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3„Każdego, kto nazywany jest moim imieniem i którego dla swojej chwały stworzyłem, ukształtowałem i uczyniłem.” Księga Izajasza 43,7

W Kazaniu na Górze Jezus nazywa ludzi czyniących 
pokój dziećmi Bożymi: „Błogosławieni czyniący pokój, 
ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). 
Lecz w Starym Testamencie Bóg jest nazywany Bogiem 
wojny i strasznym Bogiem: „PAN jest wojownikiem, 
PAN to jego imię” (2 M 15,3). „Któż jest tym Królem 
chwały? PAN mocny i potężny, PAN potężny w boju” 
(Ps 24,8). 

Jak to możliwe, że Bóg jest zarówno Bogiem 
wojny, jak i Bogiem pokoju? 

Gdy czytamy o tym, jak stworzył Adama i Ewę, jak 
zniszczył pierwszy świat i jak powołał dla siebie lud, 
żyjąc pośród niego, widzimy rozwój pewnego planu. Bóg 
musiał się stać Bogiem wojny, strasznym Bogiem, żeby 
doprowadzić do wypełnienia tego planu. Powiedział 
swemu ludowi, że ich wrogowie są Jego wrogami i to On 
będzie się z nimi rozprawiał. Gdyby tak nie zrobił, nie 
byłby dobry i miłosierny wobec ludu, który sobie wybrał. 
W ten sposób wyraziła się Jego dobroć wobec nich.

Później Bóg Starego Testamentu był Bogiem 
Izraela, źrenicy Jego oka. Działał poprzez przywód-
ców w narodzie, żeby okazać swą moc i walczyć prze-
ciwko złu. To wszystko miało służyć wprowadzeniu 
na świat Odkupiciela i ustanowieniu nowotestamento-
wego Kościoła, który jest międzynarodowym „ludem 

świętym” demonstrującym Bożą miłość i sprawiedli-
wość. Przechodząc od Starego Testamentu do Nowego 
Testamentu, widzimy rozwój tego planu. Widzimy 
„Boga pokoju” działającego w Kościele, żeby osiągnąć 
swe cele. „A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, 
aby cały wasz duch, dusza i ciało były zachowane bez 
zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa”  
(1 Tes 5,23).

Lud Boży jako pokój czyniący
Jezus powiedział, że mamy czynić pokój. Boży plan 

polegał na pojednaniu nas z Nim, co uczynił poprzez 
ofiarę w Chrystusie. Dzięki tej ofierze Bóg jest Bogiem 
pokoju. To Jezus stał się obiektem pokoju i dlatego nazy-
wamy Go Księciem Pokoju. Cała idea Chrystusa jako 
czyniącego pokój jest wyłożona w pierwszym rozdziale 
Listu do Kolosan (szczególnie w wersecie 20). 

The Thompson Chain-Reference Bible1 nazywa siódme 
błogosławieństwo czynienia pokoju w Mt 5,9 „wpływem 
na podobieństwo Chrystusa, kojącym życiowe burze”. 
Nasz pokój jest bezpośrednio związany z dziełem czy-
nienia pokoju na Krzyżu przez Jezusa. To właśnie przez 
ten akt – i poprzez nasz własny akt śmierci z Chrystusem 

 1. Thompson, Frank C. - artykuł  „Błogosławieństwa Chrystusa”  
nr 377. Thompson Chain-Reference Bible, 1908.  

POKÓJ CZYNIĄCY
—Alvin Mast

od redakcjisłowo

„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
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– mamy pokój. Pokój w nas tęskni za pokojem wokół 
nas. Ponieważ zawsze gdzieś dochodzi do jakichś niepo-
rozumień, zawsze będą potrzebni ludzie czyniący pokój. 
Jest coś takiego w ludziach czyniących pokój, co pociąga 
innych: nie zawsze są doceniani, ale zawsze są potrzebni.

Wszyscy powinniśmy cenić pokój i pragnąć go bar-
dziej niż konfliktu. W 14 rozdziale Listu do Rzymian 
Paweł pisze o sporach między chrześcijanami. „Nikt 
bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie 
umiera”. W wersecie 19 napomina: „Tak więc dążmy do 
tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu”.

„Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współ-
czujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie odda-
wajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, 
błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powo-
łani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto 
bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech 
powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. 
Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka 
pokoju i dąży do niego” (1 P 3,8-11). Czyli w skrócie: 
Pokój czyniący będą nazwani synami Bożymi.

Pokój czyniący czy wichrzyciel? 
Możesz być albo wichrzycielem albo człowiekiem 

niosącym pokój. Te dwie przeciwne postawy przynoszą  
w efekcie przeciwne rezultaty. Wichrzyciel czyni pro-
blemy (takie jak kłótnie, cierpienie, gniew i pychę),  
a człowiek czyniący pokój jedna ludzi między sobą (czego 
efektem jest radość, łagodność, dobroć i pokora). To 
pierwsze pochodzi od diabła i niesie ze sobą zamieszanie, 
a drugie – od Boga, który nie jest autorem nieporządku.

Niektórzy ludzie zawsze znają najnowsze wieści  
i wiedzą, kto ma kłopoty. Lubią słuchać o nich i opowia-
dać potem innym. A to często staje się źródłem niezgody. 
Ludzie lubiący niezgodę przepędzają zabłąkanego psa 
sąsiada z własnego podwórka. Ci, którzy mają upodo-
banie w czynieniu pokoju, przyprowadzają go sąsiadowi 
z powrotem.

Na czym polega nasza odpowiedzialność, gdy w spo-
łeczności panuje niezgoda? „Dążcie do pokoju ze wszyst-
kimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 
12,14). „Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszyst-
kimi ludźmi żyjcie w pokoju” (Rz 12,18). Powinniśmy 
robić wszystko, co możliwe, by dążyć do pokoju, choć 
nie wolno nam naruszać Pisma w tym dążeniu. Idźmy 
tak daleko, jak tylko to możliwe bez Jego naruszania. 

Bądźmy jednak ostrożni w nadmiernym braniu na siebie 
winy, bo to może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Nie ma wymówek dla niezgody, a tam, gdzie do niej 
dochodzi, zazwyczaj wszyscy są za to w jakimś stopniu 
odpowiedzialni. Gdy pokój zostaje zakłócony, powin-
niśmy czynić wszystko, żeby go przywrócić. „Zostaw 
swój dar tam przed ołtarzem (…) pojednaj się ze swoim 
bratem, (…) pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko 
(Mt 5,24-25).

Ostatnio przeczytałem pewną mądrą radę. Jeśli wyrzą-
dziłeś bliźniemu drobną przykrość, niech będzie w twoich 
oczach wielka; jeśli wyświadczyłeś mu wielkie dobro, niech  
w twoich oczach będzie małe; jeśli on wyświadczył ci nie-
wielkie dobro, niech w twoich oczach będzie wielkie; jeśli 
wyrządził ci wielkie zło, niech w twoich oczach będzie 
małe.

Obwinianie innych za brak pokoju w społeczności 
lub w kościele może być powodem sporów. Musimy się 
uniżyć przed świętym Bogiem i wziąć pełną odpowie-
dzialność za własny udział w sporze. Jeśli nie możemy 
przywrócić pokoju, powinniśmy przyjść przed świętego 
Boga w szczerej pokucie po oczyszczenie. Celem każ-
dego jest upamiętanie i znalezienie pokoju przed Bogiem 
i ludźmi, żebyśmy mogli żyć w pokoju. Gdy następuje 
oczyszczenie, spór zostaje uśmierzony, a jego strony będą 
uważane za ludzi czyniących pokój.

Modlę się, żebyście doświadczali Bożego pokoju, który 
z kolei da wam wielkie pragnienie pokoju ze wszystkimi, 
których możecie spotkać na swej drodze.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

JEŚLI WYRZĄDZIŁEŚ BLIŹNIEMU DROBNĄ 
PRZYKROŚĆ, NIECH BĘDZIE W TWOICH OCZACH 
WIELKA

JEŚLI WYŚWIADCZYŁEŚ MU WIELKIE DOBRO, 
NIECH W TWOICH OCZACH BĘDZIE MAŁE

JEŚLI ON WYŚWIADCZYŁ CI NIEWIELKIE 
DOBRO, NIECH W TWOICH OCZACH BĘDZIE 
WIELKIE

JEŚLI WYRZĄDZIŁ CI WIELKIE ZŁO, NIECH  
W TWOICH OCZACH BĘDZIE MAŁE. 
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Proszę, zrozum, że nie zamierzam cię uczyć, jak 
„wygłosić mowę”. Wyczyść pamięć ze wszystkiego, czego 
dotychczas cię uczono na ten temat. Chcę cię nauczyć, 
jak prowadzić rozmowę ze zgromadzeniem. Wygłaszanie 
przemówień jest dla polityków. Kiedy głosisz kazanie, 
chcesz nawiązać kontakt z braćmi i siostrami.

Oczywiście, już od dawna wiesz, jak rozmawiać  
z ludźmi. Prawdopodobnie jesteś nawet o wiele lepszym 
rozmówcą niż ja. Mam ogromne problemy z tak zwanym 
zagajeniem, czyli nawiązaniem rozmowy. Niewątpliwie  
w tym zakresie masz nade mną ogromną przewagę. 
Zatem skoro ja mogłem się nauczyć publicznego prze-
mawiania, tym bardziej możesz zrobić to ty. 

Wyobraź sobie, że właśnie wróciłeś z podróży misyj-
nej do Ameryki Środkowej. Po niedzielnym nabożeń-
stwie stoisz przed budynkiem kościoła i opowiadasz 
o tym dwóm lub trzem znajomym. Nikt nie musi cię 
tego uczyć, prawda? Urodziłeś się z taką umiejętnością. 
Podczas tej rozmowy wcale nie jesteś zdenerwowany. 
Nie szukasz kolejnych słów, ani się nie zastanawiasz, co 
powiedzieć dalej. Nawet o tym nie myśląc, opowiadasz  
o swej podróży w sposób interesujący i logiczny. 
Rozmówcy są zadowoleni, że się tym dzielisz i nie 
musisz się martwić, jak podtrzymać ich uwagę.

Wyobraź sobie, że po kilku minutach słuchaczy 
zaczyna przybywać. Teraz stoisz w wianuszku pię-
ciorga lub sześciorga osób. Czy to cokolwiek zmie-
nia? Oczywiście, że nie. Po prostu mówisz nadal tak jak 
dotychczas. Po chwili wasza grupka znowu się powięk-
sza. Czy teraz coś się zmieniło? Nie, bo opowiadanie 
swoich wrażeń dziesięciu czy dwunastu osobom nie 
różni się niczym od rozmowy z dwiema czy trzema. 

—David Bercot

Kazanie jest zorganizowaną rozmową

Może tylko zaczynasz mówić odrobinę głośniej. I to 
wszystko.

A teraz wyobraźmy sobie, że braci i sióstr słuchających 
twojej opowieści nadal przybywa. Wreszcie masz czter-
dziesto- lub pięćdziesięcioosobową publiczność. Czy to 
powoduje, że zmieniasz sposób mówienia? Czy twoja 
opowieść nagle przeradza się w „przemowę”? Nagle robisz 
się jakiś sztywny i formalny, zmieniając sposób przekazu? 
Oczywiście, że nie! Nie ma żadnego powodu, żeby cokol-
wiek zmieniać.

Instynktownie wiesz, jak mówić, gdy rozmawiasz  
z innymi. Wiesz, jak ich zainteresować – jak utrzymać ich 
uwagę – nawet się nad tym nie zastanawiając. Dobra wia-
domość jest taka, że kazanie jest po prostu zorganizowaną 
rozmową. Jeśli umiesz rozmawiać, to umiesz także głosić. 
W efekcie sporo już wiesz, czego trzeba się nauczyć, żeby 
głosić. Największa trudność, na jaką możesz natrafić, 
polega na oduczeniu się wielu przyzwyczajeń nabytych 
z biegiem lat.

Czym różni się kazanie od rozmowy
Mimo że dobre kazanie jest po prostu pewną formą 

poukładanej rozmowy, istnieje kilka ważnych różnic 
między głoszeniem, a codziennymi rozmowami.

Pierwszą różnicą jest oczywiście poleganie na Duchu 
Świętym. Zazwyczaj nie modlimy się przed rozpoczę-
ciem rozmowy z kimkolwiek, ale nigdy nie powinieneś 
rozpoczynać kazania bez szczerej modlitwy i głębokiego 
poczucia zależności od Boga w Jego prowadzeniu.

Druga różnica polega na tym, że zwykła rozmowa 
nie wymaga przygotowań. Większość ludzi prawdopo-
dobnie w ogóle nie zastanawia się nad tym, co powiedzą 

Część druga

Jak efektywnie przemawiać

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

nauczanie
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podczas właśnie rozpoczętej konwersacji. Ona rozwija 
się sama. Może dotyczyć głębokich prawd lub tema-
tów albo codziennych spraw. Często celem rozmowy 
jest po prostu cieszenie się towarzystwem znajomych, 
czy wzajemne dzielenie się doświadczeniami. Nie musi 
w tym być żadnego innego celu.

Zupełnie inaczej jest w przypadku kazania, czy 
choćby krótkiego rozważania biblijnego. Zadaniem 
kaznodziei nie jest dostarczenie zgromadzeniu roz-
rywki ani wspólne spędzenie czasu. Mamy konkretny 
cel: zachęta, napomnienie, przekonanie o grzechu lub 
przekazanie ważnych duchowych prawd. Masz do 
przekazania ważne przesłanie i chcesz, by zapadło słu-
chaczom w serca.

Inna różnica jest taka, że podczas zwykłej rozmowy 
nikt nie wygłasza długiego monologu, lecz następuje 
wymiana myśli pomiędzy rozmówcami. Tymczasem 
podczas kazania mówi tylko jedna osoba. Żeby głosić 
efektywnie, trzeba się tego nauczyć i ten element dla 
większości ludzi nie jest naturalny. Z pewnością nie 
dla mnie.

Naukę publicznego przemawiania można podzie-
lić na dwie podstawowe dziedziny: przygotowanie 
i przekaz. Słuchacze obserwują jedynie to drugie. 
Jednak właśnie przygotowanie sprawia, że sam prze-
kaz jest efektywny. Dlatego jeśli istnieje jakaś tajem-
nica skutecznego zwiastowania, to jest nią gruntowne 
przygotowanie.

Czy przygotowanie rzeczywiście jest 
potrzebne?

Niektórzy chrześcijanie uważają, że nauka publicz-
nego przemawiania nie jest konieczna. Inni są prze-
konani, że nie powinniśmy przygotowywać kazań 
z wyprzedzeniem, lecz dać się prowadzić Duchowi 
Świętemu od momentu, kiedy staniemy za kazalnicą. 
Co mówi o tym Pismo?

Jedynym fragmentem, który przychodzi mi tutaj 
do głowy, jest Ewangelia Marka 13,11, gdzie Jezus 
powiedział: „A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, 
nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale 
mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albo-
wiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch 
Święty”. Czy Jezus mówi tutaj o wygłaszaniu kazań  
w naszych społecznościach? Nie, nie mówi. Te słowa 
odnoszą się do sytuacji, w której zostaliśmy areszto-
wani i stajemy wobec władz świeckich.

Wniosek z tej wypowiedzi Jezusa jest taki, że ponie-
waż mamy się nie przygotowywać w tej jednej sytu-
acji, to w pozostałych raczej powinniśmy. Jak to ujął 
pewien mówca: „Systematyczne konstruowanie kaza-
nia nie wyklucza prowadzenia Ducha Świętego”. 
Czytając Pismo widzę, że Bóg przygotowuje różne 
rzeczy. Szczegółowo przygotował Ziemię jako miej-
sce zamieszkania dla ludzi. Kazał Noemu poczynić 
ogromne przygotowania przed nadejściem potopu. 
Spędził tysiące lat, przygotowując ludzkość na przyjście 
swego Syna. Posłał nawet Jana Chrzciciela, by ‘przygo-
tował drogę Pańską’ (Mt 3,3). Organizacja i przygoto-
wania są znakiem szczególnym Bożych dzieł.

Skoro Duch może prowadzić cię, gdy stoisz za kazal-
nicą, to równie łatwo może poprowadzić cię za biur-
kiem, gdy zastanawiasz się, o czym będziesz mówił. 
Dlaczego mamy ograniczać Ducha i mówić Mu, gdzie 
może działać, a gdzie nie? Słynni kaznodzieje z prze-
szłości, jak John Wesley, mieli zawsze starannie przy-
gotowane kazania.

Jeśli uważasz, że Duch Święty lepiej działa bez twoich 
przygotowań, to czemu nie zasięgnąć jakiejś szczerej 
opinii od twoich słuchaczy? Co oni mają na ten temat 
do powiedzenia? A może by tak nagrać i odtworzyć 
jedno z twoich nieprzygotowanych kazań, a następ-
nie porównać je z nagranym kazaniem kogoś, kto  
z wyprzedzeniem nad nim pracował? Które z nich jest 
bardziej efektywne? Które zostało bardziej pobłogo-
sławione przez Ducha? Czy dobre kazania powodują, 
że ludzie chcą ich słuchać i przychodzą do waszego 
kościoła?

Osobiście uważam, że Bóg chce i oczekuje od nas, 
żebyśmy przygotowywali nasze kazania. A to dlatego, 
że pragnie, byśmy dawali z siebie to, co najlepsze. 
Porozmawiajmy zatem o tym, jak się przygotować.

Pytania do dyskusji:
1. Czy ta książka ma na celu nauczenie czytelników 

„wygłaszania przemówień”?
2. Czym się różni kazanie od zwykłej rozmowy?
3. Na jakie dwie dziedziny można podzielić naukę 

publicznego przemawiania?
4. Czy przygotowywanie kazań z wyprzedzeniem jest 

niebiblijne?
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Lekcje z Księgi Daniela
—David L Burkholder

Trwanie w religijnej tożsamości
Daniela 1,8-21

Daniel i jego trzej bliscy przyjaciele zostali uprowadzeni do 
Babilonu przez króla Nebukadnesara w 605 roku p.n.e. jako część 
większej grupy Żydów deportowanej za panowania Jechojachina 
– marionetkowego władcy, osadzonego na tronie w Jerozolimie 
przez egipskiego faraona. To ten król spalił zwój Jeremiasza, 
ponieważ był w nim zapisany wyrok Boży na Judę za grzechy 
narodu. Nic nie mogło jednak zmienić Bożego planu i kilka lat 
później Babilończycy podbili Judę.

Czterech młodzieńców wymienionych w dzisiejszym tekście 
miało zaledwie po kilkanaście lat, kiedy zostali uprowadzeni.  
W pierwszych siedmiu wersetach rozdziału 1. czytamy, że byli to 
nieprzeciętni chłopcy, wybrani przez Babilończyków do służby. 
Widzimy również, że zostały im nadane chaldejskie imiona – 
prawdopodobnie po to, żeby ich odciąć od żydowskich korzeni. 
Późniejsze wydarzenia świadczą jednak o tym, że nie przyniosło 
to pożądanego efektu, ponieważ zostali bardzo dobrze wycho-
wani w domach, które musiały kultywować religijne dziedzictwo.

Częścią ich wychowywania na dworze babilońskim była spe-
cjalna dieta zlecona przez króla, niewątpliwie bardzo wykwintna, 
w celu stworzenia młodzieńcom jak najlepszych warunków do 
późniejszej służby. Był jednak pewien problem. Ta dieta naru-
szała żydowskie restrykcje żywieniowe, które zostały im wpojone 
za młodu. Jej szkodliwe efekty w sensie fizjologicznym, a co naj-
ważniejsze duchowym, zostały przez nich od razu zauważone. 

Dlatego zaproponowali pewien eksperyment. Zauważmy 
jednak najpierw, że była to ich przemyślana decyzja serca. Dała 
ona młodzieńcom stabilność w wierze i odwagę, żeby przedsta-
wić propozycję swemu przełożonemu, a także trzymać się jej 
bez względu na skutki. Ich ogólna postawa zrobiła na nim takie 
wrażenie, że był gotów zaryzykować własną pozycję, byle tylko 
pójść im na rękę.

Eksperyment zaproponowany przez młodzieńców był prosty. 
Mieli otrzymywać przez pewien okres proste posiłki (warzywa, 
jarzyny) i wodę, a potem przełożony miał porównać ich stan 
zdrowia z kondycją tych, którzy korzystali z posiłków zaleco-
nych przez króla. Eksperyment się udał. Ich posiłki nie tylko 
były zdrowsze, lecz również Bóg uznał ich postawę i pobłogo-
sławił zdrowiem oraz mądrością. Widząc te efekty, przełożony 
pozwolił im nadal jeść to, co sobie wybrali, nie bojąc się ewen-
tualnej krytyki ze strony króla.

Ich oddanie dla Boga i decyzja spożywania skromniejszych 
posiłków spotkały się z Jego dodatkowym błogosławieństwem 
– udzieleniem szczególnej mądrości i chłonności odnośnie 

wiedzy (Dn 1,17). To zwycięstwo przygotowało ich na trwanie 
w swych przekonaniach, kiedy później przyszły pokusy i nastą-
piła poważna konfrontacja.

Pod koniec ich okresu próbnego zostali stawieni przed królem 
wraz z innymi młodzieńcami, którzy również przeszli przez taki 
sam program przygotowawczy. Król był pod wielkim wraże-
niem i nadał im wysokie pozycje. Służba Daniela trwała około 
70 lat, obejmując rządy kilku królów, a nawet zmianę dynastii.

Ci młodzi ludzie trwali w swoich przekonaniach, ponieważ 
byli dobrze wychowani i poważali Boga. Ich przykład stanowi 
dla nas ciągłe wyzwanie.
Do przemyślenia i dyskusji

1. Zbadajcie różne aspekty, które uzdalniają ludzi do 
trwania we własnych przekonaniach mimo trudnych 
okoliczności.

2. Z doświadczenia tych młodzieńców rozumiemy, że lepiej 
jest podobać się Bogu niż człowiekowi. Dlaczego niektó-
rzy nie zdają egzaminu tak jak Daniel i jego przyjaciele? 
Porozmawiajcie o tym.

3. Przemyślcie konsekwencje zdrowego żywienia. Czy 
oprócz związanych z nim błogosławieństw fizjologicz-
nych istnieją również duchowe? Porozmawiajcie o tym.

4. Czego my jako rodzice i przywódcy kościoła możemy się 
nauczyć od Daniela i jego trzech przyjaciół, żebyśmy sami 
mogli nauczać młode pokolenie? Porozmawiajcie o tym.

5. Czy wy sami jesteście na tyle mocno ugruntowani  
w wierze, żeby zrobić coś takiego jak Daniel? Przyjrzyjcie 
się własnemu życiu.

Cel lekcji: Podkreślenie znaczenia wiary w niesprzyjającym 
środowisku.

Kluczowy werset: Daniela 1,8.

Próba ognia
Daniela 3,19-30 (przeczytajcie cały rozdział, żeby uchwycić 
kontekst)

Prawdopodobnie kilka lat po próbie związanej z dietą (poprzed-
nia lekcja) trzej towarzysze Daniela stanęli w obliczu innego,  
o wiele poważniejszego sprawdzianu, który mógł się zakończyć 
śmiercią w strasznych cierpieniach. Mimo względów okazywa-
nych tym młodzieńcom przez Nebukadnesara oraz ich wier-
nej służby w jego królestwie, władca był dumnym, aroganckim 
despotą. Kochał skupiać na sobie uwagę ludu i słuchać jego 
pochlebstw. Ta postawa przygotowała scenę dla wydarzeń opi-
sanych w dzisiejszej lekcji.
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Nebukadnesar wzniósł trzydziestometrowy posąg ze złota na rów-
ninie Dura, na południowy wschód od miasta Babilon. Na ceremo-
nię poświęcenia zaprosił swoje sługi z całego królestwa. Był to pokaz 
siły, władzy i pychy, ale również test na lojalność poddanych. Gdyby 
któryś z nich go nie zdał, czekała go niechybna śmierć.

Na dźwięk instrumentów muzycznych wszyscy mieli uklęknąć przed 
figurą w hołdzie królowi. Okazało się jednak, że kilku Żydów nie zgięło 
kolan w odróżnieniu od pozostałych urzędników Nebukadnesara.

Możliwe, że ludzie, którzy donieśli na Szadracha, Meszacha  
i Abednego, byli zazdrośni o ich pozycję w królestwie. W końcu ani 
jeden z nich nie był Chaldejczykiem, tylko żydowskim wygnańcem, 
pogardzanym jako obcy przybysz.

Poinformowany o odmowie oddania czci w ten sposób, król 
Nebukadnesar wpadł we wściekłość. Najpierw próbował negocjacji, 
dając im drugą szansę na „poprawę”. Nie ustąpili, trzymając się mocno 
swych przekonań. Nie uklękną bez względu na konsekwencje. Zostali 
więc wrzuceni do ognia w ubraniach, skazani na śmierć. Żar w piecu 
był tak wielki, że pochłonął kilku żołnierzy, którzy ich tam wrzucili.

Ale młodzieńcy nie spłonęli. Gdy Nebukadnesar zajrzał do środka, 
zobaczył cztery osoby, które rozwiązane chodziły w ogniu bez żadnych 
śladów uszkodzeń na ciele. Furia króla ustąpiła zdumieniu. Zapytał 
swoich satrapów: „Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do 
środka ognia? Oto widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadza-
jących się pośród ognia, i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwar-
tej osoby jest podobny do Syna Bożego” – to wszystko przechodziło 
jego pojęcie.

Kazał ich więc wyciągnąć i dokładnie zbadać. Okazało się, że nie 
odnieśli żadnych obrażeń, ani nawet nie czuć było od nich spaleni-
zny. Niesamowite! Wtedy król się ukorzył i przyznał, że istnieje Bóg 
większy od jego bogów i posiadający nadrzędną władzę nad stwo-
rzeniem. Uznał, że ten Bóg zarówno pokazał własną suwerenność, 
jak i uhonorował wiarę tych trzech ludzi, zachowując ich przy życiu  
w cudowny sposób.

W nagrodę za wierne oddanie swemu Bogu, Nebukadnesar wywyż-
szył ich również, przydzielając im dodatkowe obowiązki w swoim 
królestwie. Oto ludzie, którym mógł zaufać. Przeciwstawili mu się, 
lecz to było dla niego wartościową lekcją – uważaj, jak traktujesz 
Boga Niebios.
Do przemyślenia i dyskusji

1. Przeczytajcie pierwsze trzy rozdziały Księgi Daniela, żeby zoba-
czyć pełny kontekst i tło dzisiejszej lekcji.

2. Jakie dowody sądu Bożego nad tymi, którzy sprzeciwiają się 
Bogu, widzieliście w dzisiejszym świecie? Dobry temat do 
dyskusji.

3. Zastanówcie się, jakie mogą być efekty pychy. Czym ona skut-
kuje w życiu jednostki i w życiu innych?

4. Jakie lekcje wypływają z tego tekstu dla pobożnych ludzi żyją-
cych w bezbożnym świecie? Podyskutujcie.

5. Jest pieśń, której tekst mówi: „Nie uklękną, nie ugną się, nie 

spłoną”. Czy wasza wiara i oddanie Bogu są wystar-
czająco silne, by przejść przez „ogień”? Pomyślcie 
o tym.

Cel lekcji: Rozwijanie i utrzymywanie mocnego oddania 
się w wierze Bogu oraz gotowość poniesienia śmierci, jeśli 
to będzie konieczne dla zachowania takiej wiary.

Kluczowy werset: Daniela 3,28

Daniel modli się za swój lud
Daniela 9,4-8.15-19

Daniel był człowiekiem oddanym Bogu. Był również 
bezkompromisowym Żydem, wiernym swojemu ludowi 
i dziedzictwu oraz swojej religii. Zauważmy, jak jego życie, 
wierność i obowiązkowość pozwoliły na wieloletnią służbę 
pod berłem kilku kolejnych pogańskich królów. Mimo to, 
nigdy nie wyrzekł się dziedzictwa i nie zapomniał o sytu-
acji swego ludu. Wiedział, że słusznie zostali zesłani na 
wygnanie za odejście od Boga. Cierpiał z nimi jako ofiara 
grzechów narodu, który odszedł od Boga. Ale dzielnie 
trwał w wierze.

Jak zauważyliśmy w poprzednich rozdziałach, Daniel 
był bardzo wykształconym człowiekiem. Studiował rów-
nież historię Izraela, co widzimy w Księdze Daniela 9,2. 
Czytając pisma proroków i porównując bieżące wydarze-
nia z zapowiedzianymi przez Jeremiasza (25,11), zrozu-
miał, że zbliża się wypełnienie okresu 70-letniej niewoli. 
Daniel miał wtedy około 85 lat i większość swego życia 
spędził na wygnaniu.

Teraz, kiedy ten czas miał się ku końcowi, Daniel mar-
twił się o to, czy jego lud dokładnie rozumie, dlaczego 
został uprowadzony do niewoli i czy okaże wystarczającą 
skruchę, by znów doświadczać Bożych błogosławieństw. 
Utożsamił się całkowicie z własnym narodem, choć ani 
przez moment nie zauważamy, żeby osobiście był winny 
grzechów, które doprowadziły do wygnania.

Daniel uznał, że Bóg dotrzymuje przymierza i że jest 
miłosierny dla tych, którzy korzą się przed Nim. Wymienia 
grzechy swego narodu. Zbuntowali się przeciw Bogu. 
Grzeszyli i żyli niegodziwie. Nie słuchali również Jego 
posłańców – proroków. Krótko mówiąc, prorok przyznaje, 
że jego naród zasługiwał na karę. Judejczycy okryli się wsty-
dem z powodu swoich grzechów.

Następnie Daniel odwołuje się do dawniejszych aktów 
miłosierdzia Bożego, kiedy Bóg wyzwolił ojców z egipskiej 
niewoli. A teraz w związku z tym prosi Pana, by znów okazał 
łaskę i odpuścił im grzechy, wypuszczając z niewoli. Błaga, 
żeby gniew Boga odwrócił się od Jego ludu i żeby dostali 
jeszcze jedną szansę na udowodnienie skruchy.

Modli się o powrót narodu do ziemi ojców po tym, jak 
doznali zawstydzenia wśród pogan, którzy szydzili z nich, 
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że mają takiego słabego Boga, mówiąc, iż najwyraźniej nie umiał 
ich obronić przed wrogami. Daniel modli się o całkowite odwró-
cenie tej degradacji i upokorzenia.

Prorok w pokorze prosi Boga, żeby wywyższył swoje imię 
poprzez odrodzenie narodu wybranego. On sam wie, że nie wróci 
do Jerozolimy, lecz przepowiada powrót Izraela w wyniku Bożego 
prowadzenia i przy Jego błogosławieństwie. Życzy im jak najle-
piej i przelewa na nich całe współczucie.
Do przemyślenia i dyskusji

1. Prześledźcie życie i służbę Daniela dla różnych królów 
i dynastii. Co mu pozwoliło na tak długą karierę w tej 
roli? Zbadajcie to i omówcie.

2. Jakie są pierwsze kroki prowadzące do okazania skru-
chy i przebaczenia?

3. Co uchroniło Daniela od rozgoryczenia na wygnaniu  
z powodu grzechów innych? Porozmawiajcie.

4. Zastanówcie się nad tym, jak Bóg postępuje ze swoim 
ludem – pomyślcie nad Jego sądem, miłosierdziem, wier-
nością i przebaczeniem.

5. W jaki sposób Daniel przygotował się do wstawiennic-
twa za swoim narodem? Czego możemy się od niego 
nauczyć? Porozmawiajcie o tym.

Cel lekcji:  Zrozumieć, jak powinniśmy przygotować serca, żeby 
zbliżyć się do Boga z naszymi troskami i prośbami.

Kluczowy werset: Daniela 9,19

Wizja Daniela dotycząca przyszłości
Księga Daniela 10,10-19

Troska Daniela o swój naród (patrz ostatnia lekcja) została 
zauważona w niebie i Bóg posłał anioła, żeby pocieszyć pro-
roka i pouczyć go o przyszłości Izraela. Tło tego spotkania jest 
opisane w wersecie 1. Był trzeci rok panowania króla Cyrusa 
Perskiego. Cyrus podbił Babilon, jednocząc imperia Persów  
i Medów. Daniel, który był już wtedy mężem stanu, przetrwał 
tę zmianę i służył pod rządami nowego władcy. Niewątpliwie 
jego mądrość i wieloletnie doświadczenie okazały się korzystne 
w oczach kolejnych królów.

Należy zauważyć, że Cyrus był tym królem, który uwolnił 
Żydów i zachęcił ich do powrotu do Jerozolimy oraz do odbu-
dowy miasta. To pasuje do proroctwa Jeremiasza mówiącego, 
że po siedemdziesięciu latach niewoli zostaną uwolnieni, żeby 
powrócić (Jr 25,11 i Ezd 1,1-3). Był dokładnym przeciwień-
stwem Nebukadnesara, który podbił Jerozolimę i wygnał stam-
tąd Żydów. Jak rozumiemy, była to jednak tylko część Bożego 
planu, a nie przypadkowy zbieg okoliczności w wyniku wojen 
między narodami.

Dwa lata po powrocie Żydów do Jerozolimy Daniel miał 
spotkanie z niebiańskim posłańcem, które zostało opisane  
w niniejszym tekście. Prawdopodobnie było ono odpowiedzią na 

wcześniejsze modlitwy Daniela z poprzedniego rozdziału. Potem 
Bóg dalej objawił swój plan dla narodu wybranego. Powinniśmy 
jednak zauważyć, że treść wizji Daniela pojawia się w rozdziałach, 
które następują po tutaj omawianym tekście. Teraz zobaczymy 
przygotowanie proroka do otrzymania i zrozumienia przesłania 
dotyczącego przyszłości i tego, jak Izrael zostanie wpasowany  
w rozwój wypadków na świecie.

Widzimy, że Daniel przez dłuższy czas trwał w modlitwie  
i poście, przygotowując się przed Bogiem do przyjęcia kolejnego 
objawienia. Pod koniec postu ujrzał męża w jaśniejącej szacie, 
posłanego od Boga, który miał mu pokazać, co się stanie w przy-
szłości wykraczającej daleko poza koniec jego życia (patrz roz-
działy 11 i 12).

W odpowiedzi na dotknięcie owego męża, Daniel zadrżał 
w jego obecności. Posłaniec zapewnił go, że jest umiłowanym 
Pańskim, że jego modlitwy zostały wysłuchane, a teraz on przy-
szedł, by przekazać wiadomość. Sprzeciwiał mu się anioł królestwa 
Persji, lecz Michał, który jest aniołem chroniącym naród żydow-
ski, przyszedł mu z pomocą. Następnie powiedział Danielowi, że 
przyszedł mu objawić, co się stanie z jego ludem w przyszłości 
(co, jak już powiedzieliśmy, jest zapisane w rozdziałach 11 i 12).

Daniel zaniemówił i upadł na twarz. Lecz mąż w lnianej szacie 
dotknął jego ust i prorok przemówił. Uznał swoją marność  
w obecności Bożego posłańca. Został jeszcze raz dotknięty przez 
niego, wzmocniony i upewniony, że podoba się Bogu. Zachęcony 
przez rozmówcę, był już gotów słuchać, mówić i przekazać wia-
domość od Boga.

Do przemyślenia i dyskusji
6. Przeczytajcie rozdziały 10-12, żeby mieć pełny obraz 

wizji Daniela.
7. Zbadajcie jeszcze raz życie Daniela, żeby zobaczyć,  

w jaki sposób był użyteczny dla różnych królów,  
a także jak bliską miał więź z Bogiem. Omówcie swoje 
spostrzeżenia.

8. Zbadajcie usługiwanie aniołów. Czy oni nadal działają?
9. Jakie widzicie dowody działania złych duchów we współ-

czesnym świecie, mających na celu psucie dzieła Bożego? 
Porozmawiajcie o tym.

10. Jak powinniśmy się przygotować na społeczność  
z Bogiem?

11. W jaki sposób Bóg mówi do ludzi dzisiaj?

Cel lekcji: Prawidłowe przygotowanie i postawa do przyjęcia 
przesłania od Boga.

Kluczowy werset: Daniela 10,19.

Zaczerpnięto ze Sword and Trumpet, styczeń 2018
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Huragany, powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi, tornada, pożary i katastrofy naturalne! To 
wszystko wzbudza w ludzkich sercach przerażenie. Czasem te rzeczy następują bez ostrzeżenia, 
natomiast innym razem mieszkańcy zagrożonych okolic otrzymują komunikaty o konieczności 
ewakuacji. W dodatku te klęski stale się mnożą.

Wszyscy słyszeliśmy o przemocy domowej, o strzelaninach w szkołach, o terroryzmie i o innych 
aktach przemocy, niosących ze sobą coraz więcej strachu i poczucia niepewności. Być może niektó-
rzy z nas przeżyli coś takiego, więc znają ten ból, poczucie utraty bliskich, bezsensowność i rozpacz. 

Człowiek próbuje się jakoś zabezpieczyć przed katastrofami naturalnymi i tymi wywołanymi 
przez siebie samego, lecz jego możliwości są ograniczone.

Wtedy właśnie może przemówić Bóg – gdy człowiek zdaje sobie sprawę z własnych słabości. Jak 
mówi przysłowie: „Ludzka niemoc jest okazją dla Boga”.

Dawid opisuje Boży głos w Psalmie 29,3-10: „Głos PANA nad wodami; zagrzmiał Bóg chwały, 
PAN nad wielkimi wodami. Głos PANA potężny, głos PANA pełen majestatu. Głos PANA łamie 
cedry, PAN łamie cedry Libanu; i sprawia, że skaczą jak cielę, Liban i Sirion jak młody jednoro-
żec. Głos PANA krzesze płomienie ognia. Głos PANA wstrząsa pustynią, PAN wstrząsa pustynią 
Kadesz. Głos PANA sprawia, że z bólem rodzą łanie i ogołacają się lasy, a w jego świątyni każdy 
opowiada o jego chwale. PAN zasiada nad potopem, PAN zasiada jako Król na wieki”. 

Bóg mówi przez naturę, żeby przypomnieć ludziom, kim jest – adresatami tych napomnień są 
pojedyncze osoby lub całe grupy ludzi. Przykład tego zjawiska widzimy w życiu Hioba. Bóg odwo-
ływał się do jego wiary, zadając mu wiele pytań dotyczących Boskiej suwerennej kontroli nad oko-
licznościami. Hiob nie potrafił odpowiedzieć na żadne z postawionych pytań. Hiob po prostu 
musiał pozwolić Bogu mówić, a następnie potwierdzić wiarę w doskonałą i wszechwładną Bożą 
mądrość pośród wszystkich okoliczności. Hiob ujrzał Boga w nowy sposób; jego wiara doznała 
wzmocnienia, gdy zaakceptował Bożą wolę. Dzisiaj wiele osób jest zachęconych przez doświad-
czenia tego męża, pokazujące, jak „pełen litości i miłosierdzia” jest Pan.

Apostoł Piotr przypomina w 2 Liście Piotra 1,17-18, jak wraz z Jakubem i Janem usłyszeli głos 
Boży z nieba podczas Przemienienia Pańskiego: „To jest mój umiłowany Syn, w którym mam 
upodobanie”. Potem mówi jednak w wersetach 19-21, że Słowo Boże zawarte w Pismach jest 
„mocniejszym słowem prorockim”, a my dobrze zrobimy, trzymając się Go jak lampy. Ten sam 
„cichy, łagodny głos” (1 Krl 19,12), który usłyszał Eliasz, dzisiaj mówi do nas w sumieniach, 
gdy Boży Duch łaski oświeca nasze serca. Ten głos ma potężny, życiodajny wpływ na nasze życie  
i charakter.

Wreszcie, w Psalmie 29,11 czytamy: „PAN doda mocy swojemu ludowi, PAN pobłogosławi 
swój lud pokojem”. Głos naszego Pana nie milknie, bo On ma nam nadal coś do powiedzenia 
– daje pokój naszym duszom nawet pośród największych klęsk żywiołowych. Ten głos pociesza  
i uzdrawia.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czy BÓG dzisiaj mówi?
—D. M.
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Szacunek i uległość idą ręka w rękę, wyrażając Boże zasady 
harmonijnego życia. Szacunek jest pragnieniem okazywa-
nia uwagi lub właściwego stosunku do innych. Uległość jest 
pokornym i cichym poddaniem się władzy lub czyjejś woli.

Pielęgnowanie szacunku prowadzi dzieci do postawy ule-
głości i oznacza karmienie, wzmacnianie, nauczanie i kulty-
wowanie wiecznej prawdy w ich życiu. W szóstym rozdziale 
Piątej Księgi Mojżeszowej położono na to nacisk. Musimy 
pilnie uczyć nasze dzieci idąc, siedząc, kładąc się i wstając. 
Nasze dzieci powinny słyszeć na własne uszy i widzieć na 
własne oczy nasz program nauczania. „Przywiążesz je jako 
znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi 
oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na 
twoich bramach” (5 M 6,8-9).

Gdzie się zaczyna szacunek i uległość? Jedno i drugie musi 
się zadomowić w naszych sercach, zanim będziemy mogli 
efektywnie nauczać innych. Życiem musimy dawać świa-
dectwo temu, co mówimy.

Biblia wiele mówi na temat naszych postaw w stosunku do 
samych siebie i do innych. „Miłością braterską jedni drugich 
miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu sza-
cunku” (Rz 12,10). „Powiadam bowiem każdemu spośród 
was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż 
należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do 
wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił” (Rz 12,3). „I nie czyń-
cie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz 
w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie” 
(Flp 2,3).

Nauczanie dzieci szacunku i uległości powinno się zacząć 
od małego. Niemowlę uspokaja się w matczynych ramionach. 

Kiedy dziecko zaczyna raczkować i chce rzeczy zakazanych, 
wtedy rodzice zaczynają rozwijać w nim chęć okazywania 
właściwej postawy względem nich i całej rodziny. Niektórzy 
rodzice wolą zabezpieczać dom przed dziecięcymi „pomy-
słami” zamiast rozwijać w maluchach szacunek i uległość. To 
jedynie tworzy problemy na później, które będą się pojawiać 
wszędzie, gdzie takie rozwydrzone dzieci się pojawią.

Rozwijamy szacunek, ucząc nasze dzieci, co znaczy słowo 
„nie”. Czasem może być konieczne skojarzenie z tym bólu. 
Czasem widzimy, że małe dziecko nadal sięga po zakazany 
przedmiot i patrzy na nas, sprawdzając, czy nieposłuszeństwo 
będzie bolało. Dzieci muszą znać postawione im granice. 
Pewne wnuki pojechały do dziadków na obiad. Po posiłku 
dziadek powiedział: „Umyjcie po sobie talerze”. Jedno  
z młodszych dzieci spojrzało na niego badawczo i zapytało: 
„Dziadku, czy umiesz dawać klapsy?”. „Umiem” – odparł 
dziadek.

Dzieci muszą znać granice i nie mogą przekraczać ich. 
Muszą wiedzieć, że pierwsze ostrzeżenie skierowane do nich 
jest ostatnim. To buduje poczucie bezpieczeństwa i wolności 
(w jej właściwym ujęciu) w ich życiu. 

U dzieci trzeba rozwijać szacunek dla rówieśników, z któ-
rymi się bawią. Uczymy je, jak się dzielić i dawać, a nie tylko 
żądać tego, co ma inne dziecko. Biblia zachęca nas do życia  
w pokoju ze wszystkimi, o ile to możliwe. I takie życie zaczyna 
się już od najmłodszych lat.

Rozwijamy w nich również szacunek i uległość w stosunku 
do innych dorosłych. Czy odwiedzając dziadków, od razu po 
wejściu pędzą do kącika z zabawkami, czy poświęcą chwilę, 
żeby się przywitać i odpowiedzieć na kilka pytań?

Szacunek prowadzący do uległości
—Raymond Siegrist

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

rodzicówdla
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Szkoła jest dla naszych dzieci okazją 
do relacji z władzą inną niż rodzicielska. 
Jako rodzice powinniśmy uznać autorytet 
nauczyciela wobec nich. Znów nasz szacu-
nek w stosunku do niego jest bardzo ważny.

Wyrażanie w domu szacunku dla nauczy-
cieli i wszystkich innych wychowawców 
przełoży się na okazywanie go w szkole! 
Powiedzmy, że dziecko przychodzi do 
domu po lekcjach i mówi: „Tato, spójrz na 
to zadanie. Przecież ja nie zdążę go zrobić”. 
Ojciec po przyjrzeniu się zadaniu może 
zachęcić: „Jeśli wcześniej się weźmiesz do 
pracy, to zdążysz”. 

Inaczej wygląda scenariusz, gdy ojciec 
odpowiada: „To jest masa pracy. My też 
mamy swoje zajęcia. Nie wiem, jak ty z tym 
wszystkim zdążysz”. I woła mamę. „Spójrz, 
ile dziecko ma zadane”. A mama mu wtó-
ruje: „To nie do wiary. Cóż ten nauczy-
ciel sobie wyobraża?”. Mama rozmawia  
z babcią, która również wyraża współczu-
cie: „Biedny Jaś. To nie jest w porządku”.

Według którego scenariusza reagu-
jemy? Jak reaguję ja? Czy w waszym tonie 
pobrzmiewa nuta rozżalenia na szkołę?

Jako rodzice powinniśmy okazywać 
szacunek każdemu, kto stanie na naszej 
drodze. Czy szanujemy braci starszych 
w kościele, policjantów, telemarketerów, 
urzędników i władze państwowe? Jeśli nie 
znamy odpowiedzi na te pytania, to zapy-
tajmy naszych dzieci. One wszystko widzą.

Czy wpajamy dzieciom szacunek dla tych 
ludzi z otoczenia, którzy powszechnie nie są 
szanowani? Biblia mówi: „Czyńcie dobrze 
wszystkim ludziom”. „Nie daj się zwycię-
żyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. „Jeśli 
twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go”. 
„Okazujcie szacunek wszystkim ludziom”.

Dlaczego mamy uczyć szacunku? Po to, 
by rozwinąć w naszych dzieciach uległość, 
która pomoże im poddać się Jezusowi 
wtedy, gdy będą już na tyle świadome, żeby 
się nawrócić i żeby uznawały przywództwo 
w Kościele.

Zaczerpnięto z Home Horizons, październik 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pierwsze miesiące życia małżeńskiego to wyjątkowy czas. 
Nowożeńcy na to czekali, marzyli o tym, jak im będzie razem, 
robili plany i zastanawiali się, kiedy wreszcie to nastąpi. Teraz 

są mężem i żoną – wspaniale!
Każde z małżonków upaja się błogosławieństwem, jakim jest fakt, że 

mąż czy żona właśnie ją lub jego wybrali sobie za życiowego towarzysza. 
Znajdują wielką przyjemność w rozmowach o tym, jak Bóg ich ze sobą 
połączył. Opowiadają o pierwszych poruszeniach miłości odczuwanej 
do siebie nawzajem i o nadziejach, jakie im towarzyszyły. O rozczaro-
waniach, jakie ich dotykały, kiedy przychodziły zwątpienia we wspólną 
przyszłość i o błogosławieństwach rozniecania tych nadziei na nowo.

Młody mąż przypomina sobie, jaki był przejęty oświadczynami  
i w jakim napięciu czekał na odpowiedź. Jego młoda żona śmieje się  
i odpowiada: „Wydawało mi się, że już nigdy mi się nie oświadczysz!”. 
Przeżywają ponownie te pierwsze dni, gdy uświadomili sobie, że zostali 
uznani przez drugą stronę za życiowych towarzyszy i te święte chwile, 
kiedy sobie przysięgali.

Wracają do chwil, gdy planowali wesele, i wspominają, jak rosło  
w nich oczekiwanie na ten dzień. Uśmiechają się na myśl o życzeniach 
składanych przez wielu gości, którzy dzielili z nimi ten czas. Siedzą 
przytuleni do siebie na używanej sofie, którą właśnie kupili i czytają 
tekst kazania, które zostało im wygłoszone. Używając różnorodnych  
i wspaniałych prezentów ślubnych, myślą o dawcach i wyobrażają sobie, 
co musiał myśleć każdy z nich, gdy konkretny dar wybierał. 

Dar w postaci kochającego współmałżonka jest rzeczywiście wielkim 
błogosławieństwem od Boga i trzeba się nim radować. „Ciesz się żoną 
twojej młodości” (Prz 5,18).

W tym okresie głębokiego osobistego szczęścia ważne jest to, żeby 
mąż i żona nie zajęli się sobą nawzajem do tego stopnia, by stracić  
z oczu właściwy cel ich życia. Niektóre pary wydają się tak zachwycone 
i samowystarczalne, że nie odczuwają potrzeb innych ludzi. Mogą nie 
zdawać sobie sprawy, że obok ich wielkiego szczęścia istnieją również 

Nowe wspólne
Ż Y C I E

Fragment książki Potrójny sznur

—Richard KoehnCZĘŚĆ PIERWSZA
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ludzie nieszczęśliwi i potrzebujący pomocy. Tacy nowo-
żeńcy są na najlepszej drodze do egocentryzmu.

Rozpoczynanie nowego, wspólnego życia nie jest porą 
na coś takiego. Właśnie wtedy ustalają się priorytety  
i wzorce na kolejne lata. O wiele łatwiej jest ustawić 
sobie Boże wzorce, gdy obydwa serca są otwarte i czułe 
na siebie nawzajem, pragnąc uszczęśliwić siebie nawza-
jem, niż później, gdy niepożądane nawyki już zaczną kie-
rować codziennym życiem.

Jest to czas rozwijania gościnności. Otwórzcie swój 
dom. Zacznijcie używać najlepszej porcelany, kompletu 
sztućców i waz, które czekają w gablotach. Zapraszajcie 
inne młode pary, jeśli są takie w waszej społeczno-
ści, zachęcając ich do rozwijania wzajemnych kontak-
tów. Ale nie ograniczajcie się tylko do nich. Zapraszajcie 
również starsze małżeństwa. Nawet dziadkowie i wdowy  
z waszego zgromadzenia będą zachwyceni, mogąc was 
odwiedzić w nowym domu i zobaczyć, jak wam się wie-
dzie. Wrócą do swych domów zachęceni.

Niektóre młode żony będą się obawiały podawania 
posiłków swoim gościom. To jest zrozumiałe, ale niech 
te lęki nie przezwyciężają pragnienia gościnności. Nie ma 
nic złego w poproszeniu mamy lub teściowej o pomoc 
w zaplanowaniu prostego menu, które będzie łatwe  
w wykonaniu i podaniu. Można poprosić męża o pomoc 
w rozkładaniu nakryć i we wszystkim, co leży w zasięgu 
jego możliwości.

„Ale o czym będziemy rozmawiać?” – to jest zazwy-
czaj kolejne pytanie stawiane przez młode pary myślące  
o zaproszeniu gości. „Czym my ich zajmiemy?”. 
Zapytajcie gości o ich życie: jaki mają zawód, jak spędzają 
czas wolny, o ich zainteresowania, gdzie robią zakupy, 
co najbardziej smakuje im i ich rodzinom. Do czasu, 
gdy omówicie te wszystkie tematy, a goście dowiedzą się 
czegoś więcej o waszym życiu, popołudniowa lub wie-
czorna wizyta będzie już trwać w najlepsze.

Jeśli trafiliście na takie wersety w Biblii, które wydają 
wam się trudne, zapytajcie gości, czy potrafią je wyjaśnić. 
Kontynuujcie rozmowę rozpoczętą w szkole niedzielnej 
albo na grupie biblijnej. Można również porozmawiać 
o bieżących sprawach Kościoła. Uważajcie jednak, żeby 
nie rozmawiać o innych ludziach – chyba, że będziecie 
to robić w uprzejmy i budujący sposób.

Innym wartościowym zajęciem jest wspólne śpiewa-
nie. Jeśli grupa ludzi zebranych u was w domu lubi śpie-
wać, to można to zaproponować. Zawsze miejcie pod 

ręką jakieś śpiewniki i zaproponujcie coś na początek. 
Jeśli wśród gości są osoby nie lubiące śpiewać, to zapewne  
z przyjemnością posłuchają innych.

Czas rozpoczęcia nowego, wspólnego życia służy rów-
nież tworzeniu wzorca odwiedzania innych. Przyjmujcie 
zaproszenia i uczcie się być miłymi gośćmi, którzy 
doceniają gospodarzy. Poza tym, uczcie się poznawać 
sąsiadów. Zatrzymajcie się czasem przed ich domami  
i porozmawiajcie chwilę. Zanieście blachę ciasta w geście 
miłości komuś starszemu i samotnemu.

Mąż może pomóc sąsiadowi widząc, że sam się z czymś 
zmaga. Nie bójcie się zadzwonić do sąsiadów z pytaniem, 
czy możecie pożyczyć jakieś narzędzie, szklankę cukru 
czy mąki, jeśli akurat wam tego zabrakło do zrobienia 
czegoś w garażu albo w kuchni. Większość sąsiadów 
doceni taki gest pokory i chętnie skorzysta z okazji, żeby 
zamienić kilka słów. Oczywiście pamiętajcie, żeby oddać 
to, co pożyczyliście.

Nie ubędzie waszej małżeńskiej miłości, jeśli poświę-
cicie czas na odwiedzanie wdów, osób starszych czy ubo-
gich w społeczności. Ta praktyka jest wyraźnie zalecana 
w Piśmie i sowicie wynagradzana przez  naszego niebiań-
skiego Ojca. Warto by było, gdyby każde młode małżeń-
stwo dla dobrze pojętej dyscypliny spróbowało znaleźć  
w każdym tygodniu trochę czasu na taką wizytę, nawet 
jeśli miałoby to oznaczać rezygnację z jakichś innych 
zajęć towarzyskich.

Po ślubie młode pary zazwyczaj łapią się na tym, że 
zostały wciągnięte w jakiś społeczno-duchowy bieg  
z przeszkodami. Do tej pory będąc w stanie wolnym spo-
tykali się oni z rówieśnikami, chodzili na grupki biblijne 
i uczestniczyli w innych zajęciach młodzieżowych. 
Teraz nagle oczekuje się od nich, że będą się poznawać  
z innymi małżeństwami. To może być szczególnie trudna 
zmiana w społecznościach, gdzie młodych małżeństw jest 
niewiele.

Bardzo ważne jest, żeby młode małżeństwa wiernie 
okazywały poświęcenie dla Boga, który ich połączył. 
Dla ich duchowego rozwoju istotne jest demonstrowa-
nie wsparcia dla Kościoła Bożego tak, jak tylko mogą. 
Bóg używa takich środków jak studium biblijne, szkoła 
niedzielna, nabożeństwa i inne działania Kościoła, żeby 
nadać swemu ludowi kierunek. Podczas nabożeństw 
mamy społeczność z innymi wierzącymi, co nas wzbo-
gaca. Unikanie tego poważnie pozbawia nas duchowego 
pokarmu zaplanowanego przez Pana. Młodzi ludzie 
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trzymający się z dala od Kościoła wysyłają również 
sygnały, że mogą sobie dać radę bez duchowych wskazó-
wek i nie potrzebują wspólnoty z braćmi.

Młode pary mogą się zastanawiać, jak powinny się 
zachowywać publicznie. Ich miłość jest dla nich bardzo 
świeża i szczególna. Nie mają nic przeciwko temu, żeby 
to okazywać. Nie chcieliby jednak zachowywać się nie-
stosownie wobec siebie nawzajem.

W tej dziedzinie młoda para potrzebuje trzeźwego 
osądu. O niektórych mówi się, że nie mogą przestać się 
dotykać. Zachowanie wzbudzające tego rodzaju komen-
tarze jest przesadne. Nie byłoby jednak również wła-
ściwe, gdyby młodzi udawali publicznie, że się nawzajem 
nie zauważają.

Dla nowożeńców trzymanie się za ręce w zgromadze-
niach wydaje się czymś właściwym. Otwieranie drzwi 
samochodu żonie przez męża jest po prostu uprzejme. 
Widziałem już takie sytuacje, gdy nowożeńcy celowo 
przechodzili przed Kościołem jedno za drugim osobno,  
a żona szła kilka kroków za mężem. Zauważałem, jak 
mąż sam opuszczał budynek, zostawiając żonę samą, 
żeby za nim weszła do samochodu. Takie „akcje” nie 
mają nic wspólnego ani z szacunkiem dla żony, ani nawet 
z uprzejmością. 

Postawienie ołtarza rodzinnego jest ważne dla ducho-
wego wzrostu i dobrego samopoczucia każdego młodego 
małżeństwa. Mąż od pierwszego dnia małżeńskiego życia 
powinien dbać o to, żeby każdy dzień zaczynał się od 
skupienia się na Słowie Bożym i modlitwie. Musi poczu-
wać się do głębokiej odpowiedzialności za prowadzenie 
swego nowego domu w taki sposób, żeby spoczywało nad 
nim Boże błogosławieństwo. Patrzy na swą młodą żonę, 
tak drogą jego sercu, i rośnie w nim pragnienie, żeby jej 
życie było szczęśliwe. Pokornie uznaje, że musi uzyskać 
Bożą pomoc w przewodzeniu rodzinie.

Mając to wszystko w pamięci, ten chrześcijański mąż 
prosi żonę, by przyłączyła się do niego w wielbieniu Boga. 
Siadają na swojej używanej sofie albo na krzesłach przy 
stole w kuchni. Mężczyzna bierze do ręki Biblię i czyta  
z niej kilka wersetów. Wypowiada kilka komentarzy, 
objaśnia wersety i mówi, co one znaczą w praktyce dla 
ich życia. Mogą wspólnie zaśpiewać. A potem klękają 
ramię w ramię do modlitwy.

Czytanie Pisma, komentarze czy słowa modlitwy 
nie muszą być uczone ani biegłe. Jednak żona, słu-
chając męża, widzi troskę i pragnienie jego serca. Jest 

zadowolona. W jej sercu rodzi się myśl: „Poszłabym za 
nim na koniec świata, bo wiem, że on chce dla mnie jak 
najlepiej”.

W tym świętym czasie czytania Słowa i modlitwy Bóg 
zbliża się do tej pary. Gdy proszą o Jego pomoc i pro-
wadzenie na cały dzień, wówczas On się do nich przyłą-
cza. Daje im poznanie, usuwa egoizm i pomaga widzieć 
w wyraźnej perspektywie to wszystko, co jest na dzisiaj 
do zrobienia. Gdy mąż i żona poddają swoją wolę i cało-
dzienne plany kierownictwu Ojca, potrójny sznur splata 
się po raz kolejny, wydłużając się z upływem czasu.

Nie chodzi o to, że ta para małżeńska otrzymuje przy 
tym codziennym ołtarzu jakieś szczególne objawienia 
od Boga. To ich doświadczenie może się czasem wyda-
wać całkiem zwyczajne, nawet przy największej szcze-
rości serc. Ten wspólny poranny czas nadaje jednak ton 
i kierunek na całą dobę. Mąż i żona uznają potrzebę 
słuchania Bożego głosu i stale odczuwają Jego dłoń. 
Dostarczają Mu okazji, żeby do nich mówił, jeśli zechce. 
Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni” (Mt 5,6). 
Ta obietnica jest wciąż aktualna.

Pod koniec dnia oboje mogą odczuwać potrzebę spę-
dzenia czasu z Bogiem w samotności. Może poroz-
mawiają o wydarzeniach dnia, dzieląc się troskami  
i problemami, jakie tego dnia się pojawiały. Jeśli doszło 
do jakichkolwiek utarczek lub zranień między nimi, 
wyznają to i powraca wzajemne zrozumienie. Potem 
znów klękają do wspólnej modlitwy. Wyznają Bogu 
upadki i proszą o wybaczenie. Powierzają Mu wszyst-
kie sprawy, jakie wyłaniają się na horyzoncie ich życia 
i dziękują za ogrom błogosławieństw, jakimi mogli się 
cieszyć tego dnia.

Oboje zasypiają z czystym sumieniem. Nie mają złych 
uczuć ani w stosunku do siebie nawzajem, ani w sto-
sunku do nikogo innego. Nic nie zakłóca ich miłości, 
żadne obawy nie wysysają z nich energii. Mogą odpo-
cząć i być gotowi na nowy dzień, któremu stawią czoła  
z odwagą i wigorem.

Pewien poeta napisał: „Nie mógłbym kochać cię nawet 
w połowie tak samo, gdybym bardziej nie kochał Jezusa”. 
Mężowie i żony mogą osiągnąć pełny potencjał wzajem-
nej miłości jedynie wówczas, gdy kochają Jezusa ponad 
wszystko. Przychodząc codziennie do ołtarza modlitwy  
i oddając chwałę przede wszystkim Bogu, będą się 

—ciąg dalszy na str. 18
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Johann Loserth podaje następującą relację z życia Jakoba 
Huttera:

Błędem jest uznawanie prostego i nieuczonego kape-
lusznika Jakoba Huttera za ojca i założyciela ruchu ana-
baptystycznego w Tyrolu. Ruch anabaptystyczny kwitł 
już na długo, zanim Hutter się do niego przyłączył.  
Z pewnością jednak nikt z jego poprzedników ze wschod-
niego odgałęzienia tego ruchu nie wywarł takiego wpływu 
jak on; nikt z takim powodzeniem nie zakładał kościołów. 
Hutter nie tylko przyczynił się do wzmocnienia ruchu 
w ekstremalnie trudnych czasach, lecz założył szczególną 
organizację, która przetrwała na Morawach aż do końca 
ze swym wspólnotowym charakterem i stał się założycie-
lem Bractwa nazwanego jego imieniem, którego odnogi 
nadal jeszcze rosną na kontynencie amerykańskim. 

Pochodził z wioski Moos niedaleko St. Lorenz w powie-
cie Bruneck położonym w Dolinie Puster w Tyrolu. 
Skąpo wykształcony w szkole w Bruneck, wyjechał do 
Pragi w Tyrolu, by uczyć się zawodu kapelusznika. Potem 
– w związku ze swoim zawodem – zaczął intensywnie 
podróżować i w końcu osiedlił się w Spittal nad rzeką 
Drau w Karyntii. W Klagenfurcie prawdopodobnie po 
raz pierwszy zetknął się z nauczaniem anabaptystów, 
które stało się tak ważne dla jego wewnętrznego rozwoju. 
Nigdy nie był na Śląsku ani w Bawarii i dowiedział się  
o Gabrielu Ascherhamie i jego grupie Silezjan w 1529 
roku, kiedy przybył na Morawy, szukając jakiegoś 

spokojnego miejsca dla swej małej wspólnoty. Nie wia-
domo, kiedy został ochrzczony, ale po tym, jak „przy-
jął przymierze łaski, prosząc w chrześcijańskim chrzcie 
wodnym o dobre sumienie, prawdziwie porzucając świat, 
żeby prowadzić pobożne życie, a Boże dary zostały mu 
wyraźnie udzielone, został wybrany i posłany w służbie 
Ewangelii”.

W ramach tej służby najpierw podróżował przez Dolinę 
Puster w Tyrolu. Jedna z pierwszych małych wspólnot, 
jaką prowadził, powstała w Welspergu. Tamtejsza spo-
łeczność gromadziła się na zmianę w domu u jego krew-
nego Baltazara Huttera i u kowala kos Andreasa Planera. 
W tym drugim miejscu Hutter ochrzcił jednego dnia 
dziesięć osób. Miejscowe władze dowiedziały się o tym 
„zgromadzeniu” w maju 1529 roku i nakazały sędziemu 
Christophowi Herbstowi, żeby zaskoczył i aresztował 
anabaptystów. Kilkoro aresztowano, lecz Hutter wraz 
resztą uciekli. Zeznania uwięzionych zostały przesłane 
do Innsbrucka. 

Mimo, że przełożonemu udało się tym razem uciec; 
w 1529 roku władze aresztowały jego siostrę Agnes. Już 
wcześniej darowano jej tę samą „winę”, lecz natychmiast 
po tym wróciła do Bractwa. To spowodowało, że wydano 
na nią zaoczny wyrok. Prześladowania „świętych tej 
ziemi” stopniowo stawały się nie do zniesienia. Wszędzie 
było widać krew męczenników i płonące stosy, więzienia 
zapełniły się aresztowanymi, porzucone przez nich dzieci 

—Jakob HutterCzęść szósta

Wierność braterska
Listy z czasów prześladowań

część
historyczna

„Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci; 
swoich starszych, a powiedzą ci.”  Księga Powtórzonego Prawa 32,7
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tych problemów. Podobnie zrobiła grupa z Austerlitz. 
Dlatego Hutter i Schtitzinger wrócili na Morawy, zba-
dali „gdzie leży problem i stwierdzili, że większa wina 
obciąża grupę z Austerlitz”. Po wygaszeniu sporu wró-
cili do Tyrolu, lecz następnego roku znów musieli wrócić 
na Morawy, żeby ponownie przywrócić tam porządek. 
Anabaptyzm rozkwitał na Morawach. Wierzący garnęli 
się tam liczną rzeszą, przybywając ze Śląska, Szwabii, 
Palatynatu i Tyrolu.

W tym czasie tyrolscy anabaptyści musieli walczyć  
o przetrwanie. Na rok 1533 przypadł szczyt prześlado-
wań ruchu w Tyrolu, bo władze nie zamierzały łago-
dzić represji. Czyniono szczególne wysiłki, żeby złapać 
Huttera, „który wciągnął do tej sekty wielu ludzi z całego 
okręgu”. Nie znalazł się jednak nikt, kto chciałby przy-
jąć nagrodę za pomoc w jego ujęciu. Gdy anabaptyści  
z regionu Gufidaun stwierdzili, że tyrania sięgnęła zenitu 
i nie da się już dłużej tam żyć, Hutter został wysłany 
na Morawy z misją przygotowania nowego domu dla 
emigrantów.

Hutter prowadził kościół w Auspitz silną ręką. Kroniki 
Geschichts-Bucher mówią: „Zaprowadził w prawdziwym 
kościele porządek dzięki łasce Bożej; dlatego od tamtej 
pory jesteśmy nazywani huterytami”. Strata – spo-
wodowana odejściem jednego z byłych uczniów, czyli 
Schtitzingera i innych niezadowolonych osób, które 
odeszły spod jego przywództwa – szybko została uzupeł-
niona świeżymi nabytkami z Tyrolu. W liście napisanym 
natychmiast po tym rozłamie Hutter wymienia 120-130 
osób, które przyłączyły się do nich w ciągu kilku następ-
nych tygodni. Relacje wysłane przez niego z kościoła  
w Auspitz do Tyrolu spowodowały iście masową migra-
cję anabaptystów na Morawy; ludzie przybywali w poje-
dynkę i w grupach.

W reakcji na stały przyrost liczebny, Hutter musiał 
poszukać nowych domów modlitwy; w tym samym roku 
(1533) znaleziono taki w Schakowitz, niecały kilometr na 
południe od Auspitz. Z Tyrolu przybywało coraz więcej 
wierzących, przyłączając się do huterytów. Nawet tyrolska 
szlachta (jak Sigmund von Wolkenstein) pielgrzymowała 
do Auspitz. Na początku 1534 roku miało miejsce ogólne 
poruszenie wśród tyrolskich anabaptystów. Wkrótce 
władze ze zdumieniem czytały raporty o tym, że wszystkie 
doliny Sterzing były ich pełne; z Moraw przybyło trzech 
przełożonych, ewangelizując w okolicy Schwaz. Prawie 
jednocześnie pojawiły się pogłoski, że Hans Amon pla-
nuje najbliższej wiosny „wysłać ludzi, których odwiódł od 
prawdziwej wiary w Dolinie Puster i innych miejscach” 
na Morawy. Mimo rozkazów, żeby strzec łodzi na rzece 
Inn, emigranci jakoś przedostawali się w tamte okolice. 

głodowały w domach bez żadnego promyka nadziei  
z wyjątkiem Bożej pomocy.

Wtedy niektórzy przypomnieli sobie, że Pan Zastępów 
zgromadził lud dla swego Imienia w mieście Austerlitz na 
Morawach. Starsi postanowili posłać tam brata Jakoba  
i Simona Schtitzingera, żeby zebrali więcej informacji. Po 
usłyszeniu pozytywnych wieści Bractwo z Tyrolu posta-
nowiło dołączyć do wspólnoty na Morawach. Hutter 
wyznaczył swego współpracownika Georga Zaunringa, 
żeby ich poprowadził, a następnie wysłał tam jedną małą 
grupkę. Większość z nich należała do osieroconej wspól-
noty Blaurocka (sam Blaurock został spalony na stosie 
6 września 1529 w Klausen)1. Pojedynczo i w grupach, 
zmuszeni prześladowaniami w całej okolicy, anabapty-
ści próbowali przedostać się na Morawy. Nie mieli wła-
ściwie innego wyboru. Tamtejsze władze wskazywały  
w liście do króla Ferdynanda, że od dwóch lat prawie 
nie było dnia, by jakaś sprawa dotycząca anabaptystów 
nie wpływała do sądów. „Ponad 700 osób zostało straco-
nych albo wygnanych. Niektórzy sami uciekli”. Wszelkie 
zakazy były nieskuteczne. „Ci ludzie nie tylko nie są 
przerażeni karą, lecz nawet sami się zgłaszają; rzadko 
którego udaje się nawrócić; prawie wszyscy chcą umie-
rać za swoją wiarę”. 

Tam Hutter pracował nieustraszenie. Wczesnym latem 
1530 roku napisał o tym list na Morawy. Jednak podczas 
gdy poświęcał całą energię trosce o braci na miejscu, zimą 
1530 roku w Austerlitz zaczęły się konflikty zagrażające 
dalszemu istnieniu społeczności i w końcu doszło do roz-
łamu na dwa wrogie względem siebie obozy. Powodami 
tych podziałów było niewłaściwe stosowanie kościelnych 
przepisów przez ordynowanych przywódców, problemy 
z dyscypliną kościelną, złe zarządzanie dobrami, brak 
taktu w rozwiązywaniu ważnych spraw, ambicje niektó-
rych osób – wszystko to zostało opisane przez Reublina 
w liście do Pilgrama Marpecka w roku 1531.

Część tej społeczności przeniosła się do Auspitz, wysław-
szy wcześniej posłańca do Huttera i prosząc o zbadanie 

 1. Georg Blaurock, Konrad Grebel i Felix Manz jako pierwsi trzej 
przyjęli chrzest wiary (1525). Blaurock kontynuował dzieło ewange-
lizacyjne w dolinach Tyrolu. Tam Jakob Hutter zapoznał się z ruchem 
anabaptystycznym i wkrótce został jednym z przywódców. „Według 
raportu Christopha Herbsta z Toblach, 26 maja 1529 roku Jakob Hut-
ter był już ‘Przełożonym nad innymi’, zatem musiał być już w kontak-
cie z Georgiem Blaurockiem latem 1529, choć Blaurock działał nieco 
bardziej na południe od Jakoba Huttera (…). W sierpniu 1529 roku 
Georg Blaurock znów przybył w okolice Klausen, gdzie jego potężna 
służba zakończyła się aresztowaniem 14 sierpnia, a jego życie dobie-
gło końca 6 września. Jesienią tego roku Jakob Hutter jechał na Mora-
wy jako powszechnie uznany przedstawiciel Braci Tyrolskich. Zatem 
możemy przypuścić, że jego misja była przynajmniej planowana za 
zgodą Georga Blaurocka” (Eberhard Arnold, str. 49f, przypis 3).
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Można sobie wyobrazić, z jaką radością władze przyjęły 
informację, że Hutter i Amon zostali aresztowani w Linzu. 
Znaczną liczbę braci złapano w Hohenwart w Austrii  
i Hutter wysłał do nich pocieszający list. Napisał w nim, 
że w Auspitz również panuje wielki ucisk. W Tyrolu pozo-
stało już niewielu braci, którzy również przygotowywali 
się do wyjazdu na Morawy pod niezmordowanym przy-
wództwem Hansa Amona.

Lecz tam sprawy również przybrały zły obrót dla ana-
baptystów. Od dawna przygotowywano zadanie im ciosu, 
co było właściwie konsekwencją wydarzeń w Munster. 
Nie ziściło się to jednak aż do roku 1535. Zgromadzenie 
ustawodawcze Moraw w obecności króla Ferdynanda 
I postanowiło wypędzić wszystkich anabaptystów. Na 
próżno protestowali, że nielegalnie wyrzucono ich  
z domów i pozbawiono dóbr. Nikt nigdy na Morawach 
nie miał powodu do skargi na miejscowe władze. Jeśli 
suweren lub feudałowie żądali danin czy podatków, ana-
baptyści byli gotowi płacić je według swoich możliwo-
ści, o ile tylko pozwalano im pracować i wyznawać swą 
wiarę. Tym razem do sądu również trafiła petycja w spra-
wie wygnania, lecz została odrzucona. Marszałek Johann 
von Lipa, który wziął anabaptystów w obronę, naraził się 
na groźbę popadnięcia w niełaskę u króla. Tak oto ana-
baptyści musieli się wynieść z kraju, popadając w skrajną 
nędzę.

Hutter wziął swój tobołek, podobnie jak jego współ-
pracownicy. Bracia i siostry z dziećmi szli parami. 
„Zostali” – czytamy w Geschichts-Bucher – „wypędzeni 
na pola niczym stado owiec. Nie pozwolono im nigdzie 
obozować, dopóki nie doszli do wioski Tracht na ziemi 
należącej do rodu Liechtenstein. Rozłożyli się tam na 
rozległym wrzosowisku pod gołym niebem wraz z wdo-
wami i dziećmi, chorymi i niemowlętami”. W porusza-
jących słowach Hutter napisał do gubernatora Kuny, 
von Kunstadta: „Koczujemy na wrzosowisku pod gołym 
niebem, nie czyniąc nikomu krzywdy. Nie chcemy 
nikomu wyrządzać szkody, nawet najgorszemu wrogowi” 
(zob. List IV). List spotęgował jedynie wysiłki władz, żeby 
aresztować Huttera.

Teraz samo Braterstwo zaczęło naciskać, żeby Hutter 
odszedł. Przekazał swoje stanowisko Hansowi Amonowi 
i pożegnał się z krewnymi, którzy z bólem i rozpaczą 
patrzyli, jak odchodzi. Pozostali rozproszyli się tu i tam. 
Mała grupa osiedliła się w Steinabrunn w Dolnej Austrii, 
niektórzy na ziemiach panów, którzy nie czuli się zwią-
zani ostatnim dekretem Zgromadzenia. Ideał „bractwa” 
załamał się, lecz przetrwał wewnątrz wielu mniejszych 
grup. Ci, którzy nie byli w stanie znosić dłużej ucisków 
braci, powrócili do domu.

W ten sposób wielu anabaptystów znalazło się z powro-
tem w Tyrolu. Tam, pod przywództwem Huttera, znów 
zaczęli głosić Ewangelię. „Bezbożni tyrani” – pisał do 
kościoła, który zostawił. – „Nie wiedzą jeszcze, że tu jeste-
śmy. Oby Bóg nie pozwolił, żeby się dowiedzieli”. Jednak 
jeszcze zanim Hutter znów pojawił się w Tyrolu, okolica 
trzęsła się od pogłosek: „Anabaptyści z Moraw znowu 
włóczą się po kraju!”. Wydano rozkazy, żeby ich areszto-
wać. W okresie od początku września do końca listopada 
1535 roku Hutter napisał listy do braci na Morawach.  
W jednym z nich napisał: „Bóg znowu zakłada kościół. 
Jego lud pomnaża się z każdym dniem. Żniwo nie-
długo dojrzeje, lecz robotników mało”. W innym pisze  
o „wściekłości wroga”: „Straszą nas katami i komorni-
kami”. Ostrzegał braci przed zdradą.

Ostatni list Huttera, napisany na krótko przed jego 
aresztowaniem, wskazuje na czyhające nań wielkie nie-
bezpieczeństwo. Miał tylu wrogów, że nie miał nadziei 
ukrywać się bez końca. Kiedy wraz z żoną nocowali  
w Klausen, w domu Hansa Steinera, byłego kościel-
nego, zostali zaskoczeni przez radcę z Seber i sędziego 
miejskiego Riederera, a następnie razem z Anną Steiner 
z Sankt Georgen i będącą w podeszłym wieku żoną 
kościelnego zostali zabrani do niedalekiej twierdzy bisku-
piej Brandzell. Aresztowanie Huttera zostało natych-
miast zameldowane do Brixen, a stamtąd 1 grudnia do 
Innsbrucka, gdzie wieść przyjęto z satysfakcją. Wydano 
rozkaz przewiezienia Huttera do Innsbrucka, ponieważ 
nie był zwykłym więźniem, lecz jednym z przywódców. 
Przesłuchanie jego żony miało się odbyć przed sędzią 
miejskim w Klausen. W torbie Huttera znaleziono listy 
zawierające zeznania aresztowanych kobiet.

Mroźnego 9 grudnia Hutter został przewieziony do 
Innsbrucka pod silną eskortą i przesłuchany dwa dni 
później. Próby jego nawrócenia czynione przez dok-
tora Gallusa Mullera spełzły na niczym. Zresztą nawet, 
gdyby zaparł się wiary, jego tragiczny los by się nie zmie-
nił, ponieważ ostateczna decyzja Ferdynanda I brzmiała: 
„Postanowiliśmy, że nawet gdyby Hutter wyrzekł się 
swoich błędów, nie wybaczymy mu, bo zwiódł zbyt 
wielu. Niechaj kara, na którą zasłużył tak obficie, spad-
nie na niego na dobre”. Miał zostać szczegółowo przesłu-
chany w związku ze swą działalnością w kraju i za granicą. 
Polecono również, żeby nie wymieniać go na żadnego 
przywódcę z Moraw i taki sam rozkaz tam wysłano.

Najwyraźniej oczekiwano, że Huttera będzie można  
w końcu nawrócić, ale nie udało się to ani z zastoso-
waniem tortur przez łamanie kołem, ani przez okrutne 
biczowanie. Hutter był zdeterminowany, by nie poddać 
się ani w sprawach wiary, ani nie zdradzić braci. Wytrwał 
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mimo wszystkich tortur i „pozostał niewzruszony do końca”. 
Został skazany na śmierć przez ogień. Sąd miał wątpliwo-
ści co do celowości publicznej egzekucji, lecz król nie wyraził 
zgody na stracenie przez ścięcie mieczem po cichu. Nalegał na 
publiczne spalenie na stosie. Hutter zmarł 25 lutego 1536 roku 
i według słów Hansa Amona „Przez swą śmierć wygłosił wspa-
niałe kazanie, ponieważ Bóg był z nim”. Pewien zaufany brat 
został posłany przez osieroconą wspólnotę na Morawy z wieścią 
o jego odejściu dla tamtejszych społeczności.

Tymczasem żona Huttera była przesłuchiwana w Brandzell, 
lecz jak mówi oficjalny raport, „uparcie trwała przy swoich głu-
pich poglądach”. Następnie została przeniesiona do Gufidaun, 
gdzie pewien uczony i taktowny człowiek został wyznaczony, 
żeby ją nawrócić, ale uciekła z więzienia, zanim tam przybył. 
Dwa lata później znów wpadła w ręce władz i została stracona 
w Schoneck.

Książka o historii huterytów podaje poruszającą relację z męczeńskiej 
śmierci Jakuba Huttera: 

TKsięża w swoim złym, mściwym zapamiętaniu myśleli, że 
spróbują wypędzić z niego diabła. Zanurzyli go w lodowatej 
wodzie, a potem umieścili w gorącym pokoju, gdzie bili go 
kijami. Poranili jego ciało, a potem w rany wlewali koniak, 
który podpalali. Związali mu ręce i nogi i zakneblowali usta, 
żeby nie mógł karcić ich za okrucieństwo. Włożyli mu na głowę 
kapelusz z pióropuszem i zawiedli do świątyni swoich bożków 
wiedząc, jak bardzo ich nienawidzi. Szydzili i wyśmiewali się  
z niego na każdy możliwy sposób.

Bohaterski żołnierz Chrystusa pozostał niewzruszony w swej 
wierze. Dlatego skazano go na śmierć. Po wielkim cierpieniu  
z rąk złego potomstwa Kajfasza i Piłata, został spalony na stosie.

Kiedy prowadzono go na szafot, powiedział: „Teraz chodźcie 
tu, wszyscy dyskutanci i sprawdźmy naszą wiarę w ogniu. On 
nie uczyni szkody mojej duszy, jak rozpalony piec nie zrobił 
krzywdy Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi”.

Został stracony w obecności wielkiego tłumu ludzi, którzy 
byli świadkami jego wierności i odwagi. Stało się to w święto 
Matki Bożej Gromnicznej w piątek przed Wielki Postem w roku 
Pańskim 1536.2

Zaczerpnięto z Brotherly Faithfulness
© 1979 by the Plough Publishing House of 

The Woodcrest Service Committee, Inc.
Hutterian Society of Brothers

Rifton, NY 12471
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

 1. A. J. F. Zieglschmid, ed., Das Klein-Geschichtsbuch der Hutterischen 
Brüder, str. 40-41.

uczyć, co to znaczy kochać współmał-
żonka bezwarunkową miłością zdolną 
do wyrzeczeń.

Z czasem w życiu małżeńskim mąż  
i żona będą napotykać na różne kwestie 
i oczekiwać rozwiązań. Powstaną pro-
blemy, obok których nie będzie można 
przejść obojętnie. Kiedy staną w obliczu 
tego wszystkiego, szczęście pierwszych 
miesięcy pożycia stopniowo zacznie ustę-
pować pragmatyzmowi i realistycznemu 
zrozumieniu, że nie zawsze muszą widzieć 
wszystko w taki sam sposób.

Nie minie wiele miesięcy, a już będą 
musieli postawić sobie pytania: Z którą 
rodziną spędzą święta Bożego Narodzenia 
lub Wielkanoc? W niektórych kręgach 
rodzinnych ten problem może osiągać 
ogromne rozmiary. Mąż może na przy-
kład stwierdzić: 

– Cóż, w tym roku moi rodzice ocze-
kują naszej wizyty w Boże Narodzenie.

Na co żona zapewne odpowie z cichą 
determinacją w głosie: 

– Moi rodzice również.
Mąż zapewne poczuje się z tym niezbyt 

komfortowo.
– Ale nie możemy sobie pozwolić na 

podróż do innego stanu. Musielibyśmy 
wynająć kogoś do opieki nad zwierzę-
tami, a poza tym...

Mija długa chwila, zanim żona odpo-
wie drżącym głosem:

– Po prostu nie mogę znieść myśli, że 
nie pojadę do domu na Boże Narodzenie. 
Ostatnie święta spędzaliśmy z Twoją 
rodziną, a poza tym minęło już pół roku, 
odkąd widziałam moją rodzinę...

Zaczerpnięto z książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nowe, wspólne życie

—ciąg dalszy ze str. 14
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Jakie owoce są często zbierane i jedzone, zanim dojrzeją? 
Oczywiście, papryka. Zielona papryka jest wykorzystywana  
w wielu kulinarnych przepisach, a także je się ją na surowo. Ja 
osobiście wolę dojrzałą paprykę, ale w czasie długiego okresu 
jej uprawy zawsze zbieramy kilka, zanim pojawią się czerwone 
owoce. Od zielonych do czerwonych, od słodkich do ostrych, 
papryki mają najszerszą gamę smaków, jaką można znaleźć 
w naszych ogrodach. Nie sądzę, bym kiedykolwiek trafił na 
paprykę, która mi nie smakowała, ale kilka moich papryko-
wych doświadczeń zakończyło się tak rzewnym płaczem, że nie 
jestem pewien, czy czułem na języku jakikolwiek smak oprócz 
czystego gorąca!

Papryki rosną bardzo podobnie do pomidorów; jeśli chodzi 
o rozmieszczenie, wilgoć i wysiew, mają takie same wymagania. 
Rosną tylko nieco wolniej niż pomidory; zazwyczaj potrzeba od 
sześciu do ośmiu tygodni na wzrost szczepki, zamiast czterech 
do sześciu jak w przypadku pomidorów. Ostre papryki zazwyczaj 
rosną wolniej i ich uprawę trzeba zacząć wcześniej niż odmian 
słodkich. Krzewy papryki zazwyczaj nie wymagają tyczek i szpa-
lerów, choć można je rozsadzać szpalerami i przycinać, tak by 
miały pojedynczy pień, dzięki czemu uzyskuje się więcej prze-
strzeni w szklarni. Jest to jednak bardziej skomplikowane niż 
stosowanie tego samego systemu w przypadku wysokich, niesa-
mokończących odmian pomidorów (niesamokończące – odzna-
czające się ciągłym typem wzrostu – przyp. red.). Ten system 
zdecydowanie nie nadaje się dla początkujących, ale chciałbym, 
żeby entuzjaści uprawy szklarniowej wiedzieli, że istnieje taka 
możliwość. 

W przypadku uprawy papryki w chłodniejszym klima-
cie należy zacząć uprawę w szklarni przed ustaniem mrozów 
(lub zakupić sadzonki). Z mojego doświadczenia wynika, że 
papryczki często mają czas szczytowego wzrostu tuż przed pierw-
szym przymrozkiem, dlatego tak ważne jest wczesne rozpoczę-
cie uprawy. Mimo iż chcielibyśmy zobaczyć wcześniejszy efekt, 
z reguły dobrym pomysłem jest oderwanie pierwszych trzech 

lub czterech kwiatów zaraz po tym, jak tylko 
się pojawią. Jeżeli pozwolimy roślinom włożyć 
więcej energii we wcześniejszy etap wzrostu, 
to ostateczne zbiory będą potencjalnie większe. 

Prawdopodobnie najczęstszym problemem, 
z jakim zmagają się plantatorzy papryki, jest gnicie kwiatów. 
Wchodzi tu w grę problem z zawartością wapnia, który często 
wynika z nieregularnego podlewania. Nie można dopuszczać, 
by papryki wysychały, kiedy zanosi się na duże owocowanie. 
Później, w czasie gdy najważniejsze staje się dojrzewanie istnie-
jących już owoców, wilgotność nie jest już aż tak ważna. Owoc 
rośliny, która wzrastała w warunkach suszy, może być nieco słod-
szy. Wysoki poziom potasu również pogłębia niedobory wapnia. 
Należy unikać nawożenia ich produktami z wysoką zawartością 
potasu na początku sezonu. Wyważona ilość będzie potrzebna 
później, lecz zastosowana zbyt wcześnie spowoduje, że kwiat 
zgnije po rozkwitnięciu. Nie doświadczyłem więcej innych pro-
blemów z uprawą papryk. Wiem, że są one podatne na niektóre 
choroby pochodzące z gleby, ale widuję to bardzo rzadko.

Do tej samej rodziny co pomidory i papryki należą bakła-
żany, które mają podobne wymagania w uprawie. One również 
rosną wolno, więc uprawę należy zacząć w tym samym czasie, 
co w przypadku słodkiej papryki – mniej więcej dwa tygodnie 
później niż w przypadku papryki ostrej. Widziałem wiele upraw 
bakłażanów z małymi owocami do celów przemysłowych. Jeżeli 
lubicie bakłażany, spróbujcie tych miniaturowych odmian. Są 
określane jako słodsze i delikatniejsze od dużych owoców. Małe 
owoce występują też w wielu odmianach kolorystycznych. Tak 
samo jak w przypadku pomidorów i papryki, inna odmiana 
kolorystyczna zazwyczaj różni się bardzo smakiem, a jest inte-
resującym dodatkiem.

Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, lipiec 2015
©    Dogwood Ridge Outdoors

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

NIE ZAPOMNIJ DODAĆ PAPRYKI!
—Harold Schrock

część
praktyczna

 „I gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami...”  1 List do Tesaloniczan 4,11a
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„[Bóg] nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela”  
(1 Tm 6,17). Jak odnosimy się do rzeczy, których Bóg obfi-
cie udziela innym?

Pismo podaje zasady, którymi powinniśmy się kiero-
wać w tej ważnej sprawie. „Niech twoja noga rzadko staje  
w domu twojego bliźniego, abyś mu się nie uprzykrzył  
i on cię nie znienawidził” (Prz 25,17). „Jeżeli ktoś wynaj-
mie bydlę od swego bliźniego, a ono okaleczeje lub 
padnie, a właściciela przy tym nie było, to tamten da 
pełne odszkodowanie” (2 M 22,14). „Bezbożny poży-
cza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje”  
(Ps 37,21). „Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik 
jest sługą wierzyciela” (Prz 22,7). Pewien człowiek słusznie 
się zmartwił, gdy pożyczona siekiera wpadła mu do wody  
(2 Krl 6,1-7).

Oto kilka przykładów poszanowania cudzej własności. 
Domy i ich otoczenie należą do ich właścicieli. Wyrazimy 
im szacunek, jeśli zadzwonimy i uprzedzimy o ewentu-
alnym zamiarze złożenia im wizyty. Nawet wchodząc do 
domu czy mieszkania bliskich krewnych należy zapu-
kać lub zadzwonić do drzwi. Nie powinniśmy szarpać 
klamką zamkniętej furtki, nawet jeśli rozdajemy traktaty 
ewangelizacyjne. Takie oznaczenia jak „przejścia nie ma” 
albo „zakaz polowania” muszą być traktowane poważnie. 
Natomiast zrobienie komuś psikusa na jego posesji może 
zostać potraktowane jako wtargnięcie. Nie wolno pożyczać 
narzędzi bez pozwolenia właściciela – należy szanować oso-
bistą własność innych nawet, jeśli należą do rodziny.

Musimy szanować osobistą sferę każdego. Unikajmy 
stawania zbyt blisko, zbyt głośnego mówienia lub zbyt 
częstego dotykania. Czysty zapach i świeży oddech rów-
nież są oznaką szacunku dla przestrzeni osobistej innych. 
Stosowanie przezwisk może zostać potraktowane jako znie-
waga – często są one efektem obserwacji cech, na które 
przezywana osoba nie ma wpływu. Bardzo bliska znajo-
mość może być męcząca, jeśli nie szanujemy wzajemnie 
swojego czasu. Szacunek wyznacza również częstotliwość 
wizyt i rozmów telefonicznych. Nasi przyjaciele prawdo-
podobnie mają inne, równie ważne zajęcia.

Treść dzienników, pamiętników i listów osobistych jest 
osobistą własnością, którą bezwzględnie musimy szano-
wać. Rodzeństwu ani gościom nie wolno ich czytać bez 
pozwolenia właściciela. Podobnie powinniśmy traktować 
szuflady, szafy i szafki kuchenne podczas wizyt w innych 

domach. Dzieci powinny być nauczone, że szafy rodziców 
są ich sferą prywatną.

Szanujmy również pojazdy należące do innych. Pożyczone 
samochody i motocykle powinny zostać zatankowane przed 
oddaniem właścicielowi. Poświęcenie czasu na uzupełnie-
nie paliwa może znaczyć więcej niż zwrócenie pieniędzy za 
jego zużycie (co jest rzeczą oczywistą). Nawet, jeśli znaleź-
liśmy wewnątrz pożyczonego samochodu jakieś okruszyny 
i będziemy musieli je wymieść, pojazd ma zostać zwrócony 
w stanie czystym. Parkując w ciasnym miejscu uważajmy, 
żeby nie zarysować sąsiedniego samochodu podczas otwie-
rania drzwi. 

Powinniśmy bardzo szanować środki trwałe naszych pra-
codawców. Nawykowe rzucanie narzędziami i nieostrożne 
obchodzenie się z maszynami – szczególnie jeśli dotyczy to 
przedmiotów o dużej wartości – jest świadectwem braku 
szacunku dla własności pracodawcy. Wykonywanie pry-
watnych połączeń telefonicznych w czasie pracy dowodzi 
braku poszanowania jego czasu i prowadzi do obniżenia 
dochodów firmy. Eksperci w tej dziedzinie wykazali, że po 
każdej przerwie w wykonywaniu danego zadania pracow-
nik potrzebuje dwudziestu minut, by powrócić do wcze-
śniejszej efektywności. 

Pracownicy z ambicjami samozatrudnienia muszą unikać 
(powodowani szacunkiem i kulturą osobistą) promocji wła-
snej działalności w czasie pracy u kogoś innego, czy na tere-
nie jego firmy – chyba, że robią to za jego zgodą. W ten 
sposób unikają budowania własnego wizerunku kosztem 
czasu, wysiłku i doświadczenia pracodawcy. Używanie fir-
mowych narzędzi do pracy na własny rachunek powinno 
być ograniczane i uprzednio uzgodnione z szefem, przy 
czym nie należy jego uprzejmości nadużywać. Używanie 
formowych środków trwałych bez pozwolenia, a następnie 
oferowanie rekompensaty, jest postawą niewłaściwą. 

Własność publiczną jak drogi, znaki, ulice i parki należy 
szanować. Transport ciężkich towarów musi się odbywać 
przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożno-
ści, żeby nie doszło do uszkodzenia nawierzchni, zaparko-
wanych samochodów czy innych przedmiotów. Malowanie 
graffiti na czyjejś własności świadczy o braku kultury  
i wskazuje na prymitywne poczucie humoru „artysty”.

Jak możemy uczyć nasze dzieci okazywania szacunku? 
Podstawą jest nasz styl życia i przykład, jaki im sami dajemy. 
Młodsze dzieci powinniśmy uczyć szanowania własności 

Szanowanie cudzej własności

—Kevin Zook



pozostałych członków rodziny oraz prezentów, które otrzy-
mują. Na przykład Jaś nie powinien rzucać samochodzi-
kiem o ścianę po to, żeby patrzeć, jak się zabawka niszczy. 
To może uszkodzić ścianę i zabawkę. Poziom poszanowa-
nia własności osobistej przekłada się na szacunek dla wła-
sności innych.

Standardową praktyką powinno być nakazywanie dzie-
ciom, żeby po wizycie pomogły pozbierać zabawki w domu 
gospodarza. Z kolei sami gospodarze nie powinni protesto-
wać ani twierdzić, że to niepotrzebne. Odstawienie zaba-
wek na miejsce jest przejawem szacunku dla ich właściciela. 
Dzieci muszą poprosić o pozwolenie na wzięcie zabawki 
lub książki z półki w domu babci – nawet, jeśli wiedzą, że 
ona zawsze pozwoli. Powinny również słyszeć, jak ich ojciec 
oferuje zwrot kosztów użycia pożyczonego samochodu lub 
widzieć, jak sam tankuje go przed oddaniem właścicielowi. 
Mama może przy dzieciach oferować pomoc w przygoto-
waniu obiadu siostrze, do której rodzina pojedzie z wizytą 
po niedzielnym nabożeństwie. Ojciec powinien zaoferować 
zapłatę za używanie pożyczonych narzędzi.

Gdy Samuel pracuje z ojcem i zerwie im się łańcuch 
w pożyczonej pile, powinni kupić nowy łańcuch i oddać 
naprawioną piłę wujkowi Pawłowi, który jest jej właścicie-
lem. Gdy uchwyt od pożyczonej łopaty ulegnie złamaniu, 
tata nie owija go taśmą klejącą i nie oddaje jej w tym stanie 
dziadkowi, lecz kupuje mu nową łopatę – taką samą albo 
nawet lepszą. Dzieci powinny rozumieć, że poproszenie  
o coś do picia podczas wizyty jest do przyjęcia, ale grymasy 
i wygórowane żądania co do jedzenia już nie. W szkole 
muszą wiedzieć, że otwieranie szafek innych uczniów z cie-
kawości jest niegrzeczne. Nastolatek nie powinien napra-
wiać ani „ulepszać” własności ojca bez pozwolenia.

Najważniejszą zasadą, której powinniśmy nauczyć nasze 
dzieci w kwestii poszanowania cudzej własności, jest „złota 
reguła” podana przez Jezusa: „A jak chcecie, aby ludzie 
wam czynili, czyńcie im tak samo i wy” (Łk 6,31). Obyśmy 
zawsze sami byli wierni tej zasadzie.

Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2016
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jeśli myślisz, że Bóg dał nam wargi tylko dlatego, że bez 
nich wyglądalibyśmy dość dziwnie, to jesteś w dużym błę-
dzie. Przyjrzyjmy się następującym faktom dotyczącym funk-
cji warg:

1. Nabawilibyśmy się poparzeń trzeciego stopnia przy 
jedzeniu, gdyby nie wargi. Posiadają one liczne zakoń-
czenia nerwów reagujące na dotyk, ciepło czy zimno.

2. Nasze wargi pomagają nam w wydawaniu dźwięków 
i są niezbędną częścią aparatu mowy. Nasze wargi 
pomagają nam mówić prawdę albo współdziałają  
w kłamstwie, w zależności od tego, co mózg ma naka-
zane. Właściwie nasze wargi nawet nie muszą wyda-
wać dźwięku, a ludzie i tak są w stanie odczytać, co 
mówimy poprzez to, w jaki kształt się układają.

3. Nie moglibyśmy gwizdać bez warg – ułożenie ich  
w taki sposób, aby wydać gwiżdżący dźwięk, wymaga 
wielu mięśni.

4. Wargi mogą ulec paraliżowi. Kiedy ktoś cierpi na zespół 
Bella, ma problem z uśmiechaniem czy skrzywieniem 
się, ponieważ jest to niedowład twarzy.

5. Wargi nie pocą się. Nie są wyposażone w gru-
czoły potowe, aby nawilżać skórę i dlatego częściej 

wysychają, niż inne części ciała. Jedynym ich źródłem 
nawilżenia jest nasza ślina.

6. Wargi nabierają swojego czerwonego odcienia dzięki 
krwi. Ponieważ skóra na naszych wargach jest cień-
sza niż gdzie indziej, naczynia krwionośne są przez 
nią łatwiej widoczne.

7. Wargi tracą swoją jędrność z wiekiem. Jednym ze spo-
sobów utrzymania ich skóry w jędrności jest stosowa-
nie odpowiednich kosmetyków.

8. Wargi w widoczny sposób ukazują emocje i wyraz 
twarzy. Czy rodzice cię kiedyś napominali za dąsanie 
się, a ty zastanawiałaś się, skąd oni wiedzą? Następnym 
razem, gdy będziesz się dąsać, spójrz do lustra; kształt 
twoich warg uzewnętrznia twoje postawy.

9. Niektórzy ludzie mają różową albo czerwonawą otoczkę 
wokół ust, która odcina je od reszty twarzy. Jest to 
linia graniczna, której nie posiadają zwierzęta.

10. Wargi mogą być używane na chwałę Bożą albo służyć 
diabłu. Wybór należy do nas.

Zaczerpnięto z Partners, kwiecień 2018
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Po co nam wargi? —Neoma Foreman
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Lata chronicznej choroby nie umniejszyły mojego umi-
łowania natury; właściwie miałam więcej czasu, żeby 

się jej bliżej z radością przyglądać. Przypomniałam sobie, jak 
w młodości wyhodowaliśmy monarchę [Danaus plexippus]  
i zapragnęłam to powtórzyć! Pomodliłam się krótko do Boga, 
żeby nam pomógł znaleźć gąsienicę monarchy, jeśli taka będzie 
Jego wola. Odpoczęłam przez chwilę i usiadłam na brzegu 
łóżka, żeby się nacieszyć bukietem polnych kwiatów, przynie-
sionym przez jedną z sióstr. I nagle je zobaczyłam! Przyjrzałam 
się bliżej i okazało się, że to nie jedna, lecz osiem maleńkich 
gąsienic monarchy! Oniemiałam z wrażenia na myśl, że Bóg 
odpowiedział w taki sposób na niedawną modlitwę!

I tak się zaczęła obserwacja moich małych nowych milusiń-
skich, które przez cały czas jadły. Zauważyłam, że preferują 
delikatne pączki i kwiaty zamiast liści. Co kilka dni siostry 
przynosiły świeże bukiety. Gąsieniczki długości ok. 12 mm 
przyczepiały się do spodniej strony liścia, zachowując się raczej 
leniwie. Po dwunastu do dwudziestu czterech godzin zaczęły 
się konwulsyjnie poruszać, a skóra zaczęła pękać. Na zewnątrz 
wyszły nowo przyodziane, jeszcze większe gąsienice, gotowe, 
żeby znów zabrać się do jedzenia!

Monarszy cud
—Teresa Zimmerman

Wkrótce Speedy, największa z nich, przestała jeść i zrobiła 
się niespokojna, pełzając w górę i w dół swojego hodowlanego 
domu. Wreszcie znalazła miejsce, które jej odpowiadało na 
spodzie jakiegoś patyczka. Spędziła tam całe godziny, obracając 
się najpierw w jedną stronę, potem w drugą i tworząc prawie 
niewidzialne mocowanie z jedwabnych nici. Następnie zrobiła 
jeszcze maleńki trójkącik w pewnym oddaleniu od patyczka, 
do którego ostrożnie przyczepiła koniec swego ogonka i wresz-
cie zawisła w kształcie literki J.

Nazajutrz jej kolor zaczął blaknąć, więc uważnie obserwo-
wałam tworzącą się poczwarkę. Wkrótce gąsienica zaczęła się 
wić i kołysać, jak gdyby chciała koniecznie wyprostować krzy-
wiznę literki J. Wkrótce jej grzbiet zaczął pękać, ukazując zie-
loną poczwarkę, która była w środku. To wiązało się z kolejną 
falą wyginania, prężenia się i obracania w kółko.

Wreszcie stara skóra odpadła. Teraz widać było długą, nie-
równą, pokrytą guzami zieloną poczwarkę zwisającą z białego 
trójkąta przymocowanego do krótkiego, czarnego patyczka. 
W czasie kolejnej godziny powoli się podciągnęła, zaczęła 
twardnieć i po jakimś czasie nie było już śladu po gąsienicy,  
a zamiast niej wytworzyła się piękna zielona poczwarka monar-
chy z rzędem złotych plamek! W ciągu kolejnych kilku dni 
Arie, Andy, Amee i Tiny Tot poszły śladem Speedy’ego (trzy 
gąsieniczki zdechły). 

Przez dziesięć dni nasza rodzina cieszyła się tymi pięknymi 
zielonymi „opakowaniami”. Ich kolor powoli zaczął ciemnieć. 
Dziewiątego dnia poczwarka Speedy’ego zrobiła się czarna, 
a rankiem następnego dnia skorupka była już przezroczysta, 
a w środku widzieliśmy czarno-pomarańczowego monarchę! 
Mogliśmy obserwować cieniutkie, doskonałe skrzydła motyla, 
a u dołu jego „twarz” i nóżki z przodu.

Po kilku godzinach, w ciągu kilku sekund, gdy nikt nie 
patrzył, ze środka wyszedł motyl i zawisł głową w dół na pustej 

„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

dlamłodzieży
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Monarszy cud

skorupce poczwarki. Jego ciałko było duże i grube, a skrzy-
dełka cieniutkie, lecz doskonale ukształtowane. Kilka minut 
później tułów się skurczył, a skrzydła się wyprostowały i zaczęły 
rosnąć. Motyl wisiał jeszcze w tej pozycji, powoli poruszając 
miękkimi, aksamitnymi, opadającymi skrzydełkami, aż się 
wysuszyły. Gdy był już gotów do opuszczenia słoika, wzięłam 
go na zewnątrz i obserwowałam jego pierwszy lot.

W następnych dniach trzy gąsieniczki przepoczwarzyły się  
w motyle – wszystkie wtedy, gdy nikt nie patrzył. Pewnego 
ranka, gdy się obudziłam, zobaczyłam że Tiny Tot, ostatnia  
z nich, zamierza się wykluć. Tym razem obserwowałam bardzo 

uważnie. Nagle przezroczysta otoczka poruszyła się nieco. 
Zawołałam rodzinę i wszyscy zdążyli zobaczyć, jak poczwarka 
pęka w kształcie litery V tam, gdzie znajdowały się odnóża 
motyla. Ze środka wyskoczyło opasłe ciałko Tiny Tot z minia-
turowymi skrzydełkami! 

Dziękuję Panu za przywilej obserwowania Jego misternego 
stworzenia z tak bliska! To było dla mnie wielkie błogosławień-
stwo, które rozświetliło mój letni czas, i bardzo je sobie cenię.

Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, październik 2017
©    Dogwood Ridge Outdoors

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zawsze musimy być gotowi do całkowitej zmiany własnych 
dróg w celu naśladowania Boga, Jego dróg i wypełniania Jego 
woli. Ludzka natura każe nam myśleć, że jesteśmy kapita-
nami na własnych statkach, dopóki nie zderzymy się z sytu-
acją, w której całkowicie tracimy kontrolę i nie wiemy, co dalej 
robić. W 21 rozdziale Ewangelii Jana uczniowie stanęli w obli-
czu takiej właśnie sytuacji. Ci doświadczeni rybacy łowili całą 
noc, lecz nie udało im się niczego złowić aż do rana. Znali 
się na rybołówstwie i wypływali w morze wielokrotnie. Byli 
wytrawnymi fachowcami. Lecz tego ranka ich łódź była pusta, 
a oni sami wyczerpani. Trzeba było kierować się z powrotem 
do brzegu bez nawet jednej ryby do sprzedania. Z czego będą 
teraz płacić rachunki? Mieli poważny problem, lecz sytuacja nie 
była tak beznadziejna, jak im się wydawało. Po prostu musieli 
okazać posłuszeństwo Chrystusowi i Jego głosowi dobiegają-
cemu z brzegu: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znaj-
dziecie”. Natychmiast sieć napełniła się rybami do tego stopnia, 
że sieci zaczęły pękać pod ich ciężarem. Taka zmiana może 
nastąpić w życiu wszystkich, którzy pozwalają Jezusowi, żeby 
kierował ich życiem.

Mamy skłonność do komplikowania spraw i czujemy, że 
odpowiedź na nasz problem jest niedostępna. Uważamy, 
że rozwiązanie jest dalekie, podczas gdy proste posłuszeń-
stwo to wszystko, czego naprawdę potrzebujemy. Nie wszyst-
kie odpowiedzi są tak proste, lecz możemy odkryć wolę Bożą 
dla naszego życia, jeśli szczerze czegoś pragniemy i nieustan-
nie tego szukamy. Psalm 37 mówi: „Powierz PANU swoją 
drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona”. Oddanie Panu 
musi być na pierwszym miejscu. Potem, jeśli ufamy Mu i jeste-
śmy posłuszni, mając serca i uszy otwarte, usłyszymy Jego głos. 
Musimy również pamiętać, że odpowiedź może przyjść inną 
drogą niż myślimy. Można szukać właściwych rzeczy i mieć 

otwartość na wolę Bożą, a mimo to utrudniać sam proces uzy-
skiwania odpowiedzi. Poddanie się rodzicom i Kościołowi uła-
twia wiele rzeczy. Podczas zmagań i burzy w umyśle można się 
odizolować od tych ludzi, którymi Bóg chce się posłużyć, żeby 
nam odpowiedzieć na nasz problem.

Pomyślmy o młodym człowieku, który otrzymał obiecu-
jącą ofertę pracy i przygotowuje się do niej; zakupił nawet nie-
zbędny samochód i narzędzia. Następnie został zaproszony, by 
podjąć służbę w jakimś dalekim kościele. Co powinien teraz 
zrobić? Już myślał o takiej służbie, że podejmie ją w bliżej nie-
określonej przyszłości, więc może teraz nadszedł na to odpo-
wiedni moment. W którym kierunku ma się udać? Jak usłyszeć 
Boży głos w takiej sytuacji? Miło byłoby usłyszeć, jak Pan Jezus 
mówi z brzegu: „Zrób tak a tak”. Wiemy, że nie jest to zawsze 
takie proste. Poproszenie o poradę rodziców czy braci starszych  
w kościele, albo starsze rodzeństwo z pewnością byłoby 
pomocne. Musimy uważać, żeby nie dopuścić do siebie żad-
nych egoistycznych motywacji; trzeba się całkowicie wyrzec 
siebie samego. Można by podać naszemu przykładowemu mło-
dzieńcowi wiele słusznych powodów, dla których powinien 
rozpocząć oferowaną pracę; kupił już narzędzia, zainwestował 
ciężko zarobione pieniądze w samochód, a teraz ma nagle zmie-
nić zdanie? Czyż to nie byłoby złe zarządzanie Bożymi darami? 
Czasem takie powody są właściwe i musimy je zważyć, lecz nie 
wolno lekceważyć powołania do służby w kościele. 

Młoda osoba z poważnym podejściem do relacji z Chrystusem 
będzie mądrze dobierać sobie znajomych. Czasami trzeba 
dokonać drastycznych zmian w tej kwestii, chcąc prawdziwie 
podążać za Panem i chodzić Jego drogami. Może się okazać, że 
znajomy, o którym myśleliśmy, że jest oddany Jezusowi, poka-
zuje własnym zachowaniem zupełnie inne oblicze. Może sobie 
folguje i bierze udział w czymś, co Kościół otwarcie potępia. 

„Z arzućcie sieci po prawej stronie”
—John Sensenig
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Na ile poważnie traktujemy Boga? Jak długo będziemy ulegać 
negatywnej presji rówieśników, zamiast zmienić własne stan-
dardy postępowania? W którym momencie zdecydujemy, by 
ograniczyć do minimum relacje z jakimś znajomym, żeby nie 
ulec wpływom złego myślenia? Wszyscy lubimy towarzystwo 
znajomych i zerwanie bliskiej znajomości przychodzi nam  
z trudem, ale czasem jest po prostu konieczne. Przyjaciel pró-
bujący szukać swojej drogi i pragnący czynić to, co właściwe, 
jest cenny. Ale jeśli obiera kurs sprzeczny z nauczaniem Kościoła  
i wyraźnie pokazuje, że przestaje nam być z nim po drodze, to 
czas taką relację zakończyć. Podążając za wyraźnymi zasadami 
określonymi w Biblii, biorąc sobie do serca rady zatroskanych 
rodziców i szukając Boga oraz Jego woli bez względu na koszty, 
na pewno znajdziemy właściwą drogę.

Gdy podczas spotkania członkowskiego w kościele słyszymy 
ostrzeżenia i zachętę, albo któryś ze starszych prosi, żebyśmy 
coś zrobili, to jaka będzie nasza odpowiedź? Czy może to być 
głos Chrystusa, żeby ‘zarzucić sieć po prawej stronie’? Łatwo jest 
zbywać takie sugestie jako zwykłe ludzkie opinie i przekonywać 
siebie samego, że nie są istotne. W Przypowieściach Salomona 
11,14 czytamy: „Gdzie nie ma dobrej rady, lud upada, a gdzie 
wielu radców, tam jest wybawienie” (UBG). Kimże jeste-
śmy, żeby rozwiązywać złożone problemy na własną rękę? 
Nowotestamentowy Kościół to grupa wierzących zależnych od 

siebie nawzajem jak członki jednego ciała, co prowadzi do sta-
bilności i nadaje nam wszystkim kierunek. Ponieważ żyjemy  
w świecie bombardującym nas złem, powinniśmy być wdzięczni 
za braci i siostry, którzy się troszczą o nasze duchowe bezpie-
czeństwo. To są z całą pewnością narzędzia używane przez Boga 
do objawiania nam Jego woli. Nie unikajmy ich z własnej woli, 
bo mają dobry wpływ.

W Ogrodzie Chrystus powiedział: „Nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie”. Jeśli On poddał swoją wolę Ojcu, to 
my również powinniśmy czynić tak samo. Nie musimy walczyć 
sami – tylko poddajmy się Bogu. Pozwólmy Mu działać w nas 
w doskonały sposób, a wszelkie zmagania ustąpią. Pamiętajcie, 
że glina nie ma żadnej władzy nad garncarzem.

Działaj, o Panie!
Działaj jak chcesz!
Tyś jest Garncarzem;
Jam gliną jest.
Kształtuj mnie i zmień,
Według woli swej,
Cierpliwie czekam,
I poddaję się.

Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Kiedy Salomon poszukiwał sensu życia, w lekcji poglądowej 
posłużył się przykładem psów. „Kto należy do grona żyjących, 
ten jeszcze ma nadzieję; gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy 
lew” (Kzn 9,4). Pies jest obecnie czule nazywany „najlepszym 
przyjacielem człowieka” i wielu ludzi uznaje swoje psy za człon-
ków rodziny. Aktywiści pracują ciężko, aby bronić rzekomych 
praw psów. Nasze społeczeństwo niewiele ustępuje starożytnym 
Egipcjanom, u których psy były wpisane na listę świętych stworzeń. 

Ale Salomon nie odwołuje się do tej kultury; mało tego, 
wzmiance o psie towarzyszy raczej pogardliwy grymas zamiast 
uśmiechu upodobania. Psy, które miał na myśli, to były niedo-
żywione, dzikie kundle włóczące się stadami po miastach. Coś  
w rodzaju nieczystych padlinożerców z obrzydliwymi zwycza-
jami, o których myślało się w tych samych kategoriach, co my 
o sępach. 

Określenie „pies” także było stosowane do ludzi o nikczem-
nym charakterze. Dawid modlił się o wybawienie od psów  
(Ps 22,17-21 BW; Ps 22,16-20 UBG). Słowo to było też używane 

w stosunku do narodów pogańskich otaczających Izrael. Jezus 
wypowiedział to słowo, aby wypróbować wiarę Syrofenicjanki. 
Określenie „martwy pies” sięga nieco głębiej w tym kierunku; 
wyraża absolutną pogardę dla kogoś lub siebie samego.

Lew z kolei od zamierzchłych czasów uważany był za króla zwie-
rząt. Jest to majestatyczne stworzenie, które budzi powszechny 
lęk i podziw ze względu na swoją siłę i odwagę. Salomon ujął 
te myśli w innym miejscu: „Lew, bohater wśród zwierząt, który 
przed nikim nie ustępuje”. Lew symbolizował władzę związaną 
z królowaniem. Jezus jest nazywany Lwem z plemienia Judy. 

Jaką lekcję chciał wyrazić Salomon, porównując te dwa zwie-
rzęta? Pies miał pewną pożądaną cechę – był żywy. Z kolei lew 
miał jeden problem – był martwy. Możliwe, że Salomon miał 
raczej pesymistyczny pogląd na egzystencję człowieka w ode-
rwaniu od wieczności. Wyraził się niepochlebnie o zmarłych: 
„gdyż ich imię idzie w zapomnienie”. Jednakże pisze on także 
o znaczeniu korzystania z obecnych okazji, aby coś zmienić, 

Lepszy stan
—Arlin Sensenig

—ciąg dalszy na str. 34
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Tomek walczy z lękiem
Tomek to mały chłopiec, który z powodu nieśmiało-

ści bał się rozmawiać z ludźmi. Kiedy poszedł z mamą do 
sklepu, nie odpowiadał na miłe zagadywanie pań, które 
pytały go o imię. Kiedy nauczający w zborze chcieli mu 
uścisnąć rękę, Tomek chował się za nogą taty. W kościele 
babci w ogóle nie poszedł na zajęcia szkoły niedzielnej. 
Nawet nasunął sobie czapkę na oczy, aby obcy goście  
w domu wujka Jana nie mogli mu się przyjrzeć. Tomek 
bał się rozmawiać z ludźmi, których nie znał. 

– Tomku – zapytała któregoś razu mama – czy pamię-
tasz, co robimy dziś wieczorem?

– O, tak – zawołał Tomek pełen emocji. – Dzisiaj wie-
czorem będą zajęcia biblijne. Nie mogę się doczekać!

– W zeszłym roku świetnie się bawiłeś na takich zaję-
ciach, pamiętasz?

Tomek pokiwał głową. 
– A najfajniejsze było to, że ciocia Agata była moją 

nauczycielką. Spotykaliśmy się z nią przez pięć wieczo-
rów pod rząd!

– To było wyjątkowe, prawda? – zgodziła się mama. – 
Tego roku twoją nauczycielką będzie inna osoba, z tego 
samego kościoła co ciocia Agata.

– Ale mamo, ja jej nie znam – zmartwił się Tomek. – 
Chyba nie chcę, żeby była moją nauczycielką.

– O, nie ma problemu – uspokoiła go mama. – To 
bardzo miła osoba i wkrótce będziesz ją dobrze znał.

– Nie chcę iść do klasy, w której jest obcy nauczyciel – 
powiedział Tomek cicho.

– A czy pamiętasz, jak było fajnie w zeszłym roku? Będą 
kolorowanki i będziesz mógł słuchać różnych historii. 
Czasem nauczyciele nawet przynoszą słodkie co nieco 
na zajęcia. Jeśli zostaniesz z tatą, to te wszystkie rzeczy 
cię ominą.

—Crystal Faus

Tomek zaczął płakać.
– Chcę, żeby wszyscy zostali w domu – zawodził 

żałośnie.
– Synku, przestań płakać. Idź teraz zdrzemnąć się,  

a potem porozmawiamy. Słyszę, że tata zmywa naczynia. 
Chcesz położyć na stole talerz świeżych bułeczek?

Tomek otarł oczy i ułożył bułeczki w pobliżu swojego 
talerza. 

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

kącik dla
dzieci
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Codziennie po obiedzie mama czytała Tomkowi  
i Jackowi jakąś historyjkę, kołysząc w tym samym czasie 
małego braciszka do snu. Dzisiaj Tomek wybrał opowieść  
o Dawidzie i Goliacie. Kiedy mama skończyła czytać, Tomek 
leżał chwilę w swoim łóżku przez dłuższą chwilę. Bał się nowej 
nauczycielki, której nie znał. W końcu zasnął. 

Kiedy się przebudził, zobaczył, że mama siedzi przy maszy-
nie do szycia. Uśmiechnęła się do Tomka. 

– Mam pomysł – powiedziała. – Pamiętasz historię  
o Dawidzie, którą wybrałeś przed drzemką?

Tomek pokiwał głową. 
– Jakie trzy stworzenia Bóg pomógł Dawidowi zabić?
– Lwa i niedźwiedzia – odparł Tomek. – I jeszcze Bóg 

pomógł mu zabić Goliata.
– Jak myślisz, czy Dawid bał się czasami? – zapytała mama. 

– Myślisz, że to było straszne, gdy lew podszedł tak blisko 
jego owiec? Czy on się bał, gdy niedźwiedź próbował zjeść 
jedno z jagniąt?

– Pewnie tak – zgodził się Tomek.
– Było też pewnie straszne, gdy ten wielkolud tak wrzeszczał 

na niego. A kto wtedy pomógł Dawidowi? – zapytała mama.
– Bóg mu pomógł – odparł chłopiec.
– Zgadza się. A teraz popatrz. Zrobiłam dla ciebie małą 

saszetkę. To może być coś, jak mała sakiewka, w której Dawid 
trzymał kamienie. Ale spójrz, co włożyłam do twojej.

– Żelki! – pisnął Tomek.
– To będą twoje kamienie – wyjaśniła mama. – Czasem  

w życiu boimy się różnych rzeczy, tak jak Dawid bał się lwa, 
niedźwiedzia i olbrzyma. Czasem musimy być odważni, żeby 
zrobić to, czego Bóg od nas chce, nawet jeśli to jest straszne. 
Dzisiaj boisz się nowej nauczycielki, której nie znasz. Dam 
ci tę saszetkę z żelkowymi kamieniami, którą będziesz mógł 

schować do kieszeni. Nie wyjmuj jej w kościele, ale 
kiedy zaczniesz się bać, sięgnij do kieszeni, żeby dotknąć 
saszetki i namacać swoje żelkowe kamienie. Pomyśl  
o Bogu. On jest z tobą tak samo, jak był z Dawidem. 
Jeśli będziesz odważny i pójdziesz na zajęcia biblijne 
ze swoją klasą, możesz zjeść żelki po drodze do domu 
dziś wieczorem. Ale jeśli będziesz płakał, albo zostaniesz  
z tatą, to ja schowam twoje żelki. Spróbujemy?

– Tak! – zawołał radośnie Tomek.
– Nie każemy ci na siłę iść na zajęcia, jeśli nadal nie 

będziesz na to gotów. Myślę jednak, że będzie fajnie, 
gdy pójdziesz – powiedziała mama. 

Wieczorem w drodze powrotnej z kościoła Tomek 
był bardzo szczęśliwy.

– Mamo! Byłem na zajęciach! Widziałaś?
– Tak, widziałam. To naprawdę świetnie, syneczku – 

pochwaliła go mama. – Bałeś się?
– Tak, trochę się bałem – przyznał Tomek. – Ale tylko 

dwa razy włożyłem rękę do kieszeni, żeby namacać moje 
żelki. I zobacz, mam tu mały koszyczek z malutkim 
Mojżeszem w środku! – Tomek radośnie pomachał 
kawałkiem papieru.

– Mogę teraz zjeść swoje żelki? – zapytał.
– Tak, oczywiście – powiedziała mama. – Dam ci 

znowu jutro nową porcję.
– Chyba już nie muszę ich mieć jutro. Nie boję się 

mojej nauczycielki – stwierdził Tomek.
– Naprawdę się cieszę! – pochwaliła go mama. – 

Zobacz, co się dzieje, kiedy Bóg nam pomaga pokonać 
lęk! Lęk po prostu znika!

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jurek był małym chłopcem, który umiał robić mnóstwo 
rzeczy. Umiał wycierać naczynia, które umyła mama, umiał 
wnieść do domu zakupy z samochodu i wiedział, jak rozśmie-
szyć swoją maleńką siostrzyczkę, kiedy zaczynała kaprysić. 

Ale były takie trzy rzeczy, których robić nie umiał: nie umiał 
czytać, pisać i nie był odpowiedzialny. 

– Musisz stać się bardziej odpowiedzialny – powiedział jego 
starszy brat, kiedy Jurek pozostawił młotek na deszczu. 

– Musisz być bardziej odpowiedzialny – zauważyła mama, 
kiedy odkryła, że nie mył zębów przez trzy dni.

– Kiedy wreszcie zaczniesz być bardziej odpowiedzialny? – 
zapytał tatuś, gdy sąsiad cofając przejechał po rowerku zosta-
wionym przez Jurka na podjeździe.

– Ja nie wiem, co to znaczy „być bardziej odpowiedzial-
nym” – mówił Jurek ze smutkiem, pomagając tacie odholo-
wać rowerek na wysypisko.

– „Być bardziej odpowiedzialnym” oznacza być bardziej sta-
rannym – tłumaczył tata. – To znaczy, że musisz się nauczyć 
dobrych nawyków. Dziś wieczorem po kolacji zrobię dla 
ciebie planszę. Będą na niej prace do wykonania na co dzień. 

Trzy dobre słowa —K. Good
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PORTFEL
Zapisywanie swoich obowiązków i wykonywanie ich każdego dnia 
pomoże ci wykształcić dobre nawyki. Dzięki temu staniesz się bar-
dziej odpowiedzialny. 

– Ale ja nie umiem pisać – powiedział Jurek. – Ani czytać.
Tata się uśmiechnął. 
– Ja za ciebie napiszę – obiecał. – Będziesz umiał odczytać moją 

planszę.
Tego wieczoru tata wyjął kawałek papieru i na samej górze napi-

sał: „Dobre nawyki Jurka”. Pod spodem narysował obrazek łóżka. 
Następnie narysował szczoteczkę do zębów i młotek. Zaraz za tym 
pojawiły się obrazki zabawek, a za nimi tatuś narysował małe okienka. 

Tatuś był artystą; zarabiał na życie rysowaniem obrazów. Łóżko, 
szczoteczka, młotek i zabawki wyglądały dokładnie tak jak prawdziwe 
przedmioty, których Jurek używał na co dzień. 

– A teraz – oznajmił tata, kiedy skończyli – to jest twoja plan-
sza. Zrobię jej kopie i dam ci jedną każdego ranka. Za kilka tygodni 
będziesz miał już opanowane różne dobre nawyki.

Tatuś wskazał na obrazek łóżka. 
– Co rano, kiedy wstaniesz, pościelisz swoje łóżko. Wtedy możesz 

zrobić malutki znaczek tutaj, w tym okienku pokazał Jurkowi, jak 
zrobić znaczek, że się wykonało pracę. A tu jest obrazek twojej szczo-
teczki do zębów i trzy okienka. Po każdym posiłku musisz umyć zęby 
i wtedy możesz postawić taki znaczek w każdym z tych okienek. To 
samo dotyczy młotka i zabawek. Kiedy skończysz je używać, odłóż  
z powrotem i zaznacz w okienkach. Będziesz umiał to zrobić?

Jurek uśmiechnął się szeroko i pokiwał głową. 
– Co to za słowa na górze?
– Te słowa mówią: „Dobre nawyki Jurka” – wyjaśnił tatuś. – Możesz 

nauczyć się czytać te trzy słowa, dobrze?
– Pewnie! – zawołał Jurek. Przyjrzał się słowom i powtórzył: – „Dobre 

nawyki Jurka”.
– Nauka dobrych nawyków wcale nie musi być trudna – zachę-

cał chłopca tatuś. – Nie musi też trwać długo. Po prostu rób tę samą 
rzecz ciągle od nowa, a po jakimś czasie będziesz ją robił, nie myśląc  
o tym. Uczenie się dobrych nawyków i bycie odpowiedzialnym podoba 
się Jezusowi.

Następnie tata wziął kartkę papieru i narysował rower. 
– Nie masz już rowerka – powiedział. – Ale kiedy nauczysz się 

dobrych nawyków i staniesz się bardziej odpowiedzialny, poszukam 
starego roweru twojego brata w szopie. Wprawdzie jest zepsuty, ale 
możemy spróbować go naprawić. Co ty na to?

– Oj, tak! – ucieszył się Jurek. – Dobre nawyki i dobry rower.
– I trzy słowa – dodał tatuś.
– I trzy dobre słowa – potwierdził Jurek.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pewnego zimnego poranka w lutym 
Robert szedł na róg ulicy, by „złapać” 
okazję podwiezienia go do szkoły.  
W uszach ciągle jeszcze słyszał słowa 
mamy: „Udanego dnia, Robert. Pamiętaj, 
żeby robić to, co najlepsze”.

W pewnej chwili coś przykuło jego 
uwagę – zatrzymał się i pochylił nad chod-
nikiem. „O, portfel! W dodatku pełen 
pieniędzy! Za takie pieniądze mogę kupić, 
co mi się tylko zamarzy”.

Ale wtedy inna myśl pojawiła się w jego 
głowie: „To nie twój portfel. Jeśli go uży-
jesz, to będzie kradzież”. 

Robert przeglądał więc portfel, żeby 
sprawdzić, czy znajdzie tam jakiś ślad toż-
samości właściciela. Było kilka wizytówek, 
a na jednej widniało zdjęcie starszego męż-
czyzny, jednak Robert nie rozpoznał go 
ani nazwiska na wizytówce. Rozejrzał się 
wokoło, aby sprawdzić, czy ktoś widział, 
jak podnosił portfel, a następnie wsunął 
go do kieszeni i szedł w kierunku swojej 
szkoły. „Chyba wykorzystam część tych 
pieniędzy na grę, którą zawsze chcia-
łem sobie kupić”.

W szkole nie potrafił się 
skupić, bo ciągle myślał 

—Austin Sensenig
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o znalezisku w swojej kieszeni – portfelu, który do niego nie 
należał. 

– Co się dzieje, Robert? – zapytała nauczycielka.
– Niezbyt dobrze się czuję – odpowiedział.
– Lepiej, żebyś nie zaraził innych – to mówiąc, zadzwoniła 

po jego mamę, ponieważ w przypadku Roberta było to coś 
raczej nietypowego.

Po drodze do domu czuł, jakby portfel palił go w kieszeni 
kurtki. Miał pewność, że mama nie zauważyła tego dziwnego 
wybrzuszenia na ubraniu. 

– Co właściwie się dzieje? Boli cię żołądek? – dopytywała 
się mama.

Owszem, bolał, jednak nie z powodu zatrucia. Nie mógł 
już dłużej wytrzymać.

– Mamo, znalazłem czyjeś pieniądze na ulicy po drodze do 
szkoły i chciałem je zatrzymać – powiedział, wyciągając port-
fel z kieszeni kurtki.

– O! – krzyknęła mama. – Właśnie zginął portfel pana 
Risslera. Dzwonił do wszystkich na naszej ulicy dzisiaj przed 
południem, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nikt z nas go 
nie zauważył. Ale będzie szczęśliwy, że go znalazł! Zwrócimy 
mu to po powrocie do domu.

– Świetnie – powiedział Robert z ulgą.
Wkrótce Robert i jego mama powędrowali ulicą w kie-

runku domu pana Risslera i zadzwonili do drzwi. 
Natychmiast ktoś otworzył. W odpowiedzi na zachęcające 

spojrzenie mamy Robert odezwał się:
– Proszę pana, bo ja znalazłem to na chodniku po drodze 

do samochodu, który miał się tam zatrzymać i zabrać mnie 
do szkoły.

– Mój portfel! – krzyknął pan Rissler. – Bardzo ci dzię-
kuję, że go odniosłeś. Byłem chory ze zmartwienia! Wiesz co, 
powinienem cię nagrodzić za uczciwość. Proszę bardzo – to 
mówiąc wyciągnął banknot z portfela.

– Dz...dziękuję – wyjąkał Robert – ale nie zasługuję na to.
– Nalegam, żebyś przyjął – powiedział pan Rissler. 
Po powrocie do domu mama wyznała:
– Robercie, bardzo się cieszę, że postąpiłeś tak, jak należy. 

Czasem pokusa ciągnie nas do zła, ale Bóg pomaga. Bolał cię 
brzuch, bo sumienie cię nękało i zachęcało cię w ten sposób 
do właściwej decyzji.

– O wiele lepiej mi teraz – powiedział Robert. „Dziękuję 
Ci, Jezu, za moje sumienie”.

Zaczerpnięto z Partners, luty 2018
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Nic ciekawego tu się nie dzieje” – mruczała 
Sandra pod nosem, kopiąc opadłe liście leżące 
na ścieżce. „Nic, tylko praca i praca – i nie 
widać końca!”. 

W tej chwili była już w ogrodzie, ale jej 
ponure myśli nie kończyły się tutaj. „Gdybym 
tylko mogła robić coś fajnego i naprawdę cie-
kawego – na przykład pojechać na Haiti albo 
coś w tym stylu. Mogłabym pracować w klinice 
z ciocią Lucy i pomagać biednym ludziom, 
którzy przychodzą się tam leczyć. To by był 
jakiś cel w życiu!”.

Pochyliła się, aby podnieść ostatniego ziem-
niaka z roślinnej plątaniny. Wkrótce jej wia-
derko było pełne, więc ruszyła z powrotem do 
domu. „No cóż, pewnie po prostu muszę się 
uśmiechać i jakoś to znosić! Może, kiedy będę 
starsza… Teraz jest tyle do roboty w domu, że 
z pewnością nigdzie bym nie mogła wyjechać, 
żeby robić coś innego”.

Jej nastrój nie uległ też poprawie w ciągu 
tygodnia, szczególnie kiedy usłyszała rozmowę 
mamy przez telefon z sąsiadką, panią Jones. 
Kiedy mama odwiesiła słuchawkę, zwróciła się 
do Sandry:

– Pani Jones zastanawia się, czy nie mogła-
byś jej pomóc w grabieniu liści. Mając tak 
wiele dębów w ogrodzie, sama tego nigdy nie 
dokona!

Na samą już myśl Sandrę zaczęły boleć 
ramiona. „Normalnie lubię grabić liście, 
ale te wszystkie drzewa na tym wielgach-
nym podwórku!”. Próbowała nie dać mamie 
poznać, jak się z tym czuje. Poza tym przecież 
wiedziała, że trzeba pomóc pani Jones, więc 
powiedziała: 

– No jasne, mogę to zrobić. Kiedy ona chce, 
żebym przyszła?

– Mówiła coś o jutrzejszym popołudniu. 

Pole misyjne 
Sandry

—Dawn S. Johnson
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Wiem, że ma się zrobić chłodniej, ale zawsze 
możesz się ciepło ubrać.

Następnego dnia rano pierwszą rzeczą,  
o której Sandra pomyślała, wyskakując  
z łóżka, było zadanie do wykonania. 
Zgodnie z przewidywaniami mamy dzień 
był chłodny. Sandra czuła chłód przeni-
kający przez stare okna ich domu, kiedy 
pospiesznie zakładała ubranie. Ruszyła na 
dół na śniadanie. 

– Mamy chyba zimny dzień – powiedziała 
mama, robiąc jajecznicę. – To świetnie, że 
zgrabisz liście sąsiadki przed zimą.

– Tak – oznajmiła Sandra obojętnym 
głosem. Zobaczyła, że mama otwiera usta, 
żeby coś powiedzieć, jednak zamknęła je 
znowu. Sandra wiedziała, co mama zamie-
rzała powiedzieć. Słyszała to już nieraz wcze-
śniej: „Powinnaś być zadowolona ze swojego 
życia. Twoje pole misyjne jest wokół ciebie”.

***

– O, moja pomocnica! – zawołała pani 
Jones, kiedy Sandra zapukała do drzwi po 
południu. – Wejdź, proszę; jest tak zimno 
na dworze. Co powiesz na kubek gorącej 
czekolady?

– O, chętnie! – odparła Sandra.
– Jesteś taka miła, że chciałaś przyjść i mi 

pomóc – ciągnęła dalej pani Jones. – W dzi-
siejszych czasach większość młodych ludzi 
nie chciałaby się zajmować grabieniem liści 
w ogrodzie starej kobiety! Nawet moje wnuki rzadko 
mnie odwiedzają. Czasem człowiek jest taki samotny!

– Oczywiście, że pomogę – odparła Sandra, myśląc 
intensywnie. „Mam nadzieję, że ta pani nie zorientuje się, 
że tak naprawdę nie chciało mi się przyjść. To naprawdę 
przemiła starsza pani”.

Rozkoszowały się obie przez chwilę gorącą czeko-
ladą, po czym zabrały się do grabienia liści. Sandra pró-
bowała nalegać, żeby pani Jones nie robiła tego, jednak 
bezskutecznie.

– A ja co? Myślisz, że będę się tylko przyglądać? – 
sąsiadka zawołała oburzona. – Na pewno nie!

Popołudnie szybko minęło przy pracy, czasem wypeł-
nionej rozmową, a czasem zgodnym milczeniem. 
Wszystkie liście zostały zgrabione szybciej niż się spo-
dziewała i popakowane do worków. Dochodziła czwarta. 

„Nie było wcale tak źle! – pomyślała Sandra. 

– Nie wiem, czemu nie chciałam na początku tu przyjść.  
I pomyśleć tylko, że marzyłam o wyjeździe na Haiti,  
a tu przecież jest coś równie ważnego i to tuż pod moim 
nosem”.

– Wielkie dzięki! – zawołała pani Jones, gdy już 
wszystko skończyły. – Ile się należy?

– Ojej, nic! – odparła Sandra. – To była czysta przy-
jemność! – i naprawdę szczerze czuła to, co powiedziała.

Kiedy wracała do domu, czuła ciepło w środku. „Nie 
mogę się doczekać, żeby opowiedzieć mamie, jak mi 
poszło. Przecież właśnie przedtem myślałam, żeby coś 
zmienić na lepsze i zmieniłam – dla pani Jones tu i teraz!”.

Z nową energią weszła do domu i otworzyła drzwi do 
kuchni.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Rozdział 3

List od Margarethy 
– Jesteś głodny, chłopcze? − Margaretha schyliła się, wkła-

dając kromkę chleba w wyciągniętą dłoń malca siedzącego 
na krawężniku. Podniósł głowę, a jego oczy płonęły z głodu. 
Łapczywie pochwycił kawałek chleba, który pochłonął w kilku 
kęsach, a potem szczęśliwy uśmiechnął się do Margarethy.

– Masz jakiś dom? − zapytała go łagodnie. Bardzo troszczyła 
się o ubogich, ale głodne dzieci poruszały ją najbardziej. Ten 
mały, zziębnięty, przerażony chłopiec wzbudził w niej sympatię.

– Mieszkam z mamą − skinął głową – Tata nie żyje. Nie 
mamy pieniędzy.

Margaretha usiadła przy nim, kładąc ciepłą dłoń na jego 
drżącym ramieniu. Słyszała takie historie już wiele razy.

– W jaki sposób zmarł twój tata? − odruchowo okryła 
jego drobną sylwetkę swoim ciepłym szalem. Wtulił się weń  
i znowu podniósł do niej wielkie czarne oczy.

– Tata... umarł... bo nie mieliśmy co jeść. Kazał nam jeść 

jego własne porcje. A potem zachorował i umarł. Teraz mama 
próbuje mnie nakarmić, ale nie wystarcza jej pieniędzy. Musi 
płacić podatki. Dlatego żebrzę na ulicy.

– Siedzisz tu codziennie? − Margaretha zmarszczyła brwi.
– Tak − odparł chłopiec, wyciągając rękę do elegancko ubra-

nego przechodnia. Ten obszedł go z daleka i przyspieszył kroku.
Margaretha wcisnęła małemu w dłoń złotą monetę.
– Weź to do domu i daj mamie − poleciła, a potem wstała  

i spokojnie poszła w dół ulicy. Odwróciła się, widząc jak chło-
piec obraca monetę na dłoni. A potem zeszła z drogi i poszła 
na łąkę. Poczuła ulgę, będąc znowu sama.

– Spotkanie z kolejnym małym przyjacielem? − rozbawiony 
głos przerwał jej rozmyślania.

Złapała głęboki oddech i odwróciła się szybko.
– Michael! − krzyknęła przerażona. – Co tu robisz?
Michael Sattler uśmiechnął się do niej, co było rzadkością. 

Ogólnie był poważnym młodzieńcem.
– Wyszedłem z klasztoru, żeby załatwić kilka spraw − odparł. 

„Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy.” Księga Psalmów 19,8

fragment
książki

Historia Michaela Sattlera, który zmarł śmiercią męczeńską w 1527 roku

Angela K. Zehr
NA ZAWSZE
Z PA NEM

Część pierwsza
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chochlę do wazy z zupą, rozbryzgując wywar i niechcący wyle-
wając jego część na brzeg naczynia.

– Margaretha wychodzi za mąż! − powiedział Daniel z nie-
dowierzaniem, wypowiadając to, co wszyscy pomyśleli.

Ursula wodziła szeroko otwartymi oczyma po twarzach 
wszystkich członków rodziny. Jozjasz był jedynym, który nadal 
jadł, jakby nie stało się nic nadzwyczajnego. Na jego skroni 
widać jednak było zauważalne napięcie.

Henry gwałtownie wstał od stołu i zwrócił się do żony.
– Agnes, musimy ją powstrzymać. Margaretha nie może wyjść 

za przeora! Poza tym to znaczy, że on musi opuścić klasztor!
Zanim Agnes zdążyła odpowiedzieć, był już w połowie 

drogi do drzwi, zdejmując z półki lekki kufer używany na 
długie podróże. Jej wargi drżały, a ona sama próbowała głę-
boko oddychać, żeby powstrzymać narastające spazmy płaczu. 
Powoli wstała i poszła za mężem.

– Nie uważasz, że najpierw należałoby wysłuchać listu do 
końca? − zapytała łagodnie. – Może ona ma coś jeszcze do 
powiedzenia.

Henry zatrzymał się i spojrzał na zapomnianą w chwili 
uniesienia kucharkę.

– Przeczytaj list do końca − rozkazał.
Greta przebiegła wzrokiem tekst na kartce.
– Oboje modlimy się o to, pragnąc mieć Wasze błogosła-

wieństwo, zanim podejmiemy jakieś następne kroki. Pokój 
Wam, umiłowani. Margaretha − złożyła list i położyła go  
z powrotem na stole.

Henry nie potrzebował słyszeć nic więcej. Skinął na Agnes, 
która zaczęła pakować kufer.

– Przyprowadź przed dom dwa najlepsze konie − pole-
cił Jozjaszowi, żeby przekazał to stajennemu Bruno i krzyk-
nął za odchodzącym synem: – Wyjeżdżamy do Freiburga tak 
szybko, jak to możliwe!

W ciągu dwóch godzin Agnes miała już spakowane nie-
zbędne rzeczy. Wyjechali tej samej nocy. Ursula patrzyła  
w okno, aż konie znikły z widoku w ciasnej miejskiej uliczce. 
Kiedy wrócą? Co będzie z Margarethą? Dlaczego tata był tak nie-
zadowolony na wieść o planach Margarethy i Michaela? Oczy 
zaszły jej łzami, które o mało nie spływały już po policzkach. 
Odwróciła się powoli i usiadła bliżej kominka.

Jozjasz już tam był, zgarbiony nad jakimś kawałkiem drewna. 
Zawsze coś strugał, kiedy chciał uwolnić się od stresu. Zupełnie 
zignorował Ursulę, gdy usiadła obok niego.

Siedziała w ciszy przez kilka minut, a w jej umyśle kłębiły 
się różne myśli. Daniel był na zewnątrz, bijąc się śnieżkami 
z jakimś chłopcem z sąsiedztwa. Najwyraźniej nowiny jakoś 
go specjalnie nie obeszły. Stwierdziła, że dziewczynki muszą 
być bardziej wrażliwe od chłopców.

– Jak myślisz, kiedy wrócą? − zapytała Jozjasza, kiedy cisza 
zrobiła się już nie do zniesienia dla nich obojga.

– I zobaczyłem, jak siedzisz obok tego dziecka. Chciałem 
porozmawiać i szedłem za tobą aż tutaj.

Margaretha westchnęła.
– Michael, to nie jest w porządku, żeby ci biedacy płacili 

podatki. Ich na to nie stać. Gdyby moja mała siostra Ursula 
chodziła w łachmanach i żebrała, byłabym przerażona i zro-
biłabym wszystko, żeby jej pomóc!

– Zgadzam się − spojrzał na nią Michael w zamyśleniu. – 
Ale nie możemy nic zrobić.

Przerwał, wbijając wzrok w ziemię. Potem znów spojrzał 
na Margarethę, a jego oczy odzyskały powagę. 

– Wiem, że zmieniam temat... ale czy nie wspomniałaś jesz-
cze o mnie rodzicom?

Margaretha poczuła, że się rumieni.
– Wspomniałam, gdy byłam w domu z wizytą kilka tygo-

dni temu − przyznała. – Dlaczego pytasz?
– Zamierzam opuścić klasztor, Margaretho − powiedział po 

prostu, nie spuszczając wzroku z jej twarzy. – Nie mogę tam 
dłużej zostać. Moi przełożeni nie są zadowoleni, ale według 
mnie zakonnicy nie żyją tak, jak Bóg tego od nich oczekuje.

Margaretha klasnęła w dłonie.
– Zgadzam się z tobą, Michaelu − odparła. – Czy ty... czy 

chcesz się przyłączyć do anabaptystów?
Michael nie odpowiedział od razu.
– Jeszcze nie. Może w końcu tak zrobię. Na razie chcę stu-

diować Biblię i nauczyć się, jak mam żyć w zgodzie z Bogiem. 
Możliwe, że oni mają rację. Jeśli tak, to do nich dołączę. 
Ale mogą się również mylić. Jeszcze nie jestem gotów, żeby 
podjąć decyzję.

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

– Wczoraj przyszedł list z Freiburga − ogłosił Henry, gdy 
rodzina usiadła do kolacji. – Myślę, że to od Margarethy.

Ursula spojrzała na niego podekscytowana.
– Mogę przeczytać, tato?
Ojciec wyjął go z zanadrza swego płaszcza.
– Sam go jeszcze nie przeczytałem − przyznał. – Może Greta 

przeczyta na głos, kiedy będziemy jeść.
Kucharka skinęła głową.
– Przeczytam.
Postawiła na stole garnek zupy fasolowej i wzięła kartkę do 

rąk. Agnes nauczyła ją czytać w zamian za służbę, gdy Greta 
zaczynała pracę dla rodziny. Teraz często czytała na głos pod-
czas obiadu.

– Kochani Tato, Mamo, Jozjaszu, Danielu i Ursulo − zaczęła. 
– Pokój Wam wszystkim ode mnie. Ojcze i matko, dwa dni 
temu Michael Sattler poprosił mnie o rękę. Oboje modlimy 
się w tej sprawie, lecz...

Agnes wydała stłumiony okrzyk. Ojciec opuścił podniesioną 
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Jozjasz rzucił jej krótkie spojrzenie.
– Nie wiem. Mogli pojechać na kilka dni albo na cały tydzień. 

Wątpię, żeby na dłużej, bo tata ma tu w mieście ważne sprawy 
− Jozjasz pochylił się nad swoim dziełem, tak jakby w ogóle 
nic nie powiedział.

– Co zrobią Margarecie?
– Nic. Ojciec pewnie palnie jej kazanie i będzie próbował 

przekonać, żeby nie wychodziła za Michaela.
Ursula zawahała się nie wiedząc, czy powinna ryzykować 

naprzykrzanie się Jozjaszowi jeszcze jednym pytaniem.
– Dlaczego tata nie godzi się na ich ślub?
Ręce Jozjasza uniosły się na chwilę nad drewnem, a potem 

znowu je uchwyciły.
– Michael musiałby opuścić klasztor, żeby się z nią ożenić. 

Zostając zakonnikiem przysięgał, że się nie ożeni. A poza tym, 
jeśli jest gotów posunąć się aż do tego, to musiałby porzucić 
Kościół katolicki.

– Chodzi ci o to, że mógłby zostać anabaptystą?
– Tak − Jozjasz zdmuchnął pył z powstającego przedmiotu. 

– Gdyby się pobrali i przeszli do anabaptystów, to reputacja 
ojca zostałaby zrujnowana, a Margaretha znalazłaby się w nie-
bezpieczeństwie. Anabaptyści są ścigani i wtrącani do więzień 
prawie w całym kraju. Czasem są skazywani na śmierć. To, że 
tutaj w St. Gall rada miasta nie jest wobec nich taka twarda 
jak gdzie indziej, nie znaczy, że w końcu będzie nie musiała 
zwiększyć restrykcji. Myślę, że kiedyś to zrobią.

– Mam nadzieję, że Margaretha nigdy nie zostanie anabap-
tystką − szepnęła pod nosem Ursula, wpatrując się w ogień. – 
Może jednak nie powinna wychodzić za tego Michaela.

– Czy Vadian nie jest członkiem rady miejskiej? Ożenił się 
z siostrą Conrada Grebela. Conrad jest anabaptystą. Dlaczego 
go jeszcze nie zabili? − zapytała na głos.

– Conrad nie jest z St. Gall − tłumaczył Jozjasz. – Owszem, 
Vadian należy do rady miejskiej St. Gall, ale już ci powiedzia-
łem, że to nie jest tak surowa władza jak w większości szwaj-
carskich miast. Pewnie w końcu Conrada też aresztują.

Jego słowa uciszyły Ursulę na chwilę.
– Mam nadzieję, że Margaretha nigdy nie zostanie anabap-

tystką − powtórzyła. – Nie chcę, żeby ją zabili!
Jozjasz odłożył nóż i niedokończoną rzeźbę. Dorzucił kolejny 

kawałek drewna do ognia, a potem wstał i wziął płaszcz. Nie 
odpowiedział na komentarz Ursuli. Zauważyła jednak, że na 
jego twarzy malowało się skupienie.

Rozdział 4

Człowiek z płótnem
Ursula wspinała się na mury miasta, nerwowo spoglądając 

na jedną z baszt. Strażnicy nie pozwalali dzieciom wchodzić 

na mur. Jeden z nich ją zauważył, ale gdy poznał w niej 
córkę radcy miejskiego, nie zareagował. Henry był szano-
wany w całym mieście, a jego córka cieszyła się szczegól-
nymi przywilejami.

Ursula obserwowała ulice w dole − nieustanny ruch ludzi 
i pojazdów na wąskich uliczkach. Miała stąd świetny widok 
na swoją dzielnicę i lubiła to miejsce. Nikt nie mógł jej  
z dołu zobaczyć bez nienaturalnego zadzierania głowy i jakiejś 
szczególnej motywacji, żeby ją zauważyć. Lubiła patrzeć na 
ludzi chodzących poniżej i wyobrażać sobie, czym się każdy 
z nich zajmuje.

Był przyjemny dzień na początku marca. W poprzed-
nim miesiącu mrozy definitywnie puściły. Codzienny ogień  
w piecu był mniejszy niż wtedy, gdy rodzice wyjeżdżali, a grub-
sze zimowe ubrania zostały w domu na wieszaku.

Tata i mama powinni już niedługo wrócić! Ta myśl wzbudziła 
w Ursuli sprzeczne uczucia. Dzieci nie miały wieści od rodzi-
ców od ich wyjazdu przed tygodniem, ale spodziewały się ich 
rychłego powrotu. Ojciec nie mógł przecież zbyt długo być 
poza miastem ze względu na swoje obowiązki. Ursula zasta-
nawiała się nad losem Margarethy. Czy wyszła za Michaela? 
Czy przyłączyli się do anabaptystów?

W dole jakiś mężczyzna z rolką płótna pod pachą poślizgnął 
się na krawężniku. Szedł dalej energicznie, a potem skręcił  
w przecznicę, znikając jej z zasięgu wzroku.

To, co ujrzała potem, było fascynujące. Kilkadziesiąt metrów 
za człowiekiem z płótnem czaił się ktoś inny. Był dystyngowany, 
ubrany w elegancko wyprasowany płaszcz i kryzę. Wyraźnie 
śledził tego pierwszego − Ursula była tego pewna. Poczekał 
kilka minut, a potem również wyszedł zza rogu ulicy. Spieszył 
się, pozostając równocześnie w ukryciu.

Ursula zapragnęła zobaczyć więcej. Wyprostowała się i pobie-
gła aż do takiego miejsca na murze, skąd mogła obserwować 
obydwóch. Teraz ich znowu ujrzała. Pierwszy skręcił w kolejną 
uliczkę, a drugi nadal szedł w ślad za nim.

Ursula intuicyjnie pobiegła do najbliższych schodów na 
murze i zeszła w dół. Bez zastanowienia nad własnymi inten-
cjami odnalazła ulicę, którą szedł śledzony mężczyzna i pod-
biegła do niego.

– Tam! Tam! Jakiś człowiek pana śledzi! − z trudem łapała 
powietrze, patrząc na niego w skupieniu.

Mężczyzna zatrzymał się, spojrzał na Ursulę, a potem szybko 
przebiegł wzrokiem ulicę. Potem ruszył znowu. 

– Cicho bądź − rzucił szybko. – Idź obok mnie. Nie zacho-
wuj się nerwowo. A teraz powiedz, co widziałaś.

Ursula próbowała dorównać mu kroku. Miała nadzieję, że 
nikt jej nie poznał. Wtedy chcieliby wiedzieć, dlaczego idzie 
obok tego człowieka. 

– Stałam na murze i widziałam, jak pan wychodzi zza rogu, 
a ten bogacz pana śledzi. Jeszcze nie przyszedł tu za panem, 
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ale niedługo pana dogoni. Proszę się szybko schować, jeśli 
pan nie chce go spotkać.

Mężczyzna spojrzał na Ursulę zdumiony, ale przyspieszył 
kroku.

– Jestem już prawie na miejscu, ale dziękuję za pomoc − 
powiedział szczerze. – Na przyszłość będę bardziej ostrożny. 
Nie wiedziałem, że jestem tak uważnie śledzony.

Gwałtownie skręcił w jedną uliczkę, potem w drugą i nagle 
Ursula została sama na rogu. Oszołomiona zastanawiała się, 
gdzie on tak szybko zniknął.

W mgnieniu oka stanął obok niej elegancko ubrany mężczyzna.
– Widziałaś, czy przechodził tędy mężczyzna niosący płótno? 

− zapytał, wbijając w nią gniewny, przeszywający wzrok.
Ursula przełknęła ślinę. Co miała powiedzieć?
– Widziałam, ale nie wiem, dokąd poszedł − odparła wresz-

cie. – Pewnie jest sprzedawcą płócien.
– On nie jest sprzedawcą, dziewczynko − mężczyzna odwró-

cił się i odszedł, mrucząc coś gniewnie pod nosem.
Trzęsąc się z emocji, Ursula zaczęła iść do domu. Miała już 

dość wrażeń na cały dzień, była coraz słabsza i coraz bardziej 
przerażona. A co, jeśli ten człowiek z płótnem to anabaptysta? 
Co by powiedział tata, gdyby się dowiedział, że mu pomogłam? 
Może nie powinnam była się wtrącać, ale nie mogłabym znieść, 
gdyby ten okrutny bogacz go złapał. Nie zasługuje na takie trak-
towanie jak ci więźniowie, których widziałam z Jozjaszem kilka 
tygodni temu, skuci łańcuchami i trzęsący się z zimna.

– Blado wyglądasz − powiedziała Greta, witając ją na progu. 
– Chora jesteś?

– Czuję, że mi zimno − przyznała Ursula. – Chciałabym 
trochę gorącego cydru, jeśli masz.

– Zawsze mam gorący cydr pod ręką − Greta owinęła Ursulę 
szalem i ruszyła do kuchni.

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

Henry i Agnes wrócili tego wieczoru. Ursula właśnie kładła 
się spać, gdy usłyszała tętent końskich kopyt przed domem. 
Czekała w odrzwiach, jeszcze zanim pojawił się stajenny Bruno, 
który miał zająć się końmi.

Agnes weszła do domu i wzięła Ursulę w objęcia.
– Byłaś grzeczna, kiedy nas nie było?
– Tak, mamo. Czy Margaretha i Michael się pobrali?
Na skroni Agnes pojawił się lekki cień gniewu i Ursula 

niemal żałowała, że zadała to pytanie.
– Tak, córeczko − westchnęła. – Są bardzo szczęśliwi.
Henry podszedł do drzwi i Agnes umilkła.
– Czy przykładałaś się do nauki w szkole? − zapytał Ursulę 

z surowo. – Nie chcielibyśmy już więcej słuchać skarg dyrek-
tora na twoje rozkojarzenie.

– Uczyłam się, tato − Ursula pomyślała, że ojciec wygląda 

na zmęczonego i pokonanego, co w jego przypadku było 
niezwykłe.

Henry spojrzał na żonę.
– Agnes, pamiętasz, że jutro wczesnym rankiem muszę 

wyjść na zgromadzenie rady?
– Pamiętam. Spróbujemy zrobić dla ciebie śniadanie wcześniej.
– Ja się tym zajmę − weszła jej w słowo Greta, podając obojgu 

po kubku gorącego cydru. – Wyglądasz na zmęczoną, Agnes. 
Proszę, idź do łóżka i nie myśl już o śniadaniu.

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

– Już najwyższy czas iść spać, Ursulo − przypomniała deli-
katnie Agnes. – Możemy porozmawiać o naszej podróży jutro, 
kiedy się porządnie wyśpimy.

Rozczarowana Ursula niechętnie pomaszerowała do łóżka  
i przykryła się ciepłym kocem. Miała nadzieję, że zaśnie mimo 
ogromu pytań kłębiących się w jej głowie.

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

– Ursulo, przejdziemy się na spacer?
Ursula odłożyła na bok drewnianą lalkę i wstała.
– Tak! Możemy iść już teraz?
– Dobrze − zgodziła się Agnes. – Tata wróci do domu  

z zebrania za dobrych kilka godzin, więc teraz jest odpowiedni 
czas. Proszę, załóż szal. Trochę się ociepliło, ale nie na tyle, 
żeby wychodzić bez czegoś ciepłego na sobie.

– Czy masz dla mnie coś do zrobienia, kiedy was nie będzie? 
− zapytała Greta, siedząc przy kominku. – Mam nadzieję skoń-
czyć te skarpety przed waszym powrotem.

Agnes uśmiechnęła się do niej.
– Nie. Kiedy już skończysz, zrób sobie przerwę na całe 

popołudnie. Ciężko pracowałaś podczas naszej nieobecności.
Ursula czuła się dziwnie szczęśliwa, wyskakując przez próg 

za wychodzącą mamą. Lubiła, gdy rodzice byli mili dla słu-
żących i dawali im dodatkowe wolne. Uważała, że to nie jest 
w porządku, że ci ludzie tak ciężko pracują dostając tak nie-
wielką płacę, z której praktycznie sami nie mogli się utrzymać.

Przeszły kilkaset metrów w milczeniu. Agnes poprowadziła 
córkę w kierunku lasu, z dala od hałaśliwego miasta. To ucie-
szyło Ursulę. Lubiła tę leśną ciszę.

– Chcesz się dowiedzieć czegoś o Margarecie? − zapytała 
cicho Agnes po wyjściu przez bramy miasta na rozległy teren.

Ursula wstrzymała oddech.
– Tak! − odparła z zapałem.
Agnes ściszyła głos, gdy wchodziły do lasu, na wypadek 

gdyby ktoś chciał je podsłuchiwać, chowając się w krzakach.
– Jak ci wczoraj powiedziałam − zaczęła – Margaretha  

i Michael się pobrali.
– Czy tata był na nich zły? − zapytała Ursula z wahaniem.
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Agnes ścisnęła jej dłoń.
– Chcieli, żebyśmy im pobłogosławili − tłumaczyła. –  

A tata nie stawiał przeszkód.
– Nie zabronił im? − Ursula była w szoku.
Agnes uśmiechnęła się lekko i ściszyła głos.
– Ciągle nie mogę się nadziwić, że pozwolił im się pobrać.
– Jak im się udało nakłonić go do zmiany zdania? Przecież 

nie pojechałby do Freiburga po to, żeby pozwolić Margarecie 
poślubić człowieka, który właśnie uciekł z zakonu! − naci-
skała Ursula.

– Z początku ojciec był zdecydowanie przeciwny. Ale to 
było zanim... cóż, zanim poznał Michaela − odparła Agnes. 
– Michael i Margaretha długo z nami rozmawiali. Ojciec 
widział, że są szczerzy.

– Jaki jest Michael? Miły?
Tak, miły − uśmiechnęła się znowu Agnes. – Od razu zauwa-

żyliśmy oboje, że to pełen szacunku do nas i pobożny mło-
dzieniec. Jego przywiązanie do Słowa Bożego i wartościowe 
przemyślenia budzą respekt. Ojciec docenił jego pokorną 
postawę. Wprawdzie trudno mu było zaakceptować to mał-
żeństwo, ale zdecydował, że nie będzie stawiał przeszkód  
w jego zawarciu.

– Czy oni przyłączyli się do anabaptystów? − te słowa wysko-
czyły Ursuli z ust, zanim jeszcze zdążyła je powstrzymać.

Agnes wyglądała na zaskoczoną.
– Skąd wzięłaś taki pomysł? − zapytała.
Ursula spuściła wzrok i wymamrotała:
– Od Jozjasza.
Agnes się odprężyła.
– Czy ktokolwiek jeszcze mówił ci o tym? − zapytała, uważ-

nie badając twarz Ursuli.
Dziewczynka pokręciła głową przecząco.
– Gdy zapytałam Jozjasza, czy Michael i Margaretha zostaną 

anabaptystami, odpowiedział, że to niewykluczone. Mogliby 
nimi zostać?

– Nie wiem − widać było, że Agnes przejęła się taką perspek-
tywą. – Ursulo, nie chciałabym, żebyś została dotknięta pro-
blemami, jakie zaczynają się pojawiać wśród nas. Jesteś młoda, 
ale widzę, że rozumiesz już wiele rzeczy. Na razie Michael  
i Margaretha nie przyłączyli się do anabaptystów, ale w przy-
szłości mogą to zrobić.

– Skąd wiesz, mamo? − przestraszyła się Ursula.
Agnes zbliżyła usta do jej ucha i odpowiedziała szeptem:
– Michael poważnie myśli, studiuje Biblię i modli się. Jeśli 

uzna, że anabaptyści podążają za nauką Pisma Świętego, to 
prawdopodobnie wraz z Margarethą przyłączą się do nich.

Ursula to rozumiała, lecz miała jeszcze jedno pytanie.
– Mamo, a czy ty uważasz, że anabaptyści mają rację?
Agnes wyglądała na zakłopotaną.
– Twój ojciec uważa, że nie − oświadczyła szybko. – Jako jego 

żona popieram jego przekonania. Skoro kościół państwowy 
wymaga od nas przynależności, to musimy się podporządkować.

Wstała ze swego miejsca na wilgotnym pniu, gdzie usiadły, 
żeby odpocząć i ruchem ręki zachęciła Ursulę do tego samego.

– Córko, ta nasza rozmowa jest bardzo poważna i nie wolno 
ci o niej nikomu wspominać − ostrzegła jakoś bardziej stanow-
czo niż zwykle. – Gdyby ktoś usłyszał o szczegółach, byłoby to 
bardzo niebezpieczne dla Michaela i Margarethy. Rozumiesz?

– Tak, mamo − Ursula wyczuwała powagę sytuacji. Nigdy 
w życiu nie chciałaby celowo narażać ukochanej Margarethy 
na niebezpieczeństwo.

—ciąg dalszy nastąpi 
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póki można: „Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to 
zrób według swojej możności”. Po śmierci nie będzie już żadnej 
szansy na nic. Pies i lew powinny nas motywować do przygo-
towania się na spotkanie śmierci. 

Nieraz parafrazujemy pierwszą część tego wersetu, żeby wyra-
zić myśl, że dopóki jest życie, dopóty jest nadzieja. Dzięki odpo-
wiedniemu wytresowaniu nawet dziki pies ma jakiś potencjał, 

by stać się czyimś lojalnym zwierzakiem. Podobnie i my nie 
powinniśmy tak szybko spisywać grzesznika na straty jako bez-
nadziejny przypadek. On także może być kandydatem do cudu 
odrodzenia. „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł zbawić to, 
co zgubione”. 

I tak oto Salomon pomaga nam odnaleźć sens życia w codzien-
nym młynie. Nie możemy wybrać chwili swojej śmierci, ale 
możemy zdecydować, w jakim stanie umrzemy.

Zaczerpnięto z Home Horizons, październik 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Lepszy stan
—ciąg dalszy ze str. 24



Światłość
„Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość”. Ps. 36,10

Resztkami sił gonią, zagubieni 
Strwożeni, bez nadziei, bez wiary, bez miłości 
Pogrążeni w grzechu, dźwigają ciężar potępienia 
Wśród mroków i cieni

To świat cały idzie, to ludzie idą 
A w oczy wieje im wiatr 
Idą bez światła, bez Boga na świecie 
Przez szereg straconych, długich lat

Ale my idziemy z radością w sercach 
Ale my idziemy z uśmiechem na twarzy 
Bo wiemy, że byłeś, jesteś i będziesz z nami 
Cokolwiek nam się przydarzy

Idziemy z pokojem w duszy 
Z pewnością i szczęściem zbawienia 
Bo Pan jest z nami, co skały kruszy 
Bo nas natchnął miłością i wiarą

Więc Ci chcemy dziękować, Boże 
Przez czas naszej tu ziemskiej wędrówki 
Za zbawienie, za nadzieję i za to, 
Że nas uczysz Ci służyć w pokorze

Więc Ci chcemy dziękować, Boże 
Że nam jesteś sztandarem miłości 
Że nam jesteś jasnym słońcem i zorzą 
Że nam jesteś jedynym w swej boskości

Więc Ci chcemy dziękować, Boże 
Że nam jesteś złotą gwiazdą nadziei 
Że nam jesteś wybawieniem i łaską 
I jasnością wśród życia zawiei

Oni idą z daleka od Ciebie 
Oni Ciebie wyszydzają i drwią 
Oni zginą w cierpieniach i męce 
Bo zbroczyli swoje ręce Twoją krwią

Ale my idziemy wprost do Ciebie, Boże
Wprost do Ciebie do radości i życia 
Do zbawienia, do wieczności, do słońca 
Po tej drodze cierniowej aż do końca

Ale my idziemy z uśmiechem na twarzy 
Poprzez grzech tego świata i złość -
„Bo u Ciebie jest źródło życia 
W światłości Twojej oglądamy światłość”

—Hanna Kowalczyk



Pomysłowość, 
cierpliwość  

i wytrwałość
Pomysłowość: Jest to bardzo ważna rzecz w życiu i nie bardzo 

przydamy się naszemu otoczeniu, jeśli jej nie posiadamy. Na świe-
cie żyli ludzie, którzy dzięki swojej cierpliwej pomysłowości uczy-
nili wiele dobra dla swojego kraju, konstruując silniki i wszelkie 
maszyny ułatwiające pracę ludzi.

Księga Kaznodziei Salomona mówi: „Na co natknie się twoja 
ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie 
umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, 
ani poznania, ani mądrości” (9,10); a w Księdze Przypowieści czy-
tamy: „Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, 
abyś zmądrzał” (6,6). 

Cierpliwość: Cierpliwość jest bardzo pożyteczną rzeczą dla 
samego człowieka, ponieważ bez niej nie jesteśmy w stanie uczy-
nić niczego, co wymaga czasu i wysiłku. Kiedy bardzo wyczekujemy 
czegoś, cierpliwość jest rzeczą konieczną. 

Dawid mówi w Psalmie 37,7: „Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż 
w Nim nadzieję”. 

Wytrwałość: Istnieją ludzie, którzy po podjęciu się wykonania ja-
kiegoś dzieła nie mają wytrwałości w doprowadzeniu go do końca; 
z kolei inni odnoszą sukces dzięki temu, że wytrwali. Wielcy ludzie, 
o których czytamy w historii, nigdy nie znaleźliby się na jej kar-
tach, gdyby nie wytrwałość. Bernard Palissy, który odkrył białą 
emalię do wyrobów z porcelany, miał wiele prób w życiu i minęły 
lata, zanim udoskonalił recepturę; jednak wytrwał i ostatecznie 
odniósł sukces.

Zaczerpnięto z The Little Gleaner, 1888
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis


