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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

W RĘCE NASZYCH DZIECI
—Gicu Cotlet
Czule wspominam okres, kiedy miałem czternaście lat. Poszedłem na pierwsze zajęcia do szkoły
zawodowej, a mama włożyła do mojego pojemnika z drugim śniadaniem najlepsze specjały, jakie
miała. To był kurczak i gotowana mąka kukurydziana. Kiedy wszedłem do szkoły, inne dzieci miały
wszelkiego rodzaju pięknie opakowane kanapki albo
pyszne kawałki ciasta. Otworzyły swoje pojemniki
i jadły żarłocznie, nie dzieląc się z innymi. Poszedłem
na bok, żeby zjeść to, co przygotowała mi mama.
Trzymałem się z daleka, jak tylko mogłem, bo wstydziłem się, że wyśmieją moje drugie śniadanie. Mimo
to, byłem wdzięczny mamie za to, że dała mi na śniadanie coś, co miała najlepszego.
Ta historia przywiodła mi na myśl biblijną historię
z Ewangelii Jana 6,1–15 o chłopcu, który podzielił
się swoim chlebem i rybkami. Wtedy zadałem sobie
kilka pytań, którymi chciałbym się z wami podzielić.

1. Co rodzice wręczają swoim dzieciom?
Analizując tekst 6 rozdziału Ewangelii Jana można
by zapytać: Kto przygotował zawiniątko z chlebami

i rybkami, a potem wręczył je temu chłopcu? Tekst
o tym nie mówi, ale przypuszczamy, że przygotowali je jego rodzice. Prawdopodobnie żadne z nich
nie wyobrażało sobie, jakie wydarzenia nastąpią
w związku z tym skromnym „drugim śniadaniem”.
Mogli dać synowi jakieś pieniądze, żeby sobie kupił
coś do zjedzenia, ale zamiast tego dali mu zdrowy
posiłek.
Wielu rodziców kupuje wszelkiego rodzaju mechaniczne i elektroniczne zabawki, żeby zająć czymś
swoje dzieci, zamiast spędzać z nimi czas. Nie zdają
sobie sprawy z konsekwencji swego postępowania.
Bieżące statystyki pokazują, że sami Amerykanie
wydają rocznie ponad 36 miliardów dolarów na
gry komputerowe dla dzieci. Zyski z tego przemysłu rosną w alarmującym tempie ponad 19–20 procent rocznie. Dzieci spędzają średnio godzinę dziennie, grając na komputerach, tabletach czy telefonach.
Bardzo niewielu rodziców zdaje sobie sprawę z tego,
że te gry uzależniają.
Mądry Salomon mówi: „Pouczaj dziecko w drodze,
którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej”

„Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu.” Psalm 127,4.
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(22,6). Rodzice są odpowiedzialni za wyjaśnianie
dzieciom dobrych i złych stron nowoczesnej technologii. Współczesne pokolenie nie spędza zbyt
wiele czasu na czytaniu Biblii czy innych zdrowych
książek o charakterze edukacyjnym. To ogranicza
słownictwo dzieci o wiele bardziej niż w przypadku
tych, którzy książki czytają.

2. Czy rodzice troszczą się o duchowe
zdrowie swoich dzieci?
Charles H. Spurgeon powiedział: „Jeśli rodzice
nie nauczają swoich dzieci dróg Bożych, to diabeł
nauczy je, jak grzeszyć”. Jak mówi pewne przysłowie: „Lepiej sprawić, że twoje dziecko płacze,
niż potem płakać za nim”. Dzieci są jak wrażliwe

„Jeśli rodzice nie nauczają
swoich dzieci dróg Bożych, to
diabeł nauczy je, jak grzeszyć.”
rośliny potrzebujące opieki, żeby rosły zdrowo. Jak
mówi Psalm 127, są jak strzały w kołczanie. Ważne
jest, żeby ćwiczyć je, kiedy są jeszcze młode. Zanim
zostaną wystrzelone, muszą zostać naostrzone
i skierowane tak, by mogły trafić w cel. Rodzice
i dziadkowie powinni wyjaśniać im różnicę między
dobrem a złem i nauczyć odróżniania „tak” od
„nie”.
Rodzice sami muszą poznać prawa i drogi Pańskie,
zanim zaczną przekazywać je kolejnemu pokoleniu.
Pismo Święte mówi: „A te słowa, które ja dziś nakazuję tobie, będą w twoim sercu; I będziesz je często
przypominał swoim synom i rozmawiał o nich,
przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc
się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swoich
rąk i będą jako przepaski między twymi oczami.
Wypiszesz je też na odrzwiach swego domu i na
swoich bramach” (5 M 6,6–9).
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3. Co dzieci zrobią z „chlebem i rybkami” od swoich rodziców?
Czytając uważnie tekst w Ewangelii Jana,
widzimy, że chłopiec, który je miał, powiedział
o tym skarbie innym. Być może usłyszał, jak uczniowie rozmawiają o swojej potrzebie i chciał pomóc
w rozwiązaniu problemu. Dał Jezusowi wszystko,
co miał. Mógł zachować to dla siebie, ale zrobił inaczej. Jezus pobłogosławił mały dar i rozdał głodnym tłumom ludzi. Nakarmił nim tysiące i pozostało jeszcze dużo resztek. Jakże musiał się ucieszyć
ten malec, widząc cud dokonany przez Pana!
Rodzice mają czasem skłonność do dawania dzieciom wszystkiego oprócz tego, co one potrzebują
najbardziej. Tymczasem najważniejsze jest ich słuchanie, rozumienie, pomoc i prowadzenie. To najtrudniejsze i najbardziej wymagające poświęcenia
zadanie rodzicielstwa.
Chleb reprezentujący Słowo Boże i ryby oznaczające chrześcijaństwo są pokarmem, którym rodzice
powinni karmić serca swoich dzieci. W późniejszym okresie życia zobaczą efekty tej bogatej diety
w postaci duchowego zdrowia kolejnych pokoleń.
Rodziny są błogosławione, gdy rodzice idą za
Bożym przykładem i wiedzą, co wkładać do rąk
i serc swoich dzieci. „Jeśli więc wy, będąc złymi,
umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom,
o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da
dobre rzeczy tym, którzy Go proszą” (Mt 7,11).
Jako ojciec zawsze próbowałem kochać i błogosławić moje dzieci poprzez dawanie im tego, co dobre.
Niechaj te fragmenty napisane z serca będą dla was
błogosławieństwem.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Rodzice mają czasem skłonność
do dawania dzieciom wszystkiego
oprócz tego, co one potrzebują
najbardziej – czasu. . .

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

Jak efektywnie przemawiać

Twoje notatki
Część ósma

—David Bercot

Jak już wielokrotnie podkreślałem, twoim
celem jest nawiązanie rozmowy ze słuchaczami.
Trudno ci będzie z nimi rozmawiać z nosem
w konspekcie lub szczegółowo spisanym streszczeniu. Dlatego ostatnim krokiem przygotowań
jest napisanie skrótowego szkicu kazania. Będę go
nazywał twoim „konspektem kazania”.

Wystąpienie improwizowane
Dziś niemal wszyscy dobrzy mówcy improwizują.
Określenie improwizowany posiada kilka znaczeń.
Jednym jest mówienie „impromptu” – czyli prawie
lub całkowicie bez przygotowania. Zdecydowanie
nie taki rodzaj improwizacji mam na myśli. Przez
wystąpienie improwizowane rozumiem to, że nie
czytasz kazania z kartki, ani nie wygłaszasz go
z pamięci. Właściwie, gdy wstajesz, by je rozpocząć, nie znasz dokładnie słów, które będziesz
mówił (może z wyjątkiem wstępu i zakończenia). Masz jednak pojęcie, o czym chcesz powiedzieć i jakie idee zaprezentować. Po prostu przed
wystąpieniem nie wiesz jeszcze, w jakie słowa je
ubierzesz.

Czy to nie brzmi niepokojąco? Nie powinno.
Przecież robisz tak codziennie. Czy rozpoczynając rozmowę ze znajomymi wiesz, jakich wyrazów
będziesz używał? Oczywiście, że nie. Nie znasz
nawet dokładnie tematu, który będziecie poruszać.
Słowa i idee po prostu naturalnie płyną same. Na
tym polega rozmowa. Robisz to niemal przez całe
życie. Większość ludzi umie rozmawiać improwizując całymi godzinami bez żadnego przygotowania.
Improwizowane kazanie jest w pewnym sensie
łatwiejsze od zwykłej rozmowy, bo wiesz dokładnie, jaki będzie temat i w jakim kierunku potoczy
się twoja wypowiedź. Wiesz, jakie główne punkty
chcesz rozwinąć – znasz nawet kolejność, w jakiej
będziesz je omawiał. Ponadto, masz z góry przygotowane historie oraz ilustracje, którymi chcesz się
posłużyć. Nie wiesz tylko, jakich dokładnie słów
użyjesz.
Ponieważ chcesz nawiązać improwizowaną rozmowę ze słuchaczami, potrzebujesz tylko konspektu przypominającego wszystkie główne
myśli, które będziesz poruszał. Nie musisz mieć
manuskryptu przemówienia napisanego słowo

„Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu.” Psalm 127,4.
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w słowo. Ale jak będziesz wiedział, co włączyć do
konspektu, a co bezpiecznie odrzucić? Podzielę się
z tobą moją własną metodą.

Moja metoda przygotowań
Zazwyczaj początkowo piszę dość wstępny szkic
surowej całości. Nie byłby on użyteczny jako konspekt
gotowego kazania, ponieważ jest zbyt długi. Trudno
byłoby mi się połapać w takiej ilości stron podczas
wystąpienia.
Najpierw drukuję ten wstępny szkic i czytam go wielokrotnie, żeby się upewnić, że zapamiętałem wszystkie punkty i myśli w nim zawarte. Następnie czytam
go raz jeszcze, podkreślając żółtym markerem główne
punkty przesłania. Nie zaznaczam całych zdań i fragmentów. Zamiast tego, podkreślam kluczowe wyrazy.
Teraz patrząc na pozaznaczany szkic próbuję
zobaczyć, czy główna treść przesłania jest dla mnie
widoczna bez patrzenia na cokolwiek poza tym, co
zaznaczyłem. Jeśli nie widzę, to ponownie czytam
szkic, żeby zobaczyć ją lepiej. Następnie znowu patrzę
wyłącznie na podkreślony materiał i próbuję w nim
odnaleźć istotę kazania wyłącznie w zaznaczeniach.
Gdyby się okazało, że mam problemy z zapamiętaniem niektórych punktów, zaznaczam je teraz żółtym
markerem.
Kiedy uważam, że już zapamiętuję całe przesłanie tylko na podstawie zaznaczonych fragmentów,
przystępuję do pisania ostatecznego konspektu kazania wyłącznie na ich podstawie. Stojąc za kazalnicą,
chcę patrzeć przede wszystkim na słuchaczy, a nie
w konspekt.

Cechy dobrego konspektu
Oczywiście, nie musisz mnie szczegółowo naśladować, przygotowując własny konspekt. Jeśli masz
metodę, która bardziej ci pasuje, to jak najbardziej
z niej korzystaj. Tak czy inaczej, twój konspekt kazania musi mieć dwie cechy:
– musi być tak przejrzysty, żeby zorientować się
w nim jednym spojrzeniem.
– musi zawierać wystarczająco dużo informacji,
żeby przypomnieć ci główne punkty oraz ilustracje
bez nadmiernego wczytywania się w notatki.
6
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Prawdopodobnie wszyscy mieliśmy do czynienia
z taką sytuacją w kościele, gdy kaznodzieja nagle
przerywa i mruży oczy, próbując odczytać coś
z przygotowanej kartki. Niewiele rzeczy potrafi bardziej zepsuć kazanie.
Dlatego nigdy nie pisz konspektu odręcznie.
Najlepiej zrób to na komputerze, a jeśli nie możesz,
to przynajmniej pisz drukowanymi literami.
Najważniejsze jest to, żebyś się mógł zorientować
w notatkach jednym spojrzeniem.
W tym celu zwykle drukuję wszystkie nagłówki
dużą czcionką. Między kolejnymi punktami robię
duże przerwy. W ten sposób każda z nich się wyróżnia. Często przeglądam jeszcze raz cały konspekt
i zaznaczam na żółto wszystkie ilustracje – w ten
sposób upewniam się, że ich nie przeoczę, kiedy
będę mówił.

A jeśli czegoś zapomnę?
Niedoświadczeni mówcy często się boją krótkich
konspektów, żeby czegoś nie zapomnieć. Podzielę
się z tobą pewną tajemnicą: Sam prawie zawsze
o czymś zapominam podczas kazania. Ale co z tego?
Słuchacze nie wiedzą, co było w moich notatkach,
więc nie mają pojęcia, że zgubiłem coś, co planowałem powiedzieć. Poza tym, nie istnieje prawo nakazujące mówcy powiedzieć absolutnie wszystko, co
miał w konspekcie. Dlatego nie bójcie się, że czegoś
zapomnicie.
Nigdy nie zapominam żadnego głównego punktu
kazania ani ważnych ilustracji, ponieważ zostały one
dobrze zaznaczone w konspekcie. Jeśli przygotujesz
się odpowiednio, to również o nich nie zapomnisz.

Prowadzenie Ducha Świętego
Pisałem wcześniej o prowadzeniu Ducha
Świętego. Jedną z pięknych zalet przemawiania improwizowanego jest to, że możesz włączyć
w kazanie wszystko, co Duch włoży ci w serce podczas mówienia. Czasem w trakcie kazania nagle
przychodziły mi do głowy wspaniałe ilustracje.
Ponieważ mówca improwizujący nie jest związany spisanym manuskryptem i nie mówi kazania

„wykutego na blachę”, może w wolności poddać się
takim Bożym podpowiedziom.

Zaczynając przygotowania wcześniej i rozkładając na
kilka dni, będziemy naprawdę minimalnie obciążeni.
Dobra wiadomość jest taka, że w końcu osią-

Ćwiczenia
Jeśli nie jesteś jeszcze wytrawnym mówcą, to
bardzo cię zachęcam do ćwiczenia kazań na głos
przed ich wygłoszeniem. Mentalne zapamiętanie
szkicu nie jest tym samym.
Niektóre podręczniki sugerują ćwiczenie kazania
przed lustrem. Jeśli ci to pomaga, nie widzę przeszkód. Osobiście uważam jednak, że można w ten
sposób za bardzo skupić się na sobie. Skoro tak, to
ćwicz sam w pokoju. Jeśli masz żonę, nastoletnie
dzieci albo znajomego, który zechciałby cię słuchać,
to nawet lepiej. Mogliby zwrócić ci na coś uwagę.
Proponuję, żebyś ćwicząc kazanie na głos,
miał przed sobą zarówno szkic, jak i konspekt.
Mówiąc w takich warunkach, patrz tylko na konspekt. Jeśli się okaże, że nie potrafisz, to musisz
go rozszerzyć o te kwestie, które są w szkicu, ale
trudniej ci je zapamiętać. Modyfikuj konspekt
i ćwicz dotąd, aż będziesz mógł mówić korzystając
wyłącznie z niego.

Czy to nie zbyt wiele pracy?
W tym momencie być może myślisz sobie: „To
zdecydowanie zbyt wiele pracy!”. Odpowiem tak:
wszystko zależy od tego, jak bardzo sobie cenisz
służbę w charakterze ambasadora Chrystusa. Jeśli
uważasz, że wygłoszenie kazania to jest błaha sprawa
i chciałbyś to mieć jak najszybciej za sobą – wówczas
rzeczywiście jest to dla ciebie zbyt wiele pracy.
Wróćmy do pytania, które zadałem wcześniej.
Czy tak samo myślisz o swojej pracy zawodowej?
Jeśli jesteś cieślą, mechanikiem czy sprzedawcą, to
czy twoim zdaniem wkładasz zbyt wiele pracy, żeby
robić to dobrze? Czy może jesteś zdania, że codziennie trzeba jak najszybciej „odbębnić swoje” i wracać
do domu? A jeśli nie, to dlaczego inaczej traktujesz
pracę dla Pana?
Właściwie, jeśli mówimy o przygotowaniu krótkiego rozważania biblijnego, to ilość pracy włożonej w przygotowania jest stosunkowo niewielka.

gniesz punkt, w którym nie będzie ci już potrzebne
ćwiczenie kazań na głos. Nie robię tego już od
lat. I nie znam żadnego doświadczonego kaznodziei, który nadal to robi. Ale będąc młodym człowiekiem ćwiczyłem na głos najpierw rozważania,
a potem kazania i jestem z tego zadowolony.

Przygotowanie jest kluczem
W kolejnych rozdziałach będziemy mówić o wygłaszaniu kazania. Zanim do tego przystąpimy, pragnę
kolejny raz podkreślić, że jednym z podstawowych
atrybutów odróżniających efektywne przemawianie od miernoty jest przygotowanie. Jeśli chcesz być
jak najbardziej użyteczny dla Chrystusa, jeśli chcesz
pobłogosławić braci i siostry wartościowym kazaniem, to nigdy nie oszczędzaj na przygotowaniach.
Nawet będąc już doświadczonym mówcą, nie uratujesz przesłania, które zostało marnie przygotowane.

Pytania do dyskusji
1. Co oznacza pojęcie „przemawianie improwizowane” w rozumieniu autora niniejszej
książki?
2. Dlaczego nie należy przemawiać, używając
szczegółowego manuskryptu ani szkicu?
3. Jak nazywa się metoda stopniowego ograniczania szczegółowych notatek wstępnych do
krótszego konspektu kazania?
4. Jakie dwie cechy powinien mieć konspekt?
5. Dlaczego nie należy pisać konspektu ręcznie?
6. Opisz metodę ćwiczenia kazania na głos.
Zaczerpnięto z Plain Speaking
© 2007 David W. Bercot
Wydawnictwo Scroll Publishing
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wielkie cierpienie Jezusa
—Galen Eberly
Kiedy rozważamy wielkie cierpienie
Jezusa, jakiego doznawał od niewierzących ludzi na tej ziemi, musimy pamiętać, że utrapienia, jakie my znosimy tutaj
i teraz, są w porównaniu z tym czymś niewielkim. Bóg Ojciec posłał Jezusa, aby
przekazał nam Słowo Boże i aby stał się
przykładem tego, jak mamy żyć. Trzeba
było podjąć się do końca wielkiego dzieła.
Zatem Bóg w swej wielkiej miłości i miłosierdziu posłał swego jedynego Syna, aby
wykonał dzieło wzięcia na siebie grzechów tego świata.
W wydarzeniach opisanych w 22.
rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy,
że Jezus był świadomy przybliżającego
się czasu, kiedy miał zostać wydany
w ręce nikczemnych ludzi i cierpieć
tortury, drwiny oraz znęcanie się nad
Nim. W tamtym czasie posłał Jana i Piotra, żeby przygotowali
Wieczerzę Paschalną, którą mieli wspólnie spożyć przed Jego
śmiercią. Gdy już wszystko było przygotowane, Jezus zgromadził swoich uczniów i powiedział: „Gorąco pragnąłem zjeść tę
Paschę z wami, zanim będę cierpiał”.
Jezus pragnął pokazać swoim uczniom, że nadchodzi lepsze
przymierze. Nowe, lepsze życie miało stać się dostępne dla
wszystkich. Ale najpierw konieczna była wielka ofiara, „ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa” (Hbr 10,10 BW), aby moc
zmartwychwstania stała się dostępna dla wszystkich ludzi. Jezus
pokazał nam, że możemy być wierni do dnia naszej śmierci,
tak jak On był wierny „aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,8 BW – przyp. red.).
To spełnienie i pokój, którego możemy doświadczać już dzisiaj, stały się dostępne za cenę wielkiego cierpienia naszego
Zbawcy. Okrutny ból Jego serca, jaki odczuwał, niosąc grzechy całego świata, spowodował, że zawołał do swojego niebiańskiego Ojca: „Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?” (Mk 15,34). Kiedy my wołamy do Boga w czasach próby
tak jak Jezus, wówczas możemy mieć pewność, że On nas nie
porzuci, ani nie opuści (Hbr 13,5).
Zanim Jezus został ukrzyżowany, dano Mu ocet zmieszany
z żółcią do picia, aby zmniejszyć Jego ból, ale odmówił. Wybrał
raczej skrajne cierpienie niż ulgę. To daje nam przykład wytrwałości do końca naszego życia, bez próby zmniejszenia bólu,
8
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który przynosi zapieranie się siebie
na drodze uczniostwa.
Jezus wypowiedział ostatnie
słowa oddania swojemu niebiańskiemu Ojcu: „Ojcze, w twoje ręce
powierzam mego ducha”, zostawiając nam przykład całkowitej
śmierci naszego „ja”, koniecznej
dla zyskania relacji z naszym niebiańskim Ojcem.
Bóg widział, jak okropnie maltretowano Jego Syna, ale Izajasz
53,10 przypomina nam: „Lecz
spodobało się PANU zetrzeć Go
i zgnębić. A po złożeniu swojej
duszy na ofiarę za grzech, ujrzy
swoje potomstwo (…)”. Poprzez
złożenie swojego życia w ofierze, możemy „(…) poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do
Jego śmierci” (Flp 3,10 – przyp. red.).
Musimy pamiętać o dwóch aspektach życia naszego Pana:
Jego cierpieniu i śmierci. Użył chleba jako symbolu swojego
złamanego ciała i owocu winorośli jako symbolu swojej przelanej krwi. On też wziął wodę i umył stopy swoim uczniom,
dając im lekcję pokory w ‘umywaniu sobie nawzajem nóg’.
Pokora i wzajemna uległość są jedyną możliwą drogą służenia
Bogu i naszym braciom i siostrom.
W Liście do Filipian 2,7–9 czytamy, że Jezus nie przyszedł na
świat, aby zyskać poklask wśród ludzi, jak tego pragnie wielu
w dzisiejszym świecie, ale przyjął postać sługi. Służył, uzdrawiając chorych, otwierając oczy niewidomym oraz pokazując swoje zwycięstwo nad śmiercią, przywracając zmarłych do
życia. We wszystkim zaś był posłuszny swojemu Ojcu w niebie.
Obecnie mamy wielką okazję, by patrzeć na Jezusa, Wodza
i Dokończyciela naszej wiary (Hbr 12,2 BG), aby wziąć radość
i pokój, które On nam zapewnił, znosząc krzyż. Bez tej radości stalibyśmy się znużeni i słabi na umyśle.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, kwiecień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Ach, mój
panie! To było
pożyczone”
—Ernest Wine

Od redakcji: Niniejszy artykuł jest adaptacją dłuższego
tekstu.
Używanie pożyczonej siekiery umożliwiło pewnemu synowi proroków pomoc w projekcie budowlanym. Dołączył do ekipy pracowniczej, a dźwięk jego
narzędzia rozlegał się wraz z innymi. Praca postępowała, a jego satysfakcja rosła. Wtedy nastąpiło to nieszczęsne machnięcie, potem przygnębiający plusk,
a w końcu dotarła do niego świadomość, że jest zrujnowany. „Ach, mój panie! Ta była pożyczona!” — zawołał
do Elizeusza.
Wszyscy wielokrotnie korzystaliśmy z rzeczy pożyczonych od innych. Relacja z szóstego rozdziału 2 Księgi
Królewskiej pokazuje, że pożyczanie czegokolwiek niesie
ze sobą poważną odpowiedzialność. Czy wiemy, jak ją
wypełniać?

Biblijne zasady związane z pożyczaniem
1. Osoba pożyczająca jest odpowiedzialna za przedmiot, który pożycza. Starotestamentowe Prawo wyraźnie
mówi: „Jeśli ktoś pożyczy zwierzę od swego bliźniego,
a ono zostanie okaleczone lub zdechnie podczas nieobecności jego właściciela, musi wypłacić odszkodowanie”
(2 M 22,14). Jeśli jadę pożyczonym samochodem i „złapię
gumę”, to mam obowiązek naprawić albo wymienić
dziurawą oponę. Jeśli używam wiertarki sąsiada, to mam
obowiązek oddać ją w takim stanie, w jakim ją otrzymałem. Właściwie oddanie wiertarki wraz nowym zestawem wierteł jest nawet lepsze, bo sygnalizuje uznanie
i wdzięczność za uprzejmość ze strony właściciela. Przed
wymianą jakichkolwiek części należy skontaktować się
z właścicielem.
2. Właściciel jest sam odpowiedzialny za narzędzie,
którym pracuje dla kogoś innego. „Jeśli jego właściciel
był przy nim, nie zapłaci; a jeśli było wynajęte, zapłaci
tylko za wynajem” (2 M 22,15). Załóżmy, że twój sąsiad
pomaga ci przewieźć ze sklepu lodówkę swoją furgonetką.

Podczas jazdy psuje mu się silnik. Ponieważ on prowadził samochód, oczywiście sam jest odpowiedzialny za to,
co się stało. Nie miałeś w tym żadnego bezpośredniego
udziału.
Biorąc to wszystko pod uwagę, dobrze zrobimy unikając pożyczania drogich przedmiotów, których awaria
mogłaby pociągnąć za sobą poważną odpowiedzialność.
Lepiej zapłacić mechanikowi za przegląd własnego samochodu niż pożyczać jego drogie i delikatne narzędzia
diagnostyczne.
Czasem możemy coś wziąć z wypożyczalni dysponującej sprzętem niedostępnym dla przeciętnego użytkownika. Stawki za wypożyczenie zawierają ubezpieczenie
od wszelkich usterek czy zniszczeń. Jednak nawet wtedy
wypożyczający powinien uważnie przeczytać umowę
wypożyczenia.
3. Osoba pożyczająca nie spełniła swego zobowiązania, dopóki nie oddała lub nie zapłaciła wypożyczającemu. „Niegodziwy pożycza i nie zwraca” (Ps 37,21). Bez
względu na to, czy pożyczamy narzędzia, składniki do
pieczenia, sprzęt czy pieniądze, musimy oczywiście zwrócić to, co pożyczyliśmy i zapłacić za użycie, jeśli zostało
to ustalone. Najczęściej właściciel nie oczekuje żadnej
dodatkowej opłaty, ale nie należy z góry zakładać jego
wspaniałomyślności.
To, co pożyczyliśmy, należy oddać niezwłocznie. Jak
często właściciele muszą nas odwiedzać w poszukiwaniu
pożyczonych rzeczy? Sam zamiar oddania nie sprawia, że
wywiązujemy się ze zobowiązań.
4. „Ten, co pożycza, jest sługą tego, który mu pożycza” (Prz
22,7). Właściciel ma prawo określić warunki użytkowania i opłatę, jeśli sobie tego zażyczy. Pożyczający zawsze
powinni pamiętać, że korzystają z uprzejmości i dobroci
pożyczających. Chcąc uniknąć postawy sługi, musieliby
unikać samego pożyczania.
Pożyczanie od braci w kościele nie zmniejsza naszej
odpowiedzialności. Może być prawdą, że pełne miłości
serce brata Jana wychodzi do wszystkich innych bezinteresownie. Czy to daje nam prawo to nadużywania jego
życzliwości? Oczywiście, że nie. Nadal musimy spełnić
nasze chrześcijańskie zobowiązania, jeśli coś od niego
pożyczamy. Jeśli tego nie zrobimy, to prędzej czy później
doprowadzimy do problemów w braterskiej relacji z nim.
Elizeusz powiedział ubogiej wdowie, żeby napożyczała
naczyń od swoich sąsiadów. Jezus pożyczył łódź, żeby
zrobić z niej mównicę, oraz oślicę, by triumfalnie wjechać na niej do Jerozolimy. Dzisiaj codziennie pożyczamy
wiele rzeczy. Róbmy to rozsądnie i odpowiedzialnie.
The Eastern Mennonite Testimony
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Niech bojaźń Jahwe, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków... aby były przedłużone dni twoje”
Księga Powtórzonego Prawa 6,2

„Żony, bądźcie poddane”
Fragment książki Potrójny sznur
Część pierwsza
„Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu”
(Ef 5,22).
Myśl o tym, że żona ma być poddana, jest otwarcie wyśmiewana przez współczesne społeczeństwa Zachodu. Gazety
i czasopisma przedstawiają nowoczesną żonę jako osobę
niezależną i kierowniczą. Wychowywanie dzieci jest promowane jako wspólny projekt męża i żony. Wielokrotnie
widzimy opisy żon rozwijających własne kariery zawodowe,
posiadające własne grono znajomych i współpracowników,
a także własne zainteresowania, którym się oddają. Relacje
między mężem a żoną oraz obowiązki żony wobec męża
są przedstawiane jako drugorzędne wobec samozadowolenia kobiety.
Ruch wyzwolenia kobiet żąda nie tylko równych praw
dla nich, lecz również identycznego statusu jak mężczyźni
we wszystkich dziedzinach życia.
Obecna moda na szukanie zatrudnienia poza domem
odsuwa kobiety od ich mężów i dzieci. Przebywanie z dala
od domu przez większość dnia powoduje, że są one mniej
świadome tego, co się w rodzinie dzieje i jakie są jej potrzeby,
a poza tym mniej się tym interesują. Własne zarobki dają
takim żonom osobistą wolność. Mogą płacić opiekunkom
do dzieci i stać je na przedszkola. Mogą podróżować i spełniać większość funkcji społecznych. To wszystko sprawia,
że są coraz mniej przywiązane do domu w sensie rodzinnego ogniska.
Czy współczesne „kobiety wyzwolone” są szczęśliwsze
od ich poprzedniczek o kilka pokoleń wstecz? Czy są bardziej spełnione od tych, które postanowiły się poświęcić
małżeństwu i rodzinie? Gwałtowny wzrost liczby osób
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—Richard Koehn

poszukujących pomocy psychologów, przerażający odsetek
rozwodów w zachodnich społeczeństwach i zagubionej młodzieży wywodzącej się z tego rodzaju rodzin wskazują na to,
że ten sposób na życie nie przynosi szczęścia i spełnienia.
Współczesne społeczeństwo generalnie ignoruje receptę
na dobrostan ludzkości daną przez Boga. Ważnym jej elementem jest właściwa relacja między mężem a żoną.
Słowo Boże wyraźnie podkreśla porządek w ramach tej
relacji. „Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu” (Kol 3,18). „Niech więc każdy z was z osobna
miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa
swego męża” (Ef 5,33). „Podobnie żony, bądźcie poddane
swoim mężom” (1 P 3,1). „Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu,
będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna
Abrahamowi, nazywając go panem. Jej córkami jesteście wy,
jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć” (w. 5–6).
Jak rodziny mogą mieć się dobrze i żyć w harmonii,
skoro wyraźne wskazówki Słowa Bożego są ignorowane,
a nawet wyszydzane? Nasz niebiański Ojciec nie każe żonie
poddać się mężowi tylko dlatego, że ma taki kaprys. Taki
plan został założony dla jej dobra. Nawet, jeśli wymaga to
od niej poświęcenia, powinien skutkować jej ochroną, spełnieniem i szczęściem.
Dzisiejsi chrześcijanie są w wielkim niebezpieczeństwie
utraty Bożej wizji rodziny z powodu wpływów nikczemnego i zdegenerowanego otoczenia na tym świecie. Postawy
tak powszechne wśród niewierzących są w chrześcijańskich
domach coraz bardziej popularne. Żona, która rzeczywiście

chce, żeby rodzina była silna, powinna być mocno przywiązana do zasady poddania się mężowi. To jej pozwoli odnaleźć się w swojej roli.
Chrześcijańska żona może się wiele nauczyć z 11. rozdziału 1 Listu do Koryntian. Pismo uczy, że Chrystus jest
głową męża. To znaczy, że Chrystus zasługuje na szacunek i posłuszeństwo z jego strony. Chrystus ma prawo kierować mężem tak, jak uważa za stosowne. Jak Chrystus
jest głową męża, tak mąż jest głową swojej żony. Jak mąż
poddaje się Chrystusowi, tak żona powinna być poddana
swemu mężowi.
Niektóre kobiety się boją, że jeśli uznają ten porządek
w małżeństwie, to mężowie zaczną tego nadużywać. Tak nie
będzie, jeśli mąż będzie poddany Chrystusowi. Wolą Pana
jest to, żeby mąż czule troszczył się o swoją żonę. Ma przyjąć odpowiedzialność za zaspokajanie wszystkich jej potrzeb.
Jest tak, że jeśli Boży porządek jest właściwie przestrzegany, to żona zyskuje więcej, niż może jej zaproponować
współczesna filozofia liberalna.
Co to znaczy dla żony – poddać się swemu mężowi? Czym
jest uległość? Może należałoby przyjrzeć się temu zagadnieniu w trzech częściach: (1) Oddanie mężowi pierwszeństwa; (2) Okazywanie zaufania mężowi jako przywódcy;
(3) Uprzejma akceptacja decyzji męża, z którymi osobiście
żona się nie zgadza.
Żona, która oddaje mężowi pierwszeństwo, traktuje
poślubionego mężczyznę jako najważniejszą osobę na tym
świecie. Oznacza to, że jego szczęście jest dla niej ważniejsze niż własne. Jego potrzeby będą miały pierwszeństwo
nad sprzątaniem, pracami w ogrodzie, szyciem sukienek
czy zajęciami towarzyskimi. Będzie dla niej ważniejszy od
rodziców, braci, sióstr i jej własnych dzieci.
To nie zawsze jest łatwe. Niektóre żony odkryją, że ich
zainteresowanie własnymi celami i osiągnięciami jest dla
nich bardzo ważne. Gdy dojdzie do ich konfliktu z pragnieniami własnego męża, okaże się, jak trudno zrezygnować ze swoich. Niektóre żony są bardzo silnie związane ze
swoimi rodzicami i to sprawia, że czasem są pod tym względem ważniejsi od męża. W wielu przypadkach okazuje się,
że żony bardziej kochają swoje dzieci niż swoich mężów.
Chętnie dokonują wyborów przynoszących korzyść potomstwu nie przejmując się tym, co myślą i jak się z tym czują
ich mężowie.
Gdy rodzi się pierwsze dziecko, wówczas mąż i żona są
zazwyczaj bardzo szczęśliwi. Jednak w niektórych przypadkach radość męża szybko przygasa. Zauważa zmianę w relacjach z żoną, która go już nie wita w drzwiach z uśmiechem
i nie tuli się do niego tak jak jeszcze niedawno. Posiłki często

są spóźnione. Zainteresowanie jego problemami w pracy już
nie jest tak silne – ona mówi prawie wyłącznie o dziecku.
Chcąc wyjść z żoną wieczorem we dwoje mąż widzi, że ten
plan nie ma szans powodzenia, bo nie pasuje do harmonogramu dzidziusia. Żona ma skłonności do przewrażliwienia
na punkcie zdrowia maleństwa i rzadko można z nią pożartować. Z czasem mąż dochodzi do wniosku, że już stracił
pierwsze miejsce w sercu życiowej towarzyszki.
Kiedy dzieci dorastają, żona może znaleźć wiele powodów,
żeby poświęcać im lwią część swojego czasu i uwagi. Może
się obawiać o ich pozycję społeczną i próbować pomóc
w zyskiwaniu popularności. Może się martwić o ich zdrowie. Angażować się nadmiernie w ich postępy w nauce.
Szczególnie jeśli któreś z nich jest niepełnosprawne albo
duchowo zbłąkane, taka żona zawsze znajdzie dla niego
czas, siłę i uwagę. Uważa, że dziecko jej potrzebuje i to jest
prawda. Ale mąż również jej potrzebuje. Tymczasem ona
poświęca się dziecku do tego stopnia, że dla małżonka nie
pozostaje w jej życiu już ani czasu, ani sił. Właściwie to
nawet nie uważa, że go krzywdzi – raczej się zastanawia, dlaczego on nie jest tak skory to pomagania jej w tych wszystkich wysiłkach.
Żona może nie być świadoma, że stawia kogoś lub coś
wyżej od swego męża. Może nie rozumieć własnych motywacji. Mimo to, przy zaistnieniu takich warunków w domu
będzie rosło napięcie, ponieważ Boży porządek nie jest
w pełni zachowywany.
Od czasu do czasu, szczególnie gdy żona odczuwa
w domu stres, powinna uczciwie zbadać własne serce, zadając sobie pytanie: „Czy mój mąż jest moją pierwszą miłością i numerem jeden, jeśli chodzi o moje zainteresowania?
Czy jest moją głową?”.
Okazywanie zaufania mężowi jako przywódcy jest kolejnym zasadniczym elementem uległości. To mężczyźnie została powierzona odpowiedzialność przywódcza
w rodzinie w sprawach duchowych, materialnych, fizycznych
i towarzyskich. To on powinien brać pod uwagę wszelkie okoliczności i możliwości w każdej sytuacji. To on ma
myśleć o potrzebach i pragnieniach każdego, kogo te sytuacje dotyczą. Ma podejmować decyzje służące najlepszym
interesom wszystkich. I jest to dla każdego mężczyzny
ogromne wyzwanie. Taki mężczyzna ma znacznie trudniejsze zadanie, jeśli jego żona wyżej stawia osobiste preferencje w tych dziedzinach lub okazuje jakąkolwiek wątpliwość
w jego zdolność do podejmowania właściwych wyborów.
To prawda, że mężowie nie zawsze podejmują dobre decyzje. Czasem po prostu popełniają błędy. Czy to upoważnia
żony do otwartej krytyki i podważania ich przywództwa?

„Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu.” Psalm 127,4.

11

Nie. Słowo Boże nie mówi, że żona ma poważać męża,
ponieważ dokonuje on właściwych wyborów. Ma go szanować, ponieważ on jest jej mężem i głową.
Kobieta powinna być gotowa na to, że mąż będzie się
mylił. Jego pomyłki nie powinny jej zbytnio niepokoić,
ponieważ dzięki nim jej współmałżonek wzrasta i uczy się.
Wiele z takich błędów należy do kategorii „szczerych” – czyli
mąż miał szczere serce, ale niedoskonałe poznanie. To się
zdarza wszystkim mężczyznom (oraz kobietom). Niektóre
błędy mogą być spowodowane niedbałością lub egoizmem
ze strony męża, lecz nawet w takich przypadkach żona zyska
najwięcej, jeśli mu zaufa i będzie cierpliwa.
Żona decydująca się zaufać przywództwu męża okazuje
w ten sposób zaufanie Bogu. Jej decyzja jest znakiem, że ufa
mężowi nie tylko dlatego, że jest on dobrym człowiekiem,
lecz również ze względu na Boży porządek w ich życiu. Jeśli
mąż zrobi błąd, to Bóg mu to pokaże i naprawi go. Takie
zaufanie będzie nagrodzone. Mąż spotykający się z wyrozumiałością ze strony żony ze względu na jej zaufanie do jego
przywództwa, tym bardziej będzie się starał, żeby stawać na
wysokości zadania. Żona, która w przenośni poda mu rękę
i powie: „Prowadź mnie, ufam ci”, odkryje w mężu wrażliwego i troskliwego przywódcę.
Niektóre żony będą miały problem z akceptacją standardu
życiowego wynikającego z zarobków męża. Być może jest
tak dlatego, że zostały wychowane w bardziej sprzyjających
okolicznościach, a teraz muszą się przyzwyczaić do niższego
pułapu materialnego, bo na więcej po prostu ich aktualnie
nie stać. Mogą porównywać własny dom i jego umeblowanie z warunkami mieszkaniowymi znajomych i okazywać
niezadowolenie. Czasem takie porównania wiążą się z raczej
wyniosłymi, samolubnymi ideałami, a gdy obecne warunki
do nich nie przystają, żona jest nieszczęśliwa.
Bardzo ważne jest to, żeby żona potrafiła dostosowywać
własne cele i pragnienia do możliwości męża. Może wtedy
nauczy się tajemnicy, że szczęście nie polega na obfitości
rzeczy, które się posiada (Łk 12,15), a zadowolenie można
znaleźć nawet w skromnych warunkach.
Działanie przeciwne jest równoznaczne z zaproszeniem
do domu niechcianego gościa w postaci problemów. Mąż,
który odczuwa, że jego żona nie jest zadowolona z tego, co
on może jej dać, czuje, iż nie jest zadowolona z niego – czyli
z dawcy. Ta świadomość powoduje w nim uczucie porażki
i podważa pewność siebie oraz podcina prawidłowe przywództwo w innych dziedzinach.
Trzeci aspekt uległości, polegający na akceptacji tych
wyborów męża, które osobiście się żonie nie podobają,
jest kombinacją innych elementów. Żona stawiająca męża
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na pierwszym miejscu w życiu i ufająca jego przywództwu jest na dobrej drodze, by umieć się pogodzić z decyzjami, które jej się nie podobają. Ten element uległości zasługuje na więcej uwagi, ponieważ stanowi dla niektórych żon
poważne wyzwanie.
Zwróćmy uwagę na określenie „uprzejma akceptacja”
i podkreślmy aspekt uprzejmości. Niektóre żony przyjmują
biblijny nakaz poddania się swoim mężom. Dlatego gdy
trzeba podjąć jakąś decyzję, zostawiają to głowie. Poddają
się przywództwu i starają się postępować zgodnie z wytycznymi. Nie robią tego jednak uprzejmie.
Podczas rozważania konkretnego problemu, żona jest
w stanie dać do zrozumienia mężowi, że jeśli o nią chodzi, to
ma bardzo zdecydowany pogląd. Stwarza tym samym wrażenie, że będzie nieszczęśliwa, jeśli decyzja męża nie będzie
po jej myśli. Mąż takie wrażenie odbiera i wcale nie jest
w błędzie. Po podjęciu takiej decyzji stwierdza, że zachowanie żony się zmienia. Słychać ciężkie westchnienie, a jej
mina typu „znów musiałam się poddać” mówi wszystko.
W powietrzu wisi atmosfera męczeństwa. Oczywiście,
w ciągu kilku dni wszystko wraca do normy, ale mąż już się
zastanawia, co będzie następnym razem.
Taka żona może uważać, że jest uległa swemu mężowi, ale
jej uległość jest powierzchowna. To nie jest prawdziwe poddanie się mężowi, o jakim mówi Słowo Boże. W takich sprawach Pan ma dla niej większą łaskę, z której mogłaby skorzystać, ale tego nie robi.
Postawienie męża na pierwszym miejscu, zaufanie do
jego przywództwa i zadowolenie z poziomu życia, a także
uprzejme poddawanie się jego decyzjom rzeczywiście stanowią wyzwania dla każdej kobiety. Aby do takiego poziomu
uprzejmości dojść, trzeba najpierw uwierzyć, że właśnie tego
chce Bóg, że taki jest Boży porządek w chrześcijańskim
domu i że ten porządek niesie ze sobą szczęście dla obojga
małżonków. Wtedy żona może zbudować swój ołtarz ofiarny,
na którym musi złożyć swój egocentryzm i dumę. Po złożeniu takiej ofiary odkryje radość z poddania się mężowi.
Mężowie w większości nie są doskonałymi przywódcami.
W pewnych dziedzinach ich przywództwo może być kiepskie, co stanowi dodatkowy ciężar dla żon, które pragną
być im uległe. Na przykład mąż może być zbyt niecierpliwy
w stosunku do dzieci, może źle gospodarować pieniędzmi
i zarabiać zbyt mało; może być niewrażliwy na potrzeby
i uczucia żony, nie umieć podjąć decyzji w ważnych sprawach i unikać wskazywania kierunku wtedy, gdy trzeba.
Niewątpliwie takie słabości męża stanowią nie lada dylemat dla jego towarzyszki życia. Jakie możliwości ma ona
w takich sytuacjach i jaki może być rezultat ich wykorzystania?

Gdy mąż jest słabym przywódcą swego domu, jedną
z opcji otwartych dla żony jest próba wpłynięcia na jego
zmianę. Nie może ona oczywiście zmienić go fizycznie czy
intelektualnie. Może próbować wpłynąć na niego słowami
i okazywaniem mu swego zadowolenia lub niezadowolenia. Jeśli jednak mąż nie widzi u siebie potrzeby zmian, to
może nie zareagować na jej wysiłki. Żona może bardziej
ukazywać mu swoje potrzeby, naciskać, a nawet zrzędzić.
Prawdopodobnie mąż wtedy pomyśli: „Mogę mieć własne
potrzeby, ale moja żona zachowuje się niedopuszczalnie. Nie
chce mi być uległa. Dlaczego nie akceptuje mnie takiego,
jakim jestem?”. Taki klincz stopniowo powoduje coraz większy rozłam w relacjach małżeńskich, a mąż i żona nie są już
jednej myśli i nie przyświeca im jeden cel.
Drugą opcją dla żony jest zaakceptowanie męża takim,
jakim jest, i poddanie mu się pomimo tego. Rozważając ją,
słyszy w sercu głos Ducha Świętego: „On nie jest doskonały,
ale jest twoją głową. Bądź mu uległa i zaufaj mi, a ja będę
nad nim pracował”. Taka żona w końcu postanowi: „Może
mój mąż nie będzie miał większego poznania w niektórych
dziedzinach, ale mimo to będę mu uległa i będę go kochać”.
Kobieta, która zdecyduje się na taki wybór, ma szansę na
zbudowanie trwałej relacji z mężem. Przede wszystkim braki
chrześcijańskiego męża mogą być irytujące, lecz rzadko są
nie do zniesienia. Błędy, które wydawały się tak koszmarne,
z czasem dają się naprawić, jeśli są postrzegane przez pryzmat
akceptacji i uległości. Kobieta, która postanawia poddać się
swemu mężowi pomimo jego braków, prawdopodobnie
odkryje, że część tych braków była wyolbrzymiona przez jej
własną postawę wobec nich.

Mąż, który odczuwa akceptację żony, o wiele łatwiej
zacznie dostrzegać własne braki niż ten, który jest naciskany, żeby się zmienić. Żona próbująca wpłynąć na zmianę
zachowań męża, najczęściej będzie stawać na drodze Panu,
który ma moc skutecznie te zmiany przeprowadzić. Kobieta,
która wycofuje się z wywierania presji, otwiera Panu drogę
do działania w jej mężu.
W ramach opcji akceptacji żona również może pomagać
mężowi. Jeśli zostanie poproszona o radę, to z pewnością
powinna mu pomóc. Może się modlić do Boga, żeby pomógł
mężowi w jego słabościach. Żona może łagodnie sugerować
mu pewne rozwiązania, które według niej będą pomocne.
Powinna jednak uważać, żeby nie zacząć „programowania”
pożądanych zmian. Nie powinna pozwolić sobie na frustrację, jeśli jej modlitwy wydają się nieskuteczne. Musi spokojnie trzymać się myśli: „Kocham go takiego, jakim jest”.
Pewna młoda matka próbująca znaleźć Bożą drogę pośród
własnych kłopotów małżeńskich powiedziała kiedyś mojej
żonie: „Często czuję, jakby Bill nie dostrzegał moich wysiłków. Mam takie uczucie, że on nie ma pojęcia, jak bardzo
próbuję go zadowolić. Chciałabym, żeby zrozumiał moją
ofiarność i czasem chociaż podziękował. Ale nawet, jeśli
nie zauważa i nie rozumie, chcę zrobić wszystko, żeby go
uszczęśliwić”. Ta kobieta uczy się akceptować swego męża
mimo jego wad i próbuje pełnić swoją rolę bez względu na
jego ułomności.
Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers
Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Gdy pierwsze dziecko idzie do szkoły
—Joshua Neuenschwander
Od wydawcy: Niniejszy artykuł został pierwotnie napisany dla
chrześcijańskiego magazynu poświęconemu szkolnictwu chrześcijańskiemu. Pragniemy i modlimy się, żeby wszystkie chrześcijańskie rodziny mogły posyłać dzieci do takich szkół. Ich prowadzenie wymaga wiele pracy i poświęcenia ze strony kościołów,
lecz naprawdę warto to robić. Rozumiemy jednak, że dla wielu
kościołów posiadanie własnej szkoły jest nieosiągalne. Uważamy,
że praktyczne nauczanie tutaj zawarte może jednak być istotne
dla wszystkich chrześcijańskich rodzin, w których są dzieci
w wieku szkolnym.

Przychodzi taki dzień, na który czeka nasze pierworodne
dziecko. Idzie do szkoły, niosąc swój tornister, podczas gdy
my, rodzice, dziwimy się, jak szybko ten czas leci. Dla młodych rodziców sama myśl, że mają dziecko w wieku szkolnym, wydaje się nowa, ale dla tych, którzy przekroczyli już
ten moment w życiu, lata wydają się płynąć coraz szybciej.
Narodziny pierwszego dziecka przynoszą poważną zmianę
w życiu i większą odpowiedzialność, a pierwszy rok szkolny jest
wkroczeniem w nową fazę życia rodzinnego. Z początku obawiamy się tych zmian, lecz patrząc na nie później z perspektywy czasu widzimy, jakim błogosławieństwem były dla nas,
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wymagając dyscypliny i ujawniając to, czego o sobie samych
nie wiedzieliśmy.
Prawdopodobnie jedną z najbardziej oczywistych zmian
jest sztywny, wymagający harmonogram zajęć szkolnych.
W naszych domach przeważnie jest „luźniej”. Owszem, próbujemy trzymać się jakiegoś planu, ale jeśli niemowlę grymasi, a starsze dzieci nie są szczególnie zmotywowane, to nie
ma znaczenia, czy skończymy śniadanie pół godziny wcześniej
czy później – dopóki pierwsze dziecko nie pójdzie do szkoły.
Jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba wyjść w porę na przykład do
kościoła, ale to się zdarza raz w tygodniu. Codzienny pośpiech,
żeby wszystkich wyprawić do szkoły na czas, może być nie
lada wyzwaniem. W niektórych rodzinach istnieje konieczność zawiezienia dziecka do szkoły i przywiezienia i odebrania
ze szkoły po lekcjach. Jeśli dzieci sąsiadów chodzą do tej samej
szkoły, to można się podzielić tym obowiązkiem. Rodziny,
w których dzieci chodzą już do szkoły samodzielnie, mogą
pomóc młodszym sąsiadom w zawiezieniu lub odebraniu dzieci.
Gdy najstarsze dziecko idzie do pierwszej klasy, wówczas nasz
dom staje się dostępny dla innych w nowy sposób. Niektórzy
mówią, że rodziny mające dzieci w wieku szkolnym mieszkają
w „szklanych domach”. Do pewnego stopnia jest to prawda.
Wcześniej można było łatwiej kontrolować to, co inni widzą
i słyszą o naszej rodzinie. Owszem, nasze dziecko również
w szkole niedzielnej mogło powiedzieć nauczycielowi coś, czego
lepiej było nie mówić, ale w szkole taka możliwość wielokrotnie
wzrasta. Dziecko ma dużo do powiedzenia i musimy pamiętać,
że wszystko, co robimy i o czym mówimy w domu, prawdopodobnie zostanie komuś opowiedziane w szkole. Być może jakiś
fragment naszej rozmowy przy stole, który „wyciekł” między
dzieci i do innych, będzie dla nas ostrzeżeniem, żeby uważać
na to, co mówimy. Takie ujawnianie jest dla rodziny dobre.
Jeśli robimy coś, czego nie chcielibyśmy widzieć u innych, to
czy nie jesteśmy obłudni? Możemy powiedzieć dzieciom, żeby
o pewnych sprawach nie mówiły w szkole, ale powinniśmy to
robić rzadko. Zbyt częste zastrzeżenia w tym stylu sprawiają,
że nasze dzieci mogą stać się osobami dwulicowymi i skrytymi.
Możemy również zauważyć, jak bardzo wychowanie naszych
dzieci w domu wychodzi na jaw podczas ich interakcji z rówieśnikami. Czasem zachowują się lepiej na tle innych i to jest
miłe. Ale czasem jest przeciwnie. Podejmując wyzwanie wychowania dziecka musimy pamiętać, że ono nie jest doskonałe
i że inni to widzą. Potrzeba nam pokory, żeby uznać ten fakt
i przyjąć pomoc innych we własnym procesie wychowawczym.
Powinniśmy również dostosować się do zależności naszego
dziecka od innych autorytetów. Odpowiedzialność przed nimi
w młodszym wieku będzie dla niego czymś wartościowym.
Niewątpliwie wcześniej nauczyło się tego w jakimś zakresie
w relacjach z opiekunkami do dzieci, nauczycielami w szkole
niedzielnej i tak dalej, lecz szkoła oznacza relacje z nauczycielami
14
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dzień w dzień. Dziecko może się stać ekspertem w opowiadaniu historii stawiających nauczyciela w złym świetle. To
powinno zaalarmować rodziców. Należy ganić takie postępowanie i wymagać szacunku dla wychowawców, komunikując się z nimi regularnie. Nie zakładajmy, że wszystko idzie
dobrze. To nauczyciel jest odpowiedzialny za dzieci w szkole,
ale my musimy wiedzieć, jak nasze dziecko się tam zachowuje.
Trzeba pozwolić nauczycielowi na egzekwowanie autorytetu
i nie próbować nim manipulować. Dzieci, które od najmłodszych lat uczą się szanować władzę, mają położony dobry fundament na przyszłość.
Pomagajmy również naszym pociechom współpracować
z rówieśnikami w klasie. Pierwszy rok szkolny niesie ze sobą
poważną zmianę w ich funkcjonowaniu. Niektóre będą wolały
siedzieć samotnie i czytać, podczas gdy inne biegać i bawić
się. Niektóre mają problemy z koncentracją i nauką w klasowym harmiderze. Większość musi się tego nauczyć i radzić
sobie z rozproszeniem uwagi. Musimy również wyjść naprzeciw fizycznym i emocjonalnym potrzebom dziecka w fazie
jego przystosowywania się do szkolnego życia. Te zmiany będą
powodowały stres i rodzice muszą pomóc mu sobie z nim
radzić. Pierwszak często potrzebuje więcej snu, a my jako
rodzice dobrze zrobimy upewniając się, że ta potrzeba jest
zaspokajana. Musimy również angażować się w to, co robi
w szkole oraz interesować się tym.
Dziecko musi się nauczyć współpracy i zabawy w zespole.
Taka codzienna współpraca niesie z sobą dodatkowe presje ze
strony otoczenia. Musi się nauczyć wielu nowych rzeczy: że
jego pomysły nie są jedyne i że trzeba brać pod uwagę inne;
że nie należy zachowywać się zbyt głośno, nie dominować nad
innymi ani zbyt łatwo się obrażać; że powinno być uczynne
i nie zawsze musi być przywódcą. Możemy być wdzięczni,
że dzieci z innych rodzin w chrześcijańskiej szkole podzielają
te same wartości i przekonania co my. Dziecko musi jednak
nauczyć się odporności na negatywną presję otoczenia. Bez
względu na to, co robią lub mówią inni uczniowie, musimy
wymagać od niego odpowiedniego zachowania. Przeważnie
ich rodzice będą chcieli tego samego. Kiedy pojawią się różnice
zdań, pomóżmy dziecku nie osądzać i nie koncentrować się
na tych różnicach, lecz zachować postawę otwartą i przyjazną.
Z pewnością pewna zmiana roli i pomaganie dziecku
w szkole przydaje nowych wyzwań, lecz dostosowując się do
tego i przyjmując pomoc szkoły w życiu rodzinnym, możemy
uzyskać obfity owoc. Pozytywny wpływ interakcji naszych
pociech z nauczycielami i współpraca z innymi uczniami niosą
ze sobą wielką wartość. Jako rodzice dzieci w wieku szkolnym
pozwólmy, żeby te wszystkie zmiany wzmocniły nasze rodziny.
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2018
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Spójność

Klucze do silnego małżeństwa
Bóg jest zainteresowany jakością każdego małżeństwa. Silne
małżeństwa dają początek stabilnym rodzinom, które z kolei
stanowią budulec Kościoła. Stabilne rodziny zwiększają wpływ
Słowa Bożego w tym grzesznym świecie. Nasza relacja małżeńska wpływa na większą liczbę ludzi, niż myślimy.
Małżeństwa potrzebują spójności z tej prostej przyczyny, że
dwoje ludzi stanowi w nich jedność. Pojęcie spójności niesie
ze sobą ideę zjednoczenia elementów w całość. W małżeństwie
dotyczy to męża i żony, którzy z pomocą Bożą tworzą jeden scalony krąg rodzinny. Jednak wielokrotnie się zdarza, że ten krąg
ulega deformacji.
Żaden człowiek ani żadne małżeństwo nie są kompletne bez
Boga. On jest Autorem idei porządku i kompletności. Jeśli
w waszym małżeństwie postawicie na pierwszym miejscu Boga
i Jego zasady, to zostaniecie połączeni w jedność lepiej niż na podstawie jakiejkolwiek ludzkiej filozofii. Czas spędzony z Bogiem
wzmocni wasz związek. Z drugiej strony, szatan karmi się podziałem i egocentryzmem. Dlatego będzie próbował oddzielić każde
z was od Boga i współmałżonka.
„Mężowie, miłujcie swoje żony” (Ef 5,25). Bóg tak zaprojektował małżeństwo, żeby jego spoiwem była miłość. Spędzajcie
wspólnie czas i cieszcie się Bożym darem miłości w waszym
związku. Bóg stworzył was w ten sposób na swoją chwałę! Sam
dał przykład ofiarnej miłości Chrystusa względem Kościoła.
Wasza wzajemna miłość sprawi, że będziecie chętni dawać z siebie
wszystko, by dążyć do sukcesu w małżeństwie. Dając z siebie jak
najwięcej, nauczycie się doceniać wkład współmałżonka. Kiedy
ostatnio podziękowaliście mężowi lub żonie za cokolwiek?
Zespół, jakim jest małżeństwo, buduje się dzięki sile obojga.
Bóg stworzył was tak odmiennymi, bo miał w tym swój cel.
Różnice, które tak was pociągają do siebie nawzajem, mogą również powodować problemy, o ile sami na to pozwolicie. Pokornie
akceptujcie własne niedoskonałości i budujcie na tym, w czym
jesteście mocni. Bóg połączył was zgodnie ze swym planem i da
wam mądrość oraz siłę, żebyście w waszej relacji wzrastali.
Jako zespół mąż i żona zawsze powinni dążyć do zgody.
Publiczne kłótnie i nieprzyjemne wymiany zdań niszczą spójność waszego małżeństwa. Jeśli się nie zgadzacie ze sobą w jakiejś
kwestii, usiądźcie na osobności i przedyskutujcie problem. Gdy
oboje jesteście gotowi zrozumieć punkt widzenia drugiej strony,
to jest szansa na porozumienie. Proście Boga, żeby wam pomógł
przez to przejść i doradził, co zrobić. Decyzje, jakie podejmiecie, nie powinny zostać podjęte przez niego ani przez nią tylko
przez was. Wasze małżeństwo i rodzina skorzysta na takim dążeniu do pogłębiania więzi.

—Nelson Rudolph

Boża zasada szanowania innych pomaga w uzyskaniu małżeńskiej spójności. Bez względu na to, czy jesteś mężem czy żoną,
należy szanować uczucia współmałżonka bardziej niż własne.
Poświęćcie czas, żeby słuchać się nawzajem, ale nie bójcie się
podzielić tym, co sami myślicie. Pytajcie się nawzajem o osobiste
opinie na dany temat i bądźcie ze sobą szczerzy. Niedomówienia
w małżeństwie szkodzą jedności. Bierzcie pod uwagę preferencje współmałżonka, a wasze małżeństwo będzie coraz mocniej
spojone.
Przewidywalność przydaje małżeństwu stabilności. Przekonania
oparte na Biblii, które nie zmieniają się z dnia na dzień, czy
z godziny na godzinę, wzmocnią waszą rodzinę. Posłuchaj, co
ma do powiedzenia druga strona, ale upewnij się, że można na
ciebie liczyć, że zrobisz to, co należy do ciebie. Wprawdzie nie jest
to sprawa najważniejsza, ale bądźcie punktualni. Dotrzymujcie
obietnic. Zrób zakupy, o które żona cię prosiła. Przyrządź danie
sugerowane przez męża. Czy druga strona może na ciebie liczyć?
Małżeństwo jest efektem wspólnego wysiłku. Bóg stworzył
mężczyznę i kobietę, żeby razem tworzyli rodzinę. Jeśli pobłogosławi was dziećmi, to upewnij się, że jesteś pomocny lub pomocna
w ich wychowywaniu, bo to jest praca na pełny etat. Nie uchylajcie się od niej.
Dobre małżeństwa lubią być razem i robić jak najwięcej rzeczy
wspólnie. To nie zawsze jest możliwe, ale powinniście spędzać
razem dużo czasu. Napięte rozkłady zajęć najczęściej rozdzielają
małżonków, ale próbujcie znaleźć czas, żeby opowiedzieć sobie
nawzajem o radościach i frustracjach. Mężu, poświęć trochę
czasu na pomaganie żonie w myciu naczyń, sprzątaniu, układaniu rabatek itp. Żono, podjedź z mężem do sklepu z narzędziami
albo potowarzysz mu w remontowaniu łazienki. Czas spędzany
razem pomoże wam się zjednoczyć jeszcze bardziej.
Nie powinniśmy się oszukiwać myśląc, że dobre małżeństwo nie potrzebuje wpływu z zewnątrz. Potrzebujemy wsparcia innych dla naszych małżeństw i rodzin. Bliscy i macierzysta
społeczność widzą nasze braki i mogą nam coś doradzić. Mogą
nam również podać rękę w trudnych chwilach. Ich przykład
i moralne wsparcie dają nam siłę, żeby się oprzeć spirali zła,
w jaką chce nas wciągnąć świat.
Niech nasze małżeństwa przynoszą chwałę Bogu i niech stanowią bezpieczne schronienie dla dzieci, które On nam daje.
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2018
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci; swoich starszych,
a powiedzą ci.” Księga Powtórzonego Prawa 32,7

„Nie zabijajcie nikogo”
—Joanna F. Martin
Christian z rodzeństwem i owdowiałą matką mieszkał na
farmie w Dale Enterprise, około trzech mil od Harrisburga
w stanie Virginia. Opowieść zaczyna się 8 lipca 1861 roku,
tuż przed rozpoczęciem Wojny Secesyjnej. Jak dotąd bolączki
wojny nie dosięgły rodziny Goodów.

– Chcemy z Danielem dzisiaj po południu ściąć pszenicę – powiedział Christian do mamy przy obiedzie. –
Susan, chcesz jeszcze fasolki? – nałożył łyżkę fasolki na
swój talerz i podał go pięcioletniej siostrze.
Dziewczynka potrząsnęła głową.
– Mam już dość. A wiesz co? Pomagałam mamie
wydobyć ziarna ze strączków!
– I wyszło smacznie – powiedział jej duży brat. –
Wyrastasz na wielką pomoc dla mamy, co?
Ktoś ostro zapukał do drzwi. Dzieci podniosły głowy,
a mama zerknęła szybko w kierunku drzwi.
– Chłopcy, do kryjówki! – głos mamy był naglący. –
Żołnierze przy drzwiach!
Christian i Daniel zeskoczyli ze stołków, ale było za
późno. Nie czekając na zaproszenie, żołnierze szarpnięciem otworzyli drzwi i ciężkim krokiem weszli do
środka.
– Mamy ich! – krzyknął wysoki oficer. – Dwóch
dorodnych młodych ludzi do naszej armii!
– Pójdziecie z nami – rozkazał niższy z nich.
– Nie będziemy walczyć – zaprotestował Christian.
Spojrzał na matkę. Jej twarz była blada, a ręce drżały. –
Jesteśmy posłuszni słowom Jezusa, który nakazał miłować wrogów, a nie zabijać ich.
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– Ha, ha! – roześmiał się wysoki oficer. – Wydaje wam
się, że tym się wykręcicie?
– Mój mąż nie żyje – błagała matka. – Proszę mieć
wzgląd na moje małe dzieci – Christian powędrował
spojrzeniem za jej wzrokiem z małej Susan do czternastoletniej Catherine. – Kto nam zapewni byt, jeśli weźmiecie moich synów? Miejcie litość dla nas; umrzemy
z głodu.
– Radźcie sobie sami! – powiedział szorstko niższy
żołnierz. – Młodzieńcy, proszę z nami.
Złapał Christiana za ramię i pociągnął do drzwi.
Chłopak poszedł niechętnie, ale nie opierał się. Zerknął
do tyłu na matkę. Jej pełne łez, ale spokojne oczy odcisnęły się w jego pamięci. „O mamo! Gdybyśmy tylko
mogli z tobą pozostać” – pomyślał.
– Trzymajcie się prawdy, chłopcy – zachęcała ich
przez łzy. – Nie zabijajcie nikogo. Oby Bóg szedł z wami
i dodał wam sił.
– Dzięki Jego łasce nie zabiję żadnego wroga ani
nikogo innego – obiecał Christian.
– Ja też nie – powtórzył Daniel.
Wysoki oficer wypchnął Daniela przez drzwi za jego
bratem. Trzaśnięcie oddzieliło ich od reszty rodziny, jak
ostatnie uderzenie siekiery odcina drzewo od korzeni.
Daniel i Christian maszerowali ze swoją armią do
Winchester w stanie Virginia. Każdy krok przypominał
im, że dom pozostaje coraz dalej z tyłu. „Nie zabijajcie
nikogo” – słowa matki dźwięczały w uszach Christiana.
„Nie będę walczył” – jego własna odpowiedź odpowiadała, jak echo. „Ale jak mam dotrzymać słowa? Gdzie

nas zabierają? Co z nami zrobią?” – martwił się na widok
pierwszych zabudowań miasta.
Zima 1861–1862 roku opanowała już baraki
w Winchester. Pewnego ranka Christian dowiedział się,
że jego brat uciekł. „Gdybym tylko i ja mógł z nim uciec!
– pomyślał. – Życie w bazie wojskowej odciska się na
umyśle i ciele. Ale wytrwam i nie będę walczył, bo tak
obiecałem mamie”.
Na początku września Stonewall Jackson ogłosił kampanię przeciwko armii Harpera Ferry.
– Módlmy się – rozkazał swoim żołnierzom.
Christian obserwował, jak skrzywiony kapitan i żołnierze klękają na ziemi i zdejmują kapelusze. Przysłuchiwał
się poruszającej modlitwie, którą Jackson prowadził
wśród żołnierzy, prosząc Boga o błogosławieństwo ich
kampanii.
– To okropne prosić Boga o błogosławieństwo w wojnie
– powiedział po modlitwie Christian do siedzącego obok
innego menonity, Johna.
– Tak, to może być zwodnicze – zgodził się John. –
Stonewall Jackson uznaje się za chrześcijanina i działa
w bardzo religijnym stylu, a jednak nie ma żadnych
skrupułów w sprawie wojny. Wydaje się, że religia daje
ludziom więcej odwagi do walki, więc przywódcy kładą
nacisk na modlitwę.
Później tego samego dnia jakiś wyższy rangą żołnierz
zbliżył się do Christiana i odezwał się z powagą:
– Będziesz dziś wieczorem stał na warcie. Kiedy zbliży
się ktokolwiek, czy to żołnierz, czy obcy, nakażesz mu
stać i podejść w kierunku twojego bagnetu, aby podał ci
hasło. Zrozumiano?
Christian był zaskoczony. Zanim pomyślał, poczuł,
jak jego głowa przytakuje. Zaraz potem pytania zaczęły
się tłoczyć w jego głowie: „Czy to w porządku stać na
warcie? Czy to w porządku kogoś straszyć bronią?”. Sam
przed sobą argumentował: „Nie powinno być w tym
nic złego. Przecież nie będę musiał walczyć ani zabijać
nikogo”.
Kiedy rozpoczął wartę, była ciemna noc. Rzeka
Potomac przetaczała się z hukiem po skałach, gwiazdy
lśniły wysoko, a wiatr szeptał wśród drzew. Za sobą
w oddali widział pomarańczowe okręgi ognisk rozpalonych dla wartowników.
Chodził tam i z powrotem. Noc była tak spokojna
i cicha, że aż trudno było uwierzyć, że toczy się wojna
między stanami. Nagle w gąszczu rozległ się szelest
i wyszedł żołnierz.
– Stać! – krzyknął Christian najbardziej surowym
głosem. Wymierzył swoim bagnetem w nieznajomego.
– Zbliż się i podaj hasło! – rozkazał.

– Jestem z oddziałów Stonewalla – powiedział żołnierz i podał hasło. Christian opuścił swój bagnet i przepuścił żołnierza.
Wina uderzyła go w sumieniu. „A co bym zrobił,
gdyby to był wróg? Byłem tylko o krok od bronienia się
za pomocą miecza”. Słowa matki: „Bądź wierny prawdzie, nie zabijaj nikogo” wracały boleśnie w pamięci.
„Dosyć tego! – postanowił. – Więcej już się nie złamię.
To jest złe. Muszę mieć taką wiarę jak mama”.
Christian pospieszył do obozu.
– Nie mogę służyć na warcie – powiedział oficerowi,
wręczając mu bagnet. – To nie dla mnie.
Oficer zlustrował go podejrzliwie wzrokiem.
– Tchórz i obibok! – skrzywił się żołnierz. – Powinieneś
tam zostać, żeby ktoś cię zastrzelił w ciemności, ale nic
z ciebie dobrego nie będzie. Nie nadajesz się do warty.
Christian pospieszył do namiotu. „Szkoda, że w ogóle
tam poszedłem – pomyślał. – Ale na pewno już nigdy
więcej nie będę służył na warcie”.
Następnego dnia Stonewall Jackson poprowadził
swoją armię naprzeciwko Harpera Ferry. Christian
i jego przyjaciel, John, dostali broń i zostali ustawieni
na linii ognia. Christian spojrzał na swoją broń i powtórzył przysięgę daną matce: „Dzięki Bożej łasce nie będę
strzelać”.
– Ognia! – padł rozkaz. Strzelby wypaliły, a żołnierze
przedzierali się w kierunku wzgórz Marylandu. Gdyby
to miejsce zostało opanowane, można by było bez trudu
zająć resztę miasta. Przez cały dzień Christian i John
z całą armią podchodzili coraz bliżej, ale oni sami nie
oddali ani jednego strzału. Tego wieczoru posłaniec
przyszedł do ich namiotu.
– Christian, masz się zjawić u dowódcy.
Serce Christiana napełnił strach.
– Zastanawiam się, co ze mną zrobią – powiedział
do Johna.
– Będę się za ciebie modlił – pocieszał go John. –
Następna pewnie będzie moja kolej.
Posłaniec zabrał Christiana do dowódcy.
– Doniesiono mi, że dzisiaj nie strzelałeś! – zmarszczył brwi. – Stoisz pod zarzutem złamania rozkazów. To
poważne przekroczenie w każdym wojsku.
Christian poczuł, jak cała jego odwaga wyparowuje
przez palce u nóg. Czekał w milczeniu na werdykt
dowódcy.
– Wracaj do siebie – usłyszał rozkaz. – Jutro masz
strzelać, a jeśli tego nie będziesz robił, to zostaniesz
postawiony pod sąd i rozstrzelany. Możesz odejść.
Christian popędził do swojego namiotu. „Co on
jutro zrobi, jeśli nie będę strzelał? Czy zastrzeli mnie?”.
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Wieczorne cienie zdawały się spiskować przeciwko
niemu. „O, mamo! Czy już nigdy do ciebie nie wrócę,
żeby się tobą opiekować? Mała Susan, czy masz co jeść?” –
w gardle poczuł grudę i nawet usilne przełykanie nie przyniosło ulgi. „O, gdybym tylko mógł uciec tak jak Daniel”.
Jego myśli wirowały i przetaczały się jak spieniona rzeka
Potomac.
Następny dzień był tak sam: rozkaz strzelania, wysiłek
niesienia broni i wezwanie do dowódcy.
– Masz walczyć jutro – wrzasnął – albo zostaniesz postawiony pod sąd i rozstrzelany!
W drodze do namiotu Christian minął grupę żołnierzy.
– Patrzcie, to ten, co nie strzela! – jeden z nich zaczął
szydzić.
– Jego strzelba jest popsuta – roześmiał się inny.
Christian przyspieszył kroku, zdając sobie jeszcze raz
sprawę z tego, że królestwo tego świata i Królestwo Boże
są sobie przeciwne.
Trzeciego dnia Christian, John i inni sprzeciwiający
się przemocy mężczyźni zostali przyprowadzeni przed
dowódcę.
– Dlaczego lekceważycie mój rozkaz i nie strzelacie? –
zapytał ze złością.
– Nie będę strzelał do nikogo, nawet jeśli będzie mnie
to kosztowało życie – powiedział Christian śmiało. – Moja
owdowiała matka została w domu, a ja złożyłem jej świętą
przysięgę i to mnie wstrzymuje od używania broni przeciwko wrogowi i innym. Moja matka jest najlepszym przykładem świętości, jaki widziałem i położyłem swoje zaufanie w jej Bogu.
Dowódca wybuchnął prostackim, szczerym śmiechem.
– W takim razie razem z innymi będziecie powozić
wozami.
Wieczorem zachodzące słońce rzucało różowe promienie na wojska Stonewalla, stacjonujące na wzgórzach
Marylandu. Christian spoglądał na ostre klify nad miasteczkiem Harper Ferry. Rzeka wiła się pomiędzy drzewami i domami przytulonymi do jej brzegów. Widział
kamienne filary mostu kolejowego, które armia konfederacka zniszczyła przed rokiem. „Żal mi wszystkich
rodzin w tych domach – pomyślał. – Pewnie próbują
w nich zasnąć takie owdowiałe matki, jak moja i takie
małe dziewczynki jak Susan. Tak, moja droga mamo,
ciągle trzymam się twojej wiary jako mojej własnej”.
Zanim żołnierze odeszli na odpoczynek, Stonewall
poprowadził modlitwę ponownie. Dziękował Bogu za błogosławieństwo zwycięstwa i pomoc w podbiciu wzgórz
Marylandu. „Bóg nie błogosławi wojny – Christian
potrząsnął głową. – Wojna to rezultat grzechu człowieka
i nie ma nic wspólnego z Bożym błogosławieństwem”.
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W nocy Christian przysłuchiwał się, jak muzycy grali
swoje pieśni bojowe. Żołnierze Unii śpiewali swoje pieśni,
a Konfederaci odpowiadali swoimi. Potem pieśni zamilkły, aż samotny głos w pobliżu namiotu Christiana zaczął
śpiewać miły dla ucha i subtelny utwór. Reszta dołączyła
do niego i po chwili żołnierze Unii przyłączyli się do
śpiewu z drogiego brzegu rzeki Potomac. Rozbrzmiewała
pieśń „Słodki dom”.
– W tej jednej piosence możemy pomóc – powiedział
Christian i wszyscy menoniccy chłopcy za chwilę wtórowali piosence z całego serca. Tęsknota za domem była
tak wielka, że głos Christiana załamał się, a łzy popłynęły mu po policzkach. „O, żeby tak być znowu w domu
– pomyślał. – Ale zachowam wiarę matki, chociaż ona
jest daleko ode mnie”.
Kiedy hymn się skończył, John zaproponował:
– Zaśpiewajmy „Bliżej, o bliżej”.
Potem z kolei przeszli do pieśni „Jestem żołnierzem
krzyża”.
Śpiew w końcu ustał a Christian zapytał:
– Jak ci żołnierze mogą być tak okrutni, żeby się nawzajem zabijać? Przecież wszyscy mamy rodziny w domu.
I nie pojmuję, jak ktoś nie poczuł dziś wieczorem dotknięcia miłości.
– Nienawiść jest silna. Kiedy nadejdzie ranek, zapomną
pieśni i będą walczyć, jak zawsze.
Christian zasnął ze smutnym, ale spokojnym sercem.
Jego Bóg, Bóg jego matki był z nim nawet tutaj wśród
żołnierzy.
Po klęsce generała Lee pod Antietam, armia Stonewalla
wycofała się na południe przez Dolinę Shenandoah.
Kiedy maszerowali w pobliżu Harrisonburga, zaczął zapadać zmierzch.
– Oto moja okazja – westchnął Christian, patrząc przez
pola w kierunku domu. W sprzyjającej ciemności wyskoczył z wozu, którym powoził i pozostawił konie własnemu
losowi.
Popędził przez znajome otoczenie swojej wsi. Była już
prawie północ, kiedy wszedł do kuchni.
– Mamo! Mamo! – zawołał cicho.
Matka wybiegła z sypialni, zastanawiając się, kto mógł
jej potrzebować o tak późnej godzinie.
– Christian! To naprawdę ty? – krzyknęła. – Jak się tu
dostałeś?
– Szliśmy niedaleko Harrisonburga i uciekłem – odpowiedział prawie bez tchu. Młodsze dzieci powoli zwlokły
się na dół schodami, obudzone hałasem.
– Moja Susan! – Christian złapał ją w ramiona
—ciąg dalszy na str. 29
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„I gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami...” 1 List do Tesaloniczan 4,11a

Uprzejmość i zachęta
—Caleb Crider
Lata temu miałem przełożonego, który zawsze
pamiętał, żeby złożyć mi urodzinowe życzenia. Mawiał
wtedy, że bardzo się cieszy z mojej pracy w jego oddziale
i docenia mnie. Lubiłem z nim współpracować i do
dziś dobrze go wspominam.
Zachowałem również na pamiątkę karteczkę dołączoną do paska z informacjami o mojej pensji pod
koniec roku. Oto jej treść: „Caleb, dobrze, że jesteś
w naszym zespole. Dobra robota i oby tak dalej”. Rok
później dołączył następną: „Caleb, cieszę się, że mogliśmy współpracować w tym roku. Niech Cię Pan prowadzi na twoim stanowisku”.
Im więcej czasu spędzamy z ludźmi, tym bardziej
na nich wpływamy. Codziennie w pracy mamy niezliczone okazje, żeby zachęcać i błogosławić współpracowników tym, co wypowiadamy. Czy korzystamy
z tych okazji, czy może tracimy czas na cyniczne, niemiłe i zniechęcające komentarze?

Nawet już zwykłe uprzejmości się liczą.

Gdy za młodu zapominałem zakończyć jakąś prośbę
słowem „proszę”, wówczas mama pytała: „Jakie jest
magiczne słowo?”. Jeśli macie taką mamę jak moja, to
bądźcie jej wdzięczni za wychowanie, bo znacznie ważniejsze jest używanie słów „proszę” i „dziękuję” obecnie w pracy niż wtedy, gdy dorastaliśmy.
Zwykłe uprzejmości czynią pewną ważną, lecz zauważalną różnicę szczególnie wtedy, gdy ludzie znajdują się

w tym samym pomieszczeniu dzień po dniu. Wyobraź
sobie świat, w którym nikt nie mówi „dziękuję”. A jak
byś się czuł, gdyby nikt nigdy nie powiedział „przepraszam” po tym, jak cię niechcący potrąci?
Oprócz używania „proszę”, „dziękuję” czy „przepraszam” kiedy tylko można, możemy się nauczyć uprzejmych odpowiedników takich wyrazów jak „nie”, „później” albo „ja wiem lepiej” niosących ze sobą negatywne
konotacje. Uprzejme zwracanie się do wszystkich
w miejscu pracy – do klientów, kolegów, przełożonych
czy podwładnych – sprawia, że czują się szanowani,
a nie traktowani jak maszyny czy zwierzęta.
Są również inne sposoby wyrażania uprzejmości
w relacjach ze współpracownikami. Zamiast mówić
tonem sugerującym wyższość lub żądanie, te same
informacje czy pytanie można przekazać z większym
szacunkiem.
Arystoteles powiedział: „Nie wystarczy wiedzieć, co
powinniśmy mówić; trzeba również mówić tak, jak
powinniśmy”. Oprócz tonu możemy również zmienić
moment oraz temperaturę danego komentarza.
Na przykład, jeśli jakaś maszyna się zepsuła i opóźnia produkcję w zakładzie, mógłbyś zapytać kolegę,
jak długo jeszcze będziemy czekać, aż ktoś to wreszcie naprawi. Tymczasem twój szef zapewne wolałby
komentarz w stylu: „Czy twoim zdaniem długo jeszcze będziemy czekać na serwis?”.

„Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu.” Psalm 127,4.
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Dyplomaci zazwyczaj bardzo ostrożnie dobierają
słowa i starają się być uprzejmi w rozmowach z przedstawicielami innych państw. Sekretarz Stanu w rządzie
prezydenta Abrahama Lincolna napisał kiedyś pismo
do przedstawicieli Wielkiej Brytanii używając twardych słów, że Prezydent jest „zdumiony i urażony”,
a określone działania ze strony Brytyjczyków „nie będą
tolerowane” przez Stany Zjednoczone, które na nie
„nie pozwolą”.
Prezydent Lincoln przeczytał ten list przed jego
wysłaniem i wprowadził kilka poprawek zmiękczających ton wypowiedzi. Zamiast słów, że jest „zdumiony i urażony” napisał, że prezydent „ubolewa”
nad działaniami Wielkiej Brytanii. Zamiast pisać,
że działania Brytyjczyków „nie będą tolerowane”
przez Stany Zjednoczone, wpisał, że „nie pozostaną
niezauważone”1.

Zachęta dodaje odwagi. Według jednej

z moich koleżanek w pracy, miałem zwyczaj kwitować niektóre jej pomysły stwierdzeniem: „Ależ jesteś
głupia”. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym tak
robił, ale jej wierzę. To niestety brzmi dość wiarygodnie! Nie przypuszczam, żebym tak kiedykolwiek
mówił poważnie, ale nie była to zachęta i jej się to nie
podobało.
Zachęcające słowa mają dla ludzi wielkie znaczenie –
dla tych, którzy ich słuchają, dla tych, którzy je wypowiadają i nawet dla tych, którzy usłyszą je przypadkiem.
W książce Jak zdobywać ludzi John Maxwell posługuje się akronimem, który brzmi w oryginale THINK2
i pozwala na ocenę naszych wypowiedzi. Uwagi sarkastyczne lub cyniczne nie przejdą przez ten filtr.

T—Is it true? (Czy to jest prawda?)
H—Is it helpful? (Czy to jest pomocne?)
I—Is it inspiring? (Czy to jest inspirujące?)
N—Is it necessary? (Czy to jest konieczne?)
K—Is it kind? (Czy to jest uprzejme?)
Możemy traktować zachęcanie jako dodawanie
komuś chęci do czegoś. Współpracownik, którego
zachęciłeś, ma więcej chęci do działania z odwagą,
pewnością, uśmiechem i w pewnym sensie przyspiesza
1

Goodwin, Doris Kearns. Team of Rivals (Simon & Schuster, 2005) str. 363, 364.

2

Maxwell, John C. Winning with People (Thomas Nelson, 2004) str. 148, 149
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kroku. Nasze miejsce pracy i świat potrzebują ludzi,
którzy zachęcają innych, a ty możesz być jednym
z nich.
Oto kilka przykładowych wypowiedzi, które zachęcają innych:

··Cieszę się, że nam w tym pomagasz.
··Dobry pomysł!
··Ładnie wyszło. Pokażesz mi, jak to zrobiłeś?
··Widzę, że jesteś w tym dobry.
··Mogę ci pogratulować?
··Mam nadzieję, że ten projekt ci się spodoba.

Blaise Pascal napisał: „Chłodne słowa zmrażają ludzi,
ciepłe ich rozpalają, gorzkie ich rozgoryczają, gniewne
wywołują gniew. Uprzejme słowa również wydają owoc
wpływając na ludzkie dusze. I jest on piękny. Łagodzą,
wyciszają i pocieszają słuchaczy”.
Czasem dobrze jest sprawdzić efekty lub inaczej
owoce naszych słów. Czy dodają innym odwagi, czy
może wpędzają ich w stan depresji lub konsternacji?
Mimo że słowa są ważne, to nie zawsze zachęta przychodzi w formie werbalnej. Można komuś pomóc
w ciszy, gestem lub po prostu uważnie go słuchając. Na
przykład czy kiedykolwiek usiadłeś z kolegą w pracy,
żeby posłuchać o jego problemach? Rozmowa o nich
z kimś, kogo darzymy zaufaniem, bardzo pomaga
i poprawia samopoczucie.
Kto potrzebuje zachęty? My wszyscy. Niezależnie od
tego, jak pewny siebie czy entuzjastycznie nastawiony
wydaje się być nasz przełożony lub współpracownik,
również i jemu zdarzają się gorsze dni i wtedy potrzebuje zachęty. Jeśli jesteś dobrym obserwatorem i troszczysz się o innych, to możesz być jej źródłem.
Optymizm jest ważny. Dobrym ćwiczeniem
jest przemyślenie własnego dnia w pracy. Przypomnij
sobie wszystkie odbyte rozmowy. Jakie tematy poruszałeś? Czy twoje komentarze były w większości pozytywne czy negatywne?
Negatywne myśli przeradzają się w pesymistyczne lub
wręcz cyniczne uwagi. Pesymista lub cynik w każdej
sytuacji widzi jedynie jej najgorszą stronę. Pesymista
uważa, że jeśli wydaje się, że sprawy idą w dobrym
kierunku, to musiałeś coś przeoczyć. Cynik rzuca cień
wątpliwości i myśli o wszystkim jak najgorzej.

Istnieje mnóstwo cynicznych dowcipów o pracy i współpracownikach. Oto jeden z nich na temat komitetów:
„Trzyosobowy komitet załatwia sprawę tylko wtedy, gdy
dwóch członków nie pojawi się na posiedzeniu”. I jeszcze jeden: „Praca zespołowa jest bardzo istotna. Pozwala
zrzucić winę na kogoś innego”.
Natomiast Biblia mówi pozytywnie zarówno o pracy,
jak i o współpracy w zespole. „Kto nie chce pracować,
niechaj też nie je” (2 Tes 3,10). „Gdyż pod roztropnym
dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest
tam, gdzie jest wielu doradców” (Prz 24,6).
To prawda, że większość sytuacji, produktów i ludzi
ma usterki lub wady, które można by poprawić. Problem
cyników polega na tym, że poprzez własne oskarżenia bezwiednie ukazują u siebie nieprzyjemną stronę ludzkiej
natury, którą z taką satysfakcją podkreślają u innych.
Koncentrując się na rzeczywistych lub potencjalnych
minusach, pesymiści i cynicy ignorują dobre i pozytywne
rzeczy, które mogliby zobaczyć, gdyby tylko chcieli. Co
gorsza, wciągają innych w depresję razem ze sobą.
W drugiej zwrotce poematu „The House by the Side of
the Road” Sam Walter Foss postanawia być raczej przyjacielem niż szydercą lub cynikiem.

Chciałbym mieszkać w domu przy drodze
Którą biegną różni ludzie –
Ludzie dobrzy i ludzie źli,
Tacy sami jak ja.
Nie chcę siedzieć w gronie szyderców
Czyniąc biegaczy cynicznych uwag celem –
Chciałbym mieszkać w domu przy drodze
I być dla nich przyjacielem.
Oto kilka pomysłów, jak być przyjacielem, który przejawia lub promuje optymizm:

··Sprzeciwiać
uwagom,

się

niesłusznym

pesymistycznym

··Nie pozwalać, by w towarzystwie mniejszość pesymistów nadawała ton,

··Podkreślać to, co poszło dobrze,
··Dbać o przyjazny wyraz twarzy i zrelaksowaną
mowę ciała,

··Zapobiegać

uczuciu przytłoczenia pracą
poprzez dzielenie dużych zadań na mniejsze,

··Nie korzystać z okazji do krytykowania wszystkiego, co idzie źle,

··Pokazywać

szerszą perspektywę ludziom,
którzy patrzą w ograniczony sposób.

Dodatkowo rozjaśnij obraz, podkreślając to,
co dobre i słuszne, bo takie zachowanie zachęca
innych do lepszego zachowania. Można to zilustrować starym powiedzeniem: „Trawa jest bardziej zielona, jeśli ją podlewasz”.
Każde miejsce pracy korzysta na obecności choćby kilku osób wierzących i w rezultacie
zamiast ciemności, pracownicy dostrzegają światełko w tunelu. Dzięki słowom zachęty ludzie
mogą odchodzić od nas lepsi niż przyszli.

Weź ze sobą do pracy
1. Zastanów się, z którymi współpracownikami spędzasz najwięcej czasu. Czy masz
tendencję do ich zachęcania czy do zniechęcania? Wymień konkretne sposoby ich
zachęcenia w najbliższym tygodniu.
2. Przyjrzyj się swojemu codziennemu zachowaniu w pracy. W jakich dziedzinach lub
okolicznościach mógłbyś być bardziej
uprzejmy?
3. Czy pojawiające się problemy sprawiają, że
widzisz ukryte w nich okazje czy jedynie
sam problem?
Zaczerpnięto z Getting Along at Work
©2016 Carlisle Press
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Każde miejsce pracy korzysta na obecności choćby
kilku osób wierzących, że światło w tunelu jest końcem
tunelu, a nie nadjeżdżającym pociągiem.
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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

Zagadkowe zwierzę

—Rebecca Martin

Jakie zwierzęta mogą miesiącami wytrzymywać bez wody?

Może ktoś powie „żyrafa”. Ale encyklopedia podaje, że
żyrafy mogą przez kilka tygodni żyć bez wody. Nasze
zagadkowe zwierzę może żyć nieskończenie długo bez
wody.
To nie oznacza, że nie potrzebuje wody – potrzebuje,
i kiedy woda jest dostępna, ssak ten potrafi wypić wielkie
ilości. Jednakże, kiedy wody brakuje, wystarcza mu tylko
rosa i płyny znajdujące się w sukulentach1.
Oczywiście, jest to mieszkaniec pustyni. Niewiele
innych zwierząt jest tak doskonale dostosowanych do
życia pustynnego. Poza zdolnością do funkcjonowania
bez picia, nasze tajemnicze stworzenie ma także idealne
nogi do miękkiej wędrówki po piasku. Kopyta są rozszczepione, więc nie grzęzną w podłożu. Ale nie, to nie
wielbłąd.
Lata temu nasze zagadkowe zwierzę było całkiem liczne
w Afryce Północnej, zajmując teren Sahary. Malowidła
odkryte z czasów starożytnego Egiptu pokazują te zwierzęta w obrożach i na uwięzi, a zatem na pewno były one
udomowione. W którymś momencie zwierzęta te znajdowano nawet w Izraelu.
Żadne inne zwierzę nie ma takich rogów! Rogi samców
osiągają 1 metr długości, skręcając się do tyłu w kilka
Sukulent – „«roślina o małej powierzchni parowania, charakteryzująca się grubymi, mięsistymi
pędami lub liśćmi, gromadzącymi zapasy wody, rosnąca głównie na półpustyniach strefy gorącej,
np. kaktus, agawa lub aloes; roślina gruboszowata» <ang. succulent plants, z p.–łac. suculentus –
soczysty’>” – Słownik wyrazów obcych PWN, wydanie elektroniczne, Wydawnictwo Naukowe
PWN S.A., Warszawa 2004.
1
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szerokich spirali. Nic więc dziwnego, że na to zwierzę
polowano bezlitośnie właśnie dla jego rogów.
Tak, to jest gatunek antylopy. Jak zapewne wiecie,
na świecie żyje wiele dziwnych i cudownych gatunków
antylop. Dlatego też potrzymam was w napięciu jeszcze
chwilę, zanim poznamy jej nazwę. Po łacinie nazywa się
addax nasomaculatus.
Co najmniej jeszcze jeden gatunek antylopy, kudu
wielkie, ma jeszcze dłuższe rogi niż to tajemnicze zwierzę. Ale kudu, wysokie na 1,5 m w okolicy barków, jest
większe niż nasza antylopa, która ma tylko około 1 m
wysokości. Na północy Afryki jest jeszcze inna odmiana
antylop, zwana oryks szablorogi, jednak ich rogi są różne.
Oryks przeważnie ma długie, proste rogi.
No dobrze, ponieważ wymieniam tu tyle gatunków
antylop, mogę równie dobrze podać zwyczajną nazwę –
to adaks pustynny. Jego sierść zmienia kolor w zależności
od pory roku. Zimą jest szarobrązowa a w lecie płowa jak
piasek, prawie biała. Właściwie adaks jest często nazywany białą antylopą. Co prawda, tylko niektóre gatunki
oryksa są naprawdę białe i bardziej zasługują na tę nazwę.
Fascynuje mnie ubarwienie pyska u tej antylopy. Od
okolicy pomiędzy rogami rozciąga się łata ciemnej sierści, ale na nosie przechodzi ona w szerokie, białe paski
w kształcie litery X.
Jak te zwierzęta potrafią przeżyć w głębinach pustyni,
gdzie żyje niewiele innych ssaków? Właściwie adaksy

?

?

muszą pokonywać wielkie odległości w poszukiwaniu pokarmu. Szlaki ich wędrówek wyznaczają wzorce
pogodowe; np. wędrówka na północ śladem burz.
Oczywiście potraficie odgadnąć, dlaczego stado głodnych antylop podąża tam, gdzie ostatnio spadł deszcz
na pustyni.
Po deszczu pustynia zmienia się prawie w ciągu
jednej nocy w zieloną oazę. Monotonny brązowy krajobraz eksploduje zielenią i kwiatami. Suche trawy podnoszą się do życia i wypuszczają nowe źdźbła. Wrażliwy

nos adaksa potrafi wyczuć zieleń z odległości kilku
kilometrów!
Może myślisz, że mieszkańcy pustyni nie powinni
zbytnio grymasić przy jedzeniu. Z pewnością pustynne
zwierzęta zadowoliłyby się jakimś suchym prowiantem.
Jednak adaksy – co jest zdumiewające – są szczególnie
wybredne w kwestii pożywienia. Preferują pewien gatunek trawy i to tylko jej najdelikatniejsze pędy. Trawa
nie zostaje przycięta przez nie na krótko, bo kiedy stada
adaksów przez nią przechodzą, wyjadają tylko delikatne, najwyższe źdźbła.
Adaksy są płochliwe. Łatwo wpadają w panikę
i uciekają w mgnieniu oka. Ale nie są w stanie zbyt
długo biec, ponieważ mają krępą budowę ciała i krótkie nogi. Przebiegłe drapieżniki o tym wiedzą i gonią
je, aż jakiś osobnik padnie z wyczerpania.
Z upływem lat stada adaksów zostały zdziesiątkowane. Dzisiaj można je liczyć tylko w tysiącach.
Dla mnie osobiście to zwierzę jest fascynujące.
Może przeżyć w upalnych temperaturach i w bardziej suchych warunkach niż inne zwierzęta. Często
myślimy, że Sahara jest niezamieszkałą krainą, ale
Bóg stworzył zwierzęta, które i tam potrafią żyć.
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, sierpień 2018
© Dogwood Ridge Outdoors
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Podążając za tłumem
—Howard Bean
Pewnego słonecznego poranka na ruchliwej autostradzie
uformowała się gęsta mgła. Samochody jeden za drugim
wjeżdżały w tę mgłę w nadziei, że pewnie gdzieś przed nimi
zacznie się rozrzedzać. Ale tak się nie stało. W sumie osiemdziesiąt siedem pojazdów – ciężarówek i vanów – uległo
zderzeniu. To pamiętne złomowisko rozciągające się na długości ponad dwóch kilometrów pochłonęło też osiem ofiar
śmiertelnych i ponad osiemdziesiąt rannych. Podążanie za
tłumem okazało się zdradliwe.

Apostoł Paweł kiedyś podążał za tłumem żydowskich
przywódców i uczonych w Piśmie, którzy prześladowali
chrześcijan. Gdy jego życie uległo przemianie przez Jezusa
Chrystusa, Paweł napisał w 1 Liście do Tymoteusza 1,13
o sobie z tego poprzedniego okresu, że był „bluźniercą,
prześladowcą i gnębicielem”, ale Bóg mu okazał miłosierdzie, bo postępował tak nieświadomie i w niewierze.
Strzeżmy się podążania za tymi, którzy prowadzą nas do
grzechu lub duchowego zwiedzenia. Robienie tego co inni
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nie jest bezpieczne. Pewien film dokumentalny pokazał
mnóstwo ciekawostek z zachowania owiec. Jedna ze scen
rozgrywała się w rzeźni, gdzie owce zabijano. Owca miała
wyjść ze swojej zagrody na pochylnię, a stamtąd skręcić
w prawo. Aby nakłonić owce do opuszczenia swojej
zagrody, tresowano w specjalny sposób jedną owcę, tak
zwanego Judasza, aby wyprowadził owcę na pochylnię ku
zagładzie. Barana–zdrajcę wpuszczano do zagrody, a on
z ufnością wchodził pod górę na pochylnię, obserwowany
przez zestresowaną owcę. Po wejściu na rampę, po jakichś
piętnastu metrach, baran zatrzymywał się i oglądał się spokojnie na nerwową owcę, która wtedy zaczynała za nim iść.
Blisko wierzchołka pochylni, baran skręcał w lewo, gdzie
tylko dla niego otwierała się bramka i zamykała za nim.
Jednak owca nadal szła prosto, skręcając w prawo ku swojej
zgubie.
Podobnie jak owce, niewierzący mają „przyćmiony
rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która
w nich jest z powodu zatwardziałości ich serca” (Ef 4,18).
Taki właśnie owczy pęd charakteryzował tłum
zebrany na procesie Jezusa; ludzie ci naśladowali
zachowanie uczonych w Piśmie i faryzeuszy, domagając się ukrzyżowania Jezusa.
Nie tylko niektórzy podążają za tłumem bezmyślnie, ale są ludzie, którzy manipulują i zwodzą innych
w kierunku kompromisu. Na przykład pewien człowiek kupił szereg używanych samochodów i ustawił je przed swoim sklepem, by stworzyć wrażenie,
że są u niego jacyś klienci. Jego interesy znacznie
się rozwinęły. Ponieważ mamy w naturze skłonność
do kompromisu, obecność innych ludzi w naszych
działaniach staje się dla nas potwierdzeniem, że to,
co mamy do dyspozycji, jest słuszne i dobre.
W obecnej kulturze istnieje zarówno ślepe, bezmyślne podążanie za swoim otoczeniem, jak i środki
manipulacji mające wpływać na działania ludzi
i pchać ich w kierunku określonego stylu życia.
Przyjrzyjmy się kwestii moralności. Osoby
o hedonistycznej i liberalnej ideologii promują ideę,
że wszyscy młodzi ludzie angażują się w seks przedmałżeński, że starsi ludzie prawie zawsze mają swoje
„skoki w bok”, a wszystko to jest przecież normalne,
ludzkie i nie podlega konsekwencji. Ta wizja moralności jest szczególnie propagowana przez edukatorów i osoby ze świata rozrywki. Niestety, wiele
osób usprawiedliwia swoje naturalne, cielesne
instynkty według tego, co oglądają w filmach, słyszą
w muzyce i w różnym stopniu obserwują wokół
siebie w naszym społeczeństwie. Wpływowe
osobistości medialne, zachęcające innych do
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naśladowania swojego niemoralnego sposobu życia wprost
albo poprzez działania podświadome, są jak ta obca kobieta
z Księgi Przypowieści 7,21–22: „Zasypała go mnóstwem
słów i zręczną mową uwiodła. Poszedł za nią natychmiast,
jak wół prowadzony na rzeź, jak jeleń wiedziony na powrozie” (Biblia Paulistów).
Innym przykładem podążania za stadem jest podejście do
rzeczy materialnych. Jeśli twój sąsiad ma skuter śnieżny –
jakże ty możesz go nie mieć? Twój kolega z pracy ma nowe
BMW? I ty musisz sobie kupić coś z wyższej półki. Świat
reklamy bogaci się dzięki ludzkiej tendencji do powielania
tego, co mają inni. Jak powiedział pewien człowiek: „Moi
sąsiedzi doprowadzają mnie do bankructwa. Bez przerwy
kupują rzeczy, na które mnie nie stać”.
Pary chodzące ze sobą mogą łatwo przejąć niechrześcijańskie wzorce randkowania od innych par. Praktyki takie
jak trzymanie się za ręce, siedzenie blisko siebie czy wręcz
angażowanie się w bliskość fizyczną mogą łatwo stać się

wzorcem do naśladowania dla innych par. Również praktyka spotykania się z młodą nastoletnią osobą (przed ukończeniem osiemnastu lat) staje się złym przykładem podchwytywanym przez innych. Młodzi mężczyźni: uważajcie,
aby nie szukać zbyt młodych kandydatek na żonę. I sami
też się nie śpieszcie.
Ludzie mają skłonność, aby bez zastanowienia naśladować wyrażenia slangowe albo inne dosadne powiedzonka.
Nie zważają na to, czy te słowa są odpowiednie czy nie. Jezus
powiedział: „Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego

słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień
sądu. Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony”
(Mt 12,36–37 – przyp. red.).
Jest łatwiej przejąć wady otoczenia niż przyjąć jego dobre
wartości. Dlatego też nie idźmy za tłumem – idźmy za
Panem.
Zaczerpnięto z Companions, lipiec 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wstępując do Jeruzalemu
—Daniel Allgyer
„I byli w drodze, wstępując do Jeruzalemu” (Mk 10,32
BG).
Dlaczego Ewangelie mówią o „wstępowaniu do
Jeruzalemu”? Czy chodzi o wstępowanie od północy czy
od południa? Gdzie w Izraelu dokładnie jest Jeruzalem?
Odpowiedzi dotyczą bardziej wzniesień niż kierunku.
Jeruzalem spoczywa w górach Judei i środkowym Izraelu.
Samo miasto rozciąga się wzdłuż pasma wzgórz, w tym Gór
Syjon i Moria. Góra Oliwna stoi wyżej w kierunku wschodnim, podczas gdy inne wzgórza, wznoszą się ku północy
i południowej części Góry Syjon.
„Wstępowanie” do Jeruzalemu po prosto znaczy wędrowanie na coraz większej wysokości. Na zachodzie Morze
Śródziemne stanowi granicę Izraela i oczywiście mamy
tu poziom morza. Czterdzieści kilometrów od Morza
Śródziemnego, na północnym wschodzie Izraela, rozciąga
się Morze Galilejskie. Jednak jest ono tak naprawdę 210 m
poniżej poziomu morza. Rzeka Jordan wypływa z Morza
Galilejskiego około 100 km na południe, a jej koryto cały
czas obniża się stopniowo poniżej poziomu morza. W końcu
rzeka mija Jerycho i wpływa do najniższego miejsca na
ziemi, gdzie nawet samolot może właściwie lecieć poniżej
poziomu morza!
Pomiędzy Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan/doliną
Morza Martwego wznoszą się góry Judei. Jeśli więc ktoś chce
podróżować od strony dróg wzdłuż Morza Śródziemnego
albo od porośniętych gęsto pagórków wokół Galilei, bądź
też pustyni Morza Martwego, zawsze musi podążać pod
górę, aby dotrzeć do Jeruzalem.

Droga, którą wędrował Dobry Samarytanin z Jerycha
w okolicy Morza Martwego do Jeruzalem w Górach Judei,
była pustym, wyboistym traktem o długości czterdziestu kilometrów. Na tym krótkim odcinku wzbijał się on
z rekordowo niskiego poziomu 210 m poniżej poziomu
morza na zawrotną wysokość 760 m nad poziom morza
w samej już Jerozolimie. To daje mniej więcej różnicę w wysokości terenu 1160 m na odcinku czterdziestu kilometrów.
Nawet z Nazaretu, górzystego, rodzinnego miasta Jezusa
w Galilei, droga do Jeruzalem też wznosiła się 300 m
w górę. Jezus i Jego uczniowie zawsze mieli przed sobą
stopniowe wspinanie się pod górę, kiedy tylko wyruszali
do Jeruzalem.
Kiedyś na górze ponad Morzem Galilejskim Jezus
nauczał, stosując pewną ilustrację. Powiedział: „Nie może
się ukryć miasto położone na górze”. Jego uczniowie może
od razu ujrzeli oczami wyobraźni Jeruzalem, rozbłyskające światłami od Góry Syjon. W oknach lśniły lampy,
a latarnie migotały ze Wzgórza Świątynnego. Światła te
były widoczne z każdej doliny i drogi wokół miasta. Jezus
użył tej lekcji mówiąc: „Tak niech wasza światłość świeci
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie”. Oby nasze dobre
uczynki zawsze rozświetlały nasz mroczny świat i kierowały
ludzi do Ojca Światłości, który zsyła dobre dary ludziom.
„Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon, która się nie
porusza, ale trwa na wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem,
tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki” (Ps 125,1–2).
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2018
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu.” Psalm 127,4.
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dzieci

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

Co jest w naszym pokoju?
—Angela

– Chodźcie, Basiu i Agnieszko! – zawołała mama.
– Czas na opowieść biblijną.
Dziewczynki pobiegły na kanapę, gdzie mama na
nie czekała.
– Czy możemy poczytać o Danielu w jaskini
lwów? – poprosiła Basia. – To moja ulubiona
historia.
– Oczywiście – zgodziła się mama i, otwierając
książkę, zaczęła czytać o dzielnym Danielu, który
musiał spędzić noc w towarzystwie lwów.
– Gdybym była na jego miejscu, to chyba umierałabym ze strachu – oznajmiła Basia, kiedy mama
skończyła.
– Daniel ufał Bogu. Wiedział, że Bóg może zrobić
wszystko, dlatego nie bał się niczego. Daniel modlił
się i Bóg mu pomógł. Musimy pamiętać, abyśmy
byli tak dzielni jak Daniel, kiedy się boimy – powiedziała mama. – A teraz pomódlmy się.
Kiedy skończyły się modlić, dziewczynki pobiegły na górę.
– Chyba otworzę okno – zaproponowała mama.
– Jest dość ciepły wieczór.
Wkrótce Agnieszka zasnęła, ale Basia leżała
z otwartymi oczami, rozmyślając.
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Nagle usłyszała świst. Po kilku sekundach odgłos
się powtórzył. Świst, świst, świst!
„Co jest w naszym pokoju?” – zastanawiała się
Basia. Serce biło jej szybko. „Co powinnam zrobić?
Czy to mysz? Nie, brzmi jak latający ptak”.
Świst! Basia nakryła szybko kocem głowę.
„Chciałabym, żeby mama przyszła” – pomyślała.
Mała łezka popłynęła jej po policzku. Jak mogła
tu ściągnąć mamę bez wyskakiwania z łóżka?
Naciągnęła znowu kołdrę na głowę.
– Mamo – zawołała głośno.
Nikt nie odpowiedział. Basia spojrzała na
Agnieszkę, ale siostra nadal spała.
– Mamo! – Basia znowu zawołała. Pod kołdrą
robiło się gorąco.
Ale tym razem mama ją usłyszała.
– Czy ktoś mnie wołał? – zapytała wychodząc ze
swojej sypialni.
– Ja – krzyknęła Basia spod kołdry.
– Co się dzieje? – mama akurat otworzyła drzwi,
kiedy ptak świsnął tuż obok niej. – O! A cóż to!
– wykrzyknęła.
– W naszym pokoju jest… ptak – wyjąkała Basia.
Mama zaświeciła światło. Obserwowała, jak

mały ptak lata ciągle dookoła pokoju. – To chyba
nie jest ptak – powiedziała powoli. – To nietoperz.
– Co to jest nietoperz? – zapytała Basia.
– Najlepiej, jak sama się przekonasz, jeśli tata da
radę go złapać – powiedziała mama.
Wtedy obudziła się Agnieszka.
– Czemu światło się świeci? – zapytała sennie.
– Bo w pokoju jest nietoperz – zachichotała
Basia. Teraz, kiedy rodzice tu byli, wcale już się
nie bała.
Tata przyniósł ręcznik. Najpierw rozsunął
zasłonę, aby nietoperz mógł wylecieć przez okno.
Kiedy to się nie udało, próbował zarzucić ręcznik
na latające stworzenie.
A tymczasem gacek latał i latał dookoła. Za
każdym razem, kiedy był blisko łóżek, dziewczynki piszczały i dawały nurka pod kołdry.
W końcu tacie udało się zarzucić na niego ręcznik i nietoperz spadł na podłogę.
– Chodźcie go obejrzeć – zachęcił
je tata.
Basia zerknęła ponad łóżkiem
i wpatrywała się na małego nietoperzyka leżącego na podłodze.
– Fe! Jest włochaty jak mysz! Nie
lubię myszy.
Mały gacek wyglądał prawie jak
ptak, ale jego skrzydełka były płatami skóry wychodzącymi z jego
ciała.
– Nietoperze słyszą i mają świetny
węch – objaśnił tata. – Żywią się
owadami.
– Może i nie są za ładne, ale to
z pewnością cudowne Boże stworzenia – dodała mama.
– Teraz idźcie spać – mówiąc to,
tata uchwycił nietoperza brzegiem
ręcznika i wypuścił przez okno.
Potem zaciągnął zasłonę i zgasił
światło.
– A co będzie, jeśli następny przyleci? – zaniepokoiła się Basia.
– Chyba raczej nie przyleci, jeśli
zamkniecie okno – powiedział tata.
– Ale gdyby tak się stało, zawołajcie

mnie albo mamę. Próbujcie być dzielne.
– Tak – potwierdziła mama. – Pamiętacie,
o czym rozmawiałyśmy po czytaniu historii
z Biblii? – zapytała córek.
Agnieszka zawołała:
– O tym, jak Bóg był z Danielem i dlatego
Daniel nie miał powodu, żeby się bać!
– Daniel wiedział, że Bóg wie wszystko – dodała
Basia.
Mama uśmiechnęła się.
– Zgadza się! A teraz chwilę o tym pomyślcie
przed zaśnięciem. Dobranoc!
Zaczerpnięto z Wee Lambs, maj 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu.” Psalm 127,4.
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Między młotem a kowadłem
—Darlene Zimmerman

– Mamo, chodźmy – powiedział Jaś, chwytając
wiadro pełne szmat i środków czyszczących.
Miał wielką ochotę pójść do szkoły i spędzić
trochę czasu z kolegami w czasie, gdy mamy będą
wspólnie sprzątać budynek. A przede wszystkim
miał nadzieję, że spotka się z Bartkiem.
– Już jest! – zawołał, kiedy wjeżdżali na parking
przed szkołą. I jemu, i Bartkowi bardzo brakowało
siebie nawzajem w ciągu wakacji.
Gdy tylko mama zaparkowała, Jaś wyskoczył
z samochodu i pobiegł do Bartka na huśtawki.
Chłopcy rozmawiali o tym, co robili w czasie
wakacji. Chcieli teraz sprawdzić, kto będzie się najwyżej huśtać. Potem popędzili obejrzeć nową farbę
na drzwiach szkoły.
– Cześć, Krzysiek! – zawołał Jaś na widok swojego
nowego sąsiada siedzącego na schodach. – Nie wiedziałem, że ty też tu jesteś.
Krzyś uśmiechnął się blado i nie odezwał się.
– On jest moim nowym sąsiadem – powiedział
Jaś do Bartka. – Wczoraj byliśmy z mamą u nich
w domu. W tym roku będzie z nami chodził do
klasy.
Właśnie w tym momencie mama wyłoniła się zza
rogu budynku.
– Chłopcy, widziałam motyczki obok huśtawek. Może byście tak wykopali te wielkie chwasty
z tamtej strony?
– Jasne, do roboty – krzyknął Jaś i chłopcy popędzili z powrotem do huśtawek. Dwie motyczki były
nowe i lśniące, ale trzecia była stara. Miała rączkę
owiniętą taśmą, ponieważ się rozwarstwiała u góry.
– Bierz tę – powiedział Bartek, wręczając jedną
z nowych motyk Jasiowi. Sam złapał drugą dla
siebie.
– Chodź, Jasiek! Załatwimy te chwasty.
Jaś zerknął przez ramię na Krzysia, który podniósł
starą motykę i powoli szedł za nimi.
– On nie musi być z nami – szepnął Bartek do

28

Ziarno Prawdy • sierpień 2020

Jasia. – Może wykopywać chwasty z kimś innym.
– Ale nikogo już tu nie ma – powiedział Jaś.
– Nie jest nam tu potrzebny – upierał się Bartek.
Wskazał na chwasty przy innej huśtawce.
– Możesz kopać tutaj – powiedział do Krzysia.
Jaś spojrzał na Bartka ze zdziwieniem. „Chcę,
żeby Krzyś też był naszym kolegą” – pomyślał. „Ale
Bartek go nie lubi i jeśli powiem Krzysiowi, żeby
został, mnie też może nie lubić”.
Jaś nic nie powiedział, kiedy Krzyś odszedł.
Bartek szybko zaczął wykopywać chwasty, śmiejąc
się, kiedy spadały na ziemię. Jaś też wykopał trochę
chwastów, ale w środku czuł się paskudnie, widząc
przykrość na twarzy Krzysia.
– Jasiek, chodź! Napijemy się czegoś zimnego! –
powiedział Bartek po chwili. – Chce mi się pić –
po czym skierował się w stronę budynku szkolnego.
Jaś zawahał się i spojrzał na Krzysia, ale Bartek
ponaglał go ręką, żeby poszedł. Jaś czuł się okropnie, biegnąc do dzbanka z sokiem. Nie dalej, jak
wczoraj bawili się z Krzysiem razem, a teraz on sam
zachowywał się w przykry sposób. Nagle wpadło
mu do głowy, co powinien zrobić.
Kiedy znowu wrócili do huśtawek, Jaś złapał swoją
motykę i pospieszył do Krzysia.
– Teraz zamiana. Moja kolej na starą motykę –
powiedział. Podał swój nowy sprzęt Krzysiowi
i zaczął kopać chwasty z tyłu.
Krzyś był mile zaskoczony. Jaś czuł się teraz
o wiele lepiej i zupełnie zapomniał zmartwić się
reakcją Bartka. Bartek po prostu gapił się, a potem
też złapał swoją motykę i podszedł do nich. Teraz
chłopcy we trzech wykopywali chwasty razem.
Wkrótce wszystkie wielkie chwasty leżały na
ziemi.
– Pograjmy w piłkę! – zaproponował Bartek.
– Świetnie! – podchwycił Jaś. – My z Krzyśkiem
graliśmy wczoraj – uśmiechnął się szeroko do
sąsiada. – Pamiętasz, jak wysoko ją wykopałeś?

Krzyś odpowiedział takim samym uśmiechem
i Jaś poczuł się szczęśliwy aż po czubek głowy.
W drodze do domu Jaś opowiedział mamie, jak
znalazł się między młotem a kowadłem w związku
z dwoma kolegami.
– Przypomina mi to pewną piosenkę – powiedziała mama i zaśpiewała, a Jaś dołączył.
„Miej odwagę stać jak Jozue, miej odwagę wyrzec
słowo, bo ja i mój dom chcemy służyć Panu”.
– Myślałam jeszcze o czymś innym – powiedziała
mama, kiedy skończyli śpiewać. – Jozue w piosence
był też między młotem a kowadłem. Pamiętasz,

jak lud Izraela stał z jednej strony rzeki, a Ziemia
Obiecana była z drugiej strony? Jozue chciał, aby
przekroczyli rzekę i zaufali Bogu, że On ich ochroni
od wrogów, jednak ludzie mu nie wierzyli. Myślę, że
może nawet chcieli go ukamienować.
– Jestem taki zadowolony, że byłem jak Jozue.
– Ja też się cieszę – mama uśmiechnęła się do
niego. – Zawsze stawaj za słuszną sprawą, tak jak ten
biblijny bohater.

„Nie zabijajcie nikogo”

na bok i znowu z powrotem. „Nie mam pojęcia, co się
stanie” – powiedział do siebie nieco spokojniej. „Muszę
mieć taką wiarę jak matka, aby przez to przejść” – uświadomił sobie. „Nasz Bóg jest większy niż udręki, jakie ta
wojna na nas może sprowadzić.” W końcu odprężył się
i głęboki sen pełen wyczerpania ogarnął jego niespokojne
myśli.
Później: Przewidywania Christiana w sprawie Daniela
sprawdziły się. Nie minęło wiele czasu, gdy nadeszły nowiny, że młodzi bracia zostali schwytani i osadzeni w więzieniu w Richmond. Po sześciu tygodniach Daniel wyszedł
na wolność. Obydwaj z Christianem zostali zwolnieni od
służby wojskowej jako menonici, kiedy Kościół zapłacił za
nich grzywnę w wysokości 500 dolarów od osoby. Christian
pracował dwa lata na farmie, aby oddać dług.
Jakie życie prowadził później? Czy zachował wiarę, którą
przekazała mu jego matka? Christian służył w Kościele menonitów jako diakon, usługujący Słowem Bożym i biskup.
Był człowiekiem o rzetelnym osądzie, zdolnym doradcą
i wzorowym pracownikiem. Odwiedzał także chorych i okazywał dobroć potrzebującym. Jego wierność z czasów młodości sprawiła, że Bóg pobłogosławił go i posługiwał się nim na
wiele sposobów.

—ciąg dalszy ze str. 18
i trzymał, jakby nigdy nie chciał wypuścić. – Tak dawno
cię nie widziałem.
– Czy… czy byłeś – matka z trudem próbowała zadać
pytanie, które ją najbardziej dręczyło.
– Tak, byłem wierny, mamo – powiedział a jego twarz
jaśniała zwycięstwem. – Nasz Bóg ma moc – odwrócił się do swoich braci i sióstr. – Gdzie jest Daniel? Nie
dotarł do domu?
– Owszem, był w domu – powiedziała mama. –
Odszedł wczoraj z grupą siedemdziesięciu uciekinierów,
którzy próbowali przedostać się przez linię do Zachodniej
Virginii.
Christian potrząsnął głową z powątpiewaniem.
– Wszystko jest pod obserwacją na granicy i z pewnością go złapią.
Po godzinie wspomnień, młodsze dzieci poszły
z powrotem spać, a Christian wspiął się po starych schodach do pokoju z jego dawno nie używanym łóżkiem.
Nigdy jeszcze nie wyglądało tak cudownie. Jednak po
wszystkich tych przeżyciach sen nie nadchodził szybko.
„Co teraz będę robił? – martwił się. – Jeśli ktoś nieżyczliwy odkryje, że jestem w domu, odeślą mnie do więzienia albo z powrotem do armii”. Wzdrygnął się, zwinął

Zaczerpnięto ze Story Mates, wrzesień 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zaczerpnięto z Konrad’s Choice
Eastern Mennonite Publications
Ephrata, PA 17522
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„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 ósma

Chapter 15

Spotkanie w Schleitheim
24 lutego 1527 roku grupa zatroskanych anabaptystów
zgromadziła się w Schleitheim, w kantonie Schaffhausen.
Prześladowania anabaptystów przybierały na sile, a bracia szwajcarscy martwili się, że liczba członków kościołów maleje. Felix
Manz został stracony półtora miesiąca wcześniej, a George’a
Blaurocka w tym samym czasie wydalono z Zurychu. Rok temu
Conrad Grebel padł ofiarą śmiertelnej plagi i zmarł.
Bracia szwajcarscy uznali, że należy się zgromadzić, żeby zjednoczyć wysiłki w celu służenia Bogu. Postanowili sporządzić
wspólne wyznanie wiary, które oddzielałoby ich od kościoła
państwowego.
Zebrali się w Schleitheim, a zgromadzeniu przewodniczył
Michael.
– Powinniśmy zacząć od napisania listu z wyjaśnieniem, dlaczego w ogóle stworzyliśmy to wyznanie wiary − zasugerował
jeden z przywódców.
Michael zaczął pisać. „Niech radość, pokój i miłosierdzie od
Ojca, przez odkupienie w krwi Jezusa Chrystusa, wraz z darami
Ducha Świętego − który został posłany przez Ojca wszystkim
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wierzącym...”. Tutaj się zatrzymał i zaczęli rozmawiać o tym,
co napisać dalej. Pisali uważnie, linijka po linijce i z modlitwą.
Następnie przyszła pora, żeby zredagować wyznanie wiary.
– Jakie problemy zamierzamy poruszyć? − zastanawiał się
ktoś.
– Na pewno chrzest niemowląt − powiedział Michael.
– Wykluczenie ze zboru i komunia − dodał inny brat.
– Oddzielenie od obrzydliwości − dodał jeszcze ktoś.
Michael pisał pospiesznie. Lista się wydłużała o kolejne artykuły: „Pasterze w zgromadzeniu”, „Miecz” i „Przysięga”.
Odnieśli się do każdego z punktów osobno, a potem zatytułowali dokument jako „Braterskie Zjednoczenie Wielu Dzieci
Bożych Dotyczące Siedmiu Artykułów”1. Michael przez chwilę
wpatrywał się w ten długi tytuł i myślał.
– To dobry tytuł, nawet jeśli trochę długi − powiedział
Wilhelm Reublin, siedzący obok Michaela. – Podsumowuje
treść dokumentu, prawda?
– Tak, podsumowuje − Michael kolejny raz zanurzył pióro
w kałamarzu.
Kiedy skończyli spotkanie, modlili się o prowadzenie
1

Siedem Artykułów Wiary z Schleitheim, str. 167–175.

i ochronę, po czym rozeszli się do domów. Michael wziął
świeżo ukończone Wyznanie Wiary ze sobą, żeby je powielić
i rozprowadzić wśród innych.
Niedługo po tym, jak zostało opublikowane, Zwingli napisał odpowiedź na oświadczenie stwierdzając, że nie jest ono
ważne ani zgodne z nauczaniem Biblii. Wielu duchownych
kościoła państwowego zaniepokoiło się tym obrotem spraw,
zważywszy, że list wywarł wpływ na wiele osób, skłaniając je
do zaakceptowania poglądów anabaptystycznych.

..................
„O Chryste, nasz Boże, siedzący na tronie,
Chwała niech będzie Ojcu i Synowi;
Duchowi Świętemu chwała niech będzie,
Przyjdź Królestwo Boże i zapanuj wszędzie”.2
Tę pieśń napisał Michael i kiedy skończyli ją śpiewać, stanął
przed nimi wyraźnie poruszony.
– Bracia, stańmy mocno w wierze i nigdy się nie zachwiejmy
− powiedział, spoglądając z miłością na zgromadzenie. Powrót
do Lahr był dla niego wielką radością i cieszył się usługiwaniem w tej społeczności jak dawniej. – Nie wiemy, kiedy
powróci Chrystus, żeby ogłosić swoje królestwo. Bądźmy
gotowi! Strzeżmy się fałszywych proroków i zwodniczych
nauk.
Nagle rozległo się głośne walenie w drzwi.
− Bam, bam, bam!
Margaretha zbladła i stanęła bliżej męża.
– Żołnierze! − szepnęła.
Michael zamknął Biblię.
– Uciekaj, mój ludu − powiedział cicho. – To mogło być
nasze ostatnie zgromadzenie. Módlcie się i nigdy nie porzucajcie wiary.
Potem ruszył do tylnego wyjścia z Margarethą trzymającą
go za ramię.
Spóźnili się jednak. Wszystkie wyjścia były bacznie strzeżone. W ciągu kilku minut Michael, Margaretha i wielu
innych zostali aresztowani. W kieszeni Michaela żołnierze
znaleźli wiele cennych dokumentów − Wyznanie Wiary ze
Schleitheim i zapiski dotyczące braci szwajcarskich oraz ich
działalności. To wszystko wystarczyło, by przekonać władze,
że to jest właśnie poszukiwany Michael Slatter.
Po policzkach Margarethy spływały łzy, kiedy zbliżali się
do bramy więzienia.
– Nie pozwolą nam być razem − szepnęła do męża. –
Słyszałam, że rozdzielą nas w areszcie.
Michael ścisnął jej rękę uspokajająco.
– Mogą nas rozdzielić w ciele, ale nie w duchu − przypomniał.
2

Jedna z trzynastu zwrotek pieśni. Myron S. Augsburger, Pilgrim Aflame, Herald Press, 1967,
str. 229.

– Moja ukochana żono, mam przeczucie, że tym razem nie
zostaniemy zwolnieni, lecz skazani na śmierć.
– Michael! Proszę, nie mów tak! − wydała stłumiony okrzyk.
Michael skinął głową ze łzami w oczach. Był poważnym człowiekiem, ale nawet Margaretha nie widziała go nigdy niemal
uroczystym jak dzisiaj.
– Będziemy razem w niebie. Bądź mocna w wierze,
Margaretho. Nasza ziemska pielgrzymka była krótka, lecz
było warto. Niebo jest warte wszystkiego, co nas teraz czeka.
Spotkamy się dopiero tam, moja Margaretho!
Doszli do więzienia. Po ostatnim, czułym pożegnaniu, zostali
brutalnie rozdzieleni i wsadzeni do różnych cel.
Margaretha rozejrzała się przerażona po celi, kiedy zamknięto
za nią drzwi. Maleńkie pomieszczenie nie miało mebli, z wyjątkiem kamiennej listwy mającej stanowić łóżko. W środku
okropnie śmierdziało. Zaczęła szlochać, osuwając się na twardy
kamień i wołać do Boga o siłę do zniesienia wszystkiego, co
nadejdzie.
Dwie cele dalej Michael stał, słuchając kluczy zgrzytających
w zamku. To nie był jego pierwszy pobyt w więzieniu, ale czuł,
że będzie ostatni. Ukląkł przed kamienną listwą i wylał serce
przed Bogiem, a łzy mieszały się ze słowami modlitwy. Cieszył
się z perspektywy pójścia do nieba i wiecznego przebywania
z Chrystusem, a z drugiej strony było mu ciężko. Był młody
i kochał żonę, podobnie jak innych braci i siostry w wierze.
Z chęcią służyłby Chrystusowi na ziemi dłużej.
– Złapali ich!
Ursula upuściła tamborek z haftem na kolana.
– Kogo? − zapytała stanowczo. – Kogo złapali?
Jozjasz stał w drzwiach z rozwianymi włosami i wbijał w nią
wzrok.
– Michaela i Margarethę! − zawołał. – Są w więzieniu!
Ursula nie mogła powstrzymać się od płaczu. Wkrótce cała
rodzina zgromadziła się wokół Jozjasza, zadając pytania.
– Kiedy ich aresztowano? Co wtedy robili? Czy zostaną
znowu zwolnieni?
– Zostali aresztowani w ubiegłym tygodniu podczas zgromadzenia − wyjaśnił Jozjasz. – Żołnierze znaleźli w kieszeni
Michaela Wyznanie Wiary ze Schleitheim. Samo to wystarczyło, żeby go wsadzić do więzienia.
– Wiedziałem, że będą mieli kłopoty przez ten dokument −
powiedział Henry, stojący z tyłu. – On zbyt swobodnie dzielił
się swoimi poglądami.
Każdy mógł jednak zauważyć, że ojciec nie jest zły na
Michaela. Wyglądał natomiast na smutnego i zmartwionego.
– Michael jest wartościowym młodym człowiekiem − kontynuował. – Jako mąż jest wart Margarethy. Mogli mieć przed
sobą jeszcze długą przyszłość, gdyby...
Pokręcił głową.

„Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu.” Psalm 127,4.

31

– Czy zostaną zabici? − zapytał Daniel jednym tchem.
W jego oczach widać było przerażenie.
– Najprawdopodobniej tak − odpowiedział ojciec na pytanie,
które wszyscy sobie zadawali. – Michael jest wybitnym przywódcą i władze o tym wiedzą. Ale Michael naprawdę żył tak,
jak szczerze wierzył.
A potem dodał szybko, jakby chciał wycofać to wyznanie,
jakie przed chwilą złożył:
– Władze muszą coś zrobić z anabaptystami, oczywiście. Nie
mogą ich ignorować, ryzykując kompletnym chaosem.
Serce Ursuli biło szybko. Spojrzała na matkę i widząc jak
płacze, sama również zalała się łzami. To nie może być prawda!
Nie mogliby zabić Margarethy i Michaela! Podeszła do mamy,
która objęła ją ramieniem.
Trzasnęły drzwi i Ursula wiedziała, że ojciec wyszedł na
zewnątrz, żeby być sam.
Jozjasz chciał pójść za nim i przekonać go do zmiany zdania,
ale zrezygnował. Był jedynym członkiem rodziny, który
naprawdę znał Boga. Położył dłoń na drżącym ramieniu młodszego brata i powiedział:
– Mamo, czy mogę się pomodlić? Bóg zna przyszłość i może
nas teraz pocieszyć, jeśli Mu pozwolimy.
Agnes spojrzała na tego wysokiego chłopca stojącego przed
nią.
– Pomódl się na głos, proszę − powiedziała, roniąc kolejną
łzę. – I nie trać wiary! Potrzebujemy jej.
Łkania Ursuli powoli ucichły. Sama również modliła się po
cichu, prosząc Boga, żeby zachował Michaela i Margarethę
od zła.

..................
– Byliśmy tam przez dwa miesiące.
Michael spojrzał w górę, odrywając wzrok od piaszczystej
podłogi, na której rysował bezcelowe wzory.
– Dwa długie miesiące − rozmyślał. – Czyżby ten czas już
minął?
Wkrótce po tym, jak Michael znalazł się w celi, dołączyło do
niego trzech innych więźniów. Dwóch z nich znał już wcześniej,
a teraz szybko zaznajomił się z trzecim. Po krótkim czasie spędzonym razem rozmawiali, jakby się znali od lat.
– Wydaje mi się, jakby upłynęły już całe lata − powiedział
gorzko jeden z pozostałych. – Czasem zastanawiam się, jaki
jest sens siedzieć w takim miejscu jak to. Nie możemy głosić
Ewangelii ani szerzyć Królestwa Bożego. Nie możemy nawet
żywić naszych rodzin! Dlaczego nie wyrzec się swoich poglądów, żeby móc robić coś pożytecznego?
Michael przestał rysować na piasku i powiedział poważnie:
– Bracia, nie wolno nam wyrzekać się wiary, kiedy jesteśmy
już tak blisko otrzymania nagrody. Życie tutaj w zimnie o chlebie i wodzie dzień za dniem jest zniechęcające i samotne. Ale
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pomyślcie o pięknym życiu przed nami! Powinniśmy się nawzajem zachęcać, wielbiąc Zbawiciela i modlić się za siebie, a także
za innych braci i siostry, którym nas brakuje! Za tymi murami
jest wiele do zrobienia.
Michael wyjął kawałek papieru z kieszeni poszarpanego
płaszcza.
– Oto pieśń, którą napisałem dzisiaj rano − powiedział.
– Zaśpiewamy?
Sam nadał ton, a potem ich głosy zabrzmiały w celi i wyszły
na korytarz.
„Bóg, który powołał nas na tę godzinę.
Sprawi, że zwycięsko wytrwamy,
I dzięki Jego łasce jedynie,
Życie wieczne będzie nam dane,
Które poza ziemskim padołem
Pustki już nie zazna, bólu ni mozołu”.3

Rozdział 16

Zwycięstwo
– Proszę o odczytanie na głos zarzutów przeciwko mnie −
powiedział Michael – i o jeszcze jedno przesłuchanie, żebym
miał okazję ponownie przemówić.
– Skoro masz Ducha Świętego, to powinieneś już wiedzieć,
jak brzmią te punkty! − zadrwił miejski urzędnik.
– Mam nadzieję, że moja prośba nie zostanie odrzucona −
odparł z szacunkiem Michael – bo oskarżenia nie są mi jeszcze znane.
– Zatem je odczytamy, skoro ma ci to dać satysfakcję − urzędnik wybuchnął okrutnym śmiechem.
Wziął dokument i odczytał go na głos. Zawierał dziewięć
zarzutów przeciwko Michaelowi, między innymi jego sprzeciw
wobec chrztu niemowląt i doktrynie o przeistoczeniu.4 Oprócz
tego, Michael opuścił klasztor i ożenił się, co było uznawane za
grzech przeciw Kościołowi.
Po odczytaniu listy zarzutów Michael zapytał, czy może przemówić do braci i sióstr w wierze. Otrzymał zgodę i odpowiedział dokładnie na wszystkie punkty, przytaczając Pismo na
poparcie każdego z nich. Następnie zwrócił się do sądu:
– Jeśli możecie nas poprawić na podstawie Biblii, to chętnie
uznamy nasze błędy i odwołamy błędne przekonania. Jesteśmy
gotowi ponieść konsekwencje wszelkiego zła, jakie popełniliśmy. Naśladujemy Boga najlepiej, jak możemy, lecz jesteśmy
otwarci na korektę.
Sędziowie wybuchli śmiechem, a urzędnik miejski zażartował:
– Pozwolimy katowi, żeby z tobą podyskutował!
3

Tłumaczenie Myron S. Augsburger, Pilgrim Aflame, Herald Press, 1967, str. 243.

4

Jest to wiara, że chleb i wino dosłownie stają się podczas komunii ciałem i krwią Chrystusa.

Michael skłonił głowę.
– Niech się dzieje wola Boża.
– Nie powinieneś był się w ogóle urodzić! − krzyknął rozgniewany sędzia.
Odpowiedź Michaela była natychmiastowa i zdecydowana.
– Bóg wie, co jest dobre − odparł, wbijając przenikliwy wzrok
w sędziego, który zareagował złością.
– Ty potworny łajdaku i arcyheretyku! Pozwól, że ci coś
powiem. Gdyby nie było nikogo, kto by wykonał na tobie
wyrok, to chętnie zrobiłbym to osobiście.
Ze szczerą modlitwą na ustach Michael odpowiedział:
– Bóg osądzi sprawiedliwie.
Po kolejnej wymianie zdań sędziowie wstali i opuścili salę,
żeby naradzić się, co zrobić z Michaelem.
– Ty heretyku! − syknął ktoś z sali, gdy sędziowie zamknęli
za sobą drzwi. – Powinieneś zostać zgładzony bez litości! Twoje
zachowanie jest nikczemne!
Natychmiast dołączyli do niego inni, zaciekle potępiając
Michaela i dysząc nienawiścią. Ktoś wyciągnął miecz i zawołał:
– Pokażę ci, jak właściwie używać tego!
Michael nie odpowiedział. Nie rozgniewał się, ani nie wyglądał na zawstydzonego. Zamiast tego, spokojnie i poważnie
wiódł wzrokiem po każdej z osób obecnych na sali.
– Zniosę to chętnie ze względu na Chrystusa − szepnął do
siebie. – On przeszedł dla mnie o wiele więcej!
– Dlaczego opuściłeś klasztor? − zapytał ktoś ostentacyjnie.
– Byłeś tam przeorem i miałeś wysoką pozycję! Opuszczenie
zakonu i ożenek to był grzech!
– Byłem tam panem według ciała − odparł Michael. – Ale
wybrałem lepszą drogę.
Mówił bez śladu lęku, a jego twarz w żadnym momencie nie
okazywała ani trochę zmieszania czy wątpliwości. Jeśli prowadził jakąś walkę, była to walka wewnętrzna z Bożą pomocą.
Sędziowie powrócili i orzekli wyrok. Jeszcze tego samego dnia
Michael miał być bezlitośnie torturowany. Jego ciało miało
zostać rozszarpane gorącymi szczypcami, język miał mu zostać
wyrwany, a na końcu miał zostać spalony na stosie.
Michael skłonił głowę, przyjmując decyzję.
– Drogi Ojcze, niech się stanie wola Twoja − szepnął.5

..................
Margaretha wstrzymała oddech. List od Michaela!
„Moja kochana, kochana Margaretho. Ufam, że zdołałaś
zachować wiarę pomimo ucisków, jakie przechodzisz. Dzisiaj
zostałem skazany na śmierć i dzięki łasce Bożej pozostałem
wierny sprawie Ewangelii. Czekam, aż znowu spotkamy się
w wieczności i już nic nas nigdy nie rozdzieli!”.
5

Relacja zaczerpnięta z książki Zwierciadło męczenników, str. 416–418.

Margaretha skłoniła głowę, ukrywając twarz w dłoniach. Łzy
przechodziły przez jej palce i kapały na podłogę. Pośród cichego
łkania modliła się na głos za Michaela i jej własną rodzinę. Potem
wróciła do czytania.
„Droga żono, pozostań wierna do końca! Kocham Cię,
a moje modlitwy stale Ci towarzyszą. Jeśli już nie spotkamy się
na ziemi, to spotkam Cię ponownie TAM.”
„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”.
„Tak zawsze będziemy z Panem, moja ukochana żono”.

..................
– Ojcze, zlituj się nad tymi, którzy mnie prześladują. Przywiedź
ich serca do nawrócenia, żeby mogli Cię zobaczyć w dniu sądu.
Bądź blisko moich braci, którzy będą cierpieć za wiarę tak jak ja.
Trzymaj ich mocno, żeby pozostali Ci wierni i żebyśmy mogli się
spotkać w niebie. Och, Boże, daj mi łaskę zaświadczyć prawdzie
przez moją krew! I niech moja śmierć przyniesie owoc dla Twego
Królestwa.
Mimo że wyrwano mu język, Michael Sattler mógł mówić zrozumiale. Gdy 20 maja 1527 roku wrzucano go do rozpalonego ognia,
wołał: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego!”. Podnosząc
dwa palce na znak, że pozostał wierny do końca, Michael przeszedł do życia wiecznego.
– Już po wszystkim, Ursulo. Jest bezpieczny z Bogiem − Agnes
przyciągnęła roztrzęsioną córkę do siebie i otuliła ją własnym
szalem. Ona również płakała. – Chodź do domu, dziecko. Jozjasz
i Daniel czekają na nas.
Słabym krokiem weszły do powozu, który po nie przyjechał.
Jozjasz również wszedł do środka, każąc ruszać. Henry został
w domu twierdząc, że ma do załatwienia jakieś sprawy. Agnes
wahała się, czy zabrać Ursulę na egzekucję, lecz mała nie chciała
nawet o tym słyszeć. Pragnęła zobaczyć Michaela po raz ostatni.
– Michael nareszcie jest w niebie − powiedział Jozjasz zza pleców
Ursuli, uśmiechając się przez łzy. – Czy widziałyście jego zwycięstwo na końcu? On nie bał się umierać! Otrzymał wieczną nagrodę!
Jozjasz wyciągnął z kieszeni plik kartek.
– Tu jest list napisany przez Michaela z więzienia do kościoła
w Horb. Przeczytaj, mamo.
Agnes wzięła kartki, trzymając je bliżej światła. Zaczęła cicho
czytać:
„Moi umiłowani towarzysze w Panu! Łaska i miłosierdzie
od Boga, naszego niebiańskiego Ojca przez Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i moc Ducha Świętego niech będą z wami, bracia
i siostry.”
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„Nie mogę o was zapomnieć, i choć nie jestem z wami
w ciele, to troszczę się o was jako o współczłonków jednego
Ciała (…). Mówię wam przez łaskę Bożą, bądźcie dzielni
jak przystało na świętych Bożych (…). Umiłowani bracia,
rozpoznajcie, czy to, co do was piszę, jest prawdą, a jeśli tak,
to pilnie w niej chodźcie (…). Krótko mówiąc, bracia i siostry, to jest list pożegnalny do wszystkich, którzy prawdziwie
kochają Pana i chodzą z Nim (…), a także świadectwo mojej
miłości do was, jaką Bóg włożył w moje serce ze względu na
nasze zbawienie (…)”.
List był długi, a gdy Agnes doszła do końca, podniosłym
tonem przeczytała ostatnie zdania:
„Módlcie się nieustannie za wszystkich, którzy pozostają
w więzach. Niech Bóg będzie z wami wszystkimi. Amen.
„Napisano w więzieniu w Bitzdor przez brata Michaela
Sattlera ze Staufen oraz moich współwięźniów w Panu”.6
Agnes złożyła list i przez chwilę trzymała go przy piersi.
Wszyscy umilkli, a potem powiedziała:
– Chcę się tam spotkać z Michaelem. Jozjaszu, czy możesz
się za nas pomodlić, żebyśmy również znaleźli drogę? − emocje
dławiły jej słowa.
– Pomodlę się od razu − odparł Jozjasz radośnie. Zatrzymał
powóz. Skłonił głowę i zaczął: – Nasz Ojcze w niebie, potrzebujemy Cię teraz, pogrążeni w bólu związanym ze śmiercią
Michaela i świadomi, że Margaretha prawdopodobnie pójdzie w jego ślady. Prowadź nas, którzy Cię szukamy, żebyśmy
wiedzieli, jaka jest Twoja doskonała wola dla każdego z nas...
Ursula znów poczuła napływające łzy.
– Bóg pokazał Michaelowi właściwą drogę − szepnęła do
siebie. – I mnie też pokaże!
Po cichu zaczęła się modlić. Drogi Boże, wiem, że Michael
znalazł Twoją drogę. Dziękuję Ci, że pokazałeś ją również
Jozjaszowi. Pomóż rodzicom i Danielowi również uwierzyć. Pomóż mi wiedzieć więcej o Tobie i zachowaj kochaną
Margarethę! Pomóż jej, żeby się nie poddała!
Jozjasz skończył się modlić i w powozie zrobiło się jakoś
dziwnie cicho. Michael był już w niebie. To wydawało się takie
nierealne. Ursula kurczowo splotła dłonie. Chciałaby go tam
spotkać.

..................
Margaretha podniosła głowę na dźwięk kroków z korytarza.
Kiedy się zbliżały, usłyszała szelest jakiejś szaty oprócz zwykłego
brzęczenia metalu, towarzyszącego strażnikom. Czyżby ktoś
mnie przyszedł odwiedzić? Miała wystarczająco dużo czasu,
żeby poprawić włosy i wyprostowana stanąć na podłodze, zanim
otworzyły się ciężkie drzwi celi.
6
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– Chciałabym ci pomóc − słowa z ust wysokiej hrabiny, która
zjawiła się w drzwiach, zdumiały Margarethę. Dwaj strażnicy
eskortujący szlachciankę stali przy drzwiach pilnując, żeby więzień nie próbował uciec.
– Dziękuję! − uśmiechnęła się Margaretha.
Hrabina odwzajemniła uśmiech.
– Przyszłam ci powiedzieć, że twoje życie może zostać oszczędzone. Hrabia nie miałby żadnej przyjemności w oglądaniu, jak
cię topią. Prosi jedynie, żebyś odwróciła się od głupoty i wróciła do kościoła państwowego. Będziemy szczęśliwi, mogąc ci
w tym pomóc!
Margaretha spoważniała i powoli pokręciła przecząco głową.
– Nie mogę zaprzeć się prawdy. To dla mnie wielki zaszczyt,
że mogę cierpieć za posłuszeństwo Chrystusowi. Teraz, gdy
jestem tak blisko osobistego spotkania z Nim, nie odwrócę się
od Niego!
Hrabina była zdumiona. Uważnie przyglądała się szczerej
twarzy Margarethy.
– Czy wiesz, że twój mąż nie żyje? − zapytała wreszcie.
– To nieprawda − Margaretha po raz kolejny się uśmiechnęła.
– Jest jak najbardziej żywy i jest z Bogiem, którego umiłował.
Cieszę się, że pozostał wierny Chrystusowi aż do końca. Teraz
jest w niebie, ciesząc się szczęściem i odpoczynkiem, jakiego na
ziemi zaznać nie można.
Przerwała i na chwilę skłoniła głowę.
– Chciałabym panią zaprosić, by również pani przyłączyła
się do nas w tej nadziei.
Hrabina pokręciła głową.
– Nie mogę − odparła ze smutkiem. – Chciałabym tylko,
żebyś sobie zdała sprawę z tego, co robisz. Hrabia jest gotów cię
uwolnić pod warunkiem, że zachowasz swoje poglądy wyłącznie
dla siebie. Masz przed sobą obiecującą przyszłość, Margaretho!
– Tak, mam! − oczy Margarethy nabrały blasku. – Czekam
na spotkanie z moim Zbawicielem! Uciski i smutki tego życia
to nic w porównaniu z przebywaniem z Nim na zawsze!
Hrabina znowu pokręciła głową. Prośba w jej oczach przerodziła się w tęsknotę. Dała znak strażnikom, że jest gotowa
do wyjścia.
Margaretha obserwowała całą trójkę wychodzącą z celi.
Myśląc o hrabinie, posmutniała.
Kilka godzin później Margaretha odważnie dała się utopić
w rzece Neckar. Była pewna, że warto zrobić wszystko, by spotkać Zbawiciela twarzą w twarz.
I tak już zawsze będą z Panem.
—Koniec
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Choć wokół szaleje wzburzone morze
ja wiem komu serce me ufa
ludzka siła nic nie pomoże
lecz Ty Panie mnie zawsze wysłuchasz
Choć wokół same kłopoty, trudności
i nie wiem co jeszcze mnie czeka
ja Bogu ufam bez granic, bez końca
nie boję się śmiertelnego człowieka
Ty Panie jesteś Bogiem moim
Tobie swe życie oddałam
ukryjesz mnie w cieniu ręki Swojej
bym bezpiecznie przy Tobie trwała
Ja Boże wołałam a Tyś mnie wysłuchał
bo Ty wysłuchujesz grzesznika
schyliłeś się nade mną, ożywiłeś mego ducha
i radość me serce przenika!
Jezu ja wiem, że Słowo Twe pewne
i nikogo z nas nie zawiedzie
Odkupionych przez Siebie
z radością i weselem
do Swego Królestwa przywiedziesz!
Amen .
—Aneta Hotloś

Czy Jezus mógłby być
skutecznym biznesmenem?
Czy Jezus mógłby być skutecznym biznesmenem w dzisiejszym
świecie? Zdecydowanie tak! Jego nauki nie stoją w sprzeczności
z biznesem. Wielu ludzi mogłoby potwierdzić, jak nauki Jezusa pomogły
im rozwiązać konflikty z klientami, rozwinąć bazę lojalnych klientów,
a nawet odzyskać zaległe płatności. Jednak chcąc odpowiedzieć na
to pytanie, musimy przedefiniować nasze pojęcie sukcesu. Jeśli nasza
wiodąca motywacja opiera się na pożądaniu wielkich zysków, wówczas
w Nowym Testamencie nie znajdziemy tego, co gwarantuje wierzącej
osobie znaczny dochód. Jeśli jednak nasza motywacja opiera się na
chęci zapewnienia własnej rodzinie środków do życia, pomocy ubogim
i pragnieniu bycia światłem Jezusa dla świata, to możemy śmiało
podjąć wyzwanie. Jezus wzywa dzisiaj wielu przedsiębiorców, by złożyli
swoje osobiste ambicje na ołtarzu, a przedsięwzięcia naszego Ojca
w niebie uczynili swoim priorytetem.
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