojca”. W wersecie 19. czytamy: 
„Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co 
widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn 
czyni tak samo”. Podobnie Duch Święty nie głosi prze-
słania, które zakłócałoby harmonię Osób. Przekazuje 
człowiekowi wyłącznie to, co otrzymuje od Ojca i Syna: 
„Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was 
we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od 
siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam 
przyszłe rzeczy” (J 16,13).

Fakt Trójjedyności Boga został objawiony bardzo 
wyraźnie podczas chrztu Jezusa. Ewangelia Mateusza 
3,16-17 mówi: „A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz 
wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzą-
cego na niego. I rozległ się głos z nieba: To jest mój umi-
łowany Syn, w którym mam upodobanie”. Bóg Ojciec 
przemówił z nieba, oświadczając, że Jezus jest Jego umi-
łowanym Synem. W tym samym momencie Duch Boży 
zstąpił z nieba w postaci gołębicy i spoczął na Jezusie. 
Widzimy tu wszystkie trzy Osoby Trójcy działające  
w doskonałej harmonii.

Apostoł Jan napisał w 1 Liście Jana 5,7: „Trzej bowiem 
świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci 
trzej jedno są”. Konkordancja Stronga podaje, że Słowo 
oznacza tutaj „Boski Wyraz lub ekspresję Boga (czyli 
Chrystusa)”. Słowo w akcie stworzenia jest tym samym 
Słowem, o którym Nowy Testament mówi, że stało się 
ciałem i umarło na krzyżu dla odkupienia naszych grze-
chów. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 1,1-3.14: „Na 
początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko 
przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się 
stało. (…) A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród 
nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzo-
nego od Ojca), pełne łaski i prawdy”.

W 1 Księdze Mojżeszowej 1,1-3 widzimy Trójcę 
współpracującą w dziele stworzenia świata. Bóg Ojciec 
był głównym Organizatorem i źródłem wszelkiej 

mądrości. Bóg Syn, czyli Słowo, powiedział i stało się. 
Duch Boży również tam był, wypełniając swoją rolę – 
unosząc się nad wodami i doprowadzając do spełnienia 
Słowa Bożego. Znów widzimy Trójcę działającą w cał-
kowitej harmonii.

Mimo że to Jezus bezpośrednio pełnił najbardziej 
widzialną rolę w ukazaniu człowiekowi drogi do zba-
wienia od konsekwencji grzechu, widzimy wszystkie 
Osoby biorące udział w tym dziele. Bóg Ojciec wskrze-
sił Syna z martwych. Jezus wylał swą drogocenną krew, 
a potem powstał z martwych, zwyciężając śmierć. Ale 
krew sama z siebie nie powoduje odrodzenia. Duch 
Święty jest Tym, który ożywia i daje nowe życie poku-
tującym grzesznikom. Ta prawda została wyrażona 
w Liście do Rzymian 8,11: „A jeśli Duch tego, który 
Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który 
wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmier-
telne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka”.

Fakt istnienia Trójcy nie zaprzecza w żadnej mierze 
ani nie przeciwstawia się prawdzie, że Bóg jest jeden. 
Dodaje natomiast pięknego wymiaru wielkości Boga, 
pokazanej poprzez trzy Osoby działające jako jeden 
Bóg. Każda Osoba Trójcy wypełnia odrębną, a równo-
cześnie konieczną rolę. Gdyby jednej z Osób zabrakło, 
to jakaś ważna część Bożego dzieła byłaby niewyko-
nalna; np. gdyby tylko Syn Boży mógł zstąpić na ziemię, 
przyjąć ciało i umrzeć na krzyżu dla odkupienia grze-
chów ludzkości. Podobnie, jedynie Duch Święty może 
zamieszkiwać w sercach wierzących jako Pocieszyciel. 
W swojej mocy jest w stanie ‘przekonywać świat o grze-
chu, o sprawiedliwości i o sądzie’ (J 16,8).

Studiując rolę każdej z Osób Trójcy, widzimy, że nasza 
zdolność, aby przyjść do Boga, jest zależna od wspól-
nego działania Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha 
Świętego. Radujemy się w doskonałej harmonii jednego 
Boga objawionego w trzech Osobach. Dzięki tej harmo-
nii wszelkie duchowe potrzeby ludzkości są całkowicie 
zaspokojone. Poddając życie woli Bożej w naszych ser-
cach, możemy oczekiwać spędzenia wieczności w obec-
ności Trójcy – doskonałej jedności Trzech w Jednym.

Zaczerpnięto z Light of Life, tom 38 nr 2
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Paradoksem jest fakt, że podczas gdy większość ludzi 
pobiera się z egoistycznych pobudek, dobre małżeństwo 
wymaga ogromnego altruizmu (czyli przeciwieństwa ego-
izmu – przyp. tłum.). Ludzie szukają szczęścia w małżeń-
stwie, lecz znajdują je tylko wtedy, gdy koncentrują się na 
dawaniu szczęścia swemu współmałżonkowi.

Pomimo przedślubnych oczekiwań, małżeństwo zawsze 
jest życiem z niedoskonałą osobą w niedoskonałym świe-
cie wśród niedoskonałych okoliczności.

Szczególnie młodzi ludzie zazwyczaj postrzegają zwią-
zek małżeński jako jakąś utopię. Uważają, że skoro zostaną 
przez kogoś wybrani i są przez niego kochani, to już sam 
ten fakt rozwiąże wszystkie problemy i dostarczy ogrom-
nej radości. Owszem, tak może być – przez jakieś cztery 
dni. Potem zaczyna się wkradać rzeczywistość. Każdy, 
kto wchodzi w związek małżeński z wielkimi marzeniami 
o tym, jaki on sam będzie w nim szczęśliwy, może być 
pewny, że te marzenia się rozwieją, a szczęście ulotni się.

Czasem mówimy o czasie, gdy składamy małżeńskie 
śluby i miejscu ich składania jako ołtarzu małżeńskim. 
To jest być może trafne określenie. Rzeczywiście, jest taki 
ołtarz – ołtarz ofiarny.

W Starym Testamencie ludzie Boży często budowali 
ołtarze, na których składali to, co mieli najlepszego. Na 
nich ofiarowali najlepsze zwierzęta z trzody i płody rolne. 
Następnie pod ołtarzem kładziono drewno i osoby skła-
dające ofiary patrzyły na to, jak zostają pochłonięte przez 
ogień. Kiedy ostatnia smuga dymu uleciała z wiatrem, nie 
pozostawało nic oprócz kupki ciemnego popiołu. Ofiarnik 
odchodził z pustymi rękami, lecz z pełnym sercem.

Dobrowolnie oddał to, co miał najlepszego i ofiarował 
Temu, którego miłował.

Istnieje szereg podobieństw między ołtarzem małżeń-
skim a ofiarnym, który opisaliśmy powyżej. Ołtarz mał-
żeński również wymaga położenia na nim tego, co mamy 
najlepsze – sił, zdolności, wiedzy i miłości. Te najlepsze 
owoce ofiarnik oddaje zanim jeszcze otrzyma cokolwiek 
w zamian.

To nie jest ołtarz wymiany, gdzie współmałżonko-
wie uzgadniają wzajemne korzyści. Przysięga małżeńska 
nie mówi: „Ślubuję kochać i troszczyć się, JEŚLI druga 
strona zrobi dla mnie to samo”. Nie, taki ślub jest jed-
nostronną obietnicą: „JA przysięgam”. Oczywiście, każdy 
ma nadzieję, że druga strona złoży na ołtarzu to samo. Ale 
nie czekamy, aż to się stanie. Miłość, oddanie i gotowość 
do poświęceń muszą być mocno ugruntowane w danej 
osobie. Miłość, która żąda zwrotu jest warunkowa i przy-
daje kłopotów.

Właśnie w tym punkcie wiele małżeństw zaczyna prze-
żywać stres. Małżonkowie zdają sobie sprawę, że ich zwią-
zek będzie wymagał wzajemnych ustępstw i rezygnacji „ze 
swojego”, ale każde z nich oczekuje, że druga strona zrobi 
to jako pierwsza! Wewnętrzna postawa często jest taka: 
„Jeśli moja żona zmieni swoje postępowanie, to ja zmie-
nię swoje”. To nie jest ołtarz ofiarny.

Jedynie odpowiedzialność rodzicielska wymaga więcej 
autentycznej ofiarności niż małżeńska. Aby życie dwóch 
osób zlało się w jedno, każda z nich musi się poświęcać. 
Ktoś powiedział, że małżeństwo jest stanem, w którym 

Niech bojaźń Jahwe, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków... aby były przedłużone dni twoje” 
Księga Powtórzonego Prawa 6,2

Ołtarz ofiarny
Fragment książki Potrójny sznur

—Richard Koehn

rodzicówdla
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życie dwóch osób staje się jednością – problem polega na 
tym, że każda ze stron oczekuje, by jedność powstała dzięki 
temu, że to druga strona dostosuje się do jego/jej życia!

Niektórzy młodzi ludzie wkraczają w życie małżeńskie 
z syndromem „jeśli naprawdę się kochacie”. Mówi się im: 
„Jeśli naprawdę się kochacie, to nie będziecie nawet zauwa-
żać wzajemnie swoich błędów. Jeśli naprawdę się kochacie, 
to automatycznie będziecie robili to samo. Jeśli naprawdę 
się kochacie, to nic innego się dla was nie będzie liczyć”. 
To jest niebezpieczne wyobrażenie. 

Gdy niektórzy młodzi ludzie naprawdę się kochają 
tak jak mąż i żona powinni, to ich miłość będzie pod-
dawana próbom. Dowodem ich wzajemnej miłości nie 
jest to, że nie będzie żadnych wyzwań, lecz ich ofiarność 
(jednej lub obydwu osób), żeby znaleźć dobre rozwiązania. 
Ludzie kochający się nawzajem, są doskonale świadomi 
wad współmałżonków. Wybierają poniesienie potrzebnych 
ofiar, żeby te braki zminimalizować i wyrównać. Nawet 
gdy mężczyzna i kobieta bardzo się kochają, to z czasem się 
okaże, jak wiele innych rzeczy liczy się dla każdego z nich. 

Gdy kobieta i mężczyzna wiążą się węzłem małżeńskim, 
przy czym każde z nich pragnie przeważnie pomnożenia 
własnego szczęścia, wówczas mogą się spodziewać trud-
nych chwil. Panna młoda mogła spędzać nastoletni okres 
życia w pogoni za egocentrycznymi celami. Może intere-
sowały ją przede wszystkim ładne ciuszki i dobra zabawa. 
Zabawiała znajomych, a oni ją. Może dobrze zarabiała,  
a pieniądze przeznaczała na kupowanie rzeczy, które chciała 
mieć. Może ograniczała do minimum pomoc swojej mamie 
w sprzątaniu domu i gotowaniu, bo mogła bardziej intere-
sująco spędzać czas.

Mężczyzna, za którego wyszła, spędził całą młodość, 
dobrze się bawiąc. Większość zarobionych pieniędzy 
włożył w serwisowanie swojego samochodu, benzynę  
i kolejne komplety opon. Stołował się u matki, rzadko jej 
nawet za to dziękując. Pozwalał jej codziennie słać jego 
łóżko, podnosić z podłogi jego przepocone ubrania i ręcz-
nik kąpielowy po jego wieczornej kąpieli. Przyjmował jako 
oczywistość, że ma dach nad głową, że ma się w co ubrać 
i wiele innych korzyści ciężko wypracowanych przez ojca 
przez wiele lat. Czasem się nawet zastanawiał, dlaczego tata 
nie jest jakoś bardzo przywiązany do posiadanych rzeczy. 
Często spoglądał w przyszłość, wyczekując dnia swego 
ślubu, a potem założenia rodziny. „Będziemy bardzo szczę-
śliwi” – myślał.

Wiara w to, że gdy dwoje młodych egoistów się pobierze, 
wówczas ich przysięga małżeńska pozbawi ich egoizmu, 
jest nierealistyczna. To tak nie działa. Za czasów wczesnej 
młodości zostały wytworzone pewne nawyki, które oboje 
wniosą do ich związku. Jeśli jedno z nich wniesie wzo-
rzec samolubnego życia, to stanie się dotkliwym źródłem 

rozczarowania i stresu dla współmałżonka. Jeżeli oboje 
wniosą ten wzorzec do ich związku, to prawdopodobnie 
wyniknie z tego chaos.

W takim małżeństwie mąż nie będzie rozumiał, dlaczego 
jego posiłki nie są gotowe na czas, dlaczego są tak źle zapla-
nowane i tak nieodpowiednio przyrządzone. Zauważy, że 
jego piękna żona spędza o wiele więcej czasu na czytaniu 
kobiecych magazynów niż na sprzątaniu domu, i że o wiele 
więcej czasu poświęca na dbanie o swój wygląd niż na goto-
wanie. On może cierpliwie znosić taki stan rzeczy przez 
kilka tygodni w nadziei, że się to zmieni i że jego młoda 
żona jakoś się dostosuje do małżeństwa, ale w końcu da 
jej odczuć swoje niezadowolenie. To zapewne spotka się  
z wyrazem niedowierzania i potokiem słów w samoobro-
nie, podyktowanych zranieniem.

– Śmiesz mnie krytykować za gotowanie, choć nigdy nie 
spróbowałeś niczego sam ugotować. Nie ma cię w domu 
tak często, że nawet nie wiesz, co się tu dzieje, ani ci nie 
zależy na tym, czy jest czysto czy brudno. A poza tym, 
mieszkamy w obskurnej i starej dziurze. Oczekujesz ode 
mnie odwalenia całej roboty, a sam nawet palcem nie kiw-
niesz, żeby mi pomóc! Nawet nie wytrzesz naczyń do sucha! 
Nie wiesz, jak włożyć własne ubranie do kosza na bieliznę 
ani jak powiesić własne spodnie! I nawet nie zauważyłeś, 
że już się z nikim nie spotykamy. Wy, mężczyźni, umiecie 
tylko gadać o pracy i samochodach!

A to dopiero „początek boleści”...
Ważne jest, aby każdy zaczął wznosić ołtarz ofiarny już 

za młodu – i to na długo przed ślubem. Tutaj młodzi męż-
czyźni i kobiety uczą się rezygnować z własnych pragnień 
i zaczynają widzieć potrzeby otoczenia. Zauważają i doce-
niają wysiłek rodziców i starają się ich odciążyć, na ile 
mogą. Dbają o własne ubrania, wieszają ręcznik i ścielą 
własne łóżka.

Ucząc się poświęcania własnych zachcianek dla wspól-
nego dobra, widzą, jak się wszystkim dzięki temu łatwiej 
żyje. Zaczynają myśleć o uczuciach rodzeństwa, troszczyć 
się o nie, a nawet im pomagać. Nie uważają, że odrzuce-
nie zaproszenia znajomych na rzecz wieczoru spędzonego 
z rodziną jest czymś ponad ich siły. Gdy pojawia się jakieś 
niezbyt przyjemne zadanie do wykonania, sami oferują 
pomoc. Uczą się bezcennych cech, takich jak zapieranie 
się siebie i samodyscyplina.

Te cechy są potem potrzebne w małżeństwie. Kiedy 
mężczyzna i kobieta wychowani w całkowicie odmien-
nych okolicznościach schodzą się, by zawrzeć związek mał-
żeński, muszą się do siebie dopasowywać – czasem będzie 
to wymagało niewielkiego wysiłku, a czasem przeciw-
nie. Można to osiągnąć bezboleśnie, o ile tylko osobiste 
poświęcenie i samodyscyplina są już wcześniej odpowied-
nio praktykowane.
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Zamiast tego, czuje na sobie jego zbolałe spojrzenie. 
Wolałby posłuchać jej głosu, zamiast wszystko zepsuć.

Słyszałem kiedyś o małżeństwie, w którym żona była 
typem niefrasobliwym. Wystarczyło jej, że zrobi coś po 
łebkach. Tymczasem on był pedantem. Stawiał buty rów-
niutko, a spodnie i koszule wieszał w szafie staranie, dobie-
rając je kolorystycznie. 

Czasami jedno z małżonków jest bardzo przywiązane do 
rodziców. Zazwyczaj dotyczy to bardziej żony niż męża. 
Ona czuje się trochę winna, że ich opuszcza, uważając, 
że przecież są zależni od jej pomocy i bardzo jej potrze-
bują. Może odczuwa, jak bardzo za nią tęsknią i czekają na 
wizytę. Tymczasem mąż być może zerwał więzy z domem 
rodzinnym już dawno temu. Może jego rodzina nigdy 
nie była ze sobą blisko i teraz on nie czuje jakiejś wielkiej 
potrzeby widywać się z nimi.

Nawet jeśli mąż i żona bardzo się kochają, to może im 
nie być łatwo doceniać i rozumieć zainteresowania drugiej 
strony. Mąż pochłonięty podziwianiem widoków pod-
czas podróży samochodem może nie pojmować, dlaczego 
jego żona jest tak zajęta książką, że rzadko kiedy patrzy  
w okno. Gdyby ktoś ich zapytał, co ciekawego ostatnio 
czytali, żona zapewne chętnie opowiedziałaby o intere-
sującym artykule przeczytanym w jakimś magazynie dla 
pań, podczas gdy mąż cierpliwie czekałby, żeby się podzie-
lić czymś budującym z książki doktrynalnej, którą nie-
dawno studiował.

Różnorodność temperamentów, zainteresowań i podej-
ścia do życia może wprowadzić napięcia w małżeństwie. 
Nieporozumienia rozwijają się bardzo łatwo. Uczucia są 
ranione. Widziałem takie pary małżeńskie, w których róż-
nice w tych sprawach były wielkie, lecz mimo to jakoś 
nie przeżywali wielkich stresów z tego powodu. Właściwie 
niektórzy małżonkowie cieszyli się tym, jakie nowe rzeczy 
druga strona wniosła do ich wspólnego życia.

Niepokojące różnice nie muszą jednak powodować 
zakłócenia małżeńskiego szczęścia. Jeśli każda ze stron 
postrzega małżeństwo jako ołtarz ofiarny i kładzie na 
nim swoje osobiste preferencje, pragnienia i ambicje, to 
znajdzie się w ich wspólnym życiu przestrzeń na cechy  
i zainteresowania życiowego towarzysza, które takie zakłó-
cenia mogą wprowadzać. Będzie umiała dostosować się 
do potrzeb współmałżonka, których sama nie podziela. 
W sercu każdego z nich będzie rosła pełna miłości tole-
rancja, a nawet zaczną wzajemnie doceniać różnice, które 
między nimi istnieją. 

Ołtarz ofiarny musi być używany mądrze, bez użala-
nia się nad sobą ani upodobania w samym sobie. Można 
jednak podchodzić do tego ołtarza z myślą: „Dobrze, 
poświęcę się w tej sprawie. Wtedy druga strona będzie 

Często okazuje się, że jedno z małżonków jest „rannym 
ptaszkiem”, a drugie „nocnym markiem”. „Ranny pta-
szek” wstaje wcześnie rano, od razu gotowy na rozpo-
częcie dnia, tryskając energią i entuzjazmem. Uwielbia 
poranki. Wolałby większość zajęć zaplanowanych na bie-
żący dzień skończyć do południa. Ma świadomość, że po 
drugim śniadaniu zazwyczaj traci zapał, a przed kola-
cją jest już bardzo zmęczony. Jego „druga połowa” nie 
toleruje natomiast nikogo i niczego radosnego (szczegól-
nie jeśli raduje się głośno) przed 10.30. Około 11.00 ma 
już zaplanowany dzień i ma ochotę o tym porozmawiać, 
ale męża nigdzie nie widać (oczywiście jest czymś zajęty 
nawet w domu). Zatem próbuje gromadzić energię przez 
całe popołudnie. Kiedy mąż wreszcie się pojawia przed 
kolacją zmęczony po całym dniu, żona wciąż ma przed 
sobą wiele czasu na wykonanie zaplanowanych zadań. 
Niektóre z nich będą wymagały jego pomocy.

W niektórych związkach małżeńskich żona jest bardzo 
towarzyska. Lubi wyzwania, chętnie podejmuje gości  
i równie chętnie spędza czas poza domem. Uwielbia 
spotykać się z ludźmi i zawierać nowe znajomości. 
Tymczasem jej mąż lubi prywatność i jest typem intro-
wertyka. Lubi głębokie, sensowne rozmowy z kilkoma 
bliskimi przyjaciółmi, lecz gardzi banalnością powierz-
chownych kontaktów w większych grupach. Poza tym 
jego praca wymaga całodziennego przebywania między 
ludźmi, więc po powrocie do domu chce wyłącznie zażyć 
ciszy i spokoju. Najchętniej zaszywa się w ogrodzie lub 
pogrąża w lekturze jakiejś książki.

Przychodzi rozczarowanie postawą drugiej strony 
w innych dziedzinach. Mimo największych wysiłków, 
żona nie jest mistrzynią kuchni. Po prostu nie ma „tego 
czegoś”. Jego matka z łatwością przyrządzała wyszukane 
i smaczne potrawy. Po powrocie z pracy jest głodny  
i spodziewałby się czegoś pokrzepiającego, tymczasem na 
stole czekają na niego hot-dogi i makaron – w dodatku 
już drugi raz w tym tygodniu. W kuchennym zlewie 
zauważa resztki nieudanej potrawki z kurczaka, którą 
kochana żona próbowała zrobić, ale jej nie wyszło.

Niektóre żony wydają się nie mieć talentu do tworzenia 
ciepłego, przytulnego i przyciągającego domu. Owszem, 
pościelą łóżka, pozmywają naczynia, zamiotą podłogi, ale 
w całym domu widać „zorganizowany chaos”. Brakuje tej 
przytulności i ciepła, za którym mąż tak bardzo tęskni.

Wiele kobiet lubi muzykę i śpiew. Żona może pocho-
dzić z rodziny, w której wszyscy śpiewają. Całe godziny 
spędzała, śpiewając w tatą, mamą i rodzeństwem. Jej 
mąż – biedaczysko – fałszuje niemiłosiernie. Kiedy jadą 
razem samochodem, ona często spontanicznie intonuje 
jakąś piosenkę, spodziewając się, że mąż do niej dołączy. 
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musiała mnie kochać”. Ofiara powinna być jednak skła-
dana dlatego, że to jest właściwe – bez względu na to, 
czy wzbudzi ona więcej miłości męża czy żony. Niektóre 
żony być może myślą: „Zawsze muszę ustępować, żeby 
wszystko między nami było w porządku. Chyba trzeba 
będzie znowu to zrobić”. Taka postawa jest przejawem 
użalania się nad sobą i prędzej czy później zniweczy jej 
wysiłki. Tymczasem mąż może sobie myśleć: „Rezygnuję 
ze wszystkich własnych planów, żeby moja żona mogła 
robić to, co chce. Jestem naprawdę dobrym i wyrozumia-
łym mężem”. Ta postawa przyklaskiwania sobie z pew-
nością zostanie dostrzeżona przez żonę, która zapewne 
powie sobie w sercu: „W takim razie on nie rezygnował 
dla mnie ze swoich planów, bo mnie kocha, tylko dlatego, 
że poprawia mu to własny wizerunek”.

Kiedy ktoś szczerze podchodzi do ołtarza ofiarnego, 
wtedy jest gotów zadbać o dobro współmałżonka. Będzie 
próbował się nauczyć tego, co osobiście go nie intere-
suje, a w czym druga strona ma upodobanie. Będzie zada-
wał pytania i przyłączy się do jej ulubionych zajęć, jeśli 
to będzie możliwe. Widząc, jak bardzo ukochana osoba 
docenia jego uwagę, będzie się czuł wynagrodzony. 
Może również zauważyć, że jemu samemu sprawia to 
przyjemność.

Na tym ołtarzu ofiarnym każde z małżonków czyni 
szczere wysiłki, żeby zrozumieć drugą stronę, nawet jeśli 
jej potrzeby wydają mu się trochę niemądre. Będzie pytał 
i dowiadywał się, jak ukochana osoba się z tym czuje. 
Będzie prosił Pana, żeby mu dał lepsze zrozumienie 
tych potrzeb. A potem będzie się starał jak najlepiej je 
spełniać. To może wymagać wiele wysiłku i ofiarności, 
przy czym nie ma gwarancji nagrody dla tego, kto daje. 
Jednakże nagrodę mogą stanowić małe rzeczy, których nie 

zauważymy dotąd, aż zacznie nam ich brakować. Może nią 
być żona, która z niecierpliwej zmieni się w spokojną, czy 
zadowolony mąż, który wcześniej był nieszczęśliwy.

Znam człowieka, którego żona przez wiele lat była czymś 
zaniepokojona. Jej niepokoje nie były całkiem usprawiedli-
wione, ale mimo to kobieta żyła w przygnębieniu. Często 
szukała pociechy u męża, który próbował ją przekonywać 
i pocieszać. Przynosiło jej to jakąś ulgę, ale nie na długo. 
Lęki wciąż powracały. Ten stan był przyczyną cierpienia 
w ich domu. Mimo że mąż próbował okazywać zrozu-
mienie w jej trudnej sytuacji, nie potrafiła sobie pora-
dzić – odczuwała tylko poczucie winy, że nie potrafi sobie 
poradzić z własnymi lękami, które nie mają żadnej uzasad-
nionej przyczyny. Uważała, że mąż nie potrafi w pełni zro-
zumieć jej trudnego położenia i stawała się coraz bardziej 
rozdrażniona. Ów chrześcijański mąż modlił się żarliwie 
o pomoc dla nich obojga. Pan wkrótce dał mu szczególną 
łaskę wyjątkowego współczucia i zrozumienia dla żony. 
Pewnego wieczoru, widząc jak ona cierpi, powiedział:

– Mary, od dzisiaj twój problem jest moim problemem. 
Twoje lęki będą moimi lękami. Nie powiem ci, jak sobie 
z tym poradzić. Zrobimy to oboje w modlitwie, aż przyj-
dzie ulga.

Od tej pory zauważył, że żona się zmienia. Jej lęki zaczęły 
zanikać. Kiedy ją znów dopadały, było jej łatwiej się zwie-
rzyć. Wspólne modlitwy i prośby o pomoc były nieskrępo-
wane i skuteczne. Mąż położył swoją wyższość na ołtarzu 
ofiarnym. Utożsamił się ze zmaganiami żony. Efektem była 
jej ulga, zadowolenie i szczęśliwszy dom.

Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—LDK

Pielęgnowanie zaufania dzieci
Tata odstawił swoje krzesło od stołu i zapytał dzieci:
– Kto chce się ze mną przejechać dziś wieczór?
– Jaaaaa – wykrzyknął chór radosnych głosów. Dzieci 

włożyły buty i pobiegły do samochodu.
Po jakichś dwóch kilometrach pojawiło się zwyczajowe 

pytanie:
– Tato, dokąd jedziemy?
– Cierpliwości, wkrótce się przekonasz – odparł tata.

Odgłosy radosnej paplaniny na tylnym siedzeniu napeł-
niły serce ojca zachwytem nad prostym zaufaniem, 
jakie dzieci w nim pokładały. „Jak utrzymać to zaufanie  
w nadchodzących latach?” – zastanawiał się. 

Nasza ufność do Boga wzmacnia zaufanie dzieci do nas. 
W drodze na górę Moria mały Izaak całkowicie oparł się 
na odpowiedzi ojca: „Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę 

—ciąg dalszy na str. 22
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„Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci; 
swoich starszych, a powiedzą ci.”  Księga Powtórzonego Prawa 32,7

List VI przesłany z Tyrolu na Morawy w roku 1535 
został napisany pod wpływem coraz intensywniejszych 
prześladowań na obu terenach. Członkowie społeczności, 
którzy pod tą presją okazali się niewierni, zdradzili swoich 
braci i siostry. Cierpienie odsiało wielu letnich chrześcijan, 
a mimo to stało się zaczynem nowego przyrostu liczebnego 
Braterstwa. Potrzeba było więcej pracowników do zebra-
nia żniw. 

Według naszych źródeł, ten list został dostarczony przez 
brata Christela Schmidta (znanego również jako Wolf 
Zimmermann).

Jakob, niegodny pracownik dla Pana Jezusa 
Chrystusa, do dzieci Bożych na Morawach, wygna-
nych i rozproszonych na wszystkie strony za świadec-
two Boże i ze względu na Jego święte Imię. Umiłowani 
w Panu, niechaj łaska, pokój i wieczne miłosierdzie 
naszego niebiańskiego Ojca będą z Wami i niech On 
Wam błogosławi przez Jezusa Chrystusa. Amen.

Drogie dzieci Boże, gdziekolwiek jesteście 
na Morawach, prześladowani za prawdę Bożą  

i sprawiedliwość, stale myślę o Was i chwalę za Was 
Boga. Wszyscy, którzy tu jesteśmy, bracia i siostry  
w Ciele Jezusa Chrystusa, przez cały czas modlimy się 
za Was żarliwie. Wiemy dobrze o Waszym cierpieniu  
i ubóstwie, drodzy bracia i siostry, a nasze serca boleją  
z Waszego powodu. Bóg w niebie wie, że wszyscy nie-
siemy ten ciężar wraz z Wami, cierpimy z Wami i mar-
twimy się o Was. Oby nasz miłosierny Ojciec, który jest 
sędzią sprawiedliwym wszystkich wdów i sierot, a także 
Pocieszycielem wszystkich cierpiących dusz chrześcijań-
skich, dopomógł nam w naszych trudnościach. Oby nas 
chronił i wyzwolił z wszelkiego ucisku. Oby łaskawie 
pokazywał drogę i pocieszał w nieszczęściu. Oddajmy 
cześć naszemu Bogu w niebie, Stwórcy i Ojcu pełnemu 
wszelkiego miłosierdzia dla wszystkich dzieci Bożych 
przez Jezusa Chrystusa (Łk 18,2-8).

Umiłowani bracia i siostry, niedawno wysłałem do 
Was brata Michela, błagając Boga, żeby przez niego 
Was pocieszył w nieszczęściu. Modliliśmy się również 
wszyscy do Boga Wszechmogącego, żeby się czegoś  
o Was dowiedzieć. Niecierpliwie czekamy na wieści. 
Przez brata Michela podaję Wam spisaną relację z tego, 
co się tu dzieje, żebyście wiedzieli, jak się mamy. Ufamy 

—Jakob Hutter

Część piąta.

Wierność braterska
Listy z czasów prześladowań

część
historyczna
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mówią, że wielu odpadnie od Boga, porzucając i nie-
nawidząc Jego sprawiedliwość oraz Jego święty lud. To 
już się działo za czasów proroków i za czasów Chrystusa 
oraz Jego apostołów. Dlatego nie powinno nas zniechę-
cić i oddzielić od miłości Bożej. (Ml 3,3; Mt 3,12; Łk 
22,31; Iz 30,1; Jer 5,23; Łk 8,13; Hbr 6,6).

Skoro mężowie Boży ostrzegli nas przed tym wszyst-
kim i wiemy o tym dobrze, zwróćmy wzrok tym bar-
dziej na wytrwałość i posłuszeństwo dzieci Bożych, 
które zachowały wierność aż do śmierci, choć niewielu 
takich jest w naszych czasach. I nie zwracajmy uwagi 
na buntowników i niewiernych, bez względu na to, jak 
wielka jest ich liczba.

Człowiek prawy przed Bogiem, żyjący w prawdzie  
i walczący do końca, który świadczy o Panu mimo 
tortur i w każdej pokusie pozostaje wierny Bogu oraz 
Jego ludowi – taki jest wart więcej w Bożych oczach niż 
sto tysięcy niewierzących i niedochowujących wierno-
ści. Taki jest również drogi naszym sercom. Uczmy się 
od niego, idąc za jego przykładem. Trwajmy w Panu 
wraz z tymi, którzy do Niego należą, w których mieszka 
Duch Święty i którzy noszą żywe Słowo oraz Imię Boże 
w swych sercach. Niektórzy z tych, którzy zboczyli  
z Drogi i nie są już wierni Panu, którzy ujawnili się jako 
fałszywi bracia i zostali wyłączeni spośród Was, byli już 
wcześniej obiektem mojej troski. Oby Bóg nas chronił 
przed pójściem ich śladami i wpadnięciem w pułapkę 
zastawioną na nich przez diabła. Módlmy się, żeby tego 
uniknąć i żebyśmy sami nie okazali się niewierni. Boże 
w niebie, chroń tych, którzy się Ciebie boją i którzy 
Cię szukają! (1 P 1,22-23).

Umiłowani bracia i siostry, musimy tym bardziej bać 
się Boga i okazywać Mu wierność, strzegąc serc przed 
grzechem, który lepi się do nas w naszych naturalnych 
słabościach. Jak mówi apostoł Paweł, nie pozwólmy 
grzechowi rządzić w naszych śmiertelnych ciałach  
i nie poddawajmy się diabłu. Nie oddawajmy człon-
ków na oręż nieprawości. Przeciwnie, miłujmy Boga, 
mając zawsze przed oczyma Jego i Jego dzieci. Bądźmy 
posłuszni Panu i Jego ludowi, gotowi do pracy dla 
Niego. Jesteśmy zdeterminowani, lecz Bóg – nasz miło-
sierny Ojciec – musi tego w nas dokonać, żeby uwielbić 
swoje święte Imię przez swego Syna Jezusa Chrystusa 
(Rz 6,12; Flp 2,12-13).

Bogu, naszemu miłującemu Ojcu, że Jego anioł dopro-
wadził Michela do Was i że otrzymaliście ten list.

Chcę Wam krótko napisać, co się u nas dzieje, żeby-
ście byli na bieżąco, tak jak Duch Święty mnie przyna-
gla. Niedługo po tym, jak pożegnaliśmy brata Michela, 
przybył do nas inny brat z wieściami o Was. Przyjęliśmy 
go z radością i wdzięcznością jako umiłowanego brata 
przysłanego do nas przez Boga i przez Was, a to, co 
napisaliście, pocieszyło nas wielce.

Czytaliśmy Wasz list wielokrotnie i wiele myśleli-
śmy o tym, co napisaliście o Waszej wytrwałości, wiel-
kiej cierpliwości i posłuszeństwie na drodze Pańskiej, 
a także o Waszej prawości i odwadze. Radujemy się 
mężną walką męczenników i świadków Bożych wśród 
Was, którzy pozostali wierni nawet wobec tortur  
i wyznawali dzielnie Pana i Jego prawdę do końca.

Nie można bardziej dziękować Bogu i chwalić Go za 
tych wszystkich świadków. Chwała niech będzie Jego 
imieniu. Tak, my i wiele innych wiernych dusz zostali-
śmy pokrzepieni, wzmocnieni, a nasza ufność w Panu 
wzrosła dzięki Waszej relacji. Jakże głęboko pragniemy 
z całego serca dokończyć biegu tak jak oni. Są dla nas 
inspiracją i przykładem. Niechaj Bóg nam tego udzieli 
przez swego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa ku 
swej chwale i czci.

Jednocześnie bolejemy bardzo słysząc, jak wiele zła 
i sprzeciwu jest wokół i że wielu, którzy wcześniej 
oddali życie Bogu, i którzy byli naszymi braćmi i sio-
strami, porzuciło Drogę Pańską z powodu prześlado-
wań i pokus tego świata. W bezbożny sposób złamali 
swe przymierze z Panem i Jego ludem. Wycofali się 
ze złożonych obietnic, na powrót przyłączając się do 
diabła i świata, stając się wrogami Boga i Jego dzieci. 
Biada tym ludziom – jakże surowy wyrok otrzymają 
od Boga, jakże ciężką karę! Lepiej by dla nich było, 
gdyby nigdy nie poznali prawdy niż teraz, w oczeki-
waniu Bożego sądu.

Dowiedzieliśmy się o wielu, którzy stracili wiarę 
i zostali wyłączeni. Dzięki Bożej pomocy to nas nie 
osłabi ani nie zrani, gdyż wiemy, że ludzie letni muszą 
zostać oddzieleni od wiernych niczym plewy od ziarna 
na wietrze i żużel od srebra czy złota w ogniu. Zostaną 
oddzieleni poprzez cierpienie, prześladowania, fałszywe 
proroctwa i zwiedzenie diabelskie. Pisma wyraźnie 
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Świadomość Waszego wielkiego cierpienia i ubó-
stwa daje nam kolejny powód do współczucia wzglę-
dem Was. Cierpimy z Wami, bo Was kochamy. Serca 
wszystkich braci i sióstr są głęboko przygnębione  
i napełnione smutkiem. Mój własny ból nie zazna uko-
jenia, jak już do Was pisałem. Moje serce płacze i opła-
kuje Was dzień po dniu. Bóg w niebie, który mnie zna, 
niechaj mi będzie świadkiem. On zna myśli wszystkich 
ludzkich serc; każdy sekret jest przed Nim jawny. Zatem  
z głębokim bólem, zatroskanym sercem i oczyma peł-
nymi łez piszę do Was znowu, moje ukochane dzieci  
w Panu. Niech Bóg Was pocieszy w swoim Synu Jezusie 
Chrystusie przez wielkie swe miłosierdzie i w Duchu 
Świętym! Niechaj nam pomoże w naszym nieszczęściu. 
Powierzamy Mu samych siebie w tym życiu i wieczno-
ści. Amen. (Hbr 4,12-13).

Drodzy bracia i siostry, niechaj żywa prawda będzie 
Waszą pociechą i mocą. Jest Wam teraz głoszona i sły-
szeliście ją już wcześniej. Nie załamujcie się i nie trać-
cie odwagi, bo to jest właściwa droga i prawda, o której 
świadczą Pisma. Wielu w tym kraju i innych miejscach 
przelało za nią krew i zeszło z tego świata. Jesteście 
ludem wybranym i królewskim kapłaństwem, świę-
tym narodem, Bożą własnością. Jesteście Kościołem 
Pierworodnych, a Wasze imiona są zapisane w niebie. 
Jesteście współpracownikami i dziećmi żywego Boga. 
Jego serce się Wami raduje, jak ojciec raduje się swymi 
umiłowanymi dziećmi, czego dowodów stale On 
sam Wam dostarcza. Dlatego nie powinniście wątpić  
w Jego upodobanie, które zapieczętował wśród Was na 
Morawach poprzez agonię Waszych wiernych wojow-
ników za prawdę. Zaświadczyli o niej własną krwią, 
oddając Panu chwałę. Są dla nas niczym wspaniały wie-
niec radości, pociecha i wzmocnienie w Bogu (1 P 2,9; 
Hbr 12,23; 1 J 3,1; 1 Tes 2,19).

Mimo, że wielu Was i nas potępia, nie martwcie się, 
bo ich oszczerstwa i pogróżki nie mogą nas zranić, 
póki Bóg nasz Ojciec jest z nami i póki Mu się podo-
bamy! Zatem odwagi. Bóg patrzy na nas łaskawie i ze 
współczuciem. Jemu, który zasiada na tronie Majestatu  
i chwały, niechaj będzie chwała i dziękczynienie przez 
Jezusa Chrystusa – Jego umiłowanego Syna od nas, 
od wszystkich wiernych i od zastępów niebieskich na 
zawsze. Amen.

Drogie dzieci Boże, w miłości do Was chcę napi-
sać o tutejszym kościele. Bracia i siostry wzrastają  
w Bożej sprawiedliwości, rozkwitając niczym dorodne 
tulipany i pachnące lilie. Jak ogród wybucha liśćmi 
i kwiatami po majowym deszczu, tak oni pączkują  
i kwitną w Bożych oczach, obfitując w bojaźń Bożą,  
a także Jego miłość i pokój. Ich serca płoną Jego czystą 
miłością, stale rozpalane Jego światłością i ogniem; nie 
mogę się nachwalić i nadziękować Mu za to wszystko. 
Prawdziwie raduję się przed Panem; moje serce skacze  
z radości, gdy myślę o ich posłuszeństwie, miłości  

i wierności otrzymanej od Niego. Jakże obficie pobło-
gosławił ich Wszechmogący! Mimo że dopiero weszli 
na Drogę Pańską i niewiele zdążyli wysłuchać Jego 
Słowa, to zaczęli dobrze i całym sercem. Niech im 
Bóg pomoże dobiec do celu. Są radością mego serca  
i zasługują na miano „ogrodu Bożego”, jak mówi 
Pismo. Błogosławię Boga i dziękuję Mu za nich 
z całego serca (Oz 14,5-7; Ps 92,13-15; Iz 27,6;  
Iz 58,11; Jr 31,12).

Żarliwie proszę Boga, by nawadniał swój ogród desz-
czem z nieba, pociechą od Ducha Świętego i olejkiem 
miłosierdzia. Niech namaści wszystkie nasze serca, zle-
wając obficie błogosławieństwo, abyśmy obfitowali 
wieloma dobrymi uczynkami. Ten ogród to Kościół 
żywego Boga. On postawił wokół niego płot strzegący 
przed dzikimi bestiami; niech go również strzeże przed 
burzami i atakami złego, żeby owoc dojrzał, bo Ogród 
Pański rozkwita. Oby sam Pan go strzegł i zebrał obfite 
żniwo (Iz 27,2-3; 45,8; Jr 5,24; Pnp 4,16; Oz 14,5;  
Iz 27,6; 45,8, Oz 14,7; Pnp 4,12).

NIECH NAMAŚCI WSZYSTKIE 
NASZE SERCA,

 ZLEWAJĄC OBFICIE 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, 

ABYŚMY OBFITOWALI 
WIELOMA DOBRYMI 

UCZYNKAMI.
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Powinniście wiedzieć, że nasz pobyt tutaj nie jest 
już tajemnicą; bezbożnicy wiedzą o nas i są nastawieni 
bardzo wrogo, podnosząc wrzawę przeciwko nam. 
Duchowni, posłańcy zniszczenia, już grzmią na nas ze 
swych ambon, ostrzegając lud, że jesteśmy w okolicy 
i w górach oraz nakazują im przyjmować sakramenty 
i oddawać cześć ich bożkom1. Ale miasto zbudowane 
na świętej Górze Syjon nie może się ukryć. Światłość 
świeci niczym lampa w ciemności i nic jej nie przy-
kryje. Tą światłością są dzieci Boże, w których On 
rozpalił swój ogień. Jezus mówi o tym, że nie ma nic 
ukrytego, co nie zostanie ujawnione (Mt 5,14; Łk 8,16; 
J 1,5; Mt 10,26; Łk 8,17).

Grożą nam swoimi sędziami, komornikami i katami. 
Morze nikczemników burzy się i ryczy. Obawiam się, że 
nie będzie spokoju, dopóki Jonasz nie zostanie wyrzu-
cony i połknięty przez wielką rybę. Tym Lewiatanem 
jest król Ferdynand, okrutny tyran i wróg prawdy Bożej, 
ze swoimi poplecznikami, a także błądzący papież i jego 
wspólnicy. Lecz Bóg rozkaże morzu, by zwróciło Jego 
własność; niczym Jonasz zostaną uratowani z brzu-
cha Szeolu i mocy bezbożnych: powstaną dzięki mocy 
Bożej, by dzielić wieczną radość z Chrystusem Jezusem. 
Niech Bóg uczyni nam tę łaskę (Iz 57,20; Jon 2,2).

Umiłowani bracia i siostry, w każdej chwili możemy 
się spodziewać najścia sędziów i katów, chcących udrę-
czyć nas wszelkim rodzajem cierpienia. Jesteśmy na to 
skazani i nie spodziewamy się niczego innego. Oby 
Bóg dał nam siłę i wiarę niezbędną do wytrwania  
w Jego Bożej prawdzie do końca, do świadczenia i walki 
za nią aż do śmierci. Mamy nadzieję pobudzić Was, 
a także wszystkich innych braci i siostry przez dobry 
przykład służby dla Boga i postępowania według Jego 
Słowa. Mamy nadzieję zostawić po sobie, dla dobra 

 1. Duchowieństwo brało czynny udział w prześladowaniach ana-
baptystów. Oprócz potępiania z ambon, uczestniczyli w zmuszaniu 
ich do wyparcia się wiary, czasami przesłuchując ich dniem i nocą. 
Prawdopodobnie to jest przyczyną mocnych słów użytych przez Ja-
koba Huttera przeciwko papieżowi i klerowi. Mieliśmy przekonanie, 
że lepiej będzie nie tłumaczyć ich z całą ostrością.

wszystkich ludzi, obraz prawości, dobrej reputacji  
i męstwa. O to walczymy i nad tym ciężko pracujemy. 
Oby Bóg w niebie spełnił te pragnienia i dokonał tego 
przez Chrystusa.

Pan wciąż codziennie przydaje do swego świętego 
Kościoła tych, którzy są zbawieni. Żniwo dojrzało  
i jest wiele pracy przy zbiorach, lecz o dobrych pracow-
ników dzisiaj trudno. Musimy wołać do Pana żniwa, 
błagając Go, by posłał pracowników do swej winnicy. 
Wielu, o których nam mówiono, że szukają prawdy, 
okazało się nic nie wartych, a inni, o których nie wie-
dzieliśmy, przyłączają się do nas. Jeden uczeń budzi 
kolejnego lub odkrywa go i prowadzi do Pana. Mamy 
przed sobą tyle pracy Bożej – z braćmi i siostrami, 
z poszukującymi Boga, z dziećmi – praca jest wszę-
dzie. Nie możemy robić wszystkiego naraz i niektóre 
sprawy musimy zostawić. Zrobimy tyle, ile możemy  
i nie będziemy się oszczędzać. Jesteśmy potrzebni wszę-
dzie równocześnie, a pilność i wielkość tego zadania 
ciąży nam bardzo (Dz 2,47; Mt 9,38; Łk 10,2).

Bracia i siostry, chciałbym napisać więcej, lecz nie 
mam na to czasu, dlatego przekazuję Wam to, co 
pośpiesznie przelałem już na papier. Pamiętajcie nas 
wiernie przed Panem codziennie (…).

Powierzam Was Bogu Wszechmogącemu, Jego 
potężnej opiece i Słowu Jego łaski. Niech Was pocieszy 
i wzmocni, niech stoi przy Was i niech będzie z Wami 
zawsze przez Jezusa Chrystusa, tutaj i w wieczności.

Tutejsi bracia i siostry, cały Kościół Boży, pozdra-
wiają Was po tysiąckroć z gorącą braterską miłością 
w pokoju Pańskim i pocałunkiem świętym Jezusa 
Chrystusa. Tęsknią za Wami i pragną zobaczyć Was 
twarzą w twarz w miłości Bożej. I ja, Jakob, Wasz 
Sługa i apostoł, Wasz wierny brat i przyjaciel w Panu 
(gdyż ufam, że mnie miłujecie), pozdrawiam każdego 
z Was po tysiąckroć. Piszę te słowa własną ręką w czy-
stej miłości braterskiej i pozdrawiam Was prawdziwym 
pocałunkiem Jezusa Chrystusa. Przytulam Was ramio-
nami swego serca. Moje myśli zawsze są z Wami. Niech 
pokój Boży i Jego Duch będą z Wami na zawsze przez 
Jezusa Chrystusa. Amen.
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. . . ALE MIASTO, ZBUDOWANE 
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE SYJON 

NIE MOŻE SIĘ UKRYĆ. 
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 „I gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami...”  1 List do Tesaloniczan 4,11a

Wchodząc do restauracji z trójką naszych dzieci, żona 
i ja ujrzeliśmy nietypowy widok: przez parking przeje-
chała dorożka. Zatrzymawszy się na chwilę, zauważyli-
śmy, że miejsce zajmowane zwykle przez woźnicę było 
puste!

Koń, który najwyraźniej poniósł, przeciął wraz  
z dorożką cały plac, wbiegł na okalający trawnik,  
a dorożka podskoczyła na krawężniku. Następnie prze-
jechała przez skrzyżowanie i znikła nam z oczu. 

Nigdy się nie dowiedziałem, co się z nią stało, ale mam 
nadzieję, że koń, przechodnie i samochody nie ucierpiały.

Przyszło mi do głowy, że ludzie potrafią być trochę jak 
takie konie, które poniosą. Nie umieją normalnie żyć  
z bliźnimi, biegną na ślepo przez życie i zostawiają za 
sobą zniszczenie.

Sam z pewnością nieraz raniłem uczucia współpra-
cowników, powodując u nich niepotrzebne rozdrażnie-

nie. Jeśli jesteś podobny do mnie, ta historia będzie dla 
ciebie inspiracją w relacjach z innymi ludźmi – szcze-
gólnie w pracy. Nie jest to nic niezwykłego. Wygląda 
na to, że sam apostoł Paweł „zaliczał upadki” w tej 
dziedzinie. 

Wraz z Barnabą wiele już przeszli i zapewne wytwo-
rzyła się między nimi bliska więź. Podczas planowania 
kolejnej podróży w celu odwiedzenia założonych kościo-
łów poróżnili się obaj w sprawie osoby, która miała im 
towarzyszyć. Doszło do tak ostrej różnicy zdań, że nie 
chcieli już dalej współpracować i każdy poszedł w swoją 
stronę, dobierając sobie innego współpracownika.

Inspiracja wiele zmienia. Czasem jesteśmy zainspiro-
wani do zrobienia czegoś, ale nie wiemy, jak osiągnąć cel. 
Innym razem jest przeciwnie – wiemy, jak coś zrobić, ale 
brak nam inspiracji. 

Jeśli chodzi o poprawienie umiejętności współpracy, to 
z reguły najpierw pojawia się inspiracja, czyli zrozumie-
nie powodu, dla którego coś robimy. Inaczej nigdy nie 
poprawimy naszych relacji ani nie zrozumiemy tego, co 
powinniśmy poprawić.

Umiejętnością, do której posiadania zostałem zainspi-
rowany, jest żonglowanie. Ktoś mi pokazał podstawy tej 
sztuki (najlepiej zacząć od tego, jak poprawnie podrzucać 
jeden przedmiot). Nauka żonglowania nie była łatwa. 
Z początku używałem piłek tenisowych. Wszystko szło 
dobrze do momentu, gdy je upuściłem (a zdarzało się to 
często). Wtedy uciekały w różne strony.

Wkrótce nauczyłem się ćwiczyć obok łóżka, żeby 
piłeczki nie spadały na podłogę. Jedyny problem pole-
gał na tym, że łóżko przeszkadzało mi, gdy chciałem 
zrobić krok w kierunku piłki zbyt daleko wyrzuconej  
w powietrze. Na początku wyrzucałem je przed siebie  
i nie lądowały w drugiej dłoni, czyli tam, gdzie powinny. 

Odkryj swoją inspirację
—Caleb Crider

Ludzie potrafią 
być trochę jak 

takie konie, które 
poniosą.“ ”

część
praktyczna
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Gdy wreszcie zacząłem podrzucać je we właściwym kie-
runku, wówczas zderzały się w powietrzu.

Pomimo tych trudności wytrwałem dzielnie, prze-
chodząc fazę niezdarności i wreszcie opanowałem naj-
prostszą formę żonglowania. Nie jestem w tym dobry, 
ale po kilku latach nauki umiem już żonglować trzema 
przedmiotami. Jestem zadowolony ze swoich postępów, 
które osiągnąłem tylko dlatego, że się nie poddaję. Czyli 
wiemy już „dlaczego”.

Dlaczego potrzebujemy inspiracji? Postęp zazwy-
czaj wiąże się z przeciwnościami. Nie jest łatwo osiągać 
postępy w czymkolwiek. Jako dorośli łatwo zapomi-
namy o tym, jak trudno jest uczyć się nowych rzeczy. 
Niedawno pomagałem mojemu czteroletniemu synowi 
w nauce jazdy na rowerku bez bocznych kółek. Złapanie 
równowagi na dwóch kołach nie jest łatwe dla dziecka 
przyzwyczajonego do jazdy na czterech!

Rozwijanie umiejętności – czy to w biznesie, w goto-
waniu czy w kontaktach z ludźmi, niesie ze sobą koniecz-
ność uczenia się nowych rzeczy. Na pewnym etapie 
możemy mieć ochotę, żeby się poddać. Zahamowanie 
postępów następuje wtedy, gdy sprawy nie idą po naszej 
myśli albo kiedy widzimy sceptyczne reakcje otoczenia.

Czy zatrzymałeś się kiedyś w połowie jakiegoś pro-
jektu, który ci nie wychodził, zadając sobie pytanie: 
„Dlaczego ja się w ogóle za to wziąłem? Przecież to sza-
leństwo – nie dam rady!”. Pisząc tę książkę, nieraz się 
zastanawiałem: Dlaczego ja to robię? Czy to komukol-
wiek pomoże? Jakież mam prawo, żeby mówić innym, 
co mają robić?

Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w impasie, 
dobrze jest przypomnieć sobie powód, dla którego zaczę-
liśmy dany projekt. Zazwyczaj na początku mamy entu-
zjastyczną wizję tego, co zamierzamy osiągnąć. Jesteśmy 
podekscytowani i nastawieni optymistycznie. Niemal 
czujemy satysfakcję z ukończonego dzieła i osiągnięcia 
celu. Na tym polega nasze „dlaczego” – czyli powód roz-
poczęcia pracy.

Ten początkowy entuzjazm zazwyczaj nie trwa 
długo, lecz jego podstawą jest inspiracja i wizja dla 
naszych wysiłków. Niespuszczanie wzroku z tego „dla-
czego” przypomina nam, jak ważne jest osiągnięcie celu 
i wzmacnia poczucie, jak ważny jest końcowy sukces. 
Uświadamiamy sobie, co stracimy, jeśli się poddamy.

Podtrzymywanie dobrych relacji ze współpracowni-
kami jest trudne, przynajmniej dla mnie. Stałe uśmie-
chanie się do nich, uprzejme pozdrawianie, łagodne 
reakcje w trudnych sytuacjach czy współczucie im w kło-
potach to nie są moje mocne strony. A jak to wygląda 
u ciebie?

Jeśli nie mamy inspiracji do utrzymywania dobrych 
relacji z innymi, to nie będziemy wystarczająco dbać 
o postępy w zespołowej pracy. Nie będziemy posiadać 
przekonującej wizji ani innej siły pchającej nas naprzód.

W pewnym momencie brakło mi entuzjazmu we 
współpracy z innymi. Nie miałem niczego, co by mi 
przypominało powód, dla którego robimy to, co robimy. 
Nie miałem wizji motywującej mnie do cięższej pracy 
i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Po prostu mi 
nie zależało.

Pracodawca powiedział wtedy coś na temat tej fazy 
w moim życiu: „Czasami widać było w tobie dumę  
i poczucie wyższości. Innym razem dawał się wyczuć 
brak pragnienia dobrych relacji z innymi. Miałeś 
postawę konfrontacyjną i nie byłeś łatwy w obejściu 
wobec tych, z którymi miałeś problemy”. Nie przejmo-
wałem się poprawą relacji z innymi i w końcu sprowa-
dziłem sobie na głowę problemy.

Czy zastanawiając się nad własną sytuacją w pracy, 
masz jakąś przekonującą wizję inspirującą cię do lepszej 
współpracy z kolegami (lub koleżankami – przyp. red.)? 
Jakie są powody, dla których powinniśmy rozwijać nasze 
umiejętności w tym zakresie, nawet jeśli to nie jest łatwe? 
Pozwól, że podam ci cztery z nich:

1. Właściwe relacje z ludźmi są wyrazem czci dla 
Boga. On nie stworzył nas po to, żebyśmy ze sobą nawza-
jem walczyli. Jesteśmy stworzeni do życia w pokoju, jak 
Adam i Ewa w Ogrodzie Eden przed Upadkiem. Oni 
mieli nie tylko wyjątkową więź z Bogiem, ale również 
wspaniałą relację wzajemną. Taka była intencja Boża 
w stosunku do całej ludzkości. Fakt, że najstarszy syn 
Adama i Ewy został pierwszym mordercą w historii 
świata, nie tylko wpłynął na relację ludzi z Bogiem, lecz 
również na ich wzajemne stosunki.

Szukanie pokoju z innymi podoba się Bogu. Biblia 
wzywa chrześcijan do unikania walk i ‘szukania pokoju 
ze wszystkimi’ (Hbr 12,14). Bóg jest uwielbiony, jeśli 
okazujemy owoc Ducha w postaci miłości, pokoju, cier-
pliwości i pokory. Te cechy uzdalniają nas do zachowy-
wania dobrych relacji z innymi.

W Pierwszym Liście Piotra 2,17 czytamy: „Wszystkich 
szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie”. 
To wszystko praktykowane ze szczerym sercem pomaga 
nam przestrzegać przykazań Jezusa dotyczących miło-
ści wzajemnej, a nawet miłowania nieprzyjaciół (J 13,35; 
Mt 5,44).

2. Dobre relacje z innymi są dla ludzi błogosła-
wieństwem. Czy wiesz, że możesz mieć wielki wpływ 
na zadowolenie z pracy u twoich współpracowników? 
Polityka i konflikty wewnątrz zespołów są głównymi 
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powodami rezygnacji z pracy. Mamy zdolność dosłow-
nego rujnowania czyjegoś dnia w pracy. Niejeden raz 
któryś z kolegów wychodził z pracy do domu zestreso-
wany i sfrustrowany z mojego powodu.

Współpracownicy doceniają nasz wysiłek wkładany 
w utrzymywanie właściwych relacji z nimi. Budując je, 
możemy im służyć i możemy być dla nich błogosławień-
stwem, a nie przyczyną frustracji.

Wszyscy wiemy, że w każdej firmie ważna jest obsługa 
klienta, lecz podobnie jest z „obsługą współpracownika”. 
Nawet jeśli pracujemy w zupełnie innym charakterze niż 
pierwsza linia biura obsługi klientów, to mamy „klien-
tów” wokół siebie, czyli osoby pracujące obok na linii 
produkcyjnej czy w innym oddziale. Oni wszyscy są pod 
jakimś wpływem naszej pracy i są błogosławieni, jeśli 
„obsługujemy” ich właściwie.

Przykładanie się do pracy i miła dla innych postawa 
„pójścia drugą milę”, która ułatwia życie kolegom,  
z pewnością sprawią, że będą mieli lepszy dzień w pracy.

3. Dobre relacje z innymi są błogosławieństwem 
dla nas samych. Bóg wiedział, że Adam potrzebuje 
„współpracownika”, mimo że umieścił go w doskona-
łym miejscu. Dlatego stworzył Ewę. Niekoniecznie jeste-
śmy gotowi to przyznać, ale potrzebujemy innych ludzi. 
Nie moglibyśmy funkcjonować w miejscu pracy w cał-
kowitej izolacji od innych, nawet gdybyśmy tego bardzo 
chcieli. Nauka życia w zgodzie z nimi nie tylko jest bło-
gosławieństwem dla nich, lecz poprawia nasze własne 
warunki pracy.

Nie chodzę do pracy po to, żeby się „społecznie inte-
grować”, ale relacje z partnerami są nieodłączną częścią 
mojego zawodu. Niezdolność do układania sobie z nimi 
odpowiednich stosunków osłabia moją efektywność i na 
dłuższą metę szkodzi mnie samemu.

Dobre relacje w pracy wzbogacają nasze życie. Nawet 
doskonały zawód nie będzie sprawiał satysfakcji, jeśli nie 
będziemy mieli nikogo, z kim moglibyśmy ponieść cię-
żary, polegać na nim, zobaczyć, jak równoważy nasze 
słabości, pomaga rozwiązywać problemy, cieszy się  
z naszych sukcesów i uczy się na naszych błędach.

Nienawidzę stresu. Konflikty mnie frustrują, kom-
plikując mi pracę i życie. Potrafią zmienić dobry dzień  
w koszmar dla obydwu stron sporu, a nawet dla osób 
trzecich. Dodatkowo cierpią również inni współpracow-
nicy, przełożeni, a nawet moja własna rodzina w domu.

Gdyby wszystkie nasze relacje w pracy były nerwowe 
i napięte, to codziennie bylibyśmy wykończeni już  
w momencie wychodzenia z domu. Ucząc się radości 

przebywania z partnerami, sami umilamy sobie w ten 
sposób pracę. A to jest ogromne błogosławieństwo.

4. Dobre relacje z innymi otwierają nowe okazje. 
Innymi słowy, dobra współpraca poprawia bezpieczeń-
stwo i stwarza lepsze perspektywy na przyszłość. Żaden 
szef nie jest zadowolony ze złej atmosfery w pracy.

Pracodawcy wolą nie zatrudniać ludzi, którzy mają 
za sobą długą historię tworzenia konfliktów. Wiedzą, 
że entuzjazm i energia umysłowa powinny być inwe-
stowane w priorytetowe sprawy, a nie marnowane przez 
wzajemną wrogość podwładnych. Dlatego cenią tych 
pracowników, których rozwinięte umiejętności interak-
cji społecznej ułatwiają im wzajemną współpracę.

Jak powiedział pewien biznesmen: „Szukając ludzi na 
stanowiska kierownicze zawsze najpierw rozmawiam  
z ludźmi, którzy już współpracowali z osobami ubiega-
jącymi się o pracę. Próbuję również skontaktować się  
z sąsiadami moich kandydatów. Jedno zgniłe jabłko 
może zepsuć cały zespół pracowniczy. Złe opinie, które 
w ten sposób pozyskuję, automatycznie powodują odrzu-
cenie kandydatury”.

Inny pracodawca powiedział mi: „Umiejętność ukła-
dania sobie dobrych relacji bardzo wiele mówi o danej 
osobie. Jeśli sprawia jej to trudności, to widzimy zaled-
wie wierzchołek góry lodowej. To jest poważny powód, 
żeby jej nie zatrudniać. Zwykle nie jest to największy 
problem, lecz pewien symptom, ale ma on wpływ na 
wiele innych elementów efektywności w pracy. Podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej próbujemy delikatnie wyba-
dać, jak kandydat radzi sobie w relacjach z innymi”.

Stanley Alynn stwierdził: „Najbardziej użyteczną 
osobą na świecie jest dzisiaj ktoś, kto wie, jak układać 
sobie dobre stosunki z innymi ludźmi”. Taka zdolność 
powoduje, że jesteśmy bardziej wartościowi w oczach 
pracodawców.

Co umożliwią ci lepsze relacje w pracy? Rozważ nastę-
pujące możliwości:

Najbardziej użyteczną 
osobą na świecie jest dzisiaj 

ktoś, kto wie, jak układać 
sobie dobre stosunki  

z innymi ludźmi.

“
”
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– mniej stresu i frustracji,
– lepsza produktywność i efektywność,
– nowe znajomości,
– większe możliwości,
– więcej spełnienia i radości,
– awans zawodowy,
– podwyżka.
Być może (tak jak ja) nie jesteś osobą bardzo towa-

rzyską, ale ludzie stanowią część naszego życia. Ty i ja 
jesteśmy ludźmi. Nasi współpracownicy są ludźmi. Bez 
względu na to, czy są klientami, kolegami czy szefami, 
zawsze będziemy musieli przebywać wśród ludzi, dlatego 
lepiej zrobimy, jeśli rozwijanie zdolności interpersonal-
nych potraktujemy priorytetowo. Wysiłek w to włożony 
z pewnością się opłaci.

Skoro ja mogę poprawiać relacje z innymi i stawać 
się lepszym współpracownikiem, to ty również możesz. 
Przede wszystkim, ustalmy wyraźne „dlaczego”, żeby-
śmy mogli do tego wrócić, gdy poniesiemy porażkę, 

przestaniemy się skupiać na celu albo ulegniemy znie-
chęceniu. Ta wizja będzie nas inspirować w trudnych 
chwilach i przyda nam determinacji, żeby iść naprzód, 
kiedy będziemy chcieli się poddać.

Zabierz to do pracy
1. Spróbuj dokonać samooceny. Jak oceniłbyś swoje 

relacje ze współpracownikami w skali od jeden do 
dziesięciu?

2. Wymień swoich najbliższych „klientów” i opisz, 
jak służysz każdemu z nich. Co mógłbyś poprawić  
w tej dziedzinie?

3. Wyobraź sobie, jakby to było, gdyby twoje relacje  
z każdym z nich były wyjątkowo dobre. Jak zmieni-
łoby to atmosferę w waszym miejscu pracy? Czy ten 
obraz jakoś cię motywuje?

Zaczerpnięto z Getting Along at Work
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całopalną, mój synu”. Jak Izaak potrafił zaufać ojcu w opar-
ciu o tak abstrakcyjną odpowiedź? Sam Abraham przecież 
zmagał się z wieloma pytaniami odnośnie Bożej woli wobec 
niego, a odpowiedzi Boga czasem musiały być ciężkie do 
pojęcia. A mimo to zaufanie do Boga rosło. Z pewnością, 
kiedy Izaak obserwował to zaufanie, jego własne zaufanie 
do ojca także wzrastało w ten sam sposób. 

Jak często nasze dzieci wyrażają zaufanie do naszego nie-
biańskiego Ojca? Wieczorem powierzamy się Jego opiece; 
kiedy nadchodzi burza, śpiewamy może: „Nie boję się, gdy 
ciemno jest, Ojciec za rękę prowadzi mnie”. Kiedy umiera 
ktoś z naszych bliskich, wtedy wyrażamy naszą nadzieję 
na życie w niebie. 

Nasza ufność w pochodzącą do Boga władzę, także 
będzie budować zaufanie naszych dzieci do nas. Ufając 
poleceniom Elizeusza, wdowa napożyczała naczyń od sąsia-
dów. Dzięki jej zaufaniu, jej synowie przynieśli naczynia  
i napełnili je. Nie czytamy, żeby powątpiewali w działa-
nia swojej matki. 

Rodzice, jak reagujemy na zalecenia podawane nam 
przez różne autorytety wokół nas: przywódców kościoła, 
nauczycieli, czy nawet przedstawicieli władzy? Jeśli nasze 

dzieci często słyszą, jak kwestionujemy podawane przez 
nich zasady, możemy spodziewać się, że nasze dzieci będą 
doświadczały trudności, próbując zaufać naszym zasadom 
wytyczanym w domu. 

Nasze wzajemne zaufanie buduje fundament pod zaufa-
nie dzieci. Widzimy tę zasadę w opisie dzielnej kobiety: 
„Serce męża jej ufa”. Nic więc dziwnego, że „Jej dzieci 
powstają i błogosławią jej”. Nasze dzieci słuchają i obser-
wują. Co słyszą w naszym domu? Może: „Czy mogłabyś 
choć raz przygotować na czas kolację?”, czy może raczej: 
„Widzę, że znowu miałaś ciężki dzień. Nakarm spokojnie 
dziecko, a ja nakryję do stołu”. 

Kiedy nasze dzieci dojrzewają, muszą także wyczu-
wać nasze zaufanie do nich. W miarę, jak okazują się 
godne zaufania w pomniejszych sprawach i obowiązkach, 
możemy im powierzać więcej odpowiedzialności w domu 
albo nawet przy pomaganiu nam czasem w pracy. Ich różne 
błędne opinie mogą testować to zaufanie, jednak one też 
widzą nasze pomyłki! Dajemy przykład poprzez napra-
wianie błędów, przebaczanie i przechodzenie nad nimi 
do porządku dziennego. Bóg daje nam mądrość, abyśmy 
mogli być godni zaufania naszych dzieci.

Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2018
Eastern Mennonite Publications
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Przygotowania
„Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, . . . a nie na Chrystusie.” List do Kolosan 2,8

—Richard Koehn

Wielu młodych ludzi w wieku mniej więcej piętna-
stu lat zakłada, że w ciągu kilku kolejnych lat jakoś 
automatycznie będą gotowi do małżeństwa. Widzą 
starszą młodzież pobierającą się w wieku od osiemna-
stu do dwudziestu dwóch lat i wydaje im się, że ich mał-
żeństwa mają się dobrze. Uważają, że życie gwarantuje 
prawo i przywilej udanego związku zawartego w okre-
ślonym wieku.

Ci młodzi ludzie aspirujący do spełnienia w życiu nie 
widzą jednak pełnego obrazu. Nie zdają sobie sprawy, 
że za gładką fasadą niektóre młode żony kryją rozcza-
rowanie i żal. Nie widzą sytuacji, gdy niektórzy młodzi 
mężowie toczą walkę z frustracją, zderzając się z pro-
blemami, na które nie byli przygotowani. Nie widzą łez 
ani poczucia głębokiego zranienia i rozczarowania nie-
których młodych par, mówiących do siebie: „Nie spo-
dziewaliśmy się, że spotka nas coś takiego. Nie byliśmy 
przygotowani na taką sytuację”.

To prawda, że z wiekiem automatycznie pojawia się 
pragnienie małżeństwa, ale wraz z nim równie automa-
tycznie nie pojawia się dojrzałość i poczucie odpowie-
dzialności, które są niezbędne do poczynienia takiego 
kroku. Zazwyczaj młodzież potrzebuje konkretnego 
przygotowania.

Dzisiejsza młodzież najczęściej postrzega udane mał-
żeństwo jako pewną utopię – teoretycznie powinno nieść 
ze sobą szacunek otoczenia i niezależność, powinno 

dostarczać niewyczerpanej przyjemności i stanowić 
odpowiedź na skryte tęsknoty serc. Dla tych, którzy 
decydują się na zawarcie związku, lecz jednocześnie są 
zdecydowani na pełnienie woli Bożej i zostali przygoto-
wani przez Ducha Świętego na przyjęcie odpowiedzial-
ności, to nie musi być wcale utopia. Mogą zyskać więcej 
niż sobie wymarzyli. Ci, którzy podejmują ten krok 
bez należytego przygotowania, mogą mieć poważne 
problemy.

Każdy, kto chce kiedyś kogoś poślubić, powinien pró-
bować zrozumieć, jakie wymagania niesie ze sobą życie  
w małżeństwie. Co to znaczy w kontekście osobistej 
odpowiedzialności? Jeśli nie rozumie, to jakie przygo-
towania należy poczynić, żeby potem takim wyzwa-
niom sprostać? Co powinien poświęcić w sferze osobistej 
wolności i własnych preferencji, żeby skutecznie zespo-
lić swoje życie z przyszłym współmałżonkiem? Czy 
jest przyzwyczajony do ponoszenia takich ofiar? Jakie 
relacje chciałby z nim mieć? Czy cieszy się już teraz 
czymś podobnym w odniesieniu do własnych rodziców  
i rodzeństwa? Czy traktuje ich i mówi do nich tak, jak 
chciałby to robić wobec męża/żony w przyszłości? Jeśli 
nie, to skąd może mieć pewność, że zmieni wzorce wła-
snego zachowania po ślubie?

– Och! – wołają młodzi ludzie. – Wtedy to będzie 
coś zupełnie innego! Jednak rzeczywistość dowodzi, że 
nie mają racji. Wzorzec odpowiedzialności wyniesiony 

Fragment książki Potrójny sznur

dlamłodzieży
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z domu będzie nadal taki sam w życiu małżeńskim. 
Wyrzeczenia, jakich wymagano w domu rodzinnym  
i które były tak trudne, będą równie trudne w życiu we 
dwoje. Uprzejmość i szacunek w stosunku do własnych 
rodziców i rodzeństwa będzie się przekładał na to samo 
wobec żony czy męża – z wyrazem twarzy i tonem głosu 
włącznie.

Co powinien wziąć pod uwagę młody 
człowiek podczas przygotowań do mał-
żeństwa? Przyjrzyjmy się kilku ważnym 
dziedzinom.

Wchodząc w związek małżeński, 
młodzi ludzie biorą na siebie wiele obo-
wiązków. Zarówno mąż, jak i żona 
powinni być przygotowani na przyję-
cie tego wyzwania. Teraz w większym 
stopniu będą odpowiedzialni za siebie 
nawzajem, a także przed Kościołem  
i społeczeństwem. Jeśli zawiodą na tym 
polu, to inni będą dodatkowo obcią-
żeni ich porażką, a młodzi małżonkowie 
nie nadążą za światem wokół nich i nie 
dostroją się do niego.

Jednym z obowiązków spadających 
na nich w nowych rolach jest poranne 
wstawanie z łóżka i planowanie dnia w 
sensowny, produktywny sposób. Jeśli 
młoda osoba rozważa wstąpienie w związek małżeński, 
lecz nadal wymaga, żeby ktoś ją rano budził, to naj-
wyższy czas to zmienić. Sporo młodzieży bywa poza 
domem do późna, a potem ma ochotę wyspać się do 
późnych godzin rannych. Niektórzy rodzice akcep-
tują ten nawyk, mówiąc: „Cóż, czasem młodzi muszą 
odpocząć i nie ma powodu zrywać ich z łóżek o tej 
samej porze, o której sami wstajemy”. Młody chłopak 
i dziewczyna, którzy tak właśnie w domu funkcjonują, 
powinni postanowić: „To się musi zmienić. Będę wsta-
wać bez niczyjego budzenia o takiej porze, żeby zaczy-
nać dzień razem z rodziną. Jeśli to będzie wymagać 
krótszego wypoczynku, to trudno”.

Młodzi ludzie przeważnie pozwalają rodzicom, żeby 
planowali im zadania. W ten sposób nie przewidują 
samodzielnie, co powinni zrobić w rozpoczynającym się 
dniu czy tygodniu. Po prostu nie czują się za to odpo-
wiedzialni. Rozwijają w sobie chaotyczne postrzega-
nie pracy, ponieważ nigdy nie widzą szerszego obrazu. 

Wykonują przypisane im zadania, lecz przeważnie bez 
poważniejszej motywacji i bez większego poczucia sensu.

Właśnie oni powinni podjąć wysiłek rozwinięcia 
zaangażowania i zainteresowania tym, co robią. W tym 
celu mogą poprosić rodziców, żeby obarczyli ich większą 
odpowiedzialnością. Powinni się uczyć przewidywania, 

żeby zrozumieć, jakie zadania trzeba wykonać i zasu-
gerować czasem własne rozwiązania problemów, które 
powstają w trakcie pracy. Powinni wykazać inicjatywę 
i robić to, co trzeba – nawet, jeśli nie są specjalnie pro-
szeni. Ich wysiłek powinien być skierowany na rzeczy-
wisty udział w rozwoju rodzinnej firmy, gospodarstwa 
rolnego czy rodziny. Dobrze by było, gdyby ten udział 
przysparzał im zadowolenia z efektów własnej pracy,  
a także uznania ze strony rodziców.

Oczywiście, każda młoda dama powinna nauczyć 
się gotować jeszcze przed zamążpójściem. To oznacza 
coś więcej niż tylko przygotowanie kliku prostych dań. 
Chodzi również o umiejętność planowania posiłków, 
które są zbalansowane, pożywne, atrakcyjne i smaczne. 
A także podawania ich we właściwy sposób.

Dziewczyna chcąca wyjść za mąż już z umiejętno-
ścią gotowania, musi się uczyć planowania, gotowa-
nia i podawania całych posiłków. Po wielokrotnym 
„przećwiczeniu” na wielu daniach, powinna przejąć 
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odpowiedzialność za przyrządzanie posiłków na cały 
dzień. Jeśli to możliwe w jej przypadku, może potem 
spróbować takiego planowania na cały tydzień. 
Ostatecznie to będzie jej obowiązek, bo to ona będzie 
panią we własnej kuchni. A to jest obowiązek, który 
nigdy się nie kończy.

Młoda kobieta pragnąca przygotować się do małżeń-
stwa powinna zadać sobie pytanie: „Czy wiem coś na 
temat dostosowania menu do ograniczonego budżetu”? 
Można gotować smacznie, kiedy się samemu nie płaci 
za produkty, mięso wyjmuje się z lodówki zapełnionej 
przez mamę, a wokół są dostępne wszystkie niezbędne 
udogodnienia. Co innego, gdy posiłki na cały tydzień 
muszą być przyrządzane w oparciu o skromny budżet, 
a we własnej lodówce czy spiżarni zostało już niewiele.

Młode panie wybierające się za mąż powinny ćwiczyć 
gotowanie tanich dań. Poproście o jakieś sugestie, poluj-
cie na „niskobudżetowe” przepisy i wykazujcie się kre-
atywnością w wymyślaniu dań, które będą królewskie, 
ale nie na królewską kieszeń. Planowanie i gotowanie 
posiłków na miarę dochodów jest jednym z obowiąz-
ków każdej kandydatki na żonę.

Ile zainteresowania poświęcają niezamężne dziew-
częta dbałości o dom? Czy widać po nich chęć, a nawet 
pragnienie, żeby półki i dywany były odkurzone, okna 
umyte, a pokoje wysprzątane? Czy ważne jest dla nich, 
żeby kuchnia była lśniąca, salon zadbany, a cały dom 
przytulny? Czystość i porządek w domu wielce się przy-
czyniają do samopoczucia jego mieszkańców. Z drugiej 
strony, bałagan i brud zakłócają spokój każdego, kto 
musi się z nimi zmagać.

Każda młoda kobieta, która ma nadzieję wyjść za mąż, 
powinna się uczyć sztuki dbania o dom. W wieku powy-
żej piętnastu lat nie powinna się uchylać od przejęcia 
części domowych obowiązków, o ile nie pracuje poza 
domem. Najlepiej podejść do tej pracy z taką postawą, 
która pomoże jej zrozumieć, że to jest sztuka, a nie 
harówka i służba czy mozół. Dopóki młoda dama nie 
pozna tej tajemnicy, dopóty nie będzie przygotowana 
do roli żony.

Młoda kobieta pracująca zawodowo musi się zmie-
rzyć ze szczególnym wyzwaniem podczas nauki dbania 
o dom. Pójście do pracy może być dla niej konieczno-
ścią, a wykonywany zawód może być godny pochwały, 
lecz będzie wymagał ograniczeń w nauce troski  
o własną rodzinę. Matka i rodzeństwo na pewno wezmą 

te obowiązki na siebie. Ona sama z pewnością będzie 
odczuwała pokusę, by cenić pracę zawodową prioryte-
towo i traktować ją jako nie tylko bardziej interesującą, 
lecz również ważniejszą niż dom.

Jeśli zauważy, że takie myśli zaczynają się u niej 
pojawiać, niech je natychmiast odrzuci. Zamiast tego 
powinna odczuwać, że na jakiś czas traci pewien przy-
wilej i szukać okazji, żeby się zaangażować w pomoc  
w domu na tyle, na ile pozwoli jej harmonogram innych 
zajęć. Jeśli sama widzi, że ma poważne braki w sztuce 
i służbie prowadzenia domu, to dobrze zrobi kończąc 
pracę na kilka miesięcy przed ślubem, żeby skoncentro-
wać się na tej potrzebie.

Młodym dziewczętom bardzo może się przydać także 
nauka szycia. Taka umiejętność nabyta jeszcze przed 
zamążpójściem przyniesie takiej kobiecie wiele zado-
wolenia w przyszłości. Może sama szyć sobie sukienki 
i ubranka dla dzieci. Oczywiście, rodzina będzie mogła 
dzięki temu sporo zaoszczędzić. Nie trzeba będzie kupo-
wać drogiej odzieży w sklepach. Będzie można naprawiać 
i zszywać rozdarcia, dzięki czemu ubrania będą noszone 
dłużej niż by to się działo bez wkładu pracy pani domu. 
Być może największym zyskiem z takiej umiejętności 
będzie jednak możliwość skromnego i prostego ubierania 
domowników. W świecie propagującym modę, dumę,  
a nawet nieskromność, chrześcijańska szwaczka nie musi 
narażać swej duszy na podobne pokusy. Może sama ubie-
rać siebie i dzieci, bo coraz trudniej w sklepach kupić coś, 
co nie wykraczałoby poza granice przyzwoitości.

Jednym z największych wyzwań stojących dziś przed 
młodymi kobietami jest przyjęcie na siebie odpowie-
dzialności za własną wydajność w pracy. Wiele dziewcząt 
korzysta w domach z wszelkich współczesnych udogod-
nień. Nie oczekuje się od nich wiele pracy, bo to nie 

JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH 
WYZWAŃ, STOJĄCYCH
dziś przed młodymi kobietami 

jest przyjęcie na siebie 
odpowiedzialności 
za własną wydajność w pracy.
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jest potrzebne, mają bowiem środki i czas, żeby czytać, 
podróżować, odwiedzać znajomych i dobrze się bawić. 
Są zdrowe, oczytane, wykształcone, wytworne i piękne, 
ale mogą nie być szczególnie użyteczne. Często przypo-
minają rośliny cieplarniane, które rozkwitają w kontro-
lowanym i miłym otoczeniu, lecz wystawione na słońce 
i suchy wiatr szybko więdną. 

Oczywiście, ten opis nie pasuje do wszystkich współ-
czesnych dziewcząt chrześcijańskich. W niektórych przy-
padkach tak jednak jest. Są takie młode damy, które 
interesują się głównie końcem własnego nosa. Chcą się 
dobrze bawić, a ich najważniejszym celem jest dobrze 
wyjść za mąż. To pokazuje, że za bardzo są skoncentro-
wane na sobie, a za mało na bliźnich.

Jeśli taki wzorzec egocentrycznego stylu życia wniosą 
do małżeństwa, to same się proszą o katastrofę. W życiu 
rodzinnym żona powinna myśleć najpierw o potrzebach 
męża i dzieci. Do tego trzeba poświęcić własne pragnienia 
wyniesione z wygodnego domu. Dziewczyna, która żyła  
w luksusie i folgowała sobie w całym dotychczaso-
wym życiu, nie jest do tego przygotowana. Właściwie 
takie pojęcia, jak poświęcenie czy służba są jej zupełnie 
nieznane.

Już jako dojrzewająca nastolatka powinna przemyśleć 
kierunek swego życia, zadając sobie pytanie: „Czy moje 
życie ma jakiś cel? Czy inni korzystają z mojego czasu  
i energii? Czy ja w ogóle wiem, co to znaczy poświęcać 
się dla innych? Czy jestem użyteczna?”.

Aby móc odpowiedzieć na takie pytania twierdząco, 
młoda kobieta będzie musiała podjąć świadomą decy-
zję odwrócenia się od samolubnego wzorca z młodości 
i przygotowania się do roli kobiety. Powinna zacząć się 
interesować potrzebami otoczenia. Może rozpocząć od 
zaoferowania pomocy swojej mamie w wykonywaniu 
bardziej forsownych prac – na przykład zająć się młod-
szym rodzeństwem, zaproponować umycie podłogi  
u starszego, schorowanego sąsiada. Jeśli warunki domowe 
pozwolą, powinna się zaangażować w jakiś projekt fun-
dowany przez miejscowy kościół: służbę w przedszkolu 
albo domu starców, nauczanie dzieci w rodzinie misjo-
narza, czy w szkółce niedzielnej. Młoda dziewczyna 
powinna w ten sposób zbadać własne życie i przygoto-
wać się do podjęcia odpowiedzialności w małżeńskim 
życiu z uprzejmością i zaradnością.

Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers
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Czas jako dar
—Martha Kauffman Weaver

Wystarcza zaledwie jedno tyknięcie zegara, aby rok 2017 stał się 
2018. Czas zwyczajnie biegnie przez 365 dni w roku, odmierzając 
nasz dwudziestoczterogodzinny dzień. Przy około ośmiu godzinach 
snu dziennie, pozostaje nam 5 000 godzin na aktywność życiową. 
Nasze elektryczne zegary mogą się zatrzymać w wyniku braku zasi-
lania, jednak bez względu na to, co robimy, czas i tak biegnie. 

Dla człowieka pogrążonego w bólu albo kogoś, kto wyczekuje 
jakiegoś szczególnego wydarzenia – czas biegnie pozornie wolno. 
Zagoniona osoba, jak na przykład student przytłoczony projektami 
i zadaniami, nie miałaby nic przeciwko większej ilości czasu. 

Ktoś kiedyś powiedział, że nie my określamy czas, ale to on nas 
określa. Możemy decydować, czy pracujemy, działamy lub wykonu-
jemy dobrowolnie jakieś rzeczy, czy jesteśmy opłacani za poświęcony 
czas. To czas nam mówi, czy jest ranek czy wieczór, lato czy zima. 

Prorocy w czasach biblijnych wypełniali cel, dla którego Bóg ich 
powołał. W ten sam sposób Bóg umieścił każdego z nas w danym 

miejscu w konkretnie danym czasie. 
Nie chcemy go zmarnować, albo-
wiem zmarnowany czas nigdy nie 
powróci. Musimy rozmyślać 
nad Słowem Bożym i dzięko-
wać naszemu Stwórcy za to, 
że daje nam jeszcze czas.

Nie mamy gwarancji 
na przyszłość, ale wiemy, 
że Bóg daje nam każdy 
dzień, aby Mu służyć. 
Pewnego dnia nastanie 
wieczność i zastąpi przemija-
jący czas ziemi.  

Zaczerpnięto z Partners, styczeń 2017
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Lekcja zadowolenia
– Czas na przerwę! – zawołała nauczycielka i Leoś 

szybko odłożył swój podręcznik na ławkę. Tak bardzo 
lubił przerwę! Wkrótce dzieci grały w piłkę, a Leoś stał ze 
swoim kolegą Darkiem i czekał na swoją kolej gry. Wtedy 
coś zauważył – Darek miał nowe buty.

– Masz fajne buty – powiedział. – Też bym chciał mieć 
nowe. Moje są takie brzydkie.

– Może podeszwa odchodzi – zastanawiał się Darek. – 
W moich starych butach tak się porobiło i dlatego mama 
kupiła mi nowe.

Chłopcy razem badali buty Leosia, jednak podeszwy 
były całkiem w porządku i Leoś przez chwilę poczuł roz-
czarowanie, ale tylko przez małą chwilę. 

– O, zobacz! Dziura! – Darek wskazał na maleńką 
dziurkę, której Leoś wcześniej nie zauważył.

– Super! Może teraz i ja dostanę nowe buty – zawo-
łał Leoś.

Nagle ktoś zwołał:
– Teraz twoja kolej – i Leoś zapomniał o butach.
Po południu, kiedy autobus szkolny zatrzymał się przed 

ich domem, Leoś przypomniał sobie swój problem. „Teraz 
w końcu powiem mamie o moich starych butach i kupi 
mi nowe” – pomyślał, biegnąc ścieżką do domu. 

– Cześć Leosiu – powitała go mama. – Dobrze, że jesteś 
już w domu. Masz tu deser czekoladowy na podwieczorek.

Jedząc podwieczorek, Leoś opowiedział mamie o swoich 
butach.

– Tylko na nie popatrz, mamo. Są takie brzydkie i nawet 
jest w nich dziura. Możemy kupić nowe, proszę?

Mama obejrzała buty.

„Oto dzieci są dziedzictwem od PANA, a owoc łona nagrodą.” Księga Psalmów 127,3

—Laurie Ann Auker

– Na pewno jest w nich mała dziurka; kupię jutro  
w mieście klej szewski i naprawimy to. Zamienimy też 
sznurowadła na nowe i przez jakiś czas będą wyglądać 
dobrze.

Mina zrzedła Leosiowi. 
– Ale mamo, ja przecież potrzebuję nowych butów. 

Możesz mi kupić?
Mama potrząsnęła głową. 
– Nie ma potrzeby. Te wciąż są na ciebie dobre i nadal 

wyglądają nieźle. Powinieneś być zadowolony z tego, co 
masz.

Leoś zabrał buty do swojego pokoju i nagle wpadł na 
pomysł: po cichu zamknął drzwi, wyjął z komody scy-
zoryk i wepchnął w dziurkę. „Jeśli powiększę dziurkę, 
mama będzie musiała mi kupić nowe buty” – pomyślał. 
Okazało się to trudniejsze niż mu się wydawało, ale pra-
cował wytrwale, aż solidna dziura wyglądała z jednego 
buta, a krzyżujące się nacięcia w miejscu dużego palca  
z drugiego. 

 Wtedy ponownie zaniósł buty do mamy i powiedział:
– Zobacz, mamo, teraz dziura jest o wiele większa  

i mogę dostać nowe buty!
Mama wzięła buty i spojrzała na brzydkie znaki. 
– Chyba same się tak nie zniszczyły? Ty je tak pocią-

łeś? Co zrobiłeś?
Kiedy Leoś spojrzał na twarz mamy, cała jego radość 

zniknęła. Niewyraźnym głosem opowiedział mamie, co 
zrobił.

Mama położyła rękę na ramieniu Leosia.
– Jestem rozczarowana, że coś takiego zrobiłeś. Bóg 

kącik dla
dzieci
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chce, abyśmy dbali o rzeczy. To nazywa się dobre 
zarządzanie. Kiedy pociąłeś buty, nie okazałeś się 
dobrym zarządcą. Poza tym okazałeś mi nieposłu-
szeństwo, ponieważ powiedziałam ci wyraźnie, że 
buty mają służyć ci dalej. Chcę, abyś przyniósł mi 
scyzoryk i schowam go. A ponieważ te buty są już 
całkiem zniszczone, będziesz musiał nosić do szkoły 
i na wyjście swoje codzienne buty dotąd, aż tata i ja 
uznamy, że trzeba kupić nowe. Jak myślisz, czy to 
pomoże ci zapamiętać, żeby być dobrym zarządcą 
tego, co Bóg ci daje?

Leoś pokiwał głową z powagą. Dwie małe łzy 
popłynęły mu po policzkach, kiedy szedł po scyzo-
ryk. Dobrze zapamiętał swoją lekcję na długi czas.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

Daj to, co najlepsze
—Romaine Stauffer

Antek stał na krześle, obserwując, jak mama pakuje 
rzeczy do paczki dla misjonarzy. 

– Mogę spakować rzeczy dla dzieci? – zapytał.
– Oczywiście, to świetny pomysł – zgodziła się mama. 

– Wyjmij jedno z tych pustych pudełek po butach z szafy.
Antek znalazł pudełko i włożył do środka swój stary 

egzemplarz pisemka dla szkół niedzielnych. Wziął też 
garść kredek z pojemnika z używanymi kredkami i wrzu-
cił do paczki. Potem umieścił w paczce kilka cukierków, 
okrągły kamyk i zasuszonego chrząszcza. Jeszcze coś się 
tam zmieści. 

Antek wędrował po domu, szukając rzeczy do wypeł-
nienia pudełka. W łazience porwał szczoteczkę do zębów 
swojej siostry.

– Gdzie idziesz z moją szczoteczką? – krzyknęła 
Amelka.

– Pakuję paczkę dla dzieci misjonarzy – powiedział 
Antek.

– Nie możesz im dać mojej szczoteczki! – powiedziała, 
zabierając szczoteczkę. – Jest mi potrzebna.

– One może potrzebują jej bardziej! – rzucił Antek, 
uciekając ze szczoteczką.

Amelka goniła go po kuchni. 
– Co tu się dzieje? – zapytała mama przebiegające obok 

niej dzieci.
– On chce dać dzieciom misjonarzy moją szczoteczkę 

– sapnęła Amelka.
– Oddaj ją Amelce – nakazała mama i w jej oczach 

pojawiły się iskierki. – Misjonarze chyba by nie chcieli 
już używanej szczoteczki. 

– To co jeszcze mogę włożyć do paczki? – zapytał 
Antek, oddając siostrze jej własność.

– Niech no spojrzę, co ty tu masz – powiedziała mama.
Przyniósł pudełko, a mama zajrzała do środka.
– Jezus powiedział, że kiedy dajemy coś innym, to tak, 

jakbyśmy dawali to Jemu – wyjaśniła. – Nie chcemy Mu 
dawać używanych albo zniszczonych rzeczy. Powinniśmy 
dawać, to co najlepsze.

—ciąg dalszy na str. 34
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„Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy.” Księga Psalmów 19,8

Wstęp

Drogi Czytelniku,
Książka Z Panem na zawsze nie była łatwa do napisania z powodu ograniczonych informacji na temat 

Michaela Sattlera. Inspiracja dojrzewała we mnie przez kilka miesięcy. Po spędzeniu czasu z drogimi przy-
jaciółmi, przeprowadzeniu badań i rozmowach na temat pisanych przez nas książek, ta powstała w ciągu 
miesiąca lub dwóch.

Podczas badań i pisania historia Michaela stała się dla mnie czymś szczególnym. Przybliżyła mnie do 
Boga i wzmocniła moją wiarę. Dzięki niej pewne poglądy, które wyznawałam od dawna, stały się jesz-
cze jaśniejsze. Dobrze było postawić się w jego sytuacji i wyobrazić sobie, co przeżywał. Wiara Michaela 
była żywa i aktywna. Jego życie było z nią zgodne i cieszę się na spotkanie z nim któregoś dnia w niebie.

Napisałam tę książkę na tyle dokładnie, na ile było to możliwe, starając się wiernie odtworzyć historyczne 
zapisy dotyczące jego życia i czasów, w których żył. Mimo to, chcąc jakoś ożywić te fragmentaryczne dane, 
wplotłam w całą historię wiele fikcyjnych wydarzeń i osób. Główni bohaterowie − czyli rodzina Margarethy 
− są dziełem mojej wyobraźni.

Modlę się, by ta książka przyprowadziła każdego z was bliżej do Boga. Niech On wam błogosławi na 
drodze posłuszeństwa Jemu i władzom na tej ziemi.

 —Angela K. Zehr

Historia Michaela Sattlera, który zmarł śmiercią męczeńską w 1527 roku

Angela K. Zehr

Część pierwsza

NA ZAWSZE
Z PA NEM

fragment
książki
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– Ach, ci anabaptyści − mruknęła Agnes. – Czego wy 
od nich chcecie?

Henry pokręcił głową.
– Nie wiem. Ale uważam, że Kościół musi działać 

wspólnie.
Ursula słuchała w ciszy. Wiedziała, że anabapty-

ści uważali nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego 
za błędne. Wiedziała, że niektórzy z ich ruchu opuścili 
Kościół i zaczęli gromadzić się prywatnie. W tamtych 
czasach odchodzenie z oficjalnie ustanowionego Kościoła 
w Szwajcarii było niebezpieczne. Za takie nieposłuszeń-
stwo można było nawet zapłacić głową. Dotychczas rada 
miasta Sankt Gallen, gdzie mieszkała rodzina Ursuli, 
nie podjęła stanowczych kroków wobec anabaptyzmu. 
Wiadomo było jednak, że mieszkańcy właśnie tego 
oczekiwali.

Ursulę przeszedł dreszcz. Cieszyła się, że nikt z jej 
rodziny nie przyłączył się do anabaptystów. Kochała 
wszystkich i chciała, żeby byli w domu. Chciała, 
żeby wszyscy ich lubili, a przecież nie wszyscy lubili 
anabaptystów.

– Jedzie! − okrzyk Daniela wyrwał Ursulę z zadumy  
i postawił na nogi.

– Margaretha! − zawołała radośnie. – Margaretha 
jedzie!

– Uspokój się i przywitaj ją jak damę − dwunastoletni 
Daniel skarcił ją z powagą starszego brata. – Pewnie jest 
zmęczona i nie ma ochoty wdawać się w pogawędki.

Ursula skuliła się pod ścianą, przywołana do porządku. 
Poczuła się jednak lepiej, gdy podniosła głowę i zoba-
czyła promienny uśmiech mamy. Ona też była przejęta! 
Spojrzała na ojca. Nawet on wyglądał na mniej surowego 
niż zazwyczaj. Chłopcy ucichli, ale widać po nich było, 
że się cieszą. Może Daniel nie jest zadowolony... ta myśl 
została jednak szybko odsunięta, gdy Margaretha zsia-
dła z konia, kierując się do domu.

Daniel otworzył drzwi i wciągnął siostrę do środka.
– Dużo czasu zajął ci ten powrót do domu! − zażarto-

wał, udając oburzonego i rozśmieszając tym Margarethę.
Ursula popatrzyła na brata z wyrzutem. Dlaczego on 

sam zaczyna żartować, a jej samej na to nie pozwolił?
Margaretha położyła dłoń na ramieniu Ursuli  

i zawołała:
– Ależ urosłaś, siostrzyczko! Wkrótce będziesz taka 

wysoka jak ja! − odgarnęła kosmyk ciemnych włosów  
z czoła Ursuli.

Ursula wyprostowała się i uśmiechnęła. Jej serce było 
pełne podziwu dla starszej siostry.

– Chodź, córko − zaprosiła gorąco Agnes. – Prawie 

Rozdział 1

Wizyta Margarethy 
Ursula kolejny raz wyjrzała przez okno.
– Kiedy przyjedzie Margaretha? − zapytała z błaganiem 

w brązowych oczach.
– Powinna być w ciągu godziny − odpowiedziała Agnes 

radośnie z taborecika, na którym siedziała, robiąc na dru-
tach. – Czekasz na nią z utęsknieniem, prawda, moje 
dziecko?

Dziesięciolatka skinęła głową.
– Tak długo nie było jej w domu! Greto, wiesz gdzie jest 

mój koc? Robi mi się zimno.
Greta, służąca rodziny, uśmiechnęła się i spiesznie wyko-

nała polecenie. Ursula usiadła z powrotem na stołku, przy-
suwając stopy bliżej ognia.

Minął już rok, odkąd Margaretha przyjechała do 
domu z wizytą. Miała teraz dwadzieścia trzy lata. Po 
wyjeździe dwa lata temu została beginką1, czyli kimś  
w rodzaju świeckiej zakonnicy. Przez kilka miesięcy miesz-
kała z pewną starszą beginką, przyjmując jej nauczanie. 
Teraz żyła sama i służyła Bogu pomagając ubogim, a także 
spędzając czas na modlitwie i poście. Ursula podziwiała 
oddanie Margarethy, ale mimo to tęskniła za starszą siostrą.

Drzwi otworzyły się szeroko, a Ursula aż podskoczyła.
– Margaretha? − zawołała, wstrzymując oddech.
To byli tylko jej dwaj bracia, Daniel i Jozjasz. 

Rozczarowana, usiadła z powrotem.
Chłopcy strzepali śnieg z butów i zrzucili z ramion cięż-

kie, futrzane płaszcze, które Greta powiesiła na ścianie przy 
kominku.

– Musiałem zająć się moim koniem − wyjaśnił szesnasto-
letni Jozjasz, spoglądając na matkę. – Ojciec chce pojechać 
na nim do Zurychu jutro rano. Odbędzie się tam zgroma-
dzenie i musi na nim być.

Twarz Jozjasza była jasnoczerwona od mrozu, a jego 
jasne włosy wyglądały na sztywne.

Agnes westchnęła.
– Kolejne zgromadzenie? Wczoraj był już na jednym.
– To zostało ogłoszone w ostatniej chwili dziś po 

południu − Henry wszedł do salonu, siadając z żoną  
i dziećmi. – Zbierzemy się, żeby porozmawiać, jak stłumić 
zamieszki wśród wiernych.

 1. W przeciwieństwie do zakonnic, beginki nie mieszkały w klasz-
torach i wolno im było wychodzić za mąż.

Część pierwsza
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jesteśmy już gotowi z kolacją. Pozwól, że zdejmę twój 
szal.

Zdjęła go z ramion Margarethy i położyła na tabore-
cie, żeby się zagrzał.

– Dziękuję, Mamo. Jestem głodna, a czuję jakiś wspa-
niały zapach. Co macie na kolację?

– Greta przyrządziła brukiew, fasolę i słodkie bułeczki! 
− wypaliła Ursula. – Powiedziałam jej, że je lubisz, a ona 
obiecała je dla ciebie zrobić.

– Margaretha zapytała mamę, co jest na kolację. Nie 
ciebie − powiedział Henry. – Musisz się nauczyć, kiedy 
mówić, a kiedy milczeć, Ursulo.

Ursula zwiesiła głowę. Wiedziała, że to prawda. Bardzo 
się wszystkim przejęła i mówiła zbyt dużo. Ojciec już 
ją wcześniej upominał. Spojrzała na Margarethę, żeby 
sprawdzić, czy się nie gniewa. Ale ta z uśmiechem 
odpowiadała na wszystkie pytania Daniela o miasto, 
gdzie mieszkała. Margaretha musiała zapomnieć o moim 
wyskoku, pomyślała.

– Kolacja gotowa − Greta stanęła w drzwiach. – Podam, 
gdy wszyscy zasiądą do stołu.

Agnes skinęła głową.
– Dziękuję, Greto. Będziemy za kilka minut.
Kucharka zniknęła za rogiem.
Ursula westchnęła z radością, idąc z rodziną do jadalni. 

Była pewna, że z Margarethą w domu te dni to będzie 
najlepszy okres całej obecnej zimy.

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

– Margaretho, jak mogłaś nawet pomyśleć o czymś 
takim? − ciche, łagodne słowa drżały, jakby ktoś był na 
granicy płaczu.

Ursula przycisnęła ucho do drzwi sypialni. Nie 
miała zamiaru podsłuchiwać, dopóki nie usłyszała, że 
Margaretha rozmawia w środku z rodzicami. Bez chwili 
namysłu przestała słuchać. No, może tylko chwilkę − 
powiedziała do siebie. 

Znów usłyszała głos Margarethy, brzmiący łagodnie  
i szczerze. 

– Mamo, my na razie nie planujemy ślubu. On był 
zakonnikiem, a teraz jest przeorem w klasztorze. Nie 
może się żenić, jeśli nie złamie ślubów i nie wystąpi  
z zakonu. To tylko, my po prostu, no cóż, rozmawiamy 
czasami... − jej głos stał się niewyraźny.

Teraz przemówił Henry, głośniej i bardziej stanowczo 
od innych.

– Margaretho, nie wolno ci ulec zwiedzeniu! W żadnym 
wypadku nie wychodź za przeora. Prawo kościelne zaka-
zuje zakonnikom wstępować w związki małżeńskie. 

Zaszkodziłabyś pracy Michaela. Zapomnij o tym, córko, 
ze względu na niego i na nas!

Ursula zaczęła się bać. Ojciec brzmi groźnie. Czy 
Margaretha wychodzi za mąż? Kim jest Michael? Co się 
dzieje?

Nagle drzwi się otworzyły i wyszła Margaretha. 
Zamknęła drzwi za sobą i zatrzymała się zaskoczona, 
widząc Ursulę.

Ursula podskoczyła.
– Ja... ja nie słyszałam wiele − wyszeptała. – Ale 

Margaretho, czy ty chcesz wyjść za mąż?
Margaretha przycisnęła palec do ust. Położyła Ursuli 

dłoń na ramieniu i wyprowadziła na zewnątrz. Zimowe 
powietrze było rześkie. W oddali widać było góry wzno-
szące się majestatycznie ku błękitnemu niebu. Ursula 
rysowała czubkiem buta w śniegu zastanawiając się, czy 
Margaretha ją teraz zbeszta za podsłuchiwanie.

Ale starsza siostra nawet o tym nie wspomniała.
– Ursulo, nikt nie poprosił mnie o rękę − powiedziała 

cicho. – Nie teraz i być może nigdy. Proszę, nie mów  
o tym nikomu. Dobrze?

Ursula skinęła głową.
– A kim jest Michael? − zapytała z ciekawości.
– Jest przeorem w klasztorze niedaleko miejsca, gdzie 

mieszkam. Nie musisz wiedzieć nic więcej. O tym też nie 
mów nikomu, siostrzyczko. Przyrzekasz?

Margaretha podniosła brodę Ursuli i spojrzała jej  
w oczy.

– Nie powiem − przyrzekła, czując delikatny dreszcz 
emocji. Pomagała starszej siostrze w utrzymaniu ważnej 
tajemnicy. Nikomu nie powie o Michaelu, ani o tym, że 
jest kimś ważnym dla Margarethy.

Właśnie wtedy zza domu wyszedł Daniel. Margaretha 
zdjęła dłoń z ramienia Ursuli.

– Chodź − powiedziała z uśmiechem. – Wejdźmy do 
środka i pomóżmy Grecie zdecydować, co podać na 
śniadanie.

Wizyta Margarethy była zbyt krótka. Mogła zostać 
tylko na kilka dni, a potem musiała wracać do swego 
małego domku. Mieszkała sama, a ponieważ była 
beginką, poświęciła się służbie Bogu i pomocy biednym. 
Ursula wiedziała też, że spędza wiele czasu na modlitwie.

Po odjeździe siostry Ursula posmutniała. Długo nie 
było Margarethy w domu i wiedziała, że siostra nie wróci 
szybko. O tym, jak żyje, rodzina dowiadywała się jedy-
nie z listów.

Ursula odważnie powstrzymała łzy, wręczając 
Margarecie jedną z paczek, które miała ze sobą zabrać.

– Do widzenia, siostrzyczko − uśmiechnęła się, biorąc 
zawiniątko i mocując do troków przy siodle. 
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– Ucz się pilnie w szkole i staraj się, jak możesz! − 
dodała, klepiąc ciemną głowę Ursuli, a potem wsiadła 
na konia, pomachała rodzinie na pożegnanie i ruszyła  
w kierunku swojego domu.

Ursula patrzyła na nią w ciszy, aż koń zniknął z pola 
widzenia, a potem oparła się o ścianę domu. Na zewnątrz 
było zimno, ale lubiła rozmyślać w samotności.

– Już nadąsana z powodu wyjazdu Margarethy? − 
zapytał nagle jakiś głos za jej plecami. Ursula odwróciła 
się i ujrzała Daniela uśmiechającego się z wyższością.

– Nie, to nieprawda − broniła się. – Ale jasne, że za nią 
tęsknię. A ty nie?

Daniel wzruszył ramionami i odgarnął z czoła kosmyk 
jasnych włosów.

– Może − zaśmiał się. – Ale tęsknota za nią nie sprawi, 
że wróci.

Uśmiechnął się do siostry i zawrócił do domu.
– Lepiej wejdź do środka, zanim zamarzniesz.
Ursula wyprostowała się i potarła zmarznięte dłonie. 

Była pewna, że Daniel tęskni za Margarethą bardziej, 
niż daje to poznać po sobie.

Rozdział 2

Tajemnica Anny 
– Do widzenia, mamo! − Ursula wyszła za próg, prze-

wieszając torbę przez ramię.
– Do widzenia, Ursulo. Dobrego dnia w szkole! − 

Agnes pomachała córce idącej w dół ulicy.
Podczas kilkusetmetrowego spaceru do szkoły  

w głowie Ursuli kłębiły się różne myśli. Chodziła tam 
już piąty rok, a rodzice byli zadowoleni z tego, czego 
się uczyła. Rok szkolny trwał 12 miesięcy, ale Ursula 
uczęszczała na zajęcia tylko w zimie. W lecie uczyła ją 
matka. Wiele jej koleżanek nie umiało czytać, bo tylko 
kilka z nich pochodziło z rodzin na tyle bogatych, żeby 
kształcić dzieci.

– Poczekaj, Ursulo! − na zamarzniętej ziemi usłyszała 
za sobą kroki i zatrzymała się, żeby jej przyjaciółka Anna 
mogła ją dogonić.

– Późno dzisiaj wyszłam z domu − rzuciła zadyszana 
Anna, przyciskając dłoń do boku, bo złapała ją kolka. 
– Tata potrzebował mojej pomocy do obsługi klientów 
w sklepie.

– Fajnie byłoby mieć sklep − odparła zazdrośnie 
Ursula. – Możesz pomagać w tylu fajnych sprawach. Ja 
nie mam zbyt wiele do roboty wieczorami.

– Gdyby nie sklep, nie mogłabym chodzić do szkoły. 
Tata i tak z trudem opłaca moją naukę. Powiedział, że 
to będzie mój ostatni rok, a przecież dopiero zaczęłam 
się uczyć francuskiego! Chciałabym być wystarczająco 
bogata, żeby mieszkać w dużym domu i mieć służbę, 
która by za mnie wszystko robiła.

– To nie takie fajne, jak myślisz − prychnęła Ursula. 
– Mój tata chodzi na wiele zgromadzeń rady miejskiej  
i rzadko bywa w domu. Chciałabyś tak?

– Nie − przyznała Anna. Zbliżały się już do szkoły  
i wkrótce musiały skończyć rozmowę.

– Mam ci coś do powiedzenia − szepnęła, przechodząc 
przez szkolną bramę. – Dobrze?

– Odprowadzę cię do domu dzisiaj po szkole − obie-
cała Ursula, wchodząc do budynku szkolnego, a potem 
myjąc ręce w miednicy pod ścianą. Zastanawiała się, co 
też Anna chce jej powiedzieć.

Dzień w szkole wlókł się niemiłosiernie. Ursula zaczęła 
błądzić gdzieś myślami, aż nauczyciel musiał ją napo-
mnieć, co ją zawstydziło. Gdy to się powtórzyło, wie-
działa, że musi się wreszcie skoncentrować. Ojciec nie 
znosił złych wieści ze szkoły, a ona nie chciała, żeby 
nauczyciel poskarżył się na nią za jej nieuwagę.

Lekcje wreszcie się skończyły i Ursula wyszła, trzy-
mając pod pachą kartki z arytmetyką. Rzadko miewała 
lekcje do odrobienia w domu, ale tego dnia nie skończyła 
wszystkiego podczas zajęć.

Kiedy dziewczynki wyszły do domu, zaczął padać gęsty 
śnieg. Ursula zsunęła rękawy na dłonie, żeby mroźne 
powietrze nie uszkodziło jej skóry. Zastanawiała się, dla-
czego tata nie przyjechał po nią powozem, jak zwykle 
to robił przy złej pogodzie. Przypomniała sobie jednak, 
że przecież miał być dziś na zgromadzeniu rady i wróci 
późno do domu. Ursula westchnęła.

– Nie zapytasz mnie, co ci chciałam powiedzieć? − 
zapytała Anna po kilku minutach spaceru.

Uśmiech szybko zastąpił zasępienie na twarzy Ursuli.
– Oczywiście! Prawie zapomniałam! Chcesz mi powie-

dzieć coś o szkole?
– Nie − Anna podniosła garść śniegu, zbijając go 

w kulkę i udając, że rzuca ją w twarz przyjaciółki. – 
Pobawimy się w śnieżki?

Najpierw mi powiedz to, co chciałaś powiedzieć − 
odparła Ursula. – Nie mam ochoty zmarznąć bardziej 
niż teraz!

Anna uśmiechnęła się, ale zaraz potem spoważniała.
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– Chcę ci powiedzieć o anabaptystach − szepnęła, skła-
niając głowę do ucha Ursuli.

Ursula stanęła na baczność.
– Naprawdę? − zapytała zafascynowana. – Tata wła-

śnie jest na naradzie o nich w ratuszu. Nie mówi o tym 
zbyt wiele, ale wie o nich dużo.

Anna potrząsnęła głową.
– Moi rodzice też o tym nie mówią i nie chcą, żebym 

ja mówiła − wyznała tajemniczym głosem. Rozejrzała się 
dookoła, czy ktoś nie ukradkiem nie podszedł i nie pod-
słuchuje. – Słyszałam wczoraj w mieście, jak dwie panie 
o tym rozmawiały. Mama wysłała mnie po włóczkę. 
Chodziłam po sklepie, oglądając różne inne rzeczy  
i wątpię, żeby wiedziały, że słyszę. Rozmawiały, że przeor 
od św. Piotra być może opuści klasztor!

– Od św. Piotra? To wielki klasztor! Czy on chce przejść 
do anabaptystów? − zapytała Ursula.

– Nie wiadomo. Na razie nie opuścił klasztoru. Był 
zakonnikiem, a przeorem jest od niedawna. Wiesz, że 
przeor jest w klasztorze najważniejszy i wszyscy muszą 
go słuchać.

– I te panie mówiły, że on opuszcza klasztor?
– Powiedziały, że to możliwe − Anna rzuciła śnieżkę 

w drzewo. Przykleiła się do pnia, a jej kawałki spadły na 
ziemię jeden po drugim. – Ma na imię Michael i...

– Ma na imię Michael? − Ursula podniosła głowę, 
patrząc na przyjaciółkę wielkimi oczami. – Skąd on 
pochodzi? Jak się nazywa?

Anna spojrzała na Ursulę ze zdziwieniem.
– Jest w klasztorze św. Piotra − powtórzyła. – Chyba 

słyszałam, że ma na nazwisko Sattler albo jakoś tak.  
A czemu pytasz? Zachowujesz się, jakbyś go znała!

– Nie znam żadnych Michaelów! − roześmiała się 
Ursula, próbując udawać brak zainteresowania.

– To czemu chcesz o nim tyle wiedzieć?
Ursula wzruszyła ramionami.
– Chyba z ciekawości − milczała przez chwilę, myśląc 

nad zmianą tematu. – Powiedziałaś o tym rodzicom?
Anna pokręciła głową.
– Jeszcze nie. Pewnie im kiedyś powiem. A ty powiesz 

swoim?
– Może − Ursula usłyszała nadjeżdżający powóz. Śnieg 

padał coraz gęściej. Może ktoś po nią wyjechał.
– A co by twoi rodzice na to powiedzieli? − dopyty-

wała się Anna.
Ursula znowu wzruszyła ramionami. Nie miała 

ochoty rozmawiać dłużej o tym Michaelu. Czyżby to 

był ten Michael, a którym mówiła Margaretha? Klasztor 
św. Piotra jest niedaleko jej domu. Ale dlaczego Michael 
miałby opuszczać klasztor? Czy nie narazi się w ten sposób 
Kościołowi?

Czuła na sobie wzrok Anny i wiedziała, że nie odpo-
wiedziała na jej pytanie.

– Ojciec by tego nie pochwalił − powiedziała szybko. 
– Uważa, że anabaptyści są nieposłuszni władzy.

– Och − odparła Anna i zamilkła.
Powóz, który usłyszała Ursula, podjechał i stanął przy 

dziewczynkach. Wychylił się z niego Jozjasz.
– Wskakuj, siostrzyczko − rzekł. – Mama pomyślała, 

że powinienem po ciebie wyjechać.
Spojrzał na Annę, która próbowała się rozgrzać, prze-

stępując z nogi na nogę.
– Ty też wskakuj. Odwiozę najpierw ciebie.
Przytuliły się do siebie pod ciepłym kocem i oparły 

stopy na rozgrzanych cegłach na podłodze. Ursula prze-
stała myśleć o Michaelu Sattlerze, napawając się ciepłem.

Wysadzili Annę i właśnie ruszali w kierunku domu, 
gdy ujrzeli dwa konie jadące z naprzeciwka. Jozjasz zje-
chał na bok, pozwalając im przejść.

– Patrz, Jozjaszu! − zawołała Ursula, gdy konie prze-
szły obok nich. – Jacyś ludzie idą za nimi. Niektórzy to 
żołnierze! Co oni robią?

Każdy z koni był dosiadany przez żołnierza w pełnym 
rynsztunku, a za nimi maszerowali inni, prowadząc 
więźniów powiązanych ze sobą. Ursula naliczyła czworo 
dorosłych, w tym jedną kobietę z dzieckiem na ręku. 
Więźniowie z trudem nadążali za końmi.

– Nie mają nawet kamizelek ani szalów! − zawołała 
Ursula, drżąc na całym ciele. – Popatrz na tę panią  
z dzieckiem. Dlaczego nie dadzą im ciepłych ubrań?

– Cicho! − Jozjasz groźnie zniżył głos. – Nie mów tak 
głośno! Jeszcze usłyszą cię żołnierze.

– Ale co oni robią? − dopytywała się, tym razem ciszej.
– Nie zadawaj tylu pytań − pokręcił głową. – To 

pewnie kryminaliści i muszą być tak traktowani! Może 
kogoś zamordowali albo coś ukradli. Tak czy owak, zła-
mali prawo.

– Nieprawda − zaprzeczyła Ursula z pewnością  
w głosie. – Ta nieszczęsna kobieta nie mogłaby zabić ani 
ukraść. Wyglądała całkowicie niewinnie. Szkoda, że nie 
mogę...

Zamilkła, widząc zwężone oczy Jozjasza, jego zaci-
śnięte usta i sztywne ramiona. Na pewno nie miał ochoty 
dalej rozmawiać na temat więźniów.
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Po kolacji ojciec wyjaśnił tę tajemnicę. Zanim wszy-
scy poszli spać, rodzina zgromadziła się przy kominku, 
z daleka od ciekawskich oczu służących. To było nie-
typowe, bo ojciec zazwyczaj gdzieś wychodził, a poza 
tym miał ważniejsze rzeczy do roboty niż siedzenie  
z rodziną przy ogniu.

– Ci ludzie to anabaptyści − odpowiedział, gdy Ursula 
skończyła opowiadać o wydarzeniu, a Jozjasz poprawiać 
ją. – Przestali chodzić do kościoła i urządzają własne 
nabożeństwa. Zostali aresztowani i czeka ich sąd.

Ursula wstrzymała oddech. To byli anabaptyści? 
Zdezorientowana dodała:

– Jozjasz mi powiedział, że pewnie kogoś zamordo-
wali albo coś ukradli. Anabaptyści nie robią takich 
rzeczy, prawda?

– Powiedziałem, że mogli zrobić coś takiego − wyja-
śnił szybko Jozjasz, który wyglądał na zakłopotanego. 
– Nie wiedziałem, kim oni są.

– Ale czy anabaptyści tak postępują? − Ursula była cie-
kawa, jak każde dziecko w jej wieku.

– Najlepiej będzie dla ciebie nie wiedzieć o anabapty-
stach, Ursulo − odparł ojciec, spoglądając jej w oczy. – 
Czy ktoś ci o nich mówił? Dlaczego tak cię to interesuje?

Ursula przełknęła ślinę.
– Byłam... Byłam po prostu ciekawa − wymamrotała. 

– Myślałam, że aresztuje się tylko ludzi, którzy robią 

coś złego.

Henry wyglądał na zaniepokojonego.

– Oni robili coś złego. Nie chcieli się poddać 

Kościołowi. Są nieposłuszni Słowu Bożemu. To są 

poważne przestępstwa. Nie chcę, żebyś z kimkolwiek 

rozmawiała o tych ludziach. Rozumiesz? − ojciec surowo 

przyglądał się twarzy Ursuli.

– Tak, ojcze − odparła, przysuwając się bliżej ognia. 

Deszcz iskier buchnął, gdy Jozjasz wrzucił więcej 

drewna w gasnący żar. Ursula bezmyślnie gapiła się  

w rozpalone płomienie. Były coraz jaśniejsze, a ona czuła 

się pocieszona w ich cieple, jakby ją przytulały mięk-

kimi ramionami. Nie musiała się martwić o anabapty-

stów – w rodzinnym gronie była bezpieczna.

—ciąg dalszy nastąpi
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ktoś potrzebował prezentu. Znaleźli nową malowankę  
i całkiem nowe pudełko kredek. 

– Rozejrzyj się po szafce i zobacz, czy nie ma tu 
czegoś, co jeszcze chciałbyś włożyć do paczki – zachę-
ciła go mama, wyjmując z paczki kamień i zasuszonego 
chrząszcza.

Antek znalazł w szafce małą ciężarówkę, piłeczkę  
z gąbki i torebkę galaretek. 

– I co myślisz? – zapytała mama, kiedy wszystkie te 
ładne rzeczy znalazły się w paczce.

– Nieźle – powiedział Antek zadowolony.
– Jestem pewna, że dzieciom misjonarzy to się spodoba, 

kiedy otworzą paczkę – powiedziała mama. – I Jezus też 
będzie zadowolony z takiego ładnego prezentu.

Zaczerpnięto ze Story Mates, luty 2018
Christian Light Publications, Inc.
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– Ale tu jest trochę z moich najlepszych rzeczy. Na 
przykład te czekoladowe cukierki – sam je rzadko 
dostaję.

– To prawdziwa szczodrość z twojej strony – pochwa-
liła go mama. – I wielkie wyrzeczenie. Ale mimo to 
paczka jest w połowie pusta. Przypuśćmy, że włożymy 
te cukierki do pojemnika na drugie śniadanie i dodamy 
baton czekoladowy.

– Świetnie – zgodził się Antek. – To im się powinno 
spodobać.

Mama wyjęła starą malowankę z paczki. Wszystkie 
strony były już pokolorowane. 

– Poszukajmy, czy nie znajdziemy czasem jakiejś nowej 
malowanki w mojej szafce na prezenty.

Antek poszedł za mamą szukać malowanki w szafce, 
gdzie trzymała różne rzeczy, które przydawały się, kiedy 

—ciąg dalszy ze str. 28



Minął rok stary, idziemy dalej,
Idziemy drogą w nieznane,
Mija dzieciństwo, młodość i życie znojne,
Jak mija poranek, jak mijają godziny wieczorne.

Ktoś się uśmiechnął i poszedł dalej,
I to przyjemność nam sprawia,
I ona mija, wspomnienie zostaje,
Bo wszystko przemija i nic nie pozostaje.

Jeżeli człowiek zawczasu spostrzeże,
Gdy jest w poranku, w czas wiosny,
I chwyci Onego i mocno strzeże,
Będzie szczęśliwy i będzie radosny.

To właśnie to, co nie przeminie,
To Boże Słowo miłości,
Chce być przy tobie zawsze i wiernie,
I dać ci fundament stałości.

Boże przymierze jest stałe i wieczne,
A Boża miłość nigdy nie przemija -
Dała nam życie i to życie wieczne,
To moja Opoka i moja nadzieja.

I chociaż miniesz sam siebie,
I pójdziesz w dalekie, nieznane,
Bóg nie opuści już ciebie,
Niezmienne Słowo Boże ci dane.

—Wincenty Bryćko, styczeń 1980
Zaczerpnięto ze zbioru Wiersze - moja wdzięczność Chrystusowi za Ewangelię

Minął rok stary



Słuchaj 
„Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi!
Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba” (Psalm 46,10-11).

Jak trudno jest przestać coś robić i zacząć słuchać! Kiedy cierpię, łatwiej mi lamentować, jęczeć, 
kwestionować coś i obwiniać kogoś. A jednak słyszę, że Bóg mówi do mnie, abym się uciszył i nie 
próbował rozumować po swojemu. Łatwiej jest pędzić na oślep bez żadnej wskazówki albo pró-
bować zapomnieć o problemach. Jednak Bóg pragnie, abyśmy się wyciszyli i mieli otwarty umysł 
oraz gotowe serce. 

„Są takie sytuacje, gdy człowiek musi pozostać na uboczu sam na sam z Bogiem, który jest ponad 
wszystkim rzeczami. Naszą rolą w tym jest ufać, powierzyć się Bogu i być cierpliwym”1.

Jeśli będziemy umieli zatrzymać się i słuchać, możemy usłyszeć, co Bóg mówi – a to jest pocie-
szeniem dla serca. 

 · Być może Bóg próbuje mnie upewnić w czymś i pocieszyć.

 · Być może ma On dla mnie jakieś słowo i wskazówki. 

 · Być może Bóg wzywa mnie, bym bardziej przybliżył się do Jego serca. 

 · Być może On zachęca mnie do odłożenia na bok ludzkiego rozumowania.

 · Być może Stwórca ma dla mnie słowa napomnienia. 

Pomóż mi Panie, zatrzymać się, abym… 

 · … potrafił POZNAĆ, że Ty jesteś Bogiem.

 · … mógł WZRASTAĆ na podobieństwo Twojego obrazu.

 · … umiał WSKAZYWAĆ innym, że to Ty jesteś Bogiem.

 · … mógł ŚWIECIĆ w tym ciemnym świecie.

 · … potrafił OKAZYWAĆ Twoją miłość zranionym sercom. 

Smutek określa różnicę pomiędzy szczęściem i radością.
Radość jest wewnętrzna, nie zewnętrzna:

i dlatego nie zależy od tego, co mamy,
ale od tego, kim jesteśmy. 

Zaczerpnięto z God’s Grace in the Valley
©2016 TGS International

A subsidiary of Christian Aid Ministries
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

 1. H. D. M. Spence-Jones, Joseph S. Exell i Edward Mark Deems, The Pulpit Commentary, Wydawnictwo Eerdmans.

—Henry Van Dyke


