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Idzie wiosna! Bóg przeprowadza nas przez zimę,
wkrótce miną ostatnie mrozy i wielu czytelników
Ziarna Prawdy wejdzie w kolejny sezon wzrastania.
Rośliny szklarniowe czekają niecierpliwie na przesadzenie w otwarte miejsca z wyższą temperaturą i świeżym
powietrzem. Oczywiście, widoki i dźwięki różnią się
w zależności od położenia geograficznego, lecz wszystkie miejsca w jakiejś formie przeżywają „czas siewu
i żniw”. Cała ludzkość – zarówno wierzący, jak i niewierzący – obserwuje wypełnienie Bożej obietnicy
złożonej po potopie: „Póki ziemia będzie trwać, nie
ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień
i noc” (1 M 8,22).
Nigdy nie byłem rolnikiem, lecz doceniam życie
w zamożnym obszarze wiejskim, gdzie ludzie ciężko
pracują. W dzieciństwie pomagałem sadzić warzywa
w naszym wielkim ogrodzie, plewić chwasty, opiekować się naszym przydrożnym stoiskiem z żywnością
i piec chleb oraz pakować go na sprzedaż. To był
ważny element strategii rodziców mającej na celu
zajęcie dzieci czymś pożytecznym. Zaznajomiłem się
z podstawami rolnictwa, pomagając sąsiednim farmerom przy sianokosach, czyszcząc wraz z nimi chlewy

i usuwając chwasty. Mieszkając w Rumunii, przyglądałem się rolnikom pracowicie siejącym wiosną,
uprawiającym swe malownicze pola, a później przewożącym kukurydzę i inne zbiory to stodół. W naszym
zurbanizowanym świecie wielu ludzi nie ma w ogóle
do czynienia z rolnictwem, ale wszyscy są zainteresowani jego produktami – czyli żywnością.
Rolnictwo jest w Biblii dominującym zajęciem, a Bóg
objawił swoją wolę człowiekowi w takim właśnie środowisku. Słowo Boże obfituje zarówno w Starym, jak
i w Nowym Testamencie w ilustracje dotyczące wegetacji trzech głównych upraw: oliwek, winorośli i szczególnie zbóż. Dlatego dobrze jest zastanowić się nad
rolnictwem i jego duchowymi implikacjami.
„Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy” (Ps 24,1). Bóg jest Stwórcą
i podtrzymuje wszystko, a powodzenie rolnika zależy
od współpracy z Jego planem. W trzecim dniu stworzenia Bóg powiedział: „Niech ziemia zrodzi trawę,
rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie
będzie w nim na ziemi. I tak się stało. I ziemia wydała
trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju
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i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było
dobre” (1 M 1,11–12). Następnie ustanowił człowieka,
żeby zarządzał Jego stworzeniem, a to oznaczało również rozwój sztuki i nauki dotyczących „czasu siewu
i żniw”.
W czasach biblijnych rolnicy rozumieli konieczność
przygotowania ziemi pod zasiew i doskonale przyswajali zachęty w rodzaju: „Przeorzcie swoje ugory, a nie
siejcie między ciernie” (Jr 4,3). „Siejcie sobie w sprawiedliwości, żnijcie w miłosierdziu, orzcie swoje ugory.
Czas bowiem szukać PANA, aż przyjdzie i spuści na
was sprawiedliwość jak deszcz” (Oz 10,12). Jezus, choć
był synem cieśli, miał doskonałą świadomość środowiska rolniczego, w którym się obracał. „Nikt, kto
przykłada swoją rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie
nadaje się do królestwa Bożego” (Łk 9,62). Oglądanie
się za siebie mogłoby spowodować nierówną orkę
i pozostawienie za sobą źle zaoranych miejsc, dlatego
oracz musiał mocno naciskać pług i robić wystarczająco głębokie bruzdy. Ziemia leżąca odłogiem musi być
wzruszona, a ciernie usunięte – czy to przez oracza idącego za pługiem ciągniętym przez osła, przez Elizeusza
idącego za zaprzęgiem dwunastu wołów (1 Krl 19,19),
czy przez traktor ciągnący szeroki pług ze stali.
Nie ma lepszej ilustracji różnych reakcji na Słowo
Boże niż porównanie ich do losu ziaren padających na
różne rodzaje ziemi. „Oto siewca wyszedł siać” – Jezus
z pewnością był nieraz naocznym świadkiem takiej sceny.
Wiedział o ziarnach padających na drogę i wydziobywanych przez ptaki, padających na grunt kamienisty
z płytką glebą i wypalanych przez słońce. O takich,
które padały między ciernie i były zaduszane.
I o takich, które padały na dobrą glebę, wydając obfity
plon: stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny (zob. Mt 13,1–8; Mk 4,3–8 i Łk 8,4–8). I tego
właśnie pragnie dla nas!
Rolnictwo było pierwszym zajęciem człowieka.
„PAN Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł” (1 M 2,15). To
musiało być przyjemne: nie było suszy, bo mgła zraszała ziemię, nie było cierni ani ostów. Jednak ta
faza rolnictwa została brutalnie skrócona w wyniku
Upadku człowieka: „(...) Przeklęta będzie ziemia
z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia” (1 M 3,17).
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Teraz rolnik ma dwa główne zmartwienia: odpowiednie opady deszczu i ujarzmianie chwastów –
a to wymaga modlitwy, ciężkiej pracy i cierpliwości.
„Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana.
Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki
nie spadnie deszcz wczesny i późny” (Jk 5,7). Bądź cierpliwy i czekaj na deszcz, który znów spadnie. Bądź cierpliwy i czekaj na żniwa — może nie będą ani zbyt skąpe,
ani zbyt obfite. „Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie
i nie mówił: Kim jest PAN? Albo zubożawszy, nie kradł
i nie brał imienia mego Boga nadaremnie” (Prz 30,9).
I bądź cierpliwy, bo Pan powróci.
Dziękując Bogu za pokarm, który spożywamy,
czasem dziękujemy również za „ręce, które go przygotowały”, z myślą o tych, którzy gotują. Te ręce byłyby
jednak bezrobotne bez stwardniałych od ciężkiej pracy
rąk rolnika. Wszyscy cieszymy się owocami zbiorów
i dlatego powinniśmy szanować i doceniać pracę ludzi,
którzy nas karmią, zamiast okazywać czasem protekcjonalną postawę wobec „wieśniaków”. „Żadna rasa nie
może doświadczać powodzenia, dopóki się nie nauczy,
że uprawa pola jest zajęciem równie szlachetnym jak
pisanie poezji” – powiedział wychowawca Booker T.
Washington (1856–1915) do czarnoskórych przyjaciół
w trudnym i pełnym wyzwań okresie po zniesieniu
niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych.
Ziarno Prawdy to tytuł wynikający z uznania wagi
„czasu siewu i żniw”. Na okładce widzicie mały obrazek siewcy, a w tle oracza, młocarza i snopy. „Ziarnem
jest słowo Boże” (Łk 8,11) i właśnie takie ziarno
chcemy siać. Oby padało na żyzną glebę. „Lecz to,
które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je,
i wydają owoc w cierpliwości” (Łk 8,15).
Modlimy się o obfite żniwa – zarówno na polach, jak
i w waszym życiu duchowym, gdy Słowo Boże rośnie
i wydaje owoc. Niech obietnica z Księgi Izajasza 55,11
będzie dla nas zachętą: „Tak będzie z moim słowem,
które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno,
ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się
w tym, do czego je poślę”. Amen.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

nauczanie

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

Co naprawdę się liczy
—Isaac Martin
Kilka lat temu szedłem korytarzem lotniska
w Amsterdamie i zobaczyłem to: „Gdybyś tylko mógł się
skupić na rzeczach, które naprawdę się liczą”. Pobudziło
mnie to do myślenia. Jeśli nie wiem, co naprawdę się liczy,
jak mogę się nad tym skoncentrować? Żyjemy w świecie
wśród tych, którymi rządzi szatan. Jak mogę wiedzieć, co
naprawdę się liczy? Zły zniekształca ludzkie wyobrażenia
o tym, co naprawdę jest istotne. Czy my jako chrześcijanie trzymamy się w naszych umysłach tego, co naprawdę
ma znaczenie? Czy dla Boga ma znaczenie, jakim samochodem jeżdżę albo jakie ubranie noszę? Czy ma znaczenie, że jemy płatki zamiast owsianki na śniadanie? A może
ktoś lubi tylko słodzone, chrupkie musli? Te rzeczy wydają
się nieważne, ale niektóre z nich mogą wskazywać na kwestię odniesienia mojego życia do Boga. Oczywiście, zanim
zacznę chodzić z Bogiem, muszę zacząć od nawiązania relacji z Nim. Jezus streścił całe Prawo w dwóch przykazaniach:
miłości Boga z całego serca i miłości bliźniego jak siebie
samego (por. Mt 22,37–39).
To, co myślimy o Bogu, naprawdę ma znaczenie. Czy
mamy wiarę w Boga? „Bez wiary zaś nie można podobać się
Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On
jest i że nagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11,6). Czy
ktokolwiek ma wiarę w Boga? Trzeba się przyjrzeć jak żyje,
a to mówi wszystko. Dzisiaj popularne jest powiedzenie:
„Bóg patrzy w serce”. To prawda. Nie możemy widzieć, co
ktoś ma w sercu, ale Jezus mówi o fałszywych prorokach:
„A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie
ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość" (Mt 7,23).
Człowiek, który chodzi z Bogiem, musi czynić to przez
wiarę. Bóg pragnie, abyśmy wierzyli, że On ma kontrolę nad naszym życiem. On pragnie być naszym Panem

dla naszego dobra. Bóg przejmuje kontrolę nad naszym
ciałem, duchem i duszą. On jest naszym Stwórcą i podtrzymuje życie swoich dzieci. Pragnie, aby nasze serca trwały
w odpocznieniu we wszystkich dziedzinach.

Bóg troszczy się o nasze ciało

Bóg stworzył nasze ciała i On wie o nich o wiele więcej
niż jakikolwiek lekarz. Do przyjęcia tej prawdy potrzebujemy wiary. Bóg raduje się, kiedy mówimy Mu o naszych
bolączkach. Nasze ciała to cuda stworzenia pełne doskonale powiązanych elementów. Krew i układ krążenia są
kunsztownym dziełem, w którym istnieje wiele możliwości popsucia się jego części. To prawdziwy cud, że nie
mamy więcej problemów zdrowotnych, niż miewamy. Nasz
Ojciec Stwórca posiada zdolność podtrzymywania naszych
ciał, nawet jeśli trapią nas różne dolegliwości i nie jesteśmy
w stanie zatroszczyć się o swoje zdrowie należycie (patrz:
2 Kor 11,22–30; 12,7–10).
System kostny wraz z wszystkimi stawami łączącymi
poszczególne części to kolejny cud. Nasz układ nerwowy także mówi o naszym Stwórcy. Jeśli rozgniewam
się na kogoś i nie reaguję zgodnie z wiarą, to każdy układ
w moim ciele może doświadczyć przez to negatywnych
skutków grzechu.
Jeśli czuję, że Bóg jest wobec mnie niesprawiedliwy, to
jakie symptomy pojawiają się w moim ciele? Jak zawiść działa
na mój organizm? Jeśli porzucamy życie według wiary, to
zaczynamy żyć według ciała i jakikolwiek z grzechów może
przejąć kontrolę nad nami, co też wpływa na nasz organizm.
Co więc naprawdę się liczy? Wiara w Boga jako Ojca – to
naprawdę się liczy. On troszczy się o nasze fizyczne ciała,
a my kochamy Go z całego serca, bo Jemu zależy na nas na
każdy możliwy sposób.

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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Bóg troszczy się o nasze dusze

Jest to ta część nas, którą nazywamy umysłem, wolą
i emocjami. Bóg zaprojektował mózg, który mieści nasz
umysł, aby kontrolował funkcje ciała. Postanawiamy się
śmiać lub płakać, czy wpaść w gniew lub też modlić się. To
nasz umysł wprawia w ruch naszą wolę i postanawia, co
będziemy myśleć o naszych życiowych doświadczeniach.
W naszym umyśle przetwarzamy przeżywane problemy
i albo wychodzi z nas dziękczynienie, albo wpadamy w rozpacz. Nasz umysł jest zawsze zajęty, a to, o czym myślimy,
ma wpływ na nasze emocje. To my postanawiamy, że albo
będziemy pogardzać grzesznikiem, albo będziemy się za
niego modlić. To my postanawiamy, czy będziemy krytyczni czy współczujący dla upadającej siostry.
Nieustannie dokonujemy wyborów w naszym życiu co
do okoliczności, które nas konfrontują. Przez cały ten czas
utwierdzamy się w wierze w Boga albo w niewierze. Bóg
się raduje, gdy chodzimy w wierze.

Bóg troszczy się o naszego ducha

Duch ludzki jest określany mianem sumienia, intuicji
i nośnika zjednoczenia. To duch umarł najpierw, gdy człowiek zgrzeszył. Straciliśmy nasz kontakt z Bogiem i nasze
sumienie potępiło nas. Rodzimy się na nowo przez wiarę
w ewangelię Jezusa. Kiedy otwieramy nasze serca, Duch
Święty wchodzi w nas i daje życie naszemu duchowi, dzięki
czemu nawiązujemy więź z Bogiem. Nasze serce jest oczyszczone przez wiarę w krew Jezusa i zostajemy uwolnieni od
więzów grzechu. Jeśli wzrastamy duchowo i utrzymujemy
tę wolność, to nasze ciało i dusza zostają uwolnione do
zdrowego funkcjonowania zgodnie z Bożym zamysłem. Ale
co dzieje się z naszym ciałem i umysłem, jeśli popadamy
w zazdrość, nienawiść albo jakikolwiek inny grzech? Ich
funkcjonowanie zostaje utrudnione. Pewnie zaczyna nas
boleć głowa i sięgamy wtedy po środki przeciwbólowe.
Każdy problem fizyczny powinien skłonić nas do rozważenia przyczyny. Oczywiście, to nie oznacza, że każda przypadłość ciała jest spowodowana jakimś grzechem, jednak
czasem może tak być. Ponieważ nie chcemy o tym myśleć
w ten sposób, idziemy do lekarza, mając nadzieję na wykrycie przyczyny. Rozważmy ten fragment: „Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba,
i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.
Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało
też zasnęło” (1 Kor 11,28).
Był taki czas w moim życiu, kiedy cierpiałem na niemal
ciągły ból głowy. Lekarz zapytał mnie, czy przeżywam
jakąś stresującą sytuację. Musiałem przyznać, że tak. Kiedy
skonfrontowałem się z tym szczerze, oddałem sprawę Bogu
6
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i zacząłem ufać, że On mnie poprowadzi, wówczas bóle
ustały. Nie wszystkie moje przypadłości zostały tak łatwo
usunięte. Ale przykład ten ilustruje potrzebę przechodzenia z Panem przez przykre doświadczenia.

Co ma prawdziwe znaczenie dla
chrześcijanina?

Prawdziwa wiara w Boga jest tym, co naprawdę ma znaczenie – wiara, która wierzy Bogu. Ta wiara jest dowiedziona
przez posłuszeństwo Jego przykazaniom. Jaka jest Boża wola
dla mojego życia? To jest to, co naprawdę się liczy. Bożą
wolą jest, abyśmy Go kochali z całego serca i abym miłował innych, jak Chrystus mnie umiłował. Podczas gdy Boże
nakazy są nieliczne i łatwe do zapamiętania, są one bardzo
pojemne poprzez to, co się w nich zawiera. Chrześcijanie
łatwo mogą zrozumieć, co naprawdę się liczy, ale często
w tym naszym świecie pozwalamy, aby inne kwestie przysłoniły to, co najważniejsze.

Bożą wolą jest, abyśmy Go kochali
z całego serca i abym miłował
innych, jak Chrystus mnie umiłował.
Rozważmy następującą rzecz jako przykład Bożej osobistej opieki nad nami. Jeśli On zaopatruje mnie w jakiś
starszy, używany samochód, bo nie mam pieniędzy, żeby
dorównać innym, znacznie lepiej na tym wyjdę, gdy po
prostu będę zadowolony z tego, co Bóg mi daje. Jeśli stanę
się zawistny, nie kocham już Boga całym sercem. To jest
grzech i z czasem spowoduje fizyczne problemy, ponieważ
grzech zawsze działa na ciało i ducha. To powiązanie jest
właśnie tak praktyczne.
Jeśli Bóg dopuszcza w naszym życiu fizyczną chorobę,
to możemy się radować z naszych ułomności jak apostoł
Paweł, albo się buntować. To pierwsze uwielbia Boga, a to
drugie czyni nas nieszczęśnikami.
Czy mamy wiarę, gorliwość i uległość, tak jak miał je
Isaac Watts? Napisał on: „Jesteś moim działem, o, mój
Boże. Szybko poznaję Twoją drogę. Moje serce pragnie
śpiesznie słuchać Twego Słowa i nie zwleka”. Prawdziwa
wiara dotycząca naszego życia dotyczy również pokuty
z zapędów naszej natury, co prowadzi nas do uległości
i uznania tego, co ma dla nas Bóg.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, kwiecień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zasadniczy punkt
Siedząc w ponurym lochu, Jan Chrzciciel najwyraźniej
potrzebował jakiegoś wzmocnienia wiary. Wysłał więc
kilku swych uczniów do Jezusa. Czy rzeczywiście był On
Tym, za kogo się podawał? Czy Jan Go w ogóle obchodził? Jeśli tak, to dlaczego zostawił proroka gnijącego
w więzieniu? Być może się dziwimy, ale z pewnością potrafimy Jana zrozumieć.
Zamiast karcić go za niewiarę, Jezus powiedział posłańcom, żeby wrócili do Jana i powtórzyli mu Jego słowa.
Co mieli powtórzyć? Czy Jezus wysłał ich z oświadczeniem: „Ja jestem Synem Bożym, zrodzonym z dziewicy,
bezgrzesznym, prawdziwym Mesjaszem i w końcu umrę
za mój lud?”. Nie. Jezus po prostu powiedział: „Idźcie
i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim
zwiastowana jest ewangelia; a błogosławiony jest ten, kto
się mną nie zgorszy” (Mt 11,4–6). Aby Jan zmienił perspektywę, Jezus zachęcił go do spojrzenia na Jego dzieła
i na błogosławieństwa, jakimi obdarzał lud – a nie na Jego
status czy szczegóły dotyczące służby. Wprawdzie Jan nie
rozumiał w pełni tego, co się dzieje, lecz mógł się upewnić co do Boskości Jezusa, koncentrując się na czynach,
których On dokonywał.
Czy możemy się czegoś nauczyć z odpowiedzi Jezusa
udzielonej Janowi? Na czym my sami powinniśmy się
dzisiaj skupić, żeby nasza wiara wzrosła? Na teologicznych dywagacjach na temat szczegółów życia Pana? Czy
musimy się koniecznie upewniać, że rozumiemy w pełni
takie zagadnienia jak: czy Jezus był święty dlatego, że
narodził się z dziewicy, czy dlatego, że został poczęty
z Ducha Świętego? Czy Jezus mógł zdecydować, że zgrzeszy kuszony przez szatana, czy jako Wcielony Bóg był
całkowicie niezdolny do poddania się pokusie? Czy Bóg
Ojciec odwrócił się od Syna konającego na krzyżu, czy
tylko Syn tak to odczuwał, wypowiadając słowa: „Boże
mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27,46). Jak
powinniśmy określać ofiarną śmierć Jezusa – jako zastępczą, że Jezus zapłacił cenę za moje grzechy, czy że złożył
ostateczną ofiarę wymaganą dla odpuszczenia moich grzechów? Moglibyśmy się koncentrować jeszcze na innych
pytaniach, na przykład: „Jak Trójjedyny Bóg może być
Jeden w trzech Osobach? Jakie są techniczne związki
między chrztem Duchem Świętym a chrztem wodnym?”.

—J.D.M.

Bóg postanowił nie objawiać nam o Sobie i Swoim
postępowaniu z człowiekiem wszystkiego, co mógłby
objawić. Nowy Testament często mówi o tajemnicach. Niektóre z nich zostały nam częściowo objawione
w Nowym Testamencie, a inne nie są jeszcze dla nas całkiem jasne. Pewien zakres tajemnicy musimy przyjąć
przez wiarę. „Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz
poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak,
jak jestem poznany” (1 Kor 13,12 – przyp. red.). Kryteria
dla kandydatów na diakonów zakładają między innymi,
żeby był to brat „zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem” (1 Tm 3,9).
Tutaj wyłania się kolejne pytanie. Czy aby być chrześcijaninem, trzeba w pełni rozumieć i umieć jasno zdefiniować wszelkie techniczne zagadnienia związane z dziełami
Bożymi? Czy może jest tak, że koncentrowanie się na
szczegółach technicznych może odwracać naszą uwagę
od sedna sprawy? Czy nie narażamy się w ten sposób na
niebezpieczeństwo opisane w 2 Kor 11,3: „Obawiam się
jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak
i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od
szczerego oddania się Chrystusowi”?
Czy koncentrując się na technicznych szczegółach dzieł
Bożych zamiast radować się ich efektami, możemy popełnić błąd, przed którym Paweł ostrzegał Tymoteusza? „To
przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie
wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko
słuchaczy do zguby przywodzi” (2 Tm 2,14). Musimy
być ostrożni podczas dyskusji na temat spraw, których
w pełni nie pojmujemy, żebyśmy nie uczynili Ewangelii
czymś niedostępnym dla ubogich w duchu i niemowląt
w Chrystusie.
Przywiedzenie słuchaczy do zguby oznaczałoby zburzenie ich wiary.
Czy sugerujemy w ten sposób, że nie należy w ogóle
dyskutować na trudne tematy? Nie. Czy twierdzimy, że
nie potrzebujemy studiowania Słowa, żeby nie popaść
w zwiedzenie? Również nie. Chodzi o to, że powinniśmy
się skupić na Chrystusie i Jego dziele, a nie na własnym
postrzeganiu tego, w jaki sposób go dokonał. Z naszej
perspektywy możemy się chlubić w Panu, a nie we własnym zrozumieniu. „Kto się tedy chlubi, w Panu niechaj
się chlubi” (2 Kor 10,17).

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7

7

Jeśli studiujemy Słowo, mając społeczność z Duchem
Świętym i wspólnotę z ludem Bożym, to niektóre trudniejsze zagadnienia mogą się dla nas stać bardziej zrozumiałe. Z drugiej strony, jeśli bardzo polegamy na
własnym poznaniu, to sami się umacniamy we własnych
przekonaniach, które mogą, lecz nie muszą być słuszne.
„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” (Prz 3,5).

Rozkoszując się dziełem Jezusa w naszych sercach
i koncentrując się na dobroci Boga, możemy wznieść
wdzięczne serca w chwale i uwielbieniu dla Niego.
Nasza wiara jest wzmacniana, gdy pokornie akceptujemy prawdę, jaką znamy, a resztę zostawiamy naszemu
Wszechwiedzącemu Bogu.

Być może jesteś z zawodu mechanikiem samochodowym.
Jednak bez względu na wykonywany fach, przede wszystkim
jesteś ambasadorem Chrystusa. W codziennych doświadczeniach związanych z naprawą silników i spotkaniach
z klientami spróbuj dostrzegać lekcje na temat chrześcijańskiego życia i Królestwa Bożego. Może właśnie naprawiasz silnik o spowolnionych obrotach i odkryłeś, że
przyczyną usterki był zatkany filtr paliwa. Benzyny jest
w baku dosyć, lecz nie dociera ona do silnika z powodu
brudu zapychającego filtr. Jako ambasador Chrystusa
możesz zauważyć tutaj ilustrację życia w grzechu. Grzech
w naszym życiu blokuje przepływ Ducha Świętego, co
spowalnia nasz rozwój duchowy i naszemu życiu brakuje mocy.

koniec dnia. Jezus był wnikliwym obserwatorem i to jest
jedna z przyczyn, dla których był tak wspaniałym nauczycielem. Przyjrzyjmy się Jego wielu odniesieniom do życia
codziennego:
„Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to
czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach” (Mt 6,2);
„A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie”
(Mt 6,7);
„Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują
ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej
chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich”
(Mt 6,28–29);
„I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo
inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją.
Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy
zachowuje się jedno i drugie” (Mt 9,17);
„A On im rzekł: Któż z was, mając jedną owcę, gdyby
mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci
i nie wyciągnie?” (Mt 12,11);
„Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”
(Mt 13,45–46);
„Gdy nastanie wieczór, mówicie: Będzie pogoda, bo się
niebo czerwieni; a rano: Dziś będzie niepogoda, bo się niebo
czerwieni i jest zachmurzone” (Mt 16,2–3).
Tę listę można by ciągnąć jeszcze długo. Chodzi o to, że
Jezus był wnikliwym obserwatorem zarówno rzeczy dobrych,
jak i złych, wydarzeń wielkich i powszednich. Jednak większość z nas nie jest urodzonymi obserwatorami. Jest to sztuka,
którą trzeba doskonalić. Zachęcam cię do ćwiczeń, ponieważ umiejętność obserwacji będzie miała ogromny wpływ
na twoje zwiastowanie.

Rozmyślaj nad własnymi doświadczeniami

Pilnuj swoich skarbów

Zaczerpnięto z The Christian Contender, październik 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jak efektywnie przemawiać

Przygotowanie trwa cały tydzień
Część trzecia

Jeśli czekasz z przygotowaniem kazania na niedzielę aż
do sobotniego wieczoru, to już niemal przegrałeś tę bitwę.
O ile nie zostałeś pobłogosławiony bystrością umysłu
i giętkością języka, twoje kazanie prawdopodobnie będzie
co najwyżej mierne. W takiej sytuacji oszukujesz braci
i siostry – a co najważniejsze, próbujesz oszukać samego
Boga.
Przygotowanie kazania trwa dwadzieścia cztery godziny
na dobę siedem dni w tygodniu. Tego się nie robi
w sobotę wieczorem. To musi być styl twojego życia. Nie
mówię tego wyłącznie do ordynowanych braci, lecz do
wszystkich braci, którzy w jakimkolwiek zakresie wygłaszają publiczne przesłania.
Mówiąc o przygotowaniach trwających siedem dni
w tygodniu, oczywiście nie mam na myśli siedzenia nad
kartką papieru non stop przez cały tydzień. Chodzi mi
o to, że codzienne życie ma być przez ciebie postrzegane jako zbiór doświadczeń stanowiących całe bogactwo materiałów służących do przekazywania prawd
o Bogu i Jego Królestwie.
Każdy dzień chrześcijanina jest pełny błogosławieństw,
prób, zwycięstw, ucisków i innych przeżyć. One stają się
magazynem dla niektórych kaznodziejów. Jak ktoś napisał: „Człowiek nieustannie żyjący pod wpływem i w mocy
Ducha Świętego rzadko nie ma o czym kazać”1. W innym
miejscu ten sam autor dodaje: „Niechaj życie chrześcijańskie będzie jego pasją – a potem niech o niej mówi”.2
1. William Evans, How to Prepare Sermons (Chicago: Moody Press,
1964), str. 27.
2. Tamże, str. 44
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—David Bercot

Pod koniec każdego dnia przemyśl to, co przeżyłeś
i zastanów się nad rozmowami, które prowadziłeś z różnymi ludźmi. Czy można z nich wyciągnąć jakieś lekcje?
Czy stało się coś, co może być materiałem włączonym do
jakiegoś kazania? Pomyśl o tym, czego się dzisiaj nauczyłeś
i co Bóg próbował ci przez te przeżycia pokazać.
Przez większość dni zapewne nie zauważysz niczego, co
można by zastosować jako materiał do kazania. Jeśli jednak
zaczniesz postrzegać każdy dzień oczami kaznodziei, z całą
pewnością od czasu do czasu zauważysz różne analogie –
i być może również całe tematy do kazań.

Bądź obserwatorem

Oczywiście, jeśli idziesz przez życie z na wpół zamkniętymi oczyma, to nie będziesz miał nad czym rozmyślać pod

Niestety, samo rozmyślanie nad wydarzeniami nie przyniesie wiele dobrego, dopóki nie będziesz zapisywał lekcji,
ilustracji i tematów, które przychodzą ci do głowy. Ja sam
mam całą teczkę pełną pomysłów oraz ilustracji do kazań
i książek. Gdybym tego wszystkiego gdzieś nie utrwalał,
z pewnością wszystko szybko wyparowałoby mi z pamięci.
Dlatego jeśli poważnie chcesz zostać efektywnym kaznodzieją, to radzę załóż sobie jakiś zeszyt lub teczkę z refleksjami i myślami przydatnymi do kazań. Oznacz dobrze
odpowiednie kategorie, żebyś mógł szybko coś znaleźć
w razie potrzeby.
Stwierdziłem, że najlepsze ilustracje do kazań przychodzą mi do głowy, gdy leżę w łóżku przy zgaszonym świetle. Wtedy wreszcie mogę oczyścić umysł od codziennych
problemów i obowiązków. Nie próbuję myśleć o tematach

na kazania. Właściwie, staram się robić coś przeciwnego:
Zapomnieć o wszystkim i ułożyć się do snu. Wtedy pojawiają się w moim umyśle konkretne pomysły. Czasami jest
to jakiś fascynujący temat kazania, innym razem ilustracja.
Myślę, że Bóg właśnie wtedy uważa za stosowne mówić do
mnie na takie tematy.
Zdaję sobie sprawę, że gdybym w takiej chwili usnął, to
pewnie po obudzeniu się nic bym z tego już nie pamiętał.
Ale nie mam ochoty wychodzić z łóżka i po ciemku pełzać
do kuchni, żeby znaleźć jakiś długopis i kartkę papieru.
Gdy w nocy zaświta mi jakaś idea, po prostu mam przygotowane jedno i drugie, żeby od razu ją zanotować. Nawet
pisząc w ciemności, zawsze byłem później w stanie odszyfrować rano własną bazgraninę. Następnego dnia przepisuję
ją „na czysto” i chowam do teczki. Wiele myśli zapisanych
w niniejszej książce przyszło do mnie w ten sposób.
Odnosząc się do potrzeby przygotowań przez siedem dni
w tygodniu, pewien kaznodzieja powiedział: „Głównym
zajęciem kaznodziei nie jest głoszenie kazań, tylko gromadzenie i ogłaszanie prawdy. Dlatego całe życie powinien spędzać na szukaniu prawdy dla niej samej, a nie po
to, żeby przygotować kolejne kazanie. Musi się nauczyć,
jak gromadzić materiał, zanim jeszcze zacznie je przygotowywać. Czy przed przystąpieniem do budowy budowniczy najpierw idzie do kamieniołomu po jeden kamień,
ociosuje go, a potem wraca po następny i tak dalej? Nie;
on musi mieć zgromadzony cały materiał budowlany na
miejscu i wtedy dopiero wznosi dom”3.

Bądź nieustannym czytelnikiem

Dobry mówca musi być dobrym czytelnikiem. Jezus
powiedział: „Albowiem z obfitości serca mówią usta”
(Mt 12,34). Jeśli nie masz obfitości w swoim wnętrzu, to
nie będziesz miał wiele do powiedzenia zgromadzeniu, gdy
przyjdzie czas na wygłoszenie kazania. Jednym ze sposobów na zbudowanie wewnętrznego magazynu poznania
i duchowości jest czytanie.
Dla ambasadorów Chrystusa nie istnieje lektura zastępcza dla Biblii czytanej codziennie. Powinieneś przeczytać
cały Nowy Testament przynajmniej raz w roku. Wielu
chrześcijan stara się przeczytać całą Biblię w ciągu roku.
Chcąc zostać efektywnym nauczycielem, musisz naprawdę
dobrze znać Biblię. Nie powinieneś szukać w podręcznikach
tego, co Słowo mówi na większość tematów doktrynalnych
i moralnych. Powinieneś to wiedzieć.
Codzienne czytanie Biblii nie tylko karmi twoją duszę,
lecz również dostarcza potencjalnych tematów do kazań.
Mimo że sam przeczytałem już Słowo Boże niezliczoną ilość
3. Tamże, str. 56
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razy, nigdy nie przestało mnie zdumiewać, że wciąż odkrywam w Nim nowe rzeczy niemal za każdym razem, kiedy
biorę tę Księgę do ręki. Nie znam drugiej takiej lektury.
Nie, nie mam na myśli tego, że odkrywam jakieś nowe doktryny albo przykazania. Chodzi raczej o nowe zrozumienie
i spojrzenie na znane doktryny i przykazania. Odkrywam
również wciąż nowe lekcje na przykładzie życia biblijnych
mężów i niewiast.
Powinieneś uzupełniać czytanie Biblii na przykład lekturą biografii wybitnych chrześcijan, wartościowych czasopism chrześcijańskich czy książek na temat chrześcijańskiego
życia. Wszystkie one mogą nas karmić i poszerzać zrozumienie różnych tematów poruszanych później w kazaniach.
Szczególnym błogosławieństwem była dla mnie lektura dzieł
wczesnych chrześcijan jak Justyn Męczennik i Tertulian, czy
innych klasyków literatury chrześcijańskiej na przestrzeni
wieków. Moje dwie ulubione książki to A Serious Call to
a Devout and Holy Life [Poważne wezwanie do pobożnego życia
w uświęceniu] Williama Law oraz O naśladowaniu Chrystusa
Tomasza a Kempis.
Jak ktoś napisał: „Aby zostać płodnym myślicielem, trzeba
być wiernym czytelnikiem (…). Komuś, kto wytrwale czyta,
nie będzie brakowało głębokich myśli. Z kogoś, kto czyta
niewiele, żaden będzie kaznodzieja”.
I tutaj znów, podobnie jak w przypadku codziennych
doświadczeń, dobrze będzie spisywać sobie czytelnicze refleksje. W przeciwnym wypadku po prostu o nich zapomnimy
i nie będziemy w stanie ich odtworzyć, a potem dzielić się
nimi.

„Ale ja głoszę kazania tylko dwa razy w
roku”

Jeśli regularnie głosisz kazania, ten rodzaj codziennych
przygotowań jest niezbędny dla stałego wygłaszania poruszających, znaczących kazań. Może myślisz sobie w tej
chwili: „Tak, ale ja przecież tylko wygłaszam dziesięciominutowe rozważanie w szkole niedzielnej raz na pół roku.
Zatem na pewno nie potrzebuję takiego nieustannego
trwania w gotowości”. Ależ potrzebujesz.
Nawet jeśli to jest tylko dziesięć minut dwa razy w roku,
powinieneś z nich „wycisnąć” jak najwięcej. Pomyśl, jakim
błogosławieństwem byłyby dla wszystkich kościołów takie
krótkie rozważania, gdyby tylko każdy z braci, którzy je
wygłaszają, przygotowywał się do nich przez siedem dni
w tygodniu! Mogłyby się stać najważniejszym momentem każdego zgromadzenia.

„Ale ja jestem zbyt zajęty”

Może myślisz sobie w tej chwili: „David, ja jestem zbyt
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zajęty, żeby poświęcać tyle czasu na przygotowywanie się
do kazań albo rozważań. Mam na utrzymaniu liczną
rodzinę i bardzo dużo spraw na głowie”. Ja sam mam
mocno napięty kalendarz, więc dobrze cię rozumiem.
Ale to właśnie my musimy pracować nad kazaniami przez
siedem dni w tygodniu przez pięćdziesiąt dwa tygodnie
w roku. Takie przygotowanie nie tylko umożliwia wygłaszanie bardziej treściwego przesłania, lecz również zaoszczędza bardzo wiele czasu.
Nie muszę spędzać całych godzin przy biurku, żeby
wymyślić jakiś temat kazania, jak je rozwinąć i jakie ilustracje zastosować. Robię to wszystko, prowadząc samochód, myjąc zęby i kosząc trawnik.

dla

rodziców

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

Nowe życie RAZEM

Jakie kroki są konieczne, żeby przygotować
kazanie?

Może się zastanawiasz, jakie właściwie przygotowanie
powinno poprzedzać wygłoszenie kazania lub rozważania. Trzeba podjąć szereg kroków i omówimy je jeden
po drugim. Najpierw trzeba wybrać odpowiedni temat.

Pytania do dyskusji:
1. Przez ile dni w tygodniu powinniśmy przygotowywać kazanie?
2. O czym powinniśmy rozmyślać w związku z tym pod
koniec każdego dnia?
3. Podaj przykłady wnikliwej obserwacji życia ze strony
Jezusa.
4. W jaki sposób można zapamiętać własne obserwacje
i przemyślenia?
5. Dlaczego czytanie jest ważne, jeśli chcesz zostać dobrym
mówcą?
6. A co zrobić, jeśli jesteśmy zbyt zajęci, żeby przygotowywać się przez cały tydzień?

Ćwiczenia

Instruktor: Poproś uczestników, żeby podzielili się własnymi obserwacjami lub doświadczeniami z ostatnich kilku
tygodni. Następnie niech podadzą ustnie przynajmniej
jedną ilustrację w oparciu o jedno z nich.
Instruktor: Poproś uczestników, żeby podzielili się jakimiś nowymi przemyśleniami wynikającymi z czytania Biblii
w ciągu ostatnich paru miesięcy albo z niedawnej lektury
jakichkolwiek wartościowych książek chrześcijańskich.
Zaczerpnięto z Plain Speaking
© 2007 David W. Bercot
Wydawnictwo Scroll Publishing
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

CZĘŚĆ DRUGA

Fragment książki „Potrójny sznur”

Nowe wspólne życie męża i żony może ujawnić różnice
w nawykach co do wydawania pieniędzy. Ona mogła
nigdy wcześniej nie mieć problemów z pieniędzmi, ubraniem czy jedzeniem. Teraz nagle oboje się dziwią. Jej mąż
dobrze wie, że jego ograniczone zarobki będą wymagały
stałej kontroli, żeby móc opłacić czynsz, media, ewentualne wydatki na lekarzy, konserwację samochodu, zakupy
i odzież.
W tych warunkach młoda żona może marudzić, czując
się związana tak niskim budżetem, albo ulec poważnej
frustracji z powodu zupełnego braku środków. Nie ma
pojęcia, ile potrzebuje, ile może wydać, a ile powinna
zaoszczędzić. Mąż oczekuje od niej, żeby zaopatrywała
dom w żywność i inne niezbędne rzeczy, ale ona wyczuwa
jego lekką irytację w związku z jej wydatkami.
Wielkie wyzwanie dla niektórych par może stanowić np.
zakup mebli do domu.
– Kupmy na razie kilka tanich i niezbędnych rzeczy –
mówi jedno z nich. – Później możemy coś dokupić, kiedy
będziemy mieli więcej pieniędzy.
– Ale meble to inwestycja na dwadzieścia lat – odpowiada drugie. – Zakup mebli dobrej jakości jest najlepszy, nawet jeśli będą droższe. Wystarczą na dłuższy czas.
Poglądy na zakupy ratalne albo na używanie kart kredytowych mogą się między obojgiem również znacznie
różnić. Jedno z małżonków nie widzi nic złego w takim
systemie zakupów, szczególnie jeśli coś ma być używane

—Richard Koehn

przez lata. Karty kredytowe są postrzegane jako udogodnienie pomagające w przypadkach nieprzewidzianych
wydatków. Drugie może mieć głęboko zakorzenioną awersję do kupowania czegokolwiek na kredyt. Dla niego spłacanie odsetek jest czymś, czego należy unikać za wszelką
cenę.
– Skoro nie możesz za coś zapłacić, to cię na to nie stać
– brzmi jego filozofia.
Upodobania kulinarne prędzej czy później też staną się
jawnym problemem.
– Mam nadzieję, że lubisz wątróbkę na cebulce – pyta
z werwą młoda żona, stawiając przed mężem talerz gorącego delikatesu. – To było najtańsze mięso, jakie wczoraj
mieli w sklepie, a sam wiesz, jak wygląda nasz budżet na
żywność.
Młody mąż jest w kropce. Do dzisiaj odważnie próbował
jeść wszystko, co podawała żona. Ale wątróbka z cebulką?!
To było danie, którego w rodzinnym domu nigdy nie tknął,
kiedy mama stawiała je na stole. Nawet go nie przyprawiła!
Coś w głębi duszy mówi mu, że skoro był mężczyzną na
tyle, żeby się ożenić, to powinien również być nim na tyle,
żeby jeść to, co ona gotuje, ale wątróbka z cebulką...!
We wszystkich takich sytuacjach oraz setkach podobnych, które nastąpią, trzeba dwóch rzeczy: poświęcenia
i otwartej komunikacji. Gotowość do poświęceń powinna
uzdolnić młodego męża do stawienia czoła wątróbce
z cebulką, z zastrzeżeniem:

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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– Kochanie, od bardzo dawna tego nie jadłem. Nie
wiem, czy będzie mi smakować. Ale spróbuję.
Po tym szczerym wysiłku powinien szczerze powiedzieć żonie, co mu smakowało, a co nie w zjedzonym
daniu. I dodać:
– Wiesz, moja droga, mam nadzieję, że nie będziemy
jedli wątróbki z cebulką zbyt często. Muszę się nauczyć
doceniać ją tak, jak powinienem. Ale cieszę się, że zadbałaś o nasze wydatki. Naprawdę to doceniam.
Okazując sztuczny entuzjazm po zjedzeniu nie lubianego dania, mąż powinien być przygotowany na to, że
będzie dostawał je częściej. Pewna stara historia mówi
o mężu, który zawsze brał piętkę od chleba z talerza.
Nigdy nie lubił piętki od chleba. Lecz jego żona zawsze
marzyła o tej cząstce bochenka. Nie przeszkadzało jej, że
mąż zawsze ją bierze dla siebie, ale żałowała, że chociaż
raz na jakiś czas piętka nie zostawała dla niej. Wreszcie
pewnego dnia mąż był już tak zmęczony obowiązkowym
jedzeniem piętek, że zaryzykował i powiedział:
– Moja droga, nie jesteśmy już tacy biedni, żebyśmy
musieli jeść te piętki za każdym razem. Dajmy je psu,
a my zjemy lepsze cząstki.
Żona spojrzała na niego ze zdumieniem.
– Dawać piętki od chleba psom? Człowieku, gdybyś
ty wiedział, jaką zawsze miałam ochotę na choćby jedną
z takich piętek!
Niektórzy ludzie są zbyt nieśmiali w takich sprawach. Trudno im wyrazić własne preferencje. Z jakiegoś
powodu pohamowują swoje odczucia i pragnienia nawet
wtedy, gdy lepiej byłoby je wyrazić. Wolą dać spokój,
nawet jeśli to skutkuje brakiem wzajemnego zrozumienia. Taka postawa nie pomaga w budowaniu relacji ani
w rozwijaniu otwartej komunikacji.
Inni mają w naturze zbyt otwarte wyrażanie swoich
opinii. Są gotowi wyrażać uczucia i pragnienia, i robią to
w taki sposób, że skutecznie odbierają współmałżonkom
prawo do wyrażania własnych. Kiedy zbyt szybko lub
zbyt pozytywnie wyrażamy swoją opinię, mąż lub żona
może w końcu zadać sobie pytanie:
– Po co ja w ogóle mam się odzywać? Przecież mój małżonek wyraża się jasno. Nie ma sensu zaczynać kłótni.
Pomiędzy tymi dwiema skrajnościami istnieje „złoty
środek”. Mąż jak najbardziej może, a nawet powinien
zawsze pozwolić żonie, żeby wyraziła swoje zdanie
jako pierwsza. Być może ona powie wtedy z pewnym
wahaniem:
– To chyba nie zrobi większej różnicy dla ciebie.
Na co mąż może odpowiedzieć z uśmiechem:
– Ale dla ciebie ta różnica może być większa, prawda?
Jeśli tak, to na czym ona polega?
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Jeśli żona czuje, że mąż naprawdę chce poznać jej
opinię i rozważyć ją, to szybko nauczy się dzielić własnymi preferencjami.
Otwarta komunikacja i wzajemne uczenie się poznawania uczuć – tego, co lubimy albo nie lubimy – jest
jednym z największych błogosławieństw nowego wspólnego życia. Dzięki niej każde z małżonków zyskuje coraz
głębsze poznanie drugiej strony i zrozumienie jej słabości, oraz coraz bardziej docenia jej walory. Takie dzielenie pomaga zbudować fundament, który zapewni wiele
korzyści w nadchodzących latach.
Myśląc o wzajemnej komunikacji, małżonkowie często
stają przed problemem radzenia sobie ze zranionymi
uczuciami. Gdy kobieta i mężczyzna żyją razem dzień
po dniu, dzieląc życie we wszystkich dziedzinach, najprawdopodobniej – być może nawet na pewno – pojawią
się nieporozumienia i przykrości. Czy zranione uczucia
należy okazywać?
Powściągliwy charakter będzie bardzo utrudniał
otwartość w tej sprawie. Taka osoba będzie próbowała
jakoś racjonalizować sytuacje powodujące urazę, mówiąc
sobie: „Chyba jestem przeczulony (przeczulona), a poza
tym, jeśli coś powiem, to tylko pogorszy sytuację”. Jednak
takie osoby mogą się z czasem stać posępne i wycofane,
skazując współmałżonków na wieczne zgadywanie, co
takiego zaszło między nimi.
Bardziej wybuchowe charaktery nie mają problemu
z wyrażaniem zranień. Dla nich trudniejsze jest takie
dzielenie się uczuciami, które nie będzie niszczyć małżeńskich relacji. W rozgoryczeniu mogą zacząć oskarżać
drugą stronę w sposób, który będzie ją głęboko ranił.
Gdy czyjeś uczucia są zranione, lepiej zacząć się modlić
w tej sprawie, zanim zaczniemy robić cokolwiek innego.
Czasem można ujrzeć całe zajście w jaśniejszym świetle,
co umożliwi zrozumienie i przebaczenie. Czasem strona,
która zawiniła, sama zda sobie sprawę z wyrządzonej
krzywdy i wyzna swoją winę.
Jeśli jednak uczucia pozostają zranione, szczególnie w przypadku, gdy zajście powodujące zranienie
się powtarza, zapewne potrzebna będzie szczera rozmowa. Powstrzymywanie zranionych uczuć i niewyrażanie ich jest formą oskarżania współmałżonka bez
dania mu szansy na zmianę, wyjaśnienia czy przeprosiny. Jest rodzajem zemsty, która ogromnie szkodzi każdemu małżeństwu.
„Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce
gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy,
ja odpłacę – mówi Pan” (Rz 12,19).
Kiedy te sytuacje się pojawią, powinny być załatwiane na bieżąco, o ile to tylko możliwe. Biblia mówi:

„Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech nad waszym
gniewem nie zachodzi słońce” (Ef 4,26). Jeśli z urazami
nie radzimy sobie na bieżąco, to zaczną się bardzo szybko
mnożyć.
Próbując zrozumieć różnice między sobą, pary małżeńskie powinny pamiętać, że komunikacja to nie tylko rozmowa. Pewne badania zrobione kilka lat temu pokazały,
że w komunikacji 55% przekazu stanowi wyraz twarzy,
podczas gdy ton i siła głosu 38%. Jedynie 7% przekazu
zachodzi słownie.
Czasami słyszymy, jak jakiś zdumiony mąż czy zdziwiona żona mówi: „Nie rozumiem, co ją/go tak denerwuje. Ja tylko powiedziałem/powiedziałam...”. Ta osoba
prawdopodobnie nie zdawała sobie sprawy z wyrazu własnej twarzy podczas wypowiadania tych słów i nie wzięła
pod uwagę sposobu, w jaki je wypowiedziała. Zazwyczaj
to nie słowa zadają najwięcej bólu. Dusza słuchacza
wypowiedzi cierpi w związku z tym, co odbiera jako treść
wypływającą z serca mówiącego.
Ton, siła głosu i wyraz twarzy są wskaźnikami tego,
co w tym sercu jest. Właśnie dlatego Słowo Boże mówi:
„Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre
słowa wzniecają gniew” (Prz 15,1). Gdy reakcją na szorstkie pytanie lub żądanie jest spokojna odpowiedź, wówczas z reguły napięcie od razu spada. Dobre nastawienie
serca, którego świadectwem jest łagodna odpowiedź, nie
pozostawia miejsca na wzajemne oskarżenia.
W sytuacjach stresowych i podczas sprzeczki należy od
razu zakomunikować nastawienie wobec współmałżonka:
„Nie do końca cię rozumiem, ale się staram. Nie jestem
na ciebie zły. Nie będę cię onieśmielać słowami ani tonem
swego głosu. Szanuję twoje prawo do własnego zdania
i chcę się dowiedzieć, jak się czujesz w tej sprawie”. Jeśli
jesteśmy zagniewani albo mamy ochotę zadrwić z męża
czy żony, to powinniśmy się powstrzymać przed wyrażeniem takich uczuć, żeby wzajemna życzliwość mogła
powrócić. „Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz
przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem”
(Prz 12,18).
Gdy cierpiąc, otwieramy serce przed ukochaną osobą,
musimy to robić ostrożnie i z prawdziwym pragnieniem
pojednania. W naszych słowach nie powinno być ani
krzty oskarżenia. Możemy powiedzieć: „Wiesz, kochanie, źle się czuję z tym, jak skończyła się nasza rozmowa
w południe. Może jestem przewrażliwiony, ale czy moglibyśmy o tym porozmawiać?”.
To nie jest łatwe zadanie – ani dla osoby powściągliwej,
ani dla impulsywnej. Trzeba wiele pokory i wielkoduszności, żeby takie zranienia odpowiednio traktować. Ale
Bóg jest bardziej niż chętny, żeby nam w tym pomagać.

Jeśli będziemy się żarliwie o to modlić, mówiąc tak uprzejmie i słuchać tak spokojnie, jak tylko możemy, to problem
może zostać rozwiązany, zranienie może zostać uzdrowione, a nasze małżeństwo może trwać i stać się lepsze
niż kiedykolwiek wcześniej.
Innym problemem, który czasem wypływa już we
wczesnej fazie związku małżeńskiego, jest samotność.
Najczęściej dotyka on kobiet, które z natury są bardziej
sentymentalne. W wielu przypadkach młoda żona jest
bardziej związana z domem rodzinnym niż mąż ze swoim.
W dodatku może się przeprowadzić dalej od rodziców
i zamieszkać z mężem pośród społeczności bardzo ze sobą
związanej emocjonalnie.
Jakikolwiek zaistnieje powód, młoda żona może nagle
poczuć przypływ tęsknoty za mamą, tatą, rodzeństwem
i znajomymi z czasów panieństwa. Pragnęła zamążpójścia, modliła się o to i robiła plany, i bardzo kocha męża,
ale nawet jego pełna miłości troska nie jest w stanie ugasić
pragnienia odwiedzin w starym, znajomym otoczeniu,
ujrzenia kochanych twarzy i rodzinnych okolic.
Taka żona może się czuć trochę winna własnych uczuć
i nielojalna w stosunku do męża, ale i tak będzie tęsknić
za domem. Mąż uświadamia sobie, że nie jest całkiem
szczęśliwa, i pyta, co ją gryzie. Ma jednak problem ze
zrozumieniem jej stanu. Był niezwykle szczęśliwy ze swą
oblubienicą do momentu, aż ten nikły cień został rzucony
na ich małżeństwo. Może odczuwać zranienie, zazdrość,
albo jedno i drugie.
Ten młody człowiek wcale nie musi się tak trapić.
Powinien spróbować zrozumieć, że jego żona przechodzi
przez naturalną fazę przystosowywania się do nowej sytuacji. Właściwie ta sytuacja powinna mu uzmysłowić, że
jego żona ma serce pełne miłości i troski, a jej rodzinne
otoczenie miało dla niej wielkie znaczenie. To dobrze
rokuje, jeśli chodzi o ich wspólną małżeńską przyszłość.
Jej samotność nie odzwierciedla jego braków i nie znaczy,
że jej miłość do niego osłabła.
Jeśli będzie się modlił w intencji żony i jej poczucia
samotności, okazując cierpliwość, z pewnością znajdzie
jakiś sposób, żeby jej pomóc przejść przez ten trudny czas.
Może zasugerować, żeby napisała albo zadzwoniła do
rodziców, albo nawet żeby pojechała ich odwiedzić. Jeśli
ona usłyszy coś takiego z ust własnego męża, to uświadomi sobie jego troskę o nią, co przywiąże ją do niego
jeszcze bardziej.
Odczuwająca samotność młoda żona również niesie
pewną odpowiedzialność za całą sprawę. Musi być gotowa
dostosować się do nowego życia w nowym otoczeniu. Jeśli
zacznie żyć wyłącznie oczekiwaniem na dzień, gdy znów
ujrzy swoją rodzinę albo jeśli zacznie uważać, że jedynym

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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wyjściem, żeby była szczęśliwa, jest przeprowadzka do
rodzinnej miejscowości, to utrudni życie sobie i mężowi.
Powinna się zmierzyć z wyzwaniami nowego, wspólnego życia. Nauczyć się poznawać i lubić ludzi wokół
siebie. Powinna próbować zrozumieć i docenić miejscowe
zwyczaje, również te panujące w jej nowej społeczności –
nawet, jeśli wiele z nich wydaje się jej dziwnych. To nie
jest łatwe zadanie dla samotnej młodej żony, jeśli jej serce
bardzo tęskni za domem rodzinnym. Ale Bóg da jej łaskę,
żeby się mogła przystosować, o ile ona zechce pełnić Jego
wolę, przewidzianą dla niej.
Żona, która tak zainwestuje w swoje nowe życie,
doczeka się obfitego zysku. Szybko nauczy się kochać
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„Droga Pana jest mocą”
—Jere Martin
Kilka minut przed zakończeniem zajęć szkoły niedzielnej
zapytałem rodziców, czy boją się o przyszłość swych dzieci
w naszym degenerującym się społeczeństwie. Nie pamiętam już ogólnego kontekstu, jednak zapamiętałem dobrze
pewnego starszego zboru, który wyszedł potem za kazalnicę
i powiedział: „Rodzice, nie musimy nigdy bać się o przyszłość naszych dzieci i wnuków. Pan jest więcej niż zdolny,
aby zatroszczyć się o nich tak samo, jak troszczył się o nas
i naszych rodziców. On ciągle ma dla nas w perspektywie
wielkie rzeczy!”.
Teraz może nie widzimy tego wyraźnie, przygnieceni rodzicielską odpowiedzialnością i może nie czujemy tego zawsze
w taki sposób, może trudno nam czasem uwierzyć – ale to jest
prawda Biblii. Możemy zaufać bratu z większym doświadczeniem: „Droga PANA jest mocą dla prawego”. Jeśli chodzimy drogą Boga, to On nie tylko zaspokoi nasze potrzeby
i obroni nas, ale także doprowadzi nas do wiecznej chwały
naszego niebiańskiego przeznaczenia.
Najważniejsze słowo w tytule to PAN. To Jego droga i Jego
moc. Podążanie Jego drogą o własnych siłach jest niemożliwe.
Nieraz kończymy we frustracji i zniechęceniu, wyzuci z wszelkich pomysłów, aby znowu dojść do wniosku, że nie modliliśmy się, albo może przesiadywaliśmy ostatnio do późna,
szukając gdzieś ludzkiej mądrości i zapominając o czytaniu
Słowa.
Bóg otacza nas także jeszcze innym źródłem mocy – naszym
zgromadzeniem. Jest w tym głębia doświadczenia, jeśli tylko
chcemy jej szukać! Może walczymy ze złym zachowaniem
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część

nową społeczność. Będą razem z mężem odwiedzać jej
rodziców, a te wizyty będą błogosławione. Ale wsiadając do samochodu po tych wizytach, będzie mogła mu
zawsze powiedzieć.
– Wiesz, kochanie, cieszę się że wracamy do domu.
Mężowskie serce urośnie, słysząc słowo „dom”. Kilka
kilometrów później żona się uśmiechnie i powie:
– Czasem mi się wydaje, że oni pewne rzeczy robią
dziwnie – inaczej niż wtedy, kiedy tam żyłam. Prawda?

u naszego dziecka? Czemu by nie porozmawiać z wierzącymi
rodzicami, albo z jakimś starszym, doświadczonym małżeństwem? Niestety, niektórzy rodzice wycofują się za zasłonę
komentarzy o własnych porażkach, jednak wszyscy potrzebujemy pomocy i powinniśmy też szukać porady i dzielić się
nią, jeśli ktoś nas prosi. Co byśmy zrobili, nie mając siebie
nawzajem?
Jakże łatwo nieraz popadamy w letarg! Nie odrzucamy Boga
świadomie, ale w jakiś sposób tracimy Go z oczu. Wydaje
się, że chcąc skupiać się na naszych obowiązkach, musimy
– jako chrześcijańscy rodzice – włożyć w to więcej wysiłku
niż to możliwe. Dopada nas codzienność i w końcu rozjeżdżają nam się Boże standardy dla naszej rodziny. Podobnie,
patrząc z czysto ludzkiej perspektywy, spełnianie tych wymogów wydaje się pochłaniać zbyt wiele energii.
Kochani rodzice, nie dajcie się zniechęcić! Tak, toczymy
wewnętrzną walkę z siłą ciągnącą w dół zarówno nas, jak
i nasze dzieci. Żyjemy pośród coraz bardziej spoganizowanych i przerażających wzorców kulturowych. Tak, ciemność
coraz bardziej napiera – ale to ostatnie mroczne godziny
przed świtem! Nasze bodźce nie powinny pochodzić od
umierającego wokół nas świata. Patrzmy na naszego Króla
chwały. Niepojęty przywilej przynależenia do Jego rodziny
powinien nas inspirować. Skupiajmy się na wiecznym celu,
jaki On ma dla swoich dzieci.
Jednak nagroda nie znajduje się jedynie tylko przed nami
w górze. Możemy już tutaj pławić się w świetle czystego
—ciąg dalszy na str. 26

historyczna

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

ANABAPTYŚCI –
ani katolicy, ani protestanci
Część pierwsza
Uwaga redakcyjna: Aby zrozumieć kontekst tego artykułu,
należy pamiętać, że pisarz analizuje reformację w szesnastowiecznej Europie Zachodniej i głównych kościołach powstałych na bazie tego ruchu. Dlatego nie wspomina o kościołach
wschodniego chrześcijaństwa, takich jak Cerkiew prawosławna. Co więcej, używa terminu „protestancki” głównie
w odniesieniu do kościołów państwowych z okresu reformacji.
Tytuł niniejszego artykułu może wydawać się nieco
dziwny dla czytelnika mającego wrażenie, że na Zachodzie
istnieją jedynie dwa główne nurty chrześcijaństwa – protestantyzm i katolicyzm. Z początku terminem „protestanci” określono grupę niemieckich książąt, którzy na
początku XVI wieku chcieli zarządzać sprawami religijnymi na własnych ziemiach tak jak uznawali to za
stosowne, bez żadnej ingerencji ze strony Rzymu czy
jakiejkolwiek władzy nadrzędnej. Gdy cesarz odmówił im tego prawa, postanowili zaprotestować, nalegając
na uczynienie z Kościoła przedłużenia własnej władzy
świeckiej. Ponieważ większość z nich wyznawała to, co
nazywamy „doktryną reformowaną” (wynikającą z nauk
Lutra i Kalwina), przypisano im określenie kojarzące się
z nazwą związaną już wtedy powszechnie z programem i środowiskiem reformatorów. Mimo to, wiele kościołów ewangelicznych nie utożsamiało się z nurtem protestujących.
W gruncie rzeczy, wcześni anabaptyści (przodkowie współczesnych menonitów) nie tylko odrzucili samo określenie,
lecz również idee słynnych reformatorów!
Można by zapytać: Dlaczego nie chcieli się identyfikować
z ruchem protestanckim? Dlaczego twierdzili, że wyznają

—William R. McGrath
chrześcijaństwo, ale nie protestantyzm? Czy dzisiaj można
powiedzieć to samo? Odpowiedź można znaleźć, badając
historię Kościoła, którą zawsze powinniśmy traktować
poważnie i studiować. Apostoł Paweł napomina, żebyśmy
nie byli ignorantami powtarzającymi błędy popełnione już
kiedyś przez innych (1 Kor 10,1–14).
Próbując zrozumieć, dlaczego anabaptyści nie chcieli się
utożsamiać z protestantyzmem, musimy poznać problemy,
które doprowadziły do reformacji w XVI wieku. Kościół
katolicki był wtedy w stanie głębokiego upadku, tolerowano niebiblijne praktyki, które ówczesne duchowieństwo (włączając papieży) broniło nawet dogmatycznie.
Przypatrując się uważnie tamtym wydarzeniom, widzimy
osiem rażących przejawów naruszania Pisma Świętego,
wołających o korektę lub reformę:
System odpustów, w ramach którego Kościół katolicki rościł
sobie prawa do uwalniania wiernych od kary za grzechy,
a nawet wydobywania dusz ich zmarłych krewnych
z „czyśćca” dzięki „ofiarom” (zwykle polegającym na wykupieniu „certyfikatu” od kościelnych urzędników). Ta praktyka była rozwinięta do tego stopnia, że można było nawet
otrzymać przyzwolenie na grzechy jeszcze nie popełnione
– oczywiście wnosząc stosowną opłatę.
System odprawiania pokuty, wyznawania grzechów księżom
oraz zadośćuczynienia, w myśl którego Kościół katolicki
nauczał, że duchowni mają moc odpuszczania grzechów
pod warunkiem, że wierni będą się spowiadać księżom,
a następnie czynić nałożoną na nich pokutę w postaci
postów lub dawania jałmużny ubogim.

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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Oddawanie czci świętym, Maryi oraz obrazom i relikwiom; duchowni nauczali lud, żeby modlił się do Maryi
i świętych jako pośredników do Boga, który ma rzekomo
upodobanie w otaczaniu czcią obrazów i relikwii (szczątków ciał świętych i przedmiotów z nimi związanych),
a także w modlitwie za zmarłych.
Magia sakramentów, to jest system, zgodnie z którym
nauczano, że woda chrztu właściwie udzielonego niemowlęciu sprawia jego nowe narodzenie (a samo niemowlę
umierając bez udzielenia mu sakramentu chrztu nigdy nie
ujrzy Boga). Kościół nauczał również, że chleb i wino przeistaczają się (na mocy modlitwy eucharystycznej kapłana)
w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa, a nie są jedynie symbolami na pamiątkę Jego ofiary.
Monastycym (życie klasztorne), celibat i asceza, praktykowane w Kościele utrzymywały podwójne standardy życia
chrześcijańskiego: bardziej surowy dla mnichów, księży
i zakonnic, a z drugiej strony bardziej liberalny dla tak
zwanego laikatu. Ta praktyka była oparta na idei, że niewielu zostało wybranych na uczniów i że mogli oni swoim
świętym życiem odkupić grzechy zwykłych wiernych.
System ten doprowadził do wielu niemoralnych nadużyć
i wynaturzeń.
System kapłański, czyli władza księży, biskupów i papieży
interpretujących Pismo, a nawet wykraczających poza
Jego nauczanie: rozrost „nieomylnej” hierarchii, to jest
machiny kościelnej, tworzącej własne prawa i określającej
wszystkich dysydentów mianem „heretyków”. Ksiądz stał
się pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem zamiast
Chrystusa albo Chrystus stał się osiągalny tylko za pośrednictwem księdza.
Stosowanie przemocy fizycznej w sprawach religijnych.
Kościół katolicki stosował siłę torturując, wtrącając do
więzień, prześladując i poprzez „zbrojne ramię władzy
świeckiej” w majestacie prawa zabijał oraz wypędzał tych,
którym sumienie i wiara nie pozwalały na kompromis
z Rzymem.
Kościół masowy, w którym każdy automatycznie stawał
się członkiem w momencie chrztu jeszcze jako niemowlę,
bez względu na to, czy narodził się na nowo i prowadził
chrześcijańskie życie czy nie – członkostwo w Kościele
było równoznaczne z obywatelstwem danego kraju.
Tym ośmiu jaskrawym przykładom naruszenia Pisma
Świętego należało się sprzeciwić, przywracając w Kościele
prawdę biblijną w każdej dziedzinie, w której panowało
zepsucie. Społeczna i ekonomiczna pozycja Kościoła
w średniowieczu również była znacząca: ta instytucja była
właścicielem ponad jednej trzeciej wszystkich nieruchomości w Europie, ściągała obowiązkową dziesięcinę od
każdego obywatela bez względu na jego status materialny,
a do Rzymu płynął nieprzerwanie gigantyczny strumień
pieniędzy. Niepokorni władcy i książęta musieli składać
16
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polityczny hołd oraz płacić podatki pod groźbą ekskomuniki
i buntu obywateli, a sam Kościół utrzymywał dobrze
uzbrojone oddziały wojska, wynajmując całe armie do
wdrażania siłą swoich decyzji. Przeciwko nieposłusznym
władcom, „heretykom” i krajom pogańskim ogłaszano
„krucjaty”, które niosły ze sobą gwałty i rabunki. Kościół
był super–państwem trzymającym wszystkich małych
i wielkich ludzi Europy w żelaznym uścisku.
Wraz z rozpowszechnieniem się nacjonalizmu książęta
i szlachta coraz bardziej narzekali na ponadnarodową
i międzynarodową władzę Kościoła oraz jego imperialistyczne ambicje. Zapragnęli przejąć dla siebie podatki
nakładane na ich obywateli przez Rzym, wyświęcać
własne duchowieństwo (poddane bezpośrednio władzy
świeckiej, a nie Rzymowi) i zaczęli konfiskować własność kościelną. Prawdziwa reformacja miała nie tylko
skorygować religijne nadużycia, lecz również złamać
władzę Rzymu (lub dowolnego kościoła) wtrącającego się
w wewnętrzną politykę narodową. Wytworzyła się sytuacja umożliwiająca rewolucję i zmianę; brakowało jedynie
religijnego przywództwa, które dostarczyłoby „teologicznych” podstaw dla tej „nacjonalizacji” i zyskałoby entuzjazm wśród ludu. Wkrótce ono się pojawiło.
Marcin Luter zaczął karierę reformatora nie zdając sobie
sprawy z wagi konsekwencji swych działań. W jego życiu
i pracy można wyróżnić cztery okresy.
Młody, liberalny Luter pragnący wolności rozbudził powszechną wyobraźnię odważnym wystąpieniem
na rzecz wolności sumienia, sprzeciwiając się papieskiej
niewoli.
Późniejszy Luter, rozczarowany wybuchem rewolucji społecznej i ekonomicznej, a także radykalnym fanatyzmem religijnym. W tym okresie znalazł się między
dwoma poglądami – czy założyć Kościół złożony jedynie
z nowo narodzonych wierzących, czy po prostu próbować jakoś pogodzić niszczejącą tkankę średniowiecznego
społeczeństwa z kolejnym masowym Kościołem kontrolowanym przez książąt zamiast przez papieża.
Potem nastąpiła w życiu Lutra faza dostosowania się
do okoliczności. Zaniepokojony gwałtownym szerzeniem
się fanatyzmu i rewolucji ekonomicznej, przykroił swoje
potrzeby kościelne do warunków politycznych. Naginając
sumienie do wymogów praktycznych, zabiegał o względy
książąt i szlachty, potępiając jednocześnie zbuntowanych
chłopów.
W okresie swej działalności, który odznaczał się nadzwyczajnym konserwatyzmem społecznym Luter „obdarzył
pobożnych książąt i władzę cywilną takim autorytetem,
jaki wcześniej przypisywał sobie Kościół rzymski”1.
1. Liberty magazine, tom 50, nr 2; str. 28 (recenzja pióra J. M. Dawsona).

Cała nasza sympatia leży po stronie młodego Lutra,
który spalił papieską bullę z ekskomuniką i księgę prawa
kanonicznego, odrzucając tym samym cały system papieski
wraz z jego autorytetem nadanym przez ludzi. Podziwiamy
młodego Lutra za słowa: „Oto stoję. Nie mogę zrobić nic
innego, bo sprzeciwianie się własnemu sumieniu nie jest
ani dobre, ani bezpieczne. Tak mi dopomóż Bóg”. Wtedy
spodziewał się, że może umrzeć śmiercią męczeńską.
Tak się jednak nie stało. Żył nadal, zaczął się zmieniać
i w końcu sam zaczął doradzać innym, żeby zabijali takich
ludzi, którym sumienie nie pozwalało wyrzec się swoich
poglądów.
Życie i dzieło Lutra były w wielu aspektach typowe dla
wielkich reformatorów, którzy zaczęli dobrze, nawołując
do powrotu do Biblii, lecz wkrótce potem zobaczyli, że
na szali radykalnej reformacji trzeba położyć coś więcej
niż tylko własną opinię w kręgach religijnych. Jeden po
drugim zaczęli stopniowo iść na kompromis, skłaniając
się coraz bardziej ku nacjonalistycznym interesom książąt, królów i radnych miejskich, którzy chcieli przede
wszystkim zrzucić jarzmo ekonomiczne wszechobecnego
papiestwa.
Przyjrzyjmy się po kolei wszystkim jaskrawym przykładom naruszenia Pisma przez Kościół katolicki i zobaczmy,
jak reagowali na to reformatorzy.
1. Wszyscy słynni reformatorzy zanegowali papieski
system odpustów, rozprawiając się tym samym uczciwie i zupełnie z pierwszym punktem. Podkreślali biblijne
nauczanie, że żaden kościół nie posiada prawa do „udzielania odpustu” w celu zniesienia lub złagodzenia kary za
grzech, ani również nie może w tej sprawie pomóc ludziom,
którzy już zmarli w stanie potępienia. Niestety, trzeba ze
smutkiem powiedzieć, że podkreślanie przez nich zasady
sola fide (zbawienie wyłącznie przez wiarę, czyli „tylko
uwierz”), bez względu na to, jak dobre i słuszne mieli
intencje, zostało generalnie zrozumiane i było praktykowane jako pewien rodzaj „protestanckiego odpustu” lub
inaczej pozwolenia na grzech. W rezultacie jeden system
odpustów został zastąpiony innym. Współczesny teolog
luterański Dietrich Bonhoeffer pisze o tym smutnym efekcie następująco, nazywając ów „protestancki odpust” tanią
łaską:
„Tania łaska oznacza usprawiedliwienie grzechu bez
usprawiedliwienia grzesznika. Mówią, że łaska czyni
wszystko i dlatego wszystko może zostać po staremu. ‘Nie
zapłacę za swój grzech’2. Życie toczy się dalej tak samo
i wszyscy nadal jesteśmy grzesznikami ‘nawet w najlepszym
życiu’ – jak powiedział Luter. Cóż, niech więc chrześcijanin
2. Polskie tłumaczenie pieśni „Rock of Ages” Augustusa Toplady
(1763) dokonane przez ks. Pawła Sikorę i zamieszczone w: Harfa Syjońska. Śpiewnik dla użytku misji wewnętrznej (Cieszyn: 1912).

żyje tak, jak reszta świata i niech się wzoruje na światowych standardach w każdej sferze życia, zamiast arogancko
aspirować do życia w uświęceniu pod łaską w przeciwieństwie do starego życia w niewoli grzechu. To była (zdaniem
Lutra) herezja anabaptystów i im podobnych entuzjastów
(…). Tania łaska jest głoszeniem przebaczenia bez pokuty,
chrztu bez kościelnej dyscypliny, duchowej wspólnoty
bez odpuszczenia winowajcom, rozgrzeszenia bez żalu za
grzechy. Tania łaska to łaska bez uczniostwa, bez Krzyża,
bez Jezusa Chrystusa żywego i żyjącego w odrodzonym
człowieku (…). My, luteranie, zlatujemy się niczym sępy
nad padliną taniej łaski, pijąc truciznę zabijającą życie
w naśladowaniu Chrystusa. Oczywiście to prawda, że
oddaliśmy doktrynie czystej łaski cześć bez precedensu
w całym chrześcijaństwie, a właściwie wywyższyliśmy tę
doktrynę do pozycji samego Boga. Wszędzie zasada Lutra
(‘grzesz śmiało’) była powtarzana, lecz prawda w niej
zawarta przerodziła się w samozwiedzenie. Jak długo nasz
kościół będzie się trzymał poprawnej nauki o usprawiedliwieniu, tak długo nie będzie wątpliwości, że jest kościołem usprawiedliwionym! Tak mówili w przekonaniu, że
musimy potwierdzić nasze luterańskie dziedzictwo, czyniąc tę łaskę dostępną dla wszystkich na najtańszych i najłatwiejszych warunkach. Być ‘luteraninem’ musi oznaczać,
że zostawiamy naśladowanie Chrystusa ludziom żyjącym
pod Prawem, kalwinistom i anabaptystom – a wszystko to
ze względu na łaskę. Usprawiedliwiliśmy świat i potępiliśmy jako heretyków tych, którzy próbowali naśladować
Chrystusa. Efekt był taki, że nasz naród stał się chrześcijański i luterański, ale za cenę prawdziwego uczniostwa.
Cena, jaką chcieliśmy zapłacić, była zdecydowanie niższa.
Tania łaska zwyciężyła”3.
Te szokujące słowa nie wyszły spod pióra jakiegoś oponenta Marcina Lutra, lecz są szczerym wyznaniem współczesnego teologa luterańskiego, który zauważył upadek
takiego pustego protestantyzmu (wraz z jego „protestanckim odpustem” lub pozwolenia na grzech z powodu
taniej łaski) w hitlerowskich Niemczech. Zdecydowana
większość tamtejszych członków kościoła odeszła od
wiary, by pójść za ówczesnym dyktatorem. Okazało się
wtedy, jak powierzchowne jest niemieckie chrześcijaństwo. Współcześni Lutrowi anabaptyści od razu zobaczyli
fałsz nauki „tylko wierz”. Znajdujemy setki takich opinii,
podobnych poniższej, autorstwa Menno Simonsa:
„Ludzie, których oni (reformatorzy) pocieszają nauczaniem, że skoro Chrystus zapłacił za nasze grzechy, to
powinniśmy myśleć wyłącznie o naszej wierze, że [nadal]
jesteśmy biednymi grzesznikami niezdolnymi do przestrzegania przykazań Bożych i podobnym łechtaniem uszu,
3. Bonhoeffer, Dietrich: The cost of Discipleship (Cena uczniostwa),
str. 37–3A; 47.
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słuchając takich nowych doktryn, samolubnie pragną
dogadzać cielesności. Żyją nadal starym, zepsutym, nieprzemienionym życiem bez bojaźni Bożej tak, jakby nigdy
nie słyszeli ani jednej sylaby ze Słowa Pańskiego i jakby
Bóg nie miał zamiaru karać nikczemności i nieprawości”4.
Uczeni są ogólnie zgodni, że jednym z owoców reformacji był niezaprzeczalny upadek moralny w całej Europie,
gdzie doktryna „tylko wierz” była rozpowszechniana
wśród ludu. Menno Simons obserwował to pogorszenie
stanu moralnego z wielkim smutkiem i oburzeniem:
„Jednakowoż wskutek głoszenia ich ewangelii kompromisu w całych Niemczech widać tak zuchwałą wolność,
że nie można ich nawet ganić za otwartą nieczystość, niepowściągliwość, przeklinanie, lubieżność i plugawy język,
żeby się nie narazić na zarzuty separatyzmu, sekciarstwa,
włóczęgostwa, fanatyzmu, wiary w zbawienie z uczynków,
anabaptyzmu i na inne zniewagi”5.
2. Patrząc na drugie rażące nadużycie katolicyzmu, znów
z początku cieszymy się z odrzucenia przez reformatorów
niebiblijnego systemu odprawiania pokuty, spowiedzi
usznej czy systemu uczynków mających wysłużyć odkupienie grzechów. Jednak studiując ich dzieła i praktyki ich
zwolenników, szybko się przekonujemy, że choć [słusznie]
wykluczyli dobre uczynki jako warunek odkupienia, to
nie zawsze dawali wyraz prawdzie, iż są one koniecznym
efektem zbawienia i trwania w Chrystusie. Luter zastąpił
„odprawianie pokuty” niezdrową koncepcją ciągłego grzeszenia i ciągłego pokutowania. Anabaptyści odrzucili ją
jako niemoralną doktrynę i choć nauczali o ciągłej potrzebie wyznawania grzechów (które podkreślali o wiele bardziej niż dzisiaj) oraz korzenia się przed łaską Bożą, to
nie wahali się przyjąć, że człowiek narodzony na nowo
z Ducha Świętego może prowadzić chrześcijańskie życie,
przestrzegając przykazań i okazując dziecięce posłuszeństwo, co podoba się Bogu (zob. 1 J 3,22).
Jednym z ich ulubionych wersetów był 1 Piotra 3,21
mówiący o tym, że chrzest jest „odpowiedzią dobrego
sumienia względem Boga”. Jeden z ich najpiękniejszych
traktatów nosił tytuł Dwa rodzaje posłuszeństwa i podkreślał, że istotnie można okazywać posłuszeństwo w sensie
legalistycznym, które jest niewolnictwem, ale istnieje również posłuszeństwo synowskie prawdziwie narodzonego na
nowo dziecka Bożego, dla którego przestrzeganie przykazań nie jest ciężarem, lecz radosnym wyrazem miłości do
Ojca (1 J 5,3; J 15,10–11).
Zamiast protestanckiej koncepcji ciągłego grzeszenia
i ciągłej pokuty anabaptyści podkreślali trwanie w mocy Bożej,
konieczność poddawania się Bogu każdego odrodzonego
4. Complete works of Menno Simons (Dzieła wszystkie Menno Simonsa), str. 283 / ll, Bb.
5. Dz. cyt., 251 b / ll, 29a.
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ucznia (Gelassenheit) oraz pragnienie wyznawania
i porzucania grzechu po każdym upadku (Buszfertigkeit
– gotowość do pokuty, otwartość serca na Boże przekonywanie o grzechu i napominanie).
Widząc to wszystko w historii Kościoła przekonujemy
się po raz kolejny, że nie wystarczy obalić jakąś fałszywą
doktrynę. Musimy również mieć pewność, że przywracamy prawdziwe nauczanie biblijne. Unikając zarówno
legalizmu opartego na usprawiedliwieniu z uczynków, jak
i radykalnego, pełnego pychy perfekcjonizmu, anabaptyści podkreślali dziecięce posłuszeństwo Bogu w życiu
nowo narodzonych uczniów Jezusa, nie podzielając niezdrowego, pesymistycznego poglądu wielu reformatorów.
Gdybyśmy mieli jednym słowem podsumować pobożność i praktykę wczesnych anabaptystów, powinniśmy
wybrać określenie Nachfolge (uczniostwo), które można
by podzielić na cztery części (każdą reprezentowaną przez
jeden niemiecki wyraz):
a. Gehorsamkeit (pełne miłości dziecięce posłuszeństwo
odrodzonej duszy);
b. Leiden (niesienie krzyża w cierpieniu, którego miłość
musi doświadczyć w odrzucającym Chrystusa świecie
pozbawionym miłości);
c. Buszfertigkeit (dziecięce pragnienie uczenia się, gotowość na przyjęcie karcenia, pouczenia, nagany i korekty,
gdy błądzimy, dobrowolne poddanie się dyscyplinie);
d. Gelassenheit (oddanie się).
Czwarta koncepcja, czyli Gelassenheit, jest spokojnym
i radosnym oddaniem się w Boże ręce w doskonałym
pokoju i cichości serca, nawet jeśli świat miałby nas
krzywdzić, prześladować i grozić nam. Jest to coś zupełnie innego niż gorzka rezygnacja i pogrążenie się w rozpaczy czy popadnięcie w lekkomyślną doktrynę „tylko
wierz”, stanowiącą de facto rodzaj pozwolenia na grzech,
które charakteryzowało protestancką pobożność i praktykę tamtych czasów. Gelassenheit jest tą cichą, głęboką
radością duszy odpoczywającej w Chrystusie, zagłębionej
w morzu miłości i pokoju, podczas gdy wokół sroży się
burza problemów, cierpienia, odrzucenia i oszczerstwa.
O tym mówił nasz Pan w Ewangelii Jana 16,22 i 33: „Nikt
nie odbierze wam radości waszej” i „To powiedziałem
wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć
będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”. Gelassenheit
jest cennym doświadczeniem trwania w Chrystusie i trwania Chrystusa w wierzącym, których to więzów miłości
nie zdołają zakłócić żadne okoliczności zewnętrzne.
—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z The Anabaptists: Neither Catholics Nor Protestants
Abana Books
6523 Township Road 346
Millersburg, OH 44654
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

część

praktyczna

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

Jaskółka w domu Pana
Od Wydawcy: Chociaż ten artykuł odnosi się szczególnie do
jaskółek w Ameryce Północnej, w sensie ogólnym odnosi się też
do wszystkich gatunków jaskółek na świecie.
Wdzięcznie pikując w powietrzu, jaskółki codziennie łapią
komary, muchy oraz inne owady. Jaskółki są dla nas pożytecznymi ptakami. Nasza rodzina zawsze wita je z radością,
gdy powracają po zimie z południa. Podobnie jak rudziki,
jaskółki są kolejnym znakiem rozpoczęcia się wiosny.
Obserwujemy z prawdziwą przyjemnością jaskółki rdzawoszyje, budujące gniazda pod okapami naszego sklepu.
Chociaż gatunek ten lubi tworzyć swoje bańkowate gniazda
na stromych skałach, budują je także pod mostami i właśnie
pod okapami budynków. Ulepienie gniazda z błota zabiera
parze jaskółek około pięć dni. Potem
samiczka znosi trzy do sześciu jaj. Kiedy
młode się już wyklują, rosną bardzo
szybko, ponieważ ich rodzice zazwyczaj karmią je mnóstwem owadów. Wkrótce
rządek młodych jaskółek zasiądzie na przewodach
elektrycznych, gdzie najbardziej lubią się skupiać.
Miło jest też patrzeć na dymówki, które pracowicie uwijają się przy budowie gniazda i chwytaniu owadów, wyfruwając na zewnątrz i równie szybko znikając w naszej szopie.
Dymówki wybierają krokwie oraz belki stropowe w stodołach na umieszczenie swoich miseczkowatych gniazd, które
lepią z błota i trawy. Rodzice wyruszają aż na tysiąc wypraw
po błoto, zagarniając je do swoich dziobów. W ramach ostatniego szlifu, wnętrze zostaje wyścielone piórkami, zanim
samiczka złoży cztery do pięciu jaj.
Jesienią te niezwykłe ptaki odlatują na południe. Niektóre
udają się aż do Ameryki Południowej. Pewien naukowiec
wyliczył, że dziesięcioletnia dymówka pokonała w swoim
życiu ponad trzy miliony kilometrów. To jak obiegnięcie
wokół ziemi osiemdziesiąt siedem razy!

—Delphine Ramer

Jaskółki rdzawoszyje zakładają gniazda w dużych koloniach. W południowej Kalifornii ruiny budynków w San
Juan Capistrano (katolickiej misji założonej w 1776 roku)
przyciągają właśnie te ptaki. Każdego roku odlatują one
około 23 października w kierunku na południe, a potem
wracają około 19 marca. Bóg obdarzył jaskółki pewnego
rodzaju wewnętrznym kalendarzem! Zawsze wiedzą, kiedy
nadchodzi czas podróży.
W Psalmie 84 autor opisuje przybytek, jako miłe miejsce,
gdzie nawet jaskółki lubią mieszkać. W wersecie 3 czytamy:
„Oto nawet wróbel znalazł sobie dom i jaskółka gniazdo,
gdzie składa swe pisklęta, u twoich ołtarzy, PANIE zastępów, mój Królu i mój Boże!” (UBG).
Cieszę się, że Bóg troszczy się o wszystkie swoje stworzenia, a nawet zaprasza je do swojego domu!
Zaczerpnięto z Partners, marzec 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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Pielęgnacja ogrodu różanego
Ogród pełen zadbanych róż, zasilanych ciągle nawozem
i odpowiednią ilością wody, kwitnie dwa razy obficiej, niż
gdyby był pozostawiony sam sobie. Uprawa róż wymaga tyle
samo wysiłku, co uprawa pomidorów, czy innych kwiatów.
Róże są uznawane za łatwe w uprawie i wymagają niewiele
wysiłku w podlewaniu, nawożeniu czy w opryskach. Warto
pomyśleć o pielęgnacji ich jako o „odwiedzinach raz w tygodniu”, a wszystko to zamieni się w przyjemność.

Nawożenie i kontrolowanie szkodników

Lepsze rezultaty uzyskamy zaczynając systematyczne
nawożenie trzy do czterech tygodni po zasadzeniu. Dobrze
jest użyć trzech oprysków w ciągu roku: wczesną wiosną
– zanim krzewy wypuszczą liście, wczesnym latem – kiedy
rośliny zaczynają kwitnąć i późnym latem, aby je zasilić
przed jesienią, co pozwoli im przetrwać zimę.
Najlepiej jest stosować płynny nawóz. Postępujemy ściśle
według instrukcji i spłukujemy liście po każdej dawce. NIE
STOSOWAĆ odżywki przy gorącej pogodzie albo silnym
słońcu. W przypadku użycia nawozu w granulkach, najpierw trzeba zmoczyć ziemię. Oprysk wykonujemy z odległości 15 cm od łodygi równomiernie dookoła całej rośliny.
Trzeba dobrze podlać roślinę przy korzeniach, robiąc zagłębienie w ziemi lub korze. Na jeden kwiat przypada od dwudziestu pięciu do trzydziestu pięciu liści, a zatem naszym
celem jest wyhodowanie krzewu, który jest zdrowy i bujny.
Kluczem do zwalczania szkodników jest profilaktyka.
Późną zimą można zaaplikować dawkę ochronną wraz
z odpowiednim oczyszczeniem rośliny z suchych liści i kory.
Podlewamy krzew tylko przy łodydze, nie od góry i nie
lejemy wody po liściach. Niedobór wody jest jedną z przyczyn więdnięcia a przelanie powoduje często żółknięcie liści.
Dobrze jest stosować przycinanie, usuwając natychmiast
liście zdeformowane i wszystkie liście z rdzą albo czarnymi
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Tyrania miłości własnej
—Elton Horst

plamkami. Powinniśmy ustalić sobie plan oprysków: co
trzy tygodnie oprysk wielofunkcyjnym preparatem całego
krzewu (bez kwiatów). Kiedy to tylko możliwe wykonujemy
systematyczny oprysk, zaś miejscowy – na częściach dotkniętych silnie szkodnikami, jak np. wciornastki.

Przycinanie

Najlepszą metodą na przycinanie jest tak zwane selektywne przycięcie. Rozpoczynamy od usuwania części
uszkodzonych, następnie dotkniętych chorobą, martwych,
zdeformowanych i innych niepożądanych części (krzyżujące
się gałązki, które ocierają jedne o drugie). Pożyteczne jest też
usuwanie zwiędłych kwiatów przez cały sezon.
Pod koniec sezonu trzeba przyciąć cały krzew na wysokość ok. 30 cm–70 cm. Pnące odmiany można pozostawić nieco dłuższe. Zawsze tniemy po skosie ok. 1 cm ponad
oczkiem lub pąkiem. Z tego oczka w następnym sezonie
wyrośnie nowe odgałęzienie. Używamy zawsze czystych
i ostrych nożyc. Przycinanie za pomocą nożyc elektrycznych
jest dozwolone dla gęstych krzewów różanych, szczególnie
odmiany Knock Out, które mogą być przycinane po każdym
wysypie kwiatów. Każdy zarażony fragment rośliny trzeba
zupełnie zniszczyć lub spalić.

Ogacanie

Róże hodowane w bardzo zimnych klimatach muszą być
ogacane. Krzew należy okryć grubą na ok. 40 cm warstwą
izolującą, np. z mchu torfowego, rozdrobnionej słomy, łupek
orzechów albo drobno zmielonej kory. Wokół krzewu można
utworzyć otoczkę z konopi, co pozwoli przytrzymać izolację w miejscu. Pamiętajmy, żeby na wiosnę odkryć roślinę,
kiedy już chłód na dobre przeminie.
Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nasze społeczeństwo doświadcza erozji spowodowanej wielką
falą miłości własnej. Podczas gdy wzbierające wody zalewającego nas morza przykuwają natychmiast uwagę czujnych,
którzy dostrzegają wielkie niebezpieczeństwo, to jednak powódź
miłości własnej w kościołach rzadko zostaje rozpoznana jako
zagrożenie. Tę powódź niektórzy nawet bezwiednie przyjęli
i promują ją wśród innych.
Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa jest wyjątkiem
wśród religii, ponieważ tylko w niej jest Boski potencjał do przemiany mężczyzny lub kobiety w nowe stworzenie w Chrystusie.
Ma ona moc przekonać o winie i grzechu każdą osobę, oczyścić ją i obdarzyć przebaczeniem, a także włożyć do jej wnętrza
pragnienie zaparcia się siebie i miłowania swego Zbawiciela.
Ci, którzy uświadomili sobie, jak bardzo są zagubieni i przyszli do Pana po zbawienie, otrzymują coś, co sprawia, że warto
umierać dla siebie. Posłuszne służenie Panu jest życiem w radości a nie brzemieniem.
Istnieje inna ewangelia głoszona obecnie, mówiąca, że nowe
stworzenie w Chrystusie to głównie sprawa ducha; nie dotyczy ona ciała ani duszy. Ta inna ewangelia promuje ekstatyczną
relację z Panem w duchu, podczas gdy ciało i dusza mogą sobie
dalej żyć w miłości własnej i grzechu. Miłość własna podnosi
swój ohydny łeb pod wieloma postaciami.
Żal mi młodego człowieka, którego ojciec nie zamierza być
lojalny wobec swojej lokalnej społeczności. Upodobanie we
własnej woli, własny styl życia oraz interpretacja Biblii stanowi
naprawdę urodzajną glebę dla miłości własnej, która rośnie nie
tylko w nim, ale i w jego synu. To powtarza się dalej.
Pewien człowiek, który prowadził swoją rodzinę po różnych
zborach przez kilkadziesiąt lat, podzielił się ze mną pożądaną
nowiną: on i jego żona wreszcie zostali członkami w jednym
z tych zborów. Miał łzy w oczach, kiedy opowiadał mi, że ich
zwlekanie z tą decyzją przez lata doprowadziło do rujnujących
konsekwencji w ich dzieciach. „Oczywiście, musieliśmy zmienić pewne rzeczy, ale żałuję, że tyle czekaliśmy – powiedział.
– Modlimy się, żeby Bóg przywrócił nam lata, które zjadła szarańcza naszej miłości własnej”.
Diotrefes z Trzeciego Listu Jana lubił wywyższać się nad
innych. Jest to określone jako umiłowanie dominowania nad
innymi, ambicja bycia wyróżnianym. Taki wyraz miłości własnej na jego stanowisku doprowadził go do grzechu; pożądał
więcej władzy i mówił źle o innych, aby wzmocnić swoje znaczenie. To smutne, że niektórzy podziwiają Diotrefesa i postępują
w jego duchu. W tym samym zborze byli dwaj pobożni bracia,
prowadzący życie wiary. Byli to umiłowany przez apostoła Jana
Gajus i Demetriusz, którzy cieszyli się dobrym świadectwem

—Robert Stauffer

u wszystkich. Zapis prawdy uwidocznił się w dobrym świadectwie. Ci dwaj zostali wybawieni od tyranii miłości własnej.
Wielkim testem demaskującym miłość własną jest szukanie aprobaty u innych. Kiedy ktoś kocha Pana z całego serca,
duszy i siły, wówczas nie ma dla niego aż takiego znaczenia, co
inni o nim myślą. Jednak jeśli jakaś osoba nie staje za prawdą
o Bogu i Jego Słowie, ponieważ pragnie aprobaty i podziwu
innych, to miłość własna jest na tronie jej życia. Choć wszyscy wierzący mogą posiadać pragnienie akceptacji, pozostaje
pytanie: czyjej akceptacji?
Nastolatek, który stroi fochy i robi miny z powodu decyzji
swoich rodziców, może być pogrążony głęboko w miłości własnej. Kiedy decyzja się nie podoba, syn czy córka umieją się
postarać, żeby obrzydzić życie całej rodzinie. Buntowniczy duch
przejawia się na zewnątrz, więc wszyscy mogą zobaczyć, jak beznadziejnych i problematycznych rodziców ma ten nastolatek.
„Nie widzisz, jaki jestem załamany?” – ta wczesna manifestacja miłości własnej prowadzi do ruiny w małżeństwie, pracy
i kościele. Odpowiedzią na ten rodzaj grzechu są: pokora Pana
Jezusa i moc Jego zbawienia.
Mężczyzna, który usilnie zabiega o swoją dziewczynę i manipuluje nią w celu uzyskania małżeńskich przywilejów, może
bardzo elokwentnie przekonywać ją o swojej miłości. Ale to nie
jest ta miłość agape, która szuka wiecznego dobra drugiej osoby;
to jedynie miłość własna w najbardziej niszczącej formie. Starsi
ludzie, a nawet dziadkowie, nie są automatycznie odporni na
takie niemoralne jej przejawy. Ci, którzy boją się Boga, wiedzą,
że taki wyraz pożądania ujawnia panowanie miłości własnej –
tej siły, która zawsze pożąda i nigdy nie ma dosyć.
To zaledwie kilka przejawów miłości własnej. Jeśli pozostawimy ją samą sobie, to jej tyrania wzrośnie w szybkim tempie.
Nie ma spoczynku, nie ma nasycenia, zawsze chce więcej i więcej:
„To, co dobre, przyjemne i pochlebiające, musi być moje. Moja
uczucia muszą być na pierwszym miejscu”.
Jeśli wpadłeś/wpadłaś w pułapkę miłości własnej, to mogę
cię jedynie skierować do Pana Jezusa. Jego ramiona są otwarte
i On mówi: „Przyjdź do mnie”.
Przyjdź do Niego w pokucie. On nie wzgardzi skruszonym
i złamanym sercem. On wybaczy twój grzech. On ma moc
wyzwolić cię z mocy tyrana, zwanego miłością własną. On włoży
w ciebie swojego Ducha Świętego, aby uczyć cię, jak kochać
Pana z całego serca oraz kochać bliźniego jak siebie samego.
Pan Jezus Chrystus tęskni za tym, aby cię wyswobodzić.
Zaczerpnięto z Companions, luty 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

młodzieży

„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

Przygotowania
Część druga

Fragment książki Potrójny sznur

Młodzi ludzie, którzy kiedyś chcą się pobrać, muszą się
nauczyć dojrzałego zarządzania finansami. Słyszy się często,
że nieporozumienia w tych sprawach powodują najwięcej niezgody w małżeństwach. Niezależnie od tego, czy
to prawda, niewątpliwie właściwe gospodarowanie pieniędzmi jest bardzo ważne w każdym domu, a obawa utraty
płynności finansowej powoduje ogromne napięcia między
mężami i żonami.
W małżeństwie zdrowe zarządzanie pieniędzmi jest wspólnym obowiązkiem męża i żony. Wynika z tego, że zarówno
młodzi mężczyźni, jak i młode kobiety powinni się przygotować do tego, jeszcze zanim zmienią stan cywilny. Jednak
większa część tego ciężaru spoczywa na młodym mężczyźnie. To on ma stać się głową domu i objąć przywództwo
zarówno w sprawach finansowych, jak i duchowych. To
on przysięga żonie, że będzie się o nią troszczył. Dlatego
szczególnie ważną dla niego kwestią jest umiejętność zarabiania, wydawania i oszczędzania.
Większość młodych chrześcijan to ludzie pracowici. Nie
boją się nawet wielogodzinnej pracy. Niektórzy mają ten
luksus, że stają się partnerami biznesowymi własnych ojców
w rodzinnych firmach, a inni mogą zakładać własne. Bez
względu na zawód ważne jest to, żeby zarabiali. Wszyscy
powinni wkładać w to maksimum entuzjazmu i wysiłku,
żeby mieć satysfakcję, że na koniec dnia „zrobili swoje”.
Powinni zdawać sobie sprawę, że świat nie daje „darmowych obiadów” i że uczciwość wymaga, żeby solidnie przepracować każdy dzień. Należy z wielkim sceptycyzmem
podchodzić do propozycji oferujących łatwe i szybkie wzbogacenie się.
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—Richard Koehn

Jedna z pierwszych lekcji towarzyszących zarabianiu pensji
polega na umiejętności dawania. Od dawna wiadomo, że
osoby zatrzymujące dla siebie cały zarobek nigdy nie mają
dosyć. Słowo Boże o tym zaświadcza: „Jeden hojnie rozdaje, a jednak mu przybywa, drugi nad miarę skąpi, a ubożeje. Człowiek szczodry będzie bogatszy, a kto innych syci,
sam też będzie nasycony” (Prz 11,24–25).
Nowy Testament podaje obszerne instrukcje na temat
tego chrześcijańskiego wymogu. Mówiąc o służbie dawania, apostoł Paweł pisze: „Jak więc obfitujecie we wszystko,
(...) tak i w tym dziele łaski obfitujcie” (2 Kor 8,7). Przed
skąpstwem ostrzega, mówiąc: „Lecz mówię: Kto skąpo
sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też
żąć będzie” (2 Kor 9,6).
Praca dla Pana wymaga funduszy. W miarę, jak chrześcijanin widzi dookoła przypadki niepowodzeń i ubóstwa
oraz dostrzega potrzeby innych, miłość powinna go pobudzać do dzielenia się z potrzebującymi. „Gdyby brat albo
siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia; a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie
w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego,
czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek?” (Jk 2,15–16).
Służba Kościoła polega również na wychodzeniu do tych,
którzy są w potrzebie. Jego pragnieniem i dziełem powinno
być niesienie ewangelii tym, którzy jej nie znają i nauczanie,
jak mają zostać zbawieni. Poza tym jego misją jest niesienie
ulgi cierpiącej ludzkości tam, gdzie tylko to jest możliwe. Te
wysiłki wymagają pomocy finansowej od wszystkich chrześcijan. Z pewnością każdy, kto kocha Boga i zaznał w duchu
współczucia swego Pana, będzie chciał wspierać takie wysiłki.

Istnieją inne programy i projekty społeczności, korzystne
dla wszystkich jej członków. Wymagają one wsparcia wszystkich członków. Jeśli ktoś sam na tym korzysta, lecz nie
daje nic ze swych zarobków, żeby je wspierać, to tak jakby
podróżował na gapę. Ktoś inny musi dawać więcej, żeby
uzupełnić braki spowodowane przez skąpca.
Lud Boży w Starym Testamencie miał obowiązek dawania dziesięciny (dziesiątej części dochodów) Panu. Nowy
Testament nie określa procentu, jaki ma być dawany, lecz
Paweł pisze: „Każdy jak postanowił w swym sercu, tak
niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego
dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,7).
Przygotowując się do przyszłości, młodzi ludzie powinni
zaakceptować przywilej i obowiązek niesienia pomocy
i dawania. Prawdziwa wizja duchowych i fizycznych potrzeb
otaczającego nas świata, docenianie Kościoła i jego misji
oraz miłość do innych sprawiają, że dawanie pochodzi
z ochotnego serca. Osoba, która nie daje, albo robi to niechętnie, nie jest jeszcze przygotowana na wyzwania związane z odpowiedzialnym zarządzaniem pieniędzmi.
Młodzi ludzie pragnący przygotować się do małżeństwa powinni również uważnie się przyjrzeć temu, jak
wydają pieniądze. Okazuje się, że niewielu z nich ma jakieś
zobowiązania z tym związane oprócz spełniania własnych
zachcianek, w związku z czym mają często dużo pieniędzy
na osobiste wydatki, które wydają wedle własnego uznania. Młody chłopak może uważać, że najważniejsza jest
osobista wolność oraz imponowanie płci przeciwnej. Jeśli
tak, to oba te cele może osiągnąć, kupując jakiś pojazd.
Kupuje, a potem okazuje się, że lwią część zarobków musi
przeznaczyć na opłaty, podatki, ubezpieczenie, konserwację
i benzynę. Młoda kobieta może z łatwością wydawać grube
pieniądze na ubrania, dodatki, podróże, książki, jedzenie
poza domem i piękne prezenty dla znajomych.
Dobrze pamiętam pierwszy rok, kiedy zarobiłem pieniądze, które wystarczyły mi na coś więcej niż tylko kilka
niezbędnych rzeczy. Czułem, że wreszcie mam jakieś konkretne zarobki, choć pracowałem na niepełny etat. Nie uważałem, że wydaję je lekkomyślnie, ale nie miałem również
w tej kwestii żadnego celu. Pod koniec roku zdałem sobie
sprawę, że choć pracuję od wielu miesięcy, to moje konto
w banku świeci pustkami prawie tak samo jak wtedy, gdy
podejmowałem pracę. Zliczyłem wszystkie pensje, które
mi wypłacono. Trudno było uwierzyć, że wydałem aż
tyle pieniędzy. Niestety, nie miałem się czym pochwalić.

Młodzi ludzie, którzy się pobierają z mentalnością „łatwo
przyszło, łatwo poszło”, będą mieli problem z wprowadzaniem w życie pierwszej części tej życiowej dewizy wyniesionej z domu. Może i będą zarabiać, ale z jakiegoś powodu
trudno im będzie nadążyć z opłacaniem rachunków i innych
zobowiązań.
Uważam, że prawie każda rodzina dobrze zrobi, dzieląc
swój budżet na tygodniowe i miesięczne części. Doradzałbym
to nawet tym, którzy nie mają finansowych problemów.
Bez zaplanowanego budżetu łatwo jest wydawać pieniądze na wiele nieważnych, a nawet zbędnych rzeczy. Budżet
pomaga wprowadzić dyscyplinę we właściwym spożytkowaniu dochodów rodziny.
Jeśli nowożeńcy zamierzają żyć w ramach określonego
budżetu, to oboje jeszcze przed ślubem powinni się nauczyć,
jak go określać i żyć „z ołówkiem w ręku”. To wcale nie
jest trudne.
Tworząc budżet, młody człowiek po prostu patrzy na
swoje dochody w określonym czasie i decyduje, jak zamierza je spożytkować. Ta decyzja wymaga ustawienia priorytetów w następującej kolejności: dziesięcina, podatki.
Spłacenie długów, potrzeby i pragnienia.
Omówiliśmy już znaczenie dziesięciny lub dawania
w ogólności. Ważne jest, żeby ten punkt znalazł się na
szczycie listy w każdym budżecie. Wielokrotnie już się okazało, że jeśli dzieło Pańskie i służba są dla nas najważniejsze, to pozostałe aspekty życia również znajdą odpowiednie
miejsce. Jezus obiecał: „Ale szukajcie najpierw królestwa
Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam
dodane” (Mt 6,33).
Podatki to śliska sprawa i dlatego powinny zostać umieszczone na drugim miejscu listy wydatków. Łatwo jest wydać
cały miesięczny dochód zapominając, że nadejdzie dzień,
gdy trzeba będzie zapłacić od niego cały podatek. Jeśli
wydamy te pieniądze wcześniej, to trzeba będzie pożyczać
pieniądze, żeby oddać skarbowi państwa należną daninę.
To oznacza, że trzeba będzie również zapłacić odsetki od
tej pożyczki. A to z kolei często nakręca spiralę długów,
z których trudno wyjść.
Jeśli podatek od naszej pensji jest opłacany przez pracodawcę, to problem mamy z głowy. Zdarza się jednak, że
pracodawca nie zawsze się wywiązuje z tego obowiązku
i wtedy zostajemy sami z obowiązkiem zapłaty. Jeśli podatek nie jest potrącany z naszych dochodów przez zakład
pracy jako płatnika, to samemu trzeba przeliczyć, jaką sumę
musimy odłożyć, żeby wywiązać się z tego zobowiązania.
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W tej części budżetu powinny zostać uwzględnione również inne podatki, jak ten od nieruchomości i tak dalej.
Kolejnym punktem na liście priorytetów są nasze długi.
Byłoby dobrze, gdyby młodzi ludzie unikali ich zaciągania,
jeśli nie mają widoków na spłatę. Jeśli jednak ktoś dokonał
zakupu na raty, to ich wysokość musi być ujęta w budżecie
miesięcznym. Nawet, jeśli są to opłaty wymagane raz na
rok lub raz na pół roku, to dobrze będzie odłożyć każdego
miesiąca odpowiednią kwotę na ich terminowe spłacenie.
Może ktoś powie: „Ten cały pomysł z budżetem to niewesoła rzecz. Nie podoba mi się”. Mimo to, istnieje coś
takiego jak rzeczywistość ekonomiczna. Jeśli ją zignorujemy, to będzie z naszej strony objaw braku dojrzałości
w sprawach finansowych i przegotowania do podjęcia życiowej odpowiedzialności. Ale czytajcie dalej. Obiecuję, że
będzie lepiej.
Po tym, jak część dochodów oddajemy Panu i część odkładamy na pokrycie podatków i długów, możemy pomyśleć
o potrzebach. Dla młodego człowieka w stanie wolnym to
nie powinien być problem. Jeśli płaci za czynsz i media,
to oczywiście trzeba to wkalkulować w tę część budżetu.
Podobnie jak odzież i inne rzeczy osobiste. Przynajmniej
do pewnego stopnia decyduje on o tym, co jest dla niego
ważne i jaką kwotę chce na to przeznaczyć.
Po tym, jak wszystkie części budżetu są już przemyślane, pozostały dochód (jeśli coś jeszcze zostało), może
zostać spożytkowany zgodnie z zasadami chrześcijańskiego
szafarstwa.
Jeśli dana osoba prowadzi zapisy wydatków z tej kategorii, to sama wiele się dowie na temat swoich słabych i silnych stron w kwestii gospodarowania pieniędzmi. Może
wtedy zdać sobie sprawę, że wydaje zbyt wiele środków
na nieważne rzeczy, co nie przynosi żadnych długofalowych korzyści. Budżet pozwala utrzymywać dyscyplinę
w osiąganiu konkretnych celów. Gdy pojawia się pokusa,
żeby coś kupić, przypominają się dane liczbowe i można
podjąć decyzję: „Nie. Już wydałem wystarczająco dużo
w tym miesiącu. Poczekam do następnego i wtedy to kupię”.
Opisany tutaj budżet nie bierze pod uwagę jednej ważnej
kwestii – oszczędzania. Z pewnością mądrze jest odkładać część pieniędzy na wydatki w przyszłości. Często
nadchodzi przysłowiowa „czarna godzina” wymagająca
niespodziewanego wydatku. Dobrze mieć wtedy jakąś
odłożoną sumę. Posiadanie jakiegoś celu wychodzącego
poza codzienne potrzeby również jest korzystne. Pozwala
bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość, oczekując
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czegoś dobrego. Odkładanie części pieniędzy uczy również młodą osobę samodyscypliny – świadomości, że nie
musi wydawać całych zarobków. Oczywiście oznacza to
również możliwość działania, gdy nadarza się okazja, żeby
coś wartościowego z taką sumą zrobić.
Kiedy byłem młodym chłopcem, pewien starszy sąsiad
udzielił mi następującej mądrej rady: „Bardzo łatwo jest
zrobić stały debet. Dlatego po prostu wydawaj trochę mniej
niż zarabiasz”. Niestety, nie zawsze łatwo nam to przychodzi.
Młody mężczyzna, który chce się ożenić, pewnego dnia
będzie musiał umieć zdecydować, czy będzie wydawał
pieniądze mądrze czy głupio, samolubnie czy nie. Jeśli
wydaje zarobki na własne przyjemności i niewiele mu
zostaje, to powinien skorygować ten nawyk. Niech pomyśli o tym, że jeżeli kiedyś będzie musiał zatroszczyć się
o rodzinę, to będzie musiał umieć gospodarować finansami. Powinien sobie powiedzieć: „Jeśli chcę prawdziwie
kochać rodzinę i troszczyć się o jej potrzeby, to będę musiał
w tym celu poświęcić własne przyjemności. Lepiej będzie
nauczyć się tego już teraz. Nie byłoby w porządku zakładać rodzinę i pozbawiać ją środków do życia z powodu
własnego egoizmu”.
Młoda kobieta również powinna zadać sobie pytanie:
„Czy aby nie wydaję pieniędzy na rzeczy, które nie mają
większego znaczenia? Czy nie powinnam oszczędzać na
dzień, w którym sama założę rodzinę? Czy nie folguję
sobie w zaspokajaniu przyjemności, kupowaniu ładnych
rzeczy, wygodach i zbytkach, na które może nie być stać
mojego męża i mnie? Czy nie powinnam przystosować się
do takiego standardu, który nas nie zrujnuje?”.
Młodzi ludzie, którzy uważnie i z modlitwą myślą
o finansowej odpowiedzialności i przygotowują się do
niej z dyscypliną, pilnością, wyrzekając się samolubnych
postaw, wyświadczą w ten sposób dobro przyszłym współmałżonkom. Być może unikną pułapek i cierni w gąszczu
ekonomicznych problemów, które mogą mieć na własne
życzenie, jeśli okażą się nieodpowiedzialni. Ich życiowe
cele Bóg będzie z radością błogosławił, a oni sami poznają
smak satysfakcji z ich osiągania.
Fragment książki Potrójny sznur
© Copyright 1996 by Gospel Publishers
Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Bo czymże jest życie wasze?”
—Wendall Yoder
„Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika” (Jk 4,14). Życie jest
darem od Boga. Nikt nie może wyprodukować życia ani go przedłużyć, kiedy się kończy. Wszyscy posiadamy
naturalne pragnienie życia i cieszenia się życiem. Nie ma w tym nic złego – jednakże Bóg, który wzbudza
i podtrzymuje życie, ma nam coś do powiedzenia o tym, jak powinniśmy tego życia używać. Przypatrzmy się
kilku prawdom ze Słowa Bożego mówiącym o życiu.
Przede wszystkim zauważamy, że życie jest krótkie, a Jakub porównuje je do pary. Hiob mówi z kolei, że jego
dni „są szybsze niż tkackie czółenko” (Hi 7,7). W Psalmie 39,5 czytamy: „Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś
dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie
stoi”. Dzieci i młodzież oczekują z niecierpliwością wielu rzeczy w swoim życiu; to, co przed nimi i czas wydaje
im się czymś długim. Mimo że możemy dożyć osiemdziesiątki, lub nawet więcej, setki, to w porównaniu
z wiecznością jest to bardzo niewiele. Kiedy wkraczamy w młodość, mamy wiele celów, które chcemy osiągnąć, jednak gdy starzejemy się, uświadamiamy sobie, że czas na wykonanie tych rzeczy dramatycznie nam
ucieka! Na pewno powinniśmy starać się osiągnąć cele, które naprawdę są ważne.
Druga prawda biblijna to fakt, że życie tutaj kiedyś się skończy. Dla wielu jest to nieprzyjemny temat do
refleksji: że życie na ziemi dobiegnie końca. Fakt ten jednak zbliża się nieuchronnie. Bóg postanowił, iż: „postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27). O ile Pan nie powróci w czasie naszego życia, pewnego dnia umrzemy. Ważne jest, abyśmy się uczciwie zmierzyli z tym faktem. Uświadomienie sobie faktu, że
nasze życie się skończy pewnego dnia, pozwala nam zrozumieć potrzebę robienia rzeczy, które powinny być zrobione dzisiaj. Fakt, iż nie znamy chwili naszego odejścia z tego świata, powinien nam pomóc przeżywać nasze
życie w taki sposób, abyśmy byli przygotowani na to każdego dnia, tak jakby miał to być nasz ostatni dzień.
Trzecia biblijna zasada to ta, że życie jest czasem przygotowania na wieczność.
W zależności od tego, czy narodziliśmy się na nowo, nasze imię zostało zapisane w księdze żywota i wytrwaliśmy w wierze do końca, wydając owoc godny pokuty, czy nie uwierzyliśmy Ewangelii, staniemy albo przed
Trybunałem Chrystusa albo na sądzie ostatecznym przed wielkim białym tronem.
Przed Trybunałem Chrystusowym zdamy sprawę i odbierzemy zapłatę jako słudzy, którzy stanęli przed
Panem:
„Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem,
Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał
zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe” (2 Kor 5,9–10).
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot
wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (J 5,24).
Jeśli nasze imiona nie zostały na podstawie wiary zapisane w księdze żywota i staniemy przed sądem, na
którym będziemy sądzeni wyłącznie na podstawie naszych uczynków, to biada nam:
„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna
księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Obj 20,12). Kiedy nasze życie tutaj się zakończy, staniemy na sądzie przed
Bogiem. Pismo mówi nam, że nasz sąd będzie według uczynków, które wykonaliśmy w czasie naszego życia.
Zatem przygotowujemy się tutaj, za życia, na przebywanie w wieczności w którymś z dwóch miejsc: albo
prowadzimy święte życie, by mieszkać z Bogiem, albo bezbożne – by mieszkać z diabłem i jego sługami. Ta
prawda powinna nas otrzeźwić co do naszego sposobu życia. Obyśmy ostrożnie obchodzili się z tym darem
i umieli się przygotować na życie z Bogiem w wieczności. Wybór należy do nas!
Zaczerpnięto z Light of Life, tom 37, nr 4
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: anonim
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kącik dla

Mądrość synów

dzieci

—James Baer
Tekst do przeczytania: Księga Przypowieści Salomona 1,1–9; 3,1–7.
Pierwszy List do Koryntian 1,25: „Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża
mocniejsza niż ludzie”.
Był sobie raz mały chłopiec imieniem Jaś. Miał on tę charakterystyczną dla chłopców w tym
wieku cechę, że podziwiał swojego ojca. Właściwie Jaś uważał, że jego tata jest najwspanialszym
człowiekiem na świecie. W szkole często przechwalał się tym, jak ciężkie rzeczy jego tata potrafi
podnieść, jaki jest mądry i jak wiele ma różnych umiejętności. Nikt nie mógł się z nim równać –
przynajmniej zdaniem Jasia.
Z czasem, kiedy Jaś dorastał, coś się zmieniło. W wieku czternastu lat nalegał, aby nazywać go
Jankiem, a nie Jasiem. Wydarzyło się nawet coś ważniejszego – Janek uważał, że jest coraz mądrzejszy; właściwie stał się już mądrzejszy od taty. Gdyby ktoś mógł poznać jego myśli, Janek powiedziałby, że jego ojciec stał się trochę nierozgarnięty. Dorosły Jan zaczął otwarcie kwestionować
decyzje swojego ojca, a nawet buntować się przeciwko niemu. To powodowało tarcia między nimi,
ponieważ Jan uważał, że jego ojciec uparcie pozostaje nierozgarnięty i nie daje się zreformować.
W miarę upływu lat Jan zauważył wielką zmianę w ojcu, który jakoś stał się znowu niezwykle mądry! Właściwie, Jan uznał, że chwile głupoty jego ojca były nawet mądrzejsze od mądrych
momentów u niego samego. Nagle Jan zrozumiał, kto się naprawdę zmienił – on sam.
Tak samo jest z nami i naszym niebiańskim Ojcem. Nasza niewinna miłość do Niego zamienia
się w jawny bunt, jeśli stajemy się mądrzy we własnych oczach. Musimy ciągle wzrastać, aż zrozumiemy, że rzekoma „głupota” Ojca jest mądrzejsza niż nasza największa mądrość.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Droga Pana jest mocą”
—ciąg dalszy ze str. 14
sumienia, odpoczywać w akceptacji kochającego współmałżonka, cieszyć się poczuciem humoru wśród naszych najbliższych i razem z nimi też z czcią wielbić Pana. „Droga
Pana jest mocą” i On hojnie obdarza nas tymi niesamowitymi darami. Jak bardzo powinniśmy je cenić i pielęgnować
oraz ich chronić!
Nagrody te są darami, które otrzymujemy, gdy poniesiemy pewne koszty; są również konkretnymi wskaźnikami.
Na przykład, jeśli doświadczamy uwielbienia w modlitwie
rodzinnej w otoczeniu spokojnych dzieci, wskazuje to na
szacunek dla Boga, wdrażanie dyscypliny i natychmiastowe
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opanowanie rozwrzeszczanego malucha. Jest to prawdziwe
błogosławieństwo. Gdy odczytujemy te wskaźniki, wówczas
chętnie podejmujemy się dalszego wysiłku. Naprawdę „droga
Pana jest mocą” i każdy krok w Jego kierunku jest nagradzany
ponad miarę!
Tak, ten starszy brat miał rację. Bez względu na naszą
ograniczoną perspektywę, możemy odpocząć w autorytecie Słowa Bożego. Nasz wieczny Bóg będzie chronił tych,
którzy Mu służą, a Jego dzieci będą obfitować pod opieką
Boskiej Opatrzności. „Ale Ty zawsze jesteś ten sam, a Twoje
lata nigdy się nie skończą. Synowie Twoich sług będą trwać
u Ciebie, a ich potomstwo zostanie przed Tobą utwierdzone”
(Ps 102, 27–28).
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Ojciec dl a

sierot

– Mamo, jak daleko jeszcze? – westchnęła
Loretta.
– Tylko około kilometra – zachęciła ją mama.
– Będziemy na miejscu za parę minut. No,
Loretta, dasz radę!
Rodzice
dziewczynki pracowali jako
misjonarze w Afryce.
Tata, mama i ich córka
właśnie szli do sierocińca. Pięcioletnia
Loretta była zmęczona
dalekim marszem.
Słońce
grzało
mocno, a oczy piekły
ją od kurzu wzbijanego
przez mijane wozy. Ale
mimo tego Loretta
była
szczęśliwa.
Śpiewała pieśń „Jezus
mnie kocha” i jeszcze
przed rodzicami podbiegła w podskokach
do furtki. Zdjęła swój
plecaczek i oparła się
o ogrodzenie, czekając

na nich. Już docierały do niej szczęśliwe okrzyki młodszych dzieci zajętych zabawą. Dzisiaj rodzice wraz
z Lorettą mieli rozdawać książeczki z opowieściami
Dystrybucja opowieści biblijnych w Kenii.

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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biblijnymi dla starszych dzieci, które już umiały
czytać.
Wkrótce otworzono im drzwi i wpuszczono do
środka. Powoli doszli ścieżką do jadalni.
W środku stały rzędy stołów i krzeseł, gdzie starsze dzieci jadły swój południowy posiłek złożony
z ryżu i fasoli. Niektóre zerkały na Lorettę, uśmiechając się nieśmiało.
Mama wyjęła książeczki z plecaków, a potem szli
we trójkę między rzędami, zagadując do dzieci. Dali
każdemu po jednej książeczce. Dzieci dziękowały,
a ich oczy błyszczały z radości. Wkrótce plecaki były
puste i ruszyli z powrotem do domu.
– Mamo, czemu w sierocińcu jest tyle dzieci? –
zapytała Loretta.
Mama uśmiechnęła się smutno.
– Sierociniec to dom dla dzieci, które nie mają

rodziców. Różni dobrzy ludzie opiekują się tam
nimi. Te dzieci nie mają mamy ani taty, którzy by
im czytali opowieści. Daliśmy im te książeczki, żeby
mogły dowiedzieć się czegoś o Bogu. Biblia mówi,
że Bóg jest Ojcem sierot1. Może pewnego dnia będą
mogły poznać Jego miłość.
Loretta szła w milczeniu całą drogę do domu.
Tego wieczoru, kiedy tata towarzyszył jej w modlitwie, dziewczynka prosiła Boga, aby był z dziećmi
w sierocińcu. Dziękowała Mu też za swoich rodziców.
Potem mama opatuliła ją kołdrą i pocałowała na
dobranoc. Wkrótce Loretta spała głęboko.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, kwiecień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

1. Psalm 68,6 Biblia Warszawska; Psalm 68,5 Uwspółcześniona
Biblia Gdańska (przyp. red.).

Wystarczająco cichy

dołączył jeszcze specjalny wózek. Wkrótce jego traktor ryczał wokół pokoju, a on udawał, że ładuje na
przyczepę towary.
– Grzesiu! – powiedziała ostrzegawczo mama.
– Oj – powiedział Grześ. Wiedział, czemu mama
w taki sposób wypowiedziała jego imię. Zapomniał,
że ma być cicho. Teraz traktor był bardzo, ale to
bardzo cichy, a jego silnik brzmiał bardziej jak mruczenie kociaka.
Babcia uśmiechnęła się do Grzesia.
– Tak jest ładnie, gdy traktor cicho chodzi.
Po obiedzie Grześ wyszedł pobawić się przed
domem. Babcia miała małą piaskownicę z dwiema
ciężarówkami. Nawet tutaj, w piaskownicy, Grześ
pamiętał, że jego ciężarówki mają mruczeć jak kotki.
Nagle usłyszał dziwny odgłos gdzieś wysoko. Gę–
gę–gę! Zadarł głowę do góry: dziesiątki ptaków
leciały pod niebem. Wkrótce zauważył, że ptaki
lądowały na ziemi. Pikowały na dół i zaczynały chodzić po polu. Wyglądały zabawnie z długimi szyjami.
Teraz sobie nagle przypomniał, że w domu kiedyś
widział takie ptaki. Tata powiedział mu ich nazwę –
gęsi kanadyjskie. Tak się nazywały.
Wyskoczył z piaskownicy i wbiegł do domu.
Otworzył drzwi do kuchni i wrzasnął:
– Mama! Całe stado gęsi kanadyjskich wylądowało
na polu!
– Grzesiu – powiedziała mama.

Nagle Grześ posmutniał; znowu był zbyt głośny!
Co babcia pomyśli? Czy teraz będzie zmęczona?
Wrócił do piaskownicy, ale nie miał już ochoty na
zabawę. Był zbyt smutny. Nie poczuł się szczęśliwszy nawet, gdy mama z babcią wyszły, aby popatrzeć
na gęsi.
Wkrótce nadszedł czas powrotu do domu. Mama
zabrała malutką Wiktorię i zapięła ją w foteliku
samochodu.
Grześ podszedł do babci:
– Czy byłem dość cicho? – zapytał.
Babcia spojrzała na nieszczęśliwą buzię Grzesia, po
czym uśmiechnęła się i przytuliła go.
– Tak, Grzesiu, byłeś wystarczająco cicho. Wiem,
że jesteś zmęczony.
Teraz i Grześ się uśmiechnął. Czuł się o wiele lepiej,
gdy siadał obok mamy w samochodzie.
Zaczerpnięto ze Story Mates, marzec 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Dorcas Nolt

Grześ miał zaledwie cztery lata, ale posiadał bardzo
silny głos. Nawet kiedy pies Reks biegał po ogrodzie,
Grześ mógł go zawołać. I Reks zawsze go usłyszał,
przybiegając na zawołanie do domu.
Z silnym głosem Grzesia był jednak pewien kłopot
– czasem w domu było za głośno. Mama przypominała mu wtedy:
– Nie tak głośno, Grzesiu. Maluch śpi.
Przez moment pamiętał, aby tonować swój głos,
a potem znowu zapominał i był głośny.
– Ciiii, Grzesiu – mama znowu przypominała.
Pewnego dnia mama, Grześ i maleńka Wiktoria
pojechali do babci.
– Grzesiu, musisz być cicho w domu u babci.
Babcia szybko się męczy, szczególnie w towarzystwie
zbyt głośnych osób – powiedziała mama.
28
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– Nie mogę w ogóle mówić? – zapytał.
– O, możesz, oczywiście. Babcia chce z tobą porozmawiać – zapewniła go mama. – Ale pilnuj swojego
głosu. Kiedy będziesz się bawił traktorami, udawaj,
że mają bardzo ciche silniki. Chyba umiesz to zrobić?
– zapytała mama z uśmiechem.
– Będę cicho – obiecał Grześ. – Nie chcę, żeby
babcia była zmęczona.
Babcia się ogromnie ucieszyła na jego widok. Grześ
powiedział jej o małych kózkach, które urodziły się
w gospodarstwie. Pamiętał, żeby panować nad
głosem i mówić cicho.
– A tu masz zabawki – powiedziała babcia, przynosząc pudło.
Grześ lubił się bawić zabawkami babci, szczególnie przyczepą, którą doczepił do traktora. Potem
„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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fragment

książki

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

Z PANEM

NA ZAWSZE

Angela K. Zehr

Historia Michaela Sattlera, który zmarł śmiercią męczeńską w 1527 roku

Część trzecia

Rozdział 5

Spotkanie w lesie
– Daniel, chodź pobawić się do lasu − powiedziała
Ursula, patrząc z nadzieją na brata, który leżąc na podłodze przeglądał jakąś opasłą książkę oprawioną w skórę.
– A co, jeśli nie bardzo mi się chce? − obrócił się na
bok leniwie z uśmiechem. – Byłaś przecież niedawno
w lesie. Czemu znowu chcesz tam iść?
– To było całe dwa tygodnie temu! − odparła, nie
mogąc ukryć zniecierpliwienia. – Szukałam ziół. To nie
była żadna zabawa!
– To dlaczego poszłaś?
– Bo mama była chora i lekarz powiedział, że najlepiej by jej zrobiły świeże zioła. Może ty nie chciałeś jej
pomóc, ale ja owszem.
– Oczywiście, że chciałem. Ostatnio łatwo tracisz
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panowanie nad sobą. Chyba z tobą jest nie najlepiej.
Ursula już miała wyrzucić z siebie gniewną ripostę,
kiedy Jozjasz krzyknął przez drzwi.
– Przestańcie się kłócić i chodźcie posłuchać, co ojciec
ma do powiedzenia.
Zawstydzony Daniel wstał i poszedł za Ursulą do
salonu. Mama siedziała w swoim fotelu, a ojciec stał
w progu. Jozjasz siedział na stołku. Daniel wiercił się,
jakby planował jakąś psotę.
– Posłuchajcie, dzieci − zaczął Henry.
Ursula spojrzała na ojca z ciekawością. Narady
rodzinne są u nas rzadkie. Co tak ważnego się stało, że
tata zwołał taką dzisiaj?
– Wiecie o anabaptystach − ciągnął ojciec, spoglądając
w oczy wszystkim dzieciom po kolei. – Nie są posłuszni
Kościołowi i potrzebuję waszej pomocy w ich rozpoznawaniu. Uważajcie na wszelkie dziwne rozmowy i zachowania, opisując mi je najszybciej, jak tylko możecie.

Jeśli uważacie, że ktoś może być anabaptystą, spróbujcie zapamiętać wygląd tej osoby, wypowiedzi i działania, a potem mi o tym powiedzcie. Potrzebujemy do
współpracy każdego, kto może pomóc tym nieposłusznym obywatelom w uświadomieniu im ich błędu.
Rozumiecie?
– Tak, ojcze − odpowiedzieli Jozjasz i Daniel bez
wahania. Ursula milczała.
Ursulo? − zapytał ojciec niecierpliwie.
– Tak, ojcze − szepnęła, czując jak ściska ją w gardle.
– Dziękuję wam, dzieci − ojciec odwrócił się, założył
lekką pelerynę i wyszedł z domu.
Przez kilka minut po jego wyjściu w salonie panowała
cisza. Jozjasz wziął do ręki swój kawałek drewna i nóż
do rzeźbienia, gotów do wykończenia rzeźby. Daniel,
który już zbyt długo musiał siedzieć cicho, wybiegł na
podwórze.
Ursula usiadła u stóp matki na podłodze i w ciszy
patrzyła na nią, jak ceruje skarpetę podartą przez
Daniela.
Wreszcie Agnes odłożyła skarpetę i położyła rękę na
ramieniu Ursuli.
– Musisz się odprężyć i przestać martwić tym wszystkim, kochanie. Teraz nic nie można poradzić, ale
wszystko będzie dobrze.
Po policzku Ursuli zaczęła się toczyć łza, gdy mama
dodała:
– Jesteś zmęczona. Musimy dopilnować, żebyś dzisiaj
poszła spać wcześniej.
Daniel wpadł do domu w chwili, gdy wypowiadała to
ostatnie zdanie. Przegryzł coś i uśmiechnął się.
Ursula zignorowała swoje zmartwienia i podniosła się
z podłogi.
– Nie jestem zmęczona! − zaprzeczyła. – Potrzebuję
tylko świeżego powietrza. Idę się pobawić na podwórku!
.........................................
– Ursula, chodź ze mną dzisiaj pobawić się do lasu −
zachęcał Daniel swoją siostrę, która siedząc na podłodze
ćwiczyła czytanie.
– Ostatnio, kiedy cię prosiłam, nie chciałeś ze mną
pójść − odparła oskarżycielskim tonem. – Więc teraz ja
z tobą nie pójdę.
– To nie idź. Pójdę sam − roześmiał się jak zwykle beztrosko i ruszył do drzwi.
– Nie, poczekaj. Idę z tobą − Ursula skoczyła na
równe nogi, zgarnęła swoje rzeczy na pobliską półkę
i wybiegła z domu w ślad za bratem.

Razem szli ulicą prowadzącą poza bramy miasta. Było
bardzo ciepło jak na tę porę roku i Urszula oddychała
głęboko. Doskonały dzień na wycieczkę poza bramy
miasta.
Oboje szli, nie mówiąc dużo po drodze. W ciszy cieszyli się obserwacją ptaków, wiewiórek i innych leśnych
zwierząt. Rozmowa utrudniłaby im podziwianie tak
pięknych widoków. Bezszelestnie szli przez las.
Czas szybko mijał i Ursula aż podskoczyła, czując
wielką kroplę deszczu rozbryzgującą się na jej ramieniu.
– Deszcz pada! − zawołała. Nagle krople wypełniły
powietrze.
Daniel szybko rozejrzał się po okolicy.
– Przemokniemy, jeśli spróbujemy wrócić do domu
− stwierdził. – Stańmy pod tym wielkim drzewem, aż
przestanie lać. Mama zawsze nas ostrzegała, żebyśmy
się nie przeziębili. W lesie powinno być cieplej niż na
otwartym polu.
Dali nura pod gałęzie obiecujące schronienie.
Nieliczne krople wody sączyły się przez kopułę grubych
liści, spadając na dzieci. Ursula roześmiała się i przeszły
ją dreszcze, gdy jedna z nich spadła jej na kark.
Czekali oboje, lecz deszcz nie ustawał. Wreszcie
Daniel powiedział:
– Mama będzie się o nas martwić. Powinniśmy spróbować jakoś wrócić do domu. Jeśli pobiegniemy do
tego dużego drzewa − o, tam! − a potem pod następne
i kolejne, to może uda nam się wydostać z lasu w miarę
na sucho. Nie powinniśmy się byli tak daleko zapuszczać, ale nie wiedziałem, że zmokniemy.
Ursula i Daniel biegli pędem od drzewa do drzewa.
W pewnej chwili Ursula spojrzała na poklejone włosy
Daniela i zauważyła, jak zabawnie podskakują w biegu.
Wybuchła śmiechem. Z początku Daniel udawał obrażonego, ale potem sam spojrzał na Ursulę i również
wybuchł śmiechem. To naprawdę wyglądało zabawnie!
Właśnie dotarli do przystanku pod kolejnym drzewem, gdy Ursula nagle się zatrzymała i przyłożyła palec
do ust.
– Co to było? − szepnęła ochrypłym głosem.
Daniel przysłuchiwał się przez chwilę, ale nic nie
usłyszał.
– To twoja wielka wyobraźnia − powiedział z szyderczym uśmieszkiem. – Pewnie tylko...
– Cicho! − syknęła Ursula ze złością. – Stój i słuchaj!
To nie jest moja wyobraźnia!
Wtedy Daniel również to usłyszał − cichą, łagodną
melodię, ledwie słyszalną poprzez gąszcz drzew. Stał
cicho, próbując usłyszeć więcej.
– Chodźmy do domu − jęknęła Ursula. – Zimno mi.

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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– Ty się nie trzęsiesz z zimna − zadrwił Daniel. – Ty
się boisz. Po prostu ktoś śpiewa. Zobaczmy, kto to!
Ursula szła ostrożnie za bratem, a w jej głowie kłębiły
się domysły.
Daniel bezszelestnie pełzł naprzód. Muzyka, choć
łagodna, była teraz o wiele lepiej słyszalna. Pojawiła się
przerwa między drzewami i Daniel zatrzymał się tak
nagle, że Ursula na niego wpadła.
– Spójrz! − szepnął. – To jakieś spotkanie. Ukryjmy
się, żeby nas nie zauważyli.
Stanął za drzewem, zza którego tylko wystawiał głowę,
żeby popatrzeć. Ursula poszła za jego przykładem.
W tym momencie śpiew się skończył. Deszcz prawie
ustał. Jakiś wysoki, ciemnowłosy mężczyzna wstał
i otworzył książkę oprawioną w skórę. Powiódł wzrokiem po zgromadzonych, po czym zaczął mówić.
Kim on jest? Co to za książka, którą trzyma w dłoni? –
zastanawiała się Ursula, próbując usłyszeć jego słowa.
Stojący za nią Daniel wydał stłumiony okrzyk, chowając się za drzewem.
– To anabaptyści! − był tak zszokowany, że powiedział
to niemal na głos. – Jestem pewien, że to anabaptyści!
Oczy Ursuli zrobiły się ogromne.
– Anabaptyści! − pisnęła, wstrzymując oddech. –
Jesteś pewien?
– Szeptem, Ursulo! − syknął Daniel. – Tak, jestem
pewien, że to oni. A ten człowiek, który przemawia, to
pewnie Conrad Grebel.
– Skąd wiesz? − próbowała dyskutować szeptem.
Daniel się zarumienił.
– Nie powiedziałem, że wiem na pewno. Ale wiem,
że on podróżuje, a kiedyś słyszałem, jak ojciec mówił,
że jest wysoki, młody i słabowity. I jest kuzynem twojej
przyjaciółki Reginy, prawda? Ona też tu jest.
– Regina! − Ursula była zaszokowana. Nigdy by nie
zgadła, że rodzice jej przyjaciółki są anabaptystami. To
musi być prawda. Siedzi z rodzicami blisko człowieka,
który według Daniela jest Conradem.
Daniel i Ursula stali w bezruchu, patrząc między
drzewa. Nagle po ich lewej stronie rozchyliły się krzaki,
z których wyszedł jakiś oficer. Ursula krzyknęła. Trzej
żołnierze pobiegli na polanę, podczas gdy zgromadzeni
zniknęli w lesie, każdy w innym kierunku.
Ursula pobiegła w ich kierunku. Daniel ruszył za nią,
złapał za rękę i pociągnął za sobą. Kiedy wychodzili
z lasu, znów zaczął padać deszcz. Spazmy płaczu wstrząsały Ursulą, gdy siadała zmęczona na jakimś pniu.
Daniel troskliwie usiadł przy niej w najwyraźniej ponurym nastroju.
– Powinniśmy być w domu − martwił się. – Ktoś
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nas tu mógł zobaczyć i pomyśleć, że uczestniczyliśmy
w tym spotkaniu. Poza tym jest późno. Mama będzie
się bać o nas!
– Poczekaj, Daniel − prosiła Ursula. Podniosła spódnicę i otarła łzy. – Nie chcę, żeby mama widziała, że płakałam. Jak wyglądam?
– Dobrze − odparł Daniel, nawet się nie przyglądając. Potem wstał. – Chodź, Ursulo. Idziemy do domu.
Ruszyli do miasta. Kiedy już byli prawie w domu,
Ursula zapytała:
– Masz zamiar powiedzieć ojcu o tym, co widzieliśmy? Pamiętasz, co nam niedawno kazał?
Zmartwiony Daniel powłóczył nogami. Dochodzili
do domu, gdy powiedział:
– Nie teraz. Może kiedyś. On będzie wiedział, że
to spotkanie się odbyło, bo żołnierze tam byli. Może
powiem mamie, co widzieliśmy, a ona mu powie, jeśli
zechce.
– Myślisz, że mu powie?
Daniel pokręcił głową.
– Nie wiem. Mogłaby, ale ja nie mógłbym mu
powiedzieć.
Ursula odetchnęła z ulgą. Nie chciała mówić ojcu, że
Regina była na tym spotkaniu.
Nazajutrz usłyszała w szkole, że Conrad Grebel był
w okolicy i prowadził nabożeństwa w wynajętym
budynku w St. Gall. Kilka osób zainteresowanych
chrztem spotkało się z nim potajemnie w lesie. Nikogo
nie schwytano. Ursula chciała jeszcze o coś zapytać,
ale przyszedł dyrektor szkoły i podobnie jak jej ojciec,
zabronił dzieciom rozmawiać o anabaptystach.

Rozdział 6

Wrzawa
Michael Sattler bezmyślnie wpatrywał się w stos
papierów przed sobą. Odsunął papiery i westchnął, całkowicie niezdolny do skoncentrowania się na obliczeniach podatkowych.
– O czym myślisz? − Margaretha siedziała na stołku
z robótkami ręcznymi w znieruchomiałych dłoniach.
Gdy Michael nie odpowiadał, dotknęła głębokich
zmarszczek na jego czole. – Martwisz się czymś.
– Tak − przyznał. – Margaretho, myślę, że powinniśmy pojechać do Zurychu i może się tam przeprowadzić.
– Przeprowadzić się do Zurychu? − Margaretha najwyraźniej była zdumiona. – Dlaczego?
Michael jakby nieobecny dotknął papierów leżących
przed nim.

– Chciałbym się dowiedzieć więcej o anabaptystach
− odpowiedział żonie. Przerwał na chwilę, a potem
dodał: – Nie umiem dokładnie ocenić ich poglądów bez
porozmawiania z tymi, którzy już odeszli z państwowego kościoła, szczególnie z takimi przywódcami jak
Felix Manz czy Conrad Grebel. Conrad pochodzi z arystokratycznej rodziny; musi również przeżywać osobisty konflikt. Słyszałem również, że George Blaurock jest
pobożnym i głęboko myślącym człowiekiem.
Michael mówił teraz głównie do siebie, a jego brązowe
oczy zdradzały głębokie zamyślenie, co ostatnio często
mu się zdarzało.
– Chcę poznać prawdę, Margaretho. Jestem zmęczony
tym niezdecydowaniem.
– Kiedy chcesz jechać? − jej głos wyrwał Michaela
z zamyślenia.
– Nie wiem − przyznał. – Mamy już czerwiec. Może
w przyszłym miesiącu.
Margaretha skinęła głową.
– Dobrze. Pójdę wszędzie, dokąd nas Pan Jezus poprowadzi. A Zurych jest niedaleko mojej rodziny w St. Gall.
– Myślisz, że będą się chcieli z tobą zobaczyć?
Margaretha westchnęła.
– Nie wiem. Tak bym się cieszyła na spotkanie z nimi.
Ale ojciec jest w radzie miasta, więc to może być niebezpieczne... − jej głos się załamał. – Przypuszczam, że
skoro nie zabronił nam się pobrać, to jest dobry znak.
– Może powinnaś napisać do nich i zapytać, czy
chcieliby twoich odwiedzin. Nie musisz im mówić nic
więcej poza tym, że planujemy odwiedzić znajomych
w Zurychu.
Margaretha wzięła atrament, czystą kartkę i położyła
na stole.
– Napiszę do nich już teraz − powiedziała. – Powinni
dostać ten list za kilka tygodni.
– Dobrze − Michael wstał i przez minutę czy dwie
grzebał w drewnianym pudełku. Margaretha patrzyła,
jak wyjmuje z niego dużą książkę i siada na fotelu, żeby
czytać. To była jego Biblia. Przyzwyczaiła się widzieć, jak
studiuje ją głęboko zamyślony.
Właśnie kończyła pierwsze zdanie listu, gdy przerwało
jej gwałtowne pukanie do drzwi. Michael wstał szybko,
wsunął Biblię do skrzynki domowej roboty i schował
w kryjówce. Potem starannie położył na niej kilka
kawałków drewna.
Pukanie rozległo się znowu, tym razem głośniejsze
i bardziej natarczywe. Michael odwrócił się i poszedł do
frontowego pokoju, żeby otworzyć drzwi.
– Michael, bądź ostrożny − ostrzegła cicho Margareth.
Odłożyła list na bok i pomodliła się w myślach

o ich bezpieczeństwo. Dlaczego to pukanie było tak
natarczywe?
Gdy Michael wrócił do pokoju, szedł za nim jakiś
człowiek. Wzrok miał szalony, a na czole zmierzwione
włosy. Oddychał ciężko.
Margaretha wydała stłumiony okrzyk i powstrzymała
płacz. Obserwowała, jak Michael prowadzi nieznajomego do stodoły przyległej do domu i wprowadza go
tam.
Zaledwie minutę czy dwie później na zewnątrz było
słychać tętent kopyt. Margaretha zesztywniała ze strachu. Co się dzieje? Czy jeźdźcy zapukają do ich drzwi?
Stała tak, ściskając oparcie krzesła. Miarowy tętent
kopyt stał się głośniejszy, ale nie zwolnił. Odprężyła się,
słysząc jeźdźców gnających konie.
Margaretha wreszcie wydała z siebie długie, łamiące
się westchnienie i wtedy zdała sobie sprawę, że przez
dłuższą chwilę wstrzymywała oddech. Michael właśnie
wrócił.
– Czy ci jeźdźcy już przejechali? − zapytał zadyszanym
głosem.
Margaretha skinęła głową, niezdolna do normalnej
odpowiedzi.
Michael oparł się o ścianę, a na jego twarzy malowała
się ulga.
– Dzięki ci, Ojcze w niebie − wyszeptał.
Potem podszedł do żony i objął ją ramieniem.
– Margaretho, nie chciałbym cię przerażać, ale to jest
cud, że ci ludzie przeoczyli nasz dom − jego głos nie
mógł być poważniejszy.
– Kim on jest?
– Nie znam jego imienia − przyznał Michael. – I tak
jest najlepiej. Żołnierze go poszukiwali, bo przyjął anabaptystów, chroniąc ich w swoim domu. Spodziewa się,
że jeśli go złapią, zostanie wtrącony do więzienia.
– Czy nas też by aresztowali, gdyby go tu znaleźli?
Michael wziął dłonie Margarethy w swoje.
– Mogliby − powiedział powoli i spojrzał jej głęboko
w oczy. – Ale nie musimy się obawiać o nasze bezpieczeństwo, kochanie. Nasz potężny Bóg chroni swój lud
nawet przed największymi zagrożeniami. On ma plan
dla człowieka w naszej stodole. Módlmy się za niego,
Margaretho.
Oboje pokornie osunęli się na kolana i wznieśli serca
do tronu łaski i miłosierdzia.
.........................................
Ursula opadła na fotel w salonie i westchnęła.
– Co się z tobą dzieje? − zapytał Daniel stojący po

„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” List do Galacjan 6,7
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drugiej stronie pokoju i rozdrapujący brodawkę na
dłoni. – Sprawiasz wrażenie, jakbyś wzięła na siebie lęki
całego świata.
Ursula zmarszczyła brwi.
– Nieprawda − broniła się. – Po prostu nie masz pojęcia, jak to jest być dziewczyną.
– I nigdy nie chciałbym się dowiedzieć − odparł lekceważąco Daniel. – To byłoby nudne. Jestem pewien!
– Nie! − sprzeczała się Ursula. – Po prostu... to trudniejsze niż być chłopcem.
Daniel odrzucił głowę do tyłu i zawył. Tymczasem
Jozjasz schował się za książką, żeby ukryć uśmiech.
Ursula poczuła się zraniona.
– Nie jesteście zbyt mili − nadąsała się.
– Synowie, bądźcie uprzejmi dla waszej siostry −
napomniała ich Agnes, wchodząc do pokoju. W ręku
trzymała jakąś kartkę. – Ursulo, to powinno cię trochę
rozweselić.
Ursula usiadła prosto. Sugestie mamy zazwyczaj jakoś
poprawiały jej humor.
Agnes wręczyła jej kartkę. To był list.
Ursula przejrzała go. Gdy jej wzrok padł na dół strony,
skoczyła na równe nogi, a zapomniana kartka spadła na
podłogę.
– Przyjeżdża! − zapiszczała. – Margaretha przyjeżdża
z wizytą!
Jozjasz odłożył książkę i podniósł kartkę.
– Naprawdę? − Daniel spojrzał na mamę z nadzieją.
Agnes uśmiechnęła się do nich.
– Będą z Michaelem na kilka dni w Zurychu w jakichś
sprawach − wyjaśniła. – To niedaleko stąd. Powinni
mieć możliwość nas odwiedzić. List został napisany 15
czerwca 1525. Teraz mamy prawie lipiec, więc powinni
być w Zurychu już niedługo, o ile już tam nie są.
Ursula klasnęła w dłonie.
– Nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę! − westchnęła pełna zachwytu, ale potem spoważniała. – Ale
co na to ojciec?
Agnes również nieco spoważniała.
– Oni nie są anabaptystami − powiedziała wreszcie. –
Nie przypuszczam, żeby sprzeciwił się ich wizycie. Może
trochę potrwa, zanim ich zaakceptuje, ale wątpię, żeby
nie zechciał się z nimi zobaczyć.
Kiedy ojciec wrócił do domu, Daniel i Ursula oboje
zaczęli mówić naraz, opowiadając ekscytującą wieść.
Patrzył na nich poważnie przez chwilę i poprosił o list,
który przeczytał w ciszy.
– Ciekaw jestem, jakich znajomych mają w Zurychu
− zastanawiał się po przeczytaniu. – Chyba nie chciałbym znać ludzi, z którymi zadaje się Michael.
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– Czy oni będą mogli nas odwiedzić, tato? − pytała
niecierpliwie Ursula.
Henry położył kartkę na stole. Spojrzał na Ursulę,
a potem na resztę rodziny.
– Jeśli nie będą próbowali zmieniać nas i naszego stylu
życia, to mogą przyjechać. A jeżeli kiedyś przyłączą się
do anabaptystów, to chyba wtedy będzie trzeba podjąć
decyzję, czy mogą przyjechać czy nie.
Daniel sięgnął i pociągnął Ursulę za zwisający kosmyk
włosów.
– Nie cieszysz się? − zawołał.
– Nie ciągnij jej za włosy − rzekł ojciec surowo. –
Czas, żebyś nauczył się szacunku.
Daniel oparł się o ścianę, a ojciec ponownie spojrzał
na każde z nich.
– Jeśli Michael lub Margaretha powiedzą cokolwiek
przeciwko Kościołowi państwowemu, musicie mi od
razu o tym powiedzieć. Nie będę tolerował żadnych
zagrożeń dla wieloletnich poglądów wyznawanych przez
naszą rodzinę.
Jeszcze raz rzucił na nich okiem, żeby się przekonać,
czy zrozumieli, a potem sztywnym krokiem wyszedł
z pokoju.
Ursula była przybita. Czy Michael i Margaretha
mogliby zagrozić poglądom ich rodziny? Niedługo
potem zapytała o to mamę.
Agnes nie odpowiedziała od razu. Ale kiedy to zrobiła,
jej głos brzmiał poważnie.
– Tata nie chce, żeby próbowali zmieniać nasz sposób
życia − wyjaśniła cierpliwie. – Nikt z nas nie wie, jakie są
poglądy Michaela. Ale on opuścił klasztor. A to zapewne
znaczy, że nie zgadza się z nauką Kościoła. Nie wiemy
jeszcze dokładnie, dlaczego to zrobił, ale musimy być
ostrożni. Najlepiej będzie nie dyskutować o naszych
poglądach, kiedy przyjadą z wizytą − Agnes łagodnie
pogładziła Ursulę po włosach. Rozumiesz, córeczko?
– Tak − Ursula zabrała się do wyjścia, na razie
uspokojona.
—ciąg dalszy nastąpi
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W mym upadku
Ile razy jeszcze ten ból przeniknie serce
mój grzech Panie przed Tobą stanie...
Ile razy jeszcze pod ciężarem upadnę?
Ile przegram walk nim odgadnę,
że Ty jesteś, że zbawiasz, że łaska,
że Twoja miłość nie jest za ciasna,
że te ręce na krzyżu przebite
świat cały ogarniają i tulą,
że tych, co pod grzechu ciężarem się kulą
nie odrzucasz na zawsze.
W mym upadku do Ciebie przychodzę,
nie chcę wiedzieć, co będzie po drodze,
jakie życie pułapki zastawi,
jedno tylko jest pewne:
Jezus mnie zbawi!
Nie chcę znać nic innego jak Ciebie!
Tyś mądrością, pomocą w potrzebie,
odkupieniem swym Panie obdarzasz,
słabością się moją nie zrażasz...
W Twej miłości promieniach serce letnie
ogniem się wielkim rozpali,
z Twoją pomocą grzech zblednie,
swego śladu nie zostawi.
Pomóż mi proszę o Boże
być jak sól i jak światło zaświecić,
wiem, że nic nas rozdzielić nie może,
gdy Swą miłość we mnie rozniecisz.
—Aneta Hotloś

Dorastający Jezus
– pilny w nauce
Tekst biblijny: Księga Izajasza 61
Po ośmiu dniach oddawania Bogu czci w świątyni, oraz nauki, w której zakres wchodził
też specjalny instruktaż udzielony przez uczonych w Piśmie, Jezus powrócił z Jeruzalem do
Nazaretu ze swoimi ziemskimi rodzicami. Czy Jego edukacja została ukończona?
Pismo właściwie milczy na temat następnych osiemnastu lat życia Jezusa, ale wiemy,
że Jego mądrość wzrastała. Możemy również przeczytać w Ewangelii Łukasza 4,16, iż po
rozpoczęciu służby Jezus powrócił do Nazaretu. Wszedł wówczas do synagogi (czyli do
zgromadzenia), jak miał zwyczaj to czynić w czasach swojej młodości: „Przyszedł też do
Nazaretu, gdzie się wychował. Według swego zwyczaju wszedł w dzień szabatu do synagogi
i wstał, aby czytać” (Łk 4,16).
Oto jedna z migawek z wczesnego życia Jezusa. Jako młody chłopiec wyrobił w sobie
nawyk publicznego oddawania czci Bogu w synagodze i – gdy dorósł – nadal ten zwyczaj
zachowywał. Jeśli człowiek nie wykształci w młodości dobrego nawyku, to jako dorosła
osoba z pewnością będzie go pozbawiony. A gdzie najlepiej uzyskać duchową mądrość
jeśli nie u sługi Bożego? Tydzień po tygodniu będziemy otrzymywać przepis za przepisem,
zdobywając mądrość, tak jak Jezus w swoich młodych latach.
Zauważmy także, że Jezus powstał, aby czytać. Poprosił o zwój proroka Izajasza, odnalazł
pewien fragment i odczytał go (Łk 4,17). Czuł się na swoim miejscu, czytając Słowo Boże,
co stanowi kolejny przykład wspaniałego nabywania mądrości. Studiujmy Słowo Boże
i znajmy je, a będziemy posiadać mądrość, której żaden człowiek nie może dać. Usilne
dążenie do uzyskania wiedzy o Bogu, Jego atrybutach oraz o Jego woli – już w czasie
młodości i chłonności umysłu – wyda obfity plon w miarę upływu życia. Napełniajmy umysł
Bożą mądrością, póki jest czas za młodu, zamiast szukać mądrości i bogactw tego świata
(np. samochody, polowania, sport, itd.), które mają znikomą wartość. Rozważanie Bożej
mądrości jest wspaniałym sposobem na aktywność dla naszego umysłu.
Inny przebłysk mądrości, jakiej Jezus nabywał w swoich latach dorastania, znajdujemy
w Ewangelii Marka 6,3: „Czy to nie jest cieśla, syn Marii (…)”. Jezus miał zawód i mógł
się utrzymać. Praktyczna wiedza na temat wielu rzeczy oraz umiejętności użyteczne
w konkretnej pracy to także wyposażenie nabywane w młodości. Oczywiście nasze wzrastanie
w mądrości i wiedzy następuje przez całe życie, ale przykład Jezusa pokazuje, że początkiem
tego procesu jest właśnie młodość.
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