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3„PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce.” 1 Księga Samuela 16,7

Nasze „zdjęcia”, „filmy” 
i „obrazy rezonansu magnetycznego”

Czterdziestu sześciu uczniów z klas 6-9 w naszej 
chrześcijańskiej szkole dziennej właśnie ukończyło 
program w pewnym chrześcijańskim ośrodku 
wypoczynkowym. Jako ich nauczyciel muzyki 
byłem zadowolony z ich wysiłków, wytrwałości 
i dobrej postawy w trakcie ćwiczeń. To wszystko 
zaowocowało inspirującym programem i miałem 
wrażenie, że starsi mieszkańcy ośrodka zostali 
pobłogosławieni. Po zakończeniu programu dyrek-
tor gorąco pogratulował uczniom wspaniałego 
występu, a szczególnie pochwalił chłopców. Czasem 
tacy młodzi chłopcy bywają trochę onieśmieleni, 
gdy mają śpiewać z entuzjazmem, bo przechodzą 
mutację i głos im się zmienia, jednak ci spisali się 
świetnie.

Podczas zajęć z muzyki w następnym semestrze 
omówiłem ten program z uczniami i pochwali-
łem ich. Jedna z uczennic wspomniała, że zda-
niem jej ojca opinia dyrektora tamtego ośrodka na 

temat śpiewu naszych uczniów była przesadzona. 
Zarówno on i my, jako nauczyciele, zdawaliśmy 
sobie sprawę, że nasi chłopcy nie śpiewają z takim 
entuzjazmem na co dzień.

Mimo że ich wysiłki włożone w wykonanie tego 
specjalnego programu były godne pochwały, przy-
pomniałem uczniom, że Bóg zawsze jest bardziej 
zainteresowany „materiałem filmowym” z naszego 
życia niż tylko „zdjęciami”. Śpiewanie dla Pana to nie 
tylko jakiś program; to jest styl życia. Oczywiście, 
bez względu na to, czy ćwiczymy śpiew, gotowa-
nie, czy przygotowujemy się do innych szczegól-
nych wydarzeń, zawsze powinniśmy chcieć wypaść 
jak najlepiej – i słusznie, bo robimy to z szacunku 
dla innych. Rodzice powinni oczekiwać od dzieci 
jak najlepszego zachowania podczas wizyty dziad-
ków albo podczas nabożeństwa. Młody mężczyzna 
będzie się starał zrobić dobre wrażenie na kobiecie, 
którą podziwia.

—James K. Nolt

od redakcjisłowo

„Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. 
Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.” 1 List Jana 2,13
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Takie wydarzenia są jednak raczej jak „zdjęcia” 
z naszych najlepszych momentów niż jak „filmy”  
z normalnego życia. Dzieci, młodzież i dorośli muszą 
się uczyć, jak ważne jest dawanie z siebie wszyst-
kiego podczas wykonywania rutynowych czyn-
ności w życiu i w codziennych relacjach z normal-
nymi ludźmi, jak choćby członkowie rodziny. Dobre 
relacje w kościele, rodzinie i społeczności nie opie-
rają się na udanych „zdjęciach”, tylko na „materiale 
filmowym”.

Królestwo Boże nie będzie efektywnie budowane 
przez sporadyczne dobre uczynki, lecz dzięki sta-
łemu życiu w sprawiedliwości. Jednak świat, ciele-
sność i diabeł stale usiłują to życie atakować i zakłó-
cać. Mając do dyspozycji współczesną technologię, 
można łatwo retuszować zepsute zdjęcia, ale żeby 
kasować i retuszować „zdjęcia” i „filmy”, które Bóg 
robi naszym grzechom, potrzebujemy wiary i drogo-
cennej krwi Chrystusa.

Ponadto, Bóg pragnie czegoś więcej niż tylko 
dobrych uczynków zewnętrznych. Aby robić świetne 
„filmy” naprawdę przydatne do budowania Jego kró-
lestwa, Bóg musi zmienić serce człowieka.

Badanie medyczne i diagnoza stanu zdrowia 
mogą być dzisiaj o wiele bardziej zaawansowane 
niż lata temu. Lekarz nie jest ograniczony do bada-
nia zewnętrznego jak mierzenie pulsu, lecz ma rów-
nież do dyspozycji takie narzędzia jak rentgen, 
ultradźwięki i obrazowanie rezonansem magnetycz-
nym. Na przykład diagnozując pacjenta z chorobą 
serca, może mu zrobić EKG albo nawet monitorować 
pracę serca przez cały dzień lub tydzień. Te wszyst-
kie narzędzia umożliwiają specjalistom zgromadze-
nie zdumiewających ilości informacji, żeby postawić 
lepszą diagnozę.

Wszechwiedza Boga o wiele przewyższa jakikol-
wiek przyrząd, który człowiek kiedykolwiek wynaj-
dzie. Oprócz „zdjęć” i „filmowania”, stale robi nam 
„obrazy rentgenowskie” i „badania rezonansem 
magnetycznym”, badając stan naszych serc i umy-
słów. Tak jak psalmista Dawid, szczery chrześcija-
nin ma w sercu pragnienie: „Przeniknij mnie, Boże, 
i poznaj moje serce; wypróbuj mnie i poznaj moje 

myśli; I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawo-
ści, a prowadź mnie drogą wieczną” (Ps 139,23-24). 
Uznanie badań Bożych i Jego diagnozy prowadzi nas 
do duchowego wzrostu.

Aby poprawić wyniki naszego duchowego „rezo-
nansu magnetycznego”, musimy chcieć, żeby Słowo 
Boże penetrowało nas i odnawiało. „Słowo Boże 
bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki 
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić 
myśli i zamiary serca” (Hbr 4,12). Zdrowe ciało jest 
uzależnione od zdrowych stawów, szpiku i innych 
funkcji wewnętrznych; a zdrowe chrześcijańskie 
życie zależy od odkupienia duszy i ducha, a także 
od „odnowienia zamysłów serca”.

Daremne są próby robienia wrażenia na Bogu 
swoimi dobrymi uczynkami, ponieważ Jego „rezo-
nans magnetyczny” ujawnia znacznie więcej. „Wielu 
powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie proroko-
waliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie 
wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czy-
niliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy 
was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czy-
nicie nieprawość” (Mt 7,22-23). Ci ludzie stawiali na 
robienie dobrego wrażenia, być może przede wszyst-
kim na ludziach, ale najwyraźniej nie mieli osobistej, 
żywej relacji z Bogiem.

Mam nadzieję, że moi uczniowie będą nadal śpie-
wać, idąc przez życie – śpiewać „nową pieśń” opartą 
na nowym życiu w Chrystusie Jezusie i robić to  
z wdzięcznością w sercach dla Pana (patrz Kol 
3,16). Sam chcę to robić, nie tylko śpiewając, ale we 
wszystkich aspektach życia. „A wszystko, co czynicie  
w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię 
Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego” 
(Kol 3,17). „Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokol-
wiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale 
Boga” (1 Kor 10,31). Dzięki Bożej łasce i sile, nasze 
uczynki, słowa i myśli mogą robić takie „zdjęcia”, 
„filmy” i „obrazy rezonansu magnetycznego”, które 
są Bogu miłe i oddają Mu chwałę.

 
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wyobraź sobie pana młodego podczas wesela, 
który elegancko się ubrał i uczesał, ale nie ma poję-
cia o tym, że jego jasna marynarka jest z przodu 
upaćkana czerwonym sosem po spaghetti. Czy 
myślisz, że ludzie będą zwracać uwagę w 99 pro-
centach na jego piękny ubiór, a w 1 procencie na tę 
plamę? To właśnie ona rzuci im się w oczy, prawda?

Podobnie, możesz kierować się wszystkimi wska-
zówkami podanymi w tej książce, a mimo to zruj-
nować całe kazanie czymś, co będzie działało na 
słuchaczy jak upaćkana marynarka pana młodego 
na weselnych gości. Dla ciebie to może być nie-
wielki problem, ale nie dla zgromadzenia, przed 
którym staniesz. Oto pięć rzeczy, które mogą kaza-
niu zaszkodzić:

 · niepoprawna wymowa słów,

 · nieodpowiednia postawa i rozpraszająca mowa 
ciała,

 · niestosowny ubiór i niechlujny wygląd,

 · używanie „wypełniaczy”,

 · przekraczanie wyznaczonego czasu.

Pięć rzeczy, które mogą 
zepsuć dobre kazanie

Błędne wymawianie słów
Powinno być oczywiste, że przygotujemy się, by 

odpowiednio wymawiać wszelkie słowa, których 
będziemy używać w kazaniu. Jeden błędnie wymó-
wiony wyraz – szczególnie jeśli jest oczywisty  
i centralny dla twojego przesłania – może odwró-
cić uwagę słuchaczy od całości.

Najgorszy przepadek błędu w wymowie słysza-
łem, będąc jeszcze nastolatkiem, gdy mieszkałem  
w Teksasie. Kaznodzieja mówił na temat dyscy-
pliny i miał wyraźny problem z akcentowaniem  
w wyrazie, który był najczęściej powtarzany  
w całym przemówieniu. Przez sześćdziesiąt minut 
kazał o ważności dys-CYP-liny. Akcentował zawsze 
środkową sylabę i wątpię, czy ktokolwiek zapamię-
tał treść kazania – trudno było słuchaczom nie 
zauważać „wielkiej czerwonej plamy” dys-CYP-
-liny pojawiającej się co kilka minut.

Najprawdopodobniej pomylisz się w wymowie 
podczas czytania któregoś fragmentu Biblii. Nawet 
jeśli nie przećwiczysz na głos innych części kaza-
nia, to zalecam przeczytanie na głos wszystkich 

—David BercotCzęść dziewiąta

Jak efektywnie przemawiać

nauczanie
„Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.” Księga Psalmów 119,130
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fragmentów przed ich publicznym wygłoszeniem. 
To powinno pomóc, w razie gdybyś nie wiedział, 
jak wypowiadać konkretne słowo.

Biblijne wyrazy, o które najłatwiej się potknąć, 
najczęściej wiążą się z imionami i nazwami miejsc. 
Właściwą ich wymowę możesz znaleźć w źródłach, 
a jeśli się to nie uda, to spróbuj się skontaktować  
z kimś, kto albo sam wie, jak dany wyraz wyma-
wiać, albo gdzie tę właściwą wymowę znaleźć.

Inne słowa w Biblii też mogą narobić nam sporo 
problemów. Pamiętam, jak pewien mówca cytował  
w kazaniu 2 List Piotra 3,3: „Wiedzcie przede 
wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą 
szydercy z drwinami, którzy będą postępo-
wać według swych własnych pożądliwości”. 
Nie mam pojęcia, skąd on wziął taką wymowę 
wyrazu, ale zaakcentował pierwszą sylabę  
w „SZY-dercy” i od tego momentu nie mogłem się 
skupić na niczym innym. Efekt jest podobny do 
nagłego włączenia się alarmu przeciwpożarowego 
w szkole podczas lekcji. Syrena milknie, ale ucznio-
wie nadal myślą o alarmie i nauczyciel ma tę lekcję  
„z głowy” w sensie dydaktycznym. Podobnie może 
być ze wszystkim, co kaznodzieja będzie mówił po 
popełnieniu tak koszmarnego błędu.

Jeszcze gorsze jest to, że takie błędy kwestionują 
wiarygodność mówcy. Słuchacze zaczynają się zasta-
nawiać, czy aby na pewno on wie, o czym mówi. 
No, bo co byś pomyślał o mechaniku, który nie 
umie nawet poprawnie wymówić nazwy części 
samochodu, która się zepsuła? Gdyby postawił dia-
gnozę, że masz zepsutą „na-GRZEW-nicę”? Czy 
powierzyłbyś mu własny samochód?

Nieodpowiednia postawa i rozpraszająca 
mowa ciała

Postawa podczas publicznego przemawiania 
powinna być nieco bardziej formalna niż w rozmo-
wie ze znajomym. Na przykład w tym drugim przy-
padku opieranie się o krawędź mebla nie jest niczym 
zdrożnym. Lecz wygłaszając kazanie, nie powinni-
śmy przysiadać na rogu ławki czy opierać się łokciem  
o kazalnicę.

Stój prosto, ale nie sztywno. Sztuczna postura 
(niczym żołnierz przed pałacem Buckingham) roz-
praszałaby słuchaczy. Z drugiej strony nie powinie-
neś opierać się o pulpit, jakby ci się robiło słabo. 

W niektórych kościołach nie jest dobrze 
widziane chodzenie kaznodziei podczas głoszenia. 
Gospodarze wolą, żebyś stał spokojnie za kazal-
nicą czy pulpitem. Powinieneś szanować obyczaj 
w kościele, do którego zostałeś zaproszony jako 
mówca.

W innych kościołach nikt nie ma nic przeciwko 
temu, gdy zachowujesz się podobnie jak podczas 
większości rozmów nieformalnych. W końcu pod-
czas godzinnego przemówienia trzeba się trochę 
poruszać w naturalny sposób. Dlatego w wielu spo-
łecznościach absolutnie nie będzie problemem, jeśli 
staniesz obok kazalnicy z jednej strony, a potem  
z drugiej. Unikaj jednak chodzenia w tę i z powro-
tem niczym zwierzę w klatce. Dla większości słu-
chaczy to jest rozpraszający widok – podobnie jak 
kiwanie się w tył i w przód niczym wahadło.

Jeśli nie jesteś pewien, jakie zwyczaje panują  
w miejscowym kościele odnośnie kaznodziejów, to 
po prostu zapytaj o to, zanim zaczniesz mówić.

Niestosowny ubiór i niechlujny wygląd
Jak powinieneś być ubrany, gdy wygłaszasz kaza-

nie? Odpowiedź brzmi: tak jak jest to uznawane 
za stosowne w kościele, gdzie usługujesz. W nie-
których kościołach wymagana jest marynarka;  
w innych jedynie stosowna koszula. Jeśli nie jesteś 
pewien, jakie są miejscowe oczekiwania, porozma-
wiaj z osobami, które cię zapraszają. Przecież nie 
chciałbyś, żeby twój ubiór stał się główną „atrak-
cją” przesłania.

Niechlujny, zaniedbany wygląd również jest wysoce 
niepożądany i rozpraszający. Upewnij się zatem, że 
nie jesteś rozczochrany, a koszula jest wyprasowana. 
Jeśli kołnierzyk jest przypinany na guziki, to go 
przypnij. W innym przypadku ktoś może za bardzo 
się przejąć twoim powykręcanym kołnierzykiem,  
a za mało treścią kazania.
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Używanie „wypełniaczy”
„Wypełniacze” to krótkie słowa lub zwroty sto-

sowane przez wielu mówców na początku lub na 
końcu poszczególnych zdań. Niektóre znane przy-
kłady to „eee...”, „yyy...”, „po prostu”, „prawda”, 
czy „widzicie”. Trzech ostatnich można użyć kilka 
razy podczas kazania w odpowiednich momen-
tach. Ale jeśli pojawiają się między większością 
zdań, to zaczynają pełnić rolę „wypełniaczy”.

Przemawiając w sposób improwizowany łatwo 
można wpaść w nawyk dodawania „wypełnia-
czy”, żeby zyskać na czasie przed sformułowaniem 
następnej myśli. Sam bardzo długo miałem ten 
problem. Przez całe życie musiałem pracować nad 
wyeliminowaniem z moich kazań „wypełniacza” 
w postaci: „yyy...”. I wciąż jeszcze nie udało mi się 
zrobić tego do końca. Potrafię się jednak kontrolo-
wać. Oto kilka rzeczy, które mi pomogły. Poniższe 
kroki mogą kazać się pomocne i tobie:

1. Zorientuj się, czy używasz „wypełniaczy”. 
Zazwyczaj mówca w ogóle nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Ja się zorientowałem dopiero wtedy, gdy 
żona mi powiedziała, że w moich kazaniach jest 
za dużo „yyy...”. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak 
bardzo jest źle – dopóki nie wysłuchałem nagra-
nia. Nie mogłem uwierzyć. Wydawało mi się nie-
możliwe wypowiedzenie tyle razy „yyy...” w tak 
krótkim czasie.

Dlatego zalecam, żebyś przesłuchał sobie od 
czasu do czasu nagrania własnej wypowiedzi. Nie 
zniechęcaj się, jeśli odkryjesz w niej szereg „wypeł-
niaczy”. To jest problem większości mówców  
i musimy z tym walczyć. Świadomość problemu 
jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania.

2. Musisz chcieć pokonać ten nawyk. Kiedy ja sam 
już się o nim boleśnie przekonałem, wiedziałem, 
że muszę się go pozbyć, jeśli chcę być użyteczny 
dla Boga jako nauczyciel. Bez szczerego pragnie-
nia eliminacji własnych „wypełniaczy”, nigdy się 
ich nie pozbędziesz. W trakcie tych zmagań klu-
czowa będzie modlitwa.

3. Zwolnij i nie bój się ciszy. Analizując własną 
sytuację, zdałem sobie sprawę, że głównym powo-
dem powtarzania „yyy...” jest paniczny lęk przed 
przerywaniem kazania ciszą. Oczywiście robi-
łem zamierzone pauzy dla podkreślenia konkret-
nej myśli, ale bałem się niespodziewanych przerw,  
w czasie których będę musiał się zastanowić nad 
kolejnym zdaniem.

Wreszcie zdałem sobie sprawę, że muszę po prostu 
zaakceptować te momenty ciszy. To jest natu-
ralny element przemawiania improwizowanego. 
Nie wątpię, że niektórzy mówcy osiągnęli biegłość 
pozwalającą na mówienie bez przerw na chwilę 
zastanowienia. Nie jestem jednym z nich i ty rów-
nież możesz takim nie być. Przyjmij zatem, że nic 
złego się nie stanie, jeśli od czasu do czasu zrobisz 
pauzę i zbierzesz myśli. To nie powinno rozproszyć 
słuchaczy. W przeciwieństwie do „wypełniaczy”.

4. Zapisz sobie w notatkach, żeby unikać konkret-
nych wyrazów i zwrotów. Przez wiele lat u góry każdej 
strony konspektu pisałem wielkimi literami słowo 
„yyy...”. To było ostrzeżenie, żebym go nie używał. 
Teraz już nie muszę go pisać. Z Bożą pomocą wresz-
cie udaje mi się kontrolować ten nawyk.

Oczywiście od czasu do czasu zdarza mi się 
popełnić ten błąd. W końcu nic wielkiego się 
nie dzieje, jeśli czasem się pomylę. Pamiętaj, 
że masz prowadzić rozmowę ze słuchaczami,  
a przecież rozmawiając mniej formalnie, wszy-
scy używamy „wypełniaczy”. To się staje uciąż-
liwe dla słuchaczy tylko wtedy, kiedy jest ich  
o wiele więcej niż w codziennych rozmowach.

5. Kontroluj sam siebie. Gdy już ujarzmisz tę przy-
padłość, będziesz chciał się upewnić, że już nigdy 
nie wróci. Dlatego proś żonę lub znajomych o jakieś 
reakcje, żeby się upewnić, czy „znowu tego nie zro-
biłeś”. Możesz również przesłuchać nagrania które-
goś z własnych kazań.

Przekraczanie wyznaczonego czasu
Wyobraź sobie, że lecisz z Nowego Jorku do 

Dallas. Wszystko przebiega doskonale: samolot 
wyleciał punktualnie. Pilot umiejętnie minimalizuje 
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—Ephraim Martin

Jezus już przyszedł. Co to znaczy dla ciebie? Pamiętacie, 
jak w dzieciństwie odczuwaliście lęk, ale kiedy przyszedł 
rodzic, nagle wszystko wracało do normy? Czasem jako 
dorośli także stajemy wobec doświadczeń, które wydają 
nam się nie do uniesienia, albo zbyt mroczne, ale kiedy 
ktoś nas wspiera, albo zaoferuje pomoc, widok rozja-
śnia się. Czasem okoliczności zmieniają się, a czasem 
nie zmieniają, ale zwyczajnie sama wiedza, że ktoś się 
troszczy, ktoś chce być z nami w tych doświadczeniach, 
jest już ogromną pociechą. Podobnie jest z tym, że Jezus 
przyszedł i powinniśmy odkrywać w Jego obecności 
pocieszenie; jednak w głębszym znaczeniu niż wszyst-
kie inne jego rodzaje. 

Rozważmy na przykładzie Pisma Świętego, jakie 
skutki wywołała obecność Jezusa w ciele na ziemi. 
Aniołowie ogłosili pasterzom pośród ciemnej nocy 
radosną wieść, że Jezus narodził się w mieście Dawida  
(Łk 2,8-11). Pasterze poszli i przekonali się, że to prawda. 
Powrócili chwaląc i uwielbiając Boga (w. 20). Czy widać 
w tym jakiś wpływ?

Symeon otrzymał wcześniej obietnicę, że nie umrze, 
zanim nie ujrzy Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z proro-
kinią Anną oczekiwał Jego nadejścia. Zauważmy jego 
odpowiedź w Ewangelii Łukasza 2,27-32 i 38, kiedy 
przybyli do świątyni i zobaczyli dziecię Jezus. Symeon 
powiedział: „Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie,  
w pokoju, według Twego słowa; gdyż moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie; które przygotowałeś wobec wszystkich 
ludzi”. Natomiast Anna „dziękowała Panu”. 

W Ewangelii Jana 2,1-11 czytamy o tym, jak Jezus 
został zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej. Ci, 
którzy go zaprosili, nie wiedzieli, kim jest, ale Jego 
matka, Maria, wiedziała. On był kimś więcej niż zwy-
kłym człowiekiem i Maria czuła się bezpiecznie w Jego 
obecności. Na tym weselu zabrakło wina, a ponieważ był 
tam Jezus, potrzeba ta została zaspokojona, gdyż ludzie 
postąpili według Jego polecenia. 

Dalej w tej samej Ewangelii, w rozdziale 2,13-17, znaj-
dujemy historię odwiedzin Jezusa w świątyni, gdzie wystę-
pował chaos i brak czci wobec Boga. Jezus przywrócił 

Jezus przyszedł na ziemię

dyskomfort pasażerów, unikając turbulencji. 
Stewardessy są przyjazne, a przekąski smaczne. 
Pilot jest tak uprzejmy, że informuje, nad jakimi 
miejscami przelatujecie. Właściwie jest tak pochło-
nięty pokazywaniem wam tych miejsc, że ląduje  
w Dallas z dużym opóźnieniem. W efekcie nie zdążyłeś  
z przesiadką na kolejny lot. I tak prysnął urok pięk-
nej podróży.

Przekraczanie wyznaczonego czasu kazania jest 
podobne. Twoje przemówienie może być doskonałe 
w każdym innym szczególe, lecz jeśli głosisz dłużej 
niż powinieneś, szybko możesz stracić cierpliwość  
i uwagę słuchaczy. Dlatego postanowiłem poświęcić 
cały rozdział temu zagadnieniu.

 Pytania do dyskusji
1. Wymień pięć rzeczy, które mogą zepsuć dobre 

kazanie.
2. W jaki sposób błędy w wymowie mogą roz-

proszyć uwagę słuchaczy?
3. Jaka powinna być postawa i ubiór kaznodziei?
4. Co to są „wypełniacze”? Wymień kilka z nich.
5. Jakie kroki może podjąć mówca, żeby ich 

unikać?

—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z Plain Speaking

©   2007 David W. Bercot
Wydawnictwo Scroll Publishing

Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—ciąg dalszy na str. 15

porządek i właściwą cześć. Bóg pragnie, aby nasze 
ciała były Jego świątynią. Jaki porządek znajdujemy 
w naszych ciałach? Spoglądając wstecz na swoje życie 
sprzed nawrócenia, przypominamy sobie ten bałagan, 
winę i niepokój, które spowodował grzech. Pamiętamy 
też radość, pokój i ukojenie, które przyszły, gdy otworzy-
liśmy serca dla Jezusa i przez wiarę przyjęliśmy oczysz-
czenie w Jego krwi.

Z pewnością możemy zaświadczyć, że Jezus przyszedł! 
Życie chrześcijańskie jest prawdziwe i szczere. Są i będą 

w nim bóle serca, bóle głowy i smutek, ale możemy 
doświadczać tej prawdy, że Jezus przyszedł. Życie chrze-
ścijańskie toczy się w tym ciele; jest zasiane w słabości  
i czasem doświadczamy upadków oraz źle ulokowanych 
sentymentów. Może też wtedy pozwalamy Jezusowi 
przyjść i wygnać z nas zamieszanie i materializm, aby 
mógł przemienić tę świątynię naszego ciała – domu kon-
sumpcji – w dom modlitwy. 

Po nakarmieniu pięciu tysięcy (Mk 6,45-46) Jezus 
nakazał swoim uczniom wsiąść do łodzi i wyruszyć na 
morze, a On sam poszedł na górę, aby się modlić. Przekaz 
Jana mówi: „Było już ciemno, a Jezus jeszcze do nich nie 
przybył”. Co gorsze, czytamy dalej: „A kiedy powstał 
wielki wiatr, morze zaczęło się burzyć”. Po jakimś czasie 
uczniowie ujrzeli Jezusa idącego do nich po wodzie  
i myśleli, że to duch. To spotęgowało ich frustrację, aż 
usłyszeli Jego słowa: „To Ja jestem, nie bójcie się”. Czy 
jesteśmy w stanie wyobrazić sobie ulgę, jaką przyniosło 
Jego nadejście? Uradowali się na Jego widok i w jednej 
chwili znaleźli się przy brzegu. Może większe wrażenie 
zrobiła na nich Jego obecność niż rozwiązanie problemu. 

W Ewangelii Marka 9,14-29 uczniowie ponow-
nie znaleźli się w ciężkich okolicznościach − nie byli  
w stanie wypędzić demona. Przyjrzyjmy się znowu, jak 
ludzie ci zareagowali na przyjście Jezusa: „Wszyscy 
ludzie, gdy tylko go zobaczyli, zdumieli się i przybie-
głszy, witali go”. Jego nadejście rozwiązało ich pro-
blem. Ci, którzy przyjęli Jego napomnienie („O poko-
lenie bez wiary!”), zastosowali się do Jego instrukcji  
o konieczności modlitwy i postu, dzięki czemu oczy-
wiście otrzymali przyszłe wyposażenie i błogosła-
wieństwo do służby.

Jezus przygotował swoich uczniów na czas swojej 
śmierci. Powiedział: „Ja odchodzę”. Jednak po Jego 
śmierci spotykamy uczniów wspólnie ukrywających się 
ze strachu przed prześladowaniami (J 20,19). Brakowało 
im bardzo obecności ich Pana. Jednak On przyszedł, 
stanął pośrodku nich i powiedział: „Pokój wam”. Jakże 
byli uszczęśliwieni na Jego widok! Te słowa nie mogą  
w pełni opisać ich radości. 

Kiedy Pan odszedł do nieba, Jego uczniowie pamiętali 
obietnicę Pocieszyciela. „A ja będę prosił Ojca i da wam 
innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha 
prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi 
ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami prze-
bywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę 
do was” (J 14,16-18). Ta obietnica jest także dla nas. 
Obecność Jezusa i obecność Ducha Świętego oznacza 
to samo. Tak – Jezus przyszedł i teraz już nie jest ogra-
niczony przez ludzkie ciało. Nikt z nas nie potrzebuje 
samotnie wiosłować przez Morze Galilejskie. Nikt z nas 
nie musi iść w ciemności przez życie bez światła Jezusa 
w swoim wnętrzu. 

Duch Święty nie umniejsza wartości ludzkiego towa-
rzystwa, o czym opowiada pewna historia chłopca, 
który bał się spać sam w ciemności. Jego mama pró-
bowała pocieszyć go słowami: „Wiesz przecież, że Bóg 
jest z tobą w każdej chwili”. Na to chłopiec odpowie-
dział: „Tak, ale ja chcę mieć kogoś, kogo mogę dotknąć”. 
Chrześcijanie mogą czasem czuć się w ten sam sposób 
samotni. Potrzebujemy się nawzajem. Jedni wierzący 
potrzebują innych. 

Jednocześnie ludzkie towarzystwo nie może być sub-
stytutem naszego Pocieszyciela. Żadna samotność nie 
dotyka tak głęboko, jak samotność w tłumie bez Jezusa. 
Jego obecność poprzez napełnienie Duchem Świętym 
pociesza nas w sposób niedościgniony dla nas, ludzi. 
Rzeczywiście, Duch Święty napełnia to, czego inni 
ludzcy pocieszyciele nie są w stanie. Ta myśl zainspiro-
wała psalmistę, kiedy powiedział: „Kogo innego mam 
w niebie? I na ziemi oprócz Ciebie w nikim innym nie 
mam upodobania” (Ps 73,25). 

Zamieszkująca nas obecność Jezusa jest wyjaśniona 
w Księdze Objawienia 3,20: „(...) wejdę do niego  

Jego obecność poprzez napełnienie Duchem 
Świętym pociesza nas w sposób niedościgniony 
dla nas, ludzi. 

Bóg pragnie, aby nasze ciała były Jego 
świątynią. Jaki porządek znajdujemy  
w naszych ciałach?
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Słowo „duma” często odnosi się do poczucia godności 
i wartości lub też szacunku dla siebie samego. Jako takie 
może ono obejmować różne pokrewne wartości jak czy-
stość, schludność, nieprzesadne dbanie o swoje ciało  
i tak dalej. Jednakże Biblia zawiera wiele fragmentów 
przeciwko dumie i ostrzega dumnych przed sądem 
Bożym, który dotknie wszystko, co wyniosłe. Duma 
w tym znaczeniu to pycha — nieuzasadnione poczucie 
wyższości w swoim mniemaniu, wygórowane poczucie 
własnej wartości, arogancja i zarozumialstwo. To jest 
stan, o którym będziemy pisać w tym artykule. 

Pierwszym bardzo oczywistym przejawem pychy 
jest spór. „Spór powstaje tylko dzięki pysze,  
a mądrość jest przy tych, co przyjmują radę” 
(Prz 13,10). Podobną myśl znajdujemy 
w Księdze Przypowieści 28,25. Pycha 
to stan duchowy, który prowadzi do 
zniszczenia. 

Księga Przypowieści 16,5; 29,28 
oraz 16,18 zapewniają nas, że: „Pycha 
poprzedza zgubę, a wyniosły duch 
— upadek”.

Księga Ezechiela 16,49 podaje pychę jako 
pierwszą na liście grzechów Sodomy. Księga 
Abdiasza w rozdziale 3. podaje przykład narodu, który 
został omamiony przez pychę i kolejne wersety ostrze-
gają nas przed karą z tego powodu. 

W nauczaniu Jezusa o belce i źdźble w 7. rozdziale 
Ewangelii Mateusza pycha porównana jest do belki. 
Nie widzi ona jakiejkolwiek potrzeby zmiany u siebie, 
ale wyolbrzymia to, co widzi u innych. W Nowym 
Testamencie faryzeusze są żywą ilustracją takiej 
postawy. 

W Ewangelii Łukasza Jezus podał przykład dwóch 
mężczyzn, którzy się modlili; jeden myślał i modlił się  
w trzeźwy sposób, zaś drugi był z siebie dumny i chełpił 
się swoimi dobrymi uczynkami. W rezultacie ten pierw-
szy został usprawiedliwiony, a ten drugi — nie. 

Spora część problemów zboru w Laodycei polegała 
chyba właśnie na pysze. Ci wierzący mieli o wiele lepszą 
opinię o sobie niż Jezus miał o nich. On widział ich 

prawdziwy stan. Choć pycha może być niezauważona 
przez osoby dumne, z pewnością Bogu to nie umknie 
(Ps 138,6).

Pycha jest uniwersalną pokusą i przybiera wiele zróż-
nicowanych form. Możemy być kuszeni do przeja-
wiania dumy z powodu naszych majętności, zdolno-
ści, wyglądu, rodziny albo innych naturalnych atutów. 
Sprawdzianem w tej dziedzinie jest 1 List do Koryntian 
4,7: „Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś 
nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, 
jakbyś nie otrzymał?”. Podobnie List do Rzymian 14,10 
zadaje dwa pytania pomocne w rozpoznawaniu pychy  

w nas samych. Osoba, która upiera się przy robie-
niu tego, co jej odpowiada; chce być sty-

lowa w ubiorze; przesadnie ceni schlud-
ność albo używa zewnętrznych ozdób, 

by przyciągać uwagę — ma problem 
z pychą. 

Może wydawać się to dziwne, ale 
nawet osoba, która ma kompleks 

niższości, wyraża pychę. I choć sama 
mówi o sobie dyskredytująco, to czuje 

się obrażona, gdy to samo powie o niej 
ktoś inny. Tacy ludzie próbują też często przy-

ciągnąć do siebie uwagę poprzez prawdziwe lub uda-
wane potrzeby. 

Ewangelia Marka 7,21-22 wyraźnie mówi, że 
pycha jest stanem serca i umieszcza kilka innych 
cech, które współistnieją z pychą. Duma sprawia, że 
trudno jest przyjmować radę, pouczenie lub napo-
mnienie. „Widzisz człowieka, co mądry w swoich 
oczach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego”  
(Prz 26,12). Pierwszy List do Tymoteusza 6,4 podaje 
pychę jako przyczynę odrzucenia zdrowej doktryny. 
Pierwszy List do Koryntian 10,12 ostrzega przed nie-
bezpieczeństwem, którego wszyscy musimy być świa-
domi: przekonaniem, że jesteśmy silni i stabilni, połą-
czonym z nieumiejętnością uznania własnych słabości. 

DUMA
—Marvin Wise

—ciąg dalszy na str. 34

Pycha nie widzi 
jakiejkolwiek 

potrzeby zmiany 
u siebie, ale 

wyolbrzymia to,  
co widzi u innych.
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Czasem zdarza się, że żona ze względu na swą oso-
bowość, zdolności czy osiąganie sukcesów jest bardziej 
popularna lub nawet słynna w otoczeniu od męża. Gdy 
mąż zauważy tę różnicę, wówczas może ona być źró-
dłem jego irytacji. Albo przeciwnie – może być z żony 
dumny i zadowolony. Tak czy inaczej, dla jego towa-
rzyszki życia powstaje problem. Jak powinna reago-
wać, gdy ludzie przychodzą po radę do niej, ignorując 
jej męża? Co zrobić, gdy często chcą skorzystać z jej 
talentu, pomijając męża, który po prostu w ich oczach 
jest mniej zdolny?

Jeśli chrześcijańska żona postanowi, że będzie 
wywyższać męża we własnych ocenach, to będzie 
wielce pomocne w eliminowaniu wszelkich przykrości, 
jakie on może odczuwać ze względu na jej niezwykłe 
przymioty. Jeśli taka żona będzie miała w sercu myśl: 
„Ten mężczyzna jest moją głową; polegam na nim, 
żeby mnie prowadził duchowo i dbał o moje potrzeby 
fizyczne; jest ojcem moich dzieci i kocha mnie”, to  
w naturalny sposób będzie przedstawiać męża wszyst-
kim znajomym i współpracownikom w sposób pełen 
szacunku.

Niewiele chrześcijańskich żon przyzna się do tego, 
że nie są uległe swoim mężom. Mimo to, wiele z nich 
pokazuje to swoim zachowaniem. Brak uległości może 
się przejawiać na wiele sposobów – często na tyle 

subtelnie, że sama żona nie jest świadoma tego, co robi.
Czytałem kiedyś relację pewnego małego chłopca 

zaniepokojonego tym, że tata wyszedł rano z domu zły 
na mamę. Mama go pocieszała, mówiąc: „Nie martw 
się, synku; żaden mąż nie umie się gniewać na swoją 
żonę zbyt długo”.

Ta kobieta zaświadczyła o tym, o czym wiedzą 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety już od stworzenia 
ludzi. Naturalne potrzeby biologiczne i fizyczne męża 
względem własnej żony są na tyle duże, że stanowią 
potężne narzędzie, jeśli ona zdecyduje się go użyć. 
Biblia wyraźnie odnosi się do tego, podając mężom 
i żonom jasne wskazówki. „Jednak, aby uniknąć nie-
rządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma 
swojego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, 
podobnie i żona mężowi. Żona nie ma władzy nad wła-
snym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy 
nad własnym ciałem, lecz żona. Nie okradajcie się  
z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, 
aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się 
zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej 
niepowściągliwości” (1 Kor 7,2-5).

Termin „powinność” użyty w tym miejscu Biblii jest 
interpretowany przez biblistów jako „obowiązek mał-
żeński”. Żona jest to winna mężowi, a mąż żonie. Po 
zawarciu ślubu oboje należą wzajemnie do siebie. Słowo 

—Richard Koehn

„Żony, bądźcie poddane”
Fragment książki Potrójny sznur

Część druga

rodzicówdla
Niech bojaźń Jahwe, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków... aby były przedłużone dni twoje” 

Księga Powtórzonego Prawa 6,2
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Boże uczy, że skąpienie współżycia małżeńskiego dru-
giej stronie jest równoznaczne z okradaniem jej.

Intymna relacja między mężem a żoną jest zapro-
jektowana w taki sposób, żeby obojgu sprawiała 
przyjemność. Wzajemna komunikacja, wrażliwość  
i troska między współmałżonkami w większości mał-
żeństw pozwala na taką intymność, która prowadzi 
do spełnienia. Nawet, jeśli większa odpowiedzialność 
za podtrzymywanie tej satysfakcjonującej relacji spo-
czywa na mężu, żona również powinna właściwie na 
to reagować.

Są kobiety uważające, że powstrzymywanie się od 
współżycia z mężem jest dowodem własnej pobożności 
i zapierania się siebie. Apostoł pokazuje, że takie rozu-
mowanie jest sprzeczne z prawami natury. Ta rzekoma 
wstrzemięźliwość otwiera szatanowi drogę do kuszenia 
jednego ze współmałżonków albo obojga, co może pro-
wadzić do moralnego upadku. Pismo mówi wyraźnie, 
że jakiekolwiek zaniechanie współżycia musi nastę-
pować za obopólną zgodą małżonków, nie powinno 
trwać długo, a cel musi być zrozumiały dla obojga  
i przez oboje ustalony.

Niektóre żony używają tych potrzeb fizycznych męża 
jako formy nacisku. Jeśli mąż robi coś, co żonę rozcza-
rowuje, to ona przestaje zauważać jego pragnienia. Być 
może rozumuje tak: „Skoro nie zrobił tak, jak chcia-
łam, to nie dostanie tego, czego chce”. W ten sposób 
żona odmawia spełnienia powinności małżeńskiej do 
chwili, w której mąż nie przeprosi za swoje uchybienie 
i nie zacznie być bardziej posłuszny.

Inne kobiety stosują to narzędzie w bardziej wyszu-
kany sposób. Właściwie mogą nawet nie być świa-
dome, że to robią. Jeśli mąż nie zgadza się z taką żoną 
albo jego zachowanie jej nie zadowala, to zaczyna 
pozwalać sobie na chowanie urazy. Nie mówi mu  
o swoich uczuciach ani mu w pełni nie przebacza tego, 
co zrobił. Stwierdza, że uczucie intymności i bliskości 
między nimi zanikło. Jego czułe gesty już jej nie cieszą. 
Kiedy on próbuje ją objąć, robi się sztywna i najeżona.  
W wyniku tej sytuacji z czasem prawdopodob-
nie przestanie być zdolna do spełniania małżeńskiej 
powinności.

Gdy żona pozwala sobie na stosowanie tego środka 
nacisku wobec męża, wówczas wysyła mu bardzo 
przykre sygnały – nawet, jeśli robi to podświado-
mie. Właściwie swoim zachowaniem przekazuje mu 

następującą wiadomość: „Dopóki nie zrobisz tego, co 
chcę, nie licz na to, że będziemy znowu blisko”. Mąż 
staje przed dylematem: albo skapituluje wobec tego 
szantażu, żyjąc pod stałą kontrolą z jej strony, albo 
doprowadzi do konfrontacji, co może mieć nieobli-
czalne następstwa.

Żadna żona nie powinna stawiać męża w takiej sytu-
acji. To nie jest w porządku i stosowanie takich środ-
ków nacisku absolutnie nie ma biblijnych podstaw. 
Ono oznacza de facto brak uległości.

Spora część problemów małżeńskich wynika z urazy 
i nieprzebaczenia żony swemu mężowi. To sprawia, że 
nie jest ona w stanie spełniać powinności, jaka jest od 
niej wymagana. Mąż z pewnością czasem rani jej uczu-
cia; owszem, prawdopodobnie zachowuje się czasem 
nieodpowiednio. Ale upadki męża nie anulują powin-
ności małżeńskich. Żona pomimo uchybień męża 
nadal jest zobowiązana do wypełniania tych powinno-
ści. Jej odpowiedzialność polega na szukaniu pełnego 
pojednania ze współmałżonkiem. Musi modlić się  
w związku z własnymi urazami, omówić konkretny 
problem z mężem i wtedy znajdzie siłę, żeby mu  
z całego serca przebaczyć. Tylko wtedy będzie mogła 
prawidłowo spełniać małżeńskie powinności.

Innym środkiem nacisku stosowanym przez żony są 
tzw. „ciche dni”. Wprawdzie ta metoda nie jest aż tak 
śmiertelnie niebezpieczna dla relacji małżeńskich jak 
opisana powyżej, ale mimo to stanowi mocny środek 
nacisku. Żona, która jest niezadowolona z postępowa-
nia męża, może mu to zasygnalizować wymownym 
milczeniem. Nie będzie z nim rozmawiać albo najwy-
żej będzie odpowiadać monosylabami, dając wyraźnie 
znać, że nie jest zainteresowana tematem. W końcu 
mąż pyta, co takiego złego zrobił.

W tej sytuacji żona uważa, że sam sobie powinien 
odpowiedzieć na to pytanie. Myśli sobie: „Chcę, żeby 
wiedział, że mnie uraził. Mam prawo być niezadowo-
lona, dopóki mnie nie przeprosi”. Mąż próbuje ustalić, 
co takiego spowodowało zmianę postawy jego żony. 
Może się domyśla, ale nie jest pewien. Albo nie ma 
pojęcia, o co poszło.

Mąż znowu znajduje się w kłopotliwej sytuacji. Nie 
może przeprosić, bo nie jest pewien, za co. Dopytując 
się o powody „cichych dni”, będzie miał wrażenie, że 
popiera jej złą postawę. Jeśli nie zrobi nic, to „ciche dni” 
będą się przedłużać. Mogą trwać od kilku godzin do 
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kilku tygodni. Wreszcie stopniowo „zaczyna jej prze-
chodzić” i komunikuje się normalnie. Wysłała właśnie 
mężowi sygnał ostrzegawczy: „Jeśli twoje postępowa-
nie nie będzie mi się podobać, to mogę zatruć życie 
nam obojgu”. 

„Ciche dni” są przejawem mściwości: „Jeśli mnie zra-
nisz, to oddam ci tym samym”. To jest nieuczciwe, 
ponieważ polega na oskarżaniu współmałżonka bez 
dania mu szansy na wyjaśnienie lub przeprosiny. 
Stanowi przykład nieprzebaczenia. I wyraźnie ujaw-
nia brak uległości w stosunku do męża.

Żona może odczuwać pokusę wykorzystywania sła-
bości temperamentu lub charakteru swego męża. Jeśli 
podejmowanie decyzji zajmuje mu dużo czasu, to ona 
może obrócić tę cechę na własną korzyść. „Coś trzeba 
wreszcie zrobić – filozofuje. - A on jest taki powolny”. 
Jeśli mąż jest apodyktyczny, to żona może sobie pomy-
śleć: „Skoro tak naprawdę moje uczucia go nie obcho-
dzą, to mam prawo nie poddawać się jego sugestiom”. 
Jeśli mąż jest czasem zagniewany, żona może chcieć 
stawić mu opór. Myśli sobie zapewne: „On nie ma 
prawa tak do mnie mówić. Muszę walczyć o swoje”.

Jeśli kobieta chce wykorzystać słabości męża jako 
pretekst do braku uległości, to znajdzie ku temu wiele 
okazji. Poza tym, jako przedstawicielka płci pięknej 
zazwyczaj dysponuje o wiele bardziej rozwiniętymi 
zdolnościami werbalnymi, a dodatkowo może być 
lepiej wykształcona i więcej wiedzieć od swego męża. 
Gdyby tylko chciała, mogłaby bez problemu przekonać 
męża do swoich racji, zbijając jego argumenty.

Kobieta przekonana o tym, że wie lepiej, będzie 
czasem próbowała manipulować mężem w taki sposób, 
żeby zrobił to, czego ona chce. Może wtedy zastoso-
wać którąś z metod omówionych powyżej. Może rów-
nież użyć pochlebstwa albo jakiegoś podejścia psycho-
logicznego, lub ubrać swoją argumentację w duchową 
terminologię, której trudno będzie mężowi zaprzeczyć. 
Niektóre żony są mistrzyniami w nakłanianiu mężów 
do wypełniania ich woli, a w dodatku robią to w taki 
sposób, że mąż jest przekonany, że to on podejmuje 
decyzje jako przywódca. A sama żona uważa, że jest 
mu uległa!

Pewna kobieta mówiła mi kiedyś o czymś, co jej zda-
niem powinien zrobić jej mąż. Zastanawiała się, jak 
go do tego przekonać. Spokojnie zasugerowałem, że 
może to ona powinna się poddać jego kierownictwu. 

Spojrzała na mnie zdumiona i powiedziała: „Ale prze-
cież to ja mam rację. I robię to dla naszego wspólnego 
dobra!”.

Plan proponowany przez żonę byłby dobry, gdyby 
mąż się z nią zgodził. Właściwie w niektórych aspek-
tach rzeczywiście był lepszy od pomysłu jej męża. Nie 
zauważyła ona jednak, że jeśli teraz manipuluje nim, 
żeby osiągnąć swój cel, to przy następnej okazji praw-
dopodobnie postąpi tak samo. Pozwalając mężowi 
podjąć samodzielną decyzję, mogłoby się okazać, że 
byłaby ona błędna, ale z pewnością po fakcie doszedłby 
do tego i następnym razem już by tego błędu nie 
powtórzył.

Żona może mówić, że pozostawia ważne decy-
zje mężowi i to może być prawda. Jednak on już 
się nauczył, że jeśli popełni błąd, to znowu usłyszy 
głębokie westchnienie, a następnie znajome pyta-
nie: „Dlaczego tak postąpiłeś? Nasz sąsiad zawsze...”.  
W ten sposób zamiast następnym razem widzieć nieza-
dowolenie żony, mąż najpierw postara się wybadać, co 
on jej zdaniem powinien zrobić. Potem w razie niepo-
wodzenia będzie mógł się zasłonić faktem, że to prze-
cież był jej pomysł.

Nieraz mówiono mi: „Niektórzy pewnie myślą, że 
nie jestem tak uległa, jak powinnam być, ale mój mąż 
ma sposób, żeby mnie zatrzymać, kiedy chce. To on 
ustala mi granice”. W odpowiedzi na takie stwierdze-
nie muszę zapytać: „Droga siostro, a co twój mąż musi 
zrobić, żeby cię zatrzymać? Jak często musi to robić? 
Co się dzieje w przypadkach, kiedy on sam stwierdza, 
że sprawa nie jest tego warta? Czy przypadkiem to nie 
ty decydujesz, jakie granice powinien ci ustalić?”.

Gdyby cała prawda wszędzie wyszła na jaw, to 
– moim zdaniem – okazałoby się, że w zbyt wielu 
domach rzeczywistym przywódcą jest żona. Może nie-
koniecznie ma taki zamiar, ale mimo to wielokrotnie 
przejmuje stery w domu. Widziałem przypadki, gdy 
mężowie byli bardzo zaniepokojeni tym stanem rzeczy. 
Próbowali protestować i ustanowić biblijny porządek, 
ale po niedługim czasie stwierdzali, że ich wysiłki były 
daremne. I tak ich żony potrafiły dopiąć swego, bo 
przecież uważały, że mają rację.

Na pewno każda chrześcijańska żona powinna zbadać 
głębię i podstawę swej uległości wobec męża. Czy umie 
się poddać nawet wtedy, kiedy uważa, że to ona ma 
rację? Czy umie wyrażać swoją opinię i preferencje, nie 
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manipulując mężem i nie wpływając jednocześnie na 
niego w niezauważalny dla męża sposób? Czy z przy-
jemnością spełnia wobec niego obowiązek małżeński? 
Czy rezygnuje z wywierania na niego jakiegokolwiek 
nacisku? Czy postępuje tak dlatego, że Bóg powiedział: 
„to on jest twoją głową”?

Uległość jest formą aktywnej miłości. Prawdziwa 
miłość żony wyraża się w pozytywny sposób – poprzez 

uległość. Poza tym, pełen miłości i uległości sposób 
działania wydaje owoc w postaci jeszcze większej miło-
ści do męża. Spróbujcie!

Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Komplementy
—Joshua Martin

„Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy  
i lekarstwo dla kości”.

Ktoś się kiedyś tak wyraził: „Na dobrym komple-
mencie mogę przeżyć nawet dwa miesiące”. Ta błysko-
tliwa uwaga nadal rezonuje w naszych czasach − pewnie 
dlatego, że tak trafnie ilustruje potęgę komplementów 
oraz ich niedobór. Pragnienie doświadczania miłości  
i pochwały jest uniwersalnym i danym od Boga pra-
gnieniem, a komplementy są wspaniałym sposobem 
komunikowania miłości i uznania. 

Co składa się na dobry komplement? Zwykła defi-
nicja tego pojęcia brzmi: „wyraz uznania, szacunku, 
uczucia lub podziwu”. Ale komplementy mogą być 
także definiowane w szerszym znaczeniu, na przy-
kład jako „akt lub okoliczność oznaczająca pochwałę”. 
Oczywiście, aby komplement był naprawdę dobry, 
musi być szczery, gdyż w przeciwnym wypadku jest 
zwykłym pochlebstwem. 

Kiedy jakaś para spotyka się ze sobą, komplementy 
często płyną obfitym strumieniem. Wyrażanie podziwu 
dla jej albo jego talentów i cech charakteru często wydaje 
się czymś naturalnym i spontanicznym. Ale uczucie nie 
kończy się wraz zawarciem małżeństwa, podobnie nie 
powinny ustawać słowa, które je wyrażają. 

W jaki sposób więc komplementy mogą posłużyć 
wzmocnieniu i osłodzeniu stanu małżeńskiego? Może 
ktoś tutaj odeprze to pytanie, mówiąc, że silne mał-
żeństwo nie opiera się na słowach; że miłość do dru-
giej osoby przede wszystkim przejawia się w czynach. 

A jednak słowa są bezcennym narzędziem wzmacnia-
jącym miłość i stanowią część wskazówki danej przez 
Salomona, aby cieszyć się „(...) życiem z żoną, którą 
ukochałeś, po wszystkie dni swego marnego życia (...).” 

Jednym z oczywistych sposobów komplementowania 
swojej żony są słowa pochwały i uznania. Chociaż nie 
każdy ma w naturze dar wyrażania miłości słowami, to 
rzadko można spotkać kogoś, kto nie czerpie przyjem-
ności ze szczerego komplementu. Żona, która nie cieszy 
się, gdy mąż doceni na przykład jej gotowanie, byłaby 
raczej nietypowa. Podobnie osobliwy byłby mąż, który 
nie ucieszyłby się, gdy żona chwali jego skuteczność  
w naprawianiu zepsutych urządzeń. 

Silne małżeństwo jest możliwe dzięki wielu małym 
rzeczom wykonywanym i dawanym z miłością i nie-
przerwanie. Ale zdumiewająco łatwo jest uznać to 
za coś oczywistego. Mąż potrafi tak bardzo się przy-
zwyczaić do tego, że jego posiłki są zawsze smaczne,  
a szafa pełna potrzebnych ubrań, iż może łatwo zapo-
mnieć podziękować tej, która jest za to odpowiedzialna.  
I żona może się tak bardzo przyzwyczaić do tego, że mąż 
zawsze służy oparciem w trudnych sytuacjach rodzin-
nych albo wspiera żonę w obowiązkach domowych, iż 
nie przyjdzie jej do głowy wyrazić mu za to uznania. Ale 
np. wyraz uznania wobec żony za dobrze zaopatrzoną 
lodówkę może dać jej nowy zastrzyk sił po ciężkim dniu 
i przywrócić energię. Powinniśmy szukać okazji do ofe-
rowania komplementów pamiętając, że są one sku-
teczne, kiedy są konkretne. 
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Komplementy w formie pisanej są innym skutecznym 
sposobem wyrażania miłości i uznania wobec współmał-
żonka. Mają tę przewagę, że zostają utrwalone i mogą 
być odczytywane na okrągło. Podarowanie żonie lub 
mężowi specjalnego bilecika w różnych okolicznościach, 
kiedy się tego spodziewają, jest bardzo dobry pomysłem. 
Ale czasem mała taka nota-niespodzianka potrafi jeszcze 
więcej zdziałać. 

Jeszcze innym potężnym sposobem wyrażania kom-
plementów współmałżonkowi jest sytuacja, kiedy on 
lub ona usłyszy od trzeciej osoby wyrażoną przez nas 
pozytywną opinię. 

Oczywiście wynika z tego, że powinniśmy mieć natu-
ralny i ciągły zwyczaj wyrażania się dobrze o naszych 
współmałżonkach. Dyskrecja i takt są oczywiście bardzo 
ważne. Niewielu ludziom zależy na słuchaniu długich 
hymnów pochwalnych na temat godnych podziwu zalet 
naszych współmałżonków, ale kiedy żona się dowie od 
swojej mamy, że mąż podziękował jej za wychowanie 
córki o wielkim sercu, zrobi jej się błogo na duszy. 

Dzieci powinny być świadkami, jak rodzice mówią 
sobie nawzajem dobre rzeczy (i oczywiście umieją zare-
agować na nie). „Jej dzieci powstają i błogosławią jej, 
mąż także ją chwali” (Prz 31,28).

Jak już wspomnieliśmy, komplementy wyrażane są 
znacznie obficiej niż przez same słowa. Ktoś powiedział 
kiedyś: „Największy komplement, jaki kiedykolwiek 
usłyszałem, to kiedy ktoś zapytał mnie, co myślę, i uważ-
nie przysłuchiwał się mojej odpowiedzi”. Poświęcenie 
czasu na wysłuchanie współmałżonka świadczy o tym, 
jak dalece cenimy jego/jej opinie i uczucia. Upieczenie 
mężowi ulubionego ciasta albo spędzenie wspólnie wie-
czoru zamiast zajęcia się swoim hobby to także pewnego 
rodzaju komplementy sięgające w sam środek serca. 

Ważne jest również zwracanie uwagi na zaintereso-
wania współmałżonka i docenianie ich. Twój zachwyt 
nad geologią może być raczej powściągliwy, ale poświęć 
trochę czasu, by wyrazić podziw dla mężowskiej kolek-
cji skał i jego wiedzy na ten temat. Warto pamiętać  
o męskim pragnieniu chronienia i zaopatrywania domu 
oraz o kobiecym instynkcie miłości i opieki.

Może ktoś potrafi przeżyć przez dwa miesiące na 
dobrym komplemencie, ale nie ograniczajmy się tylko 
do tego w przypadku współmałżonków. Bądźmy roz-
rzutni w wyrażaniu podziwu i uznania.

Zaczerpnięto z Home Horizons, październik 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. Inne frag-
menty Pisma także mówią o błogosławieństwie obec-
ności Jezusa poprzez Ducha Świętego. Paweł pisze: 
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspól-
nota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”  
(2 Kor 13,14). W Dziejach Apostolskich 9,31 czytamy: 
„A tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły 
się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej,  
i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego”. Jezus 

obiecał: „Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni  

w moje imię, tam jestem pośród nich”.

Nic dziwnego, że Biblia mówi o Jezusie: „ (…) któremu 

nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami”. 

Ta prawda jest niezmienna każdego dnia naszego życia. 

On zawsze jest z nami, jeśli tylko mamy bojaźń Bożą  

i chodzimy Jego śladami. On rozświetla nasze dni i daje 

nam poranną gwiazdę w najciemniejszej nocy. 

 „Na ziemi czy na morzu − to bez znaczenia: obecność 

Jezusa wszystko w niebo zmienia”.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, lipiec 2018

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 9

Jezus przyszedł  
na ziemię
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Czy wiesz, gdzie jesteś w swoim życiu? Czy wiesz, skąd 
pochodzisz? Czy wiesz, dokąd zmierzasz? Wiesz, jak tam 
się dostać? Dzisiaj młodzi ludzie powinni więcej 
studiować historię, aby znaleźć odpowiedzi 
na te pytania. 

Może myślisz, że historia nie ma 
żadnej wartości w naszych czasach; co 
się stało, to przecież się nie odstanie. 
Może myślisz, że historia jest nudna 
i nie ma znaczenia. Albo że historia 
jest czymś pełnym wyłącznie nega-
tywnych elementów: wojen i śmierci. 

Tak, historia nas otrzeźwia. To jest 
dobre, bo trzeźwy umysł to jasny umysł. 
Czytamy o tym, jak chciwość i egoizm kilku 
osób powodowały nieraz cierpienie tysięcy nie-
winnych ludzi. Podobnie poznajemy, jak szlachetny 
charakter jednego człowieka wpływał na całą rzeszę 
jego następców. Widzimy kruchość życia i nieuchronny 
koniec wszystkich ludzi. 

Historia kładzie podwaliny dla naszego życia, a ono 
jest zbyt krótkie, żeby nauczyć się wszystkiego poprzez 
własne doświadczenie. Czytamy o światowej presji 
wywieranej na Kościół pięćdziesiąt, sto, czy pięćset lat 
temu. Patrzymy na decyzje tych ludzi i obserwujemy 
rezultaty. I wówczas budujemy nasze życie, wybierając 
złoto, srebro i kosztowne kamienie, a odrzucając drewno, 
słomę i ciernie. 

Historia się powtarza. Możemy jednak sądzić, że jeste-
śmy silniejsi i mądrzejsi niż ludzie z dawnych dni. Może 
myślimy, że wolno nam dokonywać tak samo marnych 

wyborów i w jakiś sposób uniknąć konsekwencji. Że nie 
stoczymy się jak tamte kościoły. Ale historia uczy nas, 

co dzieje się z ludźmi, którzy zostali wywyższeni. 
Historia także ukazuje nam szeroką per-
spektywę przyszłości. Cofamy się w czasy 

naszych dziadków, przykładamy ich 
miarę do naszych spraw i wówczas 
wyznaczamy wartości na przyszłość. 
Nastawiamy ostrość i nagle jasno 
ukazują się rozwiązania dzisiejszych 

problemów. 
Ponadto Bóg nakazuje nam studio-

wać historię. Izrael odszedł od Jego dróg 
i wszechwiedzący Bóg dokładnie wiedział, 

dlaczego tak się stało. „Mój lud ginie z braku 
poznania” (Oz 4,6 UBG). „Stańcie na drogach, spójrz-
cie i pytajcie o stare ścieżki, gdzie jest ta dobra droga – 
i idźcie nią [...]” (Jr 6,16). I nie zapominajmy, że histo-
ria zawiera starą, lecz zarazem zawsze nową opowieść  
o naszym zbawieniu. 

Studiujmy historię i dodawajmy każdą lekcję do ram 
naszego życia. Przyjmijmy trzeźwy pogląd na przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. „(...) Pytajcie o stare ścieżki, 
(...) a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy” (Jr 6,16). 
Doceniajcie swoje dziedzictwo i pozostawcie przyszłym 
pokoleniom takie, które warto przekazywać dalej.

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

Przekład na język polski Krzysztof Dubis 

Historyczna wartośś

Historia kładzie podwaliny 

dla naszego życia, a ono jest 

zbyt krótkie, żeby nauczyć 

się wszystkiego poprzez 

własne doświadczenie.

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

część
historyczna
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—Jewell Johnson

Większość Europejczyków, którzy zapuścili się do 
Calabaru, wkrótce umierała od przemocy lub chorób. 
W tym ponurym miejscu Mary zaczęła głosić Ewangelię 
i zapoczątkowała dom dla dziewcząt. Ocaliła setki dziew-
cząt od śmierci w buszu. W miarę upływu czasu, kiedy 
zdobywała szacunek ludzi, zaczęto ją często wzywać 
do rozstrzygania sporów. W tym plemieniu kiedy ktoś 
umarł, któraś osoba była obciążona winą za tę śmierć 
i musiała zjeść zatrutą fasolę. Jeżeli potem przeżyła, to 
oznaczało, że nie była winna morderstwa, ale jeśli umie-
rała, było to potwierdzenie jej winy. 

Mary zazwyczaj siadywała na ziemi zaopatrzona  
w druty do robótek i słuchała godzinami, modląc się  
o mądrość i cierpliwość potrzebną jej w sprawiedliwym 
osądzie. Mnóstwo ludzi dzięki niej zostało uratowanych 
od śmierci. 

Maria służyła w Calabarze przez trzydzieści osiem lat.  
W tym czasie cierpiała na przewlekłą gorączkę mala-
ryczną i w końcu pojechała do Szkocji, aby odzyskać 
zdrowie. 

Pod koniec życia poproszono ją, aby napisała swoją 
autobiografię. „Cóż ja znowu takiego zrobiłam w swoim 
życiu, żeby aż zrobić z tego książkę?” – zapytała. Ale 
kiedy usłyszała, że historia jej życia może pomóc innym, 
wyraziła zgodę. 

Dorastając w Szkocji, Mary uczyła się ufać Bogu  
i modlić się. To zaufanie i poleganie na modlitwie pod-
trzymywało ją przez całe życie. Powiedziała: „W spra-
wach zdrowia fizycznego… w każdej praktycznej sprawie 
życia i mojej marnej służby mogę zaświadczyć z bojaźnią 
i zachwytem, że Bóg wysłuchuje modlitw”.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Mary Slessor urodziła się w grudniu 1848 roku  
w Aberdeen, w szkockiej robotniczej rodzinie. Jej ojciec 
nie mógł związać końca z końcem, toteż w wieku jedena-
stu lat Mary poszła pracować w fabryce tekstylnej, gdzie 
przez pół dnia pracowała, a drugie pół uczyła się w szkole. 
Trzy lata później została „fabryczną dziewczyną” na pełny 
etat, czyli przez dwanaście godzin dziennie obsługiwała 
mechaniczne krosna tkackie. 

Kiedy jej ojciec umarł, stała się główną żywicielką 
rodziny, utrzymując matkę i młodsze rodzeństwo. 
Nauczyła się radzić sobie mimo niewielkiej ilości poży-
wienia i ubrania. Jej jedynym łącznikiem ze społeczeń-
stwem był kościół. Maria miała w tym czasie marzenie: 
chciała zostać misjonarką. Nie dzieliła się tym marze-
niem z nikim. 

Pewnego razu, kiedy grupa z jej kościoła zorganizowała 
spotkanie pod gołym niebem, banda chłopaków posta-
nowiła zakłócić nabożeństwo. Przywódca grupy przymo-
cował kawałek ołowiu do sznurka na kiju i zaczął nim 
wywijać nad głową, zbliżając się coraz bliżej do Mary. 
Jednak ona nie odsunęła się nawet wtedy, kiedy kulka 
drasnęła jej czoło. „Mamy ją, chłopaki!” – krzyknął  
i obniżył sznurek. Tego wieczoru gang przyszedł na nabo-
żeństwo do kościoła. 

W 1847 roku rozeszła się wieść o śmierci misjona-
rza-podróżnika Dawida Livingstone’a. Fale misjonar-
skiego entuzjazmu przetoczyły się przez Wielką Brytanię. 
Potrzebni byli nowi pracownicy. Mary, obecnie dwu-
dziestosiedmioletnia kobieta, postanowiła wejść w sze-
regi misjonarzy. Umówiła się na spotkanie w afrykańskiej 
miejscowości Calabar. W sierpniu 1876 roku pożegnała 
się z rodziną i przyjaciółmi. 

To dzieciństwo przygotowało ją do życia w Calabarze. 
Czarnoksięstwo i ofiary z ludzi były tu na porządku 
dziennym. Łowcy niewolników chwytali ludzi z dżungli 
i sprzedawali ich. Kobiety traktowano jak bydło. 

Życie Mary Slessor

Często strach ściskał mi gardło... i wielokrotnie groziło, 
że moja odwaga weźmie nogi za pas. – Mary Slessor, 1888
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Sól jest po prostu solą – białą, krysta-
liczną substancją służącą do posypy-
wania ziemniaków lub jajek, żeby 
poprawić ich smak – zgadza się?  
W kategoriach naukowych, sól jest związ-
kiem chemicznym utworzonym na podstawie reak-
cji zasady i kwasu. Ponieważ w pewnych warunkach kwasy 
są pozbawione elektronów, a zasady mają ich nadmiar, sól 
jest substancją bardzo trwałą.

Poznajcie rodzinę soli. Sól stołowa to chlorek sodu. 
Saletra stosowana do produkcji prochu strzelniczego jest 
albo azotanem sodu, albo azotanem potasu. Gorzka sól  
z Morza Martwego to chlorek magnezu. Ponieważ nie nadaje 
się do spożycia, jest używana do uzyskiwania magnezu, który 
jako metal jest lżejszy od aluminium i siedem razy bardziej 
wytrzymały w stosunku do swej wagi niż stal. Epsomit to 
siarczan magnezu. Można go utworzyć dodając kwasu siar-
kowego do słonej wody. Węglan sodu (czyli soda oczysz-
czona) jest używany do wypieków, a także do produkcji 
szkła, tekstyliów, różnych rodzajów papieru i plastiku. Potaż, 
czyli węglan potasu jest stosowany do wyrobu szkła i mydeł.

Sól stołowa jest związkiem sodu i chloru, które same  
w sobie (jako pierwiastki sód i chlor w stanie wolnym) są 
bardzo trujące. Mimo to, sól jest istotna dla funkcjonowa-
nia naszego ciała. Bez soli mięśnie (z sercem włącznie) nie 
mogłyby pracować. Niedobór soli powoduje bóle głowy, 
osłabienie, zamroczenia, nudności i w końcu śmierć. Ciało 
dorosłego człowieka zawiera około 250 gramów soli – wystar-
czy, żeby napełnić trzy lub cztery solniczki. Mieszkańcy cie-
plejszych krajów potrzebują więcej soli, bo częściej się pocą.

Jak używa się soli? Dawniej była ważnym czynnikiem kon-
serwującym żywność. Starożytni Egipcjanie byli rolniczo 
uzależnieni od wylewania wód Nilu nawadniających pola. 
Aby się przygotować na wypadek suszy jako pierwsi konser-
wowali żywność przy pomocy soli. Odparowywali morską 
wodę w Delcie Nilu albo zdrapywali z dna wyschłych sło-
nych jezior na pustyni. Taka sól była stosowana do sole-
nia mięs rybnych i drobiowych. Oliwki najpierw moczono  
w wodzie, żeby usunąć gorzki smak, a potem trzymano 

je w zalewie solnej. Konserwacja w soli nie 
dotyczyła jednak wyłącznie mięsa i soli.  

W bogatych sferach proces balsamo-
wania zwłok polegał między innymi 
na napełnianiu ciała wonnościami  

i pokrywaniu go natrytem (sodą kry-
staliczną) na 70 dni.

W czasach starotestamentowych sól była używana podczas 
składania ofiar: 4 Mojżeszowa 18,19 i 2 Kronik 13,5 mówią 
o Bożym przymierzu soli. Takie jej cechy, jak poprawa smaku 
czy ochrona przed rozkładem były typem trwałości Bożego 
przymierza i oczyszczenia osoby składającej ofiarę.

Dzisiaj zaledwie 5 procent soli dostępnej na świecie używa 
się do jedzenia. Współczesne metody puszkowania i zamra-
żania bardzo zredukowały potrzebę konserwacji z jej zasto-
sowaniem. Podobno soli można używać na 14000 sposo-
bów – od odśnieżania dróg zimą do schładzania reaktorów 
atomowych. Obok siarki, wapienia, węgla i ropy naftowej 
sól jest jednym z pięciu głównych surowców stosowanych 
w przemyśle. Używa się jej do produkcji baterii, klejów, 
materiałów wybuchowych, farb, w fotografii, w napędach 
rakietowych i tak dalej. W rolnictwie sól jest stosowana  
w herbicydach, insektycydach i nawozach sztucznych. Dla 
holenderskiego farmera sól przesączająca się przez zwiercia-
dło wód podziemnych jest wielkim zmartwieniem.

Jaka jest szansa, że znajdując tak wiele zastosowań soli 
wyczerpiemy jej zasoby na Ziemi? Prawie żadna, gdyż niemal 
wszystkie kontynenty w nią obfitują. Na Antarktydzie  
w pewnej suchej dolinie odkryto złoża soli liczone w milio-
nach ton. Same oceany zawierają jej tyle, że można by zasy-
pać całe Stany Zjednoczone jej półtorakilometrową górą.

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, październik 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Przydatna dla żywych  
i martwych

—Joanna F. MartinCzęść pierwsza

Historia soli – wszechstronny związek chemiczny
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Usiadłem do studium biblijnego w miejscowym wię-
zieniu. Podkreślałem znaczenie modlitwy i przyjaciół 
modlących się razem. Zatkało mnie na chwilę, kiedy 
Jeff, jeden z osadzonych, powiedział spontanicznie:

– To jest więzienie. Nie mam tu przyjaciół.
Jego współtowarzysz, Tony (imiona są zmienione), 

którego szanuję za dojrzałość i biblijną mądrość, poparł 
Jeffa. Tony powiedział, że on również nie czułby się swo-
bodnie, aby zwierzyć się współwięźniom, ponieważ gdy 
tak robił, wszystko, co powiedział, było przenoszone 
dalej, do innych i wkrótce każdy w całym bloku posia-
dał osobiste informacje na jego temat. 

Plotka jest jedną z wielu nadużyć języka. Biblia 
wymienia oszczerstwo, kłamstwo, podnoszenie wrzawy 
przeciwko czemuś, złe mówienie i brudny język – ale to 
jeszcze nie wszystko. 

Ktoś powiedział, że powinniśmy posmakować naszych 
słów, zanim je wyplujemy z siebie. Księga Przysłów 
18,21 mówi, że śmierć i życie jest w mocy języka. Ci, 
którzy uwielbiają mówić, będą spożywać owoce swo-
jego języka: dobre czy złe. Wszyscy mamy wybór co 
do tego, jakich owoców będziemy kosztować. Niestety, 
nasze serca mają skłonność do zła i bez interwencyj-
nego działania Ducha Świętego zostaniemy skazani na 
złe owoce. 

Księga Przysłów 12,18 zestawia bezmyślny język, 
który tnie jak miecz, z językiem mądrym, który leczy. 
Czy nasze słowa ranią, czy leczą?

Jakub porównuje nasz język do ognia, którego nie da 
się ugasić. Mówi, że jest to „nieokiełznane zło, pełne 
śmiercionośnego jadu.” Gani tych, którzy błogosławią 
Boga, a jednocześnie przeklinają ludzi tym samym języ-
kiem (Jk 3,6–10). Ale podobnie jak Jezus, Jakub rów-
nież rozpoznaje zło, które pochodzi od języka. Ostrzega 
nas, abyśmy nie byli hipokrytami, jeśli żyjemy z gorzką 
zawiścią i konfliktami w sercu. Zło w naszych ser-
cach jest prawdziwym problemem. Ten mały mięsień  
w naszych ustach po prostu wyraża gorzkość i spory, 
które w nim się znajdują (Jk 3,14). 

Jeśli przyłapujemy się na wyrażaniu gorzkich myśli 
albo choćby w myślach ostro atakujemy innych, czas 
uklęknąć pod krzyżem. Czas przynieść naszą irytację  
i gniew do Tego, który jedynie może nas uwolnić. Tylko 
wówczas, gdy uznajemy prawdę o naszych sercach, On 
może rozpocząć w nas dzieło uwolnienia. Jego miłość 
może nas uwolnić. Jego Słowo może przekształcić nasz 
umysł. 

Tylko wtedy, gdy nasze serca zostają oczyszczone  
i przemienione, możemy zacząć wydawać dobre owoce. 
Bóg może użyć naszego języka do uzdrawiania innych  
i do stawiania ich wobec prawdy w czysty i niezmą-
cony sposób. 

Chociaż powinniśmy być skorzy do słuchania, a mniej 
chętni do mówienia i bardzo powściągliwi w gniewie, to 
jednak są chwile, gdy musimy mówić prawdę. 

Apostoł Paweł prosił Efezjan, aby modlili się za 
niego, by miał usta otwarte do śmiałego zwiastowania 

Twój język: 
śmiercionośny albo życiodajny

—Dale Stoltzfus

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

część
praktyczna
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tajemnicy ewangelii (Ef 6,19). Czasem potrzebujemy mówić  
w śmiały sposób (albo z pewnością siebie), ale nasza śmia-
łość musi być zrównoważona łagodnością. Łagodność  
i cichość są częścią owocu Ducha Świętego i choć nasze 
słowa mogą kogoś czasem zranić, to nie powinny nigdy 
być ostre, ani motywowane przez ciało. Życie w harmonii 
z Duchem Świętym i nasycenie modlitwą są najistotniej-
sze, jeśli musi nastąpić konfrontacja lub ujawnienie twar-
dej prawdy. 

Podobnie jak Dawid, musimy się często modlić: „Niech 
będą ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, 
PANIE, moja Skało i mój Odkupicielu!” (Ps 19,14). Jeśli 
Dawid musiał się modlić: „PANIE, postaw straż przy 
moich ustach; strzeż drzwi moich warg” (Ps 141,3), to  
i my musimy się tak samo modlić.

Zaczerpnięto z The Mid–Atlantic Informer
Allen Faus (afaus@flmtgif.org)

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Etyka pracy jest związana z postawą społeczeństwa 
wobec niej. Chrześcijańska etyka jest oparta na Biblii, 
która naucza, że praca jest dobra dla człowieka i stoi 
wyżej w hierarchii ważności od zabawy czy wolnego 
czasu.

Bóg umieścił nas tutaj w fizycznych ciałach i każda 
osoba zdolna do pracy powinna się uczyć czerpania  
z niej przyjemności. Nawet przed Upadkiem w Edenie 
człowiek miał do wykonania pewną pracę (1 M 2,15). 
Po Upadku jego praca stała się bardziej mozolna  
(1 M 3,19). Bóg wiedział, że sama praca jest dla czło-
wieka czymś dobrym.

Pismo poświęca wiele miejsca tematowi pracy. Od 
Księgi Rodzaju do Listów mamy wiele instrukcji doty-
czących pracy i pracowitości.

Biblijne zasady
„W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb”  

(1 M 3,19). Wprawdzie nie każda praca wyczerpuje 
fizycznie, ale nie powinniśmy się uchylać od takiej, 
podczas której trzeba się spocić. A nawet chętnie wyko-
nywać to, co jest fizycznie mozolne i wyczerpujące. 
Szczególnie młodym mężczyznom bardzo się przydaje 
dyscyplina związana z ciężką pracą fizyczną. Jeśli miesz-
kają na wsi, to nie powinni za wszelką cenę uciekać do 
miast i aspirować na stanowiska urzędnicze czy mene-
dżerskie nie wymagające utrzymywania się z pracy rąk. 

„[Pracuj] aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś 
wzięty” (1 M 3,19). Zbyt wielu zdrowych ludzi bardzo 
szybko chce przejść na emeryturę. Przytoczony werset 

podkreśla, że mamy pracować aż do śmierci. Nawet 
osoby niepełnosprawne czy starsze mogą znaleźć sobie 
zajęcie i być błogosławieństwem dla innych. Jeśli nie są 
w stanie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej, mogą zna-
leźć jakąkolwiek inną. 

„Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką 
swoją pracę” (2 M 20,9). Sześć dni, nie siedem. 
Unikanie pracy w niedzielę na tyle, na ile to możliwe, 
jest konieczne dla duchowej i fizycznej regeneracji  
(2 M 23,12). Jako dobrzy szafarze własnych ciał powin-
niśmy poświęcić odpowiednią ilość czasu na odpoczy-
nek również w tygodniu. W przeciwnym razie nie 
będziemy efektywni w pracy i prawdopodobnie trud-
niej nam będzie wydawać owoc Ducha Świętego pod-
czas wykonywania codziennych obowiązków.

„Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa” 
(Prz 28,22). Uczciwa, ciężka praca jest wciąż najlepszą 
metodą zaspokajania podstawowych potrzeb. Musimy 
być świadomi żądzy bogactwa tkwiącej w naszej ludz-
kiej naturze. Ciągłe usprawiedliwianie szukania dróg 
„na skróty” do bogacenia się prowadzi do lenistwa. 
Przykazanie biblijne mówi: „niech raczej żmudną pracą 
własnych rąk zdobywa dobra” (Ef 4,28).

„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawie-
dliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane”  
(Mt 6,33). Praca jest ważna, ale nie najważniejsza. 
Musimy uważać, żeby nie pochłaniała nam całego czasu 
i energii, nie zostawiając nic dla Pana. Potrzebujemy 
mieć czas na osobistą i rodzinną modlitwę, a relacje 

Chrześcijańska etyka pracy
—Marvin L. Weaver
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wspólnotowe w lokalnym kościele są o wiele ważniejsze 
od pogoni za dobrami doczesnymi. Sąsiedzi powinni 
usłyszeć Ewangelię zbawienia. Bóg będzie błogosławił 
nam obficie na wiele różnych sposobów, jeśli najpierw 
będziemy szukać Jego Królestwa (Ml 3,10).

Cele naszej pracy
„Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla 

Pana” (Kol 3,23 BT). Jednym z celów pracy powinien 
być entuzjazm, który będzie inspirował innych. Nie 
wszystkie chwile muszą być radosne, ale jeśli wykony-
wany zawód pasuje do naszych wrodzonych uzdolnień 
i ogólnie cieszymy się jego wykonywaniem, to nawet 
przykre chwile możemy znieść. 

„Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, 
to może on być w służbie u królów” (Prz 22,29). 
Rzetelność i punktualność w pracy to kolejne cele, 
do jakich powinniśmy dążyć. O wiele trud-
niej jest dwukrotnie wysprzątać dom 
czy umyć samochód niż zrobić to raz, 
ale porządnie. Jeśli mamy dawać 
dobre świadectwo, to upewnijmy 
się, że także rachunki płacimy  
w terminie.

„Syn, który zbiera w lecie, jest 
rozumny” (Prz 10,5). Innym celem 
powinno być odkładanie pienię-
dzy na przyszłe potrzeby. Róbmy 
wszystko, żeby nie stać się ciężarem dla 
rodziny i kościoła, pracując ciężko i uczciwie 
od młodości i oszczędzając na późniejsze lata, gdy nie 
będziemy już tak produktywni.

„Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo” (Prz 23,4-
5). Prowadząc rodzinną firmę, nie powinniśmy obie-
rać sobie za cel stworzenia imperium, lecz kształtowa-
nie charakteru. Robimy to, rozwijając takie cechy jak 
oszczędność, uczciwość, pokora i prawość we współ-
pracy z bliskimi. Pewien ojciec ujął to następująco: 
„Moja firma służy do budowania moich dzieci, a nie 
odwrotnie. Chcemy być zrównoważonymi i wiernymi 
sługami Boga, a nie pieniędzy”.

„A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczyn-
kach” (Tt 3,14). Nasze zajęcia powinny służyć zaspo-
kajaniu podstawowych potrzeb ludzkości. Czy cieśla 
powinien budować pałace pełne zbytku? Czy mechanik 
samochodowy powinien pracować w serwisie bolidów 

wyścigowych? Czy projektant ogrodów powinien 
zaspokajać finezyjne zachcianki właścicieli? Niech Bóg 
nam da mądrość do odróżniania tego, co niezbędne 
od tego, co jest luksusem. Wybór zawodu i jego wyko-
nywanie nie powinny nam szkodzić ani fizycznie, ani 
duchowo.

Dlaczego pracujemy
„Robotnik ma słodki sen” (Kzn 5,11). Praca jest 

wynagradzana i przynosi satysfakcję za włożony w nią 
wysiłek. Jedzenie jest radością dla tych, którzy chcą pra-
cować (2 Tes 3,10), a po ciężkiej pracy sen jest głębszy 
i daje lepszy odpoczynek.

„[Starajcie się] pełnić swe obowiązki i pracować wła-
snymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście 
(…) na niczyją pomoc nie byli zdani” (1 Tes 4,11-12). 

Pracujemy, by zaspokoić nasze fizyczne i mate-
rialne potrzeby. Kultura grecka pogardzała 

pracą fizyczną, lecz Bóg ją pochwala. 
Jesteśmy gorsi od niewierzących, jeśli 
nie pracujemy na siebie i potrzeby 
własnej rodziny (1 Tm 5,8).

„Niech (…) żmudną pracą wła-
snych rąk zdobywa dobra, aby miał 
z czego udzielać potrzebującemu” 

(Ef 4,28). Pracujemy nie tylko dla 
zaspokojenia potrzeb własnych, lecz 

również po to, żeby pomagać potrze-
bującym. Mamy być „gotowi, by udzielać”  

(1 Tm 6,18) kościołowi i społeczności w miarę 
potrzeb. Jeśli pracujemy regularnie, to dawajmy regu-
larnie. „Pracując, należy wspierać słabych” (Dz 20,35).

„Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana 
Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny 
chleb jedli” (2 Tes 3,12). Praca pomaga nam pożytecz-
nie spędzać czas. Pokornie i cicho pracując, przy okazji 
zapobiegamy wtykaniu własnego nosa w nie swoje 
sprawy i pożądaniu „łatwych pieniędzy”.

Podsumowując, niektórzy mogą być bardziej znani 
z właściwej etyki pracy niż z uprzejmości i hojności. 
Niech Bóg nam pomoże pilnie czynić dobro, demon-
strując zarówno jedno, jak i drugie (Ga 6,9-10)

The Eastern Mennonite Testimony
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– Peter! − głos odbijał się od ścian korytarza.
Peter westchnął ciężko. 
– Tak, wuju? − odpowiedział.
Wzmacniany przez echo ciężkich kroków zapowiadał 

pojawienie się wuja Kopfa. Nie był to przystojny czło-
wiek: w oszpeconej bliznami twarzy brakowało zębów. 
W ogóle wygląd tego człowieka szedł w parze z jego 
sposobem bycia. 

– Mam dla ciebie zadanie: zaniesiesz jedzenie pew-
nemu samotnemu więźniowi dziś wieczorem − powie-
dział wuj, popychając w jego kierunku wiadro. – Weź 
dla niego to.

– Dobrze, wuju – zgodził się Peter.
Wuj odszedł, a Peter wyruszył w długą drogę do 

wieży, gdzie więźnia trzymano w odosobnieniu. Było 
to ciemne i samotne miejsce przepełnione brudem, dla-
tego Peter niechętnie tam chodził. Właściwie nie znosił 
wszystkiego w więzieniu: zimna, ciemności i brudu. 
Żałował, że musiał tam iść, ale jego rodzice umarli  
i dlatego musiał żyć w taki sposób. Cóż, taki już jego 
los: praca dla wuja Kopfa w tym obrzydliwym miej-
scu na zawsze. 

Liczył schody, idąc w górę wieży. Było bardzo ciemno, 
a jego latarnia tylko w niewielkim stopniu rozpraszała 
mrok. Słońce już zaszło i zaledwie odrobina światła 
księżyca przebijała się przez maleńkie okienka wieży. 
Stanął na ostatnim stopniu i zatrzymał się. 

– Kolacja. Proszę − powiedział.
– O, to już pora? − zapytał mężczyzna. Peter aż pod-

skoczył ze zdziwienia. Zazwyczaj w odpowiedzi słyszał 
tylko burknięcie, kiedy podawał posiłek.

– Zgadza się − zająknął się Peter, wsuwając kawałek 
chleba przez kraty. Wylał zawartość czerpaka do wycią-
gniętej przez więźnia miski.

– Dziękuję, chłopcze − powiedział głos.
– Proszę bardzo − odwzajemnił grzeczność. Było coś 

takiego w tym uprzejmym głosie, co zachęcało go do 
mówienia.

– Żałuję, że nie ma więcej − powiedział spontanicz-
nie. Nigdy dotąd nie zdarzyło mu się przepraszać więź-
nia, jednak w jakiś sposób czuł teraz, że tak należy 
zrobić.

– O, nie martw się. Człowiek nie żyje samym chle-
bem − odrzekł spokojnie więzień.

Peter milczał. Co mężczyzna miał na myśli?
– Dobrej nocy, przyjacielu − usłyszał na pożegnanie.
– Wzajemnie − odpowiedział.

– Następny rzut więźniów! − wuj Kopf walnął pięścią 
w stół. – Kiedy to się skończy? Cele są już przepełnione.

Człowiek, do którego kierował tę uwagę, 
odpowiedział:

Światło w więzieniu

—Melanie Horning

Ta historia zdarzyła się w XVI wieku podczas prześladowań anabaptystów. 

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

dlamłodzieży
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– Wyszedł nowy edykt przeciwko heretykom. 
Zobowiązano wszystkich sędziów, urzędników i kon-
stabli, aby ich doprowadzono do więzienia, choć wiele 
z nich to kobiety i dzieci.

Peter przysłuchiwał się z bocznej części korytarza,  
a jego żołądek kurczył się na te słowa. 

– Wszystkim zasądzono karę śmierci − ciągnął roz-
mówca wuja.

– Zasługują na nią − uciął wuj Kopf.
Peter dalej już nie chciał słuchać. Wyszedł i zaczął 

roznosić wieczorny posiłek. 
Wieczorne powietrze było bardzo przyjemne. 

Samotnego więźnia zostawił sobie na koniec. Ich krót-
kie spotkania zaczynały sprawiać mu radość. Nigdy 
wiele nie rozmawiali. Pomyślał o słowach strażnika  
i zastanowił się: „Czy to jest heretyk?”.

– Oto kolacja − powiedział.
– Dziękuję − usłyszał zwyczajową odpowiedź. – 

Może nie powinienem pytać, ale jak masz na imię?
– Peter − odparł.
– Miło cię poznać, Peter. Szkoda, że nie mogę cię 

normalnie zobaczyć. Jestem Hans Plaver.
Peter wziął głęboki oddech. 
– Hans, jesteś anabaptystą? − zapytał w końcu  

z wahaniem.
Odpowiedź była stanowcza.
– Tak, jestem uczniem Jezusa. Właśnie dlatego tu 

siedzę.
– Boisz się, co się z tobą stanie? − Peter nie był pewien, 

ale pytania kłębiły się w jego głowie.
– Czy się boję? Możliwe − odparł Hans. – Duch 

jest ochoczy, ale ciało mdłe. Jednak przecież wiem, że 
kiedy umrę, będę z moim Panem. Czego można chcieć 
więcej?

– No cóż, wuj mówi, że anabaptyści to buntownicy 
i używają swoich poglądów jako podpórki − wypalił 
Peter. – Jak można upierać się przy czymś, co może nie 
być prawdziwe?

Odpowiedziało mu milczenie.
– Ale to JEST prawdziwe − powiedział Hans łagod-

nie, ale stanowczo. – Biblia mówi, że na początku było 
Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 
Wszystko zostało stworzone przez Niego i nic nie 
powstało bez Niego. Bóg nas kocha i posłał swojego 
Syna, aby za nas umarł.

Peter poczuł, że kręci mu się w głowie. Tego było 
za wiele. Czemu pozwolił, aby jakiś prostak mówił do 
niego w taki sposób?

– Muszę wracać do pracy − powiedział, wycofując się.

– Dobranoc, przyjacielu − dobiegła go łagodna 
odpowiedź.

Zbiegł szybko po schodach.
 

– Nareszcie! Niektórzy więźniowie odchodzą! − 
powiedział wuj Kopf. – Idą dzisiaj do sądu. Dobrze 
będzie mieć trochę więcej miejsca.

– Co z samotnym więźniem? − zawahał się Peter.
– Dzisiaj raczej już nic w jego sprawie nie będzie się 

działo − mruknął wuj. – Ale już niedługo. Jest jednym 
z usługujących.

Peter nie odpowiedział. Czerpał przyjemność  
z codziennych spotkań z Hansem. Nie rozmawiali 
wiele, a jednak ciepło w głosie Hansa w jakiś sposób 
dawało chłopcu nadzieję. Wuj Kopf i ciocia Gertie nie 
okazywali mu miłości i w niejeden wieczór kładł się 
spać z uczuciem samotności i ciężkim sercem.

Tego wieczora, kiedy rozlewał posiłek dla więźniów, 
Hansowi nalał dodatkową porcję do jego miski. 

– Dziękuję, Peter − powiedział Hans na widok 
jedzenia.

– Proszę bardzo − odparł Peter. – Wuj Kopf mówi, 
że niektórzy więźniowie dzisiaj opuszczają więzienie − 
powiedział bezceremonialnie. – To twoi przyjaciele?

– Pewnie tak − głos Hansa był smutny. – Może nawet 
moja żona i córka.

– Masz żonę i córkę? − Peter był zszokowany.
– Tak.
– Przecież wiesz, że mógłbyś po prostu wyrzec się 

swoich poglądów i wrócić do nich! − dziwił się Peter.
– Nigdy! − głos Hansa był stanowczy. – One też by 

tego nie zrobiły.
– Ale czemu?
Dziś wieczór Peter chciał wiedzieć, co było tym 

powodem. „Może jest gdzieś nadzieja. Może wszystko 
mogłoby być inne” − myślał. 

– Nigdy nie wyparłbym się mojego Pana, bo On oddał 
za mnie życie. To przywilej, że zostałem wybrany, aby 
oddać dla Niego życie. On mnie kocha, Peter, i ciebie 
też kocha. Za ciebie też umarł.

Słowa poleciały przez ciemność jak strzały i ugodziły 
w serce Petera. 

– Za mnie umarł? − szepnął załamującym się głosem. 
– On mnie kocha?

– Oczywiście, mój drogi chłopcze, i On czeka, abyś 
przyszedł do Niego i pozwolił Mu prowadzić cię przez 
życie.
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Peter poczuł, jak coś w nim pęka. Nikt go nigdy 
nie kochał. Oczywiście, wuj i ciotka go karmili i dali 
mu kąt w swoim domu, ale nie kochali go. A Jezus go 
kochał! 

– Chcę Go znać lepiej! − wyszeptał ochrypłym 
głosem.

Ten wieczór był punktem zwrotnym w życiu Petera. 
Od tej pory miłość do Jezusa zaczęła rosnąć w Jego 
sercu. Nie oddał jeszcze swojego życia na służbę Panu, 
ale ziarno zostało zasiane. Zaczął spędzać tyle czasu, ile 
tylko mógł, słuchając nauki Hansa. 

Kilka dni później z przerażeniem usłyszał ostry 
kaszel Hansa. 

– Jesteś chory, Hans!
– Tak, trochę kaszlę − przyznał Hans. – Ale za to ty 

jesteś promykiem słońca, Peter.
– Przyniosę ci coś ciepłego − oznajmił chłopiec, 

zauważając drżące ręce Hansa i zaczerwienione od 
gorączki policzki.

– Uważaj, nie narób sobie kłopotów, chłopcze…
– Nie szkodzi! − Peter zbiegł po dwa schody naraz.
Kiedy mijał frontową część więzienia, usłyszał jak 

przez otwarte drzwi wuj mówi:
– Mówisz, samotny więzień? Mają go zabrać jutro?
„O, nie! Dobrze słyszałem? Tylko nie Hans!” − Peter 

zawrócił korytarzem. Oddech z trudem przechodził 
mu przez grudę, która urosła w przełyku. Potknął się 
o kamień i skaleczył sobie dłonie do krwi. Nie zatrzy-
mał się, aż dotarł znowu na szczyt wieży. 

– Hans! − krzyknął, potrząsając kratami celi.
– Co się dzieje? − głos Hansa był spokojny.
– Idą po ciebie! Zabiją cię jutro! Musisz wszystko 

odwołać albo coś zrobić!
Hans milczał. Potem powiedział cicho:
– Peter, mój czas nadszedł. Każdy kiedyś musi 

umrzeć. Dla mnie to jest teraz. Nigdy nie porzucę 
mojego Pana, który dał wszystko za mnie. Ale ty, mój 
synu… − jego głos się łamał. – Czy postanowiłeś?

Peter wiedział, czego dotyczy pytanie. Jego serce 
łomotało boleśnie. Gdy widział Hansa w celi, pragnie-
nie oddania życia Jezusowi stało się tym, czego chciał. 

Hans wyciągnął rękę przez kraty, aby uścisnąć jego 
dłonie. 

– Jesteś gotowy poprosić Jezusa, aby Jego krew oczy-
ściła cię i zmyła twoje grzechy? Jesteś gotowy żyć dla 
Niego od tej chwili?

Peter pochylił się, aż jego czoło dotknęło zimnych 
krat. Ciężar świata przygniatał jego serce.

Ale był gotowy.
– Tak.

Ręce Hansa zacisnęły się mocniej na jego dłoniach.
– W takim razie módlmy się.
Peter słuchał modlitwy Hansa.
– Panie, modlę się o błogosławieństwo dla mojego 

przyjaciela. Kochasz Petera tak samo, jak kochasz 
mnie. On podjął decyzję, aby Ci służyć. Panie, wzmoc-
nij jego decyzję. Daj mu odwagę, aby umiał stawić 
czoła wyzwaniom. Pomóż mu poznać prawdziwy pokój  
w chodzeniu za Tobą. A mnie daj, Panie, siłę w godzi-
nie śmierci.

Potem Peter powtórzył w modlitwie to, o co Hans się 
modlił. Kiedy otworzył oczy, poczuł lekkość w sercu.

– Synu, teraz jesteś moim bratem w Chrystusie − 
powiedział Hans. – Nie wiem, co cię czeka odtąd  
w życiu, ale Bóg cię będzie prowadził. Na peryferiach 
miasta jest mała chatka pomiędzy dwiema sosnami. 
Mieszka tam mój brat z rodziną. Idź do nich i powiedz 
im, że cię przysyłam. Oni pomogą ci dalej. Chciałbym 
być z tobą… i widzieć, jak idziesz za Panem, jak przyj-
mujesz chrzest. Ale muszę odejść. 

Następny dzień był deszczowy. Peter obudził się 
z poczuciem oczekiwania i zgrozy, a jednocześnie 
pokoju. Dzisiaj Hans miał być skazany; w pierwszym 
dniu chrześcijańskiego życia Petera. 

Zanim dotarł do więzienia, zauważył grupkę prze-
moczonych więźniów wyprowadzanych w jakimś kie-
runku. Serce w nim zamarło. Czy nie ma już czasu na 
pożegnanie? Jego wzrok szukał Hansa w grupie. Nigdy 
nie widział go tak normalnie twarzą w twarz, ale jakoś 
mimo to potrafił go rozpoznać. W środku szedł męż-
czyzna o bladej twarzy, ale radosnym uśmiechu. Kiedy 
zobaczył Petera, jego twarz się rozpromieniła.

– Bądź silny, mój synu! Do zobaczenia w chwale! − 
Peter odprowadzał wzrokiem więźniów, aż Hans znik-
nął mu z oczu. Wiedział, że mężczyzna będzie wierny 
aż do końca.

Odwrócił się w kierunku więzienia. Nie wiedział, co 
miała przynieść przyszłość. Kiedy wuj dowie się o jego 
nawróceniu, potraktuje go bardzo surowo − tego był 
pewien. Ale także wiedział, że tam gdzieś za miastem 
czekała na niego deska ratunku. Tylko Bóg znał całko-
wicie jego przyszłość. Ścieżka przed nim została oświe-
tlona przez Światło w więzieniu.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz 
jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a zdąża-
jąc do tego, co przede mną; Biegnę do mety, do nagrody 
powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie 
Jezusie” (Flp 3,13-14) Oto niezwykłe świadectwo czło-
wieka dzielącego z nami te same uczucia, napisane dla 
naszej nauki, żebyśmy „przez cierpliwość i pociechę  
z Pism mieli nadzieję” (Rz 15,4).

Jesteśmy ograniczeni i nie wiemy, co może przynieść 
jutro. Nie powinniśmy zakładać, że już osiągnęliśmy 
czy pochwyciliśmy koronę, lecz zapominając o tym, 
co za nami, odpoczywajmy w pewności Bożej akcep-
tacji. Jesteśmy powołani, by codziennie umierać i zrzu-
cać ciężary grzechu, który nas tak łatwo otacza. Święta 
bojaźń, że możemy nie dokończyć biegu, jest znako-
mitym bodźcem do trwania w Panu, inspirującym nas 
do kontynuowania wyścigu, który jest przed nami. 
Oczekujemy pokarmu i zachęty z Bożego Słowa, aby 
nasz duchowy człowiek wzrastał w doświadczeniach. 
Umierajmy codziennie dla spraw, które są za nami, 
biegnijmy wytrwale, by sięgnąć po koronę zachowaną  
w niebie dla nas.

Co do sięgania, to pomyślmy o Piotrze chodzącym 
po wodzie. Gdy zaczął tonąć, „wyciągnął rękę”. Czy 
odczuwamy ten rodzaj przynaglenia, by wyciągać ręce 
do Boga i wołać o pomoc w uniknięciu tego wszyst-
kiego, co mogłoby nam uniemożliwić osiągnięcie celu? 
Biegnijmy do mety, stale szukając Królestwa Bożego 
z całej mocy. Efektem tego dążenia i wytrwania jest 
spełnienie obietnicy życia wiecznego. Im bardziej doj-
rzałe jest nasze pragnienie nieba, tym pilniej będziemy 
ku niemu zdążać. Biegnąc w wierze, koncentrujmy 
się na wyznaczonym celu — na spotkaniu z Jezusem, 

naszym Panem i na nagrodzie, którą obiecał. On jest 
Drogą do zdobycia wieńca powołania Bożego w Jezusie 
Chrystusie. Ta nagroda jest najbardziej godna pożą-
dania. Jako narodzeni z Ducha, zwyciężający grzech  
i chodzący w nowości życia, dążymy z całych sił, walcząc  
i uczestnicząc w zapasach, a we wszystkim, co robimy, 
jesteśmy w Chrystusie więcej niż zwycięzcami.

Zbawienie i zbawcza łaska Boża mogą być podsumo-
wane jako „najwyższe powołanie Boże w Chrystusie 
Jezusie”. Nadal musimy dzisiaj sprawować nasze zba-
wienie z bojaźnią i drżeniem, aż doświadczymy całko-
witego wypełnienia tego najwyższego powołania: wiecz-
nego przebywania z Chrystusem w niebie. Czym jest ta 
niebiańska szczęśliwość? Pochwyceniem wszystkiego, do 
czego zostaliśmy pochwyceni przez Chrystusa. Gdy On 
nas wziął w swoje ręce, miał na celu wprowadzenie nas 
do doskonałej chwały w wieczności.

Podsumowując, czy mamy choćby przebłysk celu, 
woli i planu Bożego dla Jego odkupionych dzieci? On 
wzywa nas do przechodzenia przez próby i oczyszczające 
doświadczenia życiowe z całą świadomością, że nigdy 
nie zdobędziemy korony na podstawie naszej własnej 
dobroci. Musimy stale porzucać cielesne drogi i szukać 
tego, co jest duchową cnotą. Jako żołnierze musimy 
znosić trudności i dążyć do zwycięstwa w niebie.

W swojej modlitwie arcykapłańskiej (J 17,21-23) Jezus 
prosił Ojca za swoimi uczniami, żeby żyli w taki sposób, 
by świat poznał, że Bóg Go posłał. Skoro pragniemy 
być stale Jego uczniami, powinniśmy stanowić przy-
kład wypełniania Jego woli słowem i czynem. Co jest 
w naszych sercach? Czy obserwujący nas ludzie są prze-
konywani o grzechu? Skoro naśladujemy Chrystusa, to 
niechęć otoczenia czy pragnienie wykorzystywania nas 
nie są niczym dziwnym, bo nie odwzajemniamy się opo-
nentom cielesnymi środkami, lecz zamiast tego okazu-
jemy współczucie dla ich dusz. Gdy reagujemy z miło-
ścią Chrystusową, wówczas ludzie szukający prawdy 
są pociągani do szukania Boga. Prawdziwi uczniowie 
Jezusa pokazujący te prawdy stanowią Boży sposób uka-
zania światu bogactwa Jego tajemnicy wśród pogan, 
czyli „Chrystusa w nas, nadziei chwały”. Gdy wpływ 
tej tajemnicy rządzi naszym życiem, wtedy promieniuje 
również w tajemniczy sposób w życiu innych.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, czerwiec 2018
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Śmierć 
jest 

zyskiem
—Aaron Brubaker
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Pewnego deszczowego dnia Madzia i Jacek sie-
dzieli w garażu i bawili się z kotkami. 

– Słyszysz? Co to? – nagle zapytał Jacek.
– Słyszę deszcz na dachu – odparła Madzia.
– Ja też słyszę deszcz, ale jeszcze coś innego... 

jakby cichutkie skrobania – upierał się Jacek. – Nie 
słyszysz?

Madzia zaczęła nasłuchiwać. Deszcz dudnił 
monotonnie o dach. Nasłuchiwała dalej. I wtedy 
usłyszała to – cichutkie drapu-drap.

– Może to jakiś kociak – powiedziała.
Jacek potrząsnął głową.
– Kotki są wszystkie tutaj. Dźwięk dobiega z tylnej 

ściany. Może to mysz wydrapuje dziurę?
Madzia wstała, zrzucając dwa kotki z kolan. Oboje 

z Jackiem przyłożyli ucho do tylnej ściany.
– Jeśli to mysz, to powinniśmy ją schwytać i dać 

kotkom. Przecież koty lubią myszy, prawda?
– To prawda, ale koty też są dobre w łapaniu myszy 

– odparła Madzia.
To dało Jackowi coś do myślenia. 
– Zobacz, tu jest dziura w ścianie – oznajmił. – 

Włóżmy tam jednego albo dwa kociaki, a może 
wtedy złapią tę mysz.

Madzia skrzywiła się, spoglądając na dziurę. 
– Jak wyjmiemy kotki z powrotem?
– O, jakoś wyjdą same – zapewnił ją Jacek. – No, 

chodź Węgielek! Chodź, Łatka! Pomogę wam złapać 
myszkę.

Zanim Madzia mogła go powstrzymać, Jacek zagar-
nął dwa kociaki i wepchnął do dziury. 

– Miau, miau, miau! – protestowały zwierzątka.
Madzia się zmartwiła.
– Im się tam chyba nie podoba. Może boją się myszy?
Jacek się roześmiał.
– Kto słyszał, żeby koty bały się myszy!
– Węgielek i Łatka to nie są koty, tylko kocięta – 

powiedziała Madzia.
– Miau, miau, miau! – wołały kotki.
Madzia pomyślała, że ich miauczenie brzmi żałośnie 

i jest pełne przerażenia. 
– Trzeba je stamtąd wyjąć – oznajmiła. Wepchnęła 

jedną rękę w dziurę i sięgnęła w dół tak głęboko, jak 
tylko się dało.

– Kici, kici – nawoływała. – Chodź, Węgielek. 
Chodź Łatka.

Jednak nie poczuła na ręce żadnego miękkiego 
futerka; w rzeczywistości wyglądało, że kociaki odda-
lają się od niej. 

– Nie bójcie się. Chcę wam tylko pomóc – przeko-
nywała je.

Jednak nie przyniosło to rezultatów; kotki najwyraź-
niej wycofały się w najdalszy zakamarek. Miauczenie 
stawało się coraz bardziej żałosne. 

– Trzeba będzie poprosić mamę, żeby pomogła je 
uratować – powiedziała Madzia.

– Poczekaj! – krzyknął Jacek. – Chcę sam coś wymy-
ślić. Może uda mi się je wydobyć.

Kociaki w ścianie
—Dorcas Nolt

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

kącik dla
dzieci
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Madzia czekała przy ścianie, a rozpaczliwe mia-
uczenie kotków działało na nią przygnębiająco. 

Jacek podczołgał się wzdłuż ściany, szukając 
innego otworu, jednak nie znalazł nic. W końcu 
potrząsnął głową i przyznał:

– Chyba trzeba zawołać mamę.
Dzieci pobiegły do domu.
– Mamo! – wołała Madzia. – Kociaki utknęły  

w ścianie!
Mama była zdziwiona.
– Utknęły w ścianie? Co masz na myśli?
– Usłyszeliśmy mysz i Jacek wsadził je do dziury 

w ścianie. Myślał, że zechcą złapać mysz – wyjaśniła 
dziewczynka. 

– Rozumiem – powiedziała mama. – Pokażcie mi, 
gdzie je wsadziliście.

Poszli razem do garażu i Jacek pokazał mamie 
otwór w ścianie.

– Nie wygląda na to, żeby były blisko dziury. 
Słyszę je na drugim końcu. Nie da się ich raczej 
wydostać. 

– Przepraszam – powiedział Jacek z miną, jakby 
miał się rozpłakać. – Czy da się je kiedyś jeszcze 
wydostać?

Mama nie odpowiedziała od razu. Kotki skarżyły 
się dalej i deszcz ciągle padał. 

– Myślę – powiedziała w końcu mama – że kotki 
będą musiały tam zostać, dopóki tata nie wróci do 
domu – powiedziała. – Już on coś wymyśli. 

Madzi było żal kotków.
– Zostanę tu i będę do nich mówić, zanim tatuś 

nie wróci – postanowiła.
Jackowi też było żal kotków i wręcz nie był  

w stanie słuchać ich nieszczęśliwego miauczenia.
– Ile czasu minie do powrotu taty? – zapytał.
– Pewnie jakaś godzina – powiedziała mama.
Wreszcie o szóstej tata wjechał przed dom. Jacek 

nie tracił czasu i natychmiast opowiedział mu, co 
się wydarzyło. 

– Wsadziłem Węgielka i Łatkę do dziury, żeby zła-
pały mysz i teraz nie da się ich wyciągnąć – był 
prawie we łzach.

– Zaraz się temu przyjrzę – powiedział tata pocie-
szająco, po czym przez jakiś czas oglądał otwór 
w ścianie. Potem wziął jeden z dużych, żelaznych 
narzędzi ciesielskich. Za jego pomocą wyważył 

płytę gipsową przy samej podłodze. Trzask – gwoź-
dzie puściły i płyta się obluzowała.

Z wewnątrz wypadły kociaki, tocząc się jak kulki. 
Madzia złapała Węgielka i przytuliła do policzka,  
a Jacek podniósł Łatkę. 

– Rozumiecie teraz, dlaczego powinniśmy zawsze 
najpierw pomyśleć, zanim coś zrobimy? – powie-
dział tata do Jacka. – Czasem człowiek działa bez-
myślnie, szkodząc ludziom, nie tylko kociętom.

Jacek skinął głową.
– Postaram się pamiętać – obiecał, głaszcząc swo-

jego kotka. Był szczęśliwy, że kocięta zostały wresz-
cie wyswobodzone.

Zaczerpnięto ze Story Mates, kwiecień 2018
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Paulina podskoczyła nieznacznie na swoim miej-
scu, podnosząc rękę. 

– Czy jesteś gotowa wyrecytować swój werset? – 
zapytała nauczycielka.

Dziewczynka przytaknęła z gorliwością.
– „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On 

ma o was staranie”, 1 List Piotra 5,7 – powiedziała.
– Czy możecie się zastanowić, w jaki sposób Bóg 

się o was troszczy? – zapytała nauczycielka swoich 
uczniów w szkole niedzielnej.

– Bóg dał nam obfity plon siana zeszłego lata – 
odpowiedział Henio. – Kiedy tata sprzedał to siano, 
mieliśmy wystarczająco dużo pieniędzy na naprawę 
dachu. Nie musimy teraz podstawiać wiader, żeby 
łapać wodę kapiącą z dachu podczas deszczu. 

– A my będziemy mieć dzisiaj pyszny obiad po 
nabożeństwie – pisnęła Paulina. – Mama robi pie-
czonego indyka i duży deser!

– Bóg opiekuje się nami, dając nam jedzenie, ubra-
nie i dach nad głową – podsumowała nauczycielka. 
– Czuwa też nad nami w domu i w szkole. Bóg 
obiecał być z nami również wtedy, kiedy nadejdą 
problemy.

Kiedy Paulina usiadła obok mamy po zajęciach 
w szkole niedzielnej, przypomniała sobie o tym, co 
mówiła nauczycielka. „Tak się cieszę, że Bóg nad 
nami czuwa – pomyślała – Kiedy brat Andrzej 
naucza, często mówi o tym, że powinniśmy ufać 
Bogu i słuchać Go”. Lubiła łagodne spojrzenie brata 
Andrzeja, jego białą brodę i lubiła, gdy wygłaszał 
kazanie. 

– Obiad! – zawołała mama wkrótce po powro-
cie do domu.

– Ale zapachy! – westchnęła Paulina, wskakując 
na swoje krzesło. – Cieszę się, kiedy mamy pieczo-
nego indyka na obiad.

Podczas obiadu Paulina myślała o wielkim kry-
zysie, który nawiedził Amerykę na przełomie lat 

dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Była za 
młoda, żeby mieć wspomnienia z tego okresu na 
temat trudów życia, ale nieraz słyszała, jak dorośli  
o tym rozmawiali. W tamtych czasach wielu ludzi 
nie miało co jeść, ponieważ mnóstwo mężczyzn stra-
ciło pracę. „Cieszę się, że mamy obfitość jedzenia – 
myślała Paulina, kończąc swoją porcję. – Cieszę się, 
że tata pracuje w piekarni i może przynosić nie-
sprzedany chleb do domu. Bóg opiekuje się nami!”. 

Następnego dnia Paulinę obudziło bębnienie 
deszczu o dach. Wielka kropla spływała mokrym 
śladem po szybie. Pomyślała o rodzinie Henia i ich 
nowym dachu.

Kiedy weszła do kuchni, powitał ją zapach jajecz-
nicy. Mama spojrzała na nią i uśmiechnęła się. 

– Babcia powiedziała, że zabierze cię do szkoły.
Ze skinieniem aprobaty Paulina zabrała się do 

nakrywania stołu przed śniadaniem. „Niektóre 
dzieci mają dziadków daleko od siebie, ale moi 
mieszkają w swoim mieszkaniu piętro niżej – 
pomyślała. – Jak to miło, że babcia mnie odwie-
zie do szkoły, no i nie będę musiała iść w deszczu”. 
Ponieważ mieszkali w mieście, zazwyczaj szła do 
szkoły z innymi dziećmi z sąsiedztwa. 

Po śniadaniu pomachała mamie na pożegnanie 
i pobiegła do samochodu. Kiedy podjechały pod 
szkołę, babcia wypuściła ją z auta. 

– Dzięki za podwiezienie – Paulina pamiętała, 
żeby podziękować, a potem pobiegła do klasy przy-
witać się z nauczycielką pierwszoklasistów.

Ponieważ po południu nadal cały czas padało, 
babcia również przyjechała po nią po szkole. Kiedy 
Paulina wdrapała się do środka na swoje miejsce, 
babcia wręczyła jej kilka monet. 

– Zatrzymamy się przy tym małym sklepiku po 
drodze do domu i będziesz mogła sobie coś kupić.

„Ale super! Kupię sobie dwa czekoladowe bato-
niki” – pomyślała Paulina. 

Obietnica dla Pauliny
—Delphine Ramer
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Babcia zaparkowała naprzeciwko sklepiku po 
przeciwnej stronie jezdni, a następnie otworzyła 
drzwi i zaczęła wychodzić. 

– Poczekaj na mnie, nie przechodź sama przez 
ulicę! – zawołała babcia, ale właśnie wtedy wielki 
zegar na gmachu sądu zaczął wybijać godzinę, 
zagłuszając wszystko.

Paulina nie słyszała, co babcia powiedziała. 
Zaciskając pieniądze w ręce, zerknęła w jedną 
stronę ulicy i puściła się biegiem przed siebie. 

Zanim się zorientowała, co się dzieje, leciała nad 
jezdnią. „Co ja tu robię na ziemi? Czy 
samochód mnie potrącił?” – te myśli 
wydawały się jej odległym snem. Usiadła 
trzęsąc się. 

Babcia i kierowca auta puścili się 
pędem w jej kierunku, żeby sprawdzić, 
w jakim jest stanie. 

– Okropnie przepraszam! – krzyknął 
mężczyzna. – Nie widziałem, jak prze-
chodzisz na drugą stronę! Nagle zna-
lazłaś się tuż przed maską, a ja już nie 
mogłem zahamować – oboje z babcią 
pomogli Paulinie wejść z powrotem do 
samochodu.

Kiedy rodzice usłyszeli, co się stało, 
postanowili zabrać Paulinę do lekarza 
na badanie. 

– Wygląda na to, że ma tylko siniaki – 
oznajmił doktor jej rodzicom po uważ-
nym badaniu. – Mają państwo szczęście, 
że było to auto starszego typu. Gdyby to 
był jakiś nowszy model, dziecko prawdo-
podobnie zostałoby przejechane i zmar-
łoby na miejscu.

W drodze do domu Paulina myślała  
o tym, co lekarz powiedział.

– Bóg nade mną czuwał, prawda? 
– zapytała. 

– Zgadza się – potwierdziła mama. – 
To mi przypomina o pewnym wersecie, 
który zapamiętałaś ze szkoły niedzielnej.

– Tak – wyrzekła sennie Paulina. Jak 
dobrze było wiedzieć, że Bóg się o nią 
troszczył.

Dzisiaj Paulina ma ponad osiemdziesiąt lat, jednak 
ciągle pamięta tamten dzień. Lubi opowiadać swoim 
dzieciom, wnukom i prawnukom, jak Bóg urato-
wał jej życie. Często też myśli o licznych obietnicach  
w Biblii, które udało jej się zapamiętać. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 
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Wstęp

Drogi Czytelniku,

To nie jest zwykła opowieść. To jest autentyczna historia 
mojego życia.

Odkupieńcza miłość Boga sprawiła, że On mnie nie porzu-
cił, gdy ja odeszłam od Niego, od miłości pobożnej, troskli-
wej rodziny i od wiernego Bogu kościoła, który się za mnie 
modlił. Ich modlitwy szły za mną przez wszystkie lata, gdy 
nurzałam się w głębokim grzechu.

Nigdy nie zapomniałam biblijnych nauk, jakie słyszałam 
od dzieciństwa i w młodości, i choć próbowałam je zagłu-
szyć przez pracę, imprezowanie, alkohol i narkotyki, zawsze 
mnie ścigały.

Wolności, której tak bardzo łaknęłam, nie znalazłam 
w sprawach tego świata. To jest miejsce twarde i zimne. 
Grzech nie oferuje niczego poza bólem głowy, rozczarowa-
niem, samotnością, zwiedzeniem i zamętem. Tę listę można 

by ciągnąć w nieskończoność, kiedy człowiek coraz bardziej 
oddaje się w niewolę szatana.

W latach sześćdziesiątych nie było telefonów komórkowych, 
komputerów czy internetu, ale diabeł był tak samo zajęty 
jak dzisiaj, kusząc żądną wrażeń młodzież ofertą wolności 
od wszelkich ograniczeń. Dopóki nie dokonamy osobistego 
wyboru, żeby iść za Jezusem, dopóty nie będziemy w stanie 
przeciwstawić się jego przebiegłej taktyce.

Szatan przedstawia świat jako coś pociągającego, lecz 
jego blask, splendor i przyjemności są przelotne, podczas gdy 
życie w Jezusie Chrystusie przynosi pokój i wolność trwające 
wiecznie.

Drogi Czytelniku, wybierz życie poddane Chrystusowi — 
bez żalu, bolesnego zbierania tego, co się sieje w ciele, i bez 
trwałych blizn tych zbiorów. Chodź blisko z Bogiem codzien-
nie. Bądź wiernym Jego wojownikiem.

„Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (List Jakuba 
5,16)

Lily BearCzęść pierwsza

Abigail
Tęsknota 

za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ

fragment
książki

„Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy.” Księga Psalmów 19,8
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drzwiach sypialni rodziców, delikatnie klepnęła w drzwi.
—Jestem już, mamo — mruknęła i poszła po scho-

dach do swego pokoju.
Susan odprężyła się na dźwięk kroków córki, wybrzmie-

wających równo z miękkim wybiciem jedenastej na zega-
rze dziadka. Chwyciła wielką, spracowaną dłoń Lyle’a  
i odczuła pokój. Abigail wreszcie wróciła, a jej głos nie 
zdradzał obaw.

Czyżby ten ciężar, jaki czuła w związku z córką, nie 
miał żadnych podstaw? A może jednak Abigail zmaga 
się z czymś, o czym nikomu nie mówi? Dlaczego ostat-
nio tak późno wraca do domu?

Oboje z Lyle’m zauważyli tę subtelną zmianę zacho-
dzącą w ich córce w przeciągu kilku ostatnich tygodni. Ta 
piękna dziewczyna, niegdyś tak radosna i pogodna, stop-
niowo robiła się coraz bardziej wycofana. Zawsze była 
trudno dostępnym dzieckiem... stanowczo unikającym 
wszelkich wścibskich pytań. Ale matczyne serce zawsze 
wie, gdy z dziećmi dzieje się coś złego.

Susan wróciła do pociechy, w której odpoczywała, cze-
kając na córkę — do modlitwy. Ojcze niebieski, proszę, 
bądź blisko Abigail. Strzeż jej. Ty wiesz wszystko o jej zma-
ganiach. Daj Lyle’owi i mnie mądrość, żebyśmy umieli ją 
właściwie prowadzić na drodze z Tobą.

W niespokojnej ciemności dotarła do niej obietnica: 
Człowieka polegającego na tobie zachowujesz w doskona-
łym pokoju, bo tobie ufa. Do oczu Susan napłynęły łzy. 
Tak, Bóg wie wszystko, a ona odpocznie w tej błogosła-
wionej obietnicy.

Rozdział drugi
Świt zaczął rozjaśniać podwórze, gdy Susan bezsze-

lestnie kołysała się na bujanym fotelu przed dużym 
oknem. Normalnie byłaby zachwycona, mogąc podzi-
wiać pierwsze promienie słońca mieniące się w tysiącach 
kropli porannej rosy. Dziś jednak nawet widok na odle-
głe morze nie zwracał jej uwagi.

Położyła głowę na miękkim oparciu fotela i zamknęła 
oczy, wspominając lata, gdy wraz z Lyle’m, Abigail  
i Danielem mieszkali tu, tak blisko oceanu. Zdumiewała 
się faktem, jak byli szczęśliwi do tej pory, posiadając ten 
piękny skrawek raju na ziemi.

Zwykle Susan spędzała te ciche poranne chwile, upaja-
jąc się ptakami i kwiatami za oknem. Jednak tego ranka 
jej serce było zbyt zaprzątnięte innymi myślami, żeby 
podziwiać piękno przed sobą. Panie, co takiego trapi 
Abigail? Jest zbyt małomówna. W ogóle nie dzieli się swymi 
problemami.

Rozdział pierwszy
Nadchodzące fale biły o skalisty brzeg z zawziętą furią. 

Szesnastoletnia Abigail siedziała nieruchomo, opierając 
się plecami o wielki głaz. Noc już zapadła, a niebo zro-
biło się równie ciemne jak woda. Dziewczynka nie czuła 
ani kropel wody omywających jej twarz, ani nie widziała 
nadchodzącej gęstej mgły. Była pochłonięta wsłuchi-
waniem się w dziki, pulsujący rytm potężnych bałwa-
nów uderzających o klif leżący poniżej urwiska. Morskie 
krople nie były jedynymi na jej twarzy. Abigail płakała. 
Czuła, że jej życie kotłuje się co najmniej tak jak wzbu-
rzone wody przy brzegu.

Czas mijał. Objęła rękoma kolana podkulone do 
piersi, trzęsąc się z zimna. Absolutnie nie chciała wyjeż-
dżać. Gdybym tylko mogła zostać — jęczała. Nagle wstała, 
wyrzucając ramiona w górę.

— Nie chcę nigdzie jechać! Chcę tu zostać na zawsze!
Jeszcze jeden tydzień! Za tydzień wyjazd do chrześcijań-

skiego liceum w Pines. Z uczuciem klęski opuściła ręce. 
Ciekawe, która godzina? Ogarnęło ją poczucie winy, 

gdy nagle zauważyła tuman mgły przetaczający się nad 
klifami, pełznący u jej stóp i znacznie już utrudniający 
widoczność. Muszę biec do domu, bo mama będzie się 
martwić, a to jest ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebuję!

Z ciężkim sercem skierowała się na dobrze znaną 
ścieżkę przez nadmorską łąkę w kierunku domku, jakiś 
kilometr w głąb lądu.

Mimo że Abigail szła szybkim krokiem, to żałowała, że 
nie może jakoś zwolnić upływu czasu i wrócić do beztro-
skiego dzieciństwa, w którym nie zaznała ani konfliktów, 
ani wewnętrznych zawirowań.

Czemu jestem taka pogubiona? — jej myśli szalały  
w dzikim pędzie. 

Dlaczego Bóg wysyła mnie tak daleko od wszystkiego, co 
kocham? Od rodziców i od brata! Od tego wybrzeża! Od 
przyjaciół z Cliff Grove...

— O Boże! — jej dusza wyła z bólu. Ale myśli o Bogu 
nie przynosiły ulgi. Abigail była na Niego zła. Nie chciała 
wyjeżdżać z domu i stanąć przed wyzwaniami w Pines.

—Skoro Bóg mnie kocha, to dlaczego jestem tak nieszczę-
śliwa? W ciemności słyszała cichy, natarczywy głos Boga, 
przypominający: Przyjdźcie do mnie (…) a ja wam dam 
odpoczynek. Lecz Abigail rozmyślnie odrzucała tę odpo-
wiedź. Bóg żąda od niej zbyt wiele, bo nikt nie wie, jaką 
jest oszustką! Jakże mogłaby kiedykolwiek ujawnić swoje 
problemy i wady?

Rzucając za siebie te niepokoje, przeszła przez próg 
cichego domku. Zatrzymując się na moment przy 
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Wzdychając ciężko otworzyła oczy, żeby pomyśleć nad 
wszystkim. Nawet nie zauważyła dwóch żółto upierzo-
nych lasówek zażywających porannej kąpieli w kałuży, 
które wkrótce zaczną walczyć o terytorium do karmie-
nia młodych. Troskliwie pielęgnowana grządka ostróżek 
ze swoimi wysokimi kolorowymi kwiatostanami również 
nie była w stanie dziś odwieść matki od niepokoju zwią-
zanego z córką.

Ubiegłego wieczoru Abigail spóźniła się o godzinę, 
wracając z pracy. Zostawiła kartkę, że idzie się przejść 
nad ocean, ale czy to była prawda? Dlaczego Susan już 
jej nie ufa?

Czyżby popełnili błąd, pozwalając Abigail pracować  
w lodziarni w sąsiedniej wiosce? Czy Susan i Lyle za bardzo 
się zaangażowali w misję prowadzoną przez kościół tutaj, 
w Coves? A może Abigail potrzebowała jakiejś zachęty, 
żeby poznawać rówieśników? Susan żałowała, że w misji 
nie ma żadnych nastolatek, z którymi córka mogłaby się 
zaznajomić. Ale przecież wysyłają ją do liceum w Pines 
właśnie z tego powodu — żeby mogła ukończyć szkołę 
średnią, ucząc się razem z wierzącymi rówieśnikami.

Serce Susan nie dawało jej spokoju ostrzegając, że coś 
jest nie tak — i to bardzo nie tak. Abigail przeżywa coś, 
czego nie chce albo nie umie wyrazić. Z kolejnym wes-
tchnieniem wróciła do modlitwy. Panie, pomóż nam.

Abigail również się już obudziła. Właśnie stała  
w oknie swego pokoju, wpatrując się w niespokojne morze  
w oddali.

Znowu wróciła pamięcią do szczęśliwego dzieciństwa, 
jakie przeżywała od czasu przeprowadzki rodziny dzie-
sięć lat temu do tego Edenu nad wybrzeżem. Abi poko-
chała od pierwszego wejrzenia całą okolicę — zamglone 
nadmorskie niebo, skaliste klify, łany wysokich traw  
i wieczorne słońce tonące na skraju oceanu niczym pło-
nąca czerwona kula.

Niespokojny, pulsujący ocean pociągał ją, odkąd skoń-
czyła sześć lat — podobnie jak jej dwuletniego wtedy 
brata Daniela. Uśmiechnęła się kącikiem ust na wspo-
mnienie ich wspólnego surfowania na desce.

— Nie odpływajcie za daleko! — wołała wtedy mama, 
obserwująca dzieci z dogodnego punktu na kawałku 
kłody wyrzuconej na brzeg.

—  Nie odpłyniemy, mamusiu. Tutaj nie jest głęboko. 
Widzisz? Trzymam Daniela za rękę. Fale nie sięgają 
mu nawet do pasa! — odpowiadała Abi, całując brata  

w czubek jego blond główki. Kochała go tak bardzo, że 
nie pozwoliłaby, żeby mu się coś stało. Zazdrośnie pilno-
wała każdego ruchu malca.

Z biegiem lat jej miłość do brata nie zanikła. Nadal 
była w stosunku do niego bezwzględnie lojalna. Z kolei 
łatwy w obejściu Daniel odwzajemniał jej siostrzane 
uczucia z otwarciem i w prostocie.

Głębokie niezadowolenie Abigail z wyjazdu do szkoły 
i opuszczenia rodziny na cały semestr zaczęło znowu  
w niej wzbierać. Jej myśli znów zaczęły się podnosić 
niczym gwałtowne fale złości i konsternacji.

Nie może teraz okazywać tych uczuć! Zresztą, co by na 
tym zyskała? Rodzice i tak nie rozumieją, jak bardzo nie-
nawidzi szkoły. Pewnie by jej nie uwierzyli, gdyby pró-
bowała im powiedzieć, co naprawdę myśli. Poza tym, 
jak mogłaby im wszystko powiedzieć, jeśli sama ma pro-
blem z ubraniem własnych emocji w odpowiednie słowa? 
Jakież to frustrujące!

— Próbuj być bardziej przyjazna — sugerowała mama, 
gdy Abi narzekała, że dziewczyny są uparte i złośliwe. 
Jej próby zaprzyjaźnienia się z kimkolwiek ani trochę 
nie zmieniały ich zachowania. Czuła się nieakceptowana  
i dlatego zamykała się w sobie. Nie była zainteresowana 
nawiązywaniem bliższych relacji z koleżankami.

Abigail odwróciła się od okna i zaczęła rozczesywać 
swoje długie blond włosy. Ciemne oczy pełne frustra-
cji i cierpienia wpatrywały się w nią z lustra. Nie może 
nic poradzić na swój wrodzony dobry wygląd i cichy, 
łagodny temperament. Ani na to, że dziewczyny po 
prostu jej zazdroszczą, widząc jak chłopcy okazują jej 
większe zainteresowanie.

— To jest obrzydliwe! — wypaliła, wytrącając się  
z zamyślenia. – Absolutnie obrzydliwe! Nie jestem ani 
trochę zainteresowana tymi wszystkimi chłopakami!

Ale koledzy z lodziarni w sąsiedniej wiosce... oni byli 
o wiele bardziej interesujący! Nachyliła się do lustra  
i uśmiechnęła się na samą myśl o tym. Maleńki rumie-
niec wstydu i obawy zabarwił i tak już różowe policzki. 
Kochani rodzice nie mieli pojęcia o jej tamtejszych zna-
jomościach. Udawała przed nimi i musiała przyznać to 
sama przed sobą. Ale jak mogła ich ranić? Tata i mama 
byli szanowanymi członkami ich małego kościoła misyj-
nego, poza tym ogólnie znano ich w Cliff Grove. Nie 
mogłaby przynieść im hańby.

Mama nawet poszła z nią na rozmowę wstępną do 
lodziarni. Była pod wrażeniem cichej, zdrowej atmos-
fery i uprzejmej kobiety, która miała być przełożoną Abi.
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— Jednym z powodów, dla których pozwalamy ci pra-
cować w tej firmie — powiedziała wtedy — jest to, że 
produkcja wafli odbywa się w odosobnionym miejscu. 
Nie będziesz miała nic wspólnego z podawaniem lodów 
klientom w publicznym miejscu. Nawet byśmy nie brali 
pod uwagę twojej pracy przy ladzie w stałym kontakcie 
z klientami i turystami.

Ale mama nie miała pojęcia o bliskich relacjach, jakie 
jej córka nawiązała z innymi młodymi ludźmi pracują-
cymi na zapleczu. Abi z własnego wyboru prowadziła grę 
pozorów. Pozwoliła rodzicom, żeby wierzyli w to, w co 
chcą wierzyć, a ona udawała, że wszystko jest w porządku. 
Może kiedyś to wszystko samo jakoś się poukłada.

Szybko się ubrała, „włączyła” promienny uśmiech  
i zbiegła po schodach do salonu, zaskakując mamę, która 
wciąż rozmyślała cicho w bujanym fotelu.

— Dzień dobry, mamo! Idę nad morze poszukać jakie-
goś kawałka drewna na ramkę do układanki Daniela  
z latarnią morską. Wezmę tylko jabłko. Nie czekajcie na 
mnie z lunchem. Pewnie mi zejdzie trochę czasu, zanim 
znajdę coś odpowiedniego.

— Abigail, zaczekaj chwileczkę — powiedziała mama. 
— Czy wczoraj wieczorem wszystko było w porządku? 
Wróciłaś bardzo późno.

— Nie mówiłam ci? — Abi zmarszczyła brwi. — Może 
mi to wypadło z głowy, ale mieliśmy urodziny szefowej, 
więc po zamknięciu sklepu odbyło się małe przyjęcie. 
Mam nadzieję, że się nie martwiłaś! Tak mi przykro!

Susan nie odpowiedziała, natomiast Abi pospieszyła  
z dalszym wyjaśnieniem:

— Widziałam twój samochód przed kościołem, kiedy 
jechałam z powrotem do domu, więc zostawiłam wia-
domość, że idę nad ocean. Nie znalazłaś jej? Może nie 
powinnam była tak późno iść na spacer, ale nie zostało 
mi już wiele czasu, żeby nacieszyć się oceanem.

— Co tam robiłaś? — zapytała mama.
— Co robiłam? — Abi lekko podniosła głos. – Ależ 

mamo! Cóż mogłabym tam robić innego niż patrzeć na 
fale? Woda była naprawdę niespokojna, a sama wiesz, 
jak ten dźwięk potrafi przykuć uwagę. Z trudem stamtąd 
odeszłam! Mogłabym tam siedzieć jeszcze godzinami, ale 
pomyślałam, że pewnie się o mnie martwisz.

W oczach Susan pojawiła się ulga.
— To nie długi pobyt nad morzem tak mnie martwił. 

Raczej twoja praca do późna. Dziękuję za wiadomość. 
Jesteśmy ci za nią wdzięczni. Szkoda, że nie masz tych 

samych godzin pracy, co w ubiegłym roku, bo wtedy tata 
mógłby cię podwozić w obie strony.

— Nic na to nie poradzimy. Lodziarnia robi się coraz 
bardziej popularna i potrzebują mnie tam również wie-
czorem. Sprzątanie zabiera więcej czasu niż kiedyś,  
a do tego w lecie mamy otwarte dodatkowo pół godziny 
dłużej.

— Wiem — przyznała Susan. — Po prostu... Tata i ja 
martwimy się, że pracujesz w niechrześcijańskim środo-
wisku. Nie chcemy ci przydawać pokus, pozwalając na 
pracę w świecie.

Susan przerwała, lecz Abi milczała dalej.
— Jesteś młoda i atrakcyjna, córeczko. Nie mówię 

tego, żebyś popadła w próżność, ale powinnaś o tym 
wiedzieć. Chciałabym, żebyś była ostrożna i postarała 
się nie przyciągać uwagi. Mężczyźni tego świata szukają 
pięknych kobiet. Uważaj, żeby ich do tego nie zachęcać. 
Pamiętaj, Abigail, żeby Bóg był w twoim życiu na pierw-
szym miejscu. On zawsze jest gotów ci pomóc w każdej 
pokusie, która przychodzi.

Ponieważ Abi nie odpowiadała, Susan zawahała się, ale 
po chwili dodała cicho:

— Byłaś tego lata taka milcząca i niespokojna. Czy 
ty żyjesz w zwycięstwie, Abigail? Czy jest coś, o czym 
chciałabyś porozmawiać z tatą i ze mną? Tak bardzo cię 
kochamy!

— Wiem, mamo — odparła Abi, unikając wzroku 
matki. — Ty i tata jesteście najlepszymi rodzicami na 
świecie. Moje błędy nigdy nie będą waszą winą.

Głos jej się załamał i odwróciła się, żeby ukryć łzy, 
które nagle napłynęły jej do oczu.

Widząc emocje córki, Susan uspokoiła się w sercu.
— Cieszę się, że niedługo zaczniesz rok szkolny — 

wyznała, nie zauważając, jak córka nagle sztywnieje  
i mocno zaciska wargi.

— Przyszła jakaś poczta. Przyniosę, zanim pójdę — 
rzuciła, szukając ucieczki od kolejnych rad, jakie mama 
miała jeszcze w zanadrzu.

Kocham Mamę i Tatę — naprawdę. To stwierdzenie 
sprawiło, że poczuła się usprawiedliwiona. Pobiegła do 
skrzynki pocztowej, rozmyślając nad tym, jak skompli-
kowane jest jej własne myślenie w porównaniu z prosto-
linijnością matki. Po prostu Bóg ma być pierwszy w moim 
życiu? I to rozwiązałoby każdy problem? Nie wydaje mi się! 
Właśnie dlatego nigdy by nie zrozumieli, gdybym im powie-
działa. Mama i tata widzą wszystko w czarno–biały sposób. 
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Jeśli ktoś wygląda porządnie na zewnątrz, to uważają, że 
żyje dla Pana. Gdyby tylko znali dziewczyny z kościołów 
tak dobrze jak ja!

Trzy lata wcześniej, gdy bała się chodzić do kogokol-
wiek w odwiedziny w Mt. Pleasant, wówczas rodzice 
pomyśleli, że powinna z radością spędzić czas ze swoimi 
rówieśnikami z dużego i szanowanego kościoła. Nie mogli 
zrozumieć, dlaczego nie miała na to ochoty. Próbowała 
im powiedzieć, że dziewczyny z nią nie rozmawiają, ale 
ich reakcja była zawsze taka sama: „Bądź bardziej przy-
jazna, Abigail. Jesteśmy pewni, że w ten sposób zyskasz 
sobie przyjaciół”.

A co ze znajomymi z lodziarni? — nękało ją sumienie. 
— Gdybyś była tak przyjazna w stosunku do dziewczyn  
z kościoła Mt. Pleasant jak wobec współpracowników, to 
czy nie byłoby inaczej? Ale Abi zepchnęła tę myśl gdzieś 
na zaplecze umysłu. Łatwiej było winić innych niż wziąć 
odpowiedzialność za własne kłopoty.

Przeglądając pocztę, Abigail zauważyła list do mamy 
i zerknęła na adres zwrotny. Summit Lake, Ontario. 
Dlaczego przyjaciółka mamy z Kanady pisze do niej tak 
często? Ludzie przeważnie lgnęli do rodziców, prosząc  
o poradę lub modlitwę, a nawet dzieląc się swymi osobi-
stymi problemami. Jak inni ludzie mogą z taką łatwością 

rozmawiać z moimi rodzicami, skoro ich własna córka nie 
może? To chyba nie jest w porządku, Boże? — zapytała 
oskarżycielskim tonem.

Idąc w kierunku oceanu pociechy, odsuwała wszelkie 
niechciane zachęty od Ducha Świętego. Mogła powie-
dzieć wszystko matce, gdyby tylko chciała. Ale nie chce 
— w każdym razie jeszcze nie teraz. Zwróciła się twarzą 
do nieba i wiatru, podchodząc coraz bliżej do fal biją-
cych o brzeg.

Znalazłszy swoje ulubione miejsce, oparła się plecami 
o skałę, wdychając słony zapach morskiego powietrza  
i stęchłą woń wodorostów. Zamknęła oczy i poczuła, jak 
całe napięcie z niej schodzi. Pokój — mruknęła do bryzy 
owiewającej jej twarz. – To jest pokój. Szkoda, że nie mogę 
tu zostać na zawsze!

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Weeping For Abigail
Christian Light Publications

Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Istnieje biblijna podstawa dla naszej duchowej pozycji, 
jednak musimy być bardzo ostrożni, abyśmy nie popa-
dli w zbytnią pewność siebie w samoocenie. W innych 
miejscach w Piśmie (Ef 5,15) znajdujemy zachętę do 
przezorności względem duchowych niebezpieczeństw, 
jakie napotykamy. 

W Księdze Jeremiasza 13,15 znajduje się takie woła-
nie Pana przez proroka: „Słuchajcie i nakłońcie ucha, nie 

wynoście się, bo PAN przemawia”, z kolei Księga Daniela 
opisuje przypadek pogańskiego króla, który został poni-
żony z powodu pychy. 

Lista kwalifikacji na przywódcę duchowego w kościele 
w 1 Liście do Tymoteusza 3,6 zawiera takie pouczenie  
i ostrzeżenie: „Nie [może to być] nowicjusz, żeby nie wbił 
się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie”. Niejeden 
człowiek obdarzony autorytetem i służbą popadł w ruinę, 
pozwoliwszy, aby pycha kierowała jego wyborami.

List Jakuba 4,6 i 1 List Piotra wzywają nas jednakowo 
do postawy pokory i pokazują, jak Bóg obchodzi się  
z pychą i jak odpowiada na pokorę. „Bóg sprzeciwia się 
pysznym, a pokornym daje łaskę”.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, czerwiec 2018
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

DUMA
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Serca razem połączone w Bogu pokój znaleźć chcą!
Miłość swą, rozpromienione, niech ku Zbawcy w górę ślą.

Jezus głową, my członkami, Światłem On, w nas odblask lśni;
On jest Mistrzem, my uczniami, On jest nasz, a Jego my.

Dokładajcie więc starania, by miłować braci swych;
Niechaj nikt się z was nie wzbrania, by swe życie dać za nich.

Tak nas Pan miłował wiernie, przelewając swoją krew;
Jakże boli Go niezmiernie, gdy was, braci, dzieli gniew.

Jak Ty z Ojcem zjednoczony, tak i nas zjednoczyć chciej,
By się nie czuł zagubiony nikt, kto jest z owczarni Twej.
Niech jedynie Twą miłością serca nasze świecić chcą;

Wtedy pozna świat z łatwością, żeśmy uczniów rzeszą Twą.

—N. L. Zinzendorf

Serca razem połączone



Gdy ludzie wam będą urągać
Ludzie tego świata widzą jedynie to, co mają przed oczami i poszukują swojej 

przyjemności w przemijających rzeczach tego świata, przy czym nie rozumieją, że ten 
świat musi przeminąć wraz z jego pożądliwościami. Z drugiej strony, Boży ludzie te właśnie 
rzeczy ignorują i zwracają uwagę na to, co jest przyszłością i co jest wieczne, wiedząc, że 
„(...) nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, 
nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co 
widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor 4,17-18). 

W oczach tego świata prawdziwi chrześcijanie wydają się smutni i przygnębieni 
na duchu, jak to napisał apostoł Paweł: „jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako 
ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający”  
(2 Kor 6,10). Tak, kiedy jesteśmy współpracownikami Jezusa, posiadamy wszystko, 
co warto posiadać, będąc „(…) dziećmi (...) i dziedzicami, dziedzicami Bożymi,  
a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem 
z Nim uwielbieni byli” (Rz 8,17). Jednak zauważmy, że tam jest napisane: „Jeśli tylko 
razem z Nim cierpimy”, co oznacza, że jeśli cierpimy niesprawiedliwość z Jego powodu  
i znosimy to cierpliwie, bez narzekania, jak On to znosił. Wówczas będziemy dziedzicami 
Jego nieopisanej chwały, pomimo naszej słabości i przygnębienia na duchu. Słabości nie 
odwiodą nas od chwały. Jedynie nikczemność może to spowodować. 

Dlatego drodzy bracia i siostry w Panu, nie bądźmy zniechęceni, ale módlmy się  
o siłę do wytrzymania wszystkich rzeczy, które wrogowie krzyża Chrystusa mogą na nas 
sprowadzić; przebaczajmy im wszystko, bez względu na to, czy pokutują, czy nie. Nie 
miłujmy jedynie naszych przyjaciół, którzy traktują nas z miłością, ale także najgorszych 
wrogów. Błogosławmy tych, którzy nas przeklinają, czyńmy dobrze tym, którzy nas 
nienawidzą i módlmy się za tych, którzy wykorzystują nas z pogardą i prześladują  
(Mt 5,44). Módlmy się za nich szczerze, aby Bóg mógł im przebaczyć, tak jak przebaczył 
nam i jak też my im przebaczyliśmy. Być może ktoś zapyta: „Ale dlaczego? Oni nie zasłużyli 
na moje najlepsze życzenia”. Jednak Jezus Chrystus jest wart naszych najlepszych 
życzeń. On umarł za nich tak samo, jak za mnie i za ciebie. On mówi nam wprost, dlaczego 
powinniśmy się modlić za naszych wrogów: „abyście byli synami Ojca waszego, który jest 
w niebie”. On traktuje swoich wrogów tak samo jak przyjaciół: „bo słońce Jego wschodzi 
nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45)

Zaczerpnięto z Salvation Full and Free
© Daniel Nisly

Partridge, KS
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Daniel Mast
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