
W TYM NUMERZE:   Jesteście światłością świata · Jezus Chrystus i zasłona w świątyni 
· Córki, które są odbiciem prawdy · Humor na właściwym miejscu · Kaznodzieja i kacza rodzinka

 ZIARNO PRAWDY
Czasopismo chrześcijańskie  ·  kwiecień 2020 ·  Nie na sprzedaż



Słowo od redakcji
Jesteście światłością świata ����������������������������������������������������������� 3

Nauczanie
Wybór właściwego tematu (część czwarta) ��������������������������������������� 5
Picie wina w czasach biblijnych ����������������������������������������������������� 7
Jezus Chrystus i zasłona w świątyni ����������������������������������������������� 8

Dla rodziców
„Opuści ojca i matkę” (część pierwsza) ��������������������������������������������� 10
Córki, które są odbiciem prawdy ��������������������������������������������������12
Prywatność i przestrzeń osobista �������������������������������������������������13

Część historyczna
Anabaptyści – ani katolicy, ani protestanci (część druga) ��������������15
Dirk Willems �����������������������������������������������������������������������������������18

Część praktyczna
Zrozumienie wysiłku i poświęcenia ��������������������������������������������� 19 
Jak palma  ����������������������������������������������������������������������������������������21 

Dla młodzieży
Przygotowania (część trzecia) ���������������������������������������������������������� 22 
Humor na właściwym miejscu �����������������������������������������������������24 
Pośród wielu słów �������������������������������������������������������������������������� 25 
Lepsza atmosfera ��������������������������������������������������������������������������26 

Kącik dla dzieci 
Getting Ready �������������������������������������������������������������������������������� 27
Kaznodzieja i kacza rodzinka �������������������������������������������������������29

Fragment książki
Na zawsze z Panem (część czwarta) �������������������������������������������������30

Poezja
Śpiesz się do Zbawcy! ��������������������������������������������������������������������35

Ostatnia strona
Pogoda ducha, odwaga i przewidywanie ������������������������������������36

Spis 

Treści

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

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

Komitet rewizyjny:
Ernest Hochstetler | Johnny Miller 

Clay Zimmerman | Fred Miller | Michael Jantzi

Redaktor naczelny:
Alvin Mast

Zastępca redaktora naczelnego:
James K. Nolt

Skład komputerowy: 
Kristi Yoder | Irene Martin
Paweł Szczepanik

Korektorzy:
Jolanta Ławrynowicz | Szymon Matusiak

Zdjęcie na okładce: 
AdobeStock

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

91 1050 1894 1000 0022 9084 2752

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

Ziarno Prawdy



3
„Jezus (...) powiedział do nich: Ja jestem światłością świata.

Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.” Ewanglia Jana 8,12

Mówi się, że pewien turysta zatrzymał się w Calais, 
żeby zwiedzić ten historyczny i strategiczny port fran-
cuski. Z ciekawości poszedł do latarni morskiej oświe-
tlającej Atlantyk nocą. Na miejscu spotkał latarnika, 
który był bardzo dumny ze swej pracy i z zapałem 
poinformował gościa, że światło jego latarni widać  
z odległości prawie pięćdziesięciu kilometrów.

Turysta zapytał go:
– A co pan zrobi, jeśli nocą jedna z lamp przestanie 

działać?
Latarnik odpowiedział od razu:
– Nie możemy na to pozwolić... to niemożliwe! 

Niech pan spojrzy na morze. Setki statków zmierzają 
do swego celu i potrzebują światła, które wskaza-
łoby im właściwy kierunek. Gdyby dziś w nocy latar-
nia przestała działać albo jej światło przygasło, zarząd 
portu wkrótce otrzymałby list z ostrzeżeniem: „Nocą 
dnia tego a tego o tej a tej godzinie światło z latarni 
w Calais nie działało z intensywnością na tyle silną, 
żeby widać je było z płynących statków. Wnosimy stąd, 

że latarnik pełniący wtedy służbę nie wykonywał swej 
pracy należycie. Z tego powodu wiele statków znalazło się  
w niebezpieczeństwie tej sztormowej nocy”.

– Proszę pana, często ciemną nocą patrzę na mor-
skie fale i zadaję sobie pytanie: czy marynarze płynący 
dziś w nocy na statkach widzą światło z latarni? Czy 
jest włączone czy wyłączone? Czy pada z wystarcza-
jącą intensywnością, czy może tylko słabo migocze? 
Nie możemy pozwolić, żeby latarnia przestała świecić.

Wszyscy, którzy pragną znaleźć prawdziwe źródło 
światła, powinni wiedzieć, że można je znaleźć  
w Słowie Bożym i że to Słowo może oświetlić życie ludzi 
chodzących w ciemności. Jezus powiedział: „Ja jestem 
światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził 
w ciemności, ale będzie miał światłość życia” (J 8,12). 
Mówi również: „Dopóki jestem na świecie, jestem świa-
tłością świata” (J 9,5). Światłość Jezusa nigdy nie zga-
śnie. Pochodzi bezpośrednio od Boga, „Ojca światło-
ści”. Jezus przyszedł na świat, żeby roztaczać światłość 
i być światłością na drogach ludzi każdego dnia.

—Gicu Cotleț

Jesteście światłością świata

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

od redakcjisłowo
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Jedynym sposobem na pokonanie ciemności tego 
świata jest przyjęcie i przekazywanie światłości Jezusa 
Chrystusa. „W nim było życie, a życie było światłością 
ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność 
jej nie ogarnęła” (J 1,4–5). Wielu ludzi boi się światło-
ści i wybiera ciemność. Jeden z najlepszych przykładów 
znajdujemy w piątym rozdziale Ewangelii Marka. Jezus 
wypędził demona z opętanego człowieka. „A ci, którzy 
to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym,  
a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, aby odszedł 
z ich granic” (Mk 5,16–16).

Jezus nie zmusza nikogo do przyjęcia Jego światło-
ści, lecz pozwala każdemu wybrać między ciemnością  
a światłością na podstawie wolnej woli. On nie przy-
szedł tylko dla siebie, żeby być światłością, lecz by 
podzielić się nią ze swymi uczniami, do których powie-
dział: „Wy jesteście światłością świata. Nie może się 
ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy 
i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku,  
i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza 
światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie” 
(Mt 5,14–16).

Zgodnie z biblijnym nauczaniem, rodzina jest naj-
ważniejszym obszarem, w którym ci, którzy deklarują 
podążanie za Jezusem, muszą być światłością. Drugim 
obszarem, w którym mamy być światłością „przed 
ludźmi”, są codzienne relacje z nimi.

Wszyscy, którzy chcą być światłością i świecić  
w ciemności świata, muszą „pragnąć sprawiedliwości”. 
Muszą być miłosierni, bo wtedy „dostąpią miłosier-
dzia”. Muszą być czystego serca, a wtedy Boga oglą-
dać będą. Muszą „czynić pokój, ponieważ oni będą 
nazwani synami Bożymi” (Mt 5). Uważam, że nie ma 
większego zaszczytu niż zwać się dzieckiem światłości. 
„Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście 
byli synami światłości” (J 12,36).

Starożytne miasta oświetlano lampami oliwnymi. 
Każdej nocy latarnik uliczny zapalał je wszystkie. Jakże 
zachwycającym widokiem była przemiana na ulicach, 
gdy światło stopniowo rozpraszało ciemność! Jezus jest 
Boskim latarnikiem ulicznym, który przyszedł na świat 

zapalić światła w naszych sercach. „Ten był tą praw-
dziwą światłością, która oświeca każdego człowieka 
przychodzącego na świat” (J 1,9).

Dziś jesteśmy powołani do przekazywania światła 
Ewangelii, nie tylko rozświetlając małe, boczne uliczki, 
ale również całe miasto, cały naród i cały świat. Słowa 
tej pieśni są istotne dla nas, którzy mamy świecić nawet 
dzisiaj:

Jest taki głos dźwięczący nad niespokojnym morzem,
„Nieście światłość! Nieście światłość!”
Są dusze, które trzeba ratować, które trzeba zbawić,
„Nieście światłość! Nieście światłość!”

Refren:
Nieście światłość, błogosławioną Ewangelię,
Niechaj świeci od brzegu do brzegu!
Nieście światłość, niech jej jasne promienie
Oświetlą na zawsze ten świat!

Dziś słyszymy Macedończyka wołanie,
„Nieście światłość! Nieście światłość!
Krzyż oświetla drogę niczym światła snop
Nieście światłość! Nieście światłość!

Jako chrześcijanie mamy być oświecani przez Ducha 
Świętego, a potem sami być światłością świata. Światłość, 
którą niesiemy, musi się roztaczać od wewnątrz nas 
dookoła. Świat musi widzieć życie i światłość Jezusa 
Chrystusa w naszym codziennym postępowaniu.

Nasza światłość musi oświetlać naszą rodzinę, nasze 
miejsce pracy, nasz kościół i społeczność, w której 
żyjemy, tak jak światło latarni świeci na oceanie. Oczy 
Najwyższego patrzą dziś na latarnię naszej wiary, spraw-
dzając, czy świeci jasno, czy tylko słabo migocze. Czy 
nasze światło świeci pełnym blaskiem? Niech Bóg nam 
dopomoże, byśmy byli mocnym światłem na Jego 
chwałę.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Temat, który wybierzesz, będzie decydował o tym, czy 
kazanie wygłosisz, czy je „położysz”. Zły wybór będzie 
skutkował najpewniej tym drugim – bez względu na 
to, ile czasu poświęcisz na przygotowania. Ale co to 
jest właściwy temat? Żeby był „właściwy”, musi speł-
niać kilka warunków.

• musi być właściwy dla ciebie,

• musi być właściwy dla zgromadzenia, do któ-
rego się zwrócisz,

• musi być właściwy dla czasu, w którym 
będziesz mówił.

Pierwszym krokiem jest żarliwa modlitwa o temat 
przesłania. Chcesz, żeby Bóg ci pomógł wybrać temat 
odpowiedni do sytuacji. Nigdy nie wybieraj tematu 
kazania tak lekko, jakby to miało być szkolne wypra-
cowanie dowolne.

Właściwy dla ciebie
Żeby temat był właściwy dla ciebie, musisz być nim 

osobiście zainteresowany. Jeśli tak nie jest, to będzie 
ci bardzo trudno zainteresować nim słuchaczy. Musisz 
również mieć silne przekonanie, że ten temat ma sens. 
Jeśli nie wierzysz gorąco w to, co mówisz, to najwyżej 
wygłosisz „drętwą mowę” i na tym się skończy.

Żeby temat był dla ciebie właściwy, musisz sam  
o nim sporo wiedzieć. Musisz mieć o nim pojęcie dlatego, 

Wybór właściwego tematu

że go sam przeżyłeś w toku wieloletnich doświadczeń 
albo dokładnie go zbadałeś. Innymi słowy, powinie-
neś być ekspertem w tym temacie jeszcze przed wygło-
szeniem kazania. Gdy już nim będziesz, wtedy możesz 
mówić pewnie i w autorytecie.

Właściwy dla zgromadzenia
Jednocześnie musisz zdawać sobie sprawę, że nie 

wygłaszasz kazania dla własnego zbudowania. Ono 
ma służyć dobru całej społeczności. Zatem wybrany 
temat powinien być tak dobrany, żeby społeczność wie-
działa, o czym mówisz. Niektóre kazania wygłaszane 
gościnnie mogą być po prostu zupełnie niezrozumiałe 
dla miejscowych braci i sióstr. Istnieją setki tematów, 
które osobiście bardzo mnie interesują, ale prawdopo-
dobnie w ogóle nie interesowałyby moich słuchaczy.

Twoje przesłanie powinno trafiać w potrzeby zgro-
madzenia. Powinno dotyczyć ich potrzeb duchowych 
i sytuacji, w jakiej się znajdują. Jeśli będzie zawie-
rało jakieś informacje, to niech słuchacze dowiedzą 
się czegoś nowego – ale niech to nie będzie wykład 
naukowy wygłoszony hermetycznym językiem typu 
„sztuka dla sztuki”.

Podobnie, odnosząc się na przykład do konkret-
nego grzechu czy duchowej słabości, mów o spra-
wach znanych i powszechnych w danym środowisku. 
Wygłaszając kazanie w kościele menonitów, nie pięt-
nuj grzechu, który jest plagą w jakimś innym miej-
scowym kościele. Jeśli Bóg zechce mówić przez ciebie  

—David BercotCzęść czwarta

Jak efektywnie przemawiać

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

nauczanie
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o grzechu, to niech kazanie dotyczy własnych proble-
mów danej społeczności.

Właściwy dla czasu, w którym będziesz 
mówił

Temat z pewnością nie jest „właściwy”, jeśli nie jesteś 
w stanie odpowiednio go przedstawić w czasie, który 
został ci dany. Jeśli chcesz wygłosić dziesięciominu-
towe rozważanie, to tematem z pewnością nie powinny 
być „podstawowe doktryny chrześcijańskie” ani „życie 
Mojżesza”. Nie próbuj również przedstawić ekspozy-
cyjnego wykładu całego rozdziału z Biblii. Skup się na 
jakimś wąskim wycinku, wybierając fragment ograni-
czony kilkoma wersetami albo znajdź kilka różnych 
wersetów połączonych jedną myślą przewodnią.

Z drugiej strony, jeśli wygłaszasz godzinne kaza-
nie, to wybierz taki temat, który będzie wymagał 
godziny na pełne rozwinięcie. Niewiele rzeczy jest 
bardziej nużących od słuchania przez godzinę kazno-
dziei, który mógłby powiedzieć w ciągu dwudziestu 
minut wszystko, co miał do powiedzenia. Jeśli rzeczy-
wiście po dwudziestu minutach wyczerpał temat, to po 
prostu powinien zejść zza kazalnicy i usiąść. Najgorzej 
zrobi, jeśli czując się w obowiązku przemawiać przez 
pełną godzinę, będzie męczył siebie i słuchaczy przez 
kolejne czterdzieści minut zwykłym pustosłowiem.

Często nie wiemy z góry, czy zmieścimy się  
w czasie z wybranym tematem. To się zaczyna wyja-
śniać, kiedy przygotowujemy konspekt. Nabierając  
z czasem doświadczenia, uczymy się przewidywać, 
ile czasu zajmie dane kazanie na podstawie ilości 
stron konspektu. Ja osobiście stwierdziłem, że osiem 
stron pokrywało się mniej więcej z godziną kazania. 
Przygotowując się, zwróć uwagę, żeby kazanie nie było 
ani zbyt długie, ani zbyt krótkie. Nie czekaj z regula-
cją tych rzeczy, aż staniesz za kazalnicą i nagle albo 
braknie ci czasu, albo wyczerpiesz temat zbyt szybko.

Jeśli problem polega na tym, że masz zbyt dużo 
materiału, to spróbuj zawęzić temat. Na przykład, 
jeśli chciałeś zmierzyć się z „lekcjami z życia patriar-
chów”, zawsze możesz się ograniczyć do „lekcji z życia 
Abrahama”, zostawiając sobie pozostałych patriarchów 
na następne kazania.

Łatwiej jest wnieść poprawki do zbyt obfitego tematu 
niż odwrotnie. Jeśli nie masz zbyt wiele materiałów do 
wybranego tematu, to spróbuj go rozszerzyć. Wracając 
do wspomnianego przykładu: przypuśćmy, że wybra-
łeś sobie pierwotnie „lekcje z życia Abrahama”, lecz nie 
masz na tyle materiału, żeby wypełnić całe kazanie. 

Możesz wtedy rozszerzyć je o życie Izaaka albo wszyst-
kich patriarchów.

Tak czy inaczej, kiedyś znajdziesz się w sytuacji, że 
rozszerzenie wybranego tematu po prostu się nie uda. 
Wtedy po prostu trzeba będzie zaakceptować fakt, że 
nic z tego nie będzie i wybrać jakiś inny temat.

Właśnie dlatego nie powinieneś czekać do sobot-
niego wieczoru, żeby przygotować kazanie na nie-
dzielę. Jeśli jest już dziewiąta wieczorem w sobotę, 
a ty spędziłeś już godzinę nad przygotowaniami, to 
trudno ci będzie zacząć od nowa. Jaki będzie efekt? 
Prawdopodobnie nazajutrz rano skończy się to zmusza-
niem słuchaczy do słuchania dwudziestominutowego 
kazania rozciągniętego na sześćdziesiąt minut poprzez 
męczące powtarzanie w kółko tego samego. Tylko szyk 
zdań będzie się zmieniał.

Kiedy wybrać temat
W moim kościele pastor zazwyczaj powiadamia  

z miesięcznym wyprzedzeniem każdego, kto będzie 
głosił kazanie. To z pewnością jest wystarczający czas 
na przygotowanie. Ale ja nie czekam, aż mnie powia-
domi. Zaraz po zakończeniu kazania zaczynam się 
modlić o kolejne. To mi daje dużo czasu na wybór 
tematu, na przemyślenie jego rozwinięcia i na znale-
zienie odpowiednich ilustracji czy przykładów. Mogę 
również wprowadzić poprawki lub zmienić temat, jeśli 
okazuje się nietrafiony.

W poprzednim rozdziale mówiłem o przygotowa-
niach trwających siedem dni w tygodniu. Takie przy-
gotowania nabierają większego znaczenia, jeśli masz 
już wybrany temat. Pomogą ci poukładać na właściwe 
miejsca różne wydarzenia i rozmowy, nad którymi 
rozmyślasz. Bez spędzania dodatkowego czasu pod-
czas pracowitego dnia zauważysz, że wiele ilustracji 
do kazania zaczyna do ciebie napływać z biegiem dni  
i lat. Właśnie dlatego wybór tematu powinien nastą-
pić jak najwcześniej.

Nie wystarczy jednak wybrać właściwy temat. 
Kazanie musi mieć również jakiś cel.

Pytania do dyskusji:
1. Jakie trzy wymagania musi spełniać dany temat, 

żeby był „właściwy”?
2. Jakie warunki musi spełnić temat, żeby był wła-

ściwy dla ciebie?
3. Jakie warunki musi spełnić temat, żeby był wła-

ściwy dla zgromadzenia?
4. Co powinieneś zrobić, jeśli temat okazuje się 
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Przyjmujemy Biblię jako Słowo Boże – podstawę 
dla naszego życia i ostateczny autorytet. Jednakże zbyt 
często zdarza nam się niezrozumienie faktu, że Biblia 
nie została dana chrześcijanom żyjącym w kulturze 
dwudziestego pierwszego wieku. Z tego powodu istnieją 
różne interpretacje i czasem ostre poglądy, które mogą 
wprowadzać podziały nawet pomiędzy braćmi. Dzieje 
się tak z powodu braku zrozumienia kultury i stylu 
życia ludzi, do których skierowane było to przesłanie. 

A zatem na pytanie: „Co to oznacza dla nas?”, można 
odpowiedzieć innym pytaniem: „Co to oznaczało dla 
ludzi w czasach biblijnych?”. Zrozumienie tego, co 
przez to rozumieli ludzie w tamtych czasach, może nam 
pomóc. 

Jednym z takich kontrowersyjnych tematów,  
z którym na pewno każdy się do tej pory zetknął, jest 
kwestia wina, która pojawia się w Nowym Testamencie. 
Kiedy zastanawiamy się nad tym, nasuwa się pytanie: 
„Czy to był niesfermentowany sok?”.

Przyjrzyjmy się temu tematowi na podstawie napoju 
podawanego na weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie Pan 
Jezus zamienił wodę w wino (J 2,1-9). Jeśli to wino 
było sfermentowanym sokiem, to jak to możliwe, że 
obchody weselne nie zakończyły się pijaństwem, tym 
bardziej że trwały kilka dni? Przeanalizowanie pojęcia 
„wina” w starożytności powinno rzucić nieco światła na 
tę kwestię.

W kolejnej części artykułu będę cytować bada-
nia i fakty pochodzące z magazynu Christianity Today 

(Współczesne chrześcijaństwo) z 20 lipca 1975 roku, 
wykorzystane za pozwoleniem redakcji. 

„W starożytności wino było przechowywane w wiel-
kich kamiennych stągwiach. Przed użyciem wlewano je 
do dużych mis i mieszano z wodą. Ważne jest dla nas 
zatem zrozumienie faktu, że zanim wino zostało spożyte, 
mieszano je z wodą. 

„Proporcja wody do wina według starożytnych 
pozabiblijnych źródeł była różna. Homer („Odyseja” 
IX208F) wymienia stosunek 20:1 – czyli dwadzieścia 
części wody na jedną część wina. Pliniusz („Historia 
Naturalna” XIV) pisze o proporcji ośmiu części wody 
do jednej części wina; z kolei poeta Euenos, który żył 
w V wieku p.n.e. pisze o proporcji 3:1 (trzy części wina 
na jedną część wody). Kiedy stosunek części był równy 
(1:1), napój nazywano „mocnym winem”. 

„Jest oczywiste, że takie wino było postrzegane i sto-
sowane w tamtych czasach jako lekarstwo i oczywiście 
jako napój, jednak napój ten był zawsze rozcieńczony 
wodą. Plutarch („Zagadnienia Biesiadne” III IX) pisze: 
„Nazywamy mieszankę tę winem, aczkolwiek większą 
jej część stanowi woda”.

Zawartość wody mogła być różna, jednak tylko bar-
barzyńcy pili nierozcieńczone wino. Określenie „wino” 
w starożytności nie oznaczało wina, jakie znamy dzi-
siaj, lecz właśnie mieszaninę wody z alkoholem. Kilka 
przykładów ze Starego Testamentu czyni rozróżnienie 
pomiędzy „winem” a „mocnym napojem” (patrz: Księga 

zbyt obszerny albo zbyt wąski w stosunku 
do czasu przeznaczonego na kazanie?

5. Kiedy kaznodzieja powinien wybrać temat 
kolejnego kazania? 

Ćwiczenia
Instruktor: Poproś uczestników, żeby spisali 
jeden lub więcej tematów na 10–minutowe 
kazanie. Tematy powinny spełniać kryteria 
„właściwości”. Uwaga: W ramach późniejszych 

ćwiczeń każdy uczestnik będzie przygotowywał 
i wygłaszał 10–minutowe kazanie na podstawie 
tematu, który wcześniej wybrał.

 —ciąg dalszy nastąpi

Zaczerpnięto z Plain Speaking
©   2007 David W. Bercot

Wydawnictwo Scroll Publishing
Wykorzystano za pozwoleniem

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Aaron S. Glick

Picie wina w czasach biblijnych
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Powtórzonego Prawa 14,26; Księga Sędziów 13,4.7.14; 
oraz 1 Księga Samuela 1,15). 

W żydowskim Talmudzie, który zawiera ustną trady-
cję judaizmu z około 200 roku p.n.e. do 200 roku n.e., 
znajduje się wzmianka, że wino, które nie ma domieszki 
trzech części wody, nie jest winem. W jednym z naj-
ważniejszych fragmentów (Psalm 108) jest napisane, 
że cztery kielichy, które każdy Żyd miał wypić w czasie 
obchodów Paschy, miały zawierać trzy części wody  
z jedną częścią wina. 

„W innym tekście z 60 roku n.e. czytamy, że picie 
samego wina jest szkodliwe, podobnie jak picie czystej 
wody, jednak po rozcieńczeniu wodą wino jest słodkie  
i pyszne” (2 Księga Machabejska 15,39).

W starożytności było niewiele napojów bezpiecznych 
dla zdrowia. Niebezpieczeństwo związane z piciem wody 
stanowiło problem. Najprostszym sposobem zaradzenia 
temu była właśnie opisywana praktyka rozcieńczania. 

Nawet dzisiaj większość wody pitnej na Bliskim 
Wschodzie jest niezdrowa do picia, chyba że się ją prze-
gotuje. Kiedy zwiedzaliśmy biblijne kraje i Afrykę, mie-
liśmy zawsze przy sobie buteleczkę jodyny; wpuszczali-
śmy parę kropli do szklanki wody, jeśli była wątpliwej 
jakości. Zaniedbanie tej praktyki mogło postawić turystę  
w bardzo niezręcznej sytuacji.

Składniki wina nie są nigdzie omawiane w okre-
sie Nowego Testamentu. Jednakże byłoby trudno udo-
wodnić, że to wino różniło się od napoju opisywanego 
przez Greków czy Żydów w różnych tekstach przed 
Chrystusem, podobnie jak też w dokumentach Ojców 
wczesnego Kościoła.

Pisma wczesnych Ojców Kościoła (żyjących w pierw-
szym i drugim wieku po Chrystusie) jasno wskazują, że 
„wino” oznacza mieszaninę wody i wina. Cytując opis 

Wieczerzy Pańskiej Justyna Męczennika (150 r. n.e.): 
„Przynosi się chleb i wino i wodę …”, Cyprian (250 r. n.e.) 
oświadcza, że kielich Pana to nie sama woda ani czyste 
wino, lecz mieszanina tych dwóch. Są też inne źródła, 
które można by zacytować na poparcie tych faktów. 

Ludzie w starożytności nie znali technologii konserwo-
wania świeżego soku z winogron poprzez wekowanie czy 
zamrażanie, jak stosujemy to dzisiaj. Byli jednak w stanie 
używać owocu winorośli w celach odżywczych, nie wywo-
łując odurzenia alkoholowego. 

Podsumowując, musimy dojść do wniosku, że wino  
w czasach biblijnych, choć było sfermentowane, nie 
mogło raczej spowodować pijaństwa z powodu ilości 
wody dodanej do niego. W przeciwieństwie do tamtych 
ludzi, my nie musimy uzdatniać wody winem; podob-
nie też nie potrzebujemy fermentacji do przechowywa-
nia soku w świeżej postaci (ciało potrzebuje płynów dla 
zdrowia). Jednakże używanie sfermentowanego soku jako 
napoju jest niedopuszczalne i sprzeczne z Biblią. 

„Nie bywaj wśród pijaków ani wśród obżerających się 
mięsem; bo pijak i żarłok zubożeją…” (Księga Przysłów 
23,21).

Używanie wina było odpowiedzią na potrzebę tej 
dawnej kultury. Było też konieczne dla zapewnienia 
płynów dla organizmu. 

„Możliwe jest odurzenie się winem zmieszanym z wodą 
w proporcji 1:3, ale takie upijanie się prawdopodobnie 
dużo wcześniej odbiłoby się na pęcherzu niż na umyśle”.

Zaczerpnięto z Calvary Messenger
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jezus Chrystus i zasłona w świątyni
Najpierw w starotestamentowym przybytku, później 

w świątyni Salomona, a następnie w świątyni Heroda 
solidna zasłona oddzielała miejsce święte od miejsca naj-
świętszego. Tylko w jednym dniu w roku, podczas wiel-
kiego święta odkupienia (Jom Kippur) człowiek mógł 
za nią wejść. Tylko jeden śmiertelnik mógł się ośmielić 

—Paul M. Weaver

wejść do miejsca najświętszego, jedynie po wykonaniu 
uroczystych rytuałów przebłagania, z wielką bojaźnią 
i drżeniem.

Lecz śmierć Chrystusa przypadła na święto Paschy. 
Chrystus, Baranek Boży i nasza Pascha, został poświę-
cony za nas o tej samej porze, w której zabijano baranka. 
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—ciąg dalszy na str. 14

„Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał 
ducha. A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół, od 
góry aż do dołu, ziemia się zatrzęsła i skały popękały” 
(Mt 27,50-52). Zasłona została rozdarta w momencie 
śmierci Chrystusa!

Ofiara złożona na krzyżu przyniosła o wiele więk-
sze dobrodziejstwo niż uroczyste rytuały odprawiane 
podczas starotestamentowej Paschy i Dnia Odkupienia. 
Sam Bóg otworzył drogę do miejsca najświętszego 
poprzez rozdarcie zasłony, co symbolizowało rozdarcie 
ciała Chrystusa. Zasłona oddzielająca miejsce święte od 
miejsca najświętszego w świątyni reprezentowała Jezusa 
Chrystusa, czyli wcielonego Boga.

Kapłani zapewne byli w świątyni, kiedy ta zasłona 
rozdarła się na dwoje. Było popołudnie i zbliżała się 
pora wieczornej ofiary. Była wtedy Pascha i paschalny 
baranek miał zostać ofiarowany. Czy arcykapłan był 
wtedy obecny w świątyni? Czy kapłani okadzali wtedy 
miejsce święte?

Nagle, jakby mocą niewidzialnej ręki, święta zasłona 
między miejscem świętym i miejscem najświętszym roz-
darła się na dwoje od góry do dołu. Była bardzo gruba  
i mocna. Jej rozdarcie nie było skutkiem trzęsienia 
ziemi, ani żadnego naturalnego zjawiska. To był Boży 
cud! Żaden kapłan nawet nie śmiał pomyśleć, że arka 
przymierza z cherubami nad przebłagalnią może zostać 
odsłonięta.

Chrystus stał się prawdziwym przebłaganiem lub ina-
czej przebłagalnią. Wypełnił starotestamentowe Prawo, 
którego potwierdzenie leżało w arce pod przebłagalnią 
(zdaniem historyków, w czasach Heroda arki przymie-
rza nie było w miejscu najświętszym).

Co myśleli wtedy zaskoczeni kapłani? Czy byli  
w stanie pojąć, że Bóg właśnie otworzył nową i żywą 
drogę do swojej obecności? To był nowy sposób zama-
nifestowania Jego świętości i odciśnięcia jej w umy-
słach ludzi, którzy chcieli przejść do Niego w wierze 
oraz dzięki nowemu objawieniu Jezusa Chrystusa jako 
Jednorodzonego Syna Bożego. Do tej pory zasłona 
strzegła wejścia przed Bożą obecność. Niektórzy kapłani 
później zrozumieli, co się stało. Wielu z nich nawróciło 
się do Pana (Dz 6,7).

Zasłona miała nauczać o absolutnej świętości i dosko-
nałości Boga. Była narzędziem służącym nie tylko 

odosobnieniu, ale również wykluczeniu. Żadne oko 
nie mogło przez nią choćby spojrzeć do środka, żadna 
ręka nie mogła tam sięgnąć i żadna bezczelna noga nie 
mogła wkroczyć do Miejsca Najświętszego. Taki postę-
pek byłby ukarany najciężej, jak to możliwe. Jedynie 
arcykapłan, po złożeniu ofiary za własne grzechy, mógł 
wejść w Bożą obecność.

Teraz charakter i świętość Boga zostały objawione  
w nowy sposób, a stara symbolika świątynna nie była już 
potrzebna. Śmierć Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego 
Syna Bożego, była ofiarą zagrzeszną, dzięki której 
każdy, kto wierzy, mógł już przyjść do Boga i otrzymać 
przebaczenie na podstawie upamiętania i odkupień-
czej krwi Pana Jezusa. Śmierć Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego stanowiła doskonałą ofiarę za grzech, a także 
była wyrazem Bożej świętości wykraczającej poza całą 
symbolikę świątyni.

Jezus wstąpił do nieba przez własną krew. Mógł nią 
skropić przebłagalnię. Jego krew dokonała odkupie-
nia grzechów, które pozbawiały ludzi możliwości wej-
ścia w Bożą obecność. Obmyci krwią Jezusa pokutujący 
grzesznicy mogą teraz zbliżyć się do Boga z ufnością. 
„Nowa, lepsza droga” do Ojca została otwarta przez 
Jezusa i ona zawsze powinna być nowa. Złamanie ciała 
Jezusa na krzyżu rozdarło zasłonę w świątyni, ponieważ 
otworzyło drogę do przebłagalni dla wszystkich ludzi.

„Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa 
wejść do Najświętszego Miejsca; drogą nową i żywą, 
którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez 
swoje ciało; i mając wielkiego kapłana nad domem 
Bożym; zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, 
mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało 
obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei 
niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał” (Hbr 
10,19-23).

Bóg otworzył nową i lepszą drogę do miłosierdzia dla 
ludzkości. „Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, 
abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy 
w stosownej chwili” (Hbr. 4,16). Człowiek potrzebuje 
miłosierdzia. Mamy wchodzić na tę drogę z ufnością, 
lecz nie pospiesznie czy arogancko. Z wiarą wchodzimy 
w obecność świętego Boga. Człowiek nie potrzebuje już 
śmiertelnych kapłanów. 
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Małżeństwo fundamentalnie zmienia relacje między 
rodzicami a osobą opuszczającą dom rodzinny. Wszystkie 
strony – rodzice państwa młodych, a także oni sami – 
muszą dostosować się do tej zmiany. To jest także często 
wyzwanie dla młodych współmałżonków.

Budowanie rodziny z dala od domu rodziców obydwojga 
niesie ze sobą wiele korzyści. Jednak presja finansowa, 
społeczna i rodzinna często dyktuje im coś przeciwnego. 
Wprawdzie młoda para mieszkająca blisko rodziców rów-
nież może na tym zyskać, lecz dotyczy to głównie finansów 
i spraw społecznych.

Jeśli potrójny sznur męża, żony i Boga ma zostać sple-
ciony z powodzeniem, to musi istnieć jakaś wyraźna wizja 
dla każdej ze stron w nowo założonej rodzinie, która nie 
będzie naruszana. Małżeństwo musi być od początku auto-
nomiczną całością i taką powinno pozostać. Szczególnie 
ważne jest to, żeby młodzi dali wszystkim wyraźny sygnał, 
że to jest ICH dom.

Nie musi to być powiedziane w jakimś wojowniczym 
czy wyzywającym stylu. Nie powinno być oparte na samo-
lubnej postawie ani w sposób powodujący, że inni poczują 
się wykluczeni lub niemile widziani. Należy oprzeć takie 
postanowienie na jasnym zrozumieniu nauk Słowa Bożego 
na ten temat.

Mówiąc o małżeństwie, Biblia uczy: „Dlatego opuści 
mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą 
dwoje jednym ciałem” (Mt 19,5). Podając te instrukcje, 
Jezus szczególnie zwraca uwagę na konieczność odejścia  

z domu rodzinnego, żeby we właściwy sposób złączyć się ze 
współmałżonkiem. Nakaz mówi bezpośrednio o mężczyź-
nie, ale Pan najprawdopodobniej zakłada oczywistość odej-
ścia żony z domu rodziców.

Doświadczenie i obserwacja uczą nas, że jeśli jedno z nich 
nie opuści ojca i matki, to nowa rodzina będzie miała pro-
blemy. Okaże się, że są zmuszeni tworzyć splot z czterech 
albo nawet  pięciu sznurów (zamiast z trzech), a to będzie 
układ dziwny, zagmatwany i niezadowalający.

Czasem młody mąż nie rozumie konieczności wyraźnego 
opuszczenia ojca i matki, dlatego tego nie robi. Ten pro-
blem najczęściej pojawia się wtedy, gdy młoda para mieszka 
blisko rodziców męża. Pojawia się wtedy u niego brak pew-
ności siebie i słuszności własnych decyzji, co powoduje 
stałe poleganie ma zdaniu mamy i taty, które jest dla niego 
bardzo ważne. Jego życie nadal jest związane z nimi społecz-
nie, a sprawy rodzinne nadal są dla niego isotne. Gdy żona 
sugeruje, żeby zaprosić znajomych, okazuje się, że właśnie 
tego dnia wypadają urodziny kolejnego kuzyna. Na pomysł 
weekendowej wycieczki mąż reaguje stwierdzeniem, że zda-
niem jego rodziców nie stać ich na takie zbytki.

Kiedy zajdzie konieczność podjęcia jakiejś ważnej decyzji, 
wówczas ten młody człowiek odczuje naturalną potrzebę 
omówienia jej najpierw z rodzicami. Potem powie o tym 
żonie, dla której będzie jasne, że cała sprawa została prze-
sądzona przez pozostałą trójkę. Wkrótce ona zacznie się 
czuć nieważnym dodatkiem do rodziny, która może funk-
cjonować bez niej, nie rozumie jej, a poza tym ignoruje jej 

—Richard Koehn

  ojca i matkę
Fragment książki Potrójny sznurCzęść pierwsza

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

rodzicówdla
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potrzeby i pragnienia. W jej mniemaniu zostanie odsu-
nięta na pozycję kucharki i opiekunki do dzieci. Zacznie 
tęsknić za własnym domem i żałować, że nie może się 
wyrwać, żeby poznać nowych znajomych.

Natomiast wszystkie potrzeby społeczne jej męża są 
zaspokojone. Codziennie po pracy może liczyć na cia-
steczka zrobione przez mamusię. Spotyka się z bratem  
w mieście na kawie. Jego siostra dzwoni do niego wieczo-
rem. Podczas częstych wizyt u rodziców bawi się z naj-
młodszymi członkami swojej rodziny. Jest otoczony sta-
rymi znajomymi podczas nabożeństw i innych okazji do 
społeczności. Nie bardzo rozumie, dlaczego jego żona 
czuje się taka samotna.

Ten młodzieniec może się spodziewać, że któregoś wie-
czoru po powrocie z pracy zastanie chłodną atmosferę, 
żonę w złym humorze, a ona sama nie tylko będzie zapła-
kana, ale również nie powie, o co jej chodzi – być może 
wszystkie reakcje wystąpią nawet równocześnie. Splot, 
który powinien być potrójny, składa się teraz z wielu sznu-
rów włączających jego samego, całą jego rodzinę i rodzi-
ców oraz zainteresowania ich wszystkich. A tymczasem 
jego towarzyszka życia została sama.

Stworzenie domu pełnego napięć nie wymaga zaist-
nienia wszystkich wymienionych problemów. Wystarczy 
jeden lub dwa z nich, żeby pojawiły się problemy. Każdy 
mąż, który w tygodniu często kontaktuje się z własną 
rodziną i którego teściowie mieszkają choćby godzinę 
drogi od niego, powinien przemyśleć własny rozkład zajęć 
i codzienne zwyczaje. Powinien sam siebie zapytać: „Do 
kogo jestem przywiązany? Czy moje zwyczaje tego dowo-
dzą? A może moja lojalność jest podzielona?”.

Czasem sytuacja jest odwrócona i to młoda żona zaczyna 
przecinać rodzinne więzy. Może popełnić te same błędy, 
które opisaliśmy w przypadku młodego męża, nie odda-
jąc się w pełni budowaniu własnej rodziny i związku 
małżeńskiego.

Rozmawiałem z młodymi kobietami, które w pewnym 
sensie czuły się winne, że opuściły dom rodzinny i chciały 
tam powrócić. Bywa tak, że dziewczęta młodo wycho-
dzące za mąż, mają poczucie niespełnionego obowiązku 
wobec rodziców. Inne mówią: „Oni za mną bardzo tęsknią 
i naprawdę jestem im potrzebna w domu”.

Młoda mężatka może również nie czuć się bezpiecz-
nie, powierzając życie młodemu i niedoświadczonemu 
mężowi. Być może podświadomie zadaje sobie pytania: 
„Czy on naprawdę zatroszczy się o mnie? Czy zapewni mi 

odpowiedni poziom życia? Czy zawsze będzie dla mnie 
miły? Czy będzie dobrym przywódcą w sprawach ducho-
wych?”. Wszystkie te pytania można przetłumaczyć nastę-
pująco: „Czy nie lepiej było zostać z rodzicami?”.

Jeśli kobieta wnosi takie wątpliwości do małżeństwa, 
to one się szybko uwidocznią. Młody mąż już dawno 
może się zastanawiać nad swoimi zdolnościami przywód-
czymi w domu i zapewnieniem żonie wszystkiego, co nie-
zbędne. Podsumowuje pierwsze tygodnie życia małżeń-
skiego i dochodzi do wniosku, że zaczął niefortunnie.  
Z drugiej strony wie, że naprawdę się stara i robi postępy. 
Wtedy zaczynają się wyłaniać wątpliwości leżące głęboko 
w umyśle jego wybranki. Będzie widział, że jego wysiłki są 
podcinane przez brak zaufania żony. A to może być przy-
czyną frustracji. „Skoro nawet dziewczyna, która przysię-
gała mi miłość, wątpi w to, że sobie poradzę, to jaki jest 
sens, żeby w ogóle się starać?”.

Młodej żonie trudno jest opuścić bezpieczeństwo, przy-
wództwo i miłość w domu rodzinnym, ufając niedoświad-
czonemu mężowi, że stanie na wysokości zadania. Ten 
problem powinien zostać postawiony i rozwiązany jeszcze 
przed ślubem. A jeśli podczas prób wypłyną jakieś obawy, 
to przysięga małżeńska zobowiązuje ją do powierzenia się 
mężowi.

Za czasów patriarchów Rebeka powiedziała „Pojadę  
[z tym mężem]” (1 M 24,58). Zdecydowała się zaufać czło-
wiekowi, którego nie znała, ponieważ takie było wyraźne 
Boże prowadzenie. Dzisiejsze narzeczone również muszą 
dokonać wyboru: Czy pójdę z tym mężem? Czy Bóg rze-
czywiście prowadzi nas do małżeństwa? Jeśli tak, to muszę 
zaufać. Pójść za mężem oznacza opuścić ojca i matkę. 
Kobieta podejmująca taką decyzję musi również wprowa-
dzać ją w życie.

Niektórzy rodzice niechętnie „oddają” dzieci, które 
zawierają małżeństwo. Nie chcą tracić bliskości, którą 
zawsze się cieszyli. Chcą posiadać jakiś zakres kontroli nad 
synem czy córką nawet po ich ślubie. Mogą oczekiwać 
określonej pomocy i korzyści ze strony dziecka i boją się to 
stracić, jeśli wypuszczą je z domu. Mimo to chcą, żeby ich 
dzieci wchodziły w związki małżeńskie. Mają nadzieję, że 
w nowym układzie będą musieli nie tyle oddać dziecko, co 
wypożyczyć i dzielić się nim.

Pewien mąż, który zetknął się z tym problemem, powie-
dział mi: „Mój teść tak naprawdę nigdy nie oddał mi swojej 
córki. Przyjął mnie do swojej rodziny i pozwolił mieszkać 
z jego córką, ale to wszystko odbywa się pod parasolem 
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Cnotliwe kobiety i córki są w mniejszości. Proces 
ten trwa, odkąd Ewa zjadła zakazany owoc i synowie 
ludzcy spostrzegli, że córki innych ludzi są piękne. 

W największej ciemności światło świeci najjaśniej. 
Tak też kobiety, które mają bojaźń Bożą i panny, które 
zachowują moralne standardy, świecą jak jasny księżyc 
na bezchmurnym, nocnym niebie.

Sara, Rut, Anna, Debora, Estera, Maria, Dorkas 
i Pryscylla – ich imiona stanowią pomniki odwagi, 
skromności, czystości, poświęcenia, uległości i święto-
ści. Co stanowi ich sekret? Chociaż te kobiety nie żyją, 
ich imiona przetrwały, a ich życie ciągle przemawia. 

To, czego potrzebujemy dzisiaj, to powrót do biblij-
nego pojmowania pięknego wkładu, jakie te szlachetne 
córki wniosły w nasze domy, kościoły i społeczności. 
Psalm 45,13 mówi: „Córka królewska jest pełna chwały 
w swej komnacie, a jej szaty złotem tkane” (UBG,  
w Biblii Warszawskiej jest to Psalm 45,14 – przyp. 
red.). Złoto symbolizuje to, co boskie. Być przyodzia-
nym w złoto oznacza posiadać pobożność i ukrytego 
wewnętrznego człowieka o łagodnym sercu, pokornego 
duchem i cennego z tych powodów (1 P 3,4). 

Jako chrześcijańscy rodzice musimy od samego 
początku wszczepiać naszym córkom zasady skrom-
ności, czystości i powściągliwości. Nasz własny przy-
kład w połączeniu z usilnym nauczaniem i wychowy-
waniem jest tu niezbędny. Czynimy to, ubierając je  
w sukienki o spokojnych kolorach i z odpowiednią ilo-
ścią materiału zasłaniającego ciało. Ubranie jest naj-
częściej tym, co pierwsze rzuca się w oczy i co spra-
wia, że ludzie nas zapamiętują. W naszym swobodnym 

społeczeństwie jest to często lustro ukazujące nasze 
wnętrze. 

Charakter młodej kobiety odbija się też w stylu uczesa-
nia. Prosto zaczesane włosy okryte odpowiednim nakry-
ciem powinny iść w parze ze skromnym i przyzwoitym 
zachowaniem. Czesanie włosów w taki sposób, aby przy-
ciągnąć uwagę płci przeciwnej jest jedną z pierwszych 
oznak pychy, która nie została w pełni poddana pano-
waniu Jezusa Chrystusa. 

Młode dziewczęta umieją przyciągać uwagę płci prze-
ciwnej. Dlatego bardzo ważne jest, aby nasze córki uczyły 
się powściągliwości w towarzystwie. Pewna doza nie-
śmiałości i rezerwy w reakcjach na uwagę ze strony mło-
dych mężczyzn przemawia tu na korzyść. Nie mylmy 
tego z nieuprzejmością czy zadufaniem w sobie. Chodzi 
o to, że czystość i trzeźwy rozsądek mają większą war-
tość w towarzystwie niż popularność.

Zbyt wielu rodziców daje się pociągnąć duchowi 
naszych czasów. Zamiast zabraniać nieletnim nasto-
latkom relacji chłopak-dziewczyna, rodzice tolerują,  
a nawet zachęcają je do tego, bojąc się, żeby nie zostały 
na marginesie. Takie tolerancyjne stanowisko wyraża się 
też przez dopuszczanie do swobodnych rozmów i kon-
taktów wśród dorastającej młodzieży. W przeciwień-
stwie do tego, córki wychowywane w prawdzie nauczane 
są patrzeć na małżeństwo jako okazję do lepszego służe-
nia Bogu i pełnienia Jego woli. 

W córkach prawdy manifestuje się świadectwo Estery, 
która była posłuszna poleceniom Mordechaja, choć 
zabrano ją do niewoli z rodzinnego domu i obwołano 
królową. 

—J. Luke Martin

jego kontroli. Moja żona nigdy nie należała do mnie”. Nie 
trzeba dodawać, że był to mocno sfrustrowany mąż.

Czasami rodzice mają jakiś powód do wątpliwości na 
temat człowieka, za którego pragnie wyjść ich córka. 
Mogą dostrzegać słabości jego charakteru. Niektóre 
wzorce w jego rodzinie mogą ich niepokoić, szczególnie  
w kontekście słabych stron ich własnej córki. Zastanawiają 
się, czy to wszystko pozwoli młodym żyć w harmonijnym 
związku.

Są rodzice, którzy mają wątpliwości innego rodzaju. 
Mogą po cichu pragnąć finansowego bezpieczeństwa 
dla córki i wątpić, czy jej wybranek kiedykolwiek będzie  
w stanie utrzymać rodzinę. Inni rodzice nieświadomie 
wysyłają sygnał: „Chcemy, żeby nasza córka po ślubie 
została w naszym kościele”.

Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Córki, które są odbiciem prawdy
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Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.” Ewanglia Jana 8,12

nam powiedział: „To nie twój interes”. I tak często jest – po 
prostu często coś nie jest naszym interesem. To, jak zacho-
wujemy się w tej dziedzinie, będzie rzutowało na nasze rela-
cje z innymi. My także musimy umieć obdarzać innych 
ludzi wolnością i szacunkiem dla ich prywatnej przestrzeni.

Pismo mówi o wścibskich ludziach w 1 Liście do 
Tymoteusza 5,13: „Co więcej, uczą się bezczynności, cho-
dząc od domu do domu, i nie tylko są bezczynne, lecz też 
gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada”. Wobec 
tego, jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy z infor-
macjami, które słyszymy w sytuacjach formalnych i niefor-
malnych. Często w naszych domach języki więcej „mielą” 
od mówienia niż jedzenia. W naszym rodzinnym domu, 
kiedy zadawaliśmy rodzicom zbyt wiele pytań, słyszeliśmy  
w końcu: „Nie masz czasem czegoś do zrobienia?”. 
Oznaczało to, że wiemy już tyle, ile trzeba i więcej nie 
powinniśmy się dopytywać. 

Prywatność i przestrzeń osobista dotyczą również szaf  
i szuflad innych osób. Rodzice muszą dopilnować, aby przez 
dzieci było to bezwzględnie respektowane. Kiedy grzebią 
w rzeczach innych, łatwo o pokusę zabierania tego, co do 
nich nie należy. Jeśli nie są uczone tej zasady w domu i nie 
są odpowiednio wychowywane w ciągu szkolnych lat, to 
w późniejszym życiu mogą się pojawić poważne problemy.

Prywatność i przestrzeń osobista

Przyjęcie ustępliwej roli nie ogranicza pożyteczności 
naszych córek ani nie umniejsza ich potencjału. Pełniąc 
wolę Bożą z pokorą i cichością jako słabsze naczynie, 
taka siostra wnosi wspaniały wkład do rodziny i kościoła. 
Taką służbą może być pomoc mamie w domu lub goto-
wość do usługiwania przepracowanym matkom. Służba 
Bogu w tym wymiarze, często z dala od domu i często 
z niskim wynagrodzeniem, stanowi wyraz świadectwa, 
które nie będzie zapomniane przez naszego Ojca, który 
widzi w ukryciu. 

I w końcu, nasze córki, które są odbiciem prawdy, 
pozostają w kontakcie ze swoimi rodzicami, bez względu 
na to, czy są w domu, czy poza nim. Ciągle szukają ich 
opinii i rady. Z radością dzielą się z nimi swoimi sukce-
sami, odkryciami na co dzień, ale także próbami i fru-
stracjami, które skłaniają je do modlitwy. Ta komunika-
cja pomaga im żyć w świecie, który jest o wiele większy 

niż własne „ja”, a także rozpatrywać problemy życiowe 
z biblijnej perspektywy, zamiast podejmować decyzje 
oparte na swoich uczuciach albo trendach. 

Zatem córka, która uniża się, aby przyozdobić się łaską 
z nieba i cnotą, rzeczywiście ukazuje prawdę, która lśni 
jak latarnia wśród chaosu świata zrujnowanych boha-
terów, zapełniających nasze społeczeństwa i – przykro 
powiedzieć – liczne kościoły. Oby Bóg dał nam więcej 
rodziców, którzy dadzą swoim córkom fundament 
prawdy i przykład świętości, na jakiej będą budować 
swój charakter. Wartość tego o wiele bardziej przewyższa 
jakąkolwiek materialną cenę, a na końcu niebo będzie 
ich udziałem. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jezus, nasz doskonały wzór, czuł nieraz potrzebę oddzie-
lenia się od swoich uczniów, aby mieć czas wyłącznie dla 
siebie. Czy było to pójście na górę, na modlitwę po ode-
słaniu uczniów, czy modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, czuł 
potrzebę przebywania w samotności, aby poddać swoją 
wolę woli Bożej. My także potrzebujemy takiego prywat-
nego czasu z Bogiem, aby myśleć i modlić się, aby uporać 
się z tym, co nas paraliżuje i poradzić sobie ze swoimi emo-
cjami; aby nabrać też szacunku dla prywatności i osobistej 
przestrzeni innych. 

Rodzice muszą pomóc swoim młodym dzieciom poświę-
cać prywatny czas na pożyteczne cele. Choć dzieci potrze-
bują tej prywatności, to jednak rodzice powinni też wie-
dzieć, co się dzieje z dziećmi, albo też co się nie dzieje.  
W miarę, jak dzieci dorastają i dojrzewają, powinny stawać 
się coraz bardziej godne zaufania rodziców, jeśli chodzi o ich 
prywatność, której zresztą z czasem coraz bardziej potrze-
bują. Muszą też czuć się odpowiedzialne za czas spędzany 
samotnie. Jeśli zaufanie zostanie podważone, to ich prywat-
ność musi zostać ograniczona, aż zaufanie znowu będzie 
odbudowane. Dzieci należy uczyć, jak szanować prywat-
ność swojego rodzeństwa i kolegów. 

Niektórzy ludzie z natury są bardziej lub mniej docie-
kliwi. Jest bardzo prawdopodobne, że przynajmniej raz ktoś 

—Wain Neuenschwander
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Czy są jakieś wskazówki, które mogą nam pomóc?
1. Złota Zasada mówi: „Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, 

tak i wy im czyńcie” (Łk 6,31). To odnosi się do każdej dzie-
dziny życia. Prywatność i poszanowanie przestrzeni osobi-
stej wynikają z dwóch rzeczy – ilości przestrzeni, jaką dajemy 
innym, oraz przestrzeni, jakiej chcemy dla siebie. Rodzice 
są żywym przykładem tego, jak ich dzieci będą traktować 
swoich kolegów w tej dziedzinie. Bycie właściwym przykła-
dem jest absolutnie niezbędne szczególnie, kiedy jesteśmy 
zaangażowani w służbę w kościele czy w szkole.

2. Musimy dawać przestrzeń tym, którzy dla nas pracują. 
Nasi pracownicy muszą mieć wystarczającą swobodę, aby 
mogli wykonywać swoje obowiązki. Jeśli jakaś grupa ma 
wyznaczone zadanie, niech sama je wykona. Nie wyręczajmy 
ich, robiąc wszystko, a potem tylko prosząc ich o zatwierdze-
nie. To psuje relacje i hamuje efektywność działania. Z dru-
giej strony ci, którzy są wyznaczeni do pracy, muszą się do 
niej zabrać.

3. Wtrącanie się do prywatnych rozmów i podsłuchiwa-
nie są przejawami złego wychowania i wyrazem arogancji. 
Prowadzą często do plotkowania, które jest przeciwne biblij-
nej nauce. Jednak w tej samej sferze należy zaznaczyć, że 
powinniśmy prywatne rozmowy toczyć w prywatnych miej-
scach, jeśli to możliwe. Nadmierna ilość osobistych rozmów 

w publicznych miejscach sama w sobie prowadzi do niekom-
fortowych sytuacji.

4. Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak wykorzystujemy 
naszą wolność i prywatność. Nie wolno nam jej wykorzy-
stywać do lenistwa, które prowadzi do upadków moralnych, 
albo pobłażania sobie w użalaniu się nad sobą. Będziemy 
musieli zdać sprawę z każdego nieużytecznego słowa i czynu. 
Wykorzystujmy nasz prywatny czas na zbliżenie się do Boga, 
który wszystko widzi. 

5. Bóg uczynił nas istotami społecznymi, dlatego potrzebu-
jemy się nawzajem. Zbyt wiele czasu w samotności albo częste 
izolowanie się od innych nie sprzyjają naszemu zdrowiu psy-
chicznemu ani duchowemu. Funkcjonujemy najlepiej, kiedy 
troszczymy się o innych oraz ich potrzeby. Wychodzenie do 
innych w modlitwie i przyjaznej rozmowie pomoże nam 
wykorzystać nasz czas odosobnienia w pożyteczny sposób.

Wreszcie, prywatność i przestrzeń osobista z Bogiem przy-
nosi największą korzyść. Czytanie Jego Słowa pomaga nam 
widzieć siebie takimi, jak Bóg nas widzi. To przyniesie owoc 
właściwych odczuć na temat innych ludzi i umocni nasze 
postanowienie, by być pochłoniętymi Jego dziełem. 

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, luty 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zasłona została rozdarta na dwoje, bariera została 
usunięta wraz z wszelkimi ograniczeniami. Teraz otwo-
rzył się przystęp dla każdego, kto chce przyjść i uzy-
skać odpuszczenie grzechów przy przebłagalni Świętego 
Boga. Różnica między Żydem a poganinem została 
usunięta, a Boskie pośrednictwo Arcykapłana stało się 
dostępne dla całej ludzkości, gdy Jezus zawołał dono-
śnym głosem i powiedział: „Ojcze, w Twoje ręce powie-
rzam mego ducha” (Łk 23,46).

Rozdarcie zasłony oznaczało objawienie tajemnic 
Starego Testamentu, podobnie jak jego wypełnienie  
i zniesienie systemu kapłańskiego Lewitów. Przemijająca 
chwała Starego Przymierza, której typem była jaśnie-
jąca twarz Mojżesza, została zastąpiona nieprzemija-
jącą chwałą służby sprawiedliwości (zob. 2 Kor 3,7-18). 

W Chrystusie odkrywamy prawdziwe odkupienie albo 

inaczej prawdziwą przebłagalnię.

Istnieje jednak inna zasłona – zasłona niewiary  

w ludzkich sercach. Oby ona również została rozdarta! 

Czy sami się zasłaniamy przed tym bezcennym przy-

wilejem i chwalebnym darem zaspokajającym potrzeby 

naszego ducha i duszy? Poprzez pokutę i pełne podda-

nie się Bogu duch ludzki wchodzi do miejsca najświęt-

szego na podstawie krwi Chrystusa.

Zaczerpnięto z The Eastern Mennonite Testimony, luty 2018

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jezus Chrystus i zasłona w świątyni
—ciąg dalszy ze str. 9
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Jeśli chodzi o trzecią dziedzinę katolickich nadużyć, 
czyli system kultu świętych, obrazów i Maryi, z rado-
ścią stwierdzamy, że słynni reformatorzy odrzucili je 
wszystkie, a nawet niszczyli obrazy, witraże, malowi-
dła, ołtarze i figury z brutalną gorliwością. Zwingli, 
Knox i Kalwin szczególnie wyróżnili się w tych przeja-
wach ikonoklazmu, wyrzucając wszystkie „estetyczne 
pomoce w uwielbieniu” z kościołów, niszcząc kościelne 
instrumenty muzyczne i ornamenty. Jednakże Luter 
nie posunął się tak daleko, pozostał przy celebrowaniu 
mszy, przy świecach, organach i wielu innych przed-
miotach używanych w katolickiej liturgii. W tej dzie-
dzinie reformatorzy dokonali prawdziwej czystki, choć 
John Wesley ganił później tę niedokończoną reformę 
w Anglii, oskarżając „protestantów” o światowość  
i nacjonalizm:

„Czy jesteście bardziej wolni od bałwochwalstwa niż 
papiści? Możecie grzeszyć tym samym, choć na inny 
sposób. Cóż to za różnica w gruncie rzeczy? Oni stawiają 
swoje bałwany w kościołach, a wy swoje w sercach. Ich 
bałwany są zdobione złotem i srebrem, a wasze są całe  
z czystego złota. Oni czczą obrazy królowej niebios,  
a wy obraz królowej czy króla Anglii. Oni czczą 

martwych, a wy czcicie żywych. Jakże niewielka to 
różnica przed Bogiem! Czciciel mamony w Londynie 
nie jest wiele lepszy od czciciela obrazów w Rzymie, 
a bałwochwalczy kult żyjącego grzesznika niczym 
się nie różni od modlitwy do zmarłego świętego”1.

Podczas gdy Luter i wielu innych protestantów odrzu-
cali jedynie to, co było szczególnie przeciwne Pismu, 
anabaptyści przyjęli zasadę odrzucania wszystkiego, co 
nie było w Nim wprost nakazane. H. S. Bender cytuje 
i komentuje tę regułę w liście Conrada Grebela, skie-
rowanym do pewnego potencjalnego „reformatora”:

„‘Zrozumieliśmy i widzieliśmy, że przetłumaczyli-
ście mszę na niemiecki oraz ustanowiliście nową nie-
miecką liturgię. To nie może być dobre, bo nie znaj-
dujemy w Nowym Testamencie nauczania o takim 
śpiewie i liturgii’. To zdanie pokazuje metodę Grebela 
polegającą na tym, że wszystko trzeba sprawdzać 
przy pomocy Nowego Testamentu, a jeśli nie można 
tam znaleźć czegoś, co wynika z nauki Chrystusa  
i apostołów lub z ich praktyki, to należy to odrzucić. 
Do tej pierwszej zasady dochodzi drugi standard – 
wszystko powinno budować i musi stanowić źródło 

 1. Great Voices of the Reformation, Wesley, “A Word to a Protestant”, str. 533.

—William R. McGrathCzęść druga

ANABAPTYŚCI – 
ani katolicy, ani protestanci

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

część
historyczna
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o fizycznej obecności Chrystusa w konsekrowanym chle-
bie i winie, a Luter podkreślał, że elementy te są rze-
czywiście Chrystusem [choć w inny sposób niż głosiła 
rzymskokatolicka doktryna o przeistoczeniu – przyp. 
tłum.]. W ten sposób Kościół definiowano jako ogół 
ludzi ochrzczonych jako niemowlęta, zgadzających 
się z teologią reformatorów („tylko wierz”) i jedzą-
cych oraz pijących „Chrystusa” podczas nabożeństwa. 
Anabaptyści całkowicie odrzucili każdy chrzest oprócz 
chrztu na podstawie [własnej] wiary, a także uznawali 
elementy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie za symbole.  
W ten sposób wyrzekli się magii sakramentów, pod-
czas gdy protestanci pozostali zdezorientowani i podzie-
leni w tej materii, a wielu wierzyło, że Bóg rzeczywiście 
udziela łaski wyłącznie za pośrednictwem sakramen-
tów i prawidłowego nauczania doktryny „tylko wierz”.

5. Po piąte, musimy się zastanowić, czy reformatorzy 
rzeczywiście zreformowali rzymskokatolickie instytu-
cje monastycyzmu [czyli życia klasztornego – przyp. 
tłum.], celibatu i ascetyzmu [życia w ascezie]. Mimo 
że elitarne grona obozu protestanckiego odnowiły dzi-
siaj monastycyzm i celibat jako szczególne powołania 
grupy wybranych, to generalnie reformatorzy porzu-
cili te podwójne standardy uświęcenia i letniego życia, 
zastępując je standardem letniości dla wszystkich, pro-
wadzącej do moralnego upadku, o czym wspominali-
śmy, cytując wypowiedź Menno Simonsa.

Niczym dobrym dla sprawy Chrystusa nie było zburze-
nie podwójnych standardów tylko po to, żeby je zastąpić 
niczym więcej jak generalnym antynomizmem [odrzu-
ceniem standardów przykazań Bożych i zastąpieniem 
ich łaską]. Anabaptyści odrzucili zarówno podwójne 
standardy katolicyzmu, jak i antynomistyczną świa-
towość protestantyzmu, przywracając biblijne stan-
dardy uczniostwa dla wszystkich odrodzonych dzieci 
Bożych. Gdy ludzie odrzucają święte standardy podane 
w Nowym Testamencie jako wiążące dla wszystkich 
członków Kościoła, to pierwszą ofiarą takiego postę-
powania jest dyscyplina, następną uczniostwo, potem 
synostwo i wreszcie dochodzi do utraty zbawienia.

6. Rozważając kolejne, szóste wielkie katolickie nad-
użycie, czyli klerykalizm, autorytet papieży, biskupów  
i soborów, to jesteśmy zbudowani wołaniem reforma-
torów: „wróćmy do Słowa”. Jednak gdy zbadamy fakty  
w postaci ich prawdziwej pobożności i praktyki, to roz-
czarowuje zdrada sprawy prawdziwej reformacji. Dewizą 

prawdziwej wiary prowadzącej do świętego życia,  
a nie prowadzić do ‘zewnętrznej wiary hipokrytów’”2.

Ta zasada nie oznacza, że Kościół nie powinien wpro-
wadzać w życie biblijnych zasad. Chodzi o to, że nie 
mamy prawa wprowadzać obcych i niepotrzebnych 
praktyk nie mających podstaw biblijnych. 

Szczególnie przykro jest obserwować, jak łatwo masy 
nominalnych protestantów przeszły od kultu świętych 
do kultu bohaterów, gloryfikując królów, książąt i inne 
słynne postaci. To również jest bałwochwalstwo, jak 
wskazywał Wesley w powyższym cytacie. Nie możemy 
przemilczać potężnego wpływu cielesnego nacjonalizmu 
w kształtowaniu protestanckiej „reformacji” w kolej-
nych krajach. Na przykład w Anglii, gdzie „reforma-
torem” był Henryk VIII – cudzołożnik, pijak i tyran, 
„reformacja” przybrała postać zwykłego plądrowania 
katolickich bogactw i posiadłości. 

4. Przechodząc do czwartego wielkiego błędu Kościoła 
rzymskokatolickiego, czyli magii sakramentów –  
w ramach której Bóg udziela swej odradzającej łaski 
wyłącznie w wodzie chrztu zazwyczaj udzielanego 
niemowlętom i dokonywanego przez księdza, oraz 
że Chrystus jest fizycznie obecny w chlebie i winie 
Wieczerzy Pańskiej – jesteśmy rozczarowani faktem, 
iż żaden ze słynnych reformatorów nie odrzucił chrztu 
niemowląt lub odrodzenia w chrzcie. Niemal wszyscy 
w pewnym momencie swej kariery zakwestionowali tę 
praktykę, lecz mimo to jeden po drugim postanawiali, 
że pozostanie przy tej niebiblijnej doktrynie będzie 
„konieczne”. Powodem było to, że gdyby odrzucono 
chrzest niemowląt, a zamiast tego wprowadzono by 
chrzest na podstawie własnego, dobrowolnego wyznania 
wiary, to liczebność Kościoła znacznie by spadła. Gdyby 
członkostwo w Kościele było wyłącznie dobrowolne, 
to niewiele osób chciałoby się przyłączać, chrześcijan 
byłoby niewielu i społeczeństwo by się rozpadło – tak 
przynajmniej rozumowali reformatorzy. Zdecydowali 
się na kościół masowy, gdzie każdy nowy obywatel 
danego kraju już jako niemowlę stawałby się automa-
tycznie „chrześcijaninem”. Ponieważ niemowlę nie 
może uwierzyć, w świetle Biblii była to bardzo zła decy-
zja, podyktowana względami politycznymi i społecz-
nymi. Podobnie było z elementami komunii, ponieważ 
jedynie mniejszość reformatorów zerwała z doktryną  

 2. Bender, H. S.: Conrad Grebel, 175.
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jej przywódców było powszechne kapłaństwo wszyst-
kich wierzących, lecz prawda jest taka, że oni sami sta-
nowczo zabraniali głosić kazań i świadczyć osobom nie 
ordynowanym przez oficjalny system polityczno-ekle-
zjalny. Luter raz po raz grzmiał przeciwko „nieautory-
zowanym” kaznodziejom anabaptystycznym, których 
pogardliwie nazywał „kaznodziejami-ignorantami”. 
Reformatorzy podobno wprowadzili wolność religijną, 
lecz fakty pokazują, że ten pogląd jest daleki od prawdy: 
prześladowali oni swoich oponentów. Luter nawet pięt-
nował innych reformatorów, którzy się z nim nie zga-
dzali. Protestancki historyk Hallam potwierdza opinię 
wszystkich bezstronnych historyków, pisząc o Lutrze:

„Bezgraniczny dogmatyzm, oparty na absolutnym 
przekonaniu o własnej nieomylności i własnych osą-
dach, praktycznie rzecz biorąc przenika jego dzieła; 
nie widać w nich żadnego pobłażania dla osób o poglą-
dach odmiennych od jego decyzji – Ojcowie Kościoła, 
uczeni, filozofowie, kanon Biblii, sobory – wszystko 
zostaje zmiecione przez jego impulsywne tyrady; cała 
zawartość Pisma jest według Lutra łatwa do zrozumie-
nia i można ją rozumieć wyłącznie tak jak on, a jakie-
kolwiek odchylenia od jego doktryny ściągają na auto-
rów anatemę i potępienie”3.

Innego uczonego, Johna L. Stoddarda, skłoniły do 
tego samego wniosku niepokojące fakty z życia i twór-
czości Lutra:

„Przyjmuje się powszechnie, że Luter wprowadził 
prawo do nieskrępowanych badań. Nic bardziej myl-
nego. Mówił o tym jako o powodzie porzucenia tra-
dycji Kościoła rzymskokatolickiego, lecz sam czynił 
wszelkie starania, żeby doprowadzić innych do cał-
kowitego poddania się jego niepodważalnej interpre-
tacji Biblii! Ustanowił sam siebie papieżem drukowa-
nych pism, zastępując papieża z krwi i kości. Ponadto, 
skoro uznał sam siebie za jedynie słusznego wykładowcę 
Biblii, praktycznie ogłosił własną nieomylność. Jeden 
z jego współczesnych Sebastian Frank napisał ze smut-
kiem: ‘Nawet pod władzą papiestwa było więcej wol-
ności niż to jest teraz’” .

Ta tyrańska nietolerancja nie cechowała jedynie Lutra. 
Wszyscy słynni reformatorzy ją przejawiali – od Jana 
Kalwina, który doprowadził do spalenia na stosie swego 
teologicznego oponenta, Serveta, do Ulricha Zwingliego, 

 3. Hallam, Literature of Europe tom. I, str. 372.

który zmusił dawnego przyjaciela Balthasara Hubmaiera 
do wyrzeczenia się własnych poglądów i zaparcia się 
sumienia po torturach i pod groźbą śmierci. Nie dość, 
że przywrócenie powszechnego kapłaństwa wierzących 
i wprowadzenie wolności religijnej okazało się fikcją, to 
wszyscy słynni reformatorzy próbowali narzucić własne 
interpretacje siłą i groźbami uciszali przeciwników. Ta 
nieszczęsna sytuacja zaowocowała wielkimi falami prze-
śladowań i strasznymi wojnami domowymi. Wreszcie, 
po wieloletnim zamieszaniu i rozlewie krwi, podjęto 
wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju drogą kompromisu. 
Przyjęto zasadę cuius regio eius religio, według której 
każdy władca miał prawo do ustalenia wyznania we 
własnym kraju i to wyznanie stawało się tam oficjalną 
religią. Jak mówi Encyclopedia Britannica (tom 23 str. 
15), „wolność sumienia stała się wyłącznym prawem rzą-
dzących, którzy mieli pełnię władzy zarówno w spra-
wach religijnych, jak i świeckich”. Ta nieszczęsna reguła 
stała się gruntem, na którym wyrósł nacjonalizm, i pod-
stawą absolutnej, totalitarnej władzy państwa, która do 
dzisiaj przynosi szkodliwe owoce. Pod rządami kato-
lików władcy drżeli przed krytyką ze strony Kościoła 
i jego wpływami, lecz reformacja uczyniła władców 
głowami kościołów na ich ziemiach, a każdą krytykę 
uciszano. Anabaptyści wierzyli w powszechne kapłań-
stwo wszystkich wierzących i od każdego z nich ocze-
kiwano świadectwa Chrystusowej miłości, Jego pano-
wania w życiu oraz uświęcenia; w związku z tym byli 
oskarżani o zdradę, działalność wywrotową i niemal 
całkowicie wyginęli w wyniku krwawych prześlado-
wań z rąk rządzących, którzy patronowali kontrolo-
wanemu przez siebie kościołowi państwowemu, ale nie 
tolerowali nieustraszonego kościoła proroków Bożych. 
Dlatego podzielili los Jana Chrzciciela, ginąc z tego 
samego powodu co on.

—ciąg dalszy nastąpi

Zaczerpnięto z The Anabaptists: Neither Catholics Nor Protestants
Abana Books

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Tekst do przeczytania: Mateusza 5,43-48

„Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest 
dobre w oczach wszystkich ludzi” (Rz 12,17).

Miłość jest najlepszym sposobem na pozbycie się wroga 
– poprzez zamienienie go w przyjaciela. Błogosławcie tych, 
którzy was przeklinają – oni mają już dosyć problemów. 
Czyńcie dobro tym, którzy was nienawidzą – często okazuje 
się, że dzięki tej postawie mają tej nienawiści mniej. Módlcie 
się za tych, którzy się was czepiają – pomoże wam to z pew-
nością zachować miłującą, pełną przebaczenia postawę  
i oczywiście im samym przyniesie korzyść. 

Dzieci Boże naśladują przykład swego niebiańskiego 
Ojca. „Jaki ojciec, taki syn”. To On obdarza zarówno poboż-
nych, jak i bezbożnych deszczem, wodą, pokarmem, słoń-
cem, grawitacją, itp. Tak i my powinniśmy także błogosła-
wić i pomagać tak wrogom, jak i przyjaciołom. 

Dzieci Boże – dzięki miłości z Nieba, która w nich żyje 
– wychodzą poza standard, jakiego oczekuje ten świat. 
Celnicy, którzy w czasach Jezusa pobierali podatki, nieraz 
bywali nieuczciwi i nie zachowywali przez to nakazów reli-
gijnych. Niewierzący, podobnie jak owi celnicy, traktują 
dobrze własnych przyjaciół. Tym, co wyróżnia wierzących, 
jest ich miłość i dobra wola zarówno wobec wroga, jak  
i przyjaciela. 

Bądźmy doskonali, czyli pełni miłości, bez żadnej skazy. 
Tak, jak samochód potrzebuje swoich podstawowych części 
złożonych w odpowiednim porządku, żeby mógł się nada-
wać do użytku, podobnie chrześcijanie potrzebują tej pod-
stawowej cechy – miłości wobec wrogów. 

Dirk Willems żył w bardzo niespokojnych czasach –  
w epoce, kiedy setki menonitów straciło życie z powodu 
wiary. Nawrócił się jako nastolatek i przyjął chrzest. Niejeden 
raz anabaptyści gromadzili się na sekretne spotkania w jego 
domu w Holandii i wiemy, że chrzczono tam nawróconych. 

Pewien incydent z życia Dirka szczególnie ilustruje ten 
werset: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują”. Władze 
chciały stracić Dirka, jednak najpierw musiały go schwy-
tać. Pewnego chłodnego dnia, kiedy trwał pościg za nim, 
Dirk próbował biec po cienkim lodzie, aby zwiększyć swoje 
szanse ucieczki. Jemu się udało, ale kierujący pościgiem tuż 
za nim zapadł się pod lód. Szybko spojrzał za siebie, widząc, 
że jego prześladowca jest bliski utonięcia. Co byście zrobili 
na jego miejscu?

Dirk Willems pośpieszył czynić dobrze temu, który go 
prześladował. Wrócił po lodzie i pomógł wydostać się swo-
jemu prześladowcy z lodowatej wody. Ponieważ Dirk urato-
wał mu życie, człowiek ten chciał go puścić wolno. Jednak 
burmistrz miasta zastraszył go, rozkazując mu nie wypusz-
czać Dirka. Niezwykłe było to, że wyratowany musiał 
schwytać swojego ratownika. Wkrótce po tym niezwykłym 
aresztowaniu Dirk został stracony.

Zaczerpnięto z Daily Truth for Godly Youth
©2006 Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dirk Willems
—Howard Bean
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Jedna z moich współpracownic zobaczyła kiedyś, jak pra-
cownica kawiarni szpitalnej rozlała 10-litrowy pojemnik 
świeżej kawy tuż przed śniadaniem. Gdy zaczęła wycierać 
plamę, narzekała sama na siebie, nazywając się niezdarną 
idiotką. 

Jej koleżanka podeszła do niej z mopem i powiedziała spo-
kojnie: „Nie ma tragedii, sprzątniemy to raz-dwa”. Łagodność 
i uśmiech wraz z szybką pomocą wkrótce uśmierzyły frustra-
cję kobiety, która rozlała kawę.

Pomocna koleżanka jest świetnym przykładem cech opisa-
nych w wierszu zawieszonym na ścianie w pewnym biurze:

Są ludzie, których chętnie poznajemy
Oni wiedzą, jak rozświetlić dzień
Serdecznym uśmiechem i uprzejmym słowem 
Przy nich szybko znika smutku cień
Wiedzą, jak pokonać każdy problem.
Jeśli tylko można w czymś pomóc,
Chętnie dzielą się tym, co mają
Wiedząc, jak się troszczyć i udzielać komuś
Życzliwe uczucia wokół rozdają
Szczęśliwi ludzie, którzy ich znają
                                                                 —Amanda Bradley

To nie jest prosta lista zadań do wykonania. Nie możemy 
się stać takimi ludźmi automatycznie. Oni są dawcami –  
a powyższy wiersz tak naprawdę stanowi listę ich darów – zaś 
dawanie wymaga wysiłku i poświęcenia.

Relacje z ludźmi są taką samą umiejętnością jak każda inna, 
której chcemy się nauczyć. A to wymaga czasu. Podobnie jak 
w przypadku kolarstwa górskiego, układania kwiatów czy 
skeetu, nie będziemy w niczym dobrzy, jeśli nie włożymy 
czasu i wysiłku w naukę.

Doceniaj udane relacje. Jak wiele wysiłku jesteśmy 
gotowi włożyć w udane relacje ze współpracownikami? To 
zależy od tego, jak bardzo cenimy sobie dobrą współpracę.

Jeśli nam na tym zależy, to każdą znajomość w miejscu 
pracy powinniśmy w jakiś sposób cenić. Rozumiejąc war-
tość relacji, będziemy chętniej oddawać się ich tworzeniu  
i podtrzymywaniu.

Oto cztery powody, dla których relacje ze współpracowni-
kami mogą być wartościowe:

Pomagają nam one wzrastać osobiście i rozwijać się 
zawodowo. Obserwując innych, wiele się uczymy, rozwi-
jamy w sobie umiejętności zarówno w sensie praktycznym, 
jak i międzyludzkim.

Umożliwiają nam używanie własnych darów i talentów. 
Nasze zdolności są darem od Boga, a On oczekuje, żebyśmy 
służyli nimi innym ludziom.

Pozwalają nam znaleźć spełnienie w pomaganiu innym. 
Znajomości z ludźmi tworzą okazje do udziału w ich życiu,  
a zarazem nadają sens naszemu.

Przydają naszemu życiu wartości. Życie samolubne nie 
daje satysfakcji, lecz koncentrowanie się na szukaniu dobra 
innych, które jest dla nich błogosławieństwem, nadaje sens  
i cel naszej egzystencji.

Owszem, czasem inni nas spowalniają i komplikują nam 
życie. W takich momentach pamiętajmy o pewnym afrykań-
skim przysłowiu, które chętnie cytował jeden z moich współ-
pracowników: „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz 
zajść daleko, idź z kimś innym”.

Bądź gotów inwestować w podtrzymywanie relacji. Pewien 
mój kolega w końcu ożenił się z koleżanką z pracy. Jennifer 
powiedziała mi później, że po ogłoszeniu zaręczyn pewna star-
sza pracownica firmy pochwaliła jej wybór życiowego part-
nera: „W przeciwieństwie do ciebie, on zawsze ma czas na 
chwilę rozmowy”.

Zrozumienie wysiłku i poświęcenia
—Caleb Crider

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

część
praktyczna
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Kobieta od razu wyczuła niezręczność własnej wypowie-
dzi, ale Jennifer dobrze ją zrozumiała, bo w sumie powie-
działa prawdę. Jej przyszły mąż zawsze znajdował czas, żeby 
się zatrzymać i posłuchać kogoś, podczas gdy Jennifer zazwy-
czaj nie dawała się wciągać w rozmowę z tą konkretną kole-
żanką, znaną ze swojej gadatliwości.

Dobre relacje z innymi wymagają poświęcenia oraz pew-
nych inwestycji. Na przykład, potrzebny jest czas – czas, 
żeby słuchać, żeby się zatroszczyć, żeby dodać komuś otuchy. 
Osobiście mam tendencję do bałaganiarstwa, blat mojego 
biurka szybko staje się nieuporządkowany; podobnie relacje 
z ludźmi pogarszają się, jeśli ich nie podtrzymujemy.

Jak napisał Samuel Butler: „Przyjaźń jest jak pieniądze. 
Łatwiej ją roztrwonić niż zatrzymać”. Relacje z ludźmi nie 
nawiązują się nagle. Są wynikiem pewnych procesów. A gdy 
już się pojawią, muszą być umacniane i podtrzymywane. 
Zawsze są w budowie.

Oczywiście, w pracy nie możemy spędzać całego czasu na 
podtrzymywaniu znajomości, lecz jeśli każdą minutę dnia 
pracy poświęcimy na wykonywanie własnych planów, nie 
zwracając nawet uwagi na współpracowników, to relacje  
z nimi w końcu umrą śmiercią naturalną.

Bądź gotów porzucić samolubne nawyki. Relacje z innymi 
wymagają radowania się z tymi, którzy się radują i smucenia 
się z tymi, którzy są smutni (Rz 12,15). Musimy traktować 
innych jako wyżej stojących od nas, wyprzedzać się nawzajem 
w okazywaniu szacunku i skłaniać się do niskich, zamiast oka-
zywać wyniosłość (Rz 12,10.16).

Jak to działa w realnym życiu? Oto kilka rzeczy, które 
musimy wykorzenić z własnego zachowania:

Pycha. Ludzie pyszni nie widzą własnych oczywistych 
błędów. Nie znoszą, gdy inni są chwaleni czy darzeni uzna-
niem. Posiadając ducha pokory, będziemy umieli bardziej 
szczerze przepraszać, zwracać się uprzejmiej do ludzi i łatwiej 
sobie radzić w relacjach z nimi.

Duch krytykanctwa. Drobne błędy w pracy zda-
rzają się każdemu z nas i zazwyczaj sami je wychwytujemy  
i poprawiamy bez problemu. Jeśli mamy nawyk pokazywania 
palcem każdego drobiazgu, który nasi współpracownicy „mają 
na sumieniu”, to utrzymywanie z nimi normalnych kontak-
tów będzie bardzo trudne.

Złe nawyki w komunikacji. Podnoszenie głosu. Przerywanie 
innym w pół zdania. Sarkazm. Obgadywanie. Komunikacja 
jest istotnym elementem w każdym miejscu pracy, lecz łatwo 
za jej pośrednictwem skutecznie zniechęcić innych, robiąc 
im przykrości.

Uraza i zazdrość. Być może zrobienie czegoś wspólnie  
z kolegą wymaga od nas więcej pracy, a może on dostaje 
awans, którego my tak bardzo pragnęliśmy. Chowanie urazy 
wobec kogoś jest pewną drogą do zepsucia wzajemnych rela-
cji. Powinniśmy ją porzucić, odpuścić winowajcy i iść dalej.

Żądanie doskonałości. Nie możemy oczekiwać od naszych 
współpracowników, że będą doskonali. Każdemu zdarzają się 
błędy i upadki, więc perfekcyjne działanie jest pragnieniem 
nierealistycznym. Jeśli jesteśmy wobec innych tak wymaga-
jący, że zawsze czują się beznadziejni, to wzajemne relacje 
okażą się niemożliwe.

Obrażanie się. Okazji do tego, żeby się obrazić, jest nie-
skończenie wiele. Ktoś zapomni przekazać mi ważną informa-
cję. Nie zostanę zaproszony na jakieś zebranie. Podejrzewam, 
że ktoś mnie nie lubi. Ludzie, którzy chcą utrzymywać nor-
malne relacje z innymi, nie mogą się obrażać o byle co.

Bądź gotów zajrzeć w swoje serce. Jeśli stale odkrywamy, 
że robimy coś z powyższej listy, to problem leży w naszym 
sercu. Wiem z doświadczenia, jak to może niszczyć relacje  
w pracy. Nierozwiązane problemy wewnętrzne powodują, że 
gorzej mi się współpracuje z innymi.

W książce Relacje z ludźmi na sposób Boży John Coblentz 
pisze: „Często, gdy narzekamy na innych, stajemy się bar-
dziej podatni na urazę. Kiedy odrzucamy się nawzajem, ude-
rzamy lub ranimy, to osobą, której tak naprawdę nie lubimy, 
jest nasze grzeszne ‘ja’. Ludzie z naszego otoczenia, zrywający 
nasze maski, przypominają nam, jacy jesteśmy i wtedy niena-
widzimy sami siebie”.

Coblentz pisze dalej: „Jeśli chrześcijanie nie są mili (czyli 
jeśli są niegrzeczni, samolubni, pyszni, niewierni, nielojalni, 
skłonni do osądu, chciwi, raniący i trudni w relacjach), to 
muszą przyjść do Boga i powiedzieć Mu o każdej osobie,  
z którą mają problem. Bóg zmienia ludzi. Miłość do Boga 
wytwarza miłość do ludzi – prawdziwą miłość, gotową do 
poświęceń, troskliwą i pełną oddania. Bóg niszczy naszą 
pychę i egoizm, nasze skłonności typu ‘najpierw ja’ i naszą 
arogancję”1. 

Nie będziemy wzrastać bez zmian w naszym życiu. Zmiany 
przychodzą z trudem, lecz jeśli traktujemy poważnie relacje ze 
współpracownikami, to musimy równie poważnie przychodzić 
do Boga i prosić, żeby zmieniał nasze serca.

Zabierz to do pracy
1. Zrób listę powodów, dla których dobre relacje są 

cenne.
2. Nazwij jedną rzecz, którą powinieneś poświęcić, żeby 

poprawić relacje z konkretną osobą w miejscu pracy.
3. Zbadaj swoje serce. Z jakim samolubnym nawykiem 

powinieneś się rozprawić?

Zaczerpnięto z Getting Along at Work
©2016 Carlisle Press

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

 1. Coblentz, John. Getting Along with People God’s Way (Christian 
Light Publications, 2008) str. 10, 11, 35, 36.
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W cieniu pierzastej palmy grupa latynoskich dzieci 
bawi się w berka. Ich dom znajduje się w Republice 
Dominikany, na tropikalnej wyspie Hispanioli. 
Ta leżąca na Morzu Karaibskim wyspa jest częścią 
Zachodnich Indii, ale także częścią Haiti. 

Ludzie w ciepłych częściach świata są zależni od 
drzew palmowych. I to nie tylko z powodu cienia, 
który one dają. Istnieje ponad tysiąc odmian palm 
i w związku z tym tysiące ich różnych zastosowań. 
Najprawdopodobniej każdy z nas zjadł ostatnio coś, 
co pochodzi z jakiejś palmy. Na przykład kokos jest 
owocem rosnącym na palmie. Nawet jeśli nie jecie 
często kokosów, prawdopodobnie zjedliście jakieś 
inne owoce drzewa palmowego. Mnóstwo kupo-
wanych w sklepach ciastek zawiera olej palmowy, 
pochodzący z orzecha palmy rosnącej w Afryce 
Zachodniej. Olej ten jest także stosowany w produk-
cji sosów i margaryny. Używa się go również przy 
wyrobie mydła i świeczek. Guziki w naszym ubra-
niu mogą być też wykonane z nasion palmy zwanej 
słonioroślą. Wosk do samochodów, podłóg czy pasta 
do butów często zawiera twardy wosk pochodzący  
z palmy o nazwie kopernicja, która rośnie w Brazylii. 

Daktylowiec jest niezwykle ważnym naturalnym 
surowcem na Bliskim Wschodzie. Daktyle to jedne 
z najczęstszych rodzajów pokarmu dla wielu ludzi 
w tym rejonie, dlatego czasem są nazywane „chle-
bem biedaków”. Niewiele z palmy daktylowej idzie 
na śmietnik. W przeciwieństwie do innych drzew, 
których pnie zwężają się coraz bardziej ku górze, pień 
daktylowca ma zawsze tę samą grubość. Dlatego 
może być używany jako surowiec drzewny, a liście 
bywają wplatane w kosze i maty. Łodygi, na któ-
rych zawieszone są owoce, służą często w charakte-
rze sznurów albo opału. Nawet z nasion daktyli robi 
się paszę dla bydła. 

Jeśli spojrzymy na kalendarz w marcu lub kwietniu, to 
przypomnimy sobie o czasie, gdy palmy miały jeszcze inne 
zastosowanie. W czasach Nowego Testamentu ludzie żyjący 
w Izraelu machali gałązkami palmowymi i ścielili nimi 
drogę. Krzyczeli: „Hosanna! Błogosławiony, który przycho-
dzi w imieniu Pana, król Izraela!” (J 12,13). To wydarze-
nie, zwane niedzielą palmową, jest wspominane zawsze przed 
Wielkanocą. 

Podobnie jak stateczna palma i my możemy być użyteczni. 
Psalm 92,13 mówi: „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, roz-
rośnie się jak cedr na Libanie”. Sprawiedliwy człowiek, któ-
rego życie jest miłe Bogu, jest zawsze właśnie jak ta palma 
kołysząca się łagodnie na wietrze.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jak palma
Delphine Ramer
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Młodzi ludzie, którzy patrzą w przyszłość i pragną wejść 
w związek małżeński, zazwyczaj stawiają sobie wysokie 
cele. Chcą, żeby ich małżeństwa były szczęśliwe i spełnione. 
Mają nadzieję, że zawsze będą uprzejmi i mili wobec współ-
małżonków. Planują być elastyczni, kiedy zostaną pod-
dani próbie woli. W sytuacjach stresowych chcą traktować 
drugą osobę wyłącznie ze zrozumieniem i łagodnością. Gdy 
współmałżonkowie będą smutni, wierzą, że będą reagować 
ze współczuciem i czułością.

Istnieje test pozwalający im zobaczyć, jak rzeczywiście będą 
reagować w przyszłości, gdy nadejdą takie chwile w małżeń-
stwie. Ich przyszłe działania można zobaczyć codziennie we 
własnym domu rodzinnym. Według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa będą traktować własnych partnerów podobnie 
jak obecnie odnoszą się do rodziców i rodzeństwa. Młody 
człowiek pragnący żyć odpowiednio z przyszłym mężem czy 
żoną powinien zacząć w domu rodzinnym ćwiczyć cnoty, 
które spodziewa się posiadać jako małżonek.

Żaden związek małżeński nie będzie pełen bez wzajem-
nego szacunku obojga współmałżonków. Dlatego też pierw-
szą dziedziną, jakiej młodzi ludzie powinni się przyjrzeć, jest 
ich szacunek dla własnych rodziców. Czy młoda osoba czci 
ojca i matkę, którzy troszczą się o jej dobro od urodzenia? 
Czy uznaje tę powinność w stosunku do nich? Czy odpo-
wiada na ich pytania w sposób spokojny i miły? Czy szanuje 
ich potrzebę odpoczynku i prywatności? Czy ma w zwyczaju 
prosić o przywileje, zamiast z nich korzystać bez pytania  
i czy dziękuje, kiedy je otrzyma? Czy uznaje prawo rodziców 
do wiedzy na temat jego/jej planów? Czy dobrowolnie im 

to komunikuje? Jeśli młody człowiek nie szanuje rodziców 
w powyższy sposób, to jest mało prawdopodobne, że będzie 
miał większy szacunek dla współmałżonka w przyszłości.

Szacunek uzdalnia nas do ulegania wzajemnym prośbom 
i wzajemnego poddawania się sobie. Ważne jest, by młody 
człowiek uczył się ulegać rodzicom, a czasem nawet rodzeń-
stwu. Kiedy rodzina zasiada wspólnie do obiadu i widać, 
że czegoś na stole brakuje, to właśnie nastolatek powinien 
pierwszy powiedzieć: „Ja to przyniosę, mamo”. Gdy ojciec 
i syn potrzebują użyć samochodu w tym samym czasie, to 
syn powinien powiedzieć: „Tato, weź samochód. Ja pojadę 
autobusem”. Jeśli na półmisku został już tylko jeden kawa-
łek kurczaka, to dziecko powinno powiedzieć: „Nałóżcie 
sobie. Ja już dziękuję”. 

Rozwaga również jest zasadniczą cechą szczęśliwego mał-
żeństwa. Trzeba się jej uczyć i praktykować ją już od wcze-
snej młodości.

Rozwaga każe młodej dziewczynie odstawić kobiece 
magazyny, które dawniej tak chętnie czytała. Wzgląd na 
innych powoduje, że młodzież punktualnie zasiada do 
kolacji – wiedzą, ile wysiłku mama włożyła w jej przygo-
towanie. Nakazuje zadzwonić do rodziców, jeśli spotkanie 
ze znajomymi poza domem przeciąga się do późna w nocy.  
Z tego samego powodu córka powinna powiedzieć po kola-
cji: „Mamo, ja posprzątam. Wyglądasz na zmęczoną”.

Wiele współczesnych małżeństw nie czuje się spełnionych, 
bo żadne z małżonków nie ma względu na drugą osobę. 
Jedno z nich, albo nawet oboje, nie nauczyli się myśleć  
o potrzebach otoczenia. Przeszli przez dzieciństwo i wczesną 

Przygotowania
—Richard KoehnFragment książki Potrójny sznurCzęść trzecia

„Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, . . . a nie na Chrystusie.” List do Kolosan 2,8

dlamłodzieży
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młodość w przekonaniu, że wszystko im się należy. Teraz,  
w małżeństwie, nie zdają sobie nawet sprawy, jak bardzo ich 
słowa i uczucia ranią ukochaną osobę.

Młodzi ludzie pracujący poza domem rodzinnym 
powinni zwrócić szczególną uwagę na takie cechy, jak sza-
cunek, wzgląd na innych i uleganie ich prośbom. Ponieważ 
spędzają przeważnie tylko kilka godzin w tygodniu z rodzi-
cami i rodzeństwem, może im się zdawać, że nie mają więk-
szych obowiązków względem rodziny. Mogą nie intereso-
wać się za bardzo ojcem, matką i pozostałymi jej członkami. 
Nie oferować pomocy w pracach domowych. Mimo wyso-
kich zarobków nie zawsze czują się w obowiązku wziąć na 
siebie część rodzinnych wydatków. Mogą mówić: „Ale ja 
nie jestem niemiły w stosunku do nikogo i staram się oka-
zywać wszystkim szacunek”. Jednak rzeczywistość przeczy 
takim słowom. Swoją postawą nie okazują uległości, uprzej-
mości ani względu na innych. Okazuje się, że po prostu 
są egocentrykami. Jeśli ktoś już za młodu przywykł do 
takiego stylu życia, to wydaje mu się to normalne i uważa, 
że jest w porządku. Nie jest jednak przygotowany do życia 
w małżeństwie.

W perspektywie przyszłego związku małżeńskiego warto 
się również przyjrzeć własnemu posłuszeństwu wobec 
rodziców. Młody człowiek, który się żeni, ma zostać głową 
swego domu. Może to skutecznie czynić wyłącznie w pod-
daniu się Chrystusowi jako Głowie. Warunkiem jest jednak 
wcześniejsza zdolność do ulegania ojcu i matce. Poddanie 
się Bogu objawia się – przynajmniej częściowo – w okazy-
waniu posłuszeństwa rodzicom.

Podobnie młoda kobieta, która chce być w przyszłości 
uległa mężowi, najpierw musi się tego nauczyć w stosunku 
do własnych rodziców. Duma i samowola powodują, że 
bunt w stosunku do nich będzie później owocował buntem 
przeciwko mężowi. Pokorny, uległy duch uzdalnia do pod-
dania się rodzicom, a potem głowie we własnym domu.

Przejawem głupoty jest stwierdzenie: „Nie daję sobie rady 
z rodzicami. Niektóre ich prośby są niedorzeczne i uważam, 
że nie muszę ich spełniać. Ale wierzę, że po ślubie będziemy 
z mężem/żoną żyć bezkonfliktowo”. Posłuszeństwo rodzi-
com jest kluczem w przygotowaniach do małżeństwa.

Młody chrześcijanin powinien odczuwać szczególny obo-
wiązek, który polega na zgłębianiu nauk Słowa Bożego i jego 
stosowaniu w codziennym życiu. Niech zada sobie pyta-
nie: „Według jakiego standardu mam podejmować decy-
zje jako przywódca własnej rodziny?”. Z pewnością Słowo 
Boże powinno kierować życiem każdego chrześcijańskiego 

małżeństwa jako ostateczny autorytet dla podejmowania 
wszelkich decyzji.

Jeśli młody mężczyzna chce przewodzić swej rodzinie  
w sposób podobający się Bogu, to musi wiedzieć, jaka jest 
Jego wola. Przywództwo wymaga poznania. Dorywcza zna-
jomość Biblii z drugiej ręki nie wystarczy. Pary małżeńskie 
muszą wielokrotnie podejmować trudne decyzje. Finansowe 
i społeczne presje skłaniają męża i żonę do pójścia po naj-
mniejszej linii oporu i brania przykładu z innych. Jedynie 
własna, dobra znajomość Słowa Bożego, głębokie przeko-
nanie o prawdziwości Jego nauki oraz niewzruszone posta-
nowienie postępowania według Jego wskazówek zagwa-
rantuje młodemu mężowi odpowiedni kierunek działania  
w trudnych sytuacjach.

Każdy młody mężczyzna, który pragnie zostać mężem, 
powinien poważnie przemyśleć własną odpowiedzialność za 
duchowe dobro własnej żony. W małżeństwie nie będzie już 
pilnował wyłącznie własnej duszy. Czy jest gotów udzielać 
odpowiedzi na jej pytania i pomagać w wyjaśnieniu odpo-
wiedzi Słowa Bożego pod kątem potrzeb małżonki? Czy 
będzie zdolny do uprzejmego korygowania jej na podsta-
wie Pisma, kiedy będzie błądziła albo do wzmacniania jej, 
kiedy osłabnie?

Czy ten młody mężczyzna będzie w stanie sprostać napię-
ciom towarzyszącym życiu małżeńskiemu? Czy będzie wie-
dział, co mówi Biblia, kiedy wraz z żoną nie będą mogli dość 
do porozumienia w jakiejś ważnej sprawie? Czy będzie wie-
dział, co zrobić, kiedy jego zazwyczaj kochająca i promienna 
wybranka nagle i niezrozumiale ucichnie i zamknie się  
w sobie? Czy wie o tym, że każdy problem jego żony będzie 
również przedmiotem jego troski?

Pewna para, próbując przezwyciężyć małżeńskie pro-
blemy, wielokrotnie zasięgała opinii różnych doradców. Jak 
wyjaśniał mąż, problem był głównie związany z duchowymi 
potrzebami jego życiowej towarzyszki. Jeden z doradców  
w końcu zapytał go: „Ale dlaczego nie mogłeś znaleźć łaski, 
żeby podnieść swoją żonę, gdy miała problemy?”. Mężowi 
ta myśl nie przyszła wcześniej do głowy. Zawsze dystansował 
się od problemów żony, nie rozumiejąc, że powinien zaak-
ceptować je również jako własne.

Oczywiście, nie można oczekiwać od młodego czło-
wieka pełnego zrozumienia jego odpowiedzialności od razu 
po zawarciu związku małżeńskiego. Równie bezsensowne 
byłoby wymaganie pełnego poznania nauk Słowa Bożego 
na każdy temat. Mimo to, podstawy powinien mieć poukła-
dane, jeszcze zanim się ożeni.
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W 6. rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus mówi, że czło-
wiek, który słucha Jego nauk i wykonuje je, jest jak ktoś, 
kto buduje swój dom na skale. Kiedy przyjdą wiatry i burze, 
budowla pozostanie niewzruszona. Jakże trafnie ta ilustra-
cja opisuje współczesnych młodych mężczyzn! Jeśli chcesz, 
żeby „dom” twego małżeństwa stał pewnie, to będziesz 
musiał „kopać głęboko”, czyli nabrać poznania głębi Słowa 
Bożego. Nie ma lepszego fundamentu, na którym należy 
stawiać taki dom.

Podsumowując to, co napisaliśmy w niniejszym rozdziale, 
młodzi ludzie szykujący się do wejścia w związek małżeń-
ski muszą być duchowi. Żaden z omówionych warunków 
w ramach przygotowań nie może być spełniony bez pozna-
nia Pana.

Droga do duchowości nie wiedzie na skróty, a prawdziwa 
duchowość nie toleruje podróbek. Być człowiekiem ducho-
wym to znaczy mieć osobistą więź z Bogiem. To znaczy 

znać Ducha Świętego i pozwolić Mu przejąć kontrolę nad 
naszym życiem. To znaczy odkryć tajemnicę czerpania  
z Jego mocy, żeby przezwyciężyć egoizm i robić to, co wła-
ściwe. Modlitwy duchowych ludzi są autentyczne i wypo-
wiadane w przekonaniu, że Bóg je słyszy i odpowiada na 
nie.

Jedynie wtedy, gdy młody mężczyzna i młoda kobieta 
wnoszą swoją osobistą więź z Bogiem do małżeństwa, ich 
związek może być zgodny z jego zamysłem. Tylko w ten 
sposób może on być potrójnym sznurem splecionym z męż-
czyzny, kobiety i Boga. Wszelkie inne próby zbudowania 
szczęśliwego domu są szukaniem nieistniejących dróg na 
skróty.

Fragment książki Potrójny sznur
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Poczucie humoru jest uniwersalnym aspektem człowie-
czeństwa. We wszystkich krajach, w których byłem, nigdy 
nie spotkałem nikogo pozbawionego tej cechy. Jak wiecie, 
niektórzy ludzie śmieją się częściej od innych, ale każdy robi 
to przynajmniej od czasu do czasu.

Jakże lubimy patrzeć na to, jak śmieją się małe dzieci – nawet 
niemowlęta! Miny, jakie robimy, dźwięki, które wydajemy – 
po co to wszystko? Żeby było widać uśmiech. Skłonność do 
niego ukazuje określony typ osobowości człowieka.

Myślę, że można powiedzieć, iż poczucie humoru jest 
jednym z Bożych darów dla ludzkości. Niektóre rzeczy są 
dla nas tak zabawne, że wzbudzają śmiech. Jednak śmiech 
we właściwym czasie, we właściwym stopniu i z właściwych 
rzeczy nie zawsze jest rzeczą łatwą.

Księga Kaznodziei Salomona 3,1 powiada: „Wszystko ma 
swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę”. Werset 
4 mówi dalej: „Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narze-
kania i czas pląsów”. Niniejszy artykuł ma na celu przedsta-
wienie kilku zasad regulujących korzystanie z daru Bożego, 
jakim jest poczucie humoru. Może ono sprawiać innym cier-
pienie albo być im pomocne.

Przede wszystkim, humor nie rozwiązuje podstawowych 
problemów ludzkiego serca – lekarstwem na nie jest Jezus 
i Jego krew wylana dla naszego odkupienia. Żarty prowa-
dzące do upadku lub zwiedzenia serca to nadużycie poczucia 

Humor na właściwym miejscu
—Gerald Burkholder

humoru. W Księdze Kaznodziei 7,3 powiedziano: „Lepszy 
jest smutek niż śmiech”. Żal za grzechy i oczyszczenie we krwi 
Chrystusa to podstawa wesela w sercu. 

Pewna historia mówi o człowieku, który udał się do psy-
chiatry z powodu depresji. Lekarz mu poradził, żeby poszedł 
do wesołego miasteczka i obejrzał występ klauna, a wtedy 
poczuje się lepiej.

Pacjent odpowiedział:
– Panie doktorze, to ja jestem tym klaunem.
Humor nie może zastąpić Boga w naszym życiu.
Ponadto, w niektórych sytuacjach wyczuwa się takie napię-

cie, że humor byłby nie na miejscu. W Księdze Przypowieści 
27,14 napisano: „Kto wczesnym rankiem zbyt głośno 
pozdrawia swojego bliźniego, temu uznane zostaje to za zło-
rzeczenie”. Oto lista sytuacji, w których humor nie jest mile 
widziany: „wczesnym rankiem”, kiedy właśnie zarysowałeś 
zderzak samochodu swego szefa, gdy spóźniłeś się na nabo-
żeństwo, albo gdy sąsiad złamał nogę. Wtedy przejawy poczu-
cia humoru są odbierane jak policzek.

Jakie jest miejsce humoru w sytuacjach kłopotliwych? 
Najbezpieczniej byłoby z szacunkiem powstrzymać się od 
śmiechu. Ludzka osobowość jest jednak na tyle złożona, że 
nie można podać jednego wzoru na każdą okazję dla wszyst-
kich. Czasem ktoś zrobi błąd, ktoś inny się roześmieje, inni 
do niego dołączą i napięcie spada.
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Jednak co wtedy, gdy sam popełnisz gafę i ktoś się roze-
śmieje? Kiedyś w towarzystwie usłyszałem wypowiedź pewnej 
kobiety świadczącą o jej totalnej naiwności. Wszyscy zachi-
chotali. Autorka wypowiedzi zorientowała się, dlaczego 
pozostałym nagle zrobiło się tak wesoło i roześmiała się wraz  
z nami. Śmiech wraz z innymi po własnym błędzie wymaga 
pokory i dojrzałości, ale można sobie z tym poradzić. Jeśli ktoś 
w takiej sytuacji denerwuje się, to jedynie wzmaga ogólną 
wesołość. Każdy z nas potrzebuje mieć trochę dystansu do 
samego siebie. 

Oczywiście, wyśmiewanie się ze świętości stanowi prze-
kroczenie dopuszczalnych granic. W Księdze Przypowieści 
14,9 czytamy: „Na namiotach naśmiewców spoczywa wina”. 
Komentarze drwiące ze śmierci, piekła, nieba, Boga i sądu są 
zupełnie nieodpowiednie dla chrześcijan.

Właściwie ukazujemy swój charakter zarówno wtedy, 
gdy się z czegoś śmiejemy, jak i wtedy, gdy zachowujemy 
odpowiednią powściągliwość. Śmiejąc się z czyichś nieprzy-
zwoitych dowcipów, swoją reakcją dajesz otoczeniu pewien 

sygnał. Zachowanie powagi w takich sytuacjach może nawet 
poruszyć sumienie każdej osoby wokół ciebie.

Humor należy postrzegać jako produkt uboczny radości 
z życia, a nie cel sam w sobie. Ktoś powiedział, że kluczem 
do przyjemności jest umiarkowanie. Podobnie jest z humo-
rem. Wesołkowatość za wszelką cenę może spowodować, że 
ominą nas rzeczy ważniejsze. Humor może być w życiu przy-
prawą, ale nie głównym składnikiem ani receptą na pobożne 
życie. (…) 

(…) Żyjemy w społeczeństwie przeceniającym poczucie 
humoru; świadomość dobra i zła jest nieskończenie waż-
niejsza. Warto zaznaczyć, że w żadnej wypowiedzi Jezusa nie 
znajdujemy humoru. Można dostać się do nieba bez poczu-
cia humoru, ale nie bez świadomości właściwego kierunku. 
Jednak humor we właściwym miejscu i czasie może sprawić, 
że nasza droga w górę stanie się bardziej pogodna.

Zaczerpnięto z Home Horizons, październik 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jako istoty społeczne cieszymy się z daru komunikacji za 
pośrednictwem mowy. Powinniśmy jednak uważać, żeby 
nasza mowa była „zawsze uprzejma” (Kol 4,6), bo „słowa 
z ust mędrca są przyjemnością” (Kzn 10,12 BT). Mimo iż 
mówiąc można czynić wiele dobrego, rozważmy niebezpie-
czeństwo wielomówności, bo „gdzie dużo słów, tam nie brak 
występku; lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny” 
(Prz 10,19).

Czy ten werset oznacza, że w zbytniej gadatliwości jest coś 
grzesznego? Co takiego w niej jest, że powoduje problemy? 
Możemy lepiej zrozumieć tę ogólną prawdę, jeśli rozważymy 
niektóre aspekty wielomówstwa w świetle tego, co jeszcze 
Biblia mówi o mowie.

1. Mowa pochodzi z serca. „Albowiem z obfitości serca 
mówią usta” (Mt 12,34). Im lepiej zrozumiemy złą naturę  
w naszych sercach, tym bardziej będziemy świadomi faktu, że 
nasza mowa może być łatwo „zaprawiona grzechem”. Serce 
jest z natury pyszne, traktuje innych z pogardą, jest skłonne 
do plotkowania, głupiego gadania i jawnych kłamstw.

2. Słowa mogą być przykre i obraźliwe. Ponieważ „przykre 
słowo wywołuje złość” (Prz 15,1), powinniśmy być w gronie 
tych, którzy ‘nie uchybiają w mowie’ (Jk 3,2). Z taką ilością 
złych słów do powiedzenia i złych powodów lub sposobów 
ich powiedzenia, mamy wystarczający powód do pilnowania 

się, żeby nie mówić za dużo. Nie chodzi o „terapię ciszy”  
w stosunku do kogoś, tylko o to, że cisza zamiast kłótni  
i oskarżeń może uspokoić napiętą sytuację. Negatywne myśli 
pojawiają się wystarczająco łatwo, więc powinniśmy pilnować 
bramy swoich ust i unikać grzeszenia obrażaniem innych. 
To pomoże nam zapobiec trudnościom w relacjach i da nam 
czas, żeby spokojnie pomyśleć.

3. Słowa bardzo łatwo mogą być nieprawdziwe, wymija-
jące lub przesadnie wyszukane. „Nie okłamujcie się nawza-
jem” (Kol 3,9) to jest nakaz dla chrześcijan, a Jezus ostrzegał: 
„Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo 
co ponadto jest, to jest od złego” (Mt 5,37). Stosowanie nad-
miernej ilości słów, żeby zrobić na innych wrażenie prawdą, 
jaką chcemy im przekazać, narusza tę zasadę. Co prawda 
możemy wywrzeć na kimś błędne wrażenie naszym milcze-
niem, lecz częściej wprowadzamy w błąd mówiąc, niż nie 
mówiąc. Przesadzamy zazwyczaj po to, żeby pokazać się przed 
innymi z lepszej strony, a to jest rodzaj kłamstwa.

4. Mowa może psuć słuchaczy i tego, kto mówi. Przykazanie 
„Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych” 
(Ef 4,29) mówi o takiej możliwości, a kilka wersetów dalej 
autor ostrzega nas, żebyśmy się nie angażowali w „bezwstyd  
i błazeńską mowę lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją” 
(Ef 5,4). Brak umiaru w słowach raczej niszczy charakter niż 

Pośród wielu słów
—Richard Nolt
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go buduje, kala zamiast uświęcać, zanieczyszcza umysł słu-
chacza i mówcy, zamiast wydawać owoc pobożności.

5. Musimy zdać sprawę z wypowiadanych słów. W związku  
z tym oczywiście im więcej mówimy, tym większe jest niebez-
pieczeństwo powiedzenia czegoś złego. „A powiadam wam, 
że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, 
zdadzą sprawę w dzień sądu” (Mt 12,36). „Jeśli ktoś sądzi, 
że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje 
serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna” (Jk 1,26). 
Religia, która nie prowadzi do powściągliwości języka, nigdy 
nie zbawi duszy. Jeśli mamy zwyczaj gromadzenia się tylko 
po to, żeby się pośmiać i pogadać, możemy tego żałować tu 
albo nawet w wieczności.

6. Mądrość i ostrożność w mowie idą w parze, bo „kto 
oszczędza swych słów, jest rozsądny” (Prz 17,27). Z drugiej 
strony kaznodzieja ostrzega, że „mowa głupca [przychodzi]  
z wielu słów” (Kzn 5,3). Im więcej wiadomo o ludzkiej natu-
rze, tym mniej proste są rozwiązania dręczących problemów. 
Zbyt często myślimy, że już mamy odpowiedź, choć właści-
wie nie przyjrzeliśmy się zbyt dokładnie problemowi. Wielu 
młodych ludzi musiało się nauczyć z doświadczenia, że „kto 
odpowiada, zanim wysłucha, ujawnia głupotę i ściąga na 
siebie hańbę” (Prz 18,13 UBG). Poza tym mówiąc, zamy-
kamy sobie drzwi do nauki, bo nie słuchamy głosu Boga  

i innych (Kzn 5,1-2). Głównym minusem pisania SMS-ów 
i maili jest niesamowity potencjał ich złego użycia i najczę-
ściej nadużywania. Słowa, które piszemy, są tak poważne jak 
te, które wypowiadamy.

7. Wielomówność jest znakiem firmowym zwodzicieli. 
Musimy się strzec nie tylko ilości słów wypowiadanych, lecz 
również słuchanych i szczególnie zwracać uwagę na to, kto 
je wypowiada (2 Tm 3,14). Jak widać w książkach, słychać  
w nagraniach czy przemowach na żywo, zwodziciele są 
znani z wielości wypowiadanych słów. Błąd powtarzany 
wystarczająco często po jakimś czasie wydaje się prawdą. 
‘Piękne a pochlebne słowa’ (Rz 16,18), ‘słowa nadęte a puste’  
(2 P 2,18) i ‘próżna gadanina’ (1 Tm 1,6) ‘pustych gadułów’ 
(Tt 1,10) to rzecz szkodliwa nie tylko ilościowo, lecz rów-
nież jakościowo.

Czy można się zatem dziwić, że należy unikać wielu słów  
i uważać „o kim, do kogo, jak, kiedy, kiedy i gdzie” mówimy? 
Modlitwa psalmisty „Panie, postaw straż przed ustami moimi, 
pilnuj drzwi warg moich!” (Ps 141,3) jest oczywista dla wszyst-
kich poważnie myślących młodych ludzi w tym pokoleniu.

Zaczerpnięto z Home Horizons, październik 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Opowiedziano mi pewną historię o biednym człowieku, 
którzy usiadł, by zjeść posiłek złożony z cebuli, kawałka 
chleba i wody. „Panie – modlił się – dziękuję Ci za to 
wszystko i za Jezusa”. Czy moglibyśmy szczerze wypowie-
dzieć błogosławieństwo nad takim posiłkiem? Salomon 
rozumiał sekret takiej postawy. „Lepsza jest potrawa  
z jarzyn podawana z miłością, niż tuczny wół, gdzie panuje 
nienawiść” (Prz 15,17).

Potrawa z jarzyn była uznawana za standardową opłatę 
dla prostych ludzi w czasach Salomona. Ich jadłospis skła-
dał się z roślin, które mogli uprawiać oraz z produktów 
nabiałowych. Ponieważ przeciętny człowiek nie mógł sobie 
pozwolić na duże stado bydła, mięso na ogół rezerwowano 
na dni świąteczne albo dla specjalnych gości. 

Spostrzeżenie Salomona było całkiem proste. Kontrast 
pomiędzy tymi dwoma rodzajami jadłospisu służy jako 
lekcja zadowolenia. Atmosfery panującej w domu nie 

wyznacza dobrostan rodziny. Jezus powiedział, że życie 
ludzkie nie zależy od obfitości tego, co człowiek posiada 
(Łk 12,15 – przyp. red.). To raczej brak lub obecność miło-
ści decyduje o tej różnicy. Ten biedak rozumiał, że mało to 
wiele, jeśli Bóg w tym jest. 

W naszym społeczeństwie tuczny wół pojawia się  
w postaci wykwintnych potraw, domów letniskowych, 
parków rozrywki, najnowszych trendów mody, wyso-
kiej klasy samochodów i innych wyznaczników statusu 
społecznego. Na pierwszy rzut oka ludzie posiadający to 
wszystko powinni się fantastycznie bawić, a jednak ich 
życie jest motywowane egoizmem. Kiedy emocje wypa-
rowują, przychodzi pustka, która w końcu prowadzi do 
zerwanych więzi. 

A jaką formę ma potrawa z jarzyn w chrześcijańskim 
domu? Jest to życie w prostocie, przepełnione miłością  

Lepsza atmosfera
—Arlin Sensenig

—ciąg dalszy na str. 28



27
„Jezus (...) powiedział do nich: Ja jestem światłością świata.

Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.” Ewanglia Jana 8,12

– Dziadku, dzięki za odprowadzenie nas do domu 
– powiedziała Grażynka, wyjmując swój pojemnik na 
drugie śniadanie.

– Tak, dziękujemy – dodała Lucynka, gdy dziadek 
zatrzymał się na ostatnim odcinku chodnika.

– Nie ma za co. To dla mnie radość – powiedział dzia-
dek i spojrzał w kierunku zachodnim.

 – Widzicie te chmury, dziewczynki? Po południu będzie 
następna burza. Wiem, że wasza mamusia ma migrenę, 
więc gdybyście czegoś potrzebowały, dajcie mi znać.

Kiedy obie siostry wchodziły do domu, spojrzały na 
ciemną linię chmur. Przez cały okres wiosny mieli nie-
bezpieczne burze. Czasem deszcz nadchodził tak szybko, 
że potok za ich domem występował z brzegów, a wiatr 
wiał tak gwałtownie, że drzewa z trzaskiem przewracały 
się na ziemię. Innym razem wysiadał prąd i musieli grzać 
wodę na piecu opalanym drewnem. W innych miejscach 
też przetaczały się takie burze. Tatusia akurat nie było  
w domu. Dzisiaj w innej społeczności pomagał w sprzą-
taniu po przejściu tornada. Miało go nie być jeszcze przez 
następne dwa dni.

– Myślisz, że tym razem będzie strasznie? – zapytała 
Grażynka, odkładając na blat swój pojemnik.

– Nie wiem – odparła Lucynka. – Tyle już tego było 
w tym roku. Ale lepiej jednak się przygotujmy, tak na 
wszelki wypadek.

Grażynka zadrżała.
– Chciałabym, żeby tatuś był tutaj i powiedział nam, co 

robić – wyjrzała przez kuchenne okno. – Szkoda, że mama 
właśnie teraz ma migrenę.

– Róbmy po prostu to, w czym pomagamy rodzicom 
przy okazji burzy – zaproponowała Lucynka.

– Możemy się modlić – zasugerowała Grażynka, przy-
pominając sobie nagle, jak rodzice modlili się z nimi 
zawsze przed burzą.

– Dobry pomysł – zgodziła się jej siostra. 
Dziewczynki pochyliły głowy i Lucynka modliła się, 

żeby Bóg pomógł im przygotować się na burzę. Grażynka 
prosiła, żeby Bóg ochronił ich i żeby mama szybko poczuła 
się lepiej. 

– Musimy być tak cicho, jak się da, żeby jej nie męczyć 
– powiedziała Lucynka.

Kiedy mama cierpiała na migrenę, każdy hałas pogar-
szał jej ból. Kładła się wtedy do łóżka i nasuwała kołdrę na 
głowę, żeby zatkać uszy, jak tylko się dało. Obie nauczyły 
się zachowywać bardzo cicho w takich sytuacjach.

– Chyba przyniosę drewno na opał, zanim się zacznie – 
zdecydowała Lucynka.

– Ale tatuś mówił, żeby włączyć elektryczne ogrzewanie, 
jeśli zrobi się zimno – powiedziała Grażynka. 

– To fakt, ale pamiętasz, jak w czasie poprzedniej burzy 
zostaliśmy bez prądu przez dwa dni? Jeśli mama będzie 
musiała rozpalić ogień dziś wieczorem, to na pewno się 
ucieszy, że przyniosłyśmy drewno. 

– O! – powiedziała Grażynka. O tym nie pomyślała.
Pobiegły po drewno ułożone w stos obok szopy.  

Z daleka usłyszały słaby grzmot i Grażynka przyśpieszyła 
nieco. 

– Co teraz robimy? – zapytała, kiedy kosz na drewno 
był już pełen.

– Przygotujmy latarki, świeczki i zapałki – postanowiła 
Lucynka. – Potem powinnyśmy wlać wodę na zapas.

Grażynka znalazła wielką białą świeczkę z trzema 
knotami oraz dwie czerwone świeczki, które pachniały 

Getting Ready
—Kristin Good

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

kącik dla
dzieci
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jabłkami i cynamonem. Zgarnęła wszystkie znalezione 
świeczki i poukładała je na kuchennym stole obok zapa-
łek i latarek. 

Potem z kolei Grażynka odkręciła wodę w zlewie i napeł-
niła dwa wiadra wodą, a Lucynka w tym czasie napuściła 
wodę do wanny. Kiedy Grażynka napełniła wiadra, zna-
lazła rondle w szafkach i także je napełniła. 

Akurat gdy skończyła, mama wyszła z łazienki.
– O mama! – zawołała Grażynka. – Przygotowujemy 

się na burzę.
Mama spojrzała na kosz wypełniony drewnem, stół ze 

świeczkami i latarkami, a potem na naczynia z wodą. 
– Dziewczynki, wykonałyście świetną robotę! – zawołała.
– Jak twoja migrena, mamo?
– Jeszcze całkiem nie przeszła, ale jest o wiele lepiej.
– Nie bardzo wiedziałyśmy, jak się przygotować na 

burzę bez ciebie i bez taty – powiedziała Grażynka – ale 
modliłyśmy się i Bóg nam pomógł.

– To świetnie – ucieszyła się mama. – Kiedy nie wiemy, 
co robić, możemy zawsze prosić Boga o pomoc. On jest  
z nami zawsze i troszczy się o nasze potrzeby.

Grażynka westchnęła z ulgą. Ta burza może będzie 
okropna, ale Bóg jest z nimi i mama też jest obok. Cieszyła 
się, że nie jest sama.

Zaczerpnięto ze Story Mates, maj 2016
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

i ciepłem rodzinnym. Rodzina chętnie gromadzi się przy 
stole, aby omówić wydarzenia dnia. Cieszą się wspólnie 
prostymi posiłkami przygotowywanymi w domu, dzieląc 
się swobodnie swoimi przemyśleniami. Wolą nastrój zaci-
sza domowego od atmosfery głośnej restauracji. 

W chrześcijańskim domu jest też wiele prostych rozry-
wek. Na przykład ułożenie się w fotelu z dobrą książką 
jest skutecznym sposobem na dojście do siebie po stre-
sującym dniu. Dzieci bardzo lubią przysłuchiwać się 
czytanym głośno opowieściom. Nawet takie obowiązki 
domowe, jak przygotowywanie posiłków czy praca  

w ogródku mogą stać się przyjemną odmianą, jeśli wszy-
scy potraktują to jak rodzinny projekt. 

Świat mówi, że każdy powinien raz na jakiś czas gdzieś 
wyjechać i odpocząć na dłuższych wakacjach. To nie jest 
najwyższa wartość na liście chrześcijańskich priorytetów. 
Spacer po lesie czy grill w ogrodzie ze znajomymi mogą 
nas zregenerować w takim samym stopniu. Nawet coś tak 
prostego, jak odwiedziny u wierzących znajomych mogą 
odświeżyć naszą perspektywę i być źródłem inspiracji na 
następny tydzień. 

Ta piękna prostota możliwa jest tylko wówczas, gdy 
rodzina podąża za Jezusem w swoim najgłębszym wymia-
rze. „Panie, daj nam chrześcijańskie domy! Domy zwień-
czone pięknem, które wykuła Twoja miłość”.

Zaczerpnięto z Home Horizons, kwiecień 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Lepsza atmosfera
—ciąg dalszy ze str. 26
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Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.” Ewanglia Jana 8,12

Kacza mama i jej dwanaścioro kaczątek dreptały 
po parkingu przed domem opieki dla osób starszych. 
Miejsce to nie było ich domem, ponieważ kaczka opu-
ściła swój dom nad strumieniem ponad miesiąc wcze-
śniej, aby złożyć jajka w zaroślach w pobliżu budynku. 
Instynktownie wiedziała, że tutaj w pobliżu ludzkich 
osiedli nie będzie lisów, ani innych przebiegłych zwie-
rząt próbujących pożreć kacze jaja. 

Wysiadywała je w cieple przez cztery tygodnie i teraz 
wreszcie wszystkie kaczątka wykluły się ze swoich 
skorupek. Zbliżał się kwiecień i śnieg już stopniał. 
Wkrótce trawa i inne rośliny zaczną rosnąć przy stru-
mieniu. Nadszedł czas powrotu do domu, aby kaczątka 
mogły zacząć pływać w pobliskim strumieniu. 

Kacza mama nie zauważyła kaznodziei Harolda, 
który rankiem spacerował w tej okolicy. Była zajęta 
doglądaniem małych kaczątek. Szła prosto w kierunku 
autostrady wraz ze swoimi puszystymi kaczuszkami. 
Kiedy już przejdą bezpiecznie na drugą stronę ulicy 
pełnej ciężarówek i innych samochodów, kaczka i jej 
pisklęta będą prawie w domu. Zamieszkają nad stru-
mieniem z mnóstwem wody. 

U podnóża pagórka, na którym stał dom opieki, 
znajdował się dół wypełniony deszczówką i przykryty 
od góry wielką kratą. Duże płetwy kaczej mamy  
z łatwością przeszły po metalowych prętach. Spojrzała 
za siebie, aby sprawdzić, czy kaczątka za nią nadą-
żają. „Kwa, kwa, KWA!” – o, nie! Jedno po drugim 
– maleństwa powpadały do dołu pomiędzy prętami 
kraty. Mama kaczka spojrzała w dół, ale jak mogła 
pomóc biednym kaczuszkom?

Harold widział, jak małe stworzonka wpadają do 
otworu i usłyszał żałosne kwakanie kaczki. Wiedział, 
że musi coś zrobić, żeby im pomóc! Pobiegł znaleźć 
człowieka, który naprawiał różne rzeczy w domu 
opieki. 

– Czy przyjdziesz pomóc kaczkom? – zapytał.
– Jasne – odpowiedział tamten. – Już pędzę.
Poszli razem do miejsca, gdzie nadal stała kacza 

mama, głośno kwacząc. Mężczyzna ukląkł i pod-
niósł ciężką kratę, a brat Harold pomógł mu odsunąć 

ją na bok. Następnie mężczyzna zeskoczył na dół  
w sam środek otworu na deszczówkę. Na szczęście teraz 
nie było tam wody, ponieważ odprowadziła ją wielka 
rura. Ostrożnie wybrał wszystkie kaczątka i postawił 
je z powrotem na chodniku obok kaczej mamy, która 
kwaknęła krótko: „Dziękuję” i cała rodzina z powro-
tem ruszyła w kierunku domu nad strumieniem. 

Brat Harold i pracownik domu opieki rozma-
wiali chwilę, obserwując kaczą rodzinę odchodzącą  
w oddali. 

– Cieszę się, że pan im pomógł – dziękował Harold. 
– Bóg zatroszczył się o ratunek dla tych kaczuszek, 
podobnie jak troszczy się o każdego z nas.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

Kaznodzieja i kacza rodzinka
Na podstawie prawdziwej historii —Delphine Ramer
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Rozdział 7

Szukając odpowiedzi
– Powiedział, że to dom plebejski na przedmieściach z dużym 

ogrodem z przodu. Mam rację? − Michael spojrzał niepewnie na 
żonę. – Szkoda, że sobie nie zapisaliśmy, ale... trzymanie takich 
szczegółów na papierze nie jest bezpieczne.

Margaretha skinęła głową.
– Spisane plany dojazdu byłyby zbyt wielkim ryzykiem. Na 

szczęście pamiętam to samo, co ty − przycisnęła mocniej do 
siebie kosz owoców niesiony w ręku. – Mam nadzieję, że znaj-
dziemy to miejsce bez problemu. Nie możemy nikogo pytać 
o drogę.

Szybko i ostrożnie przemierzali ulicę, starając się nie wzbu-
dzać podejrzeń.

– Dotrzemy tam, jeśli taka jest wola Boża − odparł cicho 
Michael. – Cieszę się, że ulice są dziś zatłoczone. Dzięki temu 
trudniej nas dostrzec.

Ich rozmowa toczyła się niemal szeptem, a głośniej mówili 
tylko o bezpiecznych  sprawach.

– To musi być ten budynek − powiedziała Margaretha po tym, 
jak przeszli kolejne kilkaset metrów. – Z pewnością nie jesteśmy 

w centrum miasta, a poza tym z przodu jest duży ogród.
– Tak, to musi być tutaj − Michael szybko się rozejrzał, szu-

kając jakichkolwiek oznak niebezpieczeństwa. – Wygląda na 
to, że wszystko w porządku.

Podeszli do drzwi i zapukali. Drzwi otworzyły się w ciągu 
kilku sekund i stanął w nich wysoki, ciemnowłosy mężczyzna 
z promiennym uśmiechem na twarzy. Wyszedł na zewnątrz, 
zapraszając ich gestem ręki.

Weszli do środka, zamykając za sobą drzwi. Dopiero wtedy 
zaczęli rozmawiać.

– Michael? − zapytał uszczęśliwiony gospodarz. – Dzięki 
Panu, że dotarliście szczęśliwie!

– Conrad? − padła równie ożywiona odpowiedź.
– Tak, dzięki Bogu!
Mężczyźni podali sobie ręce na przywitanie, jakby znali się od 

lat, wyczuwając między sobą więź Ducha Bożego.
– Rozgośćcie się i odpocznijcie − zaprosił uprzejmie Conrad, 

wskazując na kilka stołków rozstawionych w pomieszczeniu.
– Dziękuję − uśmiechnęła się Margaretha z wdzięcznością.  

A więc to jest Conrad Grebel.
Conrad cicho zamknął zasuwę w drzwiach i upewnił się, że 

okna są odpowiednio zasłonięte. Następnie podszedł do dużego 
worka mąki w kącie pokoju i zanurzył w nim ręce po łokcie, 

fragment
książki

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

Historia Michaela Sattlera, który zmarł śmiercią męczeńską w 1527 roku

Angela K. Zehr

Część czwarta

NA ZAWSZE
Z PA NEM
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Vadiana. Jest członkiem rady miasta St. Gall i mężem mojej sio-
stry. Dzieliłem z nim stancję, gdy studiowałem na Uniwersytecie 
Wiedeńskim w Austrii.

Papiery zaszeleściły, gdy obaj mężczyźni pochylili się nad 
nimi, żeby czytać.

Ursula wyglądała przez drzwi, czując irytację. Ciepłe powie-
trze na zewnątrz zapraszało do wyjścia, a na tle szumu miasta sły-
szała trzynastoletniego Daniela śmiejącego się nad grą z kolegą 
mieszkającym po sąsiedzku. Też chciała wyjść, ale była chora  
i mama nie chciała jej narażać na przeziębienie w chłodnym 
wietrze. Patrzyła na ulicę, mając nadzieję na rychły powrót 
mamy, która poszła coś załatwić i długo jej już nie było.

Odwróciła się i wróciła do domu, gdzie Greta zagniatała 
chleb. Obserwowała miarowe ruchy jej rąk w dół i w górę, zafa-
scynowana ich rytmem.

– Daj spróbować! − poprosiła, pobudzona nagłą inspiracją. 
Może to nie jest tak przyjemne jak zabawa na podwórku, ale 
lepsze to niż siedzieć cały dzień bezczynnie w domu.

Greta spojrzała na Ursulę z wątpliwością.
– Nie wiem, czy powinnam ci dać spróbować − droczyła się. 

– Nigdy wcześniej nie zagniatałaś chleba, a przecież nie chcemy 
zostać bez kolacji, jeśli coś popsujesz!

– Nie popsuję − zapewniła Ursula. – Daj spróbować cho-
ciaż raz!

Greta rzuciła jeden doskonale uformowany bochenek na 
deskę, potem następny, a potem przygotowała trzecią bryłę 
do formowania.

– Spróbuj zrobić z tego bochenek − zaśmiała się. – Jeśli ci nie 
wyjdzie, to będę mogła jeszcze poprawić!

Ursula podniosła miękki kawałek ciasta. Patrzyła, jak Greta 
obracała poprzednie kawałki, które z każdym kolejnym klep-
nięciem coraz bardziej przypominały bochenki. Próbowała 
naśladować jej ruchy, lecz dłonie miała niezdarne i sztywne. 
Ciasto nie układało jej się tak jak Grecie. Kolejny boche-
nek Grety leżał już na desce, a Ursula wciąż męczyła się, żeby 
dokończyć swój. Klepała go ze złością, ale i tak nie wychodził 
jej tak jak służącej.

– Chcesz, żebym go wzięła? − zapytała Greta z uśmiechem  
i sięgnęła po bochenek, który Ursula oddała jej z ulgą.

– Nauczysz się, kiedy poćwiczysz − dodała, widząc rozczaro-
waną minę dziewczynki.

Za drzwiami rozbrzmiał odgłos szybkich kroków i Ursula 
pobiegła otworzyć.

– Mama! − zawołała. – Mogę wyjść na podwórko? Jest ciepło, 
a ja już czuję się lepiej!

– Dobrze − odpowiedziała Agnes. – Ociepliło się i chyba rze-
czywiście wydobrzałaś. Biegnij, ale wróć do domu na kolację!

Następnie zwróciła się do Grety.

wyjmując stamtąd sakwę. Otwarłszy ją, wyjął książkę i delikat-
nie strząsnął resztki mąki z okładki.

Margaretha rozpromieniła się, poznając od razu.
– Biblia − szepnęła z nabożnym szacunkiem.
Conrad przytaknął skinieniem głowy. Otworzył Biblię i poło-

żył ostrożnie na stole. 
– Szukajmy Boga w modlitwie, zanim zaczniemy 

− zaproponował.
Skłonili głowy.
– Dziękuję Ci, Panie, za przyprowadzenie dziś tych przy-

jaciół − zaczął łagodnie. – Znasz nasze serca i wiesz, że szu-
kamy w naszym życiu Twojej woli. Wiesz, że pragniemy Twego 
prowadzenia. Chcemy pójść wszędzie, dokąd nas prowadzisz. 
Pokaż nam swoje ścieżki i chroń nas. O to pokornie Cię pro-
simy, amen.

Podniósł głowę, a jego wilgotne oczy błyszczały w świetle 
świecy.

W tej świętej chwili milczenia Conrad otworzył Biblię.
– Chciałbym przeczytać Ewangelię Marka 16,16 − powie-

dział wreszcie, wskazując konkretne miejsce na kartce. – To 
ważny werset dla nas wszystkich, którzy opuściliśmy kościoły 
państwowe: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale 
kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Czytamy tutaj o tym, że 
Bożym planem jest chrzest. Mamy przyjąć chrzest z powodu 
naszej wiary. Niemowlęta nie mogą poznać Ewangelii, w którą 
mamy wierzyć. To sprawia, że są niewinne. Chrzczenie ich, jak 
w przypadku większości z nas, nie jest uznawane przez Boga. 
Ludzie powinni przyjmować chrzest wtedy, gdy są wystarcza-
jąco dojrzali, żeby okazać skruchę za swoje grzechy i uwierzyć 
w Pana Jezusa.

Michael skinął głową, rozumiejąc wywód Conrada.
– Proszę, mów dalej − zachęcił. – Upewniłem się, że nie jestem 

samotny w moim rozumieniu Pisma Świętego.
Conrad przewrócił kilka stron w Biblii. 
– Ani ty, ani ja nie jesteśmy jedynymi, którzy mają takie rozu-

mienie Pisma Świętego − powiedział z pewnością w głosie. – Są 
inni ludzie oddani posłuszeństwu wobec Słowa Bożego i uczest-
niczący w cierpieniach Chrystusowych. Spodziewamy się prób 
i prześladowań, ale Chrystus nas wzmocni i zachowa w wier-
ności. Tym się różnimy od niektórych nauczycieli. Na przy-
kład Huldrych Zwingli był jednym z pierwszych przywódców, 
którzy odeszli z Kościoła katolickiego i założyli Kościół prote-
stancki. Wprowadził wiele słusznych reform i dużo się od niego 
nauczyliśmy. Jednak nie jest gotów wprowadzać prawdy w czyn 
bez wsparcia ze strony władz świeckich. Oddzieliliśmy się od 
niego i utworzyliśmy grupę pod nazwą Bracia Szwajcarscy. Nie 
chcemy porzucać odkrytej prawdy, lecz postępować według niej 
i uczyć się dalej.

Conrad przerwał i wyciągnął kilka kartek zza okładki Biblii.
– Chcę wam pokazać kilka listów, jakie otrzymałem od 
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– Zrobiłaś chleb? Świetnie. Cieszę się, że mogę na tobie 
polegać!

Ursula nie słyszała już nic więcej. Wymknęła się za drzwi 
i poszła wzdłuż ulicy. Chciała odwiedzić swoją przyjaciółkę 
Reginę. Nie widziała jej od tak dawna! Regina mieszkała kilka-
set metrów dalej i Ursula mogła pokonać tę odległość bardzo 
szybko.

Szła dziarskim krokiem ulicą, a jej myśli krążyły wokół wielu 
spraw. Wyobrażała sobie, co powiedziałaby Regina, gdyby się 
dowiedziała, że Ursula widziała ją na tajnym nabożeństwie 
kilka tygodni temu. Była ciekawa, czy rodzice Reginy ochrzcili 
się ponownie, czy tylko sympatyzują z anabaptystami. Miała 
nadzieję, że Regina powie coś o tym dzisiaj sama. Po surowym 
przykazaniu ojca, żeby nigdy nie mówić o anabaptystach, Ursula 
wiedziała, że lepiej nie zadawać pytań.

Skręciła za róg i nagle wprost przed nią pojawiła się znajoma 
sylwetka. Czy to możliwe? Oczy Ursuli zrobiły się ogromne ze 
zdumienia i wydała z siebie jęk.

– Margaretha! − zawołała, stając ja wryta. – Margaretha!
Na dźwięk swego imienia, kobieta szybko odwróciła się do 

Ursuli. Zaskoczona, również zrobiła wielkie oczy, podbiegła  
i łagodnie objęła siostrę.

– Ursula! − krzyknęła. – Nie miałam pojęcia, że cię tu 
spotkam!

Roześmiana Ursula ledwie się powstrzymała od podskoków 
z podniecenia.

– Czemu do nas nie przyszłaś? − zapytała, zatrzymując się na 
chwilę, żeby wybadać oczy siostry.

Margaretha nie odpowiedziała od razu. Obok niej stanął 
jakiś mężczyzna.

Ursula obserwowała go z ciekawością, zauważając proste, brą-
zowe włosy, zdecydowane rysy twarzy i łagodne oczy.

– Kim jesteś? − zapytała wreszcie. Zawstydzona swoją śmia-
łością spuściła oczy.

Margaretha i mężczyzna roześmiali się oboje.
– Ursulo, to jest mój mąż Michael − przedstawiła towarzy-

sza Margaretha.
Ursula podniosła głowę.
– Ty jesteś Michael? − zawołała. – Michael Sattler?
– Tak, to ja − Michael z uśmiechem wyciągnął rękę na powi-

tanie, a potem spoważniał. – A ty jesteś Ursula?
– Tak − Ursula nie mogła się nadziwić, że natknęła się na sio-

strę i szwagra. Potem wróciło do niej pytanie, które powtórzyła: 
– Czemu nas jeszcze nie odwiedziliście?

Margaretha wzięła ją za rękę.
– Chodźmy do domu. Musimy być ostrożni.
Poczekała, aż ruszą z miejsca, a potem odpowiedziała na pyta-

nie Ursuli. 
– Wpadliśmy do St. Gall tylko na dzisiaj i właściwie, to wła-

śnie byliśmy w drodze do was. Czy to cię zadowala?

Ursula podskoczyła.
– Tak! Poczekajcie, niech tylko mama i Daniel was zobaczą! 

− powiedziała. – Ależ będą zaskoczeni! Tata i Jozjasz wyjechali 
z domu w interesach i będą dopiero później. Myślę, że Greta 
też będzie szczęśliwa, kiedy was zobaczy. Zrobiła dzisiaj chleb  
i pozwoliła, żebym jej pomogła.

Margaretha znów się roześmiała.
– Nie zmieniłaś się, Ursulo. Nadal masz dużo do opowiadania!
Byli już prawie w domu, gdy Ursula pociągnęła Margarethę  

i przyspieszyła w kierunku drzwi.
– Mamo − zawołała, wchodząc do środka. – Mamo, chodź 

tutaj!
Greta sprzątała mąkę rozrzuconą na stole i podłodze. 

Podniosła głowę.
– Ursulo, mama jest na podwórku i pracuje w ogrodzie.  

O, Margaretha! Ty tutaj! Czy to twój mąż?
Margaretha potwierdziła skinieniem głowy i przedstawiła ich 

sobie nawzajem. Michael z szacunkiem ukłonił się kucharce, 
a potem Ursula zaprowadziła ich do tylnych drzwi, żeby zna-
leźć mamę.

Gdy ojciec i Jozjasz weszli do domu na kolację tego wieczoru, 
byli zaskoczeni na widok Margarethy i jej świeżo poślubionego 
męża. Tata pozdrowił Margarethę i zaledwie skinął głową do 
Michaela. Ursuli zrobiło się przykro z tego powodu, ale Michael 
nie wyglądał na urażonego.

Rozdział 8

Anabaptyści
– Ursula!
Ursula odwróciła się szybko w miejscu, gdzie przycinała 

kwiaty w ogrodzie.
– Regina! − zawołała. – Przyszłaś się ze mną zobaczyć?
– Nie − Regina trzymała w ręku koszyk. – Jestem w drodze 

po zakupy dla mamy i zobaczyłam cię na zewnątrz, więc posta-
nowiłam wpaść. Nie widziałam cię od tak dawna! Mama nie 
będzie mi miała za złe, jeśli spędzę tu chwilkę.

– Niedawno szłam cię odwiedzić − odparła Ursula z zapa-
łem. – Ale po drodze spotkałam moją siostrę Margarethę i jej 
męża Michaela.

Nagle przerwała, niepewna czy powinna ujawniać, że oni są 
w mieście. Nie chciała narażać ich na niebezpieczeństwo.

Ale Regina uśmiechnęła się swobodnie.
– Właśnie wtedy od nas wychodzili. Byli...
Teraz ona nagle przerwała i wbiła wzrok w ziemię.
– Byli u was? − krzyknęła zdezorientowana Ursula. – Dlaczego 

tam byli?
Regina wyglądała na przestraszoną.
– Miałam nikomu nie mówić − wyznała. – To tajemnica.
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„Jezus (...) powiedział do nich: Ja jestem światłością świata.

Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.” Ewanglia Jana 8,12

Nagle Ursula coś zrozumiała, wydając z siebie szept na tyle 
głośny, na ile można było go słyszeć:

– Czy to dlatego, że twoi rodzice są anabaptystami? Bo 
mama mi mówiła, że Michael i Margaretha mogli się do nich 
przyłączyć.

– Skąd wiesz, że jesteśmy anabaptystami? − dopytywała się 
Regina.

Ursula szybko się rozejrzała, czy nikogo nie ma w pobliżu.
– Miesiąc lub dwa temu Daniel i ja bawiliśmy się w lesie − 

zaczęła. – Wyszliśmy z domu i natknęliśmy się na nabożeństwo. 
Byłaś tam ty, twój kuzyn Conrad i twoi rodzice. Wiedzieliśmy, 
że co najmniej rozważacie przystąpienie do nich.

Regina zrobiła wielkie oczy.
– Widzieliście nas? − szepnęła. – Czy to było to nabożeństwo, 

które przerwali żołnierze? I to ty krzyknęłaś?
Ursula potwierdziła skinieniem głowy.
– Proszę, nie mów nikomu. Ojciec nie może się dowiedzieć, 

że byliśmy świadkami. Chciałby się dowiedzieć, kto tam był, 
bo jest członkiem rady miasta. A wtedy twoi rodzice mieliby 
problemy!

Regina usiadła na trawie na skraju ogrodu i klepała ziemię 
przed sobą. Ursula usiadła obok niej. 

– Moi rodzice nie ochrzcili się ponownie − powiedziała przy-
jaciółce, ściszając głos. – Oni tylko... na razie się uczą... chyba. 
Ale myślę, że niedługo przyjmą chrzest. Proszę, nie mów o tym 
nikomu.

– Nie powiem − Ursula miała już jedenaście lat i umiała 
dotrzymywać tajemnic. – Dlaczego Michael i Margaretha byli 
u was w domu? Rozmawiali z twoimi rodzicami?

Regina pokręciła głową.
– Mój kuzyn Conrad przyszedł wtedy do nas na cały dzień 

i Michael chciał z nim porozmawiać. Kiedy dowiedzieliśmy 
się, że ktoś chce odwiedzić Conrada, wyszliśmy z domu, żeby 
mógł zostać sam. Conrad nie wiedział, że my byśmy ich roz-
poznali, a my nie wiedzieliśmy, kto ma przyjść, aż wróciliśmy. 
Oni wtedy szykowali się już do wyjścia. Byliśmy w szoku, gdy 
odkryliśmy, kto to jest!

Ursulę przeszedł lekki dreszcz.
– Wiedziałaś, że Margaretha wyszła za mąż?
– Słyszeliśmy, że wyszła za Michaela − Regina rwała gar-

ście trawy u swoich stóp. – Conrad ceni Michaela. Powiedział 
nam, że jego powodem opuszczenia klasztoru była niezgoda 
na bezbożność w życiu księży, czyli między innymi nadużywa-
nie alkoholu. Że Michael jest szczery i szuka drogi Chrystusa, 
aż ją znajdzie.

– Myślisz, że ta droga polega na przyłączeniu się do anabap-
tystów? − zapytała Ursula.

Regina wyrwała kawałek trawy i przygryzła.
– Jeśli to jest powód, dla którego Conrad jest szczęśliwszy niż 

kiedykolwiek przedtem, to z pewnością może być − zastanawiała 

się na głos. – Kiedy nas odwiedza, zawsze śpiewa i jest radosny. 
Nie wiem, jak on może być taki szczęśliwy. Często jest chory  
i wie, że ludzie go nienawidzą. Ojciec Conrada, Jacob Grebel, 
jest członkiem rady miasta i ma obowiązek sprzeciwiać się 
Conradowi. Ale Conrad nie martwi się tym.

– A czy krewni wyrzekną się was, jeśli przyłączycie się do ana-
baptystów? Czy Jacob może narobić wam kłopotów?

– Nie wiem − przyznała Regina. – Jacob nie jest taki surowy 
jak pozostali członkowie rady. Mógł zdradzić Conrada już 
dawno temu, ale nigdy nie dzieli się tym, co wie. Odkąd rada 
miasta St. Gall postanowiła w czerwcu, że nabożeństwa i nauki 
anabaptystów są zakazane, wszyscy moglibyśmy być w więk-
szym niebezpieczeństwie niż dawniej.

– Och − Ursula patrzyła bezmyślnie w dal. – Nie wiem, co 
by zrobił ojciec, gdyby Michael i Margaretha się przyłączyli. 
Nie był zadowolony ze ślubu Margarethy z Michaelem. Chyba 
wiesz, że on był przeorem u św. Piotra.

– Tak − odparła Regina. – Conrad nam powiedział.
Nagle skoczyła na równe nogi.
– Muszę iść! Mama będzie się zastanawiać, co tak długo robię 

− zrobiła krok, ale potem jeszcze raz odwróciła się do Ursuli. – 
Wszystko, o czym mówiłyśmy, zostaje w tajemnicy. Zgadza się?

– Zgadza się − Ursula wstała i ruszyła w stronę domu.

– Ursulo, idę do miasta po kawałek lnu. Przejdziesz się ze 
mną? − Margaretha wsunęła głowę przez drzwi, żeby zobaczyć 
siostrzyczkę.

Ursula spojrzała w górę.
– Oczywiście! − odłożyła haftowanie i wstała. – Mogę iść, 

mamo?
– Idź − Agnes była tak bardzo zajęta robieniem czegoś dla 

Henry’ego, że nawet się nie obejrzała.
Ursula w podskokach pobiegła do drzwi, gdzie Margaretha 

zawiązywała czepek i wkładała jakieś rzeczy do torby. 
– Mogę pójść z wami? − zażartował Michael. On również 

coś robił, lecz odłożył papiery na bok i położył atrament na 
środku stołu.

Ursula spojrzała na niego ze zdziwieniem.
– Mnie to obojętne − odparła. – Możesz iść z nami, jeśli 

chcesz.
W tym momencie wszedł Daniel.
– Oczywiście, że nie jest ci obojętne! − roześmiał się. – 

Wszyscy wiemy, że lubisz Michaela prawie tak jak Margarethę.
Był wyraźnie rozbawiony zakłopotaniem Ursuli, która potrzą-

snęła głową i odpaliła:
– A ty po prostu jesteś zazdrosny i tyle! Wolałbyś, żeby 

Michael został z tobą w domu! − wszyscy widzieli, że Daniel 
podziwiał swego szwagra. Cała rodzina cieszyła się z wizyty 
Michaela i Margarethy.
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– Moglibyście pójść wszyscy − zaproponowała Agnes. 
Usłyszała tę wymianę zdań i chciała znaleźć jakieś pokojowe 
rozwiązanie.

– Jasne, możemy iść wszyscy − zgodził się Michael, na co 
Daniel uśmiechnął się radośnie.

Ursula była rozczarowana. Miała nadzieję na osobistą 
rozmowę z Margarethą. Nie miała problemu z obecnością 
Michaela, lecz Daniel będzie rywalizował z nią o pozostanie  
w centrum uwagi. Margaretha, wyczuwając ten nastrój Ursuli, 
zaproponowała:

– W takim razie my pójdziemy po nasze płótno, a mężczyźni 
mogą iść gdzieś indziej. Jak wam się to podoba?

Ten pomysł pasował obojgu dzieciom, więc Ursula  
z Margarethą wyszły razem. Dziewczynka cieszyła się, że po 
prostu może pobyć ze starszą siostrą. Idąc w milczeniu ulicą 
minęły młyn i schody, po których Ursula wchodziła, żeby popa-
trzeć na miasto.

Potem przeszły obok domu Anny, koleżanki Ursuli. Myśl  
o Annie przypomniała Ursuli Reginę.

– Regina mi powiedziała, że byliście u nich, żeby odwie-
dzić Conrada Grebela − powiedziała nagle, zaskoczona własną 
odwagą. – Słyszalam, że Conrad powiedział, że ma dobre zdanie 
o Michaelu i uważa go za szczerego człowieka.

Margaretha spojrzała na nią zdumiona.
– Kim jest Regina? − zapytała wreszcie.
– To kuzynka Conrada. Ty i Michael byliście u nich, gdy roz-

mawialiście z Conradem − wyjaśniła cierpliwie.
– O, tak, teraz sobie przypominam − odparła Margaretha. – 

Wujek Conrada i jego rodzina wrócili, kiedy szykowaliśmy się 
do wyjścia. Co jeszcze powiedział?

Ursula wzruszyła ramionami.
– Niewiele. Powiedział jeszcze, że jeśli Michael będzie szukał 

wytrwale, to znajdzie drogę Chrystusa. Jaka jest właściwa droga, 
Margaretho?

Margaretha zwolniła kroku, rozejrzała się szybko, a potem 
spojrzała na Ursulę.

– To jest trudne pytanie, siostrzyczko. Myślisz poważnie jak 
na swój wiek! − klepnęła Ursulę w ramię. – Ale zanim odpo-
wiem, zadam ci pytanie. Powiedz, czy ojciec wie o tamtym 
spotkaniu?

– Nie − Ursula kopnęła kamyk i patrzyła, jak toczy się przed 
nią po ulicy. – Regina nie chciała, żebym mówiła nikomu,  
a poza tym... poza tym tata powiedział, że mamy nie rozma-
wiać o anabaptystach.

Wbiła wzrok w ziemię, zawstydzona swoim 
nieposłuszeństwem.

Za nimi dał się słyszeć odgłos kroków, więc odwróciły się 
obie. To był Michael.

– Daniel chciał się rozejrzeć w sklepie z wyrobami żelaznymi 
− wyjaśnił – więc postanowiłem was odszukać. Powiedział, że 

niedługo do nas dołączy.
– Rozumiem − Margaretha w kilku słowach zrelacjonowała 

Michaelowi, co powiedziała jej Ursula. I zakończyła jej pyta-
niem. – Jaka jest właściwa droga, Michael?

Michael nie był wylewnym człowiekiem. Chwilę się zastana-
wiał, zanim odpowiedział. Ursula czekała niecierpliwie.

Wreszcie spojrzał na nią i uśmiechnął się.
– To jest dobre pytanie, Ursulo − powiedział uprzejmie. – 

A ja nie mam dla ciebie wszystkich odpowiedzi, bo sam ciągle 
szukam.

Odczekał chwilę, a potem ciągnął dalej.
– Chciałbym powiedzieć to ostrożnie wiedząc, co twój tata 

myśli o tym wszystkim. Żadną miarą nie chciałbym nie dopi-
sać w okazywaniu mu należnego szacunku.

Ursula skinęła głową.
– Myślę, że tata cię lubi − powiedziała pod wpływem impulsu. 

– Nigdy nie słyszałam, żeby powiedział o tobie coś niemiłego. 
A mama powiedziała mi, że on cię szanuje.

Mogła jeszcze dodać, że według Jozjasza jest to szacunek „nie-
chętny i bez przekonania”, ale jednak szacunek.

Michael spojrzał na nią poważnie.
– Możliwe, że twój tata szanuje mnie obecnie − powiedział 

cicho. – Ale gdybyśmy się przyłączyli do anabaptystów, wów-
czas mogłoby się to zmienić. On należy do rady miasta i musi 
być ostrożny. Jego obowiązkiem jest chronić swoje dzieci, więc 
nie mogę działać przeciw niemu. Zadałaś jednak dobre pytanie 
i chcę ci na nie odpowiedzieć. Myślę, że odpowiedź Conrada 
Grebela udzielona jego kuzynce jest właściwa również dla ciebie. 
Jeśli będziesz zawsze szukać Bożych dróg i robić wszystko, żeby 
postępować według Jego doskonałej woli, to On pokaże ci wła-
ściwą drogę.

Ursula spojrzała przez ramię i zauważyła Daniela przedzie-
rającego się przez uliczny tłum. Wiedziała, że najwyższa pora 
zadać ostatnie pytanie, jakie jej pozostało.

– A czy myślisz, że anabaptyści znaleźli właściwą drogę?
Tym razem Michael się nie zawahał.
– Możliwe − odparł. – Bardzo możliwe. Odkryli coś, czego 

kościół państwowy nie oferuje, to jest pewne. Módl się w tej 
sprawie, Ursulo. I za nas też. Troszczymy się o ciebie i zależy 
nam, żebyś znalazła właściwą drogę.

Ursula nie odpowiedziała. Nie była w stanie − nawet, gdyby 
chciała. Emocje ścisnęły jej gardło. Nie wiedzieć czemu, miała 
wrażenie, że cokolwiek postanowi Michael, będzie słuszne. 
Szedł za Bogiem uważnie i całym sercem. Podjęła decyzję, że 
ona też tego chce. Będzie próbowała pamiętać, żeby więcej się 
modlić i prosić Boga, by doprowadził ją do prawdy.

—ciąg dalszy nastąpi
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O śpiesz do Zbawcy!
Jeszcze dziś Doń pójdź!

Porzuć swoje troski,
Zwątpienia i żale,
Błędne drogi rzuć!

Oto wielki czas nadchodzi!
Wkrótce przyjdzie Pan,
Aby zabrać swoje dzieci
Do niebiańskich bram.

Zwróć więc swoje oczy
Tam, gdzie konał Pan,

Tam, gdzie wszystkie twoje grzechy
Zmazał własną świętą krwią,
Płynącą z Jego bolesnych ran.

Padnij przed nim na kolana,
Kornie pochyl się, 

Proś o łaskę, przebaczenie...
A On nie odrzuci cię!

Nie odrzuci, nie odtrąci i nie wzgardzi,
Gdy do Niego zbliżysz się.

Przebaczy wszystkie winy twoje
I oczyści serce twe!

—Alfreda Furgała
Ostatni Zew

Śpiesz się do Zbawcy!



Pogoda ducha, odwaga  
i przewidywanie

Pogoda ducha: Ta cecha jest istotą samodzielności. Jeśli ma się zadanie do wykonania 
a w pobliżu jest ktoś, kto może być źródłem zachęty, to zadanie wydaje się łatwiejsze  
i czas płynie szybciej. Ludziom, którzy nie mają w sobie pogody ducha, czas upływa 
wolniej a praca wydaje się cięższa. Są ludzie, którzy potrafią zachować pogodę ducha 
nawet w ciężkich okolicznościach. 

Chrystus powiedział do człowieka chorego na paraliż: „Ufaj, grzechy zostały ci 
odpuszczone”.

Odwaga: Moralna odwaga jest jedną z najważniejszych cech w naszym rozważaniu. 
Śmiałe i odważne nastawienie przyczynia się do odnoszenia sukcesów. Oczywiście, 
mówimy o odwadze w dobrym znaczeniu. Właściwy rodzaj odwagi to na przykład ten, 
kiedy ktoś próbuje nas namówić do picia, hazardu albo innych złych zwyczajów, a my 
zdecydowanie mówimy „nie”. 

W Księdze Przypowieści 28,1 Salomon mówi: „Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, 
lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew”. 

Zapobiegliwość, czyli przewidywanie: Dobrze jest umieć rozważyć konsekwencje 
swoich czynów. Niektórzy ludzie nie mają takiego zwyczaju i biegną ślepo wprost ku 
niebezpieczeństwu. Nie będziemy potrafili sobie pomóc w wielu sytuacjach, jeśli nie 
będziemy przewidujący. Bardzo niemądre jest niepotrzebne ryzykowanie życia lub 
czegokolwiek innego, a także odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę. Jeśli nie jesteś 
rozsądny i przewidujący, na pewno będziesz tego żałować. 

I znowu w Księdze Przypowieści Salomona 16,21 czytamy: „Człowieka o mądrym sercu 
nazywa się rozsądnym (...)” (BWP). 

Ułatwianie sobie życia nie jest specjalnie duchową rzeczą, a raczej tymczasową; nie 
jesteśmy w stanie osiągnąć celu bez Bożej pomocy i błogosławieństwa. Może więc 
nieraz w zadaniach codziennego życia, a szczególnie w tych duchowych, powiemy 
jak Dawid w Psalmie 121: „Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? 
Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię”, mając na względzie, że Pan nie 
aprobuje samolubnego życia, ale mówi: „(…) starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem 
i wszystkim” (1 Tes 5,15 – przyp. red.)
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