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słowo

od redakcji
„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

POKUTA—

w Gilgal, w Jerychu i w naszych sercach
—James K. Nolt
Amalekici próbowali zniszczyć Izraela, Boży naród
wybrany, po jego wyjściu z Egiptu. Gdy nadszedł
wyznaczony dzień pomsty, Bóg posłużył się prorokiem
Samuelem, żeby obwieścił królowi Saulowi: „Teraz idź,
pobij Amaleka i zniszcz wszystko, co ma. Nie lituj się
nad nimi, lecz zabijaj i mężczyzn, i kobiety, dzieci i niemowlęta, woły i owce, wielbłądy i osły” (1 Sm 15,3).
Wzdrygamy się na samą myśl o tym nakazie, ale interpretując go z nowotestamentowej perspektywy niesprzeciwiania się złu, widzimy tu konieczność wyeliminowania grzechu z naszego życia.
Saul wdrożył jednak własny plan – jego armia całkowicie rozgromiła Amalekitów, lecz oszczędziła najdorodniejsze zwierzęta oraz króla Agaga (1 Sm 15,8b–9).
Popełnił tym samym grzech nieposłuszeństwa, myśląc,
że jest mądrzejszy od Boga! I Bóg żałował, że uczynił
Saula królem – tego wybranego, przystojnego, wysokiego
młodzieńca. „Samuel bardzo się rozgniewał, i wołał do
PANA przez całą noc” (w. 11). Gdy prorok przyszedł do
Gilgal, Saul natychmiast przystąpił do przykrywania swej
winy: „Błogosławiony jesteś przez PANA. Wypełniłem
słowo PANA”.
Samuel mu odpowiedział: „A co to za beczenie owiec
w moich uszach i co to za ryk wołów, który słyszę?”. Cóż
za ogłuszające dowody zaprzeczające zapewnieniom Saula!
Król od razu zapewnił: „Przyprowadzili je od Amalekitów.
Lud bowiem oszczędził to, co najlepsze z owiec i wołów”

– i to w szlachetnym celu – „aby je ofiarować PANU,
twemu Bogu”.
Naturalną rzeczą jest koncentrowanie się na własnej
dobroci i zrzucanie winy na innych, ale owce wciąż beczały,
a woły wciąż ryczały. Samuel drążył więc dalej: „Czyż to
nie wtedy, gdy byłeś mały w swoich oczach, stałeś się
głową pokoleń Izraela i PAN namaścił cię na króla nad
Izraelem?”. „Dlaczego więc nie posłuchałeś głosu PANA,
lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś to zło w oczach PANA?”
(w. 17, 19a). Mimo to, Saul nadal utrzymywał, że jest
niewinny i obwiniał innych o to, że oszczędzili najlepsze
sztuki bydła i trzody „aby poświęcić je PANU, twemu
Bogu w Gilgal” (zob. wersety 20–21).
Następnie Samuel wypowiedział wielce znaczące słowa!
„Czy PAN ma takie samo upodobanie w całopaleniach
i ofiarach jak w posłuszeństwie głosowi PANA? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech
czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo.
Ponieważ odrzuciłeś słowo PANA, On także odrzucił
cię jako króla” (1 Sm 15,22–23). To pchnęło Saula bliżej
ku upamiętaniu. „Zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem
rozkaz PANA i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. Teraz jednak przebacz mi, proszę, mój
grzech i zawróć ze mną, abym oddał pokłon PANU”
(1 Sm 15,24–25). Przypis w wydaniu Biblii Genewskiej
z roku 1599 mówi w tym miejscu: „Nie było to prawdziwe
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upamiętanie, lecz zwodzenie w celu uniknięcia utraty
władzy królewskiej”.
Gdy Saul zdał sobie sprawę, że królestwo zostało mu
odebrane, zaczął rozpaczliwie błagać: „Teraz jednak uszanuj mnie, proszę, wobec starszych mego ludu i wobec
Izraela i zawróć ze mną, abym oddał pokłon PANU,
twemu Bogu” (1 Sm 15,30). To zdanie wiele o nim mówi!
Czyżby był bardziej zainteresowany utrzymaniem reputacji w oczach ludu niż rzetelną pokutą?
Mimo tych wszystkich faz „upamiętania”, Saul nigdy
nie pokutował szczerze. Nadal odpowiadał z dwuznacznym samochwalstwem, zrzucaniem winy na innych
i troską o własną reputację. Po tamtej rozmowie Samuel
bezlitośnie poćwiartował Agaga i prawdopodobnie zachowane przy życiu zwierzęta. Ustało beczenie owiec i ryczenie bydła, lecz życie Saula znalazło się na równi pochyłej.
„Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto
je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia” (Prz 28,13).
Ewangelia Łukasza relacjonuje bardziej zachęcającą
historię o pokucie. Chodząc ulicami Jerycha, Jezus wzbudzał niemałe poruszenie i wszędzie wokół niego gromadził się tłum. Ludzie niskiego wzrostu byli sfrustrowani
do tego stopnia, że jeden z nich wspiął się na drzewo,
żeby zobaczyć Jezusa. Rozpoznał On od razu, że Zacheusz
nie był tylko ciekawskim gapiem: „Pragnął on zobaczyć
Jezusa, kto to jest”. Jezus zaszokował wszystkich, gdy
spojrzał w górę i powiedział: „Zacheuszu, zejdź szybko,
bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu” (Łk 19,5).
Co?! Czyżby nie wiedział, że Zacheusz jest chciwym przełożonym celników?
Zacheusz prędko zszedł z drzewa i z radością zaprosił Jezusa do swego domu. Gdy tłum to zobaczył, rozległy się narzekania: „Do człowieka grzesznego przybył
w gościnę”. W tym domu wydarzył się jednak cud. Byłoby
ciekawie, gdybyśmy dowiedzieli się więcej o ich rozmowie, lecz Duch Święty natchnął Łukasza, by zapisał jedynie kluczowe jej elementy, w tym niezwykłe postanowienie powzięte przez Zacheusza: „Panie, oto połowę mojego
majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem,
oddaję poczwórnie” (Łk 19,8). Jezus, który znał jego
serce, odpowiedział łagodnie: „Dziś zbawienie przyszło
do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama” (w. 9).
Nie czytamy tutaj o płaczu, drżeniu i wołaniu do Boga
jak w innych przypadkach, gdy ludzie pokutowali1 – tylko
cichy żal za grzechy, któremu towarzyszyło zadośćuczynienie zgodnie z Prawem Mojżesza2. Czy świadkowie
tego oświadczenia byli przekonani co do jego szczerości?
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1

Zob. Ezd 10,1

2

Zob. 2 M 22,1; 1 Sm 12,3; 2 Sm 12,6.
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Myślę, że nawet jeśli mieli wątpliwości, to szemranie
musiało ustać, gdy Zacheusz chodził później po Jerychu,
pukał do drzwi i zwracał z poczwórną nawiązką pieniądze wszystkim, których wcześniej oszukiwał podczas
zawyżania pobieranych podatków. Mieszkańcy ubogich
dzielnic pewnie byli zaszokowani, gdy Zacheusz pomagał im w leczeniu chorych dzieci i pokrywał im dachy.
Jego własny styl życia zapewne uległ zmianie, bo teraz
nie mógł sobie już pozwolić na wysokie wydatki.
Zacheusz i jemu podobni pokazują rodzaj upamiętania,
do jakiego Bóg wzywa dzisiaj swój lud. Syn marnotrawny
wyraził bezwarunkowe upamiętanie, mówiąc: „Ojcze,
zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie”. Jezus
pochwalił celnika, który został usprawiedliwiony po tym,
jak się ukorzył, mówiąc: „Boże, bądź miłosierny mnie
grzesznemu” (Łk 18,13). Piotr pokazał szczerość swojej
pokuty, pozwalając Bogu, żeby go potężnie używał. To
jest ten rodzaj pokuty, jakiego sam pragnę – taki, który
prowadzi do większego posłuszeństwa, wierności, służby
i użyteczności.
Częściowe upamiętanie może być dla nas tak łatwe jak
dla Saula. Łatwiej powiedzieć: „Przepraszam, ale...” niż po
prostu „przepraszam”. Łatwiej koić własne sumienie niż
wziąć na siebie pełną odpowiedzialność przed Bogiem.
Prawdziwa pokuta to coś więcej niż kulturowy rytuał rozdzierania szat, o którym czytamy w Starym Testamencie.
Każdy rytuał może być nieszczery. Jak mówił prorok Joel:
„Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty” (Jl 2,13).
Nawracamy się, gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa,
otrzymujemy odpuszczenie grzechów i rodzimy się na
nowo. Potem, gdy już chodzimy z Panem, pokutujemy
wielokrotnie za to, co czynimy, za to, czego nie czynimy
i za to, jacy jesteśmy. Pokutujemy w odpowiedzi na Boże
karcenie. „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę.
Bądź więc gorliwy i pokutuj” (Obj 3,19). Pokutujemy,
żeby być bardziej święci, bardziej uprzejmi, bardziej
cierpliwi, bardziej pokorni i bardziej przemienieni na
podobieństwo Jezusa Chrystusa – nie interesuje nas już
dbałość o własną pozycję, lecz dbamy „o najmniejszych
z braci”. Prawdziwa pokuta jest oparta na smutku pochodzącym od Boga, który jest czymś więcej niż emocjonalnym zrywem: „Bo smutek, który jest według Boga,
przynosi pokutę ku zbawieniu” . Przynosi odpuszczenie,
uzdrowienie i oczyszczenie . W konsekwencji przynosi
wieczne zbawienie. „Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby
szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10).
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Jak efektywnie przemawiać

Kazanie łatwiej zapamiętać
dzięki ilustracjom

Część szósta

Jezus był największym nauczycielem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Jednym z powodów skuteczności Jego nauczania było częste używanie ilustracji.
Wszystko, co mówił o Bogu, modlitwie i Królestwie
Bożym, wyjaśniał poprzez ilustracje. Jego uczniowie
poszli za przykładem Mistrza i dlatego ich listy również są pełne ilustracji. Dzisiaj jako Jego uczniowie
również powinniśmy Go naśladować – nie tylko jeśli
chodzi o styl życia, lecz również wygłaszając kazania.
Zazwyczaj to właśnie ilustracje odróżniają interesujące
kazanie, które się pamięta od nudnego, które szybko
się zapomina.
Istnieje wiele rodzajów ilustracji – mogą to być przykłady, analogie, anegdoty, statystyki, informacje historyczne, wyobrażenia konkretnych wydarzeń, ciekawe
cytaty, historie i przypowieści. Twoje kazania powinny
obfitować w to wszystko, podobnie jak kazania Jezusa.
On ich używał, ponieważ ilustracja ożywia każde przesłanie. Właściwie ilustracje pełnią w wypowiedzi ustnej
trzy ważne funkcje:

··pomagają słuchaczom zrozumieć treść,
··przyciągają ich uwagę,
··sprawiają, że treść kazania zostaje w pamięci.

—David Bercot

Ilustracje pomagają słuchaczom zrozumieć
treść

Najskuteczniejszym sposobem objaśnienia duchowej prawdy słuchaczom jest zastosowanie ilustracji.
Analogie do abstrakcyjnych pojęć w codziennym życiu
mogą pomóc im przyswoić sobie nawet skomplikowane prawdy. Na przykład, Jezus pomaga nam lepiej
pojąć Boga dzięki porównaniu Go do ziemskiego ojca.
Zasady panujące w Królestwie Bożym są wyjaśniane
za pomocą niezliczonych ilustracji: Królestwo Boże
jest jak pszenica i kąkol na polu. Jak ziarno gorczycy,
które urasta do ogromnego drzewa. Jak skarb ukryty
w polu. Listę można by ciągnąć w nieskończoność.
Dzięki ilustracjom twoje kazanie nie jest powierzchowne i mętne. Brak przykładów, analogii i przykładów sprawia, że słuchacze nie rozumieją, o co ci
chodzi. Musisz mówić konkretnie! Ilustracje bardzo
w tym pomagają. Pamiętam, jak mama opowiadała
mi historię o prezydencie Calvinie Coolidge’u, kiedy
byłem mały. Pewnej niedzieli prezydent uczestniczył
w nabożeństwie, a po wyjściu z kościoła pewien dziennikarz zapytał go, o czym mówił kaznodzieja.
– O grzechu – padła zwięzła odpowiedź.
– A co konkretnie mówił o grzechu? – dopytywał się
reporter.
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– Był przeciw!
Być może tyle samo będą mieli do powiedzenia słuchacze twoich kazań, jeśli nie będą konkretne i okraszone ilustracjami lub przykładami.
Ilustracje mogą również okazać się pomocne
w przekonywaniu zgromadzenia. Trafnym przykładem możesz trafić do serc słuchaczy, którzy inaczej
mogliby być oporni w przyjęciu przesłania. Ilustracje
w postaci drugoplanowych informacji mogą wzbogacić ich wiedzę o Biblii.

Ilustracje przykuwają uwagę słuchaczy

Ilustracje nie tylko pomagają słuchaczom zrozumieć
przesłanie, lecz również przykuwają ich uwagę. Pamiętaj,
że siedzenie przez godzinę i słuchanie czyjegoś przemówienia to nie jest rzecz naturalna. Musisz je celowo „przyprawić”, żeby utrzymać uwagę zgromadzenia. Proszę, nie
używaj wymówek w stylu: „Nie jestem tutaj od bawienia publiczności, tylko od głoszenia kazania”. Jezus nie
bawił publiczności, ale wzmacniał swoje nauki obrazowymi przykładami, dzięki czemu były jasne i ciekawe.
Wyobraź sobie twoje ulubione danie kompletnie pozbawione przypraw. Jak by ci smakowało? Na przykład spaghetti po bolońsku. Co by było, gdyby żona podała ci
spaghetti w sosie bolońskim bez żadnych przypraw, stwierdzając, że są „niepotrzebne”. W związku z tym dostałbyś
na obiad ugotowany makaron, a na nim sos z mięsem
i pomidorami. Żadnej soli, pieprzu, oregano, bazylii i grzybów! Cóż, pewnie byłoby to tak samo sycące jak „prawdziwe” spaghetti po bolońsku. Ale z drugiej strony jadłbyś
to ze średnią przyjemnością, prawda? A już z pewnością nie
byłoby to niezapomniane przeżycie kulinarne.
Podobnie jest z kazaniem. Możesz podać zdrowe przesłanie będące konkretnym duchowym posiłkiem. Ale jeśli
go nie „przyprawisz”, to słuchacze będą musieli walczyć
z nudą. I w duchowym sensie nie będzie to dla nich niezapomniane przeżycie kulinarne. Ilustracje są jak przyprawy wzmagające zainteresowanie. Wiele razy słuchałem nużącego kazania, walcząc o to, żeby się skupić, kiedy
kaznodzieja nagle mówił: „To mi przypomina sytuację,
gdy...”. Wtedy nagle nastawiałem ucha, a mówca odzyskiwał moją uwagę.

Ilustracje sprawiają, że treść kazania zostaje
w pamięci

Jak twierdzą znawcy tematu, publiczność zazwyczaj
zapomina 95 procent tego, co słyszy i pamięta jedynie
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5 procent. Dlatego powinieneś sobie zadać pytanie: „Jak mogę pomóc słuchaczom skupić się podczas
mojego kazania?”. Odpowiedź brzmi: „Stosując ilustracje”. One nie tylko sprawiały, że nauki Jezusa były
interesujące, lecz również pomagały uczniom w ich
zapamiętywaniu. Ludzie najbardziej pamiętają z Jego
wypowiedzi właśnie przykłady i przypowieści. Nawet
ludzie nieodrodzeni wiedzą, o co nam chodzi, kiedy
wspominamy o „synu marnotrawnym” albo „miłosiernym Samarytaninie”.
Twoje kazania również będą pamiętane, jeśli użyjesz jak najlepszych ilustracji. Kiedy ktoś mi mówi, że
zapamiętał jakieś moje kazanie sprzed lat, to niemal
zawsze okazuje się, że utkwiła mu w pamięci jakaś ilustracja. Ja sam myśląc o tysiącach kazań usłyszanych
przez wiele lat, również pamiętam przede wszystkim
ilustracje podawane przez różnych kaznodziejów.

Skąd wziąć ilustracje?
Może zastanawiasz się teraz, skąd się takie ilustracje biorą. Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, zadam ci
inne: Skąd sam Jezus brał ilustracje w swoich kazaniach?
Z życia codziennego, prawda? Ponadto, czerpał je z tego,
co zwykłe. Nie z tego, co wyjątkowe. Jak wcześniej wspomniałem, On był obserwatorem. Zauważał nawet drobiazgi szarej codzienności: zachowanie dzieci, rodziców,
kupców i przywódców religijnych. Aby twoje kazania
mogły być bogato zdobione ilustracjami, sam musisz być
wnikliwym obserwatorem jak nasz Pan.
Tutaj znów muszę podkreślić, jak ważne jest rozpoczęcie przygotowań do kazania tak wcześnie, jak to możliwe
i jak potrzebna jest żarliwa modlitwa do Boga, żeby takie
ilustracje ci pokazywał. Ja sam nie jestem jakoś szczególnie uzdolniony do wymyślania przykładów. Gdybym
zaczął się przygotowywać do niedzielnego kazania
w sobotę wieczorem, to pewnie nic bym nie wymyślił. Po
prostu to nie jest dla mnie „bułka z masłem”. To zazwyczaj jakoś samo do mnie przychodzi, kiedy zajmuję się
czymś innym (jak koszenie trawnika) albo leżę w łóżku.
Zauważyłem, że podczas rozmowy o temacie kazania z żoną lub znajomymi nagle świta mi przykład, którego mógłbym użyć. Czasem ktoś z rozmówców mi go
poddaje. Albo kiedy czytam coś zupełnie niezwiązanego
z przygotowaniami, trafiam na dobrą analogię lub anegdotę. Bywa również, że podczas kazania, którego słucham, mówca mówi coś, co uruchamia serię skojarzeń

i nagle potrzebna ilustracja wyskakuje mi w umyśle –
czasem w trakcie nabożeństwa. Dlatego prawie zawsze
noszę ze sobą do kościoła mały notes, żeby mi takie
„perełki” nie umykały.

Unikaj „przetworzonych ilustracji”
Możesz znaleźć wiele książek zawierających analogie, anegdoty oraz ilustracje do kazań. Zachęcam
cię jednak, żebyś nie korzystał z takich „gotowców”.
Najlepsze są własne. To jest tak jak z gotowymi mrożonymi daniami do nabycia w sklepach spożywczych.
Lepsze to niż nic, ale bez porównania gorsze od posiłków domowych. Przecież wolisz chyba domowe ziemniaki puree od ich odpowiedników instant z torebki?
Kiedy miałem trzydzieści kilka lat, chodziłem do
kościoła, którego pastor miał dar nauczania. Jego ilustracje były wspaniałe i zawsze miał ich pod dostatkiem. Wszystkie pochodziły z jego własnych obserwacji i doświadczeń. W końcu jednak przeniósł się gdzieś
indziej, a jego miejsce zajął młody kaznodzieja, który
niedawno skończył szkołę biblijną. Szybko stało się
jasne, że ilustracje do swych kazań czerpał z „gotowców”. Rzadko były osobiste. Kontrast między nim
a jego poprzednikiem był ogromny, a jego ilustracje
przypominały ziemniaki puree instant.
Jeśli naprawdę pragniesz być efektywnym kaznodzieją i gorliwie się modlisz w tej sprawie, Bóg ci
pokaże, jak się nauczyć ilustrowania kazań. W końcu
niemal każdy używa anegdot w osobistych rozmowach
bez ich wcześniejszego wymyślania. Musisz tylko ćwiczyć używanie ich z Bożą pomocą w kazaniach.
Będąc jeszcze bardzo młodym chłopcem, zacząłem się uczyć publicznego przemawiania w kościelnej grupie młodzieżowej. Co tydzień jeden z nas miał
przeczytać fragment Biblii na głos podczas środowego
spotkania modlitewnego, przedstawiając krótki wstęp
i równie krótkie zakończenie przed czytaniem i po
nim. Jak wszyscy prosiłem mamę, żeby przygotowała
za mnie jedno i drugie. Po prostu uważałem, że sam
nie potrafię.
Podczas któregoś ze spotkań jeden z kolegów wygłosił naprawdę świetny wstęp i zakończenie do czytanego fragmentu. Jak się potem okazało, przygotował to
wszystko samodzielnie. Wtedy nagle sobie uświadomiłem, że być może ja też potrafiłbym to zrobić. Zacząłem
próbować. Wkrótce okazało się, że przygotowuję lepsze

wstępy i zakończenia niż te, które robił za mnie ktoś
inny.
Podobnie jest z ilustracjami. Z Bożą pomocą możesz
się nauczyć ich uzyskiwania, a następnie ćwiczyć ich
stosowanie.

Zasadne używanie materiałów źródłowych
Można używać materiałów źródłowych do pozyskiwania „przypraw” w postaci przykładów czy informacji historycznych. Jak wspomniałem w przykładzie
ze słowem „pożądliwość”, istnieją zestawy fragmentów biblijnych ułożonych tematycznie, które mogą być
bardzo przydatne. Biblijne historie nie zastąpią ilustracji z własnego życia, ale mogą przydać twojemu przesłaniu zarówno konkretnej treści, jak i wzbudzić zainteresowanie słuchaczy.
Słuchacze zawsze są zainteresowani zwyczajami
z czasów biblijnych: jak się wtedy ubierano, jak wyglądały ceremonie np. zaślubin, codzienne zwyczaje czy
zasady handlu. Encyklopedie i słowniki biblijne dostarczają wiele informacji na te tematy. Słuchacze będą
wdzięczni za to, że poświęciłeś czas i energię na zgromadzenie takich materiałów.
Biografie wybitnych chrześcijan, opisy podróży misyjnych czy historie powstawania pieśni również mogą
wzbogacić kazanie. Nawet świeckie książki bywają
pożyteczne. Ilustracje z życia zwierząt i roślin stanowią
bogate źródło ilustracji. Przecież sam Jezus je stosował.
Książki z dziedziny archeologii, geografii, innych gałęzi
nauki oraz sztuki są pełne informacji, które pewnego
dnia przydadzą się jako przykłady do któregoś z kazań.

Inne źródła informacji
Twoja własna wyobraźnia również może podsunąć ci
wiele pomysłów. Jeśli nie znasz żadnej historii z życia
wziętej, która mogłaby zobrazować twoje przesłanie, to
spróbuj ją wymyślić. Jezus robił to cały czas. Syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin, nieuczciwy sługa
czy namolna wdowa są fikcyjnymi historiami ilustrującymi prawdy przekazywane przez Pana. W takiej
sytuacji trzeba jedynie zastrzec, że nie jest to historia
prawdziwa. Nigdy nie opowiadaj podobieństwa w taki
sposób, jakbyś mówił o prawdziwych wydarzeniach.
Zanim zaczniesz opowiadać jakąś fikcyjną historię,
zrób wprowadzenie takie jak „wyobraźmy sobie...”, albo
„to tak, jakby...”.

„. . . krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” 1 List Jana 1,7b
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Pomóż słuchaczom wyobrazić sobie
przykład
Wyobrażenia scen biblijnych są formą ilustracji
dostępną dla każdego. Wiele lat temu podczas kazania
pewien brat przeczytał z Ewangelii fragment o Jezusie
wyrzucającym handlarzy ze świątyni. Właściwie
mogłem go zacytować z pamięci. Lecz kaznodzieja
dodał coś jeszcze. Pomógł nam wyobrazić sobie dziedziniec świątynny w tamtych czasach.
– Wyobraźcie sobie, co się musiało dziać na dziedzińcu świątynnym – powiedział. – Krowy muczały,
owce beczały, a zwierzęce zapachy wypełniały
powietrze.
Nigdy wcześniej o tym nie myślałem. Ktoś, kto szedł
do świątyni, żeby się pomodlić, miał prawo się spodziewać odgłosów żarliwych modlitw i poczuć zapach
kadzidła. Zamiast tego, witała go atmosfera stodoły.
I pewnie musiał bardzo uważać, żeby w coś nie
wdepnąć!
Kaznodzieja nie dodał wiele do samego opisu biblijnego wydarzenia, lecz dzięki temu krótkiemu wyobrażeniu pomógł mi zobrazować sobie scenę, której wcześniej nie przemyślałem. Prawdopodobnie zapamiętam
to do końca życia.
Każdy z nas może zrobić to samo z innymi scenami
opisanymi w Biblii. Pomóż słuchaczom doświadczyć
widoków, dźwięków i zapachów. Nie musisz niczego
zmyślać – wystarczy zdrowy rozsądek i przywołanie
własnych przeżyć.
Na przykład, nikt z nas nie spędził roku w arce ze
stadem zwierząt, ale wszyscy byliśmy kiedyś w zoo lub
gospodarstwie rolnym. Nie trzeba wielkiej wyobraźni,
żeby się domyślić, jakie odgłosy i zapachy musiały być
wewnątrz arki. Myślisz, że Noe i jego rodzina nie mogli
już wysiedzieć w środku pod koniec tego roku? Pewnie
się nie mylisz.

Używanie pomocy wizualnych
Większość ludzi uczy się bardziej wzrokowo niż
ze słuchu. Ja z pewnością. Jak wcześniej wspomniałem, zdaniem ekspertów słuchacze zapamiętują tylko
5 procent tego, czego słuchają. Ale to, co widzą, zostaje
w ich umysłach znacznie dłużej. Dlatego pomoce wizualne mogą być dobrym rozwiązaniem.
Istnieją różne rodzaje takich pomocy. W najprostszej postaci może to być tablica zwykła lub biała. Jeden
8
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z braci w naszym zgromadzeniu często zaczyna od
krótkiego opisu przesłania w punktach. To niezwykle
pomaga, bo wszyscy możemy śledzić tok jego kazania.
Projektor umożliwia pokazywanie informacji, których zapisywanie na tablicy byłoby zbyt czasochłonne.
Często używałem go do wyświetlania wykresów, list
czy długich cytatów ze źródeł historycznych.
Nie w każdym kościele pomoce wizualne są mile
widziane. Dlatego upewnij się, czy tam, gdzie zostałeś
zaproszony, nikt nie będzie ci tego miał za złe.

Kolejny krok

Kiedy przykłady, historie i inne ilustracje zostaną
już dodane w procesie budowania kazania, zaczynasz
zmierzać do końca. Ale przed tobą jeszcze długa droga.
Zebrałeś cały materiał, ale na razie jest on jedynie niepoukładaną stertą informacji. Teraz pora przystąpić do
kolejnego kroku: do zorganizowania całości.

Pytania do dyskusji
1. Co sprawia, że nauki Jezusa są niezapomniane?
2. Wymień trzy funkcje ilustracji w kazaniu.
3. Jaką część przesłania, zdaniem ekspertów, zapamiętują słuchacze?
4. Wymień kilka źródeł informacji i metod ich
stosowania.
5. Dlaczego należy unikać gotowych zestawów ilustracji wydawanych w książkach?
6. Co to jest obrazowanie i w jaki sposób wzbogaca
kazanie?
7. Wymień najczęściej stosowane pomoce wizualne.

Ćwiczenia

a. Instruktor: Poproś, żeby każdy uczestnik przygotował jedną lub kilka ilustracji do 10–minutowego kazania, które wygłosił.
b. Instruktor: Niech każdy uczestnik wymyśli jakieś
wyobrażenie następujących fragmentów biblijnych:
1) 1 M 43,15–34,
2) 1 M 11,1–9,
3) 2 M 12,29–34,
4) 1 Krl 18,20–40,
5) Mt 14,22–33.

—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z Plain Speaking
© 2007 David W. Bercot
Wydawnictwo Scroll Publishing
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Rozmyślania nad Psalmem 78
—David Keeney
Od wydawcy: Ponieważ są to rozmyślania nad Psalmem 78,
zalecamy czytać ten tekst z Biblią otwartą na nim.
Psalm 78 jest „psalmem Asafa”. Jego rodzina była
jedną z trzech odpowiedzialnych za muzykę i pieśni
w świątyni. Dwanaście psalmów – 50. i od 73. do 83. –
przypisuje się jej członkom. Czyżby to właśnie ta odpowiedzialność skłoniła ich do napisania tego psalmu?
Jakkolwiek było, jest to pieśń z pewnym przesłaniem.
Na czym ono polegało?
„Słuchaj, mój ludu, mego prawa, nakłońcie uszu ku
słowom moich ust” (werset 1). O jakie słowa chodzi?
O to, co wierni Bogu ojcowie przekazali swoim synom.
Był to głos historii – ważniejszy od różnych opowieści niewierzących ludzi oraz ich doczesnych osiągnięć
– historii ludu Bożego i Bożych dzieł w stosunku do
niego. Asaf odnosi się do cudownych dzieł Boga: uwolnienia, świadectwa, nadania Prawa, zawarcia przymierza i Jego obecności pośród nich. Przekazywanie tego
wszystkiego zostało nakazane przez Niego: „Ustanowił
bowiem świadectwo w Jakubie, nadał prawo w Izraelu
i nakazał naszym ojcom, aby je oznajmiali swoim synom”
(werset 5); przyszłe pokolenia miały to wszystko słyszeć (werset 6). Chwała dla Boga, Jego moc i cudowne
dzieła nie miały być skrywane, lecz ogłaszane (werset 4).
W tekście jest podanych szereg powodów nadania tego
przykazania.
„Żeby pokładali w Bogu nadzieję” (werset 7).
Wspominanie Bożych dzieł miało im pomóc pokładać
nadzieję w jedynym i żywym Bogu, Stwórcy wszystkich
rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Pomagało im ufać
Temu, któremu zawdzięczali istnienie, który cudownie
ich podtrzymywał i zapewnił im zbawienie oraz społeczność. Nic innego nie zasługiwało na taką ufność, bo
przecież nawet niebo i ziemia przeminą.

„Żeby (…) nie zapominali o dziełach Boga”

(werset 7). To, czego się nie zapisuje i nie powtarza wielokrotnie, zostaje szybko zapomniane. Ktoś powiedział,

że smutnym faktem na temat historii jest to, że się z niej
niczego nie uczymy. Może dzieje się tak właśnie dlatego,
że nie chcemy się uczyć w ten sposób? Może oni sami
zaniedbali powtarzanie i dlatego się nie uczyli. To dotyczy przede wszystkim spisanego Słowa Bożego, ale nie
tylko. Wierny Kościół również ma nam wiele do przekazania ze swojej historii.
„Żeby (…) strzegli Jego przykazań” (werset
7). „Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten
Mnie miłuje” (J 14,21). Tak, przestrzeganie przykazań
Pańskich jest wprost wymagane przez samego Jezusa
i dotyczy to również nas. W Chrystusie nie przyznano
nam swobody lekceważenia kwestii posłuszeństwa, natomiast dano nam możność okazywania posłuszeństwa
wynikającego z wiary. Jesteśmy bowiem uwolnieni od
naszej samowoli, od cielesnych odruchów oraz umiłowania świata i wszystkiego, co w nim jest.
„Żeby nie byli jak ich ojcowie” (werset 8).
Historia jest pisana w taki sposób, żeby ludzkość nie
musiała powtarzać błędów poprzednich pokoleń. Nie
bądźcie krnąbrni i nie buntujcie się tak jak oni – pisze
dalej psalmista. Nie unikajcie nauki wynikającej z ich
błędów. Jeśli zdajemy sobie sprawę dzięki Słowu Bożemu
lub innym wierzącym, że upadliśmy albo oddaliśmy
pola, to po prostu potrzebujemy pokory, żeby uznać
własny upadek i wrócić na bezpieczniejszy grunt.
Częścią problemu, a właściwie jego korzeniem było to,
że „nie przygotowali swego serca”, a ich „duch nie był
wierny Bogu”. Czyż to nie dwoiste serce leży u podstaw
odejścia od Boga? To jakby powiedzieć: „Pójdę za Tobą,
Panie, o ile nie każesz mi porzucić moich własnych dróg
albo tego, co kocham”.
Serce, które nie jest stałe, ulega zniechęceniu w cielesności i zamieszaniu, panujących w dzisiejszych czasach.
Mimo tego, co się dzieje wokół, w jasnej i prostej nauce
Ewangelii nie ma niczego zagmatwanego. Zagmatwanie
wynika często z naszej cielesności i oporu, jaki stawiamy
prawdzie.

„. . . krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” 1 List Jana 1,7b
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Czy Bóg nakazał Izraelowi, żeby za Nim poszli, nie
objawiając się najpierw i nie dając dowodów, kim jest?
Nie! W Biblii stale widzimy coś przeciwnego. Czynił
dla nich cuda, o jakich nigdy wcześniej nie słyszano.
Rozdzielał wody. Prowadził ich obłokiem za dnia
i słupem ognia w nocy. Rozdzielał skały na pustyni,
dostarczając wodę gaszącą pragnienie. Lecz zamiast
okazać Mu wdzięczność, pytali: „Czy Bóg może zastawić stół na pustyni? Chcemy mięsa, a nie tej manny,
którą nam dawałeś; nasza dusza się nią już brzydzi”.
Nie wolno nam być takimi jak oni. To przesłanie jest
dla nas. Powinniśmy być zadowoleni z cudownego zbawienia Bożego, Jego dróg, Jego postępowania i z Jego
ludu. Tylko tak możemy znaleźć pokój i odpocznienie. Światowe drogi oferują krótkotrwałą satysfakcję,
a potem żądają więcej, więcej i więcej! W sercu niezadowolenia jest duch niewiary. „Bo nie uwierzyli Bogu
i nie zaufali Jego zbawieniu” (werset 22).
Dlaczego ludzie często decydują się służyć ciału?
Czyż nie dlatego, że nie uwierzyli Bożemu ogłoszeniu,
iż zapłatą za grzech jest śmierć i że człowiekowi raz dane
jest umrzeć, a potem sąd?
Bóg dawał im również mannę, która sama w sobie
była cudem. Wersety 24 i 25 nazywają ją „zbożem

Ein Gedi, Izrael
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z nieba” i „anielskim chlebem”. Przyszło mi do głowy,
że to musiało być coś, co nie należało do tzw. „łańcucha pokarmowego”. Nie było uzyskiwane ani ze zwierząt, ani z roślin. Spadło z „otwartych bram nieba” jako
bezpośrednia odpowiedź samego Boga na ich potrzeby.
Jak często Bóg otwierał swoje spichlerze ze względu
na nas, zaopatrując nas w coś, czego nie można było
osiągnąć ludzkim wysiłkiem, lecz odpowiadając w swej
opatrzności wprost na naszą potrzebę? On zaspokaja nie
tylko nasze potrzeby, ale czasem nawet spełnia nasze
zachcianki. Jak na to reagujemy? Czy nasze serca wznoszą się ku Niemu w akcie wdzięczności, pragnąc również dzielić się otrzymanymi dobrami?
Wersety 30–32 wskazują na jeszcze inną reakcję
i dobrze zrobimy, nie naśladując w tym Izraelitów.
Byli oni „niezaspokojeni w swoim pragnieniu”.
W tym miejscu zaczyna się nadużywanie Bożych
darów. Pożądliwość, która nie jest nam obca, jednoczy
się z cielesnością, rodząc grzech nawet tam, gdzie Bóg
udziela nam zaspokojenia potrzeb. Werset 34 mówi, że
gdy Bóg ich zabijał, szukali Go; nawracali się i o świcie
szukali Boga. Cóż za przykład uśmiercania ciała, żeby
duch mógł być zbawiony! Jakże często doświadczamy
tego w życiu dzięki karcącej ręce Boga. Bardzo szybko
zeszlibyśmy z Jego dróg, gdyby tak nie interweniował.
„On jednak, będąc miłosiernym, przebaczał ich nieprawości i nie wytracał ich; często odwracał swój gniew
i nie pobudzał całej swej zapalczywości; bo pamiętał,
że są ciałem; wiatrem, który ulatuje i nie wraca” (wersety 38–39). To bardzo celny opis Bożej łaski, miłosierdzia i przebaczenia. Gdyby rozpalił się cały Jego gniew,
żadne ciało nie mogłoby ocaleć. Obyśmy służyli Mu ze
szczerym sercem, rozciągając taką samą chęć do przebaczenia – na bliźnich. Obyśmy Go nigdy nie prowokowali dwoistym sercem pełnym niewiary. Przychodźmy
do Niego ze szczerym sercem w pełni wiary, nie cofając się ku potępieniu, lecz wierząc w zbawienie naszych
dusz. On rozpędzi naszych wrogów, gdy wezwiemy Jego
imienia w wierze – wrogów w postaci zwątpienia, strachu i rozpaczy zagrażających naszej duszy ostateczną
zgubą – i wprowadzi nas do upragnionego nieba.
„Groźny jesteś, Boże, ze swych świętych przybytków;
Bóg Izraela sam daje moc i siłę swemu ludowi. Niech
będzie Bóg błogosławiony” (Ps 68,35).
Zaczerpnięto z The Timely Truth, kwiecień 2018
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Prawdziwe bezpieczeństwo
—John David Martin
Zaryglowane drzwi, systemy bezpieczeństwa,
polisy, oprogramowanie zabezpieczające i pieniądze – to wszystko ma chronić nasze rzeczy, które
nabyliśmy do tej pory. Z tymi wszystkimi środkami zaradczymi do dyspozycji powinniśmy mieć
pokój umysłu, czyż nie?
Jednakże złe rzeczy ciągle się dzieją pomimo
wszystkich wysiłków, jakie podejmujemy, by chronić nie tylko naszą własność, ale nawet nasze życie.
Włamywacze mogą dostać się do naszego domu
i wykraść cenne rzeczy. Nasze pieniądze mogą
się zdewaluować albo paść łupem złodziei. Sami
możemy paść ofiarą oszustwa. Ponadto wypadki się
zdarzają i możemy pewnego dnia stracić zdrowie.
Rozważając temat szerzej, możemy zacząć myśleć
o niestabilnej sytuacji międzynarodowej i martwić
się o przyszłość naszego kraju – a co za tym idzie,
o naszą pomyślność. Wreszcie musimy przyznać,
że chociaż prawdopodobnie uda nam się znaleźć
pewien poziom spokoju dzięki różnorakim zabezpieczeniom, na które nas stać, to tak naprawdę nie
ma pewnego sposobu zagwarantowania całkowitego bezpieczeństwa na tym świecie.
Nawet gdybyśmy byli w stanie zapewnić ochronę
naszym rzeczom przez jakiś czas i tak z pewnością ulegną zniszczeniu, gdyż pod koniec dziejów Ziemia zginie. Biblia mówi: „Ty, Panie, na
początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą,
ale Ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją; i jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoje lata się
nie skończą” (Hbr 1,10–12). Ponadto czytamy
o przyszłości naszego świata: „A jak złodziej w nocy
przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem
stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną”
(2 P 3,10). Możemy nie przejmować się tymi prawdami Słowa Bożego, ale czyniąc tak ściągniemy na
siebie wieczną niedolę.

Prawdziwe bezpieczeństwo można znaleźć tylko
w Panu – Stwórcy, który nigdy się nie zmienia.
Pokutując przed Nim ze swojego grzesznego życia
i składając w Nim zupełnie ufność, doświadczymy bezpieczeństwa, które przynosi pokój umysłu. Jednakże
ta obietnica dotyczy wyłącznie tych, którzy pragną żyć
dla Boga w tym wrogim Bogu świecie. Biblia mówi:
„Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól,
ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się
i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie
i wasze serce” (Mt 6,20–21). Każdy, kto prowadzi
uczciwe, chrześcijańskie życie, może cieszyć się perspektywą cudownej przyszłości, nawet jeśli utraci wszystko,
co ma wartość na tym świecie.
Zaczerpnięto ze Star of Hope, maj 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

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

„Mężowie, miłujcie”
Część druga

Fragment książki Potrójny sznur

Okazywanie miłości żonie za pomocą pochwał jest
jedną z najłatwiejszych metod – a zarazem jedną z najbardziej pomijanych. Mąż bardzo łatwo może przyjąć
postawę przyjmowania za oczywistość wszelkich wysiłków żony dla jego wygody.
Kiedy głowa domu wraca z pracy po trudnym, męczącym dniu, wchodzi do czystego i przytulnego miejsca.
Czy dziękuje żonie za ten luksus? Dobrze byłoby wziąć
ją za rękę i powiedzieć: „Jak dobrze wrócić do domu,
który dla nas tworzysz”.
Żona robi dla niego tak wiele, że naprawdę nie jest
trudno znaleźć coś, za co można ją pochwalić. Możemy
chwalić nasze żony za nasze ulubione, pyszne posiłki
przyrządzane specjalnie dla nas. Gdy dodatkowo gotuje
komuś, kto nie może wyjść z domu, albo organizuje
sprzątanie domu dla chorej znajomej, możemy śmiało
powiedzieć, że podziwiamy takie działania i myślenie
o innych. Gdy pomaga nam w naszych projektach, również trzeba to wyraźnie pochwalić.
Właśnie taka pomoc z ich strony jest kolejną dziedziną, w której okazywanie naszej miłości jest wręcz
wskazane. Musimy uważać, żeby okazywać im uczucia
również poprzez szanowanie ich ograniczeń. Mężowie
pracujący na roli albo w sektorze budowlanym mogą
często prosić żony o pomoc. Wielokrotnie takie prośby
pojawiają się w nagłych sytuacjach, gdy mąż ma szczególnie napięty harmonogram.
12
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—Richard Koehn

W takich chwilach prosimy o popchnięcie maszyny,
która utknęła w polu, szybkie podjechanie do miasta
po części albo wykonanie jakiegoś innego zadania nie
wymagającego szczególnej wiedzy lub wprawy w naszym
zawodzie. Zdarza się, że w pośpiechu wyrażamy się niejasno, a potem, gdy ich działania są niezadowalające,
okazujemy rozczarowanie lub nawet rozdrażnienie.
To z pewnością daleko odbiega od subtelnego traktowania „słabszego naczynia”, jak mówi o naszych żonach
Biblia. Słowo wyraźnie naucza, że mężowie powinni „żyć
z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu
naczyniu kobiecemu” (1 P 3,7). To znaczy, że mąż powinien mieć na uwadze, iż jego żona nie ma tyle siły, co
on i niekoniecznie zna się dobrze na tym, co on robi.
Powinien pamiętać o jej braku doświadczenia w niektórych dziedzinach, szanując ją tym bardziej. Niechaj się
nie spodziewa od niej więcej niż obiektywnie można.
Niech miłuje żonę biorąc pod uwagę jej ograniczenia.
Żony nie tylko mają ograniczenia, ale również słabości i niedomagania. Miłując swoją żonę, mąż przeważnie myśli głównie o jej mocnych stronach i dobrych
cechach. Tymczasem bardzo ważnym elementem okazywanie jej miłości jest kochanie „pomimo czegoś” zamiast
„ze względu na coś”.
Czy mąż może kochać żonę mimo faktu, że ona często
się spóźnia z obiadem i nie umie wyjść na czas z domu,
kiedy oboje jadą na ważne spotkanie? Czy kocha ją mimo

jej braku zorganizowania w pracy i niezbyt wielkiej staranności? Czy może kochać swą współtowarzyszkę nawet
wtedy, gdy trudno ją skłonić do rozsądniejszego wydawania pieniędzy? A jeśli ona ma tendencje do niepotrzebnego przejmowania się drobiazgami, to czy znajdzie dla
niej czułe zrozumienie mimo tej słabości?
Mąż prawie zawsze znajdzie przynajmniej jedną lub
dwie słabości swojej żony. Nie powinno to być powodem
do zniechęcenia. Bóg zaprojektował małżeństwo w taki
sposób, żebyśmy się nawzajem uzupełniali ze współmałżonkiem. I oczekuje od nas, byśmy nie tylko pozwalali
żonom na słabości, ale również je uzupełniali naszymi
mocnymi stronami. (Tego samego oczekuje od nich).
Gdy mąż miłuje swoją żonę pomimo jej niedoskonałości, to znajdzie sposób na wyeliminowanie braków, jakie
ta niedoskonałość powoduje. Będzie się tych braków spodziewał i zrobi wszystko, żeby je uzupełnić. Owszem, to
wymaga dodatkowego wysiłku i czasami będzie odczuwał, że taki stan jest nie do końca sprawiedliwy, ale przecież kocha swoją żonę. Chce jej pomóc. Chce, żeby życie
domowe płynęło gładko i dlatego pomaga żonie w tych
dziedzinach, w których ona niedomaga.
Wiele żon widzi własne słabości. Zdają sobie sprawę,
że nie są tak kompletne, jak powinny i ta świadomość je niepokoi. Zastanawiają się, czy mężowie
kochają je mimo wszystko takimi, jakie są. Widząc,
że mężczyzna dany im przez Boga rzeczywiście obdarza je miłością pomimo tych braków, odczuwają
w duchu wielką ulgę i wdzięczność. Łatwiej im pokornie
i w pełni ufności poddać się swoim mężom, którzy je
tak bardzo miłują.
Czasem miłość mężowska musi się przejawić w napomnieniu. Nie wszystkie słabości można akceptować.
Gdy upadki żony wynikają z braku duchowego poznania lub oddania Panu, należy się do tej sprawy konkretnie odnieść. Niektóre żony mają problem z właściwym
poddaniem się małżeńskiemu porządkowi zaprojektowanemu przez Boga. Niektóre przejawiają złą postawę
w stosunku do swoich dzieci. Krytykancka postawa
w stosunku do innych sióstr i autorytetu jako takiego
również powinna być odpowiednio traktowana. Te
i inne problemy mają swój początek w braku prawdziwego duchowego oddania lub poznania.

Widząc, że żona zmaga się z takimi problemami, mąż
musi wziąć odpowiedzialność za jej właściwe napomnienie. Należy to robić ostrożnie i z miłością, nie pozwalając
złym uczuciom zdominować rozmowy. Słowa korekty
nigdy nie mogą być surowe ani rozkazujące. Jeśli żona
nie przyjmuje w danej chwili napomnienia, to nie należy
wywierać nadmiernej presji, tylko się modlić o Boże
oświecenie dla swej współtowarzyszki życiowej.
Większość chrześcijańskich żon zwykle przyjmuje
napomnienia ze strony swoich mężów. Nawet te,
które w pierwszym odruchu stawiają opór dobrym
radom, po krótkiej refleksji widzą mądrość tkwiącą
w korygowaniu. Są zadowolone, że ktoś im pomógł
rozwiązać duchowy problem i wdzięczne za męża,
który zechciał dowieść swej miłości nawet poprzez
tak trudne środki.
Przede wszystkim, mąż powinien miłować swoją żonę
wrażliwie, czule i łagodnie. Mężczyźni często postrzegają te cechy jako domenę kobiet, ale one nie mają
monopolu na te przymioty. Takie zachowania mogą
im przychodzić łatwiej w naturalny sposób, lecz mężczyźni są w stanie przejawiać je po męsku – o ile tylko
postarają się je w sobie odkryć i rozwinąć.
Wrażliwość uzdalnia męża do rozpoznania frustracji
swojej żony. Czułość porusza go do oferowania pomocy
w takich sytuacjach. Wyczuwa jej samotność i przyjaźnie sugeruje, żeby zadzwoniła do swoich rodziców.
Wrażliwy mąż rozumie, gdy żona martwi się o ich syna
i proponuje wspólną modlitwę za niego w tej konkretnej sprawie. Jest wystarczająco zgrany z jej uczuciami,
żeby widzieć jej radość i przyłączyć się do niej w tym
samym duchu. Kiedy jest przybita i przygaszona, rozpoznaje, że w czymś zawiodła i stara się ją łagodnie
zachęcić. Taki rodzaj miłości tworzy warunki do spełniającej intymności między małżonkami.
Intymna relacja między mężem a żoną powinna być
przyjemna i upragniona przez oboje. Zbyt wielu mężów
interesuje się głównie własną przyjemnością. Aby jednak
móc odpowiedzieć mężowi i znaleźć w tym przyjemność, żona potrzebuje spełnienia głębszych potrzeb emocjonalnych i fizjologicznych. Spełnienie oraz zrozumienie konkretnych potrzeb chwili leży w jego zakresie
odpowiedzialności.
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Zdolność kobiety do radowania się głęboką relacją
z mężem w dużej mierze zależy od jej samopoczucia
i okoliczności. To z kolei zależy od tego, ile uwagi i troski
okazuje jej mąż. Żona, której codzienne potrzeby i zainteresowania nie są zauważane przez męża, będzie miała
trudności z pragnieniem głębszej relacji. Gdy czuje się
niezrozumiana lub ignorowana, wówczas może nie tylko
nie chcieć, ale nawet nie móc odpowiedzieć na sygnały
ze strony męża sugerujące jego potrzeby.
Jeśli mąż pragnie głębszej relacji z żoną przynoszącej mu spełnienie, to powinien być cierpliwy wobec jej
ograniczeń. Powinien zauważać i pochwalać jej wysiłki
dla niego i dla budowania rodziny. Musi mieć czas, żeby
jej słuchać i starać się ją zrozumieć. Pocieszać, kiedy się
czegoś obawia i pomagać, kiedy tego potrzebuje. Nie
biorąc tych rzeczy pod uwagę we wzajemnych relacjach
mąż musi się spodziewać, że jego pragnienia będą postrzegane przez żonę jako egocentryczne, a naturalnym efektem będzie większy dystans. Jeśli jednak będzie odczuwała codzienną i pełną miłości troskę z jego strony, będzie
jej łatwo okazywać mu swoje oddanie.

W każdej dziedzinie życia mąż musi być wrażliwy na
nastroje, pragnienia i zmagania swej żony. Wtedy sobie
uświadomi, w czym może być pomocny. Świadomość
jej potrzeb będzie owocowała lepszym zrozumieniem
serca żony – nie osądem, lecz współczuciem. To z kolei
wywoła u niego łagodne i czułe reagowanie. Szczęśliwa
jest żona, której mąż chce się tego wszystkiego nauczyć.
Miłowanie własnej żony to nieskończona przygoda!
Okazji jest bez liku, a nagrody wspaniałe. Wolą Bożą jest,
żeby mężowie tak miłowali swoje żony; dlatego miłość
jest elementem potrójnego sznura, który jest pleciony.
Żona, która jest kochana w ten sposób, będzie wplatać w ten sznur własną miłość. Te wszystkie pojedyncze akty uwagi i zrozumienia na przestrzeni miesięcy
i lat utworzą więź, która będzie mocna i godna zaufania.
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers
Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Gdy życzliwość spotyka się z uległością
—Jeremy Burkholder
Radosny i wyczekiwany dzień ślubu nastąpił i minął,
a Lester i Leona rozpoczęli pierwszy rok małżeńskiego
życia. Minęło jednak niewiele tygodni, gdy Lester zaczął
zdawać sobie sprawę, że łagodna i cicha Leona posiada
w kilku sprawach mocno ugruntowane przekonania.
Tymczasem Leona zaczyna widzieć, że jej energiczny
mąż chrześcijański nie jest tak mądry i dojrzały jak byli
jej rodzice.
Przypuszczalnie oboje nowożeńcy zadają sobie pytanie: „Jak osiągać nasze wspólne cele, zachowując bliskie
i harmonijne relacje rodzinne?”.
Na to pytanie nasz niebiański Ojciec odpowiedział
już w swoim Słowie. Bóg wiele zainwestował w chrześcijańskie małżeństwo i podał nam bardzo jasny, prosty
wzorzec. Pierwsza zasada została zapisana w Pierwszym
Liście do Koryntian 11,3: „Lecz chcę, żebyście wiedzieli,
że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową
kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg”. Ten werset
14
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podsumowuje porządek przywództwa: Bóg, Chrystus,
mężczyzna, kobieta. Zauważcie, że Chrystus, mężczyzna
i kobieta są komuś poddani. Po drugie, Bóg zaprojektował przywództwo w domu według tego samego wzorca.
„Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Bo
mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest
on też Zbawicielem ciała” (Ef 5,22–23).
Nasz wszechwiedzący Stwórca obdarzył męża i żonę
naturalnymi cechami, które się wzajemnie uzupełniają.
Mężowi została dana męska natura wyposażona w zdolność do podejmowania decyzji i stabilność, które pozwalają mu iść przodem i zarządzać. Jego umysł jest mniej
podatny na wpływy tego, co myślą inni. Pierwsze dwadzieścia lat życia spędzone w poddaniu się rodzicom
powinny uczynić z niego łagodnego przywódcę. Żona
została obdarzona naturą bardziej stonowaną i skłonną
do współpracy, lecz bardziej podatną na wpływy opinii
otoczenia. Posiada również wrodzoną lojalność wobec

przywódcy i gotowość do poświęceń dla innych, co wyposaża ją do roli pomocniczej. Jej poddanie się Bożemu
porządkowi przywódczemu już w domu rodzinnym
(o czym świadczy jej nakrycie głowy) również powinno
ją przygotować do jej roli wymagającej uległości.
Z powodu niektórych naturalnych różnic między mężczyznami a kobietami nawet najlepiej dobrane pary będą
musiały się w wielu sprawach „docierać”, żeby prowadzić
życie w jedności. Podejmując – w chwilach różnicy zdań
– trudne decyzje i stosując biblijne zasady mówiące, żeby
mężowie miłowali swoje żony, a żony poważały mężów,
i żeby okazywali sobie nawzajem życzliwość, stają się
tak bardzo oczekiwanymi odpowiedziami na problemy.
Teraz przyjrzyjmy się bardziej praktycznie roli męża
i żony w podejmowaniu decyzji.
Tam, gdzie życzliwość spotyka się z uległością, miłość
wzrasta. W pierwszych latach małżeństwa mąż pragnący
zająć swoje miejsce jako przywódca może nadużywać swej
władzy, wydając polecenia w dziedzinach stanowiących
domenę żony — jak sprzątanie, pranie czy gotowanie.
W tym momencie wychodzi poza swoje uprawnienia.
Kochający mąż szanuje rolę żony w sprawach prowadzenia domu, dając jej wolność w podejmowaniu niezbędnych decyzji, a także wyrażając uznanie wobec piękna
i porządku, które ona wprowadza swoim działaniem.
Młodej żonie może działać na nerwy to, jak różnie
oboje byli wychowani. Na przykład mogą mieć całkiem
różne przyzwyczajenia i gusta kulinarne. Żony, które
potrafią zrezygnować z własnych preferencji, odkryją,
że ich mężowie bardzo to doceniają.
Tam, gdzie życzliwość spotyka się z uległością, spory
zanikają. Jednym z najtrudniejszych testów miłości
i uległości małżeńskiej jest wspólne urządzanie domu.
Długotrwałość takiej operacji i mnogość decyzji, jakie
należy podjąć, bywają wyczerpujące dla obojga. Mogą
jednego dnia zgodzić się na coś w oparciu o preferencje żony. Niestety, dwanaście godzin później ona zmienia zdanie. Mąż jest przekonany do jasnej kolorystyki
dywanu w salonie, lecz żona uważa, że to kiepski pomysł.
Urządzanie domu jest procesem, w którym oboje prawdopodobnie potrzebują jednakowej miłości i wzajemnej uległości.
Tam, gdzie życzliwość spotyka się z uległością, mąż
i żona osiągają efektywną równowagę w wychowywaniu
dzieci. Mąż jest odpowiedzialny za stworzenie wzorca
wychowania i dyscypliny. Bardziej miękka i współczująca
natura żony może być czasem niezadowolona z surowości karcenia. Może wolałaby dać dziecku drugą szansę,
podczas gdy ojciec nie chcąc wychować głupiego dziecka
wolałby od razu ukarać urwisa. Życzliwość może jednak

złagodzić jego reakcję w odpowiedzi na sugestię żony,
żeby wziął pod uwagę uczucia małego winowajcy i nie
rozgoryczał go przesadnym gniewem.
Tam, gdzie życzliwość spotyka się z uległością,
lokalny kościół rośnie w siłę. Mąż powinien być poddany Chrystusowi. Skuteczne pełnienie roli przywódcy
we własnym domu zależy od tego, czy jego działania
są zgodne ze standardami i oczekiwaniami Kościoła,
a także przy jego wsparciu. Uległość żony w stosunku do
standardów świętości uznawanych przez Kościół i wobec
skrupulatnego męża jest prawdziwym wyzwaniem, lecz
radość z podległości jest jedną z Bożych niespodzianek
dla uległej żony. Nie można znaleźć się w bardziej szczęśliwym miejscu niż centrum Bożej woli.
Czasem mąż może być sfrustrowany decyzjami podejmowanymi przez miejscowy kościół albo wdać się w jakiś
konflikt z braćmi. Kochająca pomoc nie będzie dolewać
oliwy do i tak już płonącego mężowskiego ognia poprzez
wspieranie go, lecz postara się pokazać mu słabsze miejsca jego argumentacji i fragmenty Biblii lub zasady, których on w tym momencie nie bierze pod uwagę. Stabilna
i wrażliwa żona jest wielkim skarbem.
Tam, gdzie życzliwość spotyka się z uległością, obfitują dobre uczynki. Szunamitka i jej mąż są przykładem dobrej komunikacji wzajemnej i dobrych uczynków.
„Wtedy powiedziała do swego męża: Oto teraz wiem, że
ten człowiek, który tędy ciągle przechodzi, jest świętym
mężem Bożym. Zróbmy mały górny pokój i wstawmy
tam dla niego łóżko, stół, krzesło i świecznik” (2 Krl 4,9–
10). Intuicja i gościnność tej kobiety zasługują na uznanie. Zauważmy, że nie nakazała niczego mężowi, lecz
w uprzejmy i pełen szacunku sposób przedstawiła mu swój
pomysł. Jej mąż również zasługuje na pochwałę, ponieważ zabrał się do dzieła i przygotował pokój, mimo że
to nie był jego pomysł. Wprawdzie żonie została przypisana rola pomocy i uległość względem swego męża, lecz
jej praca i powołanie wcale nie są mniej ważne. Oboje
współpracują z Bogiem w budowaniu rodziny, Kościoła
i społeczeństwa.
Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian 16,3–4:
„Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich pomocników
w Jezusie Chrystusie; którzy za moje życie nadstawiali
swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan”.
Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2018
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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część

historyczna

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

ANABAPTYŚCI –
ani katolicy, ani protestanci
Część 4
Przechodząc na koniec do ósmego nadużycia rzymskokatolickiego, musimy zadać pytanie, czy reformacja
protestancka przywróciła w Kościele nauczanie Nowego
Testamentu. Czy zniesiono rzymskokatolicką koncepcję masowego kościoła, w którym członkostwo wynika
z narodowości, położenia geograficznego i chrztu niemowląt zamiast z posiadania zbawczej wiary? Odpowiedź
brzmi „nie”. Protestanci nie przywrócili nowotestamentowych standardów Kościoła złożonego wyłącznie z osób
narodzonych na nowo – czyli uczniów Jezusa [świadomie] obmytych Jego krwią. Wszyscy reformatorzy zachowali koncepcję niebiblijnego kościoła i bronili jej; fundamentem takiego kościoła jest chrzest niemowląt, a jego
członkami są automatycznie wszyscy obywatele „chrześcijańskiego” kraju. Wszystkie te błędy nie mogą być
usprawiedliwione wymówką, że „tak czy owak, starali
się jak mogli”. Tragedia polega na tym, że wszyscy co do
jednego świadomie i celowo odrzucili biblijny standard
dla Kościoła. Wiedzieli o innych, którzy się go trzymali,
a jednak nie porzucili swoich przekonań; zamiast tego
próbowali ich wymordować ogniem i mieczem. Tymi,
którzy twardo stanęli na gruncie nauki Pana Jezusa i Jego
standardów, byli właśnie anabaptyści.
Wielu historyków reformacji pozbawionych uprzedzeń doszło do tego samego wniosku: że to anabaptyści
16
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—William R. McGrath
wypełnili zadanie stojące przed reformacją, a protestanci zawiedli. Roland H. Bainton próbuje to uzasadnić następująco:
„Ideał przywrócenia lub odnowienia był
powszechny w dobie reformacji i wszyscy zainteresowani pragnęli coś odnowić. Różnica polegała jedynie na tym, co odnowić i do jakiego stopnia. Luter
chciał przywrócić stan Kościoła z wczesnego średniowiecza; dla niego największym problemem była
władza papiestwa, do której doszło w ósmym wieku.
Anabaptyści poszli dalej niż wszyscy inni, wracając
do Nowego Testamentu. Nawet w ramach Nowego
Testamentu mieli skłonność do pomijania nauczania apostoła Pawła, odwołując się bezpośrednio do
słów Jezusa. Właśnie dlatego ich ideał odnowy zmierzał w kierunku naśladowania Chrystusa”1
Nie chodziło o to, że anabaptyści odrzucali naukę Pawła,
lecz raczej pragnęli, by zamieszkiwał w nich Chrystus jako
Pan, zamiast wyrywać Pawłową doktrynę o usprawiedliwieniu z kontekstu Nowego Testamentu i tworzyć (na
podobieństwo protestantów) wynalazki takie jak zbawienie
z taniej łaski pod hasłem „tylko wierz” (sola fide).
Sam Paweł mówi: „Chrystus w was, nadzieja chwały”
1

Roland H. Bainton, cyt. w Church History czerwiec 1955; str. 150.

(Kol 1,27), uznając Go nie tylko za „sprawiedliwość naszą”, lecz za Jego sprawiedliwość wypełnioną
w nas (Rz 8,4; 13,10); pisze: „Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa”
(1 Kor 11,1). Inny wielki uczony Hoffmann stwierdził:

istniały środowiska traktujące Nowy Testament
poważnie i w różnych kwestiach porównujące jego
treść z tradycyjnym chrześcijaństwem dogmatycznym. (…) Ortodoksyjni reformatorzy również
uznawali literę Pisma za wyznacznik postępowania oraz prowadzenie Ducha Świętego. Nie brali
tego jednak tak poważnie jak anabaptyści, ani nie
pozwalali sobie na to, żeby Pismo prowadziło ich
zbyt daleko od interpretacji i ideałów protestanckich
książąt w Niemczech, czy uzbrojonego mieszczaństwa w Szwajcarii. Właściwie byli – bez wątpienia
nieświadomie, lecz zawsze i całkowicie – przedstawicielami trzeźwo myślącej, zrównoważonej klasy
średniej, jaka wtedy się tworzyła…”3

„Nauka reformatorów jest zakorzeniona głównie w doktrynie apostoła Pawła, podczas gdy baptyści (anabaptyści) preferowali nauczanie Jezusa
z jego nakazami etycznymi i nadziejami eschatologicznymi. (…) Pod tym względem baptyści (anabaptyści) z pewnością sytuowali się bliżej biblijnego
chrześcijaństwa niż reformatorzy, choć oni również
postawili sobie taki sam cel.”2
Hall, porównując anabaptyzm z protestantyzmem
w książce History of Ethics within Organized Christianity
(Historia etyki w zorganizowanym chrześcijaństwie)
poczynił następujący wnikliwy komentarz:
„[Anabaptyzm] nie był również w żadnym stopniu
prawdziwym ruchem protestanckim, jeśli przez protestantyzm rozumie się moralną i religijną niezależność. Był pod silnym wpływem rzymskokatolickiej
koncepcji autorytetu zewnętrznego, lecz dla anabaptystów była nim Księga i spisane prawo, a nie tradycja papieska. Wszystko, co wśród nich odnajdujemy,
widzimy również w Nowym Testamencie. Problem
polega wyłącznie na rozłożeniu akcentów. Jeśli literalne traktowanie Nowego Testamentu nazwiemy
protestantyzmem, to (…) anabaptyści byli prawdziwymi protestantami. Opierali swoje nauczanie na
Łukaszowym podkreśleniu ubóstwa, na wspólnotowym charakterze Kościoła z Dziejów Apostolskich,
wolności w Duchu w sensie Pawłowym czy premillenaryzmie wczesnego Kościoła i Ewangelii.
Traktowali Kazanie na Górze dosłownie i odrzucali bardziej lub mniej konsekwentnie wszystko,
co nie było nakazane w samej Biblii. Generalnie
widzieli – w przeciwieństwie do reformatorów – że
wczesne chrześcijaństwo było z natury przeciwne
istniejącemu i niechrześcijańskiemu porządkowi
społecznemu.
Oczywiście, nie znajdowali w Nowym Testamencie
żadnego świadectwa magii sakramentów, ponieważ
jej tam nie ma. Nie jest to nic nowego w historii Kościoła. Od czasów Jowiniana i Klaudiusza
z Turynu, od pierwotnego chrześcijaństwa na terenach Brytanii, do waldensów i lollardów, zawsze
2

Hoffmann, w: Pfister, dz. cyt.; str. 468.

Inny współczesny uczony, Joseph M. Dawson, pisząc
o pochodzeniu wolności religijnej (…) stwierdza, że nie
zapoczątkowali jej słynący z braku tolerancji reformatorzy, lecz anabaptyści:
„Nie protestantyzm jako taki, lecz małe niezależne
i nonkonformistyczne grupy akceptujące poważniejsze implikacje nauk Lutra i Kalwina były prekursorami wolności religijnej i oddzielenia kościoła
od państwa.”4
To nie pielgrzymi ani purytanie przywieźli wolność religijną do Ameryki – przeciwnie, to oni batożyli i palili
kwakrów na stosach, oszukiwali Indian itd. Zrobili to
baptyści, pod bezpośrednim wpływem anabaptystów
z Kontynentu, którzy mogli napisać jak Roger Williams:
„Kościół chrześcijański nie prześladuje, tak jak
lilia nie drapie cierni ani jagnię nie pożera wilka.
(…) Religii chrześcijańskiej nie można szerzyć przy
pomocy miecza cywilnej władzy.”5
Gdyby nie anabaptyści, Ameryka nigdy nie stałaby się
demokracją z wolnością religijną dla wszystkich.

Wnioski

Dokonawszy przeglądu historii ruchu protestanckiego
w każdej z ośmiu dziedzin, w których Kościół rzymskokatolicki dokonał jaskrawych nadużyć, i stwierdziwszy, że
słynni reformatorzy nie wprowadzili prawdziwej reformy
w Kościele, mogliśmy zobaczyć polityczne i społeczne
rezultaty tego ruchu. Jak już wcześniej wspomniano, ruch
protestancki nie miał wyłącznie wymiaru religijnego, lecz
stanowił również o dalekosiężnych zmianach politycznych
i dał początek nacjonalizmowi. Wraz z początkami
3

Hall, History of Ethics within Organized Christianity, str. 505 i następne

4

Liberty, dz. cyt., str. 28

5

Liberty, tamże
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nauczania reformatorów oraz ich uczniów rozlała się po
Europie fala moralnej degradacji, prześladowań, przewrotów i „wojen religijnych”. Naród występował przeciwko
narodowi, brat przeciwko bratu, a wielkie drapieżne armie
przemierzały Europę, niosąc z sobą zamieszanie, grabież
i brutalność, które były wtedy na porządku dziennym.
Nadeszła era 125 lat wojen przerywanych kruchym pokojem. Wraz z zawarciem pokoju westfalskiego w 1648 roku,
po trzydziestu ostatnich latach ciągłej wojny i niepokojów,
Europa była zrujnowana, a w samych Niemczech zginęły
miliony ludzi. Zabijano nie tylko niewinnych cywilów,
lecz dokonywano również okrutnych rzezi pokojowo
nastawionych anabaptystów, którzy stawali się męczennikami w imię religii. Słynny historyk baptystyczny
A. H. Newman był zmuszony postawić następujące pytanie dotyczące tej krwawej masakry:
„To wszystko skłania nas do zastanowienia, czy ta
wojna była koniecznością, czy może jedynie sposobem skłonienia protestantów i katolików do wzajemnego respektowania swoich praw? Trudno na to
odpowiedzieć, lecz mamy poważny powód, by wątpić,
czy człowiek (Luter), który zniszczył stare chrześcijaństwo ewangeliczne i ojciec wielkiego polityczno–
kościelnego ruchu, który wywołał kontrreformację, pośrednio powołał do istnienia zakon jezuitów
i bezpośrednio lub pośrednio doprowadził do Wojny
Trzydziestoletniej, rzeczywiście był takim dobrodziejstwem dla ludzkości i krzewicielem Królestwa
Chrystusa, jak się powszechnie uważa.”6
Chodzi nie tylko o miliony ofiar, ale również zrujnowanie gospodarki, sztuki czy edukacji, porzucenie oblężonych miast i straszny upadek moralny tych, którzy przetrwali. Narodził się w pełni ukształtowany nacjonalizm,
a wojny między narodami stanowiły pierwszy konflikt
na skalę [ówcześnie] światową.
Jestem pewien, że większość naszych czytelników nigdy
nie wiedziała o tych tragicznych rezultatach ruchu protestanckiego. (…) Na pytanie, czy wcześni anabaptyści
mieli poważne powody, żeby odrzucić protestantyzm
i wyrzec się słynnych reformatorów, musimy odpowiedzieć: „Tak!”. Anabaptyzm to było w rzeczy samej „coś
więcej od protestantyzmu”. Istniały cztery główne różnice między tymi dwoma ruchami:
1. Objawienie autorytetu. Zarówno anabaptyści, jak
i protestanci uznawali autorytet Słowa Bożego, lecz jedynie anabaptyści przyjęli Chrystusa jako autorytet ostateczny, absolutnego arbitra w całym życiu i ostateczną
6
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instancję odwoławczą we wszelkich sporach czy konflikcie lojalności. Przyjęli Chrystusa jako Pana, odrzucając
zasadę „tylko wierz” jako centralny punkt nauczania protestanckiego. Anabaptyści uważali, że Chrystus musi być
zarówno Zbawicielem, jak i Panem, podczas gdy protestanci traktowali Go jako Zbawiciela, lecz okazywali
(w sprawach duchowych – przyp. tłum.) posłuszeństwo
książętom, władcom oraz tradycjom średniowiecznego
chrześcijaństwa. Anabaptystyczna odnowa czy też reformacja stanowiła przywrócenie panowania Chrystusa jako
Autora uniwersalnych nauk moralnych, bez względu na
osobę czy jej pozycję, nakazującego wszędzie wszystkim
ludziom, żeby się nawrócili i zgięli przed Nim kolana.
2. Głoszenie autorytetu. Anabaptyści wierzyli, że
dobra nowina Wielkiego Nakazu Misyjnego polega
na głoszeniu zbawienia i panowania Chrystusa nad
wszystkimi ludźmi i że obowiązuje to wszystkich ludzi
bez względu na przynależność kościelną, denominacyjną czy posiadanie władzy cywilnej (każdy powinien
się nawrócić, zrezygnować z władzy w świecie i naśladować jedynie Chrystusa). Rozumieli, że Wielki Nakaz
Misyjny jest wiążący dla wszystkich wierzących w ramach
powszechnego kapłaństwa i widzieli główny cel Kościoła
w budowaniu, napominaniu i pójściu na cały świat, by
głosić moc Baranka, który uwalnia, pozyskuje i sądzi
dusze ludzkie.
Protestanci natomiast akceptowali kościół masowy na
danym terytorium jako posłuszny (w sprawach duchowych – przyp. tłum.) własnemu władcy i wyznawanej
przez niego religii, a także kapłanom i pastorom ustanowionym przez kościół państwowy.
Jedną z niezwykłych prawd w historii Kościoła
jest fakt, że protestanccy reformatorzy i ich uczniowie odrzucili Wielki Nakaz Misyjny na rzecz niebiblijnej teorii, że został on już wypełniony przez apostołów! Anabaptyści szli wszędzie, głosząc Ewangelię
i przeciwstawiając się nakazom kościoła państwowego,
żeby przestali to robić. Ich ulubiona odpowiedź prześladowcom zakazującym głosić Ewangelię brzmiała:
„Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia” (Ps 24,1
i 1 Kor 10,26 – przyp. red.). Dlatego szli odważnie,
niosąc Dobrą Nowinę bez względu na wszelką opozycję.
Natomiast protestanci, uważając, że tylko państwo jest
odpowiedzialne za głoszenie Ewangelii, zażarcie upierali
się przy tym, że chrześcijanie osobiście nie mają żadnego
interesu w wypełnianiu Nakazu Misyjnego! W książce
An Outline of Missions (str. 47–48) autor próbuje wyjaśnić to dziwne odrzucenie Wielkiego Nakazu Misyjnego
przez protestantów:

„Powrót reformatorów do Pawłowego przesłania
o zbawieniu z łaski dla Żyda i Greka powinien
nieść ze sobą program misyjny wielkiego apostoła dla pogan. (…) Wspieranie Kościoła miało
być odpowiedzialnością państwa. Nakaz Pański,
by iść i czynić uczniami wszystkie narody, był
przez długi czas rozumiany nawet przez teologów jako dany wyłącznie apostołom i wypełniony
przez nich. Uważano, że narody, które zaniedbały
lub odrzuciły wtedy tę okazję, mogą być pozostawione swojemu losowi, na który sobie zasłużyły.
(…) Teodor Beza, jeden z reformatorów, w liście do
Hadriana à Saravii z roku 1592 obala jego twierdzenie, że nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim narodom został dany Kościołowi wszystkich czasów.
Niektórzy prominentni świeccy luteranie również
poruszali temat misji. Jednym z nich był hrabia
Truchses, który zwrócił się do wydziału teologii
w Wittenberdze z wątpliwościami, które wyraził
następująco: ‘Skoro wiara pochodzi tylko z głoszenia, to chciałbym wiedzieć, jak Wschód, Południe
i Zachód mają się nawrócić do jedynej zbawczej
wiary, skoro żadna z Konfesji Augsburskich (sic)7
nie porusza tego tematu. W odpowiedzi przeczytał,
że co do swej istoty nakaz Jezusa dotyczył wyłącznie apostołów, którzy już go wypełnili. Poza tym,
odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii spoczywa
nie na Kościele, lecz na państwie’”.
Ten niebiblijny i wynikający z niedouczenia pogląd
dominował wśród protestantów przez prawie dwa wieki.
Ironia historii polega tutaj na tym, że podczas gdy ojcowie
protestantów odrzucili Wielki Nakaz Misyjny, a ojcowie
anabaptystów żarliwie weń wierzyli i wprowadzali w życie,
dzisiaj niektóre kościoły wywodzące się od anabaptystów
w ogóle nie angażują się w wypełnianie tego Nakazu.
3. Zastosowanie autorytetu. Anabaptyści wierzyli w swobodne zakładanie i ochronę kościołów złożonych wyłącznie
z nowonarodzonych uczniów Pana, zjednoczonych dobrowolnym postanowieniem życia według standardów i dyscypliny podanych w Nowym Testamencie, w praktyce
interpretowanych i stosowanych w lokalnej społeczności. Protestanci odrzucili kościół jako dobrowolne zgromadzenie uczniów, broniąc masowego kościoła złożonego
z ludzi ochrzczonych jako niemowlęta. Kalwin stosował
w ograniczonym stopniu dyscyplinę kościelną poprzez
„sic! [wym. s–ik] «tak! – uwaga umieszczana po zacytowanym dziwnym lub niepoprawnym
wyrazie albo zwrocie, stwierdzająca, że tak było w tekście oryginalnym i że to nie omyłka cytującego;
także uwaga umieszczana po podaniu jakiejś zaskakującej informacji w celu zwrócenia na nią
uwagi czytelnika» <łac.>” (Słownik wyrazów obcych PWN, wydanie elektroniczne, Wydawnictwo
Naukowe PWN S.A., Warszawa 2004) – przyp. red.
7

zakuwanie w dyby, chłostę, okaleczenie i karę śmierci
na szubienicy za różne przewinienia (jak hazard, przeklinanie itp.).
4. Konflikt autorytetu. Anabaptyści uważali, że prawdziwy chrześcijanin nie powinien zmuszać ludzi do niczego
siłą, ani nawet sprawować władzy świeckiej. Jest on raczej
prorokiem Bożym, niosącym krzyż i zawsze znoszącym
przeciwności, ponieważ nie może tolerować zła i milczeć
w jego obliczu, przyglądając się obojętnie nieprawości.
W ten sposób stanowi sól tej ziemi (a nie kwas).
Prawdziwy chrześcijanin jest klarownym świadectwem wobec wszelkiej ludzkiej władzy, która domaga
się posłuszeństwa, jakie człowiek może okazywać jedynie Panu Jezusowi. Zatem prawdziwy uczeń Chrystusa
zawsze jest postrzegany jako zagrożenie dla ludzkiego poczucia bezpieczeństwa, kompromisu i fałszywego pokoju, narażając się na wrogość, odrzucenie
i szyderstwa ze strony świata tkwiącego w złem. Protestanci
uważali, że świat można „schrystianizować” i że nie istnieje żaden konflikt między posłuszeństwem Chrystusowi
i władzy państwowej, dlatego chrześcijanin musi przede
wszystkim być posłuszny władzy, żeby nie doprowadzać
do anarchii. Dlatego anabaptyści byli prześladowani przez
protestantów.
Można pokrótce podsumować te cztery różnice przypominając, że reformacja anabaptystyczna była przywróceniem autorytetu Chrystusa jako Pana nad Jego uczniami,
podczas gdy reformacja protestancka skłaniała się do
odrzucenia autorytetu Kościoła rzymskokatolickiego na
rzecz autorytetu książąt i lokalnych władców w kościołach terytorialnych.
Ujmując rzecz skrótowo, anabaptyści uważali, że prawdziwy Kościół jest:
1. Kościołem złożonym z uczniów posłusznych Panu
2. Kościołem misjonarzy i proroków, świadczących
wszystkim ludziom,
3. Kościołem świętym, czystym, gdzie panuje dyscyplina,
4. Kościołem cierpiącym, niosącym krzyż i wyrzekającym się przemocy.
Na tym polegała wiara anabaptystów jakieś czterysta lat
temu. A jak jest dzisiaj?
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki The Anabaptists: Neither Catholics Nor Protestants
Abana Books
6523 Township Road 346
Millersburg, OH 44654
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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część

praktyczna

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

Krew ratująca życie
—Howard Bean

W kwietniu 2016 roku Stephen McMeeken oddał
578. litr swojej krwi. Przez czterdzieści lat dwa razy
w tygodniu jeździł do Banku Krwi w San Diego
w Kalifornii. Oddanie porcji krwi zajmowało mu 90
minut. Oddawał krew już 1000 razy, żeby uhonorować
swego siostrzeńca, który nie mógł wytwarzać płytek
krwi w swoim organizmie.
Nie patrzył na to, jak pielęgniarka wbija mu igłę
w przedramię. Zwykł mówić: „Zawsze wtedy odwracam głowę. Nigdy nie widziałem, jak to robią. A robiły
to już tyle razy, że mam trwałe blizny”. W wieku 66 lat
nie planuje zaprzestania wizyt w banku krwi. „Po prostu
będę oddawał krew, dopóki żyję”.
Krew McMeekena bez wątpienia uratowała życie
wielu ludziom. Jednak o wiele cenniejsza jest krew
Jezusa wylana na krzyżu, która ma moc zbawić każdego,
kto Weń wierzy. Księga Apokalipsy 5,9 mówi o Jezusie:
„Odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją ze wszelkiego
pokolenia i języka, i ludu, i narodu” (BG). W czasie
nabożeństwa z Wieczerzą Pańską wierzący wspominają
Jego krwawą ofiarę. Jezus powiedział: „Albowiem to
jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu
wylewa na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Jego
krew usprawiedliwia wierzącego, odpuszczając mu grzechy. „I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez
odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną
przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez
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to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do
przedtem popełnionych grzechów” (Rz 3,24–25).
W sensie fizjologicznym ludzie uznają znaczenie krwi.
Lecz w sensie duchowym wielu współczesnych teologów i kościołów pomniejsza je, albo co najmniej wstydzi się potrzeby krwi Chrystusowej do zbawienia. Lecz
w Nowym Testamencie mamy setki wersetów odnoszących się do odkupienia. Pierwszy List Jana 1,7 mówi:
„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest
w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa
Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”.
Czytałem o pewnym wytwornym człowieku, który
podszedł do kaznodziei po nabożeństwie z głoszeniem
Ewangelii i powiedział:
– Nie widzę potrzeby, żeby krew Jezusa mnie zbawiła. Mogę zostać zbawiony bez wiary w jej odkupieńcze działanie.
– No, dobrze – powiedział pewien kaznodzieja. – Jak
w takim razie chce pan zostać zbawiony?
– Idąc za Jego przykładem – padła odpowiedź. – To
wystarczy każdemu.
– Tak przypuszczałem. I chce pan to robić przez całe
życie?
– Tak i jestem pewien, że to wystarczy.
– Rozumiem. Na pewno chce pan dobrze zacząć.
Słowo Boże mówi, że Chrystus „nie zgrzeszył ani nie
znaleziono zdrady w Jego ustach”. Przypuszczam, że
może pan tak o sobie powiedzieć?

Rozmówca wydawał się wyraźnie speszony.
– Cóż – odparł. – Nie mogę dokładnie tak powiedzieć. Czasem zdarzało mi się zgrzeszyć.
– W takim razie nie potrzebuje pan przykładu, tylko
Zbawiciela, a jedynym warunkiem zbawienia jest wiara
w moc Jego przelanej krwi.
Stary Testament mówi o powtarzaniu krwawych
ofiar przez setki lat. Lecz Jezus, Syn Boży, potrzebował ofiarować siebie samego tylko raz. „Wszedł raz na
zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale
z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa,
który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie
bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu”
(Hbr 9,12–14).

Menno Simons napisał w odpowiedzi kobiecie zaniepokojonej swą niedoskonałością:
„Niniejszym błagam i pragnę, żeby Pani poleciła wszelkie własne wysiłki zewnętrzne i wewnętrzne Jezusowi
Chrystusowi i Jego zasługom; wierząc i wyznając, że
tylko Jego cenna krew jest dla Pani oczyszczeniem; Jego
sprawiedliwość jest Pani pobożnością; Jego śmierć Pani
życiem, a Jego zmartwychwstanie Pani usprawiedliwieniem; gdyż On jest ubłaganiem za wszystkie Pani grzechy. Jego krwawe rany są Pani pojednaniem, a Jego niezwyciężona moc jest łaską i pociechą dla Pani słabości”.
Krew oddawana do banku krwi daje korzyść przejściową, lecz krew Chrystusa odpowiednio zastosowana
przynosi pokój i wieczne zbawienie.
Zaczerpnięto z Companions, kwiecień 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zawsze obfitujący w służbie

—Howard Bean

Chrześcijanin może czynić wielkie rzeczy dla Boga,
robiąc małe rzeczy dla innych. Pomyślcie o Dorkas,
która szyła ubrania dla wdów i sierot. Albo o Jochebed
troszczącej się o Mojżesza, gdy był jeszcze niemowlęciem. Albo o Tymoteuszu, który usługiwał apostołowi
Pawłowi. Gdy sami jesteśmy bardzo zajęci, dobrze jest
pomyśleć o życiu Jezusa i Jego służeniu innym. Weźmy
pod uwagę kilka momentów z Jego rozkładu zajęć
(często przerywanego) opisanych w Ewangelii Marka.
W Ewangelii Marka 2,2 powiedziano: „I zeszło się
wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie
mogli, a On głosił im słowo”. Wtedy powstała nowa
sytuacja. „I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech” (Mk 2,3). Po uzdrowieniu paralityka
Jezus wznowił nauczanie w innej scenerii: „I wyszedł

znów nad morze, i wszystek lud przychodził do niego,
a On ich nauczał” (Mk 2,13).
Podejmijmy wyzwanie: „A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla
Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu”
(1 Kor 15,58). Jakie zakazy i nakazy umożliwiają nam
obfitowanie w pracy dla Pana, wziąwszy pod uwagę fakt,
że doba ma tylko 24 godziny, z których część potrzebujemy na posilenie i kontakt z rodziną?

Ustawmy sobie właściwe priorytety.

Najpierw rób to, co najważniejsze. Jeśli kilka spraw jest
jednakowo ważnych, to najpierw zrób tę najtrudniejszą i najmniej przyjemną. Osobiście czuję się dobrze
po zrobieniu tego, na co jakoś nie miałem największej
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ochoty. Zabierając się do wykonania trudnego zadania,
lepiej czuć się świeżo i mieć więcej energii. Odkładanie
trudnych prac na później sprawia, że wydają się jeszcze
trudniejsze.
Zróbmy listę zadań. Taka lista oprócz wspomożenia pamięci pomaga właściwie ustawić priorytety. Czasem chyba jestem za bardzo zajęty, żeby taką
listę sobie zrobić i stwierdzam, że jej brak obniża moją
wydajność. Mimo to, należy podchodzić do niej elastycznie. Czasem Bóg nas pobudza do myślenia o kimś.
To może skutkować rozmową telefoniczną, napisaniem
e–maila czy zostawieniem liściku. Nie odkładajcie tego,
bo sprawa może się okazać bardzo ważna dla odbiorcy.
Może ktoś zapuka do naszych drzwi, żeby porozmawiać.
Nie ignorujmy takich Bożych poruszeń.
Nauczmy się mówić „nie”. Nie możemy
dobrze zarządzać czasem, uginając się pod ciężarem zbyt
wielu rzeczy do zrobienia. Uważajcie na tendencje do
pracoholizmu. Jednocześnie próbujcie zachować równowagę. Biblia wzywa do działania: „Przeto, póki czas
mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Ga 6,10).

Trzymajmy się prostych form wypoczynku. Angażujmy się w to, co relaksuje, przyno-

sząc radość. W dwudziestym pierwszym wieku istnieje
wiele form wypoczynku, które zabierają mnóstwo czasu
i komplikują życie. Człowiek nie musi koniecznie jechać
w góry, żeby ćwiczyć wspinaczkę. Tworzenie albumów
z wycinankami może zająć wiele czasu, więc jeśli nie
przynosi relaksu i dobrej zabawy, można z niego zrezygnować. My z żoną relaksujemy się czytając interesującą
książkę, nawet jeśli jest to inspirująca książka kucharska.
Inni lubią uprawiać ogródek.

Bądźmy punktualni. To jest element Złotej
Zasady. Bądźmy również taktowni, apelując do innych
o to samo. Zbyt wiele czasu tracimy czekając, aż niepunktualna osoba wreszcie się pojawi. Takim spóźnialskim możemy spróbować jakoś pomóc, żeby porzucili
ten zły nawyk.

Nagradzajmy sami siebie. Pamiętajmy
o motywującej roli nagradzania samych siebie za punktualność. Nagrodą może być godzina czytania książki,
dodatkowy czas na ulubione zajęcie albo wyjście na
spacer.

Bądźmy elastyczni. Nie tylko nasz kręgosłup
powinien być elastyczny – nasz terminarz również tego
potrzebuje, zwłaszcza gdy zdarzy się coś niespodziewanego. Witajmy takie sytuacje z wdzięcznością, utrzymując pozytywną postawę, nawet jeśli opóźni nam się
wykonanie planowanych zadań.

Nie zwlekajmy. To, co odłożymy na jutro,
prawdopodobnie jutro zostanie odłożone na pojutrze.
Najlepszy czas do zrobienia czegoś wartościowego jest
między dniem dzisiejszym a jutrem. Zaczynajmy i nie
grajmy na zwłokę.

Nie koncentrujmy się na zbędnych
szczegółach. Nie musimy robić wszystkiego doskonale, żeby można było to zaakceptować.
Zaczerpnięto z Companions, styczeń 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Jak chcecie, aby ludzie wam czynili,

tak i wy im czyńcie.”

Ewangelia Łukasza 6,31
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dla

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

Zrzucanie winy
—Cephas Kauffman

Jakieś piętnaście lat temu w Ontario (Kanada) wydarzył się wypadek, którego do dzisiaj nie mogę wymazać
z pamięci. Dotyczy to trzynastolatka, który ciągle sprawiał problemy.
Pewnego dnia postanowił posunąć się dalej niż dotąd
i wszedł w konflikt z prawem. Udało mu się dostać do
zamkniętego samochodu, który stał na parkingu i bez
udziału kluczyków uruchomić stacyjkę.
Wkrótce jechał ruchliwą ulicą miasta skradzionym
samochodem. Ale na nieszczęście dla chłopca ktoś
zauważył, że coś było nie tak z samochodem i jego młodocianym kierowcą, toteż zawiadomiono policję.
Nietrudno sobie wyobrazić konsternację złodzieja
na widok migających świateł zbliżającego się radiowozu. Stawiając wszystko na jedną kartę, młodzik
postanowił przejechać dalej i tak rozpoczął się wyścig.
Wyjeżdżał właśnie na teren pozamiejski, gdy ujrzał, że
czekały na niego – zamiast jednego samochodu – aż
trzy wozy policyjne. Prędkość – to było jedyne rozwiązanie. Prędkościomierz szybował w górę aż do 165
km na godzinę. Oczywiście, jego prześladowcy pozostali z tyłu.
Nagle przed nim wyskoczył ostry zakręt. Rozpaczliwie
usiłował wcisnąć hamulec, ale nie dało to żadnego

rezultatu. Przechylając się gwałtownie, samochód zjechał
z drogi i z potwornym trzaskiem uderzył w betonową
ścianę starej stodoły.
Wkrótce zjawiła się też policja, jednak było już po
wszystkim. Kierowca skradzionego samochodu zginął
na miejscu.
Jednak to nie koniec tej historii, bo pojawiła się jej
kolejna odsłona. Gdy matkę tego chłopca powiadomiono o tragedii, był to dla niej wielki cios. Teraz po
raz ostatni próbowała go znowu wybielić. Według niej
to nie jej syn, lecz policja ponosiła winę za tę tragedię.
Nie powinni byli próbować go zatrzymać.
Wynajęła adwokata i usiłowała pozwać policję
w Ontario za spowodowanie śmierci jej syna.
Przegrała sprawę, a ja nie umiem pozbyć się myśli, że
to nie policja była winna, ani nawet może ten chłopiec,
lecz jego matka. Prawdopodobnie sama nigdy nie pociągnęła syna do odpowiedzialności za jego występki, ale
zawsze winiła kogoś innego.
Można to pewnie nazwać „źle ukierunkowaną miłością”, a może wręcz już nie miłością, jeśli była źle
ukierunkowana...
Niechęć do przyjęcia skutków tego, na co sobie słusznie zasłużyliśmy w wyniku występków, nie jest niczym
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nowym. Na początku, ledwie koło historii ludzkości
W tym wersecie możemy też uchwycić przebłysk
tego, jak możemy wydostać się z niewoli winy, na
zaczęło się kręcić, a już pojawiło się zrzucanie winy.
którą słusznie zasłużyliśmy. Jednak nie może się to stać
Adam powiedział: „Kobieta, którą mi dałeś, aby była
dzięki temu, że zrzucimy winę na kogoś, ale przez przyze mną, ona dała mi z tego drzewa i zjadłem”, a kobieta
jęcie faktu, że jesteśmy grzesznikami, którzy zasłupowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.
gują na śmierć. Następnie musimy zwrócić
Dla tych dwojga nie było jednak ucieczki.
się do naszej jedynej nadziei, którą jest
Bóg postawił ich w świetle odpowiedzialChrystus. To w Nim staniemy się
ności za ich własne wykroczenia. I dziznów ożywieni.
Jeśli grzech czyha
siaj dzieje się tak samo. Choć może
Rzadko musimy oglądać tak
nam się udawać oszukać ludzi,
u drzwi, nie możemy
dramatyczne i wstrząsające
zrzucając winę na innych, to nie
wydarzenia, jak opisane powyzrzucać winy;
możemy oszukać Boga.
żej, ale co jakiś czas giną ludzSąd nad pierwszymi ludźmi
kie dusze z powodu złych
Bóg i tak nas pociągnie
miał straszne i daleko idące konwpływów i zaniedbań w egzesekwencje, szczególnie jeśli chodzi
kwowaniu chrześcijańskiej
do odpowiedzialności.
odpowiedzialności.
o nieodpokutowany grzech.
Jeśli grzech czyha u drzwi, nie
Gdy myślimy o złych czy
możemy zrzucać winy; Bóg i tak
dobrych
konsekwencjach,
nas
pociągnie do odpowiedzialności.
widzimy jak te konsekwencje dziaAle nie jesteśmy pozbawieni nadziei. Jak
łają w życiu ludzi poprzez pokolenia. „Jak
pisze Jan: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg
bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też
jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy
w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy
i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9).
w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem
Zaczerpnięto z Our Young People
ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia”
© 2016 Freda Kauffman
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
(1 Kor 15,22–23).

BADAJMY PISMA:

Szacunek dla władzy
—Arlin Sensenig

„Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce” (Ps 119,105).
Słowo Boże, zwane też Biblią, przez wieki oświecało
kobiet i mężczyzn. Boże niezmienne zasady dostarczają
odpowiedzi na wszystkie potrzeby i pytania ludzkości.

Co mówi Biblia o szacunku dla władzy?
„Każda dusza niech będzie poddana władzom
zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko
od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione
24
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przez Boga.” (Rz 13,11); „Nawet w swoich myślach nie
złorzecz królowi [...]” (Kzn 10,20); „Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie”
(1 P 2,17); „Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić
życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością”

(1 Tm 2,1–2). Zarówno Piotr, jak i Juda mówią o sądzie,
który spadnie na zwodniczych nauczycieli „podążających za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą.
Zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko
przełożonym” (2 P 2,10). „Podobnie ci ludzie rojący sny
plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym” (Jud 1,1–8).

Dodatkowe myśli: Gdyby ludzkość była najwyż-

„(…) Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim
i daje je, komu chce, a najniższych z ludzi ustanawia
nad nim” (Dn 4,17).
Szacunek dla ludzi władzy nie oznacza aprobaty
dla wszystkich ich decyzji czy praktyk. Jednak bunt
i pogarda w oczywisty sposób prowadzą do jeszcze większego chaosu. Ojciec, który pogardza miejscową policją,
może w niedługim czasie z przykrością odkryć, że jego
synowie weszli w konflikt z prawem.

szą władzą i cała kontrola nad światem leżałaby w mocy
ludzkich decyzji, wówczas moglibyśmy słusznie podsumować, że
nic jak tylko beznadzieja i rozCi, którzy szanują
pacz wyłania się z przyszłości. I na
i uznają rządzących,
pewno tak będzie, jeśli usuniemy
których Bóg dopuścił do
z tego obrazu Boga.

władzy, mogą znaleźć
Jednak to Bóg jest najwyższą władzą, nie człowiek. A Boży
odpoczynek w fakcie, że
zamysł dla dobra człowieka, jak
to On ma nad wszystkim
czytamy w powyższych wersecałkowitą kontrolę.
tach, jest znacznie lepszą drogą.
Ci, którzy szanują i uznają rządzących, których Bóg dopuścił
do władzy, mogą znaleźć odpoczynek w fakcie, że to
On ma nad wszystkim całkowitą kontrolę. I jak król
Nabuchodonozor musimy uznać, że

Ważnym obowiązkiem bogobojnych, odpowiedzialnych ludzi jest
modlitwa za rządzących. To wywiera
o wiele potężniejszy i bardziej stabilizujący wpływ niż usiłowanie udowodnienia, że władze są złe za pomocą
demonstracji, rozruchów czy innych
zaciekłych metod walki.
Można przeczytać na ten temat
w obu Listach Piotra i zawrócić uwagę
na ostrzeżenie o sądzie Bożym zapowiedzianym wobec tych, którzy negują
władzę i sprzeciwiają się jej.
Zaczerpnięto ze Star of Hope, maj 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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kącik dla

dzieci

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

Ktoś widzi
(oparte na prawdziwych wydarzeniach z dawnych lat)
—Karen Martin

Marysia zachichotała, umykając szybko przed
Arturem i zniknęła za pniem drzewa. Zabawa
w chowanego w ogrodzie pełnym drzew była
wspaniała.
W ubiegłym roku Marysia i Artur przeżywali
wielki smutek: umarł ich tatuś. Mama powiedziała, że tatuś poszedł do nieba. Powiedziała też,
że Bóg widzi, jacy są smutni i że się o nich troszczy. Marysia i Artur cieszyli się, że Bóg przejmował
się ich łzami i tym, jak bardzo tęsknili za tatusiem.
Było im też smutno, gdy przeprowadzili się
z wielkiego domu na farmie, gdzie mieszkali do
czasu, gdy tatuś poszedł do nieba. Mama przypominała im, że Bóg widzi ich w nowym, maleńkim
domu tak samo, jak widział ich w dużym domu
z cegły na farmie. Mamie podobał się maleńki
26
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domek, ponieważ zamieszkała blisko swojego
brata, czyli wujka Stanleya i jego żony, cioci Leny.
Wujostwo zamieszkiwali duży dom po drugiej stronie podwórka małego domku Marysi i Artura.
Ich nowy dom miał cztery małe pokoje i niewiele
miejsca do zabawy, ale teraz była wiosna i dzieci
mogły bawić się na podwórku. Wspaniale było
bawić się na ich nowym podwórku.
– Mam cię! – krzyknął Artur, a jego ręka klepnęła
plecy siostry. Dzieci rzuciły się na chłodną trawę,
dysząc ze zmęczenia.
– Mama miała rację – powiedział Artur, kiedy
wreszcie mógł złapać oddech. – Bóg zawsze widzi,
czego potrzebujemy. Dał nam nowy dom. Podoba
mi się to duże podwórko. I lubię wujka i ciocię.
Marysia pokiwała głową.

– Brakuje mi naszego dużego domu, ale mama
musiała zbyt ciężko pracować po śmierci taty.
Teraz przynajmniej częściej się uśmiecha i z tego
się cieszę.
Artur spojrzał przez trawnik w kierunku domu
cioci Leny. Jego oczy zabłysły.
– Widzisz, jak ciocia Lena trzyma zawsze drzwi
otwarte na obu końcach swojej dużej kuchni?
– zapytał.
Marysia przekrzywiła głowę i przysunęła się
w kierunku brata. Teraz i ona mogła spojrzeć prosto
przez całą kuchnię cioci.
– Kuchnia cioci jest naprawdę duża – oświadczyła.
– Super by było przebiec przez taką kuchnię
– powiedział.
Oczy Marysi też rozbłysły.
– Zgadza się, to byłaby zabawa! – potwierdziła. –
Ja szybko biegam i zaraz mogę być tam na drugim
końcu!
Artur z Marysią zachichotali zachwyceni swoim
planem. Marysia wstała.
Kiedy wprowadzili się tutaj, mama powiedziała:
– Wujek i ciocia są dla nas bardzo dobrzy i my też
powinniśmy być tacy dla nich. Nie chcę, żebyście
chodzili do nich bez mojego pozwolenia.
Marysia pomyślała o maminej przestrodze, po
czym spojrzała na Artura.
– Pędź! – ponaglił ją z lekkim pchnięciem. –
Jesteś szybka, dasz radę. Zaraz tam będziesz.
Marysia spojrzała w kierunku ich małego domku.
Mamy nigdzie nie było, więc jeśli się pospieszy,
mama nawet jej nie zauważy.
Puściła się biegiem. Jej gołe stopy poszybowały
przez chłodny trawnik i przemknęła przez otwarte
drzwi kuchni. Usłyszała lekkie sapnięcie, ale biegła
tak szybko, że nie dostrzegła cioci Leny. Wypadła
z drugiego końca przez drzwi i popędziła z powrotem wokół ich domu, gdzie Artur zwijał się na
ziemi ze śmiechu. Marysia opadła obok, dysząc
i chichocząc.
I wtedy zobaczyli mamę, która stała nad nimi.
Śmiech się urwał. Mama usiadła na trawie obok
i powiedziała łagodnie:

– Czy pamiętacie, jak smutni byliśmy, kiedy
umarł tatuś?
Pokiwali głowami.
– A pamiętacie, jak wam mówiłam, że Bóg widzi
ten nasz smutek i będzie się o nas troszczył?
Znowu skinęli z powagą.
Mama przesunęła małą Hanię, którą trzymała
w ramionach i mówiła dalej:
– Kiedy wprowadzaliśmy się tutaj do nowego
domu, było wam przykro. Mówiliśmy o tym, jak
Bóg nas tu widzi w taki sam sposób jak na naszej
dawnej farmie. Świadomość tego, że On się o nas
troszczy, daje nam poczucie bezpieczeństwa.
Mama spojrzała na Marysię.
– Jak sądzisz Marysiu, czy Bóg widział twoje nieposłuszeństwo wobec mnie?
– Artur mnie namówił – powiedziała szybko
dziewczynka.
– Marysiu, nieraz będą ludzie, czasem tacy jak
twój brat, a czasem starsi, którzy namówią cię do
robienia rzeczy, o których wiesz, że nie powinnaś
ich robić. To, że ktoś cię do czegoś namawia, nie
sprawia, że to coś staje się słuszne. To, że nie widzicie, jak na was patrzę, nie sprawia, że nie jesteście
obserwowani.
– Moje kochane dzieci – mama ciągnęła dalej –
chcę, abyście pamiętały, że Bóg widzi was, kiedy
jest wam smutno. Ale tak samo ważne jest pamiętać, że Bóg widzi was, kiedy jesteście nieposłuszni.
Bóg chce, żeby dzieci słuchały rodziców, nawet
kiedy myślą, że ich rodzice nie widzą. A teraz –
powiedziała mama, wstając z trawy – pójdziemy
do cioci Leny. Jest coś, za co trzeba ją przeprosić.
Potem mam dla was pracę w domu zamiast zabawy
na podwórku.
Marysia i Artur zupełnie stracili figlarny nastrój,
kiedy szli z mamą do domu cioci. Chcieli zapamiętać na zawsze, że Bóg ich widzi, nawet jeśli myślą,
że mama nie widzi.
Zaczerpnięto ze Story Mates, kwiecień 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Niebo jest cudowne
—Romaine Stauffer

Grześ siedział na schodach domu babci, pałaszując loda na patyku, który dostał z małą podstawką.
Jadł po kawałku, żeby przeciągnąć przyjemność.
Kiedy zlizywał lepkie, topniejące strużki spływające
po patyczku, zauważył stare krzesło oparte o ścianę.
Podtrzymywało kwiatek doniczkowy. Wyglądało
bardzo staro i brzydko z odpadającą farbą.
– Babciu, czemu trzymasz to stare krzesło?
– zapytał.
– Lubię je, bo należało do mojej mamy – odparła
babcia. – Stało u niej w kuchni.
– Gdzie jest twoja mama? – pytał dalej Grześ.
Trudno było uwierzyć, że ktoś tak stary jak babcia
mógłby mieć mamę.
– Umarła i poszła do nieba.
– Jak?
– Bóg ją zabrał.
– Ale jak ją zabrał?
– Nie widziałam tego. Może posłał po nią
aniołów.
– Już wiem: Jezus to zrobił – odpowiedział
mądrze Grześ.
– Tak, może to On sam wziął ją za rękę i powiedział: „Chodź do mojego domu i mieszkaj ze
mną”. Wiem, że mama kochała Jezusa i właśnie
tam poszła, gdy umarła – mówiła babcia.
Grześ przypomniał sobie nagle, czego nauczył się
w szkole niedzielnej.
– Jezus znowu przywróci ludzi do życia.
– Tak, pewnego dnia tak się stanie – skinęła głową
babcia.
– Może On zbierze ich kości z ziemi i poskłada je
razem i da im tę samą skórę – powiedział Grześ, próbując sobie wyobrazić, jak to będzie.
– O, kiedy Bóg wskrzesi ludzi, da im nowe ciała –
powiedziała babcia. – Nasze nowe ciała będą o wiele
lepsze ciała, niż te stare. Nigdy nie będą się starzeć ani
chorować, ani męczyć.
– Oj! – powiedział zachwycony Grześ. – Cudownie!
– Kiedy dostaniemy nowe ciała, zamieszkamy
z Bogiem w Jego domu – ciągnęła dalej babcia. – Tam
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jest wiele cudownych miejsc, jest piękna, czysta rzeka
i przepiękne drzewo.
– Oj, drzew to chyba tam nie ma. Drzewa nie rosną
wysoko tam w górze – zaprotestował Grześ.
– To drzewo w niebie nie jest jak drzewa tu, na
ziemi. Drzewa ziemskie mają tylko jeden rodzaj
owoców co roku. Biblia mówi, że to drzewo w niebie
jest drzewem życia i co miesiąc ma inne owoce.
– To dziwne – powiedział Grześ.
– Niebo jest o wiele cudowniejsze, niż możemy to
sobie wyobrazić – odparła babcia. –Przekonamy się
o tym, gdy tam się znajdziemy.
Zaczerpnięto ze Story Mates, kwiecień 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

fragment

książki

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

Z PANEM

NA ZAWSZE

Angela K. Zehr

Historia Michaela Sattlera, który zmarł śmiercią męczeńską w 1527 roku

Część szósta

Rozdział 11

Wygnani
Michael zapukał do drzwi i czekał, oparłszy
swoje zmęczone ciało o framugę. Odpowiedzi
nie było. Zapukał znowu, tym razem głośniej.
Wreszcie usłyszał niepewne kroki podchodzące
coraz bliżej.
– Jestem w domu, kochanie − szepnął
w uchyloną szparę.
Nagle drzwi otworzyły się na oścież i wszedł
do środka.
– Michael! Wróciłeś!
Margaretha pospiesznie zamknęła za
nim drzwi i zamknęła zasuwę. Śmiech
i płacz przeplatały się ze sobą w jej głębokich

westchnieniach, gdy oglądała męża, który
osunął się na stołek z wyczerpania.
– Jesteś taki słaby! − zawołała, ledwie wstrzymując płacz. – Bardzo źle cię potraktowali?
Och, Michael, jak udało ci się wyjść? Nie
musisz tam już wracać, prawda?
Michael sięgnął po jej dłoń i ścisnął ją zapewniającym gestem.
– Rzeczywiście, czuję się słabo − przyznał,
uśmiechając się do żony. – Nie, nie torturowali mnie, ale dwa tygodnie w tym wilgotnym, zimnym lochu wystarczą, żeby przyprawić człowieka o chorobę. I nie muszę
tam wracać. Wygnali mnie z kantonu. Jutro
musimy wyjechać.
Jutro! − krzyknęła Margaretha. – Ale Michael,
nie będziesz w stanie jutro podróżować!
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W międzyczasie krzątała się już w małej
kuchni, grzejąc miskę zupy i nalewając trochę
cydru.
– Nie mamy wyboru − odparł Michael, biorąc
cynową miskę z jej rąk. – Dziękuję. Umieram
z głodu po tylu dniach o chlebie i wodzie.
Uciszył protesty Margarethy i ciągnął dalej:
– Powiedzieli mi, że muszę wyjechać natychmiast. Jedyną alternatywą była obietnica, że
przestanę nauczać i że nigdy nie przyjmę
chrztu. Dzięki Bożej łasce, tego nie mógłbym
nigdy obiecać!
Margaretha podała mu zupę, a on skłonił głowę w modlitwie przed jedzeniem.
Margaretha pomodliła się również, dziękując
niebiańskiemu Ojcu za to, że zwrócił jej męża.
Po zjedzeniu zupy Michael wstał.
– Już mi lepiej − powiedział. – Dziękuję,
Margaretho.
Patrzył, jak jego żona zaczyna się od razu
pakować. Wrzuciła niezbędne rzeczy do kilku
toreb, żeby rano byli już gotowi do wyjścia.
Widząc, że skończył, Margaretha podeszła
i stanęła przy nim.
– Chcesz jeszcze czegoś? − zapytała łagodnie.
Jej miękkie włosy lśniły w świetle świec, a oczy
błyszczały. Nie mógł się oprzeć stwierdzeniu:
– Jesteś piękna, Margaretho.
Margaretha obdarzyła go promiennym
uśmiechem.
– Tak się cieszę, że jesteś w domu. Tęskniłam
za tobą! − odparła, po czym przerwała. –
Michael, kiedy możemy przyjąć chrzest?
– Właśnie o tym samym myślałem − odpowiedział szczęśliwym tonem. – Cieszę się, że
tego chcesz, Margaretho. Oczywiście, zrobimy
to razem. Ja czuję, że jestem gotowy.
– Ja też. Poczekamy, aż znajdziemy się
w domu? Właściwie gdzie jest teraz nasz dom?
– To nie będzie bezpieczne, dopóki nie opuścimy Zurychu. Poczekamy, aż będziemy
w domu. Na razie wrócimy do Freiburga
i zaufamy Bogu, że pokaże nam, gdzie pojechać potem.
– Ta niepewność sprawia, że tęsknię za
niebem − rzekła cicho Margaretha. – Przyszłość
jest zniechęcająca; co będzie, jeśli znowu cię
aresztują? Tygodnie bez ciebie były załamujące!
Żony kilku braci z Zurychu spędzały ze mną
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wiele czasu, szczególnie wieczorami. Ale mimo
to czułam się niesamowicie samotna!
– Ja też − przyznał Michael. – Nasze rozstanie sprawiło, że też zatęskniłem za niebem.
Margaretho, myślę że ono jest bliżej, niż
myślimy. Spodziewamy się żyć długo, mieć
dzieci i wnuki, ale Bóg może mieć inne plany.
W takich warunkach jak teraz nie oczekujmy
zbyt długiej przyszłości. Musimy teraz pracować dla Tego, który nas posłał, zanim nadejdzie noc.
Czy władze zwiększają żądania i kary? −
zapytała Margaretha z lękiem w głosie.
Michael westchnął.
– Są zdeterminowane, żeby wykorzenić ruch
anabaptystyczny i już udało im się zmusić niektórych do zmiany przekonań. Smutne jest
to, że zdradzili Pana, by uniknąć śmierci −
powiedział, biorąc kolejny długi łyk cydru. –
Słyszałaś jakieś wieści o braciach, którzy są
w więzieniu?
– Masz na myśli Conrada Grebela, Felixa
Manza i Georga Blaurocka, jak myślę? − zgadła
Margaretha i na skinienie Michaela odpowiedziała: – Zostali zwolnieni z zakazem dalszego
nauczania i głoszenia kazań. Zagrożono im, że
jeśli się nie podporządkują, to grożą im „najsurowsze kary”. To ostatnia wieść, jaką słyszałam.
– Boże, dopomóż im, żeby wytrwali − powiedział poważnie Michael. – Może zostaną jakoś
cudownie zwolnieni, ale jeśli nie, to wszyscy
trzej już są przekonującym świadectwem oddania i miłości do Boga. Oby głosili Jego Słowo
aż do dnia swojej śmierci.
Podał pusty kubek Margarecie.
– Gdzie masz Biblię, kochanie? Jestem
wykończony, ale chcę poczytać przed snem.
Od tak dawna jej nie czytałem! − przekartkował Biblię do Listu do Tesaloniczan. – Tu
jest fragment, który mnie zachęcał w więzieniu. Zapewnia, że nawet jeśli nie dożyjemy
do powrotu Chrystusa, to bez względu na
wszystko w wieczności będziemy z Panem.
Przeczytali razem:
„Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba,
a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my,
którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy
porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana,

i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami”.1
..................
– Jozjaszu, gdzie byłeś wczoraj wieczorem? −
Ursuli wreszcie udało się przycisnąć brata pytaniem, gdy tylko wyszli z domu pewnego mroźnego zimowego poranka.
Jozjasz szybko odwrócił się w jej stronę.
– Wczoraj wieczorem? A kto ci powiedział, że
wychodziłem wtedy z domu?
Ursula bawiła się koronką przy rękawie.
– Słyszałam, jak wychodzisz. Myślę, że to byłeś
ty. Daniel nie wychodziłby w środku nocy. Tata
też nie, chyba że w nagłej sprawie.
– Nie powinnaś szpiegować innych! − odparł
szybko i surowo Jozjasz. Potem równie szybko
zmienił ton. – Powiem ci, jeśli obiecasz, że nikomu
nie powtórzysz.
– Nie powtórzę − natychmiast przyrzekła
Ursula.
Jozjasz zdążył już pożałować swojej decyzji
o zwierzeniach wobec młodszej siostry.
– Posłuchaj, Ursulo – powiedział cicho. – To
bardzo poważne i nie wiem, czy powinienem cię
obciążać taką wiedzą. Gdyby ktoś się dowiedział,
to by nas oboje bardzo wiele kosztowało. I nie
tylko nas.
Patrzył badawczo w jej brązowe oczy spojrzeniem, które rzadko rzucał.
– Ja już wiem − Ursula była tego świadoma.
Przemyślała to już dawno. Po wyjściu Jozjasza
z domu nie zasnęła, dopóki nie wrócił. Nie było
go dobrych kilka godzin i mógł pójść o tej porze
tylko w jedno miejsce. – Byłeś na spotkaniu anabaptystów. Zgadza się?
Jozjasz wyglądał na zaskoczonego.
– Nie powiesz nikomu?
– Oczywiście, że nie! Zgadłam, prawda?
– Tak, zgadłaś − uśmiechnął się lekko. – Jesteś
uważnym szpiegiem.
Przez chwilę bawił się rączką wiadra, które właśnie niósł.
– Myślisz, że będziesz umiała dochować
tajemnicy?
Ursula skinęła głową.
– Dochowałam już wielu tajemnic. Jozjaszu,
1
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kiedy pójdziesz znowu? Ja chcę iść z tobą!
Jozjasz spojrzał na nią z niedowierzaniem.
– Ty chcesz iść na spotkanie anabaptystów? Po
co?
– Chcę pójść − odparła niecierpliwie. – Chciałam
już od dawna. Chcę wiedzieć, o czym oni tam
mówią. Michael powiedział, żebym się modliła,
szukając Boga i Jego woli. I właśnie to próbuję
robić.
– Michael ci tak powiedział? − głos Jozjasza
dziwnie się załamał.
– Tak. Wtedy, kiedy tu byli oboje. Powiedział,
że jeśli będę szukała Boga z otwartym sercem, to
On mi pokaże właściwą drogę.
– Michael jest wierzącym człowiekiem, jakich
mało − stwierdził poważnie Jozjasz. – Margaretha
wyszła za wspaniałego człowieka. Nawet ojciec tak
uważa, choć nie chce tego przyznać.
Jozjasz tego nie powiedział, ale w tej chwili sam
bardzo potrzebował rozmowy ze starszą siostrą
i szwagrem.
– Mogę z tobą pójść na następne spotkanie? −
Ursula nie pozwoliła, żeby jej pytanie pozostało
bez odpowiedzi.
Jozjasz namyślał się przez chwilę, bębniąc palcami w wiadro.
– Zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństwa, siostrzyczko? − zapytał poważnie, ściszając głos. –
Gdyby nas złapano, mogłoby nas to kosztować
życie. Ja jestem na to gotowy, ale ty... Byłbym za
ciebie odpowiedzialny. Nie mogę pozwolić, żeby
ci się coś stało.
– Nic by mi się nie stało − odparła twardo
Ursula.
– A gdyby tata się zorientował, że poszłaś?
Na samą myśl zadrżała.
– Byłby wściekły − przyznała. – Mógłby mi
nawet spuścić lanie. Powiedział, że to zrobi, jeśli
na coś takiego się poważę. A on nas rzadko bije −
nawet Daniela!
Wyprostowała się.
– Ale nie zależy mi. Chcę dowiedzieć się prawdy,
nawet gdyby ojciec miał być na mnie zły.
Jozjasz spoważniał.
– Jesteś odważna, Ursulo, ale nadal nie jestem
pewien, czy idąc tam postąpiłabyś mądrze.
Naprawdę, nie chciałbym patrzeć, jak cierpisz.
– Chcę pójść − odparła rezolutnie. – Jeśli mnie
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nie weźmiesz ze sobą, to wyjdę z domu i pójdę za
tobą. Jeśli mnie zabierzesz i tata się dowie, to mu
powiem, że szłam za tobą i że to moja wina. Chcę
pójść i przekonać się, czy Michael robi to, co słuszne.
Margaretha pisała, że odczuli wielki pokój, kiedy
przyjęli chrzest. Pamiętasz?
– Oczywiście, że pamiętam. Samo pisanie o tym
było dla Margarethy niebezpieczne i aż się dziwię,
że tata tego nie skomentował − Jozjasz patrzył przez
chwilę na góry widoczne w oddali, a potem odpowiedział: – W czwartek wieczorem będzie kolejne spotkanie, podczas którego wiele osób przyjmie chrzest.
Jeśli chcesz pójść, nie będę cię zatrzymywał. Wiesz,
jakie ryzyko podejmujesz.
– Och, Jozjaszu, dziękuję! − Ursula prawie rozpłakała się z radości.
Starszy brat odruchowo klepnął ją w ramię i wrócił
do zaniedbanych obowiązków domowych.

Rozdział 12

Tajne spotkanie
– Ursulo, nie śpisz?
Ursula odrzuciła kołdrę i wyskoczyła z łóżka.
Bezszelestnie włożyła chustę, szalik i na palcach
podeszła do drzwi.
Jozjasz już na nią czekał. Otworzył drzwi i przez
dłuższy czas wyglądał przez nie, nasłuchując nocnych dźwięków, aż upewnił się, że w pobliżu nie ma
nikogo. Wreszcie wyszedł na zewnątrz i ruchem ręki
zawołał Ursulę, żeby za nim szła.
Biegnąc i idąc na zmianę, przemknęli się przez
ulice i aleje z dala od głównych dróg na tyle, na ile
to było możliwe. Jozjasz często przystawał, rozglądał
się, a potem znowu ruszał, upewniając się, czy Ursula
za nim nadąża.
Wreszcie doszli na miejsce. Tak szybko przeszli
przez miasto, że Ursula straciła orientację w terenie.
Wprowadzono ich do jakiejś stodoły, gdzie słychać
było ciężki oddech bydła i czasem gdakanie kur obudzonych ze snu. Ale Ursula ledwie to wszystko zauważyła. Weszli po drabinie na strych, a potem do słodko
pachnącego pomieszczenia, gdzie oczy musiały się
przyzwyczaić do przyciemnionego światła. Na sianie
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siedzieli ludzie − wielu ludzi. Przebiegła wszystkich oczami i naliczyła około pięćdziesięciu osób.
Wiedziała, że odkąd wprowadzono zakaz spotkań
anabaptystów, ich liczba w St. Gall spadła. Mimo
to, w tym małym pomieszczeniu tłoczyło się pięćdziesiąt osób.
Jakiś mężczyzna wstał i wszedł w środek tłumu.
Ursula spojrzała pytająco na Jozjasza, który szepnął:
– To jest Jacob Falk.
Pamiętała, że ojciec wspominał o nim raz czy dwa.
Był jednym z przywódców braci szwajcarskich, którzy
głosili w tym rejonie. Zauważyła, że w kącie naprzeciwko siedzi Regina Jacobs z rodzicami i uśmiecha
się do niej nieśmiało.
– Łaska, pokój i miłosierdzie wam wszystkim
w imieniu Tego, który umarł za nas wszystkich.
Jacob rozejrzał się po sali, jakby uśmiechając się do
każdego z osobna.
– To błogosławieństwo, że spotykamy się, żeby
posłuchać Słowa Bożego − wyjął z kieszeni małą
książeczkę i otworzył. – Wszyscy wiemy o prześladowaniach, które coraz bardziej szerzą się
w Szwajcarii. Łatwo się zniechęcić i uwierzyć, że
w takich warunkach nie będziemy mogli ostać się
w wierze. Nabierzcie otuchy, kochani! Na tych, których Bóg weźmie do siebie, czeka lepszy kraj!
W tłumie rozległ się pomruk potwierdzenia.
Jacob przewrócił kilka stron swojej Biblii. Pośród
ciszy słychać było głośny szelest kartek. Na dole zaryczała jakaś krowa.
– Ostatnio w Ewangelii Łukasza znalazłem dwa
niezmiernie zachęcające wersety − powiedział wreszcie. – Znajdują się w rozdziale osiemnastym. Wersety
dwudziesty dziewiąty i trzydziesty.
Odchrząknął i zaczął czytać cicho:
– „[Jezus] zaś im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom,
rodziców lub braci, żonę lub dzieci dla królestwa
Bożego; i nie otrzymał o wiele więcej w tym czasie,
a w przyszłym świecie życia wiecznego”.
Jacob zamknął Biblię i jeszcze raz powiódł wzrokiem po ludziach siedzących wokół niego.
– Możemy się identyfikować z tymi wersetami.
Niektórzy z was mają bliskich przyjaciół i krewnych, którzy uważają, że nie robicie dobrze. Niektóre
rodziny wyrzekły się was, bo podjęliście decyzję, żeby

zostać częścią ludu Bożego. Może niektórzy z was
jeszcze tego nie przeżyli, ale wiecie, co będzie, gdy
przyjmiecie chrzest.
Ursula czuła napięcie w stojącym obok niej Jozjaszu.
Spojrzała na niego, ale wydawał się nie zwracać
uwagi na nic, z wyjątkiem słów Jacoba Falka. I również wróciła do słuchania.
– Drogi ludu, Bóg chce, żebyśmy byli oddanymi
chrześcijanami, gotowymi stawić czoła wszystkiemu,
co przed nami. W tych czasach wielkiego bólu i cierpienia dla wielu chrześcijan, korona żywota i wieczna
chwała w Bożej obecności czekają na tych, którzy są
gotowi wytrwać do końca.
Głos Jacoba przycichł tak bardzo, że Ursula
musiała się bardzo wysilić, żeby wychwycić każde
słowo, jakie wypowiadał. Podświadomie zauważyła,
że kilka osób ociera łzy. Ich niezłomność i szczerość
ją fascynowały.
– Trzech młodych mężczyzn i młoda dama pragną
dziś przyjąć chrzest − powiedział. – Być może kolejni
z was są już gotowi na ten krok. Jeśli tak, to macie
teraz okazję. Nie bójcie się, co powiedzą ludzie, ale
usłuchajcie głosu Bożego. Dzisiaj jest dzień, kiedy
możecie przyłączyć się do odkupionych i dzielić ich
los!
W tłumie nastąpiło poruszenie, gdy dwie dziewczyny przyłączyły się do grupki stojącej bezpośrednio wokół kaznodziei.
– Niech was Bóg błogosławi, siostry − powiedział
cicho Jacob wzruszonym głosem. – Czy ktoś jeszcze
chciałby potwierdzić publicznie swą wiarę przyjmując chrzest?
Ursula zauważyła, że Jozjasz rusza z miejsca
i w szoku patrzyła, jak kieruje się w stronę grupy kandydatów do chrztu. Jego twarz była blada i wymizerowana, ale oczy miał błyszczące. Widać, że jest
poruszony. Inny niż zazwyczaj.
Jozjasz chce się ochrzcić! Nie mogę uwierzyć! Choć
chyba nie powinnam się dziwić − wiedziałam, że sympatyzuje z anabaptystami. Co powiedziałby ojciec? –
Ursulę przeszły ciarki.
Jacob poinstruował grupę, wyjaśniając, co to
znaczy uwierzyć i przyjąć chrzest.
– To jest zobowiązanie na całe życie − przypomniał uroczyście. – Po przyjęciu chrztu dziś wieczorem, wasze ślubowanie zostanie zapieczętowane na

zawsze. Wiara i posłuszeństwo nie są łatwą drogą, ale
kochana młodzieży, Bóg będzie wam towarzyszył na
każdym kroku! Czy nadal pragniecie przyjąć chrzest?
Każdy z młodych ludzi wyraził głośne potwierdzenie, a Jacobowi podano wiadro wody. Następnie
uroczyście ochrzcił każdego młodego mężczyznę
i kobietę. Pomodlił się za nich, wypowiadając nad
każdym specjalne błogosławieństwo, a potem wrócili na swoje miejsca wśród społeczności.
Po kilku słowach pożegnania, Jacob poprosił
wszystkich żeby wstali. Wznosząc ręce do nieba,
modlił się: „A temu, który może was ustrzec od
upadku i z radością przedstawić jako nienagannych
przed obliczem swojej chwały; Jedynemu mądremu
Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała
i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki.
Amen”. Spotkanie dobiegło końca.
Ursula i Jozjasz byli jednymi z ostatnich wychodzących, ponieważ Jacob Falk chciał porozmawiać
z Jozjaszem. Słuchając tej rozmowy, Ursula dowiedziała się, że Jozjasz uczestniczył w przynajmniej
trzech z czterech ostatnich spotkań, podczas których
odebrał nauczanie. Nie był jednak jeszcze gotów na
przyjęcie pieczęci chrztu aż do tego wieczora.
Wracając pospiesznie do domu ulicami miasta,
oboje byli niezwyczajnie cisi. Jozjasz przemówił
dopiero, gdy weszli cicho frontowymi drzwiami do
domu.
– Musiałem to zrobić, Ursulo − wyszeptał poważnie. – Anabaptyści mają coś, czego my nie mamy −
coś, czego długo im zazdrościłem i postanowiłem
znaleźć. Bóg pokazał mi to dziś wieczorem i wreszcie odnalazłem pokój. Ursulo, jesteś jeszcze młoda,
ale to możesz zrozumieć: rób to, co ci powiedział
Michael. Módl się o Bożą wolę w twoim życiu. Bóg
ci ją pokaże.
Twarz Jozjasza jaśniała, a jego oczy błyszczały od
powstrzymywanych łez.
– Za mnie też się módl, Ursulo.
Potem cicho poszedł do swego pokoju.
Ursula patrzyła na jego sylwetkę znikającą w korytarzu, zanim weszła z powrotem do łóżka. Jeszcze
długo potem nie mogła zamknąć oczu i zasnąć.
Stało się tyle rzeczy, dając jej tyle przemyśleń.
Przypomniała jej się radość na twarzy Jozjasza i wiedziała bez cienia wątpliwości, że wybrał właściwą
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drogę. Zamknęła oczy i poprosiła Boga o ochronę
dla brata, dla Michaela i dla Margarethy. A potem
pomodliła się jeszcze szczególnie o to, żeby ojciec
nie zdenerwował się na Jozjasza i żeby ich rodzice
również mogli znaleźć właściwą drogę.
..................
– Jak ci minął dzień?
Margaretha spojrzała znad ciasta ugniatanego na
stole. Michael siedział naprzeciw niej, jak zwykle
studiując Słowo Boże. Robił uważnie notatki na
kartce, patrząc na zmianę na Biblię leżącą na jego
kolanach i na kartkę. Odłożył pióro i uważnie
patrzył na żonę.
– Dobrze mi minął − odpowiedziała szczerze. –
Dostałam list, który bardzo mnie ucieszył.
Wyjęła z zanadrza białą kopertę i wręczyła mu,
żeby przeczytał.
– List? − zainteresował się Michael. – Od kogo?
Daj przeczytać.
W miarę, jak przebiegał tekst wzrokiem, na jego
twarzy pojawiało się coraz większe zadowolenie.
Uważnie przeczytał jeszcze raz, a potem złożył
kartkę, wkładając ją z powrotem do koperty.
– Chwała Panu! − westchnął cicho. – Chwała
Panu!
Margaretha nie kryła radości.
– Tak się cieszę z powodu Jozjasza! − powiedziała,
nie mogąc dłużej ukryć uczuć. – Wiedziałam, że
był zdezorientowany, gdy odwiedzaliśmy rodziców
kilka miesięcy temu. Nigdy nie miałam okazji z nim
porozmawiać, ale modliłam się za niego od tej pory.
– Ja też − na skroni Michaela pojawił się cień niepokoju. – Napisał, że rodzice nie są zadowoleni. Jak
myślisz, co to oznacza?
Margaretha również spoważniała.
– Nie wątpię, że ojciec jest niezadowolony −
powiedziała powoli. – Wiązał z Jozjaszem nadzieje.
I na pewno nie dotyczyły jego przyłączenia się do
anabaptystów.
– Tak − zgodził się Michael. – Wyobrażam sobie,
jakie to musi być dla niego frustrujące. Dziwię się,
że nie wyrzucił Jozjasza z domu.
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– Prawdopodobnie zostanie do tego zmuszony.
Nie przypuszczam, żeby wielu ludzi wiedziało
o chrzcie Jozjasza. Ma dopiero osiemnaście lat
i raczej nie mieści się w kręgu podejrzanych. Ale
skoro ojciec zasiada w radzie, to będzie musiał coś
z tym zrobić.
– Vadian jest całkiem pobłażliwy wobec Conrada,
bo są szwagrami i bliskimi przyjaciółmi − przypomniał Michael. – Mógł przysporzyć Conradowi
wiele problemów, ale wydaje się, że raczej go chroni.
Myślisz, że twój ojciec może zachować się podobnie?
– Możliwe − skinęła głową Margaretha. –
Prawdopodobnie będzie naciskał na Jozjasza, żeby
odwołał swoje poglądy, ale w ostatecznym rozrachunku będzie go szanował. Taki już jest mój ojciec;
musi popierać kościół państwowy, ale nie we wszystkim się z nim zgadza.
– Cała rada St. Gall chyba myśli podobnie−–
zauważył Michael. – Słyszałem, że uważają anabaptystów za zbyt trudnych do ujarzmienia i woleliby przymknąć oko na ich działalność.
– Chyba tak. Ojciec był twardy wobec anabaptystów... zanim wyszłam za ciebie! − uśmiechnęła się
do Michaela. – Trochę zmiękł w stosunku do nas,
ale uważa lojalność wobec kościoła za swój priorytet.
– Myślisz, że wybór Jozjasza zostanie ujawniony?
– Nie, chyba że ujawni go sam. Co w końcu
zapewne zrobi. On potrzebuje naszych modlitw.
Martwię się o niego.
Michael położył dłoń na leżącej przed nim Biblii.
– Pomódlmy się teraz. Tylko w Chrystusie ktokolwiek z nas może odnaleźć prawdę i zachować
wierność.
—ciąg dalszy nastąpi
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Modlitwa
Boże, nie daj nam nigdy zapomnieć,
że Ty mówisz do nas także i wtedy,
kiedy milczysz...
Przez miłość do nas milczysz,
przez miłość do nas mówisz.
Bo czy milczysz, czy mówisz,
zawsze jesteś tym samym Ojcem...
Prowadzi nas Twój głos,
wychowuje nas Twoje milczenie.
Amen.
—Soren Kierkegaard

List Joosa Verbeecka

do żony napisany z więzienia w Antwerpii
Łaska i miłosierdzie od Boga, naszego niebiańskiego Ojca i Pana naszego Jezusa
Chrystusa dla mojej drogiej żony i siostry w Panu. Czule pozdrawiam Cię zawsze
w prawdziwej szczerości Ducha Świętego. Amen.
Gorąco pozdrawiam Ciebie i całą piątkę naszych dzieci. Wychowuj je w karności dla Pana i żyj jak przystoi na święte kobiety, żebyś mogła pouczać młodsze,
aby były trzeźwe, miłowały swoich mężów, umiarkowane, czyste, mężom uległe
i aby zachowywały niewzruszenie tę samą zasadę, według której Ty sama postępujesz. Ef 6,4; Tt 2,2.
Niechaj Pan uzdolni Cię do wszelkiego dobrego dzieła według Twego powołania. Polecam Cię Wszechmocnemu Bogu i Jego Słowu łaski; niechaj sprawi, żebyśmy się zobaczyli w wieczności.
Napisane moją, Joosa Verbeecka, Twego męża i brata w Panu ręką w więzieniu w Antwerpii, gdzie zostałem osadzony ze względu na świadectwo o Jezusie
Chrystusie. Napisałem lewą ręką z wielkim trudem, bo prawa jest bezwładna po
torturach.
Pozdrów wszystkich przyjaciół, szczególnie usługujących.
Zaczerpnięto z Martyrs Mirror, str. 652
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