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Biblia opowiada historię dwóch braci, Jakuba i Ezawa. 
Gromadzenie żywności było wtedy trudne. Każdy 
kawałek mięsa, jakie jedzono, musiał być świeżo przy-
rządzany z zabitego zwierzęcia. Nie znano metod prze-
chowywania mięsa, więc trzeba było często przeprowa-
dzać ubój. A to zabierało wiele czasu.

Pewnego dnia Ezaw, starszy brat, wrócił z pola słaby 
i głodny. Prawdopodobnie nie miał nic albo prawie nic 
do zjedzenia tego ranka. Teraz było już południe i czuł 
się zbyt słaby, żeby coś sobie przyrządzić. Prosząc swego 
młodszego brata Jakuba o coś do zjedzenia, powiedział: 

– Daj mi jeść, proszę cię, z tej czerwonej potrawy, bo 
jestem spracowany.

– Sprzedaj mi dziś twoje pierworództwo – odparł 
Jakub.

– Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi pierworództwo? 
– zgodził się Ezaw.

I tak Jakub dał Ezawowi jeść w zamian za oddanie 
mu pierworództwa przez starszego brata. Później Jakub 
oszukał ojca, który w związku z pierworództwem go 
pobłogosławił.

– Wziął moje pierworództwo, a teraz zabrał moje bło-
gosławieństwo – płakał Ezaw.

Choć Ezaw twierdził, że Jakub wziął jego błogosła-
wieństwo, to w Liście do Hebrajczyków 12 czytamy, że 

Ezaw sprzedał je bratu za jedną potrawę. Prawda jest 
taka, że nie pomyślał trzeźwo i pozwolił na to, by jego 
wyborem pokierowała cielesność. Zebrał to, co zasiał.

Apostoł Paweł napisał list do kościołów w Galacji. 
Czytając ten tekst, szybko można się zorientować, na 
czym polegały problemy adresatów. Pozwolili fałszy-
wym nauczycielom przekręcać Ewangelię. Zaczęli  
w Duchu, ale chcieli skończyć w ciele, okazując gorli-
wość w złych sprawach.

Paweł ostrzega ich, żeby mocno trzymali się wolno-
ści, do której zostali wyzwoleni. „Nie poddawajcie się 
na nowo pod jarzmo niewoli”. „Zostaliście powołani do 
wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażaj-
cie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim”.

Pod koniec tej księgi Paweł mówi: „Nie łudźcie się, 
Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek 
sieje, to też żąć będzie” (Ga 6,7). Ostrzegł w ten sposób 
Galacjan, żeby nie siali dla ciała. „Bo kto sieje dla swego 
ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla 
Ducha, z Ducha żąć będzie życie wieczne”.

Sianie i zbieranie to określenia rolnicze. To, co zasie-
jecie na polu, będziecie na nim żąć. Podobne rodzi 
podobne. Sianie i zbieranie to sztywna zasada, której nie 
można zmienić. Niektórzy chcą siać złe nasiona i zbierać 
dobre owoce. Gdyby tak było można, to powinniśmy się 

—Alvin Mast

SIANIE I ZBIERANIE 

od redakcjisłowo

„Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. 
Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.” 1 List Jana 2,13
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również spodziewać zebrania złych owoców po posia-
niu dobrego ziarna. To mniej więcej tak, jakbyśmy wie-
rzyli, że można skoczyć z dachu i nie spaść na ziemię. 
Znajomość tego prawa powinna wzbudzić w nas ostroż-
ność w postępowaniu. Aby uniknąć złych zbiorów, 
należy siać dobre ziarno.

Jednak zanim zasiejemy, należy odpowiednio zadbać 
o glebę. „Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce  
i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?” – mówi 
prorok Jeremiasz. Czytając Biblię widzimy, że to prawda. 
Nawet ludzie powołani przez Boga musieli strzec swoich 
serc.

Adam i Ewa posłuchali węża. Żona Lota okazała 
nieposłuszeństwo i spojrzała za siebie, żeby zobaczyć 
deszcz siarki spadający na bezbożnych. Dawid wdał się 
w romans z Batszebą. Nawet siostra Mojżesza Miriam 
wypowiadała się przeciwko bratu.

Kluczem do właściwego postępowania jest właściwe 
myślenie. Potrzebujemy nowego serca i nowego umysłu, 
co jest możliwe jedynie dzięki ofierze Jezusa na krzyżu. 
Zostaliśmy zanurzeni w śmierć Jezusa Chrystusa. „Czyż 
nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w 
Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? 
Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, 
aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez 
chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości 
życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podo-
bieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni 
w podobieństwo zmartwychwstania; wiedząc o tym, że 
nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby 
ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie 
służyli grzechowi” (Rz 6,3–6).

Powinniśmy myśleć tak jak Chrystus. To dzieje się 
poprzez nowe narodzenie i śmierć dla świata. „A ci, 
którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało 
wraz z namiętnościami i pożądliwościami” (Ga 5,24). Po 
nowym narodzeniu mamy się upodabniać do Chrystusa. 
Fragment z Listu do Rzymian 12,1–2 zachęca, byśmy 
nie upodabniali się do tego świata, lecz przemieniali na 
podobieństwo Chrystusa.

Gdy nasze umysły są skoncentrowane na Chrystusie 
dzień po dniu, zmienia się nasz charakter. W miarę, 
jak zmieniają się nasze upodobania, pragniemy być  
z Jezusem, a nasze nawyki stają się coraz bardziej święte. 
Pismo mówi, żebyśmy „postępowali w Duchu, a nie 
spełnimy pożądania ciała” (Ga 5,16). Takie postępowa-
nie jest kluczem do zbierania dobrych owoców. „Lecz 
teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami 
Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu 
życie wieczne” (Rz 6,22).

Co robimy ze złymi zbiorami? Czasem ktoś zasiewa 
złe ziarno, a potem pokutuje. Czy Bóg zmieni rodzaj 
zbiorów? Generalnie tego nie robi. Czasem zsyła suszę 
i zbiory są skąpe, ale przeważnie ziarno wydaje owoc 
według swego rodzaju.

Zazwyczaj taka osoba odkrywa, że musi zebrać gorzki 
owoc tego, co zasiała. Po zasianiu trzeba poczekać na 
zbiory. Owoc rzadko jest gotowy od razu po zasianiu. 
Czasem zbiory są długie i gorzkie.

Istnieje różnica między sałatą a orzechem. Sałata jest 
gotowa do zebrania około dwudziestu dni po zasianiu. 
Wtedy można już zbierać i nic innego z ziarna już nie 
wyrośnie. Po zasadzeniu drzewa orzechowego trzeba 
latami czekać na orzechy. Czasem ziarno rodzi owoc 
na całe życie.

Właśnie dlatego powinniśmy uważać, co siejemy. Jeśli 
siejemy z ciała, musimy pokutować. Prawdziwy żal za 
grzechy jest pierwszym krokiem prawdziwego upamię-
tania. Chrystus jest naszym Pośrednikiem. „Jeśli wyzna-
jemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby 
nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nie-
prawości” (1 J 1,9). Nawet jeśli zbiory są gorzkie, po upa-
miętaniu jesteśmy wzywani do cierpliwego wytrwania.

Możemy uczyć się od króla Dawida. Upamiętał się,  
a mimo to cierpiał. Dziecko poczęte w wyniku grzechu 
zmarło. W psalmach widzimy przejawy żalu Dawida, na 
przykład w Psalmie 51: „Zmiłuj się nade mną, Boże (…). 
Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości. (…) Oczyść 
mnie hizopem, a będę oczyszczony”. Podobne wersety 
są dobre dla tych, którzy pokutowali, porzucili grzech  
i teraz zbierają gorzki owoc: „Tym, którzy przez wytrwa-
nie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmier-
telności” (Rz 2,7). „Radujący się w nadziei, cierpliwi  
w ucisku, nieustający w modlitwie” (Rz 12,12). „Pan zaś 
niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpli-
wemu oczekiwaniu Chrystusa” (2 Tes 3,5).

Pamiętajcie, że „kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć 
będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć 
będzie życie wieczne”. Przykładajmy wielką uwagę, by 
siać dla Ducha zamiast dla ciała.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Przystępując do pisania swojej pierwszej książki Will the 
Real Heretics Please Stand Up, zaprosiłem do współpracy 
znajomego, który jest utalentowanym pisarzem. Pewnego 
sobotniego popołudnia urządziliśmy sobie „burzę mózgów” 
w związku z naszym projektem. Znajomy zaczął od pytania: 

– David, co masz na wynos?
– Co mam na co?
– Na wynos – powtórzył. – Chodzi mi o jakąś główną 

myśl, którą czytelnicy otrzymaliby na wynos po przeczyta-
niu twojej książki. Czyli wynieśli z jej przeczytania.

– Cóż – odparłem nieśmiało. – Właściwie, to nie mam 
nic „na wynos”. Po prostu chcę podać czytelnikom garść 
informacji.

Dzięki jego pomocy książka została napisana i zawierała 
konkretne przesłanie. Podobnie jest z kazaniem. Ono musi 
mieć jakiś cel. Powinieneś dokładnie wiedzieć, dlaczego 
wybierasz taki a nie inny temat, i dokąd chcesz zabrać swoich 
słuchaczy. Czy chcesz ich zmotywować do zmiany jakiegoś 
aspektu ich życia? Zachęcić niezbawionych, żeby poddali 
swoje życie Chrystusowi? Przekonać do przyjęcia konkret-
nej doktryny lub punktu widzenia? Czy może zachęcić do 
konkretnego działania?

Widzisz, nie wystarczy jedynie określić temat. Musisz 
mieć jakąś myśl przewodnią – w przeciwnym razie twoje 
kazanie będzie dla słuchaczy jałowe.

Nie chcę sugerować, że kazania instruktażowe są nie-
potrzebne. Właściwie większość moich kazań ma przede 
wszystkim charakter informacyjny. Zawsze się jednak 
staram mieć jakiś konkretny cel, zamiast przedstawiać po 
prostu zestaw suchych informacji. Chcę sprowokować słu-
chaczy do zmian w życiu lub myśleniu – a przynajmniej 

Cel kazania
do okazywania wdzięczności Bogu za Jego cudowne 
dzieła.

Wyobraź sobie grupę młodych ludzi próbujących grać  
w siatkówkę. Jednak nikt z nich nie wie, jaki jest cel odbi-
jania piłki – dlatego przebijają ją bez sensu z jednej strony 
siatki na drugą. Po chwili takie zajęcie stałoby się bardzo 
nudne, prawda? Podobnie jest z kazaniem pozbawio-
nym celu. Ono bardzo szybko zaczyna nużyć słuchaczy. 
Zgromadzenie nie potrafi się zorientować, jaki jest sens prze-
słania. A to dlatego, że ono nie ma sensu. Głównym celem 
mówcy jest wówczas zasypanie braci i sióstr mnóstwem 
informacji w ciągu sześćdziesięciu minut.

Przygotowywanie kazania bez sprecyzowanego celu przy-
pomina budowanie domu bez żadnego pojęcia, jak on osta-
tecznie ma wyglądać. Nawet najlepszy budowniczy nie 
byłby w stanie tego zrobić. Gdyby spróbował, wyszedłby 
z tego jeden wielki bałagan, złożony ze śrubek, krokwi 
i muru. Podobnie, żaden sługa Chrystusa nie powinien 
wygłaszać kazania bez konkretnego celu, do którego mia-
łoby ono zmierzać.

Twój cel musi dotyczyć czegoś, co ciebie samego mocno 
przekonuje i dotyka. W momencie kończenia przygoto-
wań powinieneś mieć już do powiedzenia coś takiego, 
żebyś nie mógł się doczekać, kiedy to wygłosisz przed 
zgromadzeniem.

Temat + Cel = Motyw przewodni 
Po wybraniu tematu musisz połączyć go z celem tak 

szybko, jak to możliwe. Powiedzmy, że twoim głównym 
tematem będzie „Abraham”. Mógłbyś o nim mówić bez 
problemu przez całą godzinę. Gdy jednak nie będzie w tym 

—David BercotCzęść piąta

Jak efektywnie przemawiać

nauczanie
„Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.” Księga Psalmów 119,130
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żadnego celu, słuchacze niewiele na tym skorzystają. Pomyśl 
zatem, dokąd chcesz ich zaprowadzić pod koniec kazania. 
Możliwości jest wiele.

Na przykład, twoim celem może być zachęcenie ich do 
naśladowania wiary Abrahama. Albo pokazanie, jak jego 
wiara współpracowała z uczynkami, o czym nauczają Paweł 
i Jakub. W ten sposób twoim ostatecznym celem będzie 
udzielenie pomocy słuchaczom w lepszym zrozumieniu 
kwestii zbawienia. Możesz również obrać sobie za cel wska-
zanie błędów popełnionych przez Abrahama, żeby słucha-
cze mogli unikać ich powtarzania.

Kiedy już połączysz konkretny temat z celem kazania, 
uzyskasz w ten sposób motyw przewodni. Może on brzmieć 
na przykład „zrozumienie, w jaki sposób wiara współ-
działa z uczynkami w ramach zbawienia”. Albo „jak unikać 
błędów popełnionych przez Abrahama”. Albo „naśladowa-
nie wiary Abrahama”.

Po ustaleniu motywu przewodniego, można już nadać 
kazaniu jakiś tytuł. W większości kościołów kaznodzieje 
podają go we wstępie wypowiedzi. Tytuł może być iden-
tyczny jak myśl przewodnia. Możesz również nadać kaza-
niu jakiś tytuł bardziej prowokujący do przemyśleń – odno-
szący się do myśli przewodniej, lecz bardziej przyciągający 
uwagę. 

Temat, cel i motyw, czyli myśl przewodnia, stanowią 
jakby fundament całej budowli. To jest początek. Teraz 
czas przystąpić do konstrukcji ścian i dachu. Od czego 
zaczniemy?

Pytania do dyskusji
1. Dlaczego kazanie powinno mieć jakiś cel?
2.  Co uzyskujemy łącząc temat i cel kazania?
3. Czy tytuł kazania musi być identyczny z jego myślą 

przewodnią?

Ćwiczenia
Instruktor: Poproś każdego z uczestników, żeby podą-

żał za procedurą budowania domu. Zazwyczaj pierwszą 
rzeczą, jaką robi budowniczy, jest przygotowanie miejsca. 
Następnie są wylewane fundamenty (co jest połączone  
z podstawowymi pracami hydraulicznymi). Po wylaniu 
fundamentu pora na postawienie ścian i położenie dachu. 
Dalej podwykonawcy zakładają instalację elektryczną, izo-
lację i wieszają płyty gipsowo-kartonowe. Wreszcie, budow-
niczy nadzoruje prace wykończeniowe takie jak malowa-
nie, wykończenie wnętrza, położenie podłóg i dokończenie 
prac hydrauliczno-elektrycznych.

Budowanie kazania przebiega podobnie. Najbardziej 
doświadczeni kaznodzieje wykonują kilka podstawowych 

kroków. Ja osobiście trzymam się sześcioczęściowego planu 
podanego poniżej. Kolejne punkty są elastyczne i mogą 
zostać dostosowane do twoich upodobań. Jeśli jednak 
chcesz być efektywnym mówcą, będziesz musiał się trzy-
mać jakiegoś planu.

Budowanie kazania w sześciu krokach
Oto kroki, które podejmuję podczas przygotowywania 
kazań:

 · modlitwa o Boże prowadzenie,
 · zebranie materiałów,
 · przemyślenie całości,
 · znalezienie ilustracji,
 · organizacja kazania,
 · nadanie ostatecznego kształtu.

Modlitwa o Boże prowadzenie
Nigdy nawet bym nie pomyślał o zaczynaniu przy-

gotowań do kazania, czy o napisaniu książki bez 
modlitwy – i ty również nie powinieneś próbo-
wać. Punktem początkowym dla wszystkich chrześci-
jańskich mówców powinna być modlitwa. Bóg chce, 
żeby twoi słuchacze dowiedzieli się czegoś konkret-
nego, o czym ty sam z siebie byś nawet nie pomyślał. 
On jest zainteresowany tym, co masz do powiedzenia  
i pomoże ci, jeśli Go o to poprosisz. Ale nie módl się tylko 
na początku przygotowań – rób to przez cały czas.

Zebranie materiałów
Jakich narzędzi do zbierania materiałów powinien 

używać kaznodzieja? Właściwie jedynym zasadniczym 
narzędziem jest Biblia. Przez większość historii chrześcijań-
stwa kaznodzieje nie mieli do dyspozycji żadnych innych 
źródeł poza Biblią. Dlatego nie wyobrażaj sobie, że jesteś 
w beznadziejnej sytuacji, jeśli nie posiadasz ogromu źródeł. 
Posiadanie Biblii i jej znajomość jest podstawą.

Mimo to, inne narzędzia mogą być przydatne. Na przy-
kład pomoce biblijne. Kaznodzieje często korzystają z kon-
kordancji, słowników biblijnych czy atlasów. Dobra ency-
klopedia biblijna czy przekłady interlinearne również są 
bardzo pomocne.

Przyjmijmy, że tytuł twojego kazania brzmi: „Grzech 
pożądliwości”. W mojej konkordancji czytam, że słowo 
„pożądliwość” w różnych formach pojawia się w Biblii 38 
razy. Przy pomocy konkordancji możemy znaleźć wszyst-
kie te miejsca. Ale konkordancja nie cytuje całego wersetu 
w jego kontekście.

Istnieją takie pomoce, które podają wersety pogrupo-
wane tematycznie. Jeśli chodzi o nasz przykład, to w takich 
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źródłach możemy znaleźć długą listę przykładów pożą-
dliwości w całej Biblii – takich jak Dawida pożądającego 
Batszeby czy Ewę pożądającą zakazanego owocu. Inne 
źródła mogą wzbogacić twoją wiedzę o elementy spoza 
konkordancji.

Jak wspomniałem, słowo „pożądać” znajdujemy w 38 
fragmentach Biblii. Wątpię jednak, żebyś chciał przyta-
czać podczas kazania wszystkie 38. Dlatego wybierz kilka 
najważniejszych, które najlepiej posłużą rozwinięciu myśli 
przewodniej. Do godzinnego kazania powinno wystarczyć 
pięć lub sześć z nich.

Przemyślenie całości
W tym momencie masz już przygotowany temat, myśl 

przewodnią i trafne fragmenty Pisma, które posłużą jako 
filary kazania. Co teraz? Czas na przemyślenie całości. 
Rozmyślając, spisuj wszystko, co przychodzi ci do głowy. 
Na tym etapie nie martw się o porządek, w jakim je zapi-
sujesz. Zalecałbym pisanie albo na osobnych kartkach, 
albo po prostu w edytorze tekstów na komputerze. To 
pomoże poukładać później te przemyślenia w jakiś logiczny 
porządek. 

Myśląc, zadawaj sobie wiele pytań: Jakich pożądliwości 
doświadczam we własnym życiu? Jakie są największe sła-
bości mojego zgromadzenia w tej dziedzinie? Jakie pytania 
zadaliby mi słuchacze, gdyby mieli taką możliwość? Na jaki 
opór ze strony społeczności może natrafić takie kazanie? 

Miejmy nadzieję, że modliłeś się i rozmyślałeś nad 
kazaniem już od kilku dni lub tygodni. Zbierz wszystkie 
notatki. Budując kazanie, będziesz musiał rozwinąć myśl 
przewodnią poprzez przykłady, ilustracje i praktyczne 
zastosowanie biblijnego tekstu. Te techniki pozwolą „posta-
wić” twój budynek. 

Twoje materiały powinny być również świeże, a kazanie 
twoje – nie serwuj słuchaczom „odgrzewanych kotletów” 
zaczerpniętych od kogoś innego.

Powinieneś również pokazać słuchaczom, dlaczego twoje 
przesłanie jest ważne dla nich. Miarą kazania jest efekt, jaki 
na nich wywiera. Jeśli nie dowiedzą się, dlaczego kazanie 
jest istotne, to szybko o nim zapomną. Pamiętając o celu 
wypowiedzi, prowadź słuchaczy w jego kierunku przy 
pomocy mocnych, przekonujących argumentów. Nie pole-
gaj na sposobie przekazu, żeby ich przekonać. Nawet, jeśli 
umiałbyś porwać społeczność wyłącznie motywacyjną 
formą przesłania, efekt będzie krótkotrwały, jeśli treść nie 
dostarczy im solidnego materiału do przemyśleń.

Wreszcie, pisząc konspekt, określ kluczowe terminy.  
W naszym przykładzie kazania o pożądliwości możesz 
podać definicję tego pojęcia.

Często trafiam na jakąś mentalną blokadę mniej więcej 
na środkowym etapie przemyśleń o całości kazania. Nie 
umiem wtedy nic nowego wymyślić ani nie przychodzi 
mi do głowy żaden nowy kierunek. W tym momencie po 
prostu odkładam wszystko na bok i wracam do tematu  
w jakimś innym dniu. Właśnie dlatego próbuję rozpoczy-
nać przygotowania z co najmniej tygodniowym wyprzedze-
niem. Po kilkudniowej przerwie blokada zazwyczaj ustę-
puje i mogę już dokończyć ten etap.

Ilustracje, organizacja i nadanie kształtu 
całości

Niestety, większość mówców kończy przygotowania  
w momencie zgromadzenia wystarczających materiałów  
i przemyślenia całości. Nie ilustrują w kazaniu zasadniczych 
myśli. Nie nadają mu ostatecznego kształtu. W efekcie ich 
kazania zamiast „wpadać w ucho” są nudne, chaotyczne  
i zbyt długie. Ostatnie kroki w postaci znalezienia ilustra-
cji, zorganizowania konspektu i nadania kształtu całości są 
na tyle ważne, że poświęcę im całe rozdziały.

Pytania do dyskusji
1. Wymień sześć kroków budowania kazania.
2. Dlaczego należy się modlić o prowadzenie podczas 

przygotowań?
3. Jaki jest zasadniczy materiał źródłowy do przygo-

towywania kazań?
4. Wymień kilka rodzajów narzędzi pomocnych do 

studiowania Biblii.
5. Opisz metodę obmyślania całości kazania – albo 

opisaną powyżej, albo wymyśloną przez ciebie 
osobiście..

6. Co zrobić, gdy trafimy na mentalną blokadę pod-
czas przygotowań?

Ćwiczenia
a. Instruktor: Na podstawie uprzednio wybranego 
tematu i myśli przewodniej każdy uczestnik powinien 
zrobić badania źródłowe do 10–minutowego kazania.
b. Instruktor: Po zakończeniu badań źródłowych każdy 
uczestnik powinien przemyśleć całość połączonego 
tematu i myśli przewodniej, spisując wnioski na papie-
rze lub na komputerze.

 —ciąg dalszy nastąpi
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Akwila i Pryscylla: Pomocnicy w Chrystusie

Druga podróż misyjna Pawła jest opisana w Dziejach 
Apostolskich od drugiej części rozdziału 15. do roz-
działu 18. Barnaba, towarzyszący apostołowi w pierwszej 
podróży, chciał wziąć ze sobą Marka. Ten jednak odłączył 
się wtedy od nich i Paweł uznał, że nie powinien udawać 
się z nimi w drugą podróż. Zatem Barnaba wziął ze sobą 
Marka i popłynęli razem na Cypr.

Paweł chciał wziąć ze sobą kogoś, na kim można polegać 
i kto wytrwa w prześladowaniach oraz trudach podróży, 
więc zabrał Sylasa zamiast Marka i pojechał w innym kie-
runku niż Barnaba. W Listrze dołączył do nich Tymoteusz 
jako kolejny towarzysz podróży (Dz 16,1). Udali się razem 
dalej na północny zachód do kraju znanego dzisiaj jako 
Turcja, a gdy przybyli do Troady, dołączył do nich Łukasz 
i razem poszli do Filippi.

Cała grupa udała się do Macedonii (w północnej 
Grecji), zakładając kościoły w Filippi, Tesalonikach  
i Berei. Stamtąd poszli do Achai (Grecja południowa) – 
najpierw zatrzymując się w Atenach, a potem spędzając 
półtora roku w Koryncie, gdzie został założony kolejny 
Kościół.

Korynt był jednym z wielkich miast w imperium 
rzymskim. Leżał na wąskim kawałku lądu oddzielają-
cym dwa morza. Ruch lądowy między północą a połu-
dniem musiał przebiegać przez Korynt, a większość 
handlu, który Rzym prowadził z krajami ze Wschodu, 
przechodziła przez jego zatoki. Miasto było znane  
z bogactwa, luksusu i niemoralności. Tamtejszy teatr  
w czasach nowotestamentowych mógł pomieścić 14 000 
ludzi.

Paweł odwiedził Korynt po raz pierwszy podczas dru-
giej podróży misyjnej. Wydarzenie to jest opisane w 18. 
rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam apostoł poznał 
pewne małżeństwo – Akwilę i Pryscyllę. Podczas pobytu 
w Koryncie przez półtora roku mieszkał u nich w domu.

Po tym długim pobycie w Koryncie Paweł wrócił 
do Jerozolimy i Antiochii, zatrzymując się po drodze  
w Efezie; w drodze do tego miasta towarzyszyli mu Akwila 
i Pryscylla. Tam spotkali Apollosa – elokwentnego Żyda, 
który później został wpływowym przywódcą kościoła  
w Koryncie (1 Kor 3,6) i w Efezie (1 Kor 16,8-12). Apollos 
wiernie pomagał Pawłowi przez wiele lat, o czym wspo-
mina sam apostoł w końcówce Listu do Tytusa (3,13). 

—Harold S. Martin

Kiedy Akwila i Pryscylla przybyli z Pawłem do Efezu, 
wtedy zamieszkali tam na jakiś czas. Kościół efeski 
spotykał się u nich w domu (1 Kor 16,19). Poznawszy 
Apollosa, dowiedzieli się od niego, że znał tylko „chrzest 
Janowy” (Dz 18,25). Wtedy objaśnili mu dokładniej 
podstawy chrześcijańskiej wiary (Dz 18,24-26). Apollos 
potrafił publicznie zwalczać przywódców żydowskich, 
obalając ich sprzeciwy wobec nauk chrześcijańskich.

Po raz pierwszy spotykamy Pryscyllę i Akwilę  
w Koryncie, podczas drugiej podróży misyjnej Pawła. 
Usługiwał on wtedy w Grecji i właśnie przybył do 
Koryntu z Aten, które leżą niedaleko. Nasza lekcja  
w niniejszym artykule koncentruje się na tym chrześci-
jańskim małżeństwie opisanym w 18. rozdziale Dziejów 
Apostolskich. Zwracamy uwagę na trzy główne sprawy:

1) Pryscylla i Akwila zostają przedstawieni  
(Dz 18,1-19),

2) Pryscylla i Akwila sami objaśniają naukę chrześci-
jańską (Dz 18,24-26),

3) Pryscylla i Akwila są wspominani (Rz 16,3-5; 1 Kor 
16,19; 2 Tm 4,19).

1. Pryscylla i Akwila zostają przedstawieni  
(Dz 18,1-19).

W 18. rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, 
że Paweł właśnie przyszedł do Koryntu zniechęcony  
(1 Kor 2,1-5). Został bardzo poniżająco potraktowany 
w Filippi, był prześladowany w Berei, a w Atenach spo-
tkał się z chłodnym przyjęciem. Słowo „potem” (18,1) 
odnosi się właśnie do wydarzeń w tym mieście. Paweł 
głosił swoje przesłanie na Polu Marsowym, a w Dziejach 
Apostolskich 17,32 czytamy: „Gdy usłyszeli o zmar-
twychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: 
Posłuchamy cię o tym ponownie”. Dziele Apostolskie 
17,34 mówią, że niewielu uwierzyło temu przesłaniu. 
Większość nie była pod jakimś wielkim wrażeniem.

Następnie Paweł przybył do Koryntu, będąc całkowi-
cie nieznaną osobą w wielkim i niegodziwym mieście. 
Korynt liczył wtedy około 700 000 mieszkańców i miał 
reputację miasta pełnego niemoralności. Ich świątynia 
była poświęcona Afrodycie (bogini piękności). W mie-
ście pracowało około tysiąca prostytutek, które wycho-
dziły wieczorami na miasto, żeby uprawiać swój zawód. 
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Korynt był również centrum greckiej kultury, a jego 
obywatele pławili się w luksusie i przyjemnościach.

Do takiego miasta przyszedł apostoł Paweł. 
Zaczął od zwiastowania Ewangelii w miejsco-
wej synagodze, a jego celem było nie znać między 
ludźmi nikogo, z wyjątkiem „Chrystusa, i to ukrzy-
żowanego” (1 Kor 2,2).

Kiedy już znalazł się na miejscu, wtedy wyda-
wało się, że Bóg go tam już poprzedził. Przygotował 
Pawłowi nie tylko mieszkanie, lecz również moż-
liwość utrzymania się. Obydwie potrzeby zostały 
zaspokojone przez Żyda Akwilę i jego żonę Pryscyllę.

Obydwoje byli zajęci szyciem namiotów (co było 
ich zawodem), gdy zatrzymał się pewien niezna-
jomy, żeby z nimi porozmawiać. Wyjaśnił, że on 
zajmuje się tym samym. Wydaje się, że Paweł został 
przez nich od razu ciepło powitany jako współpra-
cownik i zaoferowano mu gościnę. Zapewne było 
to dla niego radością, gdyż nie tylko znalazł ludzi 
wykonujących ten sam zawód, ale również dzielą-
cych z nim wiarę w Pana Jezusa.

Dzieje Apostolskie 18,2 wyjaśniają, że Akwila 
i Pryscylla należeli do grona Żydów wydalonych 
z Rzymu na mocy dekretu cesarza Klaudiusza. 
Klaudiusz był trzecim z kolei cesarzem, następcą 
Augusta i Tyberiusza. Z początku odnosił się do 
Żydów życzliwie, lecz został przekonany przez 
swoje otoczenie, żeby wszystkich Żydów wygnać  
z miasta. Ten dekret obowiązywał jednak przez 
okres zaledwie kilku lat. Czytamy, że później 
Akwila i Pryscylla wrócili tam.

Zmuszenie ich do opuszczenia Rzymu jest jesz-
cze jednym przykładem tego, jak Bóg obraca  
w dobro złe zamysły człowieka. Dzięki Jego opatrz-
ności, Paweł dostał pracę i mieszkanie właśnie  
u ludzi pracujących w tym samym zawodzie, któ-
rego apostoł nauczył się jeszcze za młodu, kiedy 
mieszkał w rodzinnym Tarsie. Wszyscy troje szyli 
namioty ze skóry i sierści kozłów.

W Dziejach Apostolskich 18,3 czytamy o zawo-
dzie wytwórców namiotów. Akwila i Pryscylla 
prawdopodobnie uprawiali to rzemiosło już  
w Rzymie, a potem przenieśli swoją firmę do 
Koryntu. Umiejętności Pawła w tej dziedzinie zwią-
zały go z Akwilą i Pryscyllą w szczególny sposób. 
Nie czytamy, żeby się oboje nawrócili w wyniku 
jego służby, więc generalnie przyjmuje się, że oboje 
byli chrześcijanami, jeszcze zanim go spotkali.  
W każdym razie, Paweł zamieszkał u nich w domu 

i pomagał szyć namioty. Ich wzajemne relacje zapewne obfi-
towały w modlitwę i rozmowy, skoro pracowali razem dzień 
w dzień.

Szycie namiotów nie należało do łatwych. Sierść kozłów 
była szorstka i gruba; wykonanie namiotu zajmowało dużo 
czasu, a zarobki były marne (2 Tes 3,8). Wytwórcy ustawiali 
krosna zazwyczaj na ulicy przed swymi domami. Większości 
z nas trudno byłoby sobie wyobrazić całą ulicę wytwór-
ców namiotów, inną zajmowaną przez producentów koszy,  
a jeszcze inną przez złotników – ale taki zwyczaj panował na 
ówczesnym Bliskim Wschodzie.

Dzieje Apostolskie 18,4 wskazują, że z pomocą Akwili  
i Pryscylli Paweł zaczął głosić w każdy szabat w miejscowej 
synagodze. Pragnął przekonać swoich rodaków, że Chrystus 
jest Mesjaszem oczekiwanym przez naród żydowski.

Służba Pawła w Koryncie przyniosła owoce. Mimo iż 
wielu Żydów zdecydowanie odrzuciło jego przesłanie, to 
Kryspus, który był przełożonym synagogi, uwierzył wraz 
z całym swoim domem, jak również wielu innych miesz-
kańców Koryntu. Nawrócenie przełożonego synagogi było 
tak ważnym wydarzeniem, że Paweł sam ochrzcił Kryspa, 
podobnie jak Gajusa i dom Stefana (1 Kor 1,14-16).

W wersecie 18. czytamy, że po osiemnastu miesiącach 
pobytu w Koryncie, Paweł zapragnął wrócić do Jerozolimy, 
a potem udać się do Antiochii w Syrii. Akwila i Pryscylla 
towarzyszyli mu w tej podróży aż do Efezu.

W wersetach 19-21 Pismo mówi, że Paweł przybył do Efezu 
(na zachodnim wybrzeżu Turcji), zwiastował tam krótko,  
a potem zostawił Akwilę i Pryscyllę, by tam usługiwali, pod-
czas gdy sam udał się do Jerozolimy. Cieszył się, że może 
zdać sprawę ze swej misji macierzystemu kościołowi, który go 
wysłał. Po odwiedzeniu kościołów w Jerozolimie i Antiochii, 
wrócił do Efezu i spędził tam trzy lata (czyli większość czasu 
swej trzeciej podróży misyjnej)

2. Pryscylla i Akwila sami objaśniają naukę chrześci-
jańską (Dz 18,24-26).

Ostatnie wersety 18. rozdziału Dziejów Apostolskich 
mówią o Apollosie, który przybył do Efezu (werset 24). Tam 
spotkał Akwilę i Pryscyllę. Apollos był elokwentnym czło-
wiekiem i dobrze znał  Pismo Święte. Ten fragment koncen-
truje się właśnie na nim. Urodził się w Aleksandrii – głów-
nym mieście portowym Egiptu i ośrodku naukowym, a także 
kulturalnym centrum imperium rzymskiego.

Apollos zaczął brać czynny udział w usługiwaniu wcze-
snemu Kościołowi. Był znawcą Starego Testamentu, ale nie 
znał pełnego przesłania chrześcijańskiego. Właściwie znał 
tylko chrzest Janowy (udzielany przez Jana Chrzciciela).  
W tamtych czasach komunikacja była powolna i ograniczona, 
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dlatego choć Apollos znał jakieś fakty z życia Jezusa i Jego 
nauczanie, to nie rozumiał znaczenia śmierci ani zmar-
twychwstania Mesjasza. Apollos głosił potrzebę upamięta-
nia, lecz nie mówił o radości poznania zmartwychwstałego 
Pana, a Jego zwiastowaniu nie towarzyszył świeży powiew 
Ducha Świętego.

Po tym, jak Akwila i Pryscylla usłyszeli jego mowę  
w synagodze, zaprosili go do domu i „objaśnili mu dokład-
niej Drogę Pańską” (w. 26). Pryscylla i Akwila uświado-
mili sobie, że Apollos potrzebował poznania służby Ducha 
Świętego i głębszego wyjaśnienia Bożego planu odkupienia 
ludzkości. Wiedział o Bożej sprawiedliwości i sądzie, lecz 
nie doświadczył jeszcze Jego łaski i związanej z nią radości. 
Znał cel chrześcijańskiego życia, ale nie miał mocy, żeby 
go osiągnąć, więc wyłożyli mu prawdę w pełniejszy i bar-
dziej dokładny sposób.

Niektórzy kaznodzieje i nauczyciele zakładają, że nie 
mają potrzeby głębszego poznawania pewnych prawd. 
Apollos był jednak na tyle pokorny, żeby wiedzieć, że nie 
wie jeszcze wszystkiego! Był chłonny nauki i korygowa-
nia; nie powiedział im, że od takich jak oni nie może się 
niczego dowiedzieć. Dlatego słuchał, uczył się i w efek-
cie został lepszym kaznodzieją oraz lepszym człowiekiem.

Fakt, że Akwila i Pryscylla byli zdolni, by nauczać 
Apollosa, dobrze świadczy o całej trójce. Apollos był 
wystarczająco pokorny, by przyjmować nauczanie, pod-
czas gdy Akwila i Pryscylla znali Pisma na tyle dobrze, 
żeby pomóc nauczycielowi z Aleksandrii.

3. Pryscylla i Akwila są wspominani (Rz 16,3-5; 1 
Kor 16,19; 2 Tm 4,19).

Paweł wymienia Pryscyllę i Akwilę, pozdrawiając ich 
ciepło pod koniec trzech swoich listów. W 16. (i ostat-
nim) rozdziale Listu do Rzymian podaje 26 osób – miłują-
cych Chrystusa i mieszkających w sercu najpotężniejszego 
imperium w ówczesnym świecie. Między innymi pisze  
o małżeństwie wybranym do niniejszej lekcji portretują-
cej bohaterów Biblii. Pryscylla i Akwila zostali przez Pawła 
nazwani „pomocnikami w Jezusie Chrystusie” (Rz 16,3).

Spotkał tę gościnną i mądrą parę w Koryncie i mieszkał 
u nich w domu, często stamtąd wychodząc, a później wra-
cając. Wyobrażam sobie, że Paweł rzadko opuszczał miasto 
bez ich pomocy materialnej, żywności i błogosławieństwa 
na drogę. Byli jego „pomocnikami w Jezusie Chrystusie”.

W kolejnym wersecie Listu do Rzymian Paweł pisze, że 
oboje „nadstawiali karku za jego życie”. Znaczy to, że ryzy-
kowali, narażając się na wielkie niebezpieczeństwo, żeby go 
chronić. Paweł pamiętał o ich uczynkach i miłości, za co 
chętnie ich chwali w ostatnich wersetach tego listu.

List do Rzymian 16,5 wskazuje, że podobnie jak  
w Efezie, również w Rzymie Akwila i Pryscylla zaofe-
rowali swój dom na miejsce spotkań chrześcijańskich. 
Tam gromadził się lud Boży. Budynków kościelnych 
nie budowano aż do czwartego wieku po Chrystusie. 
Chrześcijanie po prostu zbierali się w domach na spo-
łeczność i modlitwę.

W 1 Liście do Koryntian 16,19 znajdujemy kolejne 
pozdrowienie dla Akwili i Pryscylli oraz dla wierzą-
cych gromadzących się u nich w domu. Ich dom musiał 
słynąć z gościnności.

Ostatnia wzmianka o Akwili i Pryscylli została 
napisana przez Pawła pod koniec życia. Raz jeszcze,  
w Drugim Liście do Tymoteusza 4,19 apostoł wspo-
mina ich hojność i uczynki. Gościnność nie zaczyna 
się od wytworności salonów i drogich mebli, lecz od 
otwarcia serc na przyjmowanie innych. 

Bez względu na to, jak ograniczone mogą być umie-
jętności, ludzie prowadzący święte życie okazują 
postawy użyteczne w Królestwie Bożym. Bóg posłu-
guje się takimi ludźmi jak apostoł Paweł, ale w więk-
szości przypadków użyteczne dla Niego są takie osoby 
jak Akwila i Pryscylla – ciche, rzadko wypowiadające 
się publicznie, ale pragnące głosić przesłanie Ewangelii 
takimi środkami, jakimi dysponują. Uważny przegląd 
osób wymienionych w Nowym Testamencie pokazuje, 
że większość Bożego dzieła wykonują zwykli, prawie 
nieznani ludzie.

Rozmyślając o niektórych postaciach Bożych mężów 
i niewiast z czasów nowotestamentowych, widzimy 
ludzi, którzy rzucili wszystko dla Chrystusa i służby 
Kościołowi. Żyli nie dla tego świata, lecz dla Królestwa 
Bożego.

David Livingstone dosłownie oddał życie dla 
Chrystusa w Afryce. Po jego śmierci przewieziono ciało 
do Anglii i pogrzebano w Opactwie Westminsterskim. 
Podczas, gdy tłumy oddawały hołd zmarłemu, jakiś 
starszy człowiek stał samotnie z boku, płacząc, jakby 
mu miało pęknąć serce.

Człowiek ten był przyjacielem Davida Livingstone’a 
z dzieciństwa. Gdy Livingstone postanowił za młodu 
wyjechać do Afryki, człowiek ten powiedział mu wtedy, 
że oszalał. Po czym dodał: „Ja  zostanę w Londynie  
i będę bogaty; ty możesz sobie jechać do Afryki”.

Rzeczywiście, przyjaciel Livingstone’a został  
w Londynie, wzbogacił się i żył w luksusie. Teraz 
jednak zostało mu tylko kilku przyjaciół. Tymczasem 

—ciąg dalszy na str. 14
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Miła i łagodna kobieta, która zostaje żoną mężczy-
zny, jest dla niego wyjątkowym darem od Boga. Cechy, 
które tak bardzo go w niej pociągają, zostały jej dane 
przez Stwórcę, by spełnić potrzeby męża i uzupełnić braki  
w jego charakterze. Są również dla niego źródłem eks-
cytacji, zaspokojenia i pokrzepienia na duchu, przydając 
mu zarazem życiowych celów.

Wszystkie te cechy kobiety czynią ją jednocześnie 
podatną na zranienie i dlatego potrzebuje kogoś, kto 
będzie ją chronił. Jej wrażliwość sprawia, że umie głę-
boko odczuwać każdy brak uwagi z jego strony. Łagodność 
sprawia, że wycofuje się ona w obliczu wszelkiej brutal-
ności czy nawet szorstkości. Uczuciowość kobiety tworzy 
potrzebę posiadania silnego i spostrzegawczego męża.

Każda żona potrzebuje kochającego męża. Każda żona 
zasługuje na kochającego męża. Miłowanie swojej żony jest 
przykazaniem Słowa Bożego. „Mężowie, miłujcie swoje 
żony” (Ef 5,25).

Nakaz miłowania swoich żon dotyczy wszystkich czasów 
i okoliczności. Nie jest w nim napisane: „Miłuj żonę,  
o ile łatwo ją miłować”, ani „Miłuj żonę, jeśli zachowuje 
się właściwie”. To proste przykazanie jest przenikliwe  
i niezmienne: „Mężowie, miłujcie...”.

Gdy żona nie jest „łatwa do miłowania”, wtedy potrze-
buje miłości bardziej niż kiedykolwiek. Kiedy jest słaba, 
uparta i nie ma racji, wtedy właśnie zasługuje na miłość.

Czasem mężowie czują się tak jak uczniowie Jezusa  
w chwili, gdy powiedzieli: „Jeśli tak ma się sprawa męż-
czyzny z jego żoną, to lepiej się nie żenić” (Mt 19,10). 

Lecz Bóg oznajmił na początku: „Niedobrze, by czło-
wiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc”  
(1 M 2,18). Niektórym wypełnienie przykazania o miło-
waniu swojej żony może się wydawać zbyt trudne. Mimo 
to wiemy, że taka jest wola Boża, bo czytamy o tym  
w Jego Słowie. On udzieli łaski pozwalającej na wypeł-
nienie tego, co nakazał.

Prawdziwa miłość, jaką Bóg nakazał mężowi okazywać 
w stosunku do swojej żony zawsze i w każdych okoliczno-
ściach, zawiera trzy składniki. Pierwszym jest naturalna 
ludzka miłość, jaką mężczyzna odczuwa wobec kobiety 
będącej jego żoną. Większość mężczyzn w naturalny 
sposób kocha kobiety, z którymi się żenią, ze względu 
na ich charakter, urodę i łagodność. Kiedy ta miłość jest 
stosowana w całym spektrum życia małżeńskiego, wów-
czas spełnia ona większą część wyłaniających się potrzeb.

Czasem jednak okazuje się, że w pewnych sytuacjach 
zdajemy sobie sprawę, iż naturalna miłość nie wystarczy. 
Kiedy ktoś jest niezrozumiany albo źle traktowany, wów-
czas należy szukać drugiego ze składników, czyli łaski 
Bożej. Czując, że naturalna miłość nie wystarczy pod-
czas próby, którą przechodzi, mężczyzna musi skorzystać 
z przywileju wezwania imienia Boga, który dał mu żonę 
i widzi całą trudną sytuację. Wtedy w modlitwach prosi 
o łaskę uzdalniającą go do miłowania żony i okazywa-
nia jej miłości w tych trudnych chwilach. Bogu miła jest 
taka modlitwa i honoruje ją.

Trzecim składnikiem, który musi być dodany do natu-
ralnej miłości, jest wola samego męża. Wiele osób myśli, 

—Richard Koehn

„Mężowie, miłujcie”
Fragment książki Potrójny sznur

Część 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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że miłość to tylko uczucie. Gdy odczuwają miłość, to mogą 
kochać. Lecz co wtedy, gdy uczucie słabnie lub nawet 
zanika? Czy przestaną wtedy kochać?

Miłość jest nie tylko uczuciem, lecz również aktem 
woli. Nawet, kiedy ktoś nas drażni, możemy zdecydo-
wać, że będziemy go kochać, zachowując się w odpowiedni 
sposób. Decydujemy się, że będziemy rozmawiać z taką 
osobą łagodnie, będziemy wobec niej uprzejmi i spróbu-
jemy spełnić jego potrzeby według naszych możliwości. 
Postanawiamy tłumić jakiekolwiek urazy podnoszące się 
w naszym sercu. Decydując się na takie działanie i dobroć 
Bożą, możemy liczyć na skutki w postaci przyjścia (prę-
dzej czy później) uczucia miłości, jakie znamy.

Łaska Boża i wola człowieka (czyli jego decyzja, że będzie 
miłował) są w tym przypadku współzależne. Łaska uzdal-
niająca do miłości nie zstąpi na kogoś, kto nie wykaże woli 
i determinacji, żeby zachowywać się odpowiednio do przy-
kazania. Z drugiej strony, bez działania łaski można nawet 
postanowić i wykazać determinację poskramiania swoich 
niemiłych impulsów, rozbijając się o mur niemożności, gdy 
nadejdzie poważna próba. Tylko połączenie tych dwóch 
czynników (czyli Bożej łaski i woli człowieka) uzdalnia 
współmałżonka do wypełniania Słowa Bożego nakazują-
cego zawsze miłować.

Dążąc do miłowania żony w każdych warunkach, mąż 
nie powinien pomijać jej głębokich potrzeb emocjonal-
nych. Być może powinniśmy w tym miejscu podkreślić 
słowo „potrzeb”. Zbyt wielu mężów widzi w nich wyłącz-
nie dziwactwa lub kaprysy. Skoro oni sami tego nie odczu-
wają, to dochodzą do wniosku, że różne potrzeby ich mał-
żonek nie są ważne.

Mężczyzna lubi dobrze i syto zjeść, a kobieta lubi piękno 
i smak. Mężczyzna pragnie się napić czegoś smacznego,  
a kobieta pragnie dotyku i łagodności. Mężczyźni znaj-
dują satysfakcję w ciężkiej pracy i sukcesach; ich żony 
byłyby zadowolone z ich czułości i słów pełnych zrozu-
mienia. Niektórzy mężowie, ledwie zauważający sygnały 
niezadowolenia ze strony swoich żon, bardzo się starają 
zaspokoić potrzeby materialne i dostarczyć im niezbęd-
nych wygód. Gdyby uważniej się przyjrzeli tym sygna-
łom, to zobaczyliby, że nawet luksusy i uprzejmości jakoś 
nie wpływają kojąco na stan ich wybranek. One tęsknią 
za odrobiną uwagi i troski.

Kiedyś słyszałem rozmowę między mężczyzną a jego 
żoną, gdy omawiali nerwowy weekend, który właśnie prze-
żyli. Żona spojrzała na męża i zapytała:

– Czy wiesz, kiedy poczułam się najbardziej kochana 
przez ciebie w ciągu całego tygodnia?

Mąż odpowiedział: 

– Czyżby wtedy, gdy w czwartek wieczorem umyłem 
naczynia?

– Nie – odparła żona. – Nazajutrz rano, gdy przysze-
dłeś mnie obudzić. Usiadłeś na krawędzi łóżka i powie-
działeś: „Kochanie, chciałbym ci pozwolić pospać dzisiaj 
dłużej, bo wiem, jaka jesteś zmęczona. Ale jeśli chcesz 
zrobić wszystko, co sobie na dziś zaplanowałaś, to musisz 
wstać już teraz”.

Następnie żona wyjaśniła dlaczego:
– Nawet, jeśli nie mogłeś mi pozwolić, żebym dłużej 

pospała, to sama świadomość, że chciałbyś mi na to pozwo-
lić, rozpromieniła mi cały dzień.

W jaki sposób mąż może kochać swoją żonę? Oczywiście, 
wiele można by mówić na ten temat. Mężczyzna, który 
chciałby kochać swoją żonę tak, jak naucza Słowo, może 
rozważyć kilka poniższych sugestii. Nawet, jeśli nasze sta-
rania będą cokolwiek niezdarne, nasze drogie żony zrozu-
mieją i docenią uczucia oraz pragnienia stojące za naszymi 
niezgrabnymi wysiłkami.

Każda żona musi wiedzieć, że jej mąż ją naprawdę 
zauważa. Dlatego mąż może kochać swoją żonę, okazu-
jąc jej uwagę. Na przykład witając ją rano miłym słowem 
i pytaniem, jak spała tej nocy. Pytanie o takie rzeczy jest 
sygnałem, że jestem moją żoną naprawdę zainteresowany.

Dobrze jest zwracać uwagę i głośno wyrażać opinię na 
temat tego, co nam się w naszych żonach podoba. Na przy-
kład powiedzieć: „Kochanie, bardzo mi się podoba ta nowa 
sukienka; błękitno-zielony kolor idealnie pasuje do twoich 
oczu”. „Uwielbiam kolor twoich włosów. Szczególnie, kiedy 
powiewają na wietrze”. „Wyglądasz na zmęczoną. Miałaś 
dzisiaj ciężki dzień?”. Okazji do okazania uwagi naszym 
żonom jest wiele – a sposobów pewnie tyle, ilu jest mężów. 
Najważniejsze jest to, że zwracamy uwagę i troszczymy się.

Jednym z najlepszych sposobów okazywania miło-
ści żonie jest pomoc. Co jest łatwiejsze: powiedzieć jej 
„kocham cię”, czy zmienić dziecku pampersa, gdy żona 
jest zajęta czymś innym? A jeśli maleństwo płacze w nocy, 
to czy ojciec nie może czasem wstać i zająć się nim, żeby 
matka mogła trochę odpocząć? Zrób jej rano kawę albo 
nakryj do stołu. Po wejściu do domu wynieś śmieci, jeśli 
widzisz, że ktoś wreszcie powinien to zrobić. Zamieć pod-
łogę. Zajmij się telefonicznym zapraszaniem gości widząc, 
że żona spieszy się z przygotowaniem posiłków. Zaproponuj 
podwiezienie jej na zakupy, gdy sam wybierasz się, by zała-
twić coś w mieście.

Niektórzy mężowie mogą zapytać: „A kiedy ja będę mógł 
się zająć własnymi potrzebami, jeśli stale będę pomagał 
żonie?”. Oczywiście, oferowanie jej pomocy musi następo-
wać w granicach rozsądku. Uważam jednak, że jeśli jako 
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Zgodnie ze słownikiem, niepełnosprawność jest „fizycz-
nym, umysłowym i rozwojowym stanem, który osłabia, 
ingeruje albo ogranicza u danej osoby zdolność angażo-
wania się w określone zadania albo czynności lub uczest-
niczenie w typowych codziennych czynnościach oraz  
interakcjach; dyskwalifikacja, ograniczenie lub wada”. 
Paradoksem tej definicji jest fakt, że w wielu dziedzinach 

Postawa wobec dziecka z zespołem Downa

Nasza rodzina doznała szczególnego błogosławieństwa: 
dorastaliśmy obok brata z zespołem Downa. We współ-
czesnym społeczeństwie zespół Downa jest zazwyczaj trak-
towany jako niepełnosprawność. Ten pogląd doprowadził 
do rozpowszechnienia opinii, że dzieci z tym zespołem 
stanowią ograniczenie i ciężar dla rodziny. To nasuwa 
pytanie: Co stanowi istotę niepełnosprawności? 

—Kendra Weaver

mężowie pomożemy trochę żonom w ich obowiązkach, to 
nauczymy się szacunku dla ich umiejętności. Zaczniemy 
się zastanawiać, jak one są w stanie tyle zrobić w ciągu 
dnia. Wielu mężów rutynowo oczekuje pomocy od żon  
w różnych sprawach. Czy nie byłoby w porządku, gdy-
byśmy spróbowali pomagać w domowych obowiązkach 
na miarę naszych możliwości? Efektem byłoby sprawniej-
sze zarządzanie domem, mniej napięć i bardzo wdzięczna 
żona.

Szczególnie ważne jest okazywanie uczuć w ramach 
szczególnych okazji, takich jak rocznice i urodziny. 
Wyrazy miłości są wtedy wyjątkowo cenne. Większość 
żon traktuje kwiaty jako szczególny znak: nawet przy bra-
kach praktycznych ich podarowanie jest specjalnym wyra-
zem uczucia. Jeśli pozwalają na to czas i finanse, dobrze 
zaproponować coś szczególnego (wyjście we dwoje itd.). 
Takie inicjatywy mówią same za siebie: „Twoje szczególne 
dni są szczególne również dla mnie. Jesteś dla mnie kimś 
wyjątkowym”.

Zawsze bardzo mile widziany jest niespodziewany 
podarunek w dniu, gdy nie ma żadnej szczególnej okazji. 
Generalnie niespodzianki są dowodem troski i miłości. 
Gdy mąż wkracza do kuchni, wręczając żonie pięknie 
przewiązaną paczuszkę, ona patrzy na niego lekko zszo-
kowana i pyta niepewnie: „Co to jest, kochanie, o co 
chodzi?”. Wówczas on odpowiada: „O ciebie. Jesteś dla 
mnie wyjątkowa”.

Taka niespodzianka nie musi być ani wymyślna, ani 
droga. Bukiet letnich kwiatów zebrany gdzieś po drodze 
bardzo wzmacnia wypowiedziane słowa: „Myślałem  
o tobie po drodze”. Podobnie działają jesienne liście.

Niektórzy mężowie, czytając to, mogą kręcić głowami, 
mrucząc pod nosem: „To śmieszne! Gdybym zrobił coś 
takiego, moja żona pomyślałaby, że zachorowałem”. Takie 
odczucia mogą być dobrym wskaźnikiem, że małżonkom 
potrzebna jest szczera rozmowa. Nawet jeśli zainicjowanie 
takich niespodzianek wymaga odwagi i przemyślenia, my 
mężowie nie powinniśmy od tego uciekać. Spróbujmy, bo 
może się okazać, że to my będziemy bardziej zaskoczeni.

Niekoniecznie wszystkie nasze wysiłki zostaną jakoś 
szczególnie zapamiętane. Mogą nawet nie zostać doce-
nione. Ale łącznym efektem tych wysiłków będzie prze-
konanie żony: „On jest mną naprawdę zainteresowany; 
kocha mnie i myśli o mnie”.

Wielu mężów kocha swoją żonę w sposób rubaszny. 
Ktoś powiedział, że droczymy się tylko z tymi, których 
kochamy. Oczywiście, trzeba uważać na to, jak to robimy 
i na jaki temat żartujemy, ale istnieje pewien szczególny 
rodzaj uwagi okazywanej w czułych żartach, który wiele 
kobiet docenia. W ten wyjątkowy sposób dajemy do zro-
zumienia, że nadal jesteśmy w naszych żonach zakochani. 
Musimy jednak uważać, żeby jej nie zawstydzać w obecno-
ści dzieci czy znajomych, a takie żarty nigdy nie powinny 
przekraczać granicy, poza którą jest już wyśmiewanie lub 
szyderstwo. Droczenie się jest taką formą okazywania 
miłości, która jest dozwolona tylko w przypadku obustron-
nej zgodny i zrozumienia.

Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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życia osoby bez „niepełnosprawności” są często bardziej 
ograniczone niż te, które noszą tę etykietkę. Jesteśmy 
wdzięczni rodzicom, którzy przedefiniowali dla nas 
znaczenie niepełnosprawności. Dorastanie przy bracie  
z zespołem Downa nauczyło nas wielu cennych rzeczy.

Miłość: Dla Kristy’ego nie istnieli obcy – zdarzali się po 
prostu znajomi, których jeszcze nie poznał. Czerpał radość 
z wielkiej rzeszy znajomych. Status społeczny nie rzutował 
na jego akceptację w żadnym przypadku. Zarówno doro-
słych, jak i dzieci witał z nieskrępowanym entuzjazmem  
i radością. Oczekiwania społeczne i status nic dla niego 
nie znaczyły. Sprawiała mu radość zarówno przyjaźń bez 
słów ze swoimi fizycznie upośledzonymi kolegami z klasy, 
jak i skutecznym biznesmenem, który dawał mu wiele 
pięknych podarunków. 

Przebaczenie: Dorastanie z bratem, który miał oczywi-
ście specjalne potrzeby, nieraz prowokowało wśród otocze-
nia dziwne spojrzenia, a czasem nawet grubiańskie i nie-
życzliwe uwagi. Niełatwo to znosiliśmy, kiedy inne dzieci 
wykluczały naszego brata z zabaw. Rodzice bardzo starali 
się pomóc nam zrozumieć, że tak naprawdę to tamci mieli 
braki. Czasem ci sami ludzie, kiedy poznali Kristy’ego 
bliżej, stawali się przyjaciółmi. A on był zawsze zachwy-
cony, że ktoś go akceptuje i nigdy nie chował żadnej urazy. 
Pamiętam, jak nasz ojciec raz powiedział nam w jednej  
z takich podobnych sytuacji: „Kristy już odpuścił. Wy 
też musicie”. Jego „niepełnosprawność” w tamtym okresie 
stała się wyposażeniem dającym mu nad nami przewagę!

Dorastanie przy nim nie zawsze było łatwe. Często 
nasze życie musiało się dostosować do niego, a nasza praca 
musiała zwolnić. Kwestie medyczne zabierały nam mamę 
z powodu różnych okresów hospitalizacji. Godziny spę-
dzone przy inhalatorze albo na rozplątywaniu przewodów 
tlenowych – wydawało się to powtarzać bez końca. Były 
także różne nieporozumienia, szczególnie ze strony znajo-
mych, od których oczekiwaliśmy wsparcia i zrozumienia. 
Te wszystkie doświadczenia, choć były trudne w tamtym 
czasie, wywarły na nas trwały wpływ. Ukształtowały  
w nas trwałą świadomość i pragnienie docierania do ludzi 
ze specjalnymi potrzebami, których spotkaliśmy na naszej 
drodze – szczególnie z zespołem Downa. 

Kiedy spoglądamy wstecz na tamte lata w domu, czu-
jemy się niesamowicie pobłogosławieni! Dostaliśmy przy-
wilej dzielenia życia z Kristym i kochania tego dziecka, 
które nas tyle nauczyło! Poznaliśmy tak wiele innych 
rodzin, których życie także znalazło się pod wpływem 
dziecka ze specjalnymi potrzebami. W niektórych dzie-
dzinach nasz brat był ograniczony, w wielu innych nato-
miast przewyższał otoczenie. Jesteśmy wdzięczni Bogu za 
tak wiele ważnych lekcji, których nauczył nas ten wyjąt-
kowy dar z nieba.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

David pojechał do Afryki i stał się jednych z najbardziej 
kochanych misjonarzy chrześcijańskich w historii.

W dniu pogrzebu swego przyjaciela z dzieciństwa, 
ten stary człowiek stał z boku i płakał: „Położyłem całą 
nadzieję nie w tym świecie, w którym powinienem!”.  
I miał rację.

Każdy z nas musi być ostrożny, żeby nie pomylić się 
przy wyborze świata, w którym pokłada nadzieję. Żyjąc 
dla siebie i spraw tego świata, pewnego dnia dojdziemy 
do końca podróży, spojrzymy za siebie i ujrzymy wszyst-
kie stracone lata.

Wszyscy kogoś naśladujemy. To mogą być nasi rodzice, 
może rodzeństwo, nauczyciele czy inni podziwiani przez 

nas ludzie. Są dla nas bardzo prawdziwi, kiedy podoba 
nam się to, co widzimy w ich życiu. Uczymy się od nich  
i jesteśmy im wdzięczni. Podsumowując niniejsze stu-
dium, powinniśmy pamiętać, że my sami również sta-
nowimy wzorce dla osób, które na nas patrzą. Mamy 
nadzieję, że Pan jest zadowolony z tego, co w nas widzą.

Akwila i Pryscylla zaprzyjaźnili się z Pawłem od pierw-
szego spotkania. Kilka razy uratowali go przed zagroże-
niem. Usługiwali własnym domem jako miejscem spo-
tkań dla miejscowego kościoła i choć byli tylko zwykłymi 
wytwórcami namiotów, stanowili narzędzia służące 
wprowadzeniu uczonego Apollosa w pełniejsze poznanie 
Chrystusa. Byli prześladowanymi uchodźcami z Rzymu, 
prowadzącymi zwykłe życie, lecz Bóg wspaniale się nimi 
posługiwał w dziele pomagania kluczowym przywódcom 
w Kościele.

Zaczerpnięto z Bible Helps
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Akwila i Pryscylla: 
Pomocnicy w Chrystusie

Ciąg dalszy ze str. 10
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„Młodość musi się wyszumieć” — brzmi znane 
powiedzonko — zatem baw się na całego, pókiś młody. 
Taki jest sens tego stwierdzenia. Jeremiasz, człowiek, 
który też był kiedyś młody, nie doszedł do takiego 
samego wniosku. Zamiast tego zauważył: „Dobrze jest 
człowiekowi nosić jarzmo od swej młodości” (Tr 3,27). 
Jakież to jarzma mogą być pożyteczne dla młodych?

Jarzmo ucisku dyscypliny.  Pośród swego narzeka-
nia Jeremiasz przypomina sobie wartość ucisku. Pan 
nie uciskał Izraela bez przyczyny: Izrael wcześniej grze-
szył. I ponieważ Bóg oczyszcza tych, których miłuje, 
Izrael musiał znosić udrękę karcenia jako syn. 

Adoniasz nie nosił tego brzemienia jako młodzieniec. 
Smutnym aspektem jego młodości jest fakt, że jego 
ojciec nigdy nie włożył tego jarzma na swojego syna. 
„Jego ojciec nigdy go nie upominał, mówiąc: Czemu 
to uczyniłeś?”. Rodzice, czy jesteśmy wierni Bogu  
w karceniu naszych dzieci, kiedy upadają? Czy są przez 
to doprowadzane do zasmucenia z powodu dokona-
nych wyborów? Światowa filozofia polega na „miło-
ści”, którą zamiatamy pod dywan nieposłuszeństwo, 
ponieważ nasze dzieci są tylko raz młode i chcemy, 
żeby się dobrze bawiły. 

Jarzmo służby. Jeremiasz był dwudziestolet-
nim młodzieńcem, kiedy Bóg go powołał na pro-
roka. Odpowiedział na to wezwanie: „Ach, Panie 
BOŻE! Oto nie umiem mówić, bo jestem dzieckiem”.  
A jednak wiemy, że przyjął to jarzmo i służył Panu 
wiernie przez następne pięćdziesiąt lat. Czy czekanie 
do trzydziestki uczyniłoby to brzemię służby swojemu 
ludowi lżejszym? 

Dawid niósł jarzmo służby w swojej młodości. 
Jego ojciec nie pozwolił, aby fakt, że jego syn był 
namaszczony na króla, przeszkadzał mu w pilnowa-
niu stad. Rodzice, czy pomagamy naszej młodzieży 
w rozwijaniu służebnej mentalności? Niektórzy pra-
cują w domu, inni angażują się w służbę, jeszcze inni 
zakładają własne firmy albo zostają nauczycielami. 
Jednak wszyscy pracują dla Pana tam, gdzie jest im 
to dane. Młodzi, którzy uczą się służyć innym, wnoszą 
wkład do swojego miejsca pracy, życia rodzinnego  
i zborowego.

Jarzmo uczniostwa. Jezus powiedział: „Weźcie 
moje jarzmo na siebie. (…) Albowiem jarzmo moje 
jest lekkie”. Jarzmo pokuty i wiary jest łatwe w porów-
naniu z jarzmem tego świata. A najlepszy czas do jego 
podjęcia jest w młodości. 

Tymoteusz podjął jarzmo uczniostwa jako młodzie-
niec. Jego matka i babka miały na niego bez wątpie-
nia wielki wpływ. Rodzice, czy spełniamy naszą rolę, 
pomagając nastolatkom wziąć na siebie jarzmo Jezusa? 
Wychowanie, jakie nasze dzieci otrzymają w pierw-
szych latach życia, w znacznym stopniu pomoże im 
nieść jarzmo Chrystusa w młodości. 

Czy sprawdzimy się w naszej roli, aby młodzież 
mogła powiedzieć lata później, że dobrze im zrobiło 
niesienie jarzma we wczesnej młodości? 

Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Młodzież niosąca jarzmo
—Laurence Kreider

15

Pamiętaj więc o swoim Stwórcy 
w dniach swojej młodości... 

Księga Kaznodziei 12,1a 
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Siódmym wielkim błędem katolickim był system sto-
sujący siłę, przemoc i krwawe środki przymusu wobec 
wszystkich, którzy w sprawach religijnych nie zgadzali się  
z Rzymem. Słynni reformatorzy nie zrobili nic, żeby ukró-
cić tę antychrześcijańską zasadę. Zamiast tego sami w pełni 
ją wykorzystywali.

Pewien współczesny historyk baptystyczny zwięźle pod-
sumowuje fakty:

„Wszyscy czołowi reformatorzy, którzy po tak 
heroicznej walce uwolnili Kościół od instytu-
cji rzymskokatolickiej i władzy papieża, narzucili 
kościół państwowy tam, dokądkolwiek doszli, pod-
czas gdy prawdziwy, suwerenny kościół nowotesta-
mentowy wyznający zasadę absolutnej wolności reli-
gijnej był prześladowany przez kościoły państwowe 
przez nich założone. Tak było w przypadku Lutra, 
który umocnił kościół państwowy w Niemczech, 
Zwingliego (…) w Szwajcarii, Johna Knoxa (…)  
w Szkocji, Henryka VIII w Anglii i Jana Kalwina 
w Genewie, gdzie konsystorz [rada miasta jako naj-
wyższa władza administracyjno-sądowa] był niczym 
innym jak bezczelną inkwizycją. Wszyscy oni stali 
się prześladowcami jak wcześniej Rzym!”1

1 Tulga, C. E, The New Testament Doctrine of the Church fragment wstępu.

Nie można zaprzeczyć tym historycznym faktom, 
lecz wielu sentymentalnych czcicieli herosów refor-
macji próbowało usprawiedliwiać twórców kościołów 
państwowych z winy przelewu krwi w czasach prześla-
dowań. Jeszcze sto lat temu jednym z najbardziej popu-
larnych argumentów był fakt, że „to były brutalne i cięż-
kie czasy”, a poza tym „wszyscy tak robili”. W książce 
zatytułowanej Christianity and Fear wydanej w Szwajcarii 
Oscar Pfister szczegółowo analizuje zbrodnie reformato-
rów. Podsumowując działania Kalwina, dokonuje oceny 
trafnej w stosunku do niego i wszystkich pozostałych:

„Znajomość okresu [reformacji] pokazuje, że 
wielu uczonych tamtych czasów, których zwolen-
ników można liczyć w tysiącach ludzi, żarliwie 
przeciwstawiało się prześladowaniom ‘heretyków’  
i w imię Ewangelii wzywali do okazywania miłosier-
dzia. [Wśród nich prym wiedli] (…) anabaptyści. 
Większość z nich to byli ludzie znani Kalwinowi, 
lecz ich sprzeciw wobec prześladowania herety-
ków oraz ich elokwencja inspirowana miłością nie 
robiły na nim żadnego wrażenia. Dlatego należy 
położyć kres propagowaniu starego kłamstwa, że 
okrucieństwa Kalwina można tłumaczyć ‘duchem 

—William R. McGrathCzęść 3

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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teologowie czy zwykli ludzie w kościele rzymskim, 
luterańskim czy zwingliańskim chcą być nazywani 
chrześcijańskim zgromadzeniem i Kościołem świę-
tym” 3

Zwróćmy uwagę na dwie sprawy w powyższym cytacie. 
Po pierwsze, Menno stwierdza, że anabaptyści karcili grze-
chy swych prześladowców i prorokowali przeciwko nim. 
Pamiętam lekturę zapisów procesu sądowego pewnego 
anabaptysty, który stanął jako oskarżony przed trybuna-
łem sędziowskim i wieloma kaznodziejami kościoła pań-
stwowego, gdzie jeden z nich zawołał: „Dieser Hermann 
hat sich gegeben zu einer verdammten Sekte, die uns 
verdammt!” [Oskarżony Herman wstąpił do przeklętej 
sekty, która nas potępia]. Niewątpliwie sumienia refor-
matorów były poruszone nieustraszonym świadectwem 
anabaptystów. Po drugie, Menno zauważa zmianę postaw 
u samych reformatorów. O ile najpierw mieli odwagę  
z przekonaniem głosić, że wiara musi być dobrowolna, 
to niedługo później zmienili poglądy, widząc potrzebę 
poparcia ze strony rządzących, jeśli ich „reformacja” mia-
łaby zakończyć się „sukcesem”. To spostrzeżenie Menno 
nie jest wyjątkiem. Historyk reformacji Harold J. Grimm 
z Indiana University napisał w roku 1954:

„Akt odwagi Lutra w Wormacji słusznie został 
uznany za ważny krok w rozwoju wolności reli-
gijnej. Stanowczo twierdził, że władze zarówno 
kościoła, jak i cesarstwa mają obowiązek przeko-
nać go o ewentualnych błędach, zanim go potępią. 
Z drugiej strony, był to wielki krok w kierunku 
całkowitego indywidualizmu religijnego i zaprze-
czenia jakimkolwiek autorytetom. To stanowisko, 
poparte późniejszą historią reformatora, pokazuje 
jego mocną wiarę w to, iż przez własne doświad-
czenie i studiowanie Pisma doszedł do absolutnej 
prawdy religijnej, co nie zezwalało na żadną indy-
widualną interpretację. Jego obowiązkiem było 
pokazać władzom [kościelnym] prawdę, a one 
były zobowiązane bronić swego stanowiska. Skoro 
papiestwo tego nie zrobiło, Luter odwołał się do 
rządzących. A ponieważ cesarz tego też nie zrobił, 
pozostało odwołać się do książąt panujących na ich 
terenach” 4

Gdyby ktokolwiek doszedł do tego wniosku współ-
cześnie, zostałby zapewne wysłany do zakładu 

3 Menno Simons, dz. cyt. 147a / I, 196a.
4 Grimm, Harold J.: The Reformation Era, str. 139.

czasów’. (…) Zadziwiający jest brak logiki u wiel-
kiego logika [jakim był Kalwin], który oburzał się 
z powodu prześladowań protestantów w krajach 
katolickich, a z drugiej strony sam był tak bez-
względny w stosunku do rzekomych heretyków” 2

Anabaptyści protestowali przeciwko antychrześcijań-
skiej działalności słynnych reformatorów, lecz na nic się 
to zdało. Menno Simons tak pisze o tym krwawym okru-
cieństwie, w wyniku którego tysiące anabaptystów zginęły 
zamordowane przez protestanckie kościoły państwowe:

„Spójrzcie, drodzy bracia, jak dalece cały świat 
odszedł od Boga i Jego Słowa, (…) jak zażarcie 
prześladują, zniesławiają i niszczą wieczną zbaw-
czą prawdę, czystą, nieskażoną Ewangelię naszego 
Pana Jezusa Chrystusa oraz pobożne życie świętych.  
I nie robią tego jedynie papiści i Turcy, lecz w znacz-
nej mierze ludzie chlubiący się świętym Słowem, 
choć w swoich wczesnych dziełach wiele mieli 
do powiedzenia o wierze, która jest darem Boga  
i może zostać stworzona w sercach ludzkich jedynie 
przez Słowo, za zgodą serca i woli człowieka. Ale 
ta zasada została potem przez teologów porzucona  
i – jak mi się zdaje – wymazana z ich ksiąg. Odkąd 
bowiem panowie i książęta, miasta i państwa 
zaczęły się utożsamiać z ich cielesną nauką, zaczęli 
oni szeroko publikować opinię przeciwną, co widać 
wyraźnie w ich własnych pismach. A poprzez swoje 
podburzające publikacje i kazania oddają w ręce 
katów wiele pobożnych serc pełnych bojaźni Bożej, 
które im się sprzeciwiają, karcą i napominają ich 
jasno zwiastowanym Słowem Bożym, wskazując na 
prawdziwe podstawy świętego Słowa – mianowi-
cie na potężną wiarę czynną w miłości, nowe życie, 
posłuszeństwo Panu i prawdziwe ewangeliczne roz-
porządzenia chrztu, Wieczerzy Pańskiej oraz dyscy-
pliny, ustanowione i nakazane przez samego Jezusa 
Chrystusa, a także nauczane i praktykowane przez 
Jego świętych apostołów”.

„Tak, wszyscy, którzy z czystej miłości na to nale-
gają, muszą w takim razie być owymi przeklętymi, 
anabaptystami, szerzącymi niepokój zwodzicie-
lami i heretykami; wszyscy pobożni muszą się spo-
dziewać takich określeń. Mimo to, wszyscy prze-
śladowcy – czy to władcy, książęta, kaznodzieje, 

2  Pfister, Oscar: Christianity and Fear, str. 418-419, 427-428.
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psychiatrycznego, ale plany Lutra się „powiodły” – być 
może jednym z powodów był fakt, że książęta szukali 
jakiegoś sposobu na ograniczenie wpływów Kościoła 
rzymskiego i wykorzystali tę okazję, opowiadając się za 
sprawą „wolności” i udzielając poparcia reformatorowi. 
Kiedy jednak chłopi w Niemczech zaczęli domagać się tej 
„wolności” dla siebie, wzniecając powstanie przeciw tyra-
nii książąt i żądając niezależności, Luter grzmiał:

„Jeśli bowiem człowiek jest otwartym buntowni-
kiem, wtedy każdy może być jego sędzią i katem, 
tak jak gdy szaleje pożar, każdy gaszący jest dobrym 
człowiekiem. (…)

Zatem każdy, kto może, niech gromi, ścina i prze-
szywa mieczem, w tajemnicy lub jawnie, pamięta-
jąc, że nie ma nic bardziej obrzydliwego, bolesnego 
i diabelskiego niż buntownik. To tak jakby trzeba 
było zabić wściekłego psa; jeśli tego nie zrobisz, to 
cię ugryzie, a potem innych wokoło (…)”.

„Tnij, bij, zabijaj, kogo możesz. Jeśli przy tym 
zginiesz, zyskasz! To najbardziej błogosławiona 
śmierć z możliwych, bo umierasz, okazując posłu-
szeństwo Boskiemu Słowu i przykazaniu z 13 roz-
działu Listu do Rzymian, a także w pełnej miło-
ści służbie bliźniemu, którego ratujesz od więzów 
piekła i diabła. (…) Buntownik nie jest wart odpo-
wiedzi na argumenty, ponieważ ich nie przyjmuje. 
Odpowiedzią dla takich ust jest pięść, która rozbija 
nos. Chłopi nie będą słuchać; nie pozwolą, żeby 
ktokolwiek im cokolwiek mówił; ich uszy muszą 
zostać przekłute kulami, a ich głowy muszą zostać 
strącone z karków. (…) Niechaj nikt nie okazuje 
miłosierdzia upartym, zatwardziałym i ślepym 
chłopom, ale każdy na ile może, niech bije, tnie  
i kładzie ich trupem jak wściekłe psy, (…) aby 
utrzymać pokój i bezpieczeństwo”. (…) 

„I ponad wszelką wątpliwość są to cenne uczynki 
miłosierdzia, miłości i uprzejmości, jako że nie ma 
na ziemi nic gorszego niż zamieszki, niebezpie-
czeństwo, ucisk, przemoc, niesprawiedliwość i tak 
dalej”5

Pisma Lutra na temat wojny chłopskiej są pełne 
takich wyrażeń jak powyżej. Gdy w późniejszych latach 
robiono mu wyrzuty z powodu tak brutalnego języka  

5 Martin Luther, Werke, Erlangen edition, tom 24, str. 294; tom 15, str. 276; passim.

i podburzania lokalnych panów do bezlitosnej rzezi (zabili 
wtedy ponad 100 000 chłopów), odparł bezczelnie:

„To ja, Marcin Luter, zamordowałem wszystkich 
chłopów podczas buntu, ponieważ nakazałem, 
żeby ich zabijać. Cała ich krew spoczęła na moich 
barkach. Lecz ja zrzucam to na naszego Pana Boga, 
który kazał mi przemawiać w taki sposób” 6

Jeszcze smutniejsze jest to, że Luter podobnie brutal-
nie traktował anabaptystów, którzy próbowali stosować 
zasadę „wolności” w stosunku do siebie samych. Dobrze 
wiedział, że wyrzekli się przemocy i nikomu nie czynili 
szkody, a mimo to potępiał ich tak samo jak radykalne 
grupy społecznych rewolucjonistów, popierając politykę 
eksterminacji. Moglibyśmy również zacytować niektóre 
jego gwałtowne tyrady w stosunku do Żydów, gdyby 
miejsce na to pozwalało. Luter, z całą pewnością płynąc 
na wysokiej fali niemieckiego nacjonalizmu wraz z lokal-
nymi władcami napisał szereg strasznych antysemickich 
traktatów, opowiadając się za grabieżą, rzezią i banicją 
Żydów, co nie zostało wprowadzone w życie aż do czasów 
Hitlera. Właściwie to poparcie książąt i lokalnych panów 
było tym, co przyniosło „sukces” całemu ruchowi Lutra; 
uczciwie przyznaje to Encyclopedia Britannica:

„Gdyby niemieccy książęta nie zwietrzyli wła-
snego interesu w popieraniu jego zasad, mógłby 
zostać najwyżej przywódcą jakiejś mało znanej 
sekty mistyków. Nie był mężem stanu. Według 
dzisiejszych standardów wykazywał się niepoha-
mowaną gwałtownością, ordynarnym językiem 
i wielką skłonnością do przesądów” (tom 23, str. 
11)7

Niemieccy książęta ewidentnie mieli własny, samo-
lubny interes w „reformacji”, która umożliwiłaby im 
uwolnienie się od wpływów kościoła, zaprzestanie płace-
nia dziesięcin i podatków Rzymowi, a także konfiskatę 
i grabież należących do Kościoła nieruchomości, gospo-
darstw rolnych i klasztorów.

Ze wszystkich powyższych przykładów z życia i twór-
czości Lutra wyłania się pewien wzorzec, powielany  
w karierze wszystkich reformatorów. Oczywiście nie wszy-
scy byli tak ordynarni i surowi jak Luter, ale wszyscy pro-
wadzili tę samą politykę, w ramach której bezbożna unia 
Kościoła rzymskiego i państwa nie została odrzucona, lecz 

6 Dz. cyt., tom 59, ID. 284.
7 Encyclopedia Britannica, tom 23, str. 11.
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adaptowana do własnych potrzeb. Współczesny biskup 
metodystyczny i uczony R. F. Weaver dobrze podsumo-
wuje nasze niepokojące wnioski na temat relacji pań-
stwa i Kościoła oraz nacjonalizmu wyrosłego na gruncie 
„reformacji”:

„Myśl protestancka jest prekursorem myśli 
nacjonalistycznej i w dużym stopniu legła u pod-
staw dominującego wzorca ideowego w później-
szym okresie, jakim było nadanie królom boskich 
przywilejów. Luter nadał władzy świeckiej autory-
tet i godność prawie (jeśli nie całkowicie) równą 
Najwyższemu: ‘Ręka, która dzierży miecz, nie jest 
jedynie ludzka, ale Boża. To Bóg, a nie człowiek, 
wiesza i łamie kołem. To Bóg prowadzi wojnę’. 
Nie byłoby przesady w twierdzeniu, że choć wpływ 
Lutra w dziedzinie religii był potężny, to jego 
nauczanie o państwie miało w krajach protestanc-
kich większą siłę oddziaływania niż doktryny doty-
czące łaski, tworząc długoletni problem w relacjach 
między zorganizowanym państwem a zorganizo-
waną religią”8

Przed okresem reformacji królowie i książęta byli pod-
dani kontroli Kościoła, lecz reformatorzy wprowadzili 
nowe myślenie na temat politycznego ramienia społe-
czeństwa. Kilka słów z pism Lutra znów wystarczy, by 
pokazać nową postawę, która wkrótce uczyniła pań-
stwo wielką siłą centralizującą (czyniąc z Kościoła jedy-
nie ramię władzy świeckiej, tak że każde niemieckie 
państewko w niedługim czasie miało własny kościół pań-
stwowy, tak jak urzędy pocztowe, opery narodowe itd.).

„Jako chrześcijanin człowiek ma wszystko cierpli-
wie znosić i nikomu nie stawiać czynnego oporu. 
Jako obywatel państwa ten sam człowiek ma rabo-
wać, mordować i walczyć z radością, póki żyje. 
(…) Książę istotnie może być chrześcijaninem, 
ale nie może rządzić jako chrześcijanin. (…) Nie 
wolno myśleć, że światem można rządzić bez prze-
lewu krwi. Miecz tego świata musi być czerwony  
i zardzewiały od krwi. (…) Nie do nas należy ocena, 
w jaki sposób książę doszedł do władzy. Jest to wola 
Boża, bez względu na to, czy tę władzę ukradł, czy 
przejął ją gwałtem. (…) Jeśli ktoś ma siłę, to uzy-
skał ją od Boga. Zatem ma również prawo (…). 
Nawet jeśli władze działają niesprawiedliwie, wolą 

8 Weaver, Rufus W.: The Revolt Against God, str. 155.

Bożą jest, by ulegać im szczerze (…), albowiem 
cierpienie wbrew sprawiedliwości nie czyni szkody 
ludzkiej duszy, a nawet jest dla niej korzystne. (…) 
Nawet jeśli władcy są nikczemni i niesprawiedliwi, 
nikt nie ma prawa im się sprzeciwiać, ani się prze-
ciwko nim buntować” 9

To, że chrześcijanin musi się podporządkować i cierpli-
wie znosić nawet niesprawiedliwego władcę, jest biblijną 
prawdą, lecz nie wolno mu się mieszać do władzy, czy to 
sprawiedliwej czy niesprawiedliwej, i właśnie tego Luter 
nigdy nie widział; do końca uważał, że chrześcijanin ma 
podwójną osobowość – prywatnie powinien prowadzić 
życie pobożne (a nawet nie sprzeciwiać się złu!), lecz jeśli 
państwo nałoży na niego jakiś publiczny obowiązek, to 
jako obywatel musi okazać bezwzględne posłuszeństwo. 
Nieposłuszeństwo nawet wobec niesprawiedliwego pań-
stwa oznaczało nieposłuszeństwo Bogu. W takim syste-
mie, gdzie istniał konflikt lojalności, obowiązki chrześci-
janina zawsze musiały ustąpić obowiązkom obywatela! 
Luter wyraził się również jasno, że gdyby jako chrześci-
jański kaznodzieja żył w kraju muzułmańskim, z posłu-
szeństwa sułtanowi poszedłby na wojnę, by zabijać 
chrześcijan! Biblia nigdzie nie naucza jednak tak ekstrawa-
ganckiego dualizmu – każdy ma tylko jedną duszę i jeste-
śmy odpowiedzialni przed Bogiem za uczynki dokony-
wane w ciele. Nie ma znaczenia, czy grzeszymy na rozkaz 
państwa czy nie. Grzech jest grzechem. Apostołowie 
powiedzieli: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”  
(Dz 5,29 – przyp. red.). Byli oskarżani o zdradę i działal-
ność wywrotową (Dz 17,7), ponieważ nauczali, że istnieje 
Władca, przed którym wszyscy są odpowiedzialni, i jest 
On wyższy od Państwa: „(...) Postępują wbrew postano-
wieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus”. Amen!

Protestancka reformacja nie zreformowała Kościoła 
ani rzymskokatolickich nadużyć w relacjach między 
Kościołem i państwem, a przegrywając na tym polu, 
pozostawiła nierozwiązany problem, który był jednym  
z najważniejszych.

Zaczerpnięto z The Anabaptists: Neither Catholics Nor Protestants
Abana Books

6523 Township Road 346
Millersburg, OH  44654

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

9 Luther, Werke, Weimar edition: tom 30, str. 1, passim.
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Emocje są uczuciami związanymi z tym, co się dzieje 
wokół nas i wewnątrz nas. Mogą sprawiać, że czujemy się 
dobrze lub źle, w zależności od sytuacji. Bóg dał nam ten 
dar, żebyśmy mogli odczuwać miłość i nienawiść, radość  
i smutek, zadowolenie i niezadowolenie, przyjemność i ból, 
poczucie winy i ulgę z powodu jej odpuszczenia, itd.

Emocje mogą być przyjacielem albo wrogiem. Tym pierw-
szym są wtedy, gdy panujemy nad nimi naszą wolą poprzez 
Ducha Świętego. Jako wróg mogą przemóc naszą wolę, osła-
bić zdolność oceny sytuacji i wiarę w Boga. Mogą kontrolo-
wać nasze myśli i postawy, trzymając nas w niewoli. 

Emocje są bardzo niestabilne i potrafią się szybko zmie-
niać. Jedno rozczarowanie może sprawić, że czujesz się 
tak, jakby wszystko działo się na przekór tobie, zaś jedna 
pochwała może ten nastrój diametralnie odmienić. Emocje 
są nieprzewidywalne, gdy nie są powiązane z faktami i praw-
dami Słowa Bożego. Możesz mieć dobrą pracę, szczęśliwą 
rodzinę i pokój z Bogiem, a mimo to coś jest nie tak w twoim 
życiu, bo warunki biometeorologiczne są niekorzystne albo 
jesteś zmęczony lub chory.

Praca, która jest stresująca jednego dnia, nazajutrz może 
być przyjemnością. Czasem wydaje się, że szefa trudno 
zadowolić, albo nasi podwładni wykonują pracę niedbale. 
Innym razem prawie w ogóle takich rzeczy nie zauważamy. 
Czasem łatwo sobie radzimy z poczuciem zawodu, a kiedy 
indziej czujemy się nim przybici. Jednego dnia nie mamy 
problemu z zaakceptowaniem błędów innych ludzi, a już 
następnego zaczynamy zrzędzić. Drażni nas woda rozlana 
na stole. Trzaskanie drzwiami doprowadza nas do rozdraż-
nienia. Spóźnienie na spotkanie staje się początkiem kry-
zysu, szczególnie gdy spóźnia się ktoś inny. Zachowanie 
dzieci staje się nie do zniesienia i zaczynamy popadać  
w przygnębienie z powodu własnej bezradności w wychowy-
waniu ich. Wydaje się, że coraz to nowym problemom nie 

ma końca. Kiedy indziej wszystkie te przeciwności przyjmu-
jemy z uśmiechem.

Emocje potrafią sprawić, że patrzymy na wszystko negatyw-
nie, a z przysłowiowej igły robimy widły. Na przykład, drobne 
niedoskonałości fizyczne jak znamię na ciele czy wyprysk ura-
stają do rangi dramatu i jesteśmy pewni, że cały świat patrzy 
tylko na to! Często nasze emocje są dyktowane fobiami, złymi 
wspomnieniami, lękiem przed porażką czy poczuciem bez-
wartościowości. Jednocześnie pozytywne strony naszego życia 
stają się niezauważalnie małe. Z powodu negatywnego myśle-
nia o sobie samych nic nam się nie podoba.

Z drugiej strony, emocje potrafią się wahać do przeciw-
nego krańca skali. Rzeczy niemożliwe wydają się możliwe. 
Nie widzimy już „na czarno” – wszystko jest lekkie i łatwe. 
Emocje potrafią człowieka wprowadzić w taki stan, że ma jak 
najlepsze zdanie o swojej wielkości i dobroci. W takim stanie 
postrzega sam siebie jako krynicę mądrości, źródło wszelkiej 
mocy, ideał urody i wzór osobowości. To prowadzi do pychy.

Tak zwane „humory” mogą nam wejść w nawyk. Potrafimy 
sami się wprowadzić w zły nastrój i wtedy praktycznie 
wszystko sprawia, że chodzimy skwaszeni.

Łatwo można wpaść w pułapkę patrzenia na innych przez 
pryzmat własnych złych odczuć. Następnie tworzymy sobie 
negatywny obraz ich myślenia o nas. A potem winimy ich za 
własne problemy.

Gdy poznamy kogoś nowego, nasz emocjonalny odbiór 
może widzieć w nim same pozytywne cechy, lecz po jakimś 
czasie, kiedy poznajemy go lepiej, możemy całkowicie zmienić 
zdanie. Przypuszczalnie ani jedno ani drugie nie jest prawdą.

Mamy tendencję do koncentrowania się na życiowych trud-
nościach. Jeśli wszystko idzie dobrze przez większość dnia, po 
czym ostatnie pół godziny przynosi nam trudności, zazwy-
czaj zwracamy uwagę na ten problem i emocje wprawiają nas  
w przygnębienie.

Emocje
—Ivan Hershberger

 „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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Niespokojne sumienie może wpłynąć negatywnie na nasze 
emocje. W niektórych ludziach taka wrażliwość działa aż za 
bardzo. Nawet jeśli pokutują i przepraszają za swój grzech, 
to za chwilę zastanawiają się, czy aby wszystko jest na pewno 
w porządku. W ten sposób uczucia prowadzą do nieustan-
nego strachu.

Jak sobie radzić z uczuciami strachu i lęku? 
1. Nie panikuj. Życie toczy się dalej i nie trać czasu na 

roztrząsanie problemu, bo tylko pogorszysz sprawę.
2. Zrzuć swoje brzemię na Pana w modlitwie i zostaw je 

tam. „Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz 
we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On 
jest zbawieniem moim i Bogiem moim!” (Ps 42,12).

3. Czytaj Słowo, rozmyślaj nad Bożymi obietnicami  
i uwierz, że one ciebie naprawdę dotyczą.

4. Przez wiarę przyjmij Bożą obietnicę przebaczenia. Niech 
twoje sumienie odpocznie, opierając się na faktach  
i prawdzie zamiast na uczuciach, które zaczynają rządzić 
twoim życiem. Pozwól innym, żeby ci w tym pomogli.

5. Zamiast użalać się nad sobą, weź się w garść i zrób coś 
pożytecznego. Na przykład wyjdź naprzeciw osobom 
potrzebującym.

6. Kultywuj zadowolenie i wdzięczność, wyliczając udzie-
lone ci błogosławieństwa zamiast myśleć o problemach. 
Jeśli będziesz się pogrążać w rozczarowaniu, w końcu 
dopadnie cię depresja.

7. Dzięki łasce Bożej pomagaj innym i próbuj stabilizować 
własne emocje. Jedną z najlepszych metod stabilizowa-
nia emocji jest kontrolowanie zachowań. Robienie tego, 
co właściwe, bez względu na uczucia, pomaga je uspo-
koić. Staw czoła rzeczywistości, idąc naprzód z wiarą  
w naszego niezmiennego Boga.

Jeśli już udało nam się dzięki Panu nauczyć trzymania 
emocji na wodzy, uważajmy, żeby nie wpaść ponownie  
w tę pułapkę. „A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby 
nie upadł” (1 Kor 10,12). Stabilne życie jest darem Bożym  
a nie produktem naszych własnych wysiłków. „Wszelki datek 
dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca świa-
tłości; u Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilo-
wego zaćmienia” (Jk 1,17). Musimy podkreślać i wprowa-
dzać w życie prawidłowe postawy. Złe postawy karmią złe 
emocje, a złe emocje karmią złe postawy.

Jakie są pozytywne aspekty emocji?
1. Właściwie kontrolowane emocje przynoszą radość, 

miłość i szczęście. Stabilne uczucia chronią nas od 

wesołkowatości i robienia rzeczy, których później mogli-
byśmy się wstydzić.

2. Emocje dają poczucie przynaglenia: „Coś trzeba zrobić – 
zrób to teraz!” – mówią. Po wykonaniu zadania, emocje 
dają poczucie zadowolenia.

3. Emocje pomagają nam cieszyć się prostymi rzeczami, 
takimi jak znajomość z odrodzonymi ludźmi. Mogą 
nam pomóc odczuwać Bożą dobroć i potwierdzają to, 
co wiemy przez wiarę.

4. Emocje pomagają nam się bać tego, co niebezpieczne, 
np. ogień lub woda w nadmiarze. Kierowcy powinni 
się obawiać niebezpiecznego prowadzenia pojazdu. 
Przede wszystkim, emocje mogą nam pomóc w rozwi-
janiu bojaźni Bożej i trzymaniu się z daleka od grzechu.

5. Emocje pomagają przeżywać rozpacz. Wyrażanie jej 
poprzez płacz przynosi ulgę udręczonej duszy. 

Kilka wniosków
Nie myśl, że Bóg jest niesprawiedliwy. Wszyscy ludzie 

(odrodzeni i nieodrodzeni) miewają wypadki, przydarzają 
im się tragedie, popadają w ubóstwo i chorują. Wszyscy  
w końcu starzeją się i umierają. Problemy nie są dowodem na 
to, że coś z nami jest nie w porządku i dlatego Bóg nas karze. 
Wprawdzie pobożne życie uwalnia nas od wielu problemów, 
lecz mimo to wciąż jesteśmy na nie narażeni.

Wiara nie sprawi, że pesymiści i optymiści będą tacy sami. 
Niektórzy z nas nadal będą bardziej wrażliwi i skrupulatni, 
a inni będą bardziej ufać Bogu. Ważne jest to, że mamy 
Boże odpowiedzi na okoliczności, w jakich się znajdujemy  
i możemy je mądrze stosować.

Jeśli stawiamy sobie zbyt wysokie cele i zbyt wiele oczeku-
jemy od siebie czy od innych, to skazujemy się na rozczaro-
wanie. Jeśli pozwolimy, żeby pokój Boży rządził w naszym 
życiu, to możemy zostać uwolnieni od związania siebie nie-
stabilnymi emocjami i zacząć doświadczać zwycięskiego, 
stabilnego życia chrześcijańskiego. „A w sercach waszych 
niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani 
jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni” (Kol 3,15).  
„A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie 
serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,7).

Zaczerpnięto z The Christian Contender, lipiec 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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 Ponad pięćset lat temu Krzysztof Kolumb popłynął 
do Nowego Świata. Aż cztery razy pokonał tę niebez-
pieczną trasę. W czasie jednej z podróży dokonał wiel-
kiego odkrycia, które szybko okazało się pomocne dla 
całego świata. To odkrycie można uznać za cenniejsze 
od srebra czy złota. 

Kolumb wysłał swoich dwóch ludzi do przeczesa-
nia lądu, który znamy jako Kubę. Powrócili na statek 
z nowym, dziwnym rodzajem pokarmu, którym 
Indianie się z nimi podzielili. Nazwano to warzywo 
kukurydzą, ale Kolumb nazwał ją indiańskim zbożem. 
W tamtym czasie „zbożem” określano pszenicę, żyto, 
itd. Kolumb zabrał trochę ziaren kukurydzy do kraju  
i w ciągu mniej niż dziesięciu lat ta roślina porastała całą 
Europę, Afrykę, Azję oraz inne ziemie. Obecnie raczej 
nie ma miejsca, gdzie nie uprawiano by kukurydzy. 

Kukurydzę lubi niemal każdy. Można ją przyrządzać 
na wiele różnych, przepysznych sposobów: jako pop-
corn, tortille, kremy, płatki śniadaniowe, chleb itd., ale 
zastosowanie kukurydzy nie kończy się tylko na aspek-
cie kulinarnym. Kolbę można wykorzystać do wytwa-
rzania węgla drzewnego. Z liści i łusek robi się 
wypełniacze do materaców i zabawek. 

Łodygi są mielone na papier i płyty 
wiórowe. Cała roślina – pestki, 
kolba, łodyga, liście i łuski – sta-
nowią część paszy dla bydła  
i świń. Każda część jest więc 
wykorzystywana dla pożytku 
człowieka. 

Czy zdajemy sobie sprawę 
z tego, że Bóg chce, aby wie-
rzący ludzie byli jak kuku-
rydza? On pragnie posłużyć 
się każdą częścią nas dla swojej 

chwały. Chce, aby nasze ręce pracowały; nasze nogi 
nosiły nas tam, dokąd On nas posyła; aby nasze oczy, 
uszy, serce i umysł także służyły Mu na każdym miejscu. 

Pamiętajmy, że na świecie w sumie kukurydza rośnie 
przez okrągły rok. Bóg także pragnie wykorzystywać 
każdą chwilę i przez cały okrągły rok zawsze jakiś chrze-
ścijanin wzrasta i służy Mu gdzieś na świecie. 

A jednak czasem mamy wątpliwości, czy oddać się 
Bogu całkowicie. W niedzielę, owszem, chętnie, ale 
w tygodniu już nie do końca. Zapominamy o modli-
twie albo o czytaniu Słowa Bożego, albo o robieniu 
dla innych tego, co podoba się Bogu. A Bóg nie prosi 
o częściowe oddanie się Jemu do dyspozycji; On chce 
WSZYSTKIEGO – całych stu procent!

Jako chrześcijanie chcemy być jak kukurydza, dając 
całych siebie w służbie Bogu i czyniąc tak na całym 
świecie. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Marilyn Senterfitt

Proszę podać kukurydzę!
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Lori obserwowała, jak ludzie z wioski gromadzili się 
w kościele ostatniego wieczoru spotkań modlitewnych  
o przebudzenie. W czasie pierwszego wieczoru różni sąsie-
dzi przyszli z czystej ciekawości. Kaznodzieja z Nikaragui 
miał tak wielkie serce dla ludzi, a jego świadectwa były tak 
ciekawe, że niektórzy z tych ciekawskich przyszli ponow-
nie. Feliks, ich osiemdziesięciosiedmioletni sąsiad, był tam 
każdego wieczoru i słuchał jak urzeczony. 

Pod koniec nabożeństwa kaznodzieja zaprosił chęt-
nych do modlitwy o nawrócenie. Lori widziała, jak Feliks 
powstał i podszedł na przód, gdzie starsi zboru wzięli go 
na bok, aby z nim porozmawiać i modlić się. Dwie zna-
jome kobiety stojące przed Lori spoglądały na siebie z nie-
zadowoleniem i szeptały coś zawzięcie.

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

– Przynieśliśmy trochę ciasta.
Margarita sprawiała wrażenie trochę zdenerwowanej  

i spiętej. 
– Dziękuję – powiedziała, biorąc ciasto. Po krótkiej 

wymianie zdań na nieznaczące tematy, mama i Lori przy-
łączyły się ponownie do grupy przed chatą.

Lori przysłuchiwała się rozmowom dorosłych. Kiedy ich 
rodzina nadeszła, sąsiedzi gawędzili nieco o tym i tamtym, 
a następnie przeprosili i wyszli jeden za drugim. 

Feliks spojrzał na tatę i westchnął. 
– Nie podoba im się, że porzuciłem ich religię. Przyszli 

przekonać mnie, że popełniam błąd. Ale przyzwyczają 
się z czasem. Chcę robić to, co jest słuszne i jestem zado-
wolony, że znalazłem prawdę przed śmiercią. Lori podzi-
wiała spokój, a zarazem łagodną stanowczość Feliksa. Tak 
bardzo jej było przykro, że sąsiedzi próbowali go nakło-
nić do rezygnacji.

– Czy masz Biblię? – zapytał tata.
– Mam jakąś, ale nie potrafię jej czytać – powiedział 

Feliks ze smutkiem. – Nigdy nie nauczyłem się czytać. 
Pracowałem na polach mojego taty zamiast chodzić do 
szkoły.

– Może byś zaglądał do nas rano, to chętnie ci poczy-
tam – zaproponował tata. 

– O, tak! – Feliks aż krzyknął i dokładnie tak zrobił.
Każdego ranka tata czytał Słowo Boże, a Feliks słuchał 

uważnie. Szczególnie podobała mu się przypowieść o synu 
marnotrawnym.

Lori także przysłuchiwała się, zmywając naczynia. 
„Wzrastałam, słuchając, jak tata czyta Biblię, ale kiedy 
teraz patrzę na niego, jak robi to dla Feliksa, rozumiem na 
nowo wartość tego czytania” – pomyślała. 

Feliks został ochrzczony i wzrastał nadal w wierze. Jego 
ulubioną pieśnią była: 

Postanowiłem pójść za Jezusem. 
Nie wrócę już, nie wrócę już!
Chociaż samotny tą drogą idę 

Wzloty wiary Feliksa
—G. OrtizPrawdziwa historia z Dominikany

„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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Nie wrócę już, nie wrócę już!
Ten świat jest za mną, a Krzyż przede mną,
Nie wrócę już, nie wrócę już!
Ach, zabierz świat ten i daj mi Zbawcę,
Nie wrócę już, nie wrócę już!

Feliks zamykał oczy i śpiewał.
Sąsiedzi nadal odwiedzali go od czasu do czasu, próbu-

jąc przekonać do zmiany decyzji, ale on pozostał wierny. 
„Naprawdę żyje według tej pieśni” – myślała Lori. „Co 
by było, gdybym to ja była jedyną chrześcijanką w mojej 
rodzinie, a moi znajomi próbowaliby mnie przekonać, że 
to zły wybór? Czy byłabym tak silna?” – nie była wcale 
tego taka pewna. 

Feliks miał teraz dziewięćdziesiąt lat, ale nigdy nie opusz-
czał zgromadzeń w kościele. Kiedy młodzi śpiewali dla 
sąsiadów, on zabierał się z nimi. Kiedy bracia w zborze 
zwoływali modlitwę albo post na wzgórzu za budyn-
kiem, on szedł z nimi, choć potrzebował pomocy, żeby się 
wspiąć na wierzchołek. Odwiedzał chorych i więźniów. 
Gdziekolwiek się znalazł, dzielił się swoją wiarą. „Jesteśmy 
jak zagubiony syn” – często mówił ludziom. „Zniżyliśmy 
się do tego, że pragniemy pokarmu przeznaczonego dla 
świń, dopóki sobie nie uświadomimy, kim jesteśmy i nie 
pobiegniemy do naszego kochającego, przebaczającego 
Ojca. Kiedy widzimy kolejnego takiego zagubionego syna 
wracającego do domu od życia w grzechu, powinniśmy 
otwierać ramiona i wydać przyjęcie powitalne, a nie reago-
wać dąsami i zazdrością, że ktoś nie dostaje tego, na co 
naprawdę sobie zasłużył”.

Lori przepadała za jego prostą, zwyczajną wersją tej 
historii, która wydawała się ożywać w jego ustach. Nigdy 
dotąd nie rozumiała jej lepiej. 

Pewnego dnia, gdy rodzina Lori udała się w odwiedziny 
do Feliksa, zastali go trzęsącego się w łóżku. Był deszczowy 
i nieco chłodny dzień. 

– Co ci jest, Feliksie? – zapytał tata.
– Jest mi tak okropnie zimno. Nie mogę się rozgrzać – 

Feliks zadrżał znowu.
– Nie masz koca? – zapytał tata. Lori spojrzała na 

zapadający się pod nim materac, okryty połatanym 
prześcieradłem. 

– Nie, ale włożyłem sweter i nadal jest mi zimno.
Lori pociągnęła mamę za rękaw.

– Mamo, czy mogę zrobić koc dla Feliksa? Kiedyś już zro-
biłam mały kocyk; chyba duży mi też wyjdzie.

– To świetny pomysł – powiedziała mama. – Najwyraźniej 
by mu się przydał.

W ciągu kolejnych dni w wolnych chwilach Lori razem  
z mamą zszywały kawałki szmatek. Mama pomogła jej zszyć 
przód z tyłem i zabrały koc do Feliksa. 

– Dziękuję wam! – ucieszył się, kiedy zobaczył koc. – 
Jesteście takie dobre.

– Nie ma za co – powiedziała Lori i obie z mamą uścisnęły 
jego dłoń. Ta dłoń była taka zimna i krucha.

– Mamy nadzieję, że to cię rozgrzeje!
Tydzień później, gdy siedzieli przy śniadaniu, wszedł 

sąsiad.
– Słyszeliście, że Feliks zmarł dziś rano?
– Nie! Jak to? Gdzie? – tata odsunął talerz i wstał 

zdumiony.
– Był w odwiedzinach u swojej córki, a potem odwie-

dzał chorych znajomych w sąsiedztwie. Po nocy już się nie 
obudził. 

Lori siedziała mrugając oczami. Czuła duszący ścisk  
w gardle. Rodzice także ocierali łzy w milczeniu. 

– Będzie nam brakowało brata Feliksa, ale cieszmy się, że 
jest w domu z naszym Ojcem – powiedział tata.

„Brat Feliks nie żyje! To nie może być prawda! Przecież 
dopiero co był w kościele w środę wieczorem” – Lori pró-
bowała trawić nowiny. 

Większość wioski pojawiła się na pogrzebie brata Feliksa. 
Miał liczne dzieci i wnuki, a nawet kilkoro prawnuków. 
Kobiety przyniosły wielkie garnki z ryżem i fasolą oraz 
świnię z zagrody Feliksa dla każdego, zgodnie ze zwycza-
jem wioski. 

Tata Lori wygłosił kazanie i mógł się podzielić świa-
dectwem życia Feliksa wraz z jego znajomymi i rodziną. 
Słuchali z szacunkiem. Wiedzieli po jego życiu, że naprawdę 
kochał Boga i żył zgodnie ze swoją wiarą. 

„Ależ by się cieszył, gdyby mógł tu być dzisiaj” – pomy-
ślała Lori. „To prawie jak uczta, którą wyprawił ojciec na 
powrót syna marnotrawnego. Wyobrażam sobie, że w niebie 
mają teraz prawdziwe przyjęcie z okazji powrotu drogiego 
brata Feliksa do domu Ojca. Był wierny aż do końca!”.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Kto pierwszy pobije Jebuzejczyków, ten zostanie naczel-
nikiem i hetmanem” – ogłosił Dawid. I natychmiast Joab 
wkroczył do akcji. Ocenił wcześniej wysokość murów i spe-
netrował miasto. Dawid dotrzymał swojej obietnicy i Joab 
został naczelnikiem armii. W kolejnych latach Joab przy-
czynił się do serii militarnych sukcesów w miarę poszerza-
nia granic państwa przez Dawida. Pośród wielkiego nie-
bezpieczeństwa zachowywał spokój, jednocząc swoją armię 
przez zachęcanie żołnierzy do mężnej walki o naród i miasta 
„naszego Boga”. 

O tak, Joab był niezwykłym generałem. Jednak choć inspi-
rował odwagą i przykładem dyscypliny na polu bitwy, jego 
życie osobiste nie zawsze szło w parze z tymi wysokimi stan-
dardami. Jego wybuchowy temperament dwa razy pchnął 
go do morderstwa. Salomon opisał jedną z ofiar Joaba jako 
szlachetniejszą i bardziej sprawiedliwą od niego. Joab jest 
przykładem potężnego człowieka, który był jednak zbyt 
słaby, żeby samego siebie okiełznać. „Lepszy jest nieskory 
do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest 
lepszy niż ten, kto zdobywa miasto” (Prz 16,32).

Jako część emocjonalnej sfery człowieka gniew jest czymś, 
z czym wszyscy musimy się zmierzyć. W swoim łagodnym 
przejawie, którym jest niezadowolenie, może nas motywo-
wać do pozytywnych zmian w dziedzinach takich, jak nasz 
rozkład tygodnia, osobiste nawyki, albo nawet podejście do 
wychowania dzieci. Jednakże z powodu wypaczeń naszej 
dziedziczonej upadłej natury, gniew jest niebezpiecznym 
uczuciem, które każdy musi poddać ścisłej kontroli. Co czyni 
gniew tak niebezpiecznym? Pewne przysłowie podaje odpo-
wiedź na to pytanie: „Gniew jest ślepy”. Ta straszna emocja 

WIĘCEJ NIŻ POTĘŻNY
—Arlin Sensenig

czyni ludzi ślepym na okoliczności i prowadzi do wypowia-
dania słów i robienia rzeczy, których wkrótce będą żałować. 

Co napędza to niszczące uczucie? Joab pomaga nam ziden-
tyfikować egoizm jako głównego winowajcę. Folgowanie tej 
emocji niszczy chrześcijańskie powołanie do życia w zapiera-
niu się samego siebie. Podważa użyteczność wierzącego czło-
wieka i uniemożliwia wydawanie owocu Ducha Świętego. 
Jakub w jasny sposób określa, jak rujnujący jest ten problem 
w słowach: „Gniew bowiem człowieka nie wykonuje spra-
wiedliwości Bożej”. 

Jak zatem możemy panować nad tym potężnym uczu-
ciem? Spójrzmy na Joaba: uczymy się od niego, że wyłącz-
nie ścisła dyscyplina wojskowa nie wystarczy. Zastosowanie 
starego przepisu, żeby zatrzymać się, wziąć głęboki oddech 
i policzyć do dziesięciu – także na nic się nie przyda. Tutaj 
potrzeba czegoś więcej: wewnętrznego hamulca, zmiany 
serca. Dopiero gdy staniemy się uczestnikami boskiej natury, 
możemy naprawdę zacząć panować nad gniewem. Uczucie 
niezadowolenia podniesie się w nas jeszcze niejeden raz, 
jednak my już będziemy wyposażeni w ten hamulec. 

Może niektórzy z nas nie są podatni na gniew w zetknię-
ciu z pomniejszymi bodźcami, które go wywołują. Zbroimy 
się w cierpliwość wobec prób, które nadchodzą w czasie kon-
fliktu w pracy, rodzinie albo w kościele. Ale pośród rutyny 
rodzinnej codzienności mamy skłonność do beztroski i wyła-
dowywania swoich frustracji, raniąc naszych najbliższych. 
Może powinniśmy więcej czasu poświęcić na refleksję nad 
pytaniem Boga do Jonasza: „Czy to warto tak się gniewać?”.

Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dawno temu, w latach 800-770 p.n.e. żył pewien król 
imieniem Amazjasz, który panował nad królestwem Judy 
(2 Krn 25). Amazjasz był z pewnością jednym z lepszych 
królów Judy, ponieważ Biblia mówi nam, że czynił to, co 
słuszne, a była to nadzwyczaj wielka pochwała w porów-
naniu z wieloma innymi władcami. 

W trakcie swoich rządów zorganizował armię i po spo-
rządzeniu spisu odkrył, że należało do niej 300 000 męż-
czyzn w wieku od około dwudziestu lat. Byli dobrze 
wyćwiczeni we władaniu mieczem i włócznią. Naprawdę 
olbrzymia armia – ktoś mógłby pomyśleć – jednak król 
nie był usatysfakcjonowany. Wydał dodatkowo jeszcze 

—Cephas Kauffman

Dzisiejsze bałwany
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równowartość 200 000 dolarów, aby opłacić dodatkowe 
100 000 wojowników z Izraela. 

Jednak Bogu nie podobało się zasilenie armii o te dodat-
kowe oddziały i posłał do niego proroka. Bóg powiedział 
królowi, że nie będzie z nim, jeśli oddziały z Izraela będą 
mu towarzyszyć. 

Król Amazjasz niechętnie odesłał ich do domu, myśląc 
z goryczą o straconych pieniądzach. Ale Pan mu przeka-
zał przez proroka, że łatwo może zyskać o wiele więcej, 
niż stracił. 

Zbierając się na odwagę, Amazjasz wysłał swoje wojsko 
do Doliny Soli i tam zaatakował mieszkańców Seiru, 
którzy byli Edomitami, zabijając 10 000 spośród nich. 
Tyle samo zapędzono na skaliste urwisko, z którego 
zostali zrzuceni w przepaść. 

W zwycięskim marszu do domu Judejczycy zabrali ze 
sobą wiele łupów. Jednak w tym właśnie momencie poja-
wiło się przestępstwo – do Judy zaniesiono też bałwany 
z Seiru. Król je postawił u siebie, kłaniał się przed nimi  
i oddawał im cześć. 

Gniew Pana zawrzał z tego powodu i posłał On pro-
roka, aby te sprawy wyjaśnił. Prorok skonfrontował 
Amazjasza: „Czemu szukasz bogów tego ludu, którzy nie 
potrafili wyrwać swojego ludu z twojej ręki?”. 

Król jednak nie był w nastroju do przyjmowania 
nagany, więc odpowiedział mu ostro: „Czy wybrano cię 
doradcą króla? Przestań. Po co mają cię zabić?”. 

Wówczas prorok odszedł, dając jednak Amazjaszowi 
takie ostrzeżenie: „Bóg zamierza cię zniszczyć za to, że to 
uczyniłeś i nie posłuchałeś mojej rady”.

Po tym incydencie niewiele pozostało z historii  
o Amazjaszu. Biblia mówi, że został wrzucony w sam 
środek bitwy przez króla izraelskiego, że jego własny lud 
spiskował przeciwko niemu i zabił go. Smutny koniec dla 
kogoś, kto na początku służył Bogu. 

 Czytając tę historię, wydaje się wprost niemożliwe, że 
nie tylko król Judy, ale i jego poddani odwrócili się od 
Boga natychmiast po wielkim zwycięstwie, które On im 
dał. 

I nam dzisiaj trudno wyobrazić sobie, że ludzie dosłow-
nie kłaniają się i czczą przedmioty wykonane ludzką 
ręką. Jak powiedział prorok, ci bogowie „(...) nie potra-
fili wyrwać swojego ludu z twojej ręki”. Jak ludzie mogą 
być tak ślepi?

Ale może powinniśmy przyjrzeć się bliżej, co to 
znaczy czcić bałwany. Spójrzmy, czy niektórzy nie mają 

przypadkiem przy swoim domu „obrazów Baala”. Inni 
może trzymają gdzieś w kącie swojego salonu „posąg 
Asztarty”. 

„Ależ skąd! – powiemy. – Trzymajmy się z daleka od 
tego jak od ognia! Takie pogańskie praktyki nie mają 
miejsca wśród nas”.

Gdyby tylko to była prawda! Po przeanalizowaniu, 
czym jest prawdziwy bałwan, okazuje się, że może być 
wszędzie. Paweł pisze w Liście do Kolosan: „Umartwiajcie 
więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczy-
stość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwo-
chwalstwem; z powodu których przychodzi gniew Boży 
na synów nieposłuszeństwa” (Kol 3,5-6). 

Istnieje przynajmniej jedna forma bałwochwalstwa 
wymieniona tutaj: ZŁE ŻĄDZE. Jest to określenie, które 
rozciąga się na szeroką kategorię, ale można je sprowa-
dzić do jednej prostej rzeczy. Jest to pożądanie, pragnie-
nie posiadania czegoś, do czego nie mamy prawa. To 
pożądanie przejawia się w biznesie, w pragnieniu pienię-
dzy i materialnych rzeczy, albo w kontekście społecznym 
w podążaniu za zaszczytami, prestiżem i władzą. Paweł 
zaleca „umartwiać” (czyli uśmiercać), co oznacza oddalić 
od siebie coś, co nie pasuje do ludu Bożego. 

Istnieje wiele rodzajów bałwochwalstwa, jednak ta 
przewodnia myśl je wszystkie łączy. Bałwochwalstwo 
jest „pragnieniem posiadania rzeczy”, które cenimy wyżej 
niż Boga. Te „rzeczy” mogą być zwyklejsze, niż nam się 
wydaje: nasz pies albo kot, piękny ogródek… – to może 
być wszystko, co przeszkadza nam stawiać Boga na pierw-
szym miejscu. 

Jest jeszcze inny aspekt tego zagadnienia. Samuel w roz-
mowie z królem Saulem powiedział: „Bunt bowiem jest 
jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwo-
chwalstwo” (1 Sm 15,23). 

W jakiś sposób ciągle otaczają nas idole. Upór jest 
częścią naszej natury, czyż nie? W każdym razie tak się 
dzieje, dopóki nie postawimy Boga na pierwszym miej-
scu. A wówczas ta nasza natura musi się znaleźć w tle. 

Wracając do historii życia Amazjasza, dobrze nam zrobi, 
jeśli nie będziemy zbyt pochopnie osądzać. Te idole z jego 
życia mogą łatwo w innej formie znaleźć się w pobliżu nas 
samych. Dni bałwochwalstwa nie przeminęły.

Zaczerpnięto z Our Young People
© Freda Kauffman

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– Zobacz, jaki byłeś maluśki, kiedy się urodziłeś – 
powiedział tatuś, wskazując na zdjęcie w albumie Jasia. 
– Nie umiałeś chodzić ani mówić. Wszystko, co mogłeś 
robić, to jeść, spać i jeszcze płakać swoim głosikiem 
dzidziusia. 

– Ale zobacz, jaki jestem teraz duży – Jaś zeskoczył  
z kolan taty i wyprostował się, żeby pokazać każdy cen-
tymetr swojego wzrostu czteroipółlatka.

Tata zachichotał. 
– Tak, robisz się bardzo duży! I wyrośniesz na jeszcze 

większego chłopca. A wiesz, że kiedyś dawno temu i ja 
byłem małym chłopczykiem u babci?

Jaś spojrzał na tatę okrągłymi oczami. Nie umiał sobie 
wyobrazić tatusia jako niemowlaka. 

– Potem ja urosłem i ty zostałeś moim małym dzi-
dziusiem – mówił dalej tatuś. – Teraz ty dorastasz. 
Kiedyś może i ty zostaniesz tatusiem i będziesz miał małe 
dziecko. Tak to jest. Nowi ludzie pojawiają się na świecie 
jako dzidziusie. Potem dorastają i zajmują miejsce starych 
ludzi, którzy umierają.

Jaś nic nie powiedział, ale myślał przez chwilę. Starzy 
ludzie umierają. Babcia i dziadek są starymi ludźmi. Mogą 
umrzeć. To była nowa myśl dla Jasia. W każdym tygodniu 
spędzał z babcią jeden dzień, a w tym czasie mama malo-
wała dla innych ludzi obrazy. Uwielbiał być z babcią. To 
była jedyna babcia, jaką miał i nie chciał, żeby umarła.

Następnym razem, gdy Jaś poszedł do babci, powiedział:
– Babciu, zauważyłaś, że robisz się stara? Możesz 

wkrótce umrzeć.
Babcia roześmiała się.
– Tak, zauważyłam, że się starzeję, ale nie boję się 

umrzeć. Czy wiesz, dokąd pójdę, jak umrę?
– Nie – powiedział Jaś.

– Bóg po śmierci zabiera do nieba tych ludzi, którzy 
kochają Jezusa – tłumaczyła babcia. – Więc, kiedy umrę, 
pójdę do nieba i będę żyć z Bogiem w Jego domu. To 
brzmi dobrze, prawda?

– Tak, ale je nie chcę, żeby moja ulubiona babcia umarła 
– stwierdził Jaś.

– Nie martw się – pocieszała go babcia. – Twoja pra-
babcia jest jeszcze starsza ode mnie,  
a nadal żyje.

Jaś spojrzał uważnie na babcię 
przez chwilę i powiedział:

Dorastanie i starość
—Romaine Stauffer

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

kącik dla
dzieci
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 – Kici, kici… no chodź, chodź Dymek! – Jurek 
stał na krawędzi chodnika, nawołując głośno jak 
tylko potrafił, ale jego szary kociak nie przybiegł na 
wołanie.

– Dymek, chodź! – Jurek zawołał ponownie. 
Wysunął wielki palec u nogi nad krawędź chodnika, 
ale cofnął go szybko. Była niedziela i był już ubrany 
do kościoła. Mama i tata powiedzieli, że jeśli chce 
czekać przed domem, to ma pozostać na chodniku, 
chyba że któreś z rodziców wyjdzie do niego.

Jurek pochylił się i zajrzał w krzaki obok domu, ale 
kotka i tam nie było. Potem spojrzał w górę na wielką 
sosnę – i znowu bez rezultatu.

 Jurek wbiegł do kuchni.
– Mamo, Dymek nie reaguje na moje wołanie! 

Możesz go poszukać ze mną?
– Niestety Jureczku – powiedziała mama – już czas 

wychodzić do kościoła, a ja jeszcze nie jestem gotowa.
Chłopiec westchnął. Wtedy tata wszedł do kuchni 

i powiedział:
– Ja jestem gotowy i mogę z tobą poszukać Dymka.
– O, świetnie – ucieszył się Jurek. Poszli obaj 

dookoła domu. Obejrzeli drzewa i poszukali za 
garażem.

– No, Dymek! – wołał Jurek.
– Chodź, kiciuś! – wołał też tata, ale Dymek się nie 

pojawił. Musieli już jechać na nabożeństwo.
– A jeśli Dymek uciekł? Mógł go potrącić samochód.

– Bóg wie doskonale, gdzie jest Dymek i On się tym 
zajmie – powiedział tata, włączając silnik.

Jurek myślał o tym, kiedy wyjeżdżali spod domu  
i miał nadzieję, że Bóg będzie czuwał nad Dymkiem. 

Jurek zazwyczaj lubił jeździć do kościoła. Lubił 
długi most nad rzeką i krętą drogę, która wiła się  
w górę i w dół po drugiej stronie rzeki. Lubił też 
wyboje, które musieli pokonać cztery razy, przejeż-
dżając przez strumień. 

Ale dzisiaj rano Jurek nie zwracał uwagi na długi 
most ani na górę, ani na wyboistą drogę. Wszystko, 
o czym potrafił myśleć, to jego zaginiony kociak.  
I myślał też o Bogu, że On doskonale wiedział, gdzie 
zwierzak się znajdował. 

W kościele Jurek usiadł cichutko obok taty, czeka-
jąc na rozpoczęcie nabożeństwa. Nagle starszy chło-
piec imieniem Natan dotknął ramienia taty.

– Właśnie przechodziłem obok waszego samochodu 
– szepnął – kiedy usłyszałem miauczenie kota.

– To Dymek! – krzyknął Jurek.
– Pewnie masz rację – powiedział tata, otwierając 

maskę. – Musiał się tam jakoś wdrapać do środka  
i jechał z nami całą drogę do kościoła. To cud, że nie 
zginął.

– To była szalona przejażdżka – dodał Natan.
Tata i Jurek roześmiali się. 
– Tak, miejmy nadzieję, że nauczy się trzymać  

z daleka od silnika samochodu.

Szalona przejażdżka Dymka

Prawdziwe zdarzenie —Anita Lee

– Aha, to kiedy twoja twarz będzie tak pomarszczona 
jak prababci, to wtedy możesz niedługo umrzeć.

– Tylko Bóg to wie, jak długo każdy z nas będzie żył 
– odparła babcia. – Jeśli dożyję tak sędziwego wieku jak 
prababcia, to ty już dorośniesz i być może zostaniesz już 
tatusiem.

– To będzie jeszcze długo – powiedział Jaś zadowolony, 

pozbywając się swoich zmartwień.

Zaczerpnięto ze Story Mates, czerwiec 2017

Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– Dymek – zawołał Jurek łagodnie, ale kotek nie 
wyszedł.

– Chodź, Dymek – zachęcali tata i Natan.
Ale Dymek się nie pokazał i nie wiadomo było, 

gdzie się schował.
W końcu tata zamknął maskę.
– Czas na nabożeństwo. Potem wrócimy do 

poszukiwań.
Jurek spojrzał za siebie w kierunku gór. 
– A co jeśli Dymek ucieknie w czasie nabożeństwa? 

– zapytał.
– No cóż, Bóg wiedział, gdzie jest Dymek i zacho-

wał go przez ten czas. Musimy Mu zaufać.
Jurek skinął głową, ale nadal trochę się obawiał, że 

kociak ucieknie w czasie nabożeństwa. 
Tego dnia Jurka prawie nie cieszyły zajęcia w szkole 

niedzielnej, a kazanie wydawało się trwać bez końca. 
W końcu jednak kaznodzieja powiedział „Amen”. 

– Czy teraz możemy wyjąć Dymka? – zapytał tatę.
– Tak, spróbujmy – wyruszyli razem do wyjścia. 

Tata jeszcze raz otworzył maskę, a Natan i inni 
chłopcy zajęli się szukaniem kotka Jurka.

– No chodź, Dymek – wołał Jurek.
– Miau – odezwał się w końcu Dymek i Jurek 

westchnął z ulgą, że Bóg powstrzymał kotka przed 
ucieczką w góry.

– Kici, kici, chodź – wabili Dymka tata, Jurek  
i jego koledzy.

Nagle Jurek ujrzał szarą smugę futerka pędzącego 
jak strzała między jego stopami. 

– Ucieka! – krzyknął Natan.
Dymek wystrzelił prosto za róg, gdzie były schodki 

prowadzące na werandę kościoła. Jurek pobiegł za 
nim.

– Idź powoli – poradził tata. – On jest pewnie prze-
rażony i może podrapać.

Jurek zwolnił, a następnie wyciągnął rękę i pogła-
skał delikatnie Dymka. Kot siedział spokojnie i wcale 
nie drapał. Wtedy chłopiec ostrożnie wziął go na ręce. 

– Hurra! – wszyscy wiwatowali, kiedy niósł Dymka 
z powrotem do auta.

I pojechali z powrotem do domu – po wyboistej 
drodze, która biegła przez strumień cztery razy  
i potem w górę po wijącej się drodze, która opadała 
na dół po drugiej stronie rzeki, a dalej przez most. 

Tym razem Dymek jechał w objęciach Jurka, który 
przez całą drogę uśmiechał się z zadowoleniem.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Rozdział 9

Nabożeństwo z chrztem
– Chrzczę cię w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. 

Idź w pokoju i niech Bóg cię błogosławi − głos Conrada 
Grebela wypełnił ciemności. Odprawił młodego czło-
wieka stojącego przed nim i ruchem ręki zaprosił kolejną 
osobę, żeby podeszła i przyjęła chrzest.

Jako następna przyszła do niego starsza kobieta, krucha 
i poruszająca się chwiejnym krokiem. Conrad wprowa-
dził ją ostrożnie do wody z brzegu rzeki Sitter. Trzymając 
kobietę za rękę mocno, lecz z szacunkiem, zapytał:

– Czy wyznajesz, że jesteś grzesznikiem i nawróciłaś się 
ze swoich grzechów?

Gdy skinęła głową, kontynuował:
– Czy obiecujesz pozostać wierna Bogu i dotrzymać 

tego ślubowania, aż Pan weźmie cię do siebie?
Twarz starszej kobiety zajaśniała.

– Tak! Tak! − zawołała. – To już niedługo, a z Bożą 
pomocą pozostanę Mu wierna.

– Niech Bóg cię błogosławi, siostro − Conrad ochrzcił 
ją, a potem pomógł wyjść na brzeg. Jej twarz promie-
niała szczęściem, gdy wyszła z wody i powoli wspinała 
się w górę.

Michael Sattler stał z boku, odczuwając dreszcz emocji, 
gdy widział setki ludzi poddających się w wierze świętemu 
przykazaniu.

– O czym myślisz, Michael? − zapytała cicho 
Margaretha, wpatrując się w twarz męża.

Michael nie odpowiedział od razu.
– To jest absolutnie właściwe i dobre. I budzi we mnie 

pragnienie, żeby samemu tego doświadczyć − przyznał. 
– Zauważyłaś, jak twarze ochrzczonych jaśnieją w świe-
tle latarni? A Conrad − przecież on cały tryska poko-
jem i radością! Wie, że konsekwencje udzielania chrztu 
innym mogą być poważne, a jednak to robi. Wprawdzie 
rada miasta St. Gall w większości toleruje anabaptystów, 

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 piąta

NA ZAWSZE
Z PA NEM
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– Myślałam o tym, jak bardzo zmieniłeś się od czasu 
wizyty Michaela i Margarethy – powiedziała i zacze-
kała na reakcję. Czy teraz Jozjasz będzie jeszcze bardziej 
oburzony?

Tymczasem on wbił wzrok w otwartą książkę udając, 
że ją czyta. Ursula już myślała, że nie doczeka się odpo-
wiedzi i zabierała się z powrotem do haftowania, kiedy 
nagle przemówił:

– Dlaczego uważasz, że się zmieniłem?
– Jesteś jakiś bardziej cichy i zacząłeś nas unikać − 

Ursula była szczera. – Myślę, że ich wizyta musiała cię 
wprawić w zakłopotanie albo coś takiego.

To najwyraźniej dotknęło Jozjasza.
– Co ty wiesz o zakłopotaniu? − zapytał nieco szorstko.
Widząc cierpienie na twarzy Ursuli, dodał jednak 

szybko: 
– Jesteś lepszym obserwatorem, niż mi się wydawało, 

Ursulo. Powiem ci coś, jeśli obiecasz, że nikomu tego nie 
powtórzysz.

– Nie powtórzę − obiecała Ursula od razu. Robiło się 
interesująco. Jozjasz powie jej coś, o czym nie wolno jej 
mówić nikomu innemu.

Jozjasz zaczesał swoje blond włosy. Odłożył książkę, 
opierając się niedbale na swoim krześle i całą uwagę skie-
rował na siostrę.

– Kilka tygodni temu poszedłem na nabożeństwo ana-
baptystów, podczas którego udzielali chrztu − powiedział 
takim swobodnym tonem, jakby mówił, że poszedł do 
miasta.

Ursula rzuciła swój tamborek z haftem na kolana.
 – Poszedłeś! − krzyknęła. – Kiedy?
Jozjasz uśmiechnął się krzywym, chłopięcym 

uśmiechem.
– To było nabożeństwo, o którym mówił ojciec, kiedy 

Conrad Grebel ochrzcił kilkaset osób w rzece Sitter.
Ursula była tak zaskoczona, że z trudem mogła mówić.
– Ale... ale... − wyjąkała. – Myślałam, że tego wieczoru 

poszedłeś gdzieś z tatą!
– Miałem taki zamiar − Jozjasz wpatrywał się we 

wzór na drewnianej podłodze. – Ale potem usłyszałem 
o tym chrzcie i zmieniłem zamiar. Ojcu nie zależało na 
tym, żebym z nim poszedł, a pozostali z was nie zauwa-
żyli różnicy. Szedłem przez całą drogę za Michaelem  
i Margarethą.

– Michael i Margaretha! − ta historia z każdym szcze-
gółem stawała się coraz bardziej zdumiewająca. – Oni 
tam byli?

– Oczywiście. Założyłem, że pójdą, więc podkradłem 
się w miejsce, gdzie według mojej wiedzy mieszka Conrad 
Grebel i czekałem na nich. Rodzina twojej przyjaciółki 

lecz nie możemy się spodziewać, że zawsze tak będzie, 
szczególnie odkąd zakazali prawem wszelkiego nauczania  
i kazania takich jak to.

Michael oparł się o sosnę stojącą za nim. Tak radosny 
wyraz jego twarzy Margaretha widywała rzadko, mówił 
też z entuzjazmem, nieczęstym u niego. Zniżył głos do 
żarliwego szeptu.

– Margaretho, ja również tego pragnę.
Margaretha wstrzymała oddech. W jej oczach pojawiły 

się łzy, które otarła rękawem.
– Ja też, Michael − wyszeptała.

Był październik 1525 roku. Dni stawały się coraz krót-
sze, a powietrze coraz ostrzejsze. Młodzież niecierpli-
wie wyczekiwała pierwszego śniegu, w przeciwieństwie 
do starszych, którzy mieli do przemyślenia ważniejsze 
sprawy niż bitwy na śnieżki, przejażdżki saniami, czy 
piękno zamieci.

Minęło kilka miesięcy, odkąd Michael i Margaretha 
wrócili do Zurychu, żeby dokończyć tam swoje sprawy,  
a życie Ursuli wróciło do komfortowej normalności. Agnes 
odprężyła się, gdy lepiej poznała męża Margarethy, i była 
z niego zadowolona. Daniel nadal się uśmiechał, mówiąc 
o Michaelu, a Ursula – wspominając jego wizytę – odczu-
wała w środku jakieś ciepło. Nawet Henry nie potrafił 
ukryć głębokiego szacunku dla zięcia. Tylko Jozjasz nie 
mówił, co myśli na jego temat. Ostatnio był jakiś wyci-
szony i mniej angażował się w życie rodziny. Ursula była 
tym zdziwiona i zaniepokojona.

– Czemu się na mnie gapisz? − głos Jozjasza zdradzał 
lekkie poirytowanie.

Ursula aż podskoczyła, wracając do rzeczywistości.
– Myślałam… − tłumaczyła się i poczuła, że jej twarz 

robi się gorąca. Tego popołudnia byli sami w domu. 
Daniel był w szkole, a rodzice mieli jakieś sprawy do zała-
twienia na mieście.

– Myślałaś o mnie − Jozjasz raczej stwierdził niż zapy-
tał. – Co myślałaś?

Ursula zarumieniła się jeszcze bardziej. Nie miała 
ochoty mu mówić, co myśli!

– O, nic zdrożnego − odparła. – Czemu nie czytasz 
swojej książki?

Jozjasz wziął książkę do ręki, ale nawet na nią nie 
spojrzał.

– Nie wyglądało na to, że mnie podziwiasz − powiedział 
oskarżycielskim tonem. – Powiedz, co myślałaś!

Nieustępliwość w tak drobnej sprawie nie leżała w jego 
naturze. Ursula zdecydowała, że mu powie.
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Reginy też tam była − uśmiechnął się ku zdziwieniu siostry. 
– Już dawno doszedłem do wielu rzeczy. Obserwowałem 
i wiem całkiem sporo o tym, kto może się przyłączyć do 
anabaptystów.

– Byłby z ciebie niezły szpieg − powiedziała Ursula  
z podziwem. – Michael i Margaretha wiedzą, że poszedłeś?

Jozjasz się roześmiał.
– Nie. Stałem w niewidocznym miejscu i patrzyłem 

przez godzinę albo dwie. Potem wróciłem do domu. Nie 
chciałem, żeby wiedzieli, że tam jestem.

Ursula spojrzała na Jozjasza podejrzliwie.
– Nie myślisz o przyłączeniu się do anabaptystów, 

prawda?
– Przewrażliwienie i lekkie wścibstwo muszą być naszą 

rodzinną cechą − odparł sucho. Potem zaśmiał się i dodał 
stanowczo:

– Nie zamierzam przyłączać się do anabaptystów, 
Ursulo. Przynajmniej nie teraz, aczkolwiek ich sposób 
myślenia jest wart rozważenia.

– Jaki jest ich sposób myślenia? Jak wyglądał ten 
chrzest? − ciekawość Ursuli rosła.

– Inaczej niż chrzest niemowląt, z pewnością! Dla 
niemowlęcia nie ma różnicy między chrztem a zwykłą 
kąpielą. Ci ludzie chcieli przyjąć chrzest i wiedzieli, co 
robią. To było niesamowite − nagle przerwał. Otworzył 
serce bardziej niż zazwyczaj.

– Co jeszcze? − naciskała Ursula. – Szkoda, że mnie 
tam nie było. Czy Michael i Margaretha też zostali 
ochrzczeni? − ta myśl uderzyła ją nagle i zastanawiała się, 
dlaczego dopiero teraz.

Jozjasz pokręcił przecząco głową.
– Nie, nie zostali − otworzył swoją książkę w miejscu, 

w którym skończył czytać. – Nie mów o tym nikomu, 
Ursulo − powiedział poważnie. – Mam nadzieję, że w tej 
sprawie będziesz szczególnie ostrożna.

– Obiecałam, że nie będę mówić nikomu. Czy to dla-
tego jesteś ostatnio taki nietowarzyski?

Jozjasz wsadził nos w książkę i udawał, że nie słyszy. 
Ursula z westchnieniem wróciła do haftowania.

– To jest książka, którą powinna mieć każda rodzina − 
Henry położył na stole małą broszurę i ruchem ręki zachę-
cił Agnes, żeby spojrzała.

– O chrzcie − przeczytała na głos. – Czy to nie jest to, co 
napisał Huldrych Zwingli o swoich poglądach na chrzest?

Henry potakująco skinął głową.
– Jest już w druku od jakiegoś czasu, ale wcze-

śniej nie mogłem zdobyć egzemplarza dla siebie. Autor 

zadedykował tę broszurę radzie miasta St. Gall.
– Tylko członkom rady? − dopytywał się Jozjasz, wycho-

dząc z pokoju, żeby popatrzeć.
– Nie − ojciec otworzył na stronie z dedykacją i wskazał 

na słowa o rodzinie. – Jest również dedykowana burmi-
strzom St. Gall i zwykłym ludziom. W przedmowie autor 
ostrzega przed zezwalaniem komukolwiek na odchodze-
nie z kościołów zatwierdzonych przez rząd.

– Ciekaw jestem, co Vadian myśli o tej książce − powie-
działa Agnes.

Henry pokręcił głową.
– Vadian jest zbyt pobłażliwy − powiedział z naciskiem. 

– Gdyby to od niego zależało, pozwoliłby na całkowite 
rozprzężenie. Wiesz, że jest szwagrem Grebela.

Ursula słuchała w milczeniu, próbując zrozumieć słowa 
ojca. Zwingli musi martwić się o kościół w St. Gall, skoro 
zadedykował książkę przywódcom miasta. Żałowała, że 
nie zna Biblii i przekonań anabaptystów. 

Rozdział 10

Aresztowanie
– Michael, mój kochany mężu, pozostań wierny!
Michael odwrócił się i uśmiechnął poważnie do 

Margarethy.
– Ty też, droga żono. Bóg z tobą, aż się znów spotkamy 

− te słowa zanikły z oddali, gdy był popychany w ciemną 
ulicę.

Margaretha zamknęła drzwi, zasunęła rygiel i ciężko 
usiadła na stołku. Łzy cisnęły jej się do oczu i spływały po 
policzkach. Michael, jej wierny mąż, został aresztowany. 
Rozmawiali szczęśliwi przy kolacji aż do chwili, gdy prze-
rwało im pukanie do drzwi. 

– Margaretho, musimy się modlić! − wyszeptał Michael 
i w tym momencie trzej mężczyźni wpadli przez drzwi. 
Musieli tylko potwierdzić, że to jest dom Michaela 
Sattlera, a potem zabrali go na przesłuchanie.

Margaretha była pewna, że to będzie coś więcej niż 
samo przesłuchanie. Odkąd kilka miesięcy temu prze-
prowadzili się do Zurychu, presja na Michaela stale 
rosła. Rada miasta nie była pobłażliwa dla anabaptystów,  
a skoro Michael uwielbiał spędzać czas z innymi wierzą-
cymi, oboje mieli świadomość niebezpieczeństwa.

Margaretha przekuła swoje łzy w prostą, lecz szczerą 
modlitwę, powierzając ich pomyślność w ręce Ojca.

– Boże, strzeż mojego kochanego męża − prosiła. – 
Sprowadź go z powrotem do mnie do domu, jeśli taka 
Twoja wola. Ale przede wszystkim umocnij go. Umocnij 
i stań po jego prawicy. Pomóż mu, żeby był silny.
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Ursula wymierzyła ciastu ostatnie klepnięcie i rzuciła 
na blachę.

– Proszę − powiedziała z satysfakcją. – Prawie dosko-
nały, prawda?

– Dobra robota − przytaknęła Greta z uśmiechem. – 
Zdecydowanie robisz postępy. W tym tempie niedługo 
będziesz piec lepiej ode mnie!

Ursula zarumieniła się, ale była zadowolona.
– To zajmie jeszcze jakiś czas − odpowiedziała skromnie.
– Ty myślisz, że jesteś już prawie tak dobra jak Greta! 

− zawołał złośliwie Daniel od progu. – Niedługo w całej 
okolicy nie będzie lepszego wyrabiacza pieczywa od ciebie!

– Nieprawda, wcale tak nie myślę − broniła się Ursula. – 
A poza tym, ktoś robiący chleb to jest piekarz, a nie wyra-
biacz chleba!

– A czy to ważne? − Daniel nie dawał się zbić z tropu. 
– Skończ się bawić ciastem i chodź ze mną na podwórko. 
Nie wiem, jak możesz wytrzymać w domu przez cały 
dzień. Przecież na zewnątrz jest wiosna.

– Wiosna! − powtórzyła Ursula. – W listopadzie?
Chętnie wręczyła ostatni kawałek ciasta Grecie i poszła 

umyć ręce. Tak lubiła być na zewnątrz!
Kiedy oboje wyszli i zamknęli za sobą drzwi, Ursula 

zapytała:
– Co byś chciał robić?
– Tak naprawdę to nic konkretnego − wzruszył ramio-

nami Daniel. – Po prostu jestem zmęczony samotnością. 
To wszystko.

– Och − Ursula popatrzyła na ulicę w obie strony. O tej 
godzinie było pusto. A potem zaproponowała pod wpły-
wem impulsu: – Przejdźmy się.

– W porządku. Chodźmy.
Przeszli jakieś sto metrów i spotkali przyjaciółkę Ursuli, 

Annę, idącą na spacer ze swoim młodszym braciszkiem.
– Anna! − krzyknęła radośnie Ursula. – Dawno się nie 

widziałyśmy!
– Wiem − odpowiedziała Anna. – Myślałam o tym, 

żeby cię dzisiaj odwiedzić. Pewnie słyszałaś o swoim szwa-
grze Michaelu.

Nagły przypływ strachu ścisnął serce Ursuli.
– Nie! − przyznała. – Co się stało?
Podejrzewała w głębi serca, że tak naprawdę nie chce 

się dowiedzieć.
Twarz Anny przybrała niezwykle poważny wyraz. 
– Aresztowano go − powiedziała po prostu.
Ursula wydała ciężkie westchnienie.
– Margarethę też?
– Tylko Michaela − Anna spojrzała na przyjaciółkę ze 

współczuciem. – Wygłaszał kazania w Zurychu. A to jest 
nielegalne, wiesz.

Oczy paliły Ursulę od powstrzymywanych łez po tym, 
jak ich miła przechadzka została brutalnie przerwana.

– Chodźmy do domu − powiedziała Danielowi. – 
Muszę powiedzieć mamie. Biedna Margaretha! Ona tam 
musi umierać z żalu!

Odwróciła się na pięcie i zostawiła Annę stojącą na ulicy.
W domu zastała Jozjasza i ojca, którzy niedawno wrócili. 

Jednym spojrzeniem zorientowała się, że już wiedzą. Twarz 
Jozjasza była blada, a ojciec wyglądał na przygnębionego.

– Mamo! − zaczęła płakać, potykając się w progu. – 
Mamo! Aresztowali Michaela!

Agnes podniosła się z miejsca, a potem zaraz usiadła. Ze 
łzami w oczach wyciągnęła ręce do Ursuli, która podbie-
gła do niej i położyła głowę na jej ramieniu. 

– To nie w porządku, mamo! − wołała. – Michael nie 
zrobił nic złego! Biedna Margaretha. Co możemy dla niej 
zrobić?

– Nic − Ursula usiadła prosto, słysząc głos ojca. Obawiała 
się, że skarci ją za ten płacz. Zdziwiła się jednak widząc, 
że on sam jest pogrążony w rozpaczy.

– Nie możemy nic zrobić − powtórzył. – Gdybyśmy 
mogli, to byśmy coś zrobili. Michael jest dobrym człowie-
kiem, nawet jeśli sympatyzuje z anabaptystami.

– Nie mają prawa wsadzać Michaela do więzienia! 
− wtrącił się Daniel ze złością. – Sami powinni zostać 
ukarani za takie okrucieństwo. Takie traktowanie ludzi 
powinno być zakazane. To gorsze niż...

Henry uniósł rękę.
– Dosyć − przerwał od razu. – Nie wolni ci mówić  

o kościele bez szacunku.
Zdołał jakoś opanować emocje i dodał szybko:
– Nauczanie głoszone przez Michaela jest zabronione 

i on wiedział, że łamie prawo. Zasługiwał na to, żeby go 
aresztować.

Ostatnie zdanie zostało powiedziane tak cicho, że nikt  
z pozostałych nie był pewien, czy się nie przesłyszał. 
Ojciec odwrócił się i wyszedł z pokoju.

– I nie chcę więcej słyszeć żadnych rozmów na ten temat 
− rzucił przez ramię.

Daniel również usiadł obok matki. Agnes położyła dłoń 
na jego ramieniu i ścisnęła. Ursula była zaskoczona widząc 
łzy w jego oczach.

Jozjasz stał w progu, nie mówiąc ani słowa. Potem zaci-
snął wargi i również wyszedł z pokoju. Podobnie jak 
ojciec, musiał teraz być sam, żeby pomyśleć.

Ursula poczuła drugi przypływ łez cisnących się pod 
powieki. Biedna Margaretha. Pewnie jest teraz sama i tęskni 
za Michaelem. Stopniowo coraz bardziej jej się przypomi-
nało, co jej powiedział, gdy byli u nich oboje. Powiedział, 
żeby się modliła i szukała woli Bożej.
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Zamknęła oczy błagając Boga, by zachował jej kochaną 
siostrę i szwagra od niebezpieczeństwa.

 

Michael wstał i rozciągnął ramiona nad głową, próbu-
jąc złagodzić ból mięśni. Nie pracował od kilku dni, lecz 
spanie na wilgotnym piasku, którym wysypany był zam-
kowy loch, sprawiało ból w całym ciele.

Klucze zagrzechotały w zamku i otworzyły się drzwi.
– Huldrych Zwingli! − zawołał Michael. Dlaczego czło-

wiek o takiej władzy przyszedł go odwiedzić?
– Dzień dobry, Michaelu − Zwingli oparł się o drzwi, 

które się za nim zamknęły. Jego usta były zaciśnięte. – 
Przyszedłem cię przesłuchać w związku z twoim zaanga-
żowaniem w ruch anabaptystów.

Odchrząknął i dodał:
– Mamy powody uważać, że od jakiegoś czasu głosisz 

kazania i nauczasz bez zgody kościoła w Zurychu. Czy 
to prawda?

Michael skinął głową.
– To prawda, w pewnym stopniu usługiwałem w ten 

sposób − odparł wymijająco.
– Czy zostałeś ponownie ochrzczony?
– Nie − na to pytanie mógł odpowiedzieć konkretnie.
Zwingli wyraźnie odetchnął z ulgą.
– Michaelu, masz zbyt duży wpływ na ludzi, żeby spę-

dzić życie jako anabaptysta − powiedział, a jego głos 
brzmiał szczerze. – Jesteś utalentowanym człowiekiem  
i przed tobą obiecujące perspektywy. Nie trać ich, prze-
ciwstawiając się kościołowi i prawodawstwu Zurychu. 
Bóg nie nakazuje ci żyć tak jak anabaptyści.

– Bóg nakazuje mi żyć zgodnie z Jego Słowem − odparł 
Michael z szacunkiem. – Szukam Jego woli i nie zaspokoi 
mnie nic oprócz jej znalezienia.

– Dobrze − wyprostował się Zwingli i otworzył drzwi. – 
W porządku. Błagam cię jednak, żebyś zapomniał o ana-
baptystach i wszystkim, czego cię nauczyli. I cokolwiek 
uczynisz, nie przyjmuj ponownego chrztu!

Michael nie odpowiedział. Drzwi się zatrzasnęły za 
Zwinglim i słychać było już tylko kroki na korytarzu. 
Skłonił głowę i żarliwie modlił się o łaskę stawienia czoła 
wszystkiemu, cokolwiek się wydarzy.

W listopadzie 1525 roku mieszkańcy północnej 
Szwajcarii myśleli głównie o jednym. W Zurychu miała 
się odbyć debata na temat chrztu. W księstwie Grüningen 

uwięziono ponad stu anabaptystów należących do braci 
szwajcarskich. Rada miasta Zurych nakazała władzom 
księstwa przysłać konkretnych więźniów do Zurychu, 
żeby tam zostali osądzeni i straceni. Władze Grüningen 
odmówiły i zaprosiły radę miasta Zurych na publiczną 
debatę o chrzcie.

Michael Sattler myślał o tych wydarzeniach, wchodząc 
do ratusza w Zurychu w towarzystwie dwóch uzbrojonych 
strażników, by przysłuchiwać się debacie. Był 6 listopada  
i robiło się coraz chłodniej. Przeszły go dreszcze na myśl  
o więźniach przebywających nadal w wilgotnych, zimnych 
celach w taką pogodę. Westchnął w krótkiej modlitwie  
o wytrwałość dla nich i wierność wobec Pana. Cieszył się, 
że pozwolono mu oglądać tę debatę. Wielu innym więź-
niom nie udzielono takiego przywileju.

W sali głównej ratusza siedziały już tłumy ludzi, a przy-
bywało ich coraz więcej i nie mogli się pomieścić. Stali 
pod ścianą, niektórzy zaglądali z zewnątrz przez okna. 
Wreszcie rada miasta postanowiła przenieść debatę do naj-
większego kościoła w Zurychu, więc wszyscy chętni prze-
szli do Grossmünster.

Po rozpoczęciu spotkania Zwingli wstał i podał powody, 
jakie jego zdaniem decydują o tym, że należy chrzcić 
wyłącznie niemowlęta. Po tym, jak on i jego zwolennicy 
skończyli mówić, trzej przywódcy braci szwajcarskich: 
George Blaurock, Felix Manz i Conrad Grebel, którzy 
niedawno zostali aresztowani, otrzymali po kilka minut 
na swoje wystąpienia. Wyjaśnili szybko, jasno i z szacun-
kiem swoje poglądy na temat chrztu dorosłych. Cytowali 
wersety z Biblii popierające ich przekonania i podkreślili 
swój obowiązek posłuszeństwa wobec nich.

Potem zakończono debatę i czterej sędziowie wstali, 
żeby podać werdykt. Był wśród nich Vadian i widać było, 
że jest wyraźnie zdenerwowany.

Zwingli już wcześniej podjął decyzję o treści tego wer-
dyktu. Bracia mieli wrócić do więzienia, ponieważ głosili 
fałszywe nauki, których nie wolno tolerować.

—Ciąg dalszy nastąpi
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Czy On wie, gdy jestem smutny? 
Tak, On wie.

Czy On wie, gdym jest zmęczony? 
Tak, On wie.

Czy On zna pokusy me,
Widzi ból, co serce rwie?

Przed Nim nic nie skryje się, 
Jezus wie.

Refren: Jezus zna mej drogi życia każdą milę,
Jezus wie, że tam zakrętów, głazów tyle,

Więc do Niego zwrócę się,
On mi zawsze pomóc chce,
Gdy coś boli, trapi mnie, 

Jezus wie.

Czy On wie, żem życie strwonił?
Tak, On wie.

Czy On wie, ilem nagrzeszył?
Tak, On wie.

Czy On ciągle kocha mnie,
Chce zapłacić długi me?

Odkąd z Nim spotkałem się,
Jezus wie.

Czy On wie, jak przyszłość gniecie?
Tak On wie.

Czy On wie, żem sam na świecie?
Tak, On wie.

Czy On widzi moje łzy,
Chce naprawdę pomóc mi?

Tak, On widzi i On wie,
Jezus wie.

—Opracowanie: Krzysztof Pyszko

Czy On wie?



Didache
Nauka Dwunastu Apostołów

1. Istnieją dwie drogi – jedna Życia i jedna Śmierci, a między tymi dwiema drogami jest 
wielki rozdźwięk!

2. A zatem droga Życia jest następująca:
po pierwsze – będziesz kochał Boga, który cię uczynił,
po drugie – [będziesz kochał] swojego bliźniego tak jak samego siebie, natomiast 

wszystkiego, czego nie chciałbyś, aby się stało tobie i ty drugiej osobie nie czyń.
3. Słowa te mają następujące rozwinięcie:
mówcie dobrze o tych, którzy mówią o was źle
i módlcie się za ludzi wam wrogich,
a pośćcie za waszych prześladowców.
Bo co to ma być za łaskawość, jeśli kochacie [tylko] tych, którzy i was kochają?
Czyż i poganie nie postępują tak samo?
Ale wy kochajcie tych, którzy was nienawidzą, a nie będziecie mieli wrogów!
4. Trzymaj się z dala od cielesnych pożądliwości wynikających z upadłej fizyczności.
Jeśliby ktoś uderzył cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi,
a będziesz bez żadnego braku.
Jeśliby ktoś zażądał od ciebie, byś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
Jeśliby ktoś zabrał ci twój płaszcz, daj mu nawet i tunikę.
Jeśliby wziął ktoś od ciebie jakąś twoją własność, nie domagaj się [od niego] zwrotu,
ponieważ nawet nie możesz [tego uczynić].
5. Każdemu, kto prosi cię [o coś], daj i nie domagaj się zwrotu,
ponieważ Ojciec pragnie dać każdemu z własnych życzliwych darów.
Szczęśliwy ten, kto daje zgodnie z nakazem, ponieważ [w ten sposób] jest niewinny!
Marny los tego, kto bierze!
Wprawdzie jeśli ktoś bierze, ponieważ ma potrzebę – jest niewinny.
Natomiast ten, kto nie ma potrzeby, zda sprawę z tego, dlaczego wziął i w jakim celu; 

będąc w więzieniu, zostanie przesłuchany dokładnie w sprawie tego, co uczynił, i nie 
wyjdzie stamtąd, dopóki nie zwróci ostatniego grosza.

6. Ale i o tym z drugiej strony powiedziano:
Niech [nawet] spoci się w twoich rękach twoja jałmużna, dopóki nie dowiesz się, komu 

[ją] dajesz.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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