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słowo

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

Pogłębianie naszego
chrześcijańskiego życia
—Alvin Mast
W piątym rozdziale Ewangelii Łukasza widzimy
tłum napierający na Jezusa głoszącego Słowo Boże nad
Jeziorem Genezaret. Zauważywszy dwie puste łodzie,
wszedł do jednej, należącej do Szymona i poprosił go,
żeby odpłynął troszkę od brzegu. Następnie usiadł
i nauczał ludzi.
Po zakończonym nauczaniu powiedział: „Wypłyń
na głębię i zarzućcie wasze sieci na połów”. Szymon
odparł z pewną dozą sceptycyzmu: „Mistrzu, przez
całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na
twoje słowo zarzucę sieć”.
Ufając Jezusowi, zarzucił sieci i złowił tyle ryb, że
sieci się rwały. Zwołali innych rybaków, żeby im pomogli wsypać je do łodzi i napełnili nimi łodzie po brzegi
tak, że te zaczęły tonąć. Kiedy Szymon zobaczył, co
się dzieje, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: „Odejdź
ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem”.
Potrafimy zajmować się codziennymi sprawami
i w wielu z nich nam się wiedzie. Ktoś może chodzić do szkoły i uczyć się bankowości. Ktoś inny studiuje, aby być dobrym nauczycielem. Jeszcze ktoś
nabywa umiejętności mechanika. Listę można ciągnąć
w nieskończoność.

Możemy uważać się za chrześcijan, mimo że nigdy
tak naprawdę nie spotkaliśmy się z Jezusem, możemy
czytać Biblię i nauczyć się chrześcijańskiego zachowania, ale dopóki nie spotkamy Chrystusa, zostaniemy z pustymi rękami. Sieci Szymona nie napełniły się rybami, dopóki Jezus nie powiedział mu, żeby
je zarzucił.
Tak jak on, musimy „wypłynąć na głębię”, żeby
doświadczyć spełnionego życia chrześcijańskiego. Czy
jest w nim coś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy? Nie
dowiemy się nigdy, dopóki nie wypłyniemy.
Szymon robił, co mógł, żeby łowić ryby, ale po wielu
daremnych próbach poddał się. Nie ważmy się rezygnować z chrześcijańskiego życia, dopóki nie znajdziemy spełnienia. Może nasza wiara jest zbyt płytka...

Tak jak on, musimy „wypłynąć na głębię”, żeby
doświadczyć spełnionego życia chrześcijańskiego.
Czy jest w nim coś, czego jeszcze nie
doświadczyliśmy?

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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Jezus przyszedł i powiedział Szymonowi, że musi sięgnąć
głębiej, by napełnić sieci.
Chcąc pogłębić swoje życie, musimy tego pragnąć.
Szymon oznajmił Chrystusowi, że pracowali całą noc
i nic nie złowili. Gdyby nie łowili, to Jezus pewnie by
im nie powiedział, żeby wypłynęli na głębię. Szymon
był gotów posłusznie wypłynąć na słowo Pana.
Musimy być dobrze oczytani, dobrze przygotowani
i bardzo zdyscyplinowani, żeby wypłynąć na głębię
w naszym chrześcijańskim życiu. Sposobem na apetyt
na coś jest skosztowanie tego. Nie będziemy głodni
czegoś, czego nawet nie skosztowaliśmy. Myślę, że
poważny chrześcijanin zawsze wzrasta. Im więcej czytamy, tym bardziej chcemy czytać. Przeglądając się
w lustrze Słowa Bożego, bardzo szybko zobaczymy,
w którym miejscu naszego chrześcijańskiego doświadczenia jesteśmy.
Tak, codzienne rozmyślanie nad Słowem jest jak
lustro, w które patrzymy. Biblia naucza nas o wielkości
Boga – o Jego naturze, mocy i mądrości. „Ale głosimy,
jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie
słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił
to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko,
nawet głębokości Boga” (1 Kor 2,9-10). Brak czytania
Biblii to brak poznania Boga. „Bo kto z ludzi wie, co
jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim
jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna,
oprócz Ducha Bożego” (w. 11).
„Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić
i który dobrze rozkłada słowo prawdy” (2 Tm 2,15).
To nie jest tylko sugestia czy dobra rada; to jest nakaz
i zdrowa nauka.
Studiuj Boży cel dla ludzkości. Co Bóg powiedział i jak
się porozumiewał z Adamem i Ewą, Noem, Abrahamem,
Izaakiem i Jakubem? Czytaj, jak patrzył na wieżę Babel
i cierpiał w sercu, widząc bezbożność Sodomy. Idź
z Nim, gdy zamyka paszcze lwom i ratuje życie
Danielowi.
Zajrzyj do przybytku Mojżesza i zauważ misterność
ręcznej roboty, złote rytowanie i skrzynię świadectwa.
Wpatruj się w niebiańskie wzory szat noszonych przez
kapłanów. Rozmyślaj o świecznikach, kadzidle i chlebach pokładnych, które mieli jeść kapłani.
Stań z Hiobem, gdy słucha Boga opowiadającego zdumiewające historie o swych dziełach na ziemi, a potem
wyznaje: „Oto jestem nędzny, cóż ci odpowiem? Przyłożę
swoją rękę do ust”. Spójrz w niebo i oglądaj dzieło
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Bożych rąk. Popatrz na piękne, mrugające gwiazdy
i księżyc, który zawsze zdąża pojawić się na czas.
Odosobnij się na chwilę i rozmyślaj nad tajemnicą Wcielenia. Nad tym, jak Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród ludzi, jak Syn Boży został umęczony i zabity, i jak zmartwychwstał trzeciego dnia,
a potem wstąpił do nieba. Otwórz Biblię i obserwuj
uczniów gromadzących się w Wieczerniku. Z zapartym
tchem czytaj o tym, jak Duch Święty zstępuje na nich,
a potem ich napełnia. Posłuchaj, jak mówią językami,
których nigdy nie znali. Towarzysz Pawłowi, gdy widzi
w wizji pewnego Macedończyka, mówiącego: „Chodź
i pomóż nam”. I gdy natychmiast po tej wizji wybiera
się tam wraz z towarzyszami, przekonany, że Pan powołuje go do zwiastowania Ewangelii w Macedonii. Zaiste,
Bóg działał i działa nadal.
Życie chrześcijańskie nie polega na tym, żebyśmy
mieli to, cokolwiek zechcemy, lecz na oddaniu Bogu
wszystkiego, cokolwiek posiadamy. Zostaliśmy pogrzebani z Chrystusem przez zanurzenie w śmierć i wzbudzeni do nowego życia. „Jeśli więc razem z Chrystusem
powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie
o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi” (Kol 3,1-2).
W Liście do Rzymian 6,19 Bóg napomina nas,
byśmy oddali swoje członki „na służbę sprawiedliwości”, abyśmy byli uświęceni. Pragniemy być najlepszymi
sługami Chrystusa, jak tylko możemy. Jesteśmy Jego
dziełem stworzonym w Nim.
Pragnienie i uległość są kluczem do pogłębiania
naszego życia. To znaczy, że znamy Boga i kochamy Go.
Poznajemy Go i służymy Mu; to jest nasze codzienne
doświadczenie. Koncentrujemy się nie na sobie samych,
lecz na Zbawicielu. Wzrastamy w miarę, jak „zmierzamy ku nagrodzie w górze ze względu na powołanie Boże w Jezusie Chrystusie”. Wzrastamy, gdy czytamy, rozmyślamy i modlimy się. Wrastamy w miarę,
jak ufamy Zbawicielowi, mamy społeczność z prawdziwymi wierzącymi i przyjmujemy zdrową naukę.
Kiedy już dowiedzieliśmy się, kim jest nasz Zbawiciel
i poznaliśmy Go bliżej, musimy wypłynąć na głębię
i zacząć połów. Celem naszego poznania jest to, żebyśmy szli, jak to czynił Syn Boży, i czynili uczniami jak
Paweł i jego towarzysze. Niech Wam Bóg błogosławi,
gdy będziecie napełniać wasze łodzie.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Jak efektywnie przemawiać

Punktualne lądowanie
Część dziesiąta

Pisząc tę książkę, czuję się nieswojo. Następnym
razem, kiedy wstanę i podejdę do kazalnicy, wszyscy w naszej społeczności będą siedzieli z jej egzemplarzami otwartymi właśnie na tym rozdziale – tak,
przyznaję się, że sam często nie ląduję zgodnie z „rozkładem lotów”.
Ironia polega na tym, że dokładnie wiem, jakie kroki
należy podjąć, żeby zmieścić się w czasie. Niestety, nie
zawsze wprowadzam własną wiedzę w życie. Istnieją
cztery kroki, które każdy mówca (z Davidem Bercot
włącznie) powinien wykonać, żeby skończyć kazanie
punktualnie.
Trzeba wiedzieć mniej więcej, jak długie będzie
kazanie i wybrać taki temat, który się powinien zmieścić w określonym czasie.
2. Po zgromadzeniu materiału, ogranicz go troszkę,
żeby się łatwiej mieścił w ramach czasowych.
3. Pilnuj czasu, kiedy mówisz.
4. Korzystaj z elastycznego konspektu.
W poprzednich rozdziałach książki omawiałem
pierwsze dwa kroki: wybór właściwego tematu i ograniczenie materiału na kazanie. Teraz chciałbym się
skupić na pozostałych dwóch krokach.

—David Bercot

Pilnuj czasu, kiedy mówisz
Żeby robić to skutecznie, musisz planować zawczasu.
Po przygotowaniu ostatecznej wersji konspektu do
godzinnego kazania, zaznacz wyraźnie na marginesach, w jakiej fazie materiału powinieneś być po
kwadransie, po pół godzinie i po czterdziestu pięciu
minutach.
Podczas kazania, gdy dojdziesz do kolejnego zaznaczenia, spójrz na zegar i upewnij się, czy wszystko
idzie zgodnie z planem. Na przykład, jeśli zaczynasz
o 11:00, to zaznacz sobie miejsce konspektu, w którym
powinieneś być o 11:15. Jeśli dojdziesz tam dopiero
o 11:20, to masz problem.
Ludzka skłonność do optymizmu każe nam wierzyć, że pozostała część kazania zajmie mniej czasu niż
planowałeś i wszystko skończy się dobrze. Nie oszukuj się. To prawie nigdy tak nie działa. Jeśli pierwszy kwadrans w konspekcie zajął ci dwadzieścia minut
w rzeczywistości, to prawdopodobnie tak samo
będzie z kolejnymi częściami. Albo mocno przeciągniesz kazanie, albo będziesz musiał się tak śpieszyć
w końcówce, że w końcu nie powiesz wszystkiego, co
zamierzałeś.

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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Jak temu zapobiec? Przygotować sobie elastyczny
konspekt kazania, pozwalający na korekty w trakcie
kazania

Korzystanie z elastycznego konspektu
Nie wystarczy po prostu zaznaczyć w konspekcie,
w którym miejscu kazania powinieneś być po każdym
kwadransie. Powinieneś również przejrzeć materiał wcześniej i zdecydować, które fragmenty można
wyrzucić, gdybyś w którymś momencie znalazł się
w „niedoczasie” (jak mawiają szachiści). Zaznacz sobie
na czerwono miejsca do wyeliminowania w razie
potrzeby. Nie zakochuj się w swoim konspekcie i zaakceptuj fakt, że może będzie trzeba coś wyrzucić podczas kazania. Zrób to z wyprzedzeniem. Nie czekaj, aż
dojdziesz do połowy kazania i wpadniesz w czasową
pułapkę.
Oczywiście, przygotowanie elastycznego konspektu
będzie na nic, jeśli się nie nauczysz brutalnie wycinać podczas mówienia te fragmenty, które nadmiernie
wydłużają kazanie. Nie czekaj z tym do końca. Jeśli
trzeba, tnij po dojściu do każdego czerwonego znaku
w konspekcie. Żeby sobie to umożliwić, upewnij się,
czy masz zaznaczone „usuwalne” fragmenty w każdej
ćwiartce godzinnego kazania.
Krótko mówiąc, nie psuj dobrego kazania spóźnionym lądowaniem. Pamiętaj, że przeciągając mowę,
nie osiągasz zamierzonego celu. Ludzie zaczną wiercić się w ławkach i wielu z nich przestanie cię uważnie słuchać. W rezultacie, osiągając wreszcie szczytowy moment przesłania, sam doprowadzisz ich do
znudzenia.

Krótkie kazania, które są zbyt długie
Często kazanie lub rozważanie może być zbyt
długie nawet wtedy, gdy nie przekroczysz wyznaczonego czasu. Ktoś kiedyś mi powiedział: „Słyszałem
w życiu wiele dwudziestominutowych kazań, lecz
większość z nich trwała po sześćdziesiąt minut”. Kiedy
już powiesz wszystko, co miałeś do powiedzenia, to po
prostu zakończ i usiądź. Nie stój za kazalnicą, próbując „lać wodę”. Jeśli kazanie zajmie ci mniej czasu niż
się spodziewałeś, to wyciągnij wnioski na przyszłość
i lepiej się przygotuj do następnego.
6
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Ostatnia przeszkoda

W kolejnym rozdziale omówię problemy mówców
związane ze strachem. Zostawiłem sobie to na koniec,
bo jest to ostatnia przeszkoda leżąca większości z nas
na drodze do efektywnego przemawiania.

Pytania do dyskusji
1. Wymień cztery kroki, jakie może podjąć
mówca, żeby zmieścić się w czasie.
2. W jaki sposób krótkie kazanie może być zbyt
długie?

Jak pokonać tremę podczas
przemawiania

Myślę, że wszyscy moglibyśmy z przyjemnością
przemawiać publicznie, gdyby nie coś takiego jak
strach przed wystąpieniami tego typu. A jednak on
jest – zawsze się czai wokół, próbując nas onieśmielić.
Nie pozwólmy mu na to.
Jestem przekonany, że masz z tym problem. Mówię
tak dlatego, że niemal wszyscy go mamy. Pomyśl
o niektórych opanowanych, pewnych siebie i podziwianych przez ciebie mówcach, których lubisz słuchać.

Mogę cię zapewnić, że niemal każdy z nich ma tremę.
Nie chodzi mi o to, że kiedyś ją mieli, gdy byli jeszcze początkującymi kaznodziejami. Mają ją za każdym
razem, kiedy stają za kazalnicą.
Dlatego nie będę cię uczył, jak ją przezwyciężać. Sam
nie wiem, jak to robić. Natomiast chcę ci powiedzieć,
jak sobie z nią radzić, żeby nie stała na przeszkodzie do
efektywnego przemawiania.
Podobnie jak ty, boję się publicznych wystąpień.
Głoszę kazania od ponad czterdziestu lat i zawsze
mam tremę. Kiedy byłem młody, ręce dosłownie mi się
trzęsły, gdy podchodziłem do kazalnicy. Próbowałem
unikać gestykulacji podczas pierwszych kilku minut
głoszenia ze strachu, że słuchacze to zobaczą.
Teraz ręce mi się już nie trzęsą, ale trema nadal próbuje mnie dopaść. W większość niedzielnych poranków wstaję na dźwięk budzika. Nie zdarza mi się to
przed wygłoszeniem kazania. Jestem wtedy tak pobudzony, że zawsze jestem na nogach już wcześniej. Czuję
ucisk w żołądku i nie mam ochoty na śniadanie.
W większość niedzielnych poranków mam zwyczaj
wypić trochę kawy lub coca-coli, żeby poprawić krążenie. Nigdy jednak nie robię tego przed wygłoszeniem
kazania. W żyłach krąży mi taka dawka adrenaliny, że
nie ma najmniejszej obawy o to, iż będę śpiący!
Te objawy towarzyszą mi w pierwszej części nabożeństwa i później, gdy wstaję ze swego miejsca i podchodzę do kazalnicy. Wtedy po wypowiedzeniu kilku
pierwszych słów wszystko znika. Przestaje mnie cisnąć
w żołądku i czuję się całkiem rozluźniony. Niedługo
potem, kiedy wchodzę głębiej w kazanie, zaczynam się
cieszyć jego głoszeniem.
Dokładnie mówiąc, nie znika mi sama trema.
Powinienem powiedzieć, że to uczucie ulega zmianie
i przekształca się ze strachu w czystą energię, która
pomaga mi mówić z werwą.
Na początku niniejszej książki wspomniałem, że
lubię głosić kazania i zawsze jestem podekscytowany,
kiedy pastor poprosi mnie o to. Być może zastanawiasz
się, jak to jest możliwe po tym, co właśnie opisałem
powyżej o tremie, która mnie osacza od rana przed
publicznym przemówieniem. Może użyję pewnej analogii, żeby to wyjaśnić.
Mając dziesięć lat, pływałem na basenie z siedmiometrową trampoliną. Nie chodzę już na publiczne
kąpieliska, ale moje doświadczenie z tą trampoliną

jest dobrą analogią do głoszenia kazań. Skakanie z niej
było czymś, co lubiłem najbardziej. Mimo to, strach
było na niej stanąć.
Wspinałem się ochoczo po wąskiej metalowej drabince i czekałem, aż skoczą chłopcy w kolejce przede
mną. Kiedy jednak wchodziłem na najwyższe stopnie,
nagle przestawało robić się zabawnie. Stałem w takiej
odległości od ziemi, że nagle uświadamiałem sobie całe
zagrożenie w przypadku, gdybym spadł. Mogłem się
nawet zabić. Szczeble były mokre i śliskie, co jeszcze
pogarszało sytuację. Mimo to, nie mogłem już zejść
z powrotem, bo inni chłopcy stali za mną w kolejce.
Wreszcie przychodził moment, gdy stawałem na
szczycie drabinki, a potem na wąskiej trampolinie.
Stojąc tam cały drżący, zastanawiałem się, co ja tutaj
właściwie robię. Zawsze myślałem wtedy: „Dlaczego
tu stoję? To wcale nie jest zabawne. To jest przerażające”. Postanawiałem wtedy zawsze, że jeśli tym razem
przeżyję, to już nigdy więcej nie wejdę na trampolinę.
Potem, nie mając wyboru, robiłem kilka kroków ku
krawędzi i rzucałem się w przestrzeń pode mną.
Wtedy nagle cały strach zamieniał się w zabawę.
Przez kilka sekund czułem się jak ptak. I było to porywające przeżycie. Wreszcie z głośnym pluskiem wpadałem do zimnej wody, przecinając ją niczym torpeda.
Po kilku sekundach wynurzałem się na powierzchnię
z szerokim uśmiechem.
Co z moim postanowieniem, że już nigdy więcej nie
skoczę z trampoliny? W tym momencie zupełnie już
o nim nie pamiętałem. Wychodziłem na brzeg i biegłem co sił w kierunku drabinki. A potem znów przechodziłem ten sam cykl strachu – tylko po to, żeby się
go pozbyć, gdy już byłem w powietrzu.
Dla mnie przemawianie publiczne jest właśnie
czymś takim. Zawsze się boję, wchodząc za kazalnicę,
a potem zanurzam się w kazanie i cieszę się tym przeżyciem. A po zakończeniu głoszenia całkowicie zapominam, że w ogóle miałem tremę. Znów jestem gotów
wygłosić kazanie przy najbliższej okazji.

Kroki do opanowania tremy
Potrzebujesz do tego wykonać sześć kroków.
Oczywiście, nie opanujesz tremy już podczas pierwszego kazania. Niżej wymienione kroki pomogą ci
jednak z czasem to zrobić.

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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1. Módl się o to.

Krok trzeci: Dobrze się przygotuj

2. Skup się bardziej na słuchaczach niż na sobie.

Jedną z głównych rzeczy, dzięki której możesz
ograniczyć tremę, jest dobre przygotowanie. Dzięki
temu staniesz za kazalnicą z przekonaniem, że to,
co zamierzasz powiedzieć, będzie błogosławieństwem dla słuchaczy. Opanowałeś materiał i wiesz,
że docenią twoje spostrzeżenia, ilustracje i zachętę.
Gruntowne przygotowanie i pewność usuwają strach.

3. Dobrze się przygotuj.
4. Mów, improwizując.
5. Wykorzystaj tremę na własną korzyść.
6. Naucz się, jak sobie radzić z chwilowymi
lukami w pamięci i gafami.

Krok pierwszy: Módl się o to
Jeśli masz problem z opanowaniem tremy, to módl
się o to stale. Bóg chce się tobą posługiwać jako swym
ambasadorem. Jeśli trema ci to uniemożliwia, On się
zatroszczy o rozwiązanie tego problemu. Powiedz Mu
o tym i proś Go o pomoc w opanowaniu tremy.

Krok drugi: Skup się bardziej na słuchaczach niż na sobie
Aby opanować tremę musisz zrozumieć, czego właściwie się boisz. Co się tak przeraża? Twoi bracia i siostry
w Chrystusie? Przecież oni są po twojej stronie. Chcą,
żeby ci dobrze poszło. Na pewno nie będziesz musiał
przed nimi uciekać po nabożeństwie.
W takim razie co tak naprawdę cię przeraża? Fakt, że
jesteś w centrum uwagi? Może. Ale prawdopodobnie najbardziej cię przeraża widmo porażki. Instynktownie pragniesz aprobaty otoczenia. Boisz się, że staniesz za kazalnicą i zapomnisz, co miałeś powiedzieć. Albo że strzelisz
jakąś zawstydzającą gafę. Albo że najzwyczajniej w świecie będziesz przynudzał, a słuchaczom nie spodoba się
twoje kazanie.
O czym świadczą te wszystkie lęki? O tym, że jesteś
zbyt pochłonięty sobą. Jakie jest na to lekarstwo? Przestań
myśleć tyle o sobie, a zamiast tego skup się na słuchaczach.
Pamiętaj, że nie stoisz tu po to, żeby wygłosić mowę
i zyskać aplauz publiczności. Nie po to, żeby budować własną reputację. Masz przekazać braciom i siostrom trochę pożytecznej wiedzy, napomnieć ich lub
udostępnić im wnikliwe zrozumienie prawd biblijnych.
Powinieneś się skoncentrować na nich i na Chrystusie,
którego reprezentujesz.
Nie współzawodniczysz z innymi mówcami w konkursie na najlepsze kazanie. Wszyscy gramy w jednej drużynie, pracując nad głoszeniem Chrystusa i Jego Królestwa,
budując lud Boży. Mogę cię zapewnić, że im bardziej
skoncentrujesz się na słuchaczach, tym mniejszą będziesz
miał tremę.
8
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Krok czwarty: Mów, improwizując
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że powinieneś mieć mniej tremy, kładąc przed sobą szczegółowy manuskrypt kazania zamiast improwizować.
Oczywiście, czytając z kartki pewnie nie będziesz
miał problemów z lukami w pamięci. Z drugiej
strony możesz być niemal pewien, że twoje kazanie
będzie nudne, a słuchacze raczej nie będą słuchać go
w napięciu.
Natomiast improwizując, wkrótce będziesz
pochłonięty interesującą rozmową z ludźmi, których kochasz. I to będzie dla ciebie radosne przeżycie. Owszem, możesz o czymś zapomnieć, a nawet
na chwilę przerwać, żeby pozbierać myśli. Nie różni
się to jednak niczym od sytuacji podczas jakiejkolwiek innej rozmowy. Osobiście mam takie doświadczenie, że gdy już dam się pochłonąć rozmową ze słuchaczami, wówczas trema wkrótce znika.

Krok piąty: Wykorzystaj tremę na własną
korzyść
Może to zabrzmieć dziwnie, ale właściwie możesz
wykorzystać tremę na własną korzyść. Dlaczego?
Ponieważ ona wraz z przypływem adrenaliny produkuje czystą energię. Jak stwierdził pewien mówca:
„Niech nadmiar energii pomoże ci mówić, zamiast
przeszkadzać. (…) Znajdź w tym zachętę i zapał,
które ochronią cię przed apatią”.1

Krok szósty: Naucz się, jak sobie radzić
z chwilowymi lukami w pamięci i gafami.
Wielu braci mówiło mi, że najbardziej boją się
nagłej pustki w głowie w połowie kazania. Że całkiem zapomną, co mieli mówić i wszystko skończy
1

Batsell Barrett Baxter, Speaking for the Master (Grand Rapids: Baker Book House, 1954) str.
12.

nie zapomnisz i nie popełnisz żadnej gafy podczas

2. Wymień sześć kroków pomagających ją
opanować.

kazania. Mogę cię jednak pocieszyć, iż nie musi to

3. Jaka jest jedna z przyczyn tremy?

zrujnować całości przesłania. Musisz tylko poznać

4. W jaki sposób przemawianie improwizowane
pomaga ją opanować?

się katastrofą. Nie mogę ci obiecać, że nigdy niczego

tajemnicę, jak sobie w takiej sytuacji radzić.

Pytania do dyskusji

—ciąg dalszy nastąpi

1. Czy najbardziej doświadczeni mówcy nadal
miewają tremę?

Zaczerpnięto z Plain Speaking
© 2007 David W. Bercot
Wydawnictwo Scroll Publishing
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nasz niebiański Ojciec
Jezus powiedział do Ojca: „A Ojciec, który mnie
posłał, on świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście Jego
głosu ani nie widzieliście Jego postaci” (J 5,37). Oraz:
„Nie jakby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od
Boga; ten widział Ojca” (J 6,46). To objawienie podane
w Ewangelii Jana przez Jezusa pokazuje jedność Ojca
i Syna.
Ale gdzie jest Ojciec? Czym jest najbardziej zainteresowany? Jak mamy Go zadowolić? Gdzie jest Jego miejsce zamieszkania?
Za pośrednictwem ewangelisty Mateusza dowiadujemy się, że nasz Ojciec (wasz Ojciec, mój Ojciec) jest
bardzo dobrym Ojcem. Jest naszym jedynym Ojcem
i jest w niebie. W Ewangelii Mateusza często pojawia się
określenie „Ojciec niebieski” (lub niebiański – przyp.
red.). Wydaje się, jakby miało nam ono uświadomić,
że Ojciec, który mieszka w niebie, jest łaskawy. Lituje
się nad nami i błogosławi nam wszelkim doskonałym
darem z góry.
Na przykład, gdy Jezus zachęca nas do szukania najpierw Królestwa Bożego (Mt 6,32-33), przypomina
równocześnie, że „Wie (…) wasz Ojciec niebieski, że
tego wszystkiego potrzebujecie” (czyli rzeczy materialnych). Możemy Go poznać jedynie wtedy, gdy stawiamy
Królestwo Boże na pierwszym miejscu w naszym życiu.

Przechodząc do bardziej osobistych spraw: czego On,
nasz Ojciec (wasz Ojciec, mój Ojciec) pragnie, gdy do
Niego przychodzimy? W modlitwie Jezus powiedział,
że powinniśmy się do Ojca modlić w ukryciu – we własnym pokoju (Mt 6,6). W ten sposób unikniemy pokusy,
by robić wrażenie na innych własną pobożnością.
Jałmużny również powinniśmy dawać w tajemnicy
(Mt 6,4). Ojciec wzywa nas, żebyśmy się przyjrzeli, jak
dają niektórzy ludzie – żeby inni widzieli ich hojność.
Ale do Ojca nie da się przyjść w ten sposób. On pragnie
niepodzielonego serca, które wyłącznie Jemu oddaje
chwałę. Jezus zapewnił, że Ojciec widzi w ukryciu.
Jeśli chcemy Mu się podobać naszym postem –
musimy to robić w ukryciu, wówczas zostaniemy nagrodzeni w sposób otwarty i widzialny. Bo Ojciec odpowie
tylko na szczere dawanie, modlitwę i post.
Ten Ojciec, który jest w niebie, przewyższa wszystkich ziemskich ojców (Mt 7,11). Od ojców według ciała
oczekuje się łaskawości i zrozumienia. O ileż bardziej,
jak mówił Jezus, Ojciec niebieski będzie dawał dobre
dary tym, którzy Go proszą.
A jak odpowiemy na wolę Ojca, który jest w niebie?
On jest niewidzialny, lecz widzi wszystko i wie o wszystkim. Ten osobowy Ojciec czasem może wysłuchać pragnień dwóch lub trzech osób, które zgodnie Go o coś
poproszą (Mt 18,19).

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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Jezus informuje nas również, że duch zdolny do przebaczania bliźnim jest zasadniczym warunkiem otrzymania od Ojca przebaczenia naszych własnych grzechów
(Mt 6,15). Woli naszego Ojca nie można ignorować
w relacjach z innymi ludźmi. Do Niego należy władza
odpuszczania lub zatrzymywania grzechów zależnie od
tego, jak postrzega nasze działania.
To objawienie Ojca przez Tego, który Go zna i jest osobiście z Nim w jedności, jest bardzo cenne. Nie chodzi

o wielomówne modlitwy ani o hojne dary pieniężne,
czy też o głośne świadectwo o sobie samym. Ci, którzy
uwielbiają Go w Duchu i prawdzie, są Jego prawdziwymi
dziećmi (J 4,24).
„Ojciec nasz, który jest w niebie” jest Ojcem, którego
można poznać w szczerości albo w ogóle nie można Go
poznać.
Zaczerpnięto z The Timely Truth, lipiec 2018
Przedruk z maja 1981
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Chrześcijańska zbroja i jej cel
—Josh McClung
Wokół nas szaleje wojna. Nie walczy się na niej mieczami, włóczniami, ani bronią palną czy za pomocą czołgów lub bomb. Wróg jest niewidzialny, a jednak jego
działanie możemy wyraźnie dostrzec. Zamiast zbombardowanych budynków, oglądamy zrujnowane domy.
Zamiast rozbitego szkła i gruzu, widzimy bagaż światowych gadżetów i grzesznych postaw. Ludzie umierają,
choć ich biologiczne życie trwa nadal.
Jako istoty ludzkie jesteśmy zaangażowani w wojnę,
czy chcemy tego, czy nie. Walczymy ciągle, albo przeciwko szatanowi, albo z samym Bogiem. Nasz wróg nie
jest bierny. Pierwszy List Piotra 5,8 mówi, że szatan szuka
sposobów, by zniszczyć dzieci Boże. Jesteśmy zachęcani
do trzeźwości i czujności. Musimy też być uzbrojeni.
Musimy być przeszkoleni w używaniu różnych części
zbroi, jaką mamy do dyspozycji. Potrzebujemy pokory
i chęci do współpracy – w Bożej armii.
Ta wojna wymaga oporu ze strony Bożych ludzi.
Ale List do Efezjan 6,11 i 12 jasno precyzuje, że to nie
jest wojna przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko złym
mocom i władcom ciemności w świecie duchowym.
Werset 13. każe nam założyć całą zbroję Boga i używać
jej, abyśmy mogli odeprzeć złe siły. Zanim zajmiemy
się poszczególnymi częściami zbroi, powinniśmy także
dostrzec w wersecie 10. bardzo ważną część naszej
powinności: „umacniajcie się w Panu”. Nasza własna siła
10
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nie zda się na nic. Potrzebujemy mocy Bożej, która nas
zachowa i wyposaży do bitwy. Wszystko stracimy, walcząc o własnych siłach. Mając to zrozumienie, możemy
skutecznie walczyć w bitwie, odziani w następujące elementy zbroi:
1. Pas prawdy. Przy rozważaniu funkcji, jaką
pełni pas, spodobała mi się ta ilustracja: pas otacza ciało,
zabezpieczając ubranie i dzięki temu umożliwiając swobodne, nieskrępowane ruchy. W duchowym sensie
prawda działa podobnie. Jeśli nasze życie jest otoczone
prawdą, to możemy posuwać się naprzód z pewnością.
Podobnie, mówiąc prawdę, możemy tak czynić ze śmiałością i bez wahania. Kłamca jest hamowany potrzebą
tuszowania swojego kłamstwa, co rośnie w miarę, jak
kłamstw przybywa. Prawda to fundament chrześcijańskiej wiary.
2. Pancerz sprawiedliwości. (Zobacz – 1 List
do Tesaloniczan 5,8). Pancerz to element zbroi używany
w starożytnym rzemiośle wojennym do ochrony narządów wewnętrznych przed strzałami i inną bronią. Życie
pełne sprawiedliwości albo serce wypełnione Bożą sprawiedliwością służy jako osłona przeciwko rzezią, jaką
chce nam zgotować diabeł i jego siły. Strzały z piekła
nie dosięgną sprawiedliwego serca tak długo, jak pancerz
będzie w użytku i właściwej konserwacji. Osiągniemy
ten stan poprzez pragnienie sprawiedliwości (Mt 5,6).

3. Obucie nóg w gotowość niesienia ewangelii pokoju. Buty osłaniają nogi i zapewniają solidne

oparcie. Słowo „gotowość” oznacza przygotowanie się
do czegoś. Czy jesteśmy przygotowani do życia ewangelią pokoju we wszystkich okolicznościach? Tylko kiedy
żyjemy w pokoju, mamy solidny grunt pod nogami
w czasie bitwy. Autor Księgi Przysłów wymienia siedem
rzeczy, które są ohydą dla Pana (Prz 6,16-19). Jedną
z nich są „nogi, które spiesznie biegną do zła”. To ruch
w kierunku przeciwnym do ewangelii pokoju. Czy jesteśmy skłonni do rozprzestrzeniania oszczerstw i plotek?
Czy angażujemy się łatwo w czynności, które wywołują
niezgodę? Czy twoje stopy – i moje – są obute w gotowość do głoszenia ewangelii pokoju? Księga Izajasza 52,7
mówi: „O jak piękne są na górach nogi tego, kto zwiastuje
dobre wieści i ogłasza pokój; tego, kto zwiastuje dobro
i ogłasza zbawienie, kto mówi do Syjonu: Twój Bóg króluje!”. Co kieruje twoimi nogami?
4. Tarcza wiary. Tarcza była używana w walce do
ochrony ciała przed ciosami. W duchowej wojnie szatan
wysyła liczne, ogniste strzały – strzały zwątpienia, strzały
zniechęcenia, strzały zawiści, goryczy i zwiedzenia. Wiara
w naszych sercach jest tarczą przeciwko tym strzałom.
Bez względu na to, co przyjdzie, wiara po prostu wierzy
w niezawodne obietnice Boże. Wiara opiera się na pewności tego, że Boża droga jest najlepsza, a Jego przywództwo jest prawdziwe i niekwestionowane. Wiara akceptuje
zmienną scenerię życia jako to, co pochodzi z ręki kochającego Ojca.
Rozdział 11. Listu do Hebrajczyków (opisujący bohaterów wiary Starego Testamentu – przyp. red.) ukazuje tę tarczę wiary w działaniu. Pierwszy List Jana 5,4
mówi: „A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest
nasza wiara”. Wiara robi krok naprzód i staje do bitwy
w uczciwy sposób dzięki mocy Bożej. Czy jesteśmy wierni
wobec tej wiary?
5. Hełm zbawienia. Hełm służy do ochrony głowy
przed urazem odniesionym w walce. Zbawienie albo
nadzieja zbawienia jest ochronnym hełmem na naszych
głowach. Mówi się, że najbardziej duchowe bitwy toczą
się w naszych umysłach. „Myśli bez kontroli stają się czynami. Nawracające czyny stają się nawykami. Niezłamane
nawyki stają się charakterem. Nieoczyszczony charakter
określa przeznaczenie ku wiecznej zgubie”.
Kiedy nadzieja zbawienia wypełnia nasze umysły i serca,
wtedy nie ma tam miejsca na zwiedzenie przez diabła.
Zło nie może penetrować naszych myśli i refleksji, jeśli
ciągle są one zakorzenione w Bogu, „dążąc do błogosławionej nadziei”. Stoimy wobec niebezpieczeństwa utraty

duchowego hełmu, jeśli poddajemy nasze umysły infiltracji ze strony niezdrowej nauki albo światowych wpływów.

6. Miecz Ducha. Wreszcie miecz, który służy do
obrony. Kiedy Słowo Boże walczy za nas, wtedy nie mamy
się czego bać. Choćbyśmy stracili nasze biologiczne życie,
to w Chrystusie możemy być więcej niż zwycięzcami.
Miecz jest użyteczny w obronie przed szatanem, kiedy
manifestuje się on poprzez zewnętrzne wpływy. Może też
nam pomóc zrozumieć samych siebie, kiedy zobaczymy
siebie, jakimi naprawdę jesteśmy. Miecz ten rozdziela
myśli i zamysły serca (List do Hebrajczyków 4,12). Gdy
kwestionujemy prawdę Słowa Bożego, wówczas otwieramy się na zwycięstwo szatana. Obyśmy uchwycili się
mocno wiary dzięki Słowu Bożemu.
Opisując różne elementy chrześcijańskiej zbroi, apostoł Paweł napomina nas do gorliwej modlitwy i wytrwania. Błagajmy o Bożą pomoc i siłę w bitwie. Módlmy się
za innych, zaangażowanych w wir walki. Módlmy się za
przywódców w kościele i za rodziców. Módlmy się gorąco
i bez ustanku (1 Tes 5,17).
Badając ten temat odkrywamy, że nie ma żadnej
wzmianki o części zbroi, która przykrywałaby plecy.
Myślę, że nie jest to przeoczenie. List do Hebrajczyków
10,38 mówi: „A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie;
lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim
upodobania.”.
Gorliwy chrześcijanin jest dzielnym żołnierzem i tym,
który staje do walki przodem, nie podając tyłów. Izajasz
52,12 mówi, że Bóg pójdzie przed nami i będzie naszą
tylną strażą. Jeśli mamy ochronę naszego Wszechmocnego
Boga także i z tyłu, czemu nie mielibyśmy stanąć do walki
z wielką śmiałością? Czasem ta walka staje się wyczerpująca, ale Jezus powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam
odpoczynek” (Mt 11,28). W miarę jak walczymy, Jezus
daje nam pokój i odpoczynek. W tym życiu nikt nas
nie zwolni ze służby wojskowej. Cokolwiek byśmy nie
wybrali, będziemy walczyć tak czy inaczej – dla Chrystusa
lub przeciwko Niemu. Odpoczynek czeka na nas
w niebie, jeśli wytrwamy w wierności. Obyśmy walecznie wytrwali dzięki Bożej łasce do końca.
Zaczerpnięto z The Timely Truth, czerwiec 2018
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

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

Głowa rodziny
Fragment książki Potrójny sznur
Część pierwsza

Młoda żona ociera łzy.
– Mój mąż nie jest przywódcą w rodzinie – mówi.
– Co masz na myśli, siostro? – pytam.
– Cóż, jest tak powolny w podejmowaniu duchowych
decyzji. Gdy pojawiają się tematy tego rodzaju, wydaje
się nie mieć własnego zdania i nie wie, co zrobić, albo
mówi, że go to nie obchodzi. To ja muszę się zajmować
dyscyplinowaniem dzieci, bo on wyraźnie nie zauważa
ich nieposłuszeństwa. Rodzinna modlitwa jest suchą
rutyną. On po prostu czyta krótki fragment Pisma bez
żadnego komentarza czy pouczenia dla nas wszystkich.
Wygląda to tak, jakby chciał po prostu jak najszybciej
mieć to z głowy. Jego modlitwy zawsze są jednakowe.
Innym razem słyszałem narzekania kolejnej żony.
– Mój mąż w ogóle nie wykazuje pewności siebie. Nie
potrafi podjąć żadnej decyzji, dopóki nie porozmawia
ze swoim ojcem czy matką, prosząc ich o radę. Często
ociąga się z działaniem, aż wreszcie przepada okazja do
zrobienia czegoś, co planowaliśmy. Wydaje mi się, że na
wszystko potrzebuje mojej zgody i stale muszę dodawać
mu otuchy. Kiedy wreszcie jakąś decyzję podejmuje,
12
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—Richard Koehn

to martwi się, że popełnił błąd. Mam takie wrażenie,
jakbym musiała wypełniać w domu własne obowiązki
i jeszcze brać na siebie to, co należy do niego.
Takie frustracje są wśród dzisiejszych chrześcijańskich żon bardzo częste – o wiele za częste.
Mąż prawdziwie kochający swoją żonę musi być przywódcą rodziny. Biblia mówi: „Głową żony jest mąż”
(1 Kor 11,3). W Liście do Efezjan 5,23 czytamy: „Bo
mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest
on też Zbawicielem ciała”.
Jak Chrystus prowadzi swój Kościół, tak też mąż powinien prowadzić żonę. Jak Chrystus oddał życie dla zbawienia zgromadzenia wierzących, tak mąż musi poprzez
przywództwo i poświęcenie zapewniać bezpieczeństwo,
odpowiedni komfort i wszelkie dobra swej towarzyszce.
Dzięki przywództwu ma ją chronić przed niepotrzebnymi problemami, zaspokajać jej potrzeby fizyczne
i emocjonalne, a także zapewniać prowadzenie
duchowe i pomoc, której może potrzebować. W ten
sposób staje się „zbawicielem” jej ciała.

Każdy mężczyzna może w tym miejscu zaprotestować:
„Ale któż jest w stanie sprostać takim wymaganiom?”.
Istotnie, wymagania są wysokie i każdy mężczyzna pojmujący żonę niefrasobliwie i beztrosko, szukając głównie zaspokojenia własnych potrzeb, szybko się przekona o własnej niemocy. Bóg jednak chce nas uzdolnić
do spełnienia tych oczekiwań. On nigdy nie nakazuje
niczego bez wyposażenia nas w niezbędną łaskę. My,
mężowie, możemy i musimy być przywódcami swoich
rodzin.
Po obydwóch stronach drogi chrześcijańskiego i pełnego miłości przywództwa ciągnie się rów. Niektórzy

On nigdy nie nakazuje
niczego bez wyposażenia
nas w niezbędną łaskę.
mężowie postrzegają swą przywódczą rolę jako przywilej i uważają się z tego powodu za specjalnie uprzywilejowanych. Mogą popaść w autorytaryzm, dominując,
stawiając wymagania, nie licząc się z nikim w przekonaniu, że spełniają swój chrześcijański obowiązek. Swoją
postawą dają do zrozumienia: „Ja jestem głową w tym
domu i wszyscy macie mi być posłuszni”.
Inni są tak pasywni, nieśmiali i pozbawieni jakiejkolwiek wizji czy kierunku działania, że wystawiają swoje
żony i rodziny na cierpienie z powodu braku przywództwa. Ich płaczliwa postawa daje się streścić następująco:
„Nie zawracajcie mi głowy troską o was wszystkich;
musicie radzić sobie sami”.
Na czym polega biblijne przywództwo? Co to znaczy
być głową rodziny?
Przywództwo oznacza poświęcenie. To jest prawdopodobnie najgorzej rozumiany element równania
o nazwie „chrześcijańskie przywództwo”. Analizując
List do Efezjan 5,23.25 widzimy, że mąż ma być
głową swojej żony w taki sam sposób, jak Chrystus jest
Głową Kościoła. Jak Chrystus ustanowił swoje przywództwo? Poświęcając siebie samego dla Oblubienicy!
„(...) i wydał za niego samego siebie”. Jakże piękne to słowa
i jak piękny przykład! Jeśli my, mężowie, chcemy

znaleźć łaskę do prawdziwego przewodzenia w naszych
domach, musimy działać w duchu ofiarności i być
gotowi poświęcić się dla naszych żon.
Ten przykład naszego Pana powinien pozbawić nas
jakiejkolwiek myśli, że przywództwo w rodzinie pozwala
na dogadzanie sobie czy korzystanie z przywilejów. Ono
kładzie prosto na serce i barki męża odpowiedzialność
za pokazywanie, co jest najlepsze dla rodziny i wskazywanie drogi do osiągnięcia celu.
Gdy należy podjąć jakąś decyzję w rodzinie, najłatwiej
byłoby mężowi zrobić to przede wszystkim w oparciu
o własny punkt widzenia, własne preferencje i własne
potrzeby. Nie ważmy się jednak tak robić. Zamiast
tego, należy uczciwie rozważyć następujące kwestie: Co
byłoby najlepsze dla mojej żony? Dla mojej rodziny?
Dla mojego domu?
W niektórych sytuacjach głowa domu bardzo chciałaby spełnić życzenie małżonki w danej sprawie, ale
wewnętrzne przekonanie od Ducha Świętego przed
tym ostrzega. Realizując powołanie autentycznego przywódcy, mąż musi w takiej sytuacji odmówić nie tylko
żonie, ale samemu sobie, ryzykując przy tym brak zrozumienia z jej strony! Czy można się zatem dziwić, że przywództwo jest nieodzownie połączone z poświęceniem?

Jeśli my, mężowie, chcemy znaleźć
łaskę do prawdziwego przewodzenia
w naszych domach, musimy działać
w duchu ofiarności.
Próbując zrozumieć wolę Bożą dla swojej rodziny, mąż
powinien być wyczulony na sygnały, jakie otrzymuje
od żony. Dobrze jest otwarcie omówić z nią sprawę,
poprosić ją o zdanie czy radę, zapytać o jej pragnienia
i potrzeby i rozważyć wszystko, co ma do powiedzenia.
Kiedy tylko jej pragnienia nie są sprzeczne ze wspólnym
dobrem rodziny, należy próbować je zaspokoić.
Wielu mężów zakłada, że rozumieją pragnienia
i potrzeby własnych żon, ale potem się okazuje, że ich
ocena nie jest trafna. Na przykład mąż może uważać,
że skoro w domu jest wystarczająco ciepło dla niego,

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18

13

jego żona czuje się równie komfortowo. Albo że jeśli raz
czy dwa razy w miesiącu spotkają się ze znajomymi, to
oczekiwania żony w wymiarze społecznym zostaną spełnione. Może nie przyjść mu do głowy, że jego towarzyszka wolałaby znać plan dnia męża na bieżący dzień.
Gdyby zapytał ją wprost: „Kochanie, jak byś chciała spędzić dzisiejszy wieczór?”, ku swemu zdumieniu mógłby
usłyszeć: „Najbardziej chciałabym wspólnie z tobą zobaczyć zachód słońca”.
Ponieważ wielu mężczyzn nie ma takich potrzeb, to
nie zauważają ich w życiu swoich żon. A jeśli one je wyrażają, mamy tendencję do traktowania ich jako nieistotnych czy nawet śmiesznych. Tak czy owak, jeśli mąż ma
być przywódcą rodziny, to musi rozumieć i być wyrozumiały dla tej, której przewodzi. Aby dojść do takiego
poziomu zrozumienia i empatii, mężczyzna może często
pytać żonę o to, co czuje i jakie ma pragnienia. Następnie
musi naprawdę słuchać tego, co ona mówi, przykładając
do jej wyznań wielką wagę – nawet jeśli niektóre wydają
mu się dziwne. To zadawanie pytań i słuchanie powinno
rozpocząć się we wczesnej fazie małżeństwa, zanim rozczarowana żona nie dojdzie do wniosku, że nie ma sensu
dzielić się z mężem myślami na temat swoich potrzeb,
bo on i tak ich nie zrozumie.
Prawdziwe przywództwo zwykle nie rzuca się w oczy
i przebiega niejako za kulisami codzienności. Nie polega
na wydawaniu arbitralnych rozkazów, podejmowaniu
pośpiesznych decyzji czy układania planów pozostałym
członkom rodziny. Prawdziwe przywództwo to dawanie przykładu, pouczanie w odpowiednim czasie i pełne
miłości rozważanie potrzeb pozostałych. W domu, gdzie
mąż musi często robić wyjątki od zasad lub żądać od
żony podporządkowania zazwyczaj brakuje prawdziwego przywództwa.
Chrześcijańska żona dobrze wie i odczuwa, kiedy mąż
się dla niej poświęca. Widząc jego troskę, żeby zrozumieć wolę Bożą dla rodziny, jego altruizm w planowa-

Prawdziwe przywództwo to dawanie
przykładu, pouczanie w odpowiednim
czasie i pełne miłości rozważanie
potrzeb pozostałych.
niu, gotowość na słuchanie i rozważanie jej sugestii oraz
podejmowanie ich dla wspólnego dobra, reaguje coraz
14

Ziarno Prawdy • październik 2020

większym zaufaniem do niego. Nawet, jeśli czasem się
pomyli w ocenie sytuacji, ona wie, że mąż chce dla niej
jak najlepiej. Czuje się chroniona i prowadzona dzięki
jego przywództwu.
W takim domu większość decyzji omawia się otwarcie, a mąż podejmuje decyzje pytając łagodnie: „Czy
waszym zdaniem wydaje się to najlepszym wyjściem?”
albo „Czy będzie w porządku, jeśli zrobimy to w ten
sposób?”. Żonę czeka niewiele przykrych niespodzianek
i niespodziewanych żądań. Wie, o czym myśli jej mąż
i ma udział w jego planowaniu. Wie, jak on funkcjonuje, jakie ma cele i dążenia. Priorytety w jego życiu
są dla niej jasne i zwykle wie, jak będzie reagował na
potrzeby i wyzwania.
Czasem żona szczerze uważa, że mąż się myli i uznaje,
że należy wyrazić swą dezaprobatę. Nawet najlepszemu
przywódcy zdarzają się błędy. Mąż nie powinien jednak

Nawet najlepszemu przywódcy
zdarzają się błędy.
odczuwać, że jego prawość jest podawana w wątpliwość.
Powinien jednak rozumieć, że ona chce mu pomóc
w zauważeniu jakiegoś aspektu danej sytuacji, który mu
jej zdaniem umyka.
Wyrażając dezaprobatę w stosunku do woli męża, żona
powinna mieć na uwadze, żeby nie podważać jego przywództwa. Sposób i ton wypowiedzi muszą mu pokazywać, że ona jest gotowa poddać się jego ostatecznej
decyzji. Jeśli jest zdenerwowana lub zraniona, to najlepiej zrobi, gdy powstrzyma się przed wyrażaniem swojej
niezgody, aż będzie w stanie zrobić to spokojnie.
Istnieje wiele dziedzin, w których mąż powinien wytyczać praktyczny kierunek działań w rodzinie. Dom,
który nie jest właściwie zarządzany, szybko popada
w chaos. Mężczyzna stojący na jego czele powinien
zadbać o uporządkowany harmonogram zadań, a potem
w rozsądny sposób wymagać od członków rodziny, żeby
postępowali według planu.
Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers
Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Błogosławieństwa pośród ucisków
—Leon Leinbach
Nie zawsze myślimy o uciskach jako źródle błogosławieństw, ale jeśli nauczymy się jak stawiać czoła
trudnościom, to odkryjemy jedną rzecz. Istnieją
takie błogosławieństwa, których nie znajdziemy
w żadnych innych okolicznościach. Polegają one
nie tylko na tym, że uciski zelżeją, lecz dają moc do
wzniesienia się ponad trudności. Ewangelia według
Mateusza 14,24-33 może być tego ilustracją. Trudno
sobie wyobrazić Piotra chcącego chodzić po wodzie.
Ale jest tu kilka rzeczy, które możemy zauważyć.
Po pierwsze, fale były na tyle wzburzone, że mogły
wywrócić łódź. Po drugie, nie były one dla Jezusa
żadną przeszkodą. Kazał Piotrowi przyjść do Niego,
a Piotr był w stanie chodzić po tych wzburzonych
falach. Kiedy jednak spojrzał na fale zamiast na Pana,
szybko zaczął iść na dno.
Takie problemy, jak rozpacz, ból czy smutek są
podobne do wzburzonych fal. Jezus żyje ponad nimi
i chce, żebyśmy również po nich chodzili. Czasami
one nam tak przeszkadzają, że utrudniają widzenie
Pana. Wtedy zaczynamy się pogrążać. Jedynym ratunkiem jest wołanie do Niego o pomoc, a On nas usłyszy i uratuje. Dlatego chcemy skupić się na Nim
i błogosławieństwach, które nam daje.
1. Uciski są drogą do szczególnej łaski (2 Kor
4,7-10). Mieszkamy w ziemskich naczyniach, ale gdzie
znajdziemy lepszy widok na skarby Bożej chwały objawiające się na obliczu Chrystusowym, jeśli nie pośród
ucisków? „Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni; prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni”
(2 Kor 4,8-9). Interesujące w wersetach 8 i 9 jest to, że
prawie się od siebie nie różnią. Gdzie zatem jest kontrast? Wydaje mi się, że polega on na przeciwstawieniu
tego, co zewnętrzne temu, co wewnętrzne. Czyli błogosławieństwo Jego potężnej światłości trzyma problemy
na zewnątrz nas, nie pozwalając im przeniknąć do serca.
Ktoś to skomentował następująco: „Gdy spojrzysz do
przodu i zastanawiasz się, jak kiedykolwiek będziesz

w stanie przejść przez konkretne doświadczenie,
a potem po jego przejściu spojrzysz za siebie i zastanawiasz się, jakim cudem przez to przeszedłeś, to właśnie na tym polega łaska Boża”. Ta łaska jest wyjątkowa
w czasie ucisku częściowo dlatego, że nie znajdziemy
jej w normalnym czasie. Nie przyszłoby nam do głowy
nazwać problemów błogosławieństwem, lecz tylko
dzięki łasce potrafimy je tak postrzegać.
2. Uciski są oznaką synostwa (Hbr 12,5-7).
Dyscyplinujemy nasze dzieci, bo je kochamy, a pozwalamy na trudne sytuacje w ich życiu po to, żeby rozwijały charakter. Bóg jest doskonałym Rodzicem i rozumie ten efekt znacznie lepiej od nas. Dlatego doceńmy
korzyści wypływające z karcenia. „A żadne karanie
w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem
jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy
przez nie byli ćwiczeni” (Hbr 12,11).
3. Uciski przynoszą oczyszczenie. „I zasiądzie
jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro: oczyści synów
Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać
PANU ofiarę w sprawiedliwości” (Ml 3,3). Bóg ma na
myśli coś dobrego – tak jak odlewnik dokonuje niezbędnych działań, żeby ukończyć dzieło. Podwyższona
temperatura jest niezbędna do stopienia rudy żelaza,
a jeszcze wyższa do jej oczyszczenia. Żużel i zanieczyszczenia wypływają na powierzchnię, z której muszą
zostać zebrane. Gdy żadne zanieczyszczenia nie wypływają, wówczas to dzieło jest skończone i wartościowe.
„Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba,
zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób; aby
doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa
Chrystusa” (1 P 1,6-7). To jest błogosławieństwo, nad
którym Bóg pracuje, dopuszczając uciski podnoszące
temperaturę w naszym życiu.
4. Uciski ćwiczą duszę (2 Kor 1,3-5). Zauważcie,
że ucisk, problem czy cierpienie są tym, co otwiera
drogę do szczególnej pociechy i ćwiczą one duszę,
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rozciągając ją. Nasze emocje mogą w takich sytuacjach pogrążać nas tak bardzo, że nigdy siebie o to
nie podejrzewaliśmy. Z drugiej strony, te same ćwiczenia rozciągają nas w drugą stronę, pozwalając doświadczać takiej radości, jakiej dotąd nie znaliśmy. Możemy
i powinniśmy pozwolić rozpaczy i bólowi na rozciąganie naszych emocji. Niezdrowe jest powstrzymywanie
ich, zaciskanie zębów i stoickie brnięcie dalej. Czasem
wystarczy niewielki incydent, żeby fale zaczęły przewalać się nam nad głową. Takie doświadczenia pozwalają odczuć uścisk dłoni Jezusa w szczególny sposób
(Rz 8,37-39). Życie i śmierć obrazują zakres ludzkich
uczuć. Wysokość i głębokość mogą opisywać zakres
ludzkich emocji. Ale żadna z tych skrajności nie oddzieli
nas od Jezusa Chrystusa.
Te doświadczenia uzdalniają nas również do współczucia dla pogrążonych w bólu tak, jak nie umieliśmy wcześniej, a to jest źródłem
szczególnej radości dla nas
samych.
Prawdopodobnie
wszyscy znamy to uczucie, gdy nie byliśmy w stanie
kogoś pocieszyć w bólu. Lecz
możemy również wiedzieć, jaką
pociechę może przynieść ktoś,
kto sam doświadczył tego, przez co
teraz przechodzimy. Nie traćmy takich
doświadczeń – używajmy ich, żeby stać się
dla innych błogosławieństwem, gdy teraz doświadczają tego, czego my doświadczaliśmy kiedyś.
Uciski przesuwają naszą uwagę z ziemskich uciech
na niebiańskie skarby. „A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest
tych, którzy są powołani według postanowienia Boga”
(Rz 8,28). Jak to możliwe? Uciski odwracają naszą uwagę
od tego, co jest dobre dla nas ku temu, co jest dobre dla
Królestwa Bożego. Zauważcie przesunięcie skupienia
z pieca utrapienia na radość w następującym fragmencie Pisma: „Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi,
który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby
was coś niezwykłego spotkało; lecz radujcie się z tego,
że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście
i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili”
(1 P 4,12-13). List do Filipian 1,12 przesuwa środek
ciężkości z naszego ego na rozkrzewienie Ewangelii:

„A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie
ewangelii”.
Cierpienie jednoczy nas z większą sprawą i powoduje oczekiwanie radości z rezultatu tej większej
sprawy. „Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu
będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. Radujcie się
i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie;
tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed
wami” (Mt 5,11-12).
Któż się nie modli o większą cierpliwość? Bóg jej uczy
właśnie przez uciski: „Poczytujcie to sobie za największą
radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; wiedząc, że doświadczenie waszej wiary
wyrabia cierpliwość” (Jk 1,2-3).
Znam historyjkę, którą warto tu
przytoczyć. Pewien człowiek miał
sen, w którym biegł w stronę
zachodu słońca, lecz z tyłu
gonił go mrok. Nie mógł biec
szybciej i wkrótce zanurzył się
w strasznej ciemności. Zawrócił,
skierował się ku wschodowi
i dał w nią nura. Z czasem słońce
zaczęło wschodzić i znów znalazł
światło.
Doświadczanie żalu, bólu i cierpienia może
sprawiać, że czujemy się jakby pochłaniani przez mrok.
To uczucie jest przygnębiające. Ale zwrócenie się przodem do cierpienia i stawienie mu czoła jest najszybszym sposobem znalezienia światła i uzdrowienia, które
wraz z nim przychodzi. Rzeczywiście, mamy tendencję do uciekania od problemów i biegu w kierunku nieuchwytnego zachodu słońca, bo wydaje nam się, że on
jest naszą ostatnią nadzieją. Lecz droga do uzdrowienia
prowadzi przez stawienie czoła uciskom, czynienie tego,
przed czym tak uciekamy i znalezienie światłości po drugiej stronie. Ta światłość poznania chwały Boga jaśniejącej na obliczu Chrystusowym pomaga nam odnaleźć
błogosławieństwa pośród ucisków i chodzić po falach,
zamiast się pogrążać.

Bóg ma na myśli coś
dobrego – tak jak
odlewnik dokonuje
niezbędnych działań,
żeby ukończyć dzieło.
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„Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci; swoich starszych,
a powiedzą ci.” Księga Powtórzonego Prawa 32,7

Rury bambusowe, Miasto Soli,
i Pochylone Domy
Historia soli w Azji, Afryce i Europie
Część druga

Oprócz Egipcjan również Chińczycy
od dawna wydobywali sól. Około
1800 roku przed Chrystusem gotowali w glinianych garnkach słoną
wodę morską lub solankę ze słonych sadzawek, a potem zostawiali, żeby
się sól skrystalizowała. Nauczyli się marynować
warzywa, którym przydawali smaku, dodając imbir
i ostrą paprykę.
W 252 r. przed Chr. Chińczycy dokonywali odwiertów pierwszych studni solankowych. Solanka była
z nich wydobywana przy pomocy długiej rury bambusowej. Miała ona na dnie zawór, który otwierał się
po wpuszczeniu urządzenia do studni, zamykał się pod
ciężarem wody, a następnie rura była podnoszona. Po
wyjęciu jej ze studni zawór otwierano przy pomocy
drążka. Solankę wlewano do zbiornika, a potem transportowano innymi rurami bambusowymi do pomieszczeń, w których doprowadzano ją do wrzenia, odparowując potem samą sól.
Studnie solankowe otaczała zła sława spowodowana
tajemniczymi chorobami, eksplozjami i zgonami.

—Joanna F. Martin

Pracownicy twierdzili, że czasami wybuchały
tam samoistnie płomienie, z których
korzystali, żeby coś ugotować. Wkrótce
Chińczycy zaczęli tłoczyć tę palną
i niewidzialną substancję do
kotłowni i stosować jako paliwo.
To był pierwszy opisany przypadek
zastosowania gazu naturalnego.
Około XI wieku Chińczycy opracowali wiercenie
udarowe. Ciężki, czterometrowy pręt wbijano w ziemię
na polu bambusowym. Podnoszono go i opuszczano
przy pomocy drewnianej dźwigni, a pracownik, który
pogłębiał otwór w ziemi w odpowiednim miejscu,
poruszał nim, chodząc w dół i w górę dźwigni zbudowanej jak huśtawka. Po kilku latach takiego chodzenia,
studnia miała kilkadziesiąt metrów głębokości i wytryskiwała solanką.
Władze chińskie opodatkowały sól (i żelazo) w 221
r. przed Chr. Były to pierwsze monopole kontrolowane
przez państwo. Zyski z tych opłat pozwoliły finansować
budowę Wielkiego Muru i armię.

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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Podczas gdy Chińczycy gotowali solankę, w Afryce
sól była wydobywana z dna wyschniętych słonych
jezior Sahary. Z początku transportowano ją rydwanami ciągniętymi przez woły lub konie. W trzecim wieku zaczęto ją przewozić karawanami wielbłądów i wtedy handel solą bardzo wzrósł. Jeden wielbłąd
mógł nieść 100-kilogramowy ładunek soli na każdym
boku. Jedynym problemem był fakt, że kiedy tylko
miał okazję, sam zaczynał tę sól zjadać. Sól wymieniano na złoto, orzechy, skóry, bawełnę i niewolników.
Nadbrzeżne miasto Taghaz zostało zbudowane całkowicie z solnych bloków. Miały one szary kolor, wyblakły
od smagania pustynnym wiatrem.
Wzdłuż wybrzeży Indii mieszkańcy od pokoleń uzyskują sól poprzez odparowywanie morskiej wody. Suche
zimowe wiatry północne wysysały wilgoć z soli, powodując jej krystalizację. Gdy Brytyjczycy podbili Indie,
postanowili wyeliminować z rynku miejscową sól, żeby
podnieść cenę własnej soli z Cheshire. Nałożyli wysoki
podatek solny, zdelegalizowali lokalną produkcję soli
indyjskiej i postawili na granicy pięciometrowy płot
z drutu kolczastego, żeby zapobiec przemytowi surowca
do Bengalu. W 1870 roku rząd brytyjski zatrudnił
12000 ludzi, by wymusić prawne regulacje produkcji
i handlu solą. Wielu ludzi zajmujących się tym poprzednio umarło z głodu i chorób, mimo że sól dosłownie
leżała na ulicach ich miejscowości.
12 marca 1930 Gandhi i jego uczniowie przemaszerowali 120 kilometrów na wybrzeże i zaczęli tam zbierać
sól wbrew brytyjskiemu prawu. Tubylcy dołączyli do
nich mimo aresztowań przez brytyjską policję. 5 marca
1931 roku Gandhi podpisał z Lordem Irwinem porozumienie, na mocy którego lokalni mieszkańcy mogli
uzyskiwać sól do własnych potrzeb, ale nie wolno im
było jej sprzedawać. Drobnymi krokami ten pakt otworzył drogę do pełnego wyzwolenia Indii spod okupacji
Wielkiej Brytanii.
Historia soli w Europie zaczyna się na ziemiach
Celtów około 700 roku przed Chr. Przybywali oni
przez strome góry na Węgry, do Austrii i do Bawarii,
gdzie przy pomocy skrobaczek z brązu (który nie koroduje tak jak żelazo) wydobywali sól. Celtowie jedli dużo
mięsa, a ich ulubionym przysmakiem była peklowana
szynka.
Po podboju ziem celtyckich przez Juliusza Cezara
Rzymianie przejęli kopalnie soli. Zdając sobie sprawę
z jej wartości, założyli warzelnie na terenie całego imperium. Wydobywali sól kamienną, odparowywali wodę
morską w słońcu, gotowali solankę z bagien i palili torf,
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żeby uzyskać z niego sól. Surowiec ten stosowano do
konserwacji oliwek i ryb – później stały się one ważne
dla katolików, którzy nie jedzą czerwonego mięsa
w święta kościelne (których ustanowiono tak dużo, że
w końcu zajęły połowę dni w roku).
Veleia w środkowych Włoszech była dla Rzymian
ważnym ośrodkiem wydobycia soli. Miejscowość została
zbudowana nad podziemnymi źródłami solanki. Na
dnie każdej studni solankowej ustawiono wielkie koła
zbudowane z listew. Dwóch niewolników z łańcuchami
na szyi chodziło po dolnym kole, a dwóch innych poruszało w ten sam sposób koło na górze. Oba koła kręciły
wielkim prętem z przymocowaną liną, na której podnoszono wiadra pełne solanki. Była ona następnie gotowana i uzyskiwano z niej sól.
W niedalekiej Parmie używano soli do peklowania
szynki, a także do solenia masła i miejscowego sera zwanego parmezanem. Z mleka zbierano śmietankę do
produkcji mleka. Następnie używano jej do wyrobu
sera, którym karmiono świnie w ramach swego rodzaju
symbiozy. Z wybranych partii wieprzowiny produkowano szynkę, a pozostałe mięso mielono i dodawano
do salami. Z tego słowa wzięto łacińskie określenie soli.
Około roku 875 Baskowie z południowej Francji
odkryli ogromne ilości dorsza w wodach północnego
Atlantyku. Na ogromnych, solidnych statkach płynęli
na północ i wracali z ładowniami pełnymi solonego
dorsza. Poławiano również śledzie, które solono i pakowano do beczek. Było to danie dla ubogich, którzy nie
mogli sobie pozwolić na solonego dorsza, mięso wieloryba czy szynkę.
W Europie Środkowej wydobywano sól w kopalniach. Jedna z nich w austriackim Durnbergu posiada
około dziesięć kilometrów podziemnych tuneli. Podczas
ich kopania miały ok. dwóch metrów wysokości i były
na tyle szerokie, że można było swobodnie w nich chodzić. Pod ciężarem góry niektóre z nich zostały ściśnięte
do wąskich pasaży. Górnicy zjeżdżali na dół po stromych zjeżdżalniach, w których umieszczano liny, żeby
można było wyhamować, mając rękawice. Arystokracja
robiła sobie tam wycieczki, żeby pozjeżdżać, popływać
łódkami po podziemnych jeziorach i pośpiewać w podziemnych kaplicach z figurami i kandelabrami wyciosanymi z soli.
We Francji sól stała się przedmiotem ostrej debaty.
W roku 1341 nałożono podatek solny. Wydawało się
to sensownym posunięciem, bo przecież wszyscy używali soli. Jednak każdy król w obliczu kryzysu finansowego państwa podnosił wysokość tego podatku.

W roku 1660 każdy obywatel w wieku powyżej ośmiu
lat miał obowiązek kupowania 7 kilogramów soli rocznie – o wiele więcej niż mógł skonsumować. Z początku
podatek solny był równej wysokości dla wszystkich, ale
z czasem niektóre rejony Francji zostały opodatkowane
bardziej, podczas gdy inne były z tego podatku zwolnione. Niektórzy obywatele z wyższych sfer również
byli zwolnieni, a biedota odczuwała ten ciężar najbardziej. Przemyt soli stał się bardzo opłacalny mimo wysokich kar grożących za to przestępstwo. W połowie XVIII
wieku każdego roku ponad tysiąc osób bywało skazywanych na więzienie lub karę śmierci za wykroczenia związane z solą.
Podatek solny stał się symbolem nadużyć rządu podczas Rewolucji Francuskiej. Jedną z pierwszych uchwał
Zgromadzenia Narodowego było zniesienie tej daniny.
Napoleon po dojściu do władzy podatek ten przywrócił. Ironia historii polegała w tym przypadku na tym,
że poważny brak soli przyczynił się do zdziesiątkowania
jego oddziałów podczas zimowego ataku na Moskwę,
przyspieszając klęskę francuskiej armii.
Od IX wieku Cheshire w Anglii słynęło z produkcji
soli. Do XVI wieku stosowano prymitywne metody jej
pozyskiwania. Schodzono z wiadrami po drabinie do
studni solankowych, a potem wnoszono je na górę i wlewano do koryt. Dopiero w 1636 roku zaczęto stosować
pompy.
Aby transportować sól, wykopywano cały system
kanałów. Barki pełne soli spuszczano kanałami na

poziom 15 metrów niższy z Cheshire do rzeki Weaver
przy pomocy wspornikowego systemu hydraulicznego opartego na przeciwwadze i zasilanego wodą.
Krople soli w końcu powodowały korozję maszyn, które
z czasem stawały się nieużyteczne.
W XVII wieku większość drzew w lasach Cheshire
wycięto, żeby uzyskać paliwo do odparowywania
solanki, a warzelnie zasilano węglem dostarczanym
z innych rejonów. Palenie węglem zadymiło powietrze,
a okoliczne pastwiska były pokryte osadem solnym
pochodzącym z czyszczenia naczyń do odparowywania.
Poza tym okazało się, że ziemia na tym obszarze zaczyna
się zapadać. W miarę, jak solanka była wydobywana
z licznych studni, świeże wody gruntowe zaczęły zalewać puste miejsca, co powodowało podmywanie gruntu
i powstawanie lejów krasowych. To z kolei stawało się
przyczyną wypaczania torów kolejowych, mostów, kanałów ściekowych, gazociągów i sieci wodociągowych.
Całe domy zaczęły się przechylać, dochodziło do pękania szyb, ścian, a drzwi nie chciały się otwierać.
Współcześnie istnieją w Anglii zaledwie trzy firmy produkujące sól. Kanały w Cheshire wyschły i zarosły. Dym
ze spalania węgla już się ulotnił i jedynie kilka starych
budynków stoi jako niemi świadkowie historii przemysłu solnego na tym terenie. Jednak jeszcze dzisiaj pojawiają się w ziemi nowe zapadliska.
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, listopad 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Śpiewający pielgrzym
—Marilyn Senterfitt
W lipcu 1838 roku w Pensylwanii w drewnianej
chacie urodził się Philip Bliss. Jego ojciec pilnował
w rodzinie codziennej modlitwy i zachęcał Philipa do
rozwijania pasji dla śpiewania. Chłopiec nie nabył zbyt
rozległego wykształcenia, matka uczyła go z Biblii tyle,
ile mogła.
W wieku 11 lat opuścił dom, by podjąć się pracy
w tartakach i manufakturach drewna. W okresie pracy
czasem chodził do szkoły, aby pogłębić swoją edukację.

Mając 17 lat, spełnił wymogi konieczne do nauczania
i został kierownikiem szkoły w Nowym Jorku. W czasie
wakacji pracował na farmie.
W 1857 roku Philip poznał nauczyciela śpiewu J. G.
Townera. Zauważył on talent Philipa i dał mu kilka
lekcji modulacji głosu. Philip spotkał także Williama
B. Bradbury, który przekonał go do obrania profesji
nauczyciela muzyki.
—ciąg dalszy na str. 34

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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„I gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami...” 1 List do Tesaloniczan 4,11a

Uszy – dar od Boga
—Nancy Smith
Umiemy rozpoznawać dźwięki za pomocą naszych
uszu, jednak nie zdajemy sobie sprawy, że i my możemy
być rozpoznani dzięki naszym uszom. Długo używano
odcisków palca do identyfikacji ludzi, jednak za pomocą
nowego rodzaju czytnika zewnętrzne ucho może okazać
się najbardziej dokładnym sposobem identyfikacji ludzi.
Dokładność ta wynosi 99,6 procent.
Kiedy rodzimy się, nasze uszy są już w pełni ukształtowane. Z czasem płat uszny lekko opada, ale w zasadzie
pozostaje taki sam. Palce także mamy w pełni ukształtowane od początku, ale z czasem nasze odciski palców
mogą się zniekształcić z powodu ciężkiej pracy albo ulec
poparzeniu.
Uszy jednak nie są tylko narzędziem identyfikacji, są
,o wiele ważniejsze niż to, ponieważ zbierają dźwięki,
przetwarzają je i wysyłają sygnały do mózgu. Nasze ucho
zewnętrzne pozwala nam zarówno słyszeć szept przyjaciela, jak i szczekanie psa czy wycie syreny. Dźwięki znajdują się wszędzie i ta nasza cudownie wymodelowana
para uszu po bokach naszej głowy pozwala je wszystkie
wychwytywać.
Porozumiewamy się za pomocą mowy, uczymy się
mówić, słuchając i imitując mowę innych ludzi. Słuch
także ma znaczenie w niebezpieczeństwie; słyszymy
gwizd zbliżającego się pociągu albo klakson samochodu.
20
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Nawet gdy śpimy, możemy słyszeć szczekanie psa na
straży w naszym ogrodzie albo alarm przeciwpożarowy.
Niektórzy ludzie nie mają dobrego słuchu, jednak
Bóg obdarzył ich wyostrzonym odczuwaniem wibracji
i umiejętnością odczytywania ruchu warg.
Oprócz słuchu, uszy są nam pomocne w zachowywaniu równowagi. W uchu są takie narządy, które reagują
na ruch głowy oraz informują mózg o zmianach pozycji. Mózg następnie wysyła sygnały do różnych mięśni,
które utrzymują naszą głowę i ciało prosto, kiedy stoimy
lub poruszamy się – dzięki temu, jeśli schylamy się, by
pogłaskać psa, nie grozi nam upadek.
Nie tylko my, ludzie, pośród całego stworzenia mamy
uszy; wiele zwierząt je posiada, ale niektóre z tych narządów ogromnie się różnią u różnych gatunków.
„Uszy” świerszcza składają się z cieniutkiej błony na
każdej stronie przednich odnóży. Błony te wibrują, kiedy
uderza je fala dźwiękowa. Dlatego świerszcze używają
swoich „kolan” do słuchania. Czy to nie wspaniałe, że
Bóg dał nam uszy do słuchania, a kolana do modlitwy?
Bębenki uszne żaby składają się z dużych, odkrytych
krążków umieszczonych za każdym okiem. Fala dźwiękowa uderza o te bębenki, a one wibrują.
Małżowiny uszne nietoperzy są ruchome. Pomagają
kierować fale do środka ucha. Nietoperze polegają na

swoim słuchu w nawigacji pośród ciemności. Nie widzą
zbyt dobrze, ale potrafią wykonywać zrywy w locie
po ciemku, omijając przeszkody i łapiąc owady,
ponieważ posiadają od urodzenia własny sprzęt
ultrasonograficzny.
Słoń afrykański ma największe uszy spośród wszystkich ssaków. Mają one ponad
metr szerokości. Te małżowiny pomagają mu również chłodzić się w upalne
dni, wypuszczając nagromadzone ciepło
poprzez skórę.
Ryby wychwytują dźwięk poprzez
fałdy na grzbiecie, a węże czują wibracje
przez skórę, mięśnie i kości przenoszące
fale dźwiękowe do ich wewnętrznych
uszu. Wśród tego cudownego stworzenia
Bożego jednak tylko my, ludzie, jesteśmy
uczynieni na Jego obraz.
Kształty i funkcjonowanie uszu to zdumiewające rzeczy, jednak my, ludzie, nie tylko
możemy być zidentyfikowani przez kształt naszych
uszu, ale też poprzez nasze czyny – właśnie z powodu
rzeczy, które słyszymy uszami.
Jezus zganił uczniów w Ewangelii Marka: „Macie uszy,
a nie słyszycie?”. Musimy być czujni, aby nasze uszy słyszały to, co Bóg chce nam przekazać. Jeśli chcemy słyszeć i rozumieć, Bóg przygotował rozwiązanie.
Nie wolno nam brać Bożego daru słuchu za coś oczywistego. Czasem są hałasy, które sprawiają, że chcemy
zatkać uszy palcami, żeby zagłuszyć nieznośny dźwięk.
Ale też istnieją dźwięki tak wyjątkowe, że jesteśmy za
nie wdzięczni: śpiew ptaków, mruczenie kotki ze swoimi

kociętami, szum wiatru wśród drzew, głosy naszych
najdroższych albo czytanie na głos Słowa Bożego.
Dziękujmy Bogu za uszy i używajmy ich do słuchania
i rozumienia oraz do okazywania Mu posłuszeństwa.
Zaczerpnięto z Partners, luty 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Apetyt
—Nathan Otto
Noworodki na ogół mają dobry apetyt. Niektóre
jedzą chętnie zaraz po urodzeniu, podczas gdy inne
zaczynają jeść stopniowo i potrzebują szkolenia. Ich
apetyt może być nierówny i wymagający, kiedy robią
się głodne. Ich jadłospis to głównie płyny; mleko
i trochę wody, lub herbaty. Apetyt dziecka, podobnie jak wiele innych aspektów jego rozwoju, musi

być kształtowany. Dziecko szybko rozwija konkretne
upodobania i niechęci w zależności od tego, co przed
nim się znajduje. Mądrzy rodzice nie pozwalają dzieciom jeść tylko tego, co one lubią, ale starają się im
pomóc rozwinąć zdrowy apetyt na stały, pożywny
pokarm. Ochotę na ciastka czy inne słodycze trzeba
ograniczać, a nie rozbudzać.

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18

21

W miarę dorastania i dojrzewania następuje zmiana
w naszych apetytach. Możemy rozwinąć w sobie smak na
rzeczy, które poprzednio były nam obojętne. Preferencje
i upodobania w kwestii apetytu zdobywamy także
poprzez samodyscyplinę, co może być często konieczne ze
względu na zdrowie, np. cukrzyk uczy się lubić pokarmy
o obniżonej zawartości cukru. Inne czynniki także powodują zmiany w apetycie, na przykład: życie w kulturze,
gdzie pewne pokarmy nie są dostępne. Wówczas polubienie ryżu i fasoli może nie nastąpić błyskawicznie, ale
jest to możliwe.
Łatwy dostęp do każdego rodzaju jedzenia niekoniecznie jest dobrodziejstwem dla fizycznego zdrowia.
Naturalna skłonność do jedzenia rzeczy, które lubimy,
nie jest dla nas czymś najlepszym. Na ogół lubimy jeść
nawykowo i dla przyjemności. Mamy swoje „pocieszki”
– ulubione rzeczy, które jemy, bo pomagają nam zmniejszyć uczucie rozczarowania, zmęczenia, lub poczucie
porażki. Umiar w apetycie jest rzeczą podstawową, nie
tylko w znaczeniu fizycznym, ale też duchowym.
Świeży chrześcijanin ma naturalny apetyt na duchowy
pokarm Bożej prawdy. „Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka,
abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu” (1 P 2,2). Ale
nasze duchowe apetyty potrzebują ukierunkowania i rozwoju, abyśmy mogli zacząć trawić mięso Słowa. Nawet
dojrzały chrześcijanin ciągle musi chronić swój duchowy
apetyt, aby nie zaczął ciągnąć w kierunku rzeczy sprawiających mu przyjemność, ale niezdrowych duchowo
i aby nie poszedł w kierunku polegania na ideach innych
ludzi, zamiast na osobistym, głębokim studium Słowa.
Obecnie mamy wielki wybór materiałów do czytania. To może stwarzać subtelne niebezpieczeństwo polubienia łatwo przyswajalnych materiałów, zawierających
dobre tematy i ciekawe ilustracje, które pomagają w lepszym samopoczuciu, jednak brak im głębi i wyrazistości
prawdy. Nie chodzi o to, że wszystko, co czytamy, musi
zawierać trudne myśli, czy skłaniać do głębokich przemyśleń. Nie musi ono być również na poziomie, który
zmusza nas do używania słownika. Jednak jest coś nie
tak, jeśli sięgamy chętniej po materiały osób czy organizacji, które podkreślają bardziej wiedzę duchową, niż
jej praktyczne zastosowanie w uczniostwie i uświęceniu. Część z tych materiałów zawiera subtelne podteksty kompromisu („Jesteśmy wszyscy chrześcijanami idącymi w tym samym kierunku”) oraz lekki styl („Bóg i ja
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jesteśmy wspaniałymi przyjaciółmi”). To powoduje przełożenie akcentu na doświadczenie zbawienia, zamiast
wyjaśniania prawdy o niesieniu krzyża i zaparciu się
siebie. Powinniśmy stosować bardzo staranne rozeznanie i rozróżnienie, jeśli chodzi o nasze wybory.
Częścią naszej duchowej diety powinny być materiały
napisane przez uduchowionych braci; książki i artykuły,
które poszerzą zrozumienie doktryny Kościoła. Powinno
w tym być podniesienie, inspiracja, treści radosne, jak
i wyzwanie dla sumienia poprzez nazywanie grzechu po
imieniu, co powoduje duchowy wzrost. Nasz czytelniczy
apetyt musi wykraczać poza ciekawe i zapierające dech
opowiadania oraz artykuły o treściach światowych, na
korzyść treści publikowanych w kościelnych magazynach
i książkach, które pobudzają do rzetelnych przemyśleń.
Nasz apetyt czytelniczy i codzienne życie chrześcijańskie
są powiązane ze sobą w sposób, którego nie zawsze jesteśmy świadomi. Podobnie, jak ciągłe pochłanianie marnej
jakości jedzenia serwowanego w barach szybkiej obsługi
ostatecznie powoduje problemy ze zdrowiem, podobnie zła dieta czytelnicza prowadzi do spadku duchowej
witalności.
Powściągliwość jest konieczna przy każdym apetycie.
To prawda, że nieraz możemy znaleźć cenne myśli u pisarzy z bardziej liberalnych kościołów niż ten, do którego
należymy lub reprezentujących inne punkty widzenia.
Jednak trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ możemy
zostać łatwo przyciągnięci do literatury, która subtelnie
podważa wartość rzetelnej doktryny. Historia kościołów
pokazuje, co może się stać, kiedy wpływowe, ale niezbyt
rzetelne publikacje zaczynają dowolnie krążyć w obiegu.
Jesteśmy pod wpływem tego, co czytamy.
Nie jest to poczucie wyższości, ani też wezwanie do
przesadnego krytycyzmu wobec publikacji innych autorów, ale musimy być ostrożni. Obfitość „konserwatywnej” literatury, nasza kultura dobrobytu oraz zagrożenie
wygodnictwem sprawia, że stajemy się bardzo podatni na
każdy powiew nowej nauki. Apetyty, które rozwijamy lub
pozwalamy innym kształtować w nas, wpływają nie tylko
na nasz kierunek podróży dzisiaj, ale przyniosą owoc
w przyszłych pokoleniach. Wezwanie do uważnego czytania oraz pilnowania zdrowej nauki to żywotne wskazówki dla nas także w naszych czytelniczych zwyczajach.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, lipiec 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dla

młodzieży

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

Posłuszeństwo
—Jonathan Whitmer

Od wydawcy: Niniejszy artykuł jest przeznaczony do prowadzenia studium biblijnego na temat posłuszeństwa.

Początek waszego studium

Posłuszeństwo to wypełnianie woli kogoś innego,
a szczególnie woli Bożej. Zarówno w Starym, jak
i w Nowym Testamencie określenie posłuszeństwo wiąże
się z ideą słuchania i działania w odpowiedzi na to, co słyszymy. Posłuszeństwo jest reakcją pozytywną. Bóg wzywa
nas do aktywnego posłuszeństwa Jego Słowu. W Nowym
Testamencie (Rz 5,12-21) posłuszeństwo Chrystusa jest
przeciwstawione nieposłuszeństwu Adama.
Nieposłuszeństwo Adama sprowadziło na świat konsekwencje ze śmiercią włącznie. Lecz doskonałe posłuszeństwo Jezusa Chrystusa przyniosło łaskę, sprawiedliwość i życie. Zatem jedynie dzięki Jego doskonałemu
posłuszeństwu my możemy żyć w posłuszeństwie względem Niego.
Ktoś powiedział, że posłuszeństwo Bogu jest najbardziej nieomylnym dowodem szczerej i nadrzędnej miłości w stosunku do Niego. Odzwierciedlanie pokory
i posłuszeństwa Jego Syna Jezusa Chrystusa jest naszym
najwyższym celem. Jak pisał autor pewnej pieśni, nie
ma innego sposobu, żeby być szczęśliwym w Jezusie, niż
ufność i posłuszeństwo.

Przygotowanie do studium

Jednym ze sposobów przygotowania takiego studium
jest przeczytanie fragmentów i zbadanie słów związanych

z posłuszeństwem: takie określenia jak posłuszeństwo,
posłuszny, uległość, dotrzymywać, a nawet wykonać czasem
odnoszą się do czynienia Bożej woli. Weźmy również pod
uwagę określenia przeciwne do posłuszeństwa. Pismo
Święte mówi o nieposłuszeństwie i używa wielu wyrazów opisujących nieposłuszeństwo, jak bunt, wykroczenie, nikczemność, zło itd. Ten temat przydaje się również
do studiowania życia postaci biblijnych, które okazywały
posłuszeństwo. Posłuszeństwo Jezusa Chrystusa jest dla
nas nadrzędnym przykładem.

I. Wezwanie do posłuszeństwa

Biblia uczy, że posłuszeństwo nie jest opcją do wyboru
i daleko wykracza poza przyjęcie Jezusa jako naszego
Zbawiciela. Oznacza posłuszeństwo okazywane Bogu
Ojcu, Jego Synowi oraz władzom zwierzchnim ustanowionym przez Boga na ziemi.
A. Przede wszystkim wszyscy musimy poddać się
Bogu. To wezwanie znajdujemy zarówno w Starym, jak
i w Nowym Testamencie: 2 M 19,5.6; 5 M 11,26-28;
26,16; 1 Sm 15,22; Rz 6,16; Mt 7,21; 2 Kor 10,5.
B. Mamy być poddani władzom, które Bóg nad nami
ustanowił na ziemi − Ef 6,1-3; Hbr 13,17; 1 P 2,13-15;
Rz 13,1-7.
C. Jezus jest dla nas największym przykładem tego, co
znaczy wziąć sobie do serca wezwanie do posłuszeństwa
− J 14,31; 15,10; Rz 5,19; Hbr 5,8.

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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II. Wiara i posłuszeństwo

Wielu wyznawców chrześcijaństwa uznaje podkreślanie posłuszeństwa za „religię uczynków”. Powiedzieliby,
że jesteśmy jedynie zbawieni z łaski przez wiarę i że
posłuszeństwo nie ma nic wspólnego ze zbawieniem
w Chrystusie.
A. Jesteśmy zbawieni (stworzeni w Chrystusie) do
dobrych uczynków. One pokazują, że mamy prawdziwą wiarę w Jezusa − Ef 2,8-10 (patrz w. 10); Tt 2,14;
Prz 12,13.
B. Wiara bez uczynków jest martwa − Jk 2,17-26.
C. Posłuszeństwo Bogu Ojcu i Jezusowi Chrystusowi
jest nakazane w Nowym Testamencie − 1 J 2,3; 3,22;
5,2.3; 1 P 1,2.22.
D. Jezus uczył konieczności posłuszeństwa względem
Niego i Ojca Niebiańskiego − Mt 7,21; J 14,15.21.23;
15,10.14.

III. Konsekwencje nieposłuszeństwa

Nieposłuszeństwo pociąga za sobą konsekwencje
zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym. Biblia jest
pełna przykładów z biografii ludzi, którzy nie byli Bogu
posłuszni i ponieśli tego konsekwencje.
A. Biblia ostrzega przed konsekwencjami nieposłuszeństwa względem Pana − Rz 6,12.16; Ef 5,6; 1 Tm 1,9;

Hbr 2,3; 1 P 4,17; 2 Tes 1,7.8; Kol 3,5-6; Obj 14,9-11.
B. Ludzie, którzy byli nieposłuszni, ponieśli konsekwencje swego buntu − 5 M 11,6-28; 1 Sm 19,9-26
(nieposłuszeństwo króla Saula wobec Słowa Bożego);
1 Sm 12,15 (ostrzeżenie Samuela dla nieposłusznych);
Dz 5,1-11 (Boży sąd nad Ananiaszem i Safirą).

IV. Błogosławieństwa za posłuszeństwo
Posłuszeństwo Ojcu i Synowi przynosi błogosławieństwo zarówno teraz, jak i w przyszłości. Nigdy nie
będziemy żałować wykonywania woli Bożej przez całe
życie.
A. W obydwóch Testamentach posłuszeństwo stanowi podstawę uzyskania błogosławieństwa i przychylności Boga − 2 M 19,5; 24,1-8; Prz 7,1.2; 8,32; Hbr 5,9;
Jk 1,25; 1 J 3,22; J 14,23.
B. Posłuszeństwo prowadzi do wiecznych błogosławieństw w obecności Ojca i Syna − 1 J 2,17; Obj
22,14.17.
Zaczerpnięto z Companions, luty 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pozór pobożności
W latach od 1100 do 1050 p.n.e. trwała wojna
w ziemi izraelskiej. Filistyni najechali kraj i Izrael znalazł
się w trudnym położeniu. Jednego dnia podczas zaciekłej bitwy zginęło 4000 izraelskich żołnierzy.
Przywódcy zaczęli się zastanawiać, dlaczego Bóg ich
nie wspiera. Wreszcie po naradach wymyślili pewien
plan. Posłali do Szilo po Arkę Przymierza, żeby poszła
przed nimi do bitwy, a wtedy z pewnością Bóg będzie
z nimi. Wkrótce Arka została przywieziona przez dwóch
kapłanów, nikczemnych synów Heliego, który w tamtym
czasie był w Izraelu zarówno kapłanem, jak i sędzią.
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—Cephas Kauffman

Obóz Izraelitów doznał zachęty, gdy zobaczyli Arkę.
Zaczęli krzyczeć z radości. Zrobili tak wielki hałas, że
zaniepokoiło to Filistynów. Gdy dowiedzieli się, że Arka
przybyła, padł na nich strach. „Biada nam” – mówili.
– „Któż nas wybawi z rąk tych potężnych bogów? To
są ci bogowie, którzy porazili Egipt wszelką plagą na
pustyni”. Mimo to zagrzewali się wzajemnie do walki:
„Umacniajcie się i bądźcie mężni, o Filistyni, abyście nie
służyli Hebrajczykom, tak jak oni wam służyli. Bądźcie
więc mężni i walczcie!” (1 Sm 4,8-9).

Rozgorzała zacięta bitwa. Filistyni walczyli z całą
desperacją. Izrael poniósł straszliwą klęskę, a 30 tysięcy
ludzi zginęło. Arkę Przymierza uprowadzono, a synowie
Heliego Hofni i Pinechas zostali zabici.
Patrząc wstecz na wydarzenia opisane w 4. rozdziale
1 Księgi Samuela trudno nie zauważyć, co poszło nie tak.
Rozdział trzeci mówi, jak Bóg przemówił do Samuela,
przepowiadając karę nadchodzącą dla Heliego i całej
jego rodziny. Jego synowie czynili wielkie zło, znieważając Boga, a Heli ich przed tym nie powstrzymywał.
Oczywiście Bóg nie poszedł z Izraelem nawet wtedy,
gdy zabrali ze sobą Arkę do bitwy. Wszystko mogło
wyglądać z pozoru właściwie, lecz tak naprawdę Izraelici
byli w wielkim błędzie. Obaj kapłani udawali, że służą
Bogu, ale serca mieli złe. I Bóg o tym wiedział.
To samo widzimy dzisiaj: nasze życie może sprawiać
wrażenie, że jesteśmy pobożni. Możemy chodzić do
kościoła w niedzielę, dawać jałmużnę ubogim, ubierać się
prosto i skromnie. Wszystko to samo w sobie jest dobre
i z pewnością ma swoje miejsce w chrześcijańskim życiu,
ale może to być jedynie pozór sprawiany po to, żeby inni
nas widzieli. Ale mimo to Boga może wcale z nami nie
być, a nasze życie może być tak samo pozbawione mocy,

jak opisana w tym fragmencie armia Izraela. Arkę mieli
ze sobą, ale Boga już nie.
Paweł w Liście do Tymoteusza pisze o nikczemności, która będzie „wizytówką” czasów ostatecznych”
(1 Tm 3). A potem podsumowuje to w wersecie 5.,
mówiąc o ludziach ‘przybierających pozór pobożności,
ale wyrzekających się jej mocy’. I radzi Tymoteuszowi:
„Takich ludzi unikaj”.
Znów widzimy tutaj określenie „pozór pobożności”. Wiemy, że Bóg widzi więcej niż to, co zewnętrzne.
Jeremiasz mówi: „Ale ty, PANIE, znasz mnie, wypatrujesz mnie i doświadczyłeś moje serce” (12,3).
Zakończmy fragmentem 1 Listu Piotra: „Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez
Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym
sercem jedni drugich gorąco miłujcie; będąc odrodzeni
nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez
słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki”.
Zaczerpnięto z Our Young People
© 2016 Frieda Kauffman
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Kto zjada wieloryba?
—Rebecca Martin

Które zwierzę jest mniejsze niż
2,5 cm, a mimo to może zjeść
wieloryba?

To brzmi jak niedorzeczność, prawda? Pozwólcie, że
coś wyjaśnię. Nasze tajemnicze zwierzątko nie zjada
wieloryba w całości. Wczepia się swoimi ostrymi,
zakrzywionymi pazurkami w jego skórę. Potem zostaje
tam przez resztę życia, jedząc (…) i oczywiście nigdy
nie kończąc! Właściwie, to wieloryb prawdopodobnie
nawet nie wie o tym, że to małe stworzenie się do niego
„podczepiło”. Schowane gdzieś w nierównościach jego

skóry, składa jaja i w końcu gnieździ się tam cała jego
rodzina. I wiele innych. Gdybyście przyjrzeli się bliżej
wielorybowi, zauważylibyście w niej całe rzesze tych
stworzeń.
Nie, nasz bohater to nie jest owad. To skorupiak. Na
całym świecie występuje ponad tysiąc gatunków skorupiaków i nadal są odkrywane kolejne. Nasze zwierzątko żyje we wszystkich morzach świata, ale również
w wodach słodkich. Właściwie są nawet gatunki żyjące
w studniach głębinowych.
Występują w wielu różnych kolorach: żółtym, różowym, zielonym i innych. Są jednak na tyle małe, że

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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trudno je zauważyć. Większość z nich ma długość ok.
3 mm. Te, które żyją w oceanach, stanowią element
planktonu, będącego pożywieniem wielorybów i wielu
gatunków ryb. Co za ironia, prawda? Nasz tajemniczy
bohater nie tylko zjada wieloryba, ale sam jest przezeń
zjadany!
Nie nosi on jakiejś powszechnej nazwy ogólnej (na
przykład istnieje wiele gatunków żab, ale wszystkie są
znane pod jedną ogólną nazwą „żaba”). Nasze tajemnicze stworzenie jest znane pod naukową nazwą oznaczającą „dwa rodzaje stóp”. Jedne są używane do chodzenia, a inne do pływania. Zazwyczaj posiada ono cztery
pary odnóży z przodu. Służą one do chodzenia i są skierowane naprzód. Potem mamy trzy pary odnóży z tyłu,
skierowanych w tył i służących do pływania.
Nie, to nie jest krewetka − ale byliście blisko. Niektóre
odmiany naszego tajemniczego zwierzątka są nazywane krewetkami słodkowodnymi tylko ze względu
na zewnętrzne podobieństwo. Podobnie jak krewetka,
większość jego odmian ma wygięte szczupłe ciało.
Jednak w większości krewetki są o wiele większe od naszego tajemniczego skorupiaka. W Stanach
Zjednoczonych istnieje odmiana ważąca prawie półtora
kilograma! Oprócz tego, oczy krewetki są umieszczone
na końcu szypułek, podczas gdy nasze zwierzątko ma
oczy umieszczone na głowie.
Wracając do jego naukowej nazwy, to nie jest ona
zbyt trudna. Po kilku próbach powinniście ją zgadnąć. Pomyślcie o jego dwóch rodzajach nóg i potraktujcie je jako część nazwy. Druga część to po prostu nogi.
Po polsku wyjdzie wam „obunogi”. Jest to nazwa przetłumaczona bezpośrednio z identycznego niemal słowa
„amphipoda”.
Teraz przyjrzyjmy się gatunkom obunogów, jakie
możemy zobaczyć podczas zwykłego spaceru brzegiem
morza. Słyszeliście kiedykolwiek o zmieraczku plażowym? Niektórzy nazywają go pchłą piaskową albo
skoczkiem brzegowym. Jeśli zobaczycie stertę wodorostów wyrzuconych przez fale, odwróćcie ją na drugą
stronę. Zmieraczki wyskoczą jak popcorn we wszystkich kierunkach! Zauważcie, że zginają one tułów
i ostatnie trzy pady nóg jak sprężynę oraz są przygotowane do skoku. W innych przypadkach poruszają się,
pływając na boku.
Większość obunogów to padlinożercy. Wiecie, co to
znaczy? Tak, żywią się martwą materią roślinną i zwierzęcą. Jednak poza tym atakują i jedzą na żywo organizmy mniejsze od siebie. Właściwie to nawet potrafią
zjadać siebie nawzajem jak kanibale.
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Jeden ich gatunek żywi się jak modliszka. Jest
nazywany „krewetką szkieletową” i rzeczywiście tak
wygląda. Jej ciało jest cienkie jak nitka! Przyczepiając
się do podwodnych wodorostów swymi zakrzywionymi pazurkami, wyciąga swe długie odnóża przednie.
Potem czeka... i czeka... aż jakieś maleńkie stworzenie
znajdzie się w jej zasięgu. Przednie odnóża zagarniają
zaskoczoną ofiarę, która jest pożerana w mgnieniu oka.
Samice obunogów mają pod spodem woreczek na
jaja, więc noszą je wszędzie ze sobą. Nawet po wylęgu
małych pozostają one w tym woreczku. Czasami matka
je stamtąd wyciska, ale mimo to desperacko trzymają
się jej odnóży. W zależności od gatunku dorastanie
młodych osobników zajmuje im od jednego do czterech miesięcy. Jak wiele innych obunogów przechodzą
wielokrotne linienie, ponieważ ich skorupka staje się po
jakimś czasie za mała.
Czy zdradziłam wam już nazwę obunogów zjadających wieloryby? To zawszela. Ciekawa jestem, ile obunogów zjada wieloryb zjadany równocześnie przez inne
obunogi.
Pingwiny i nadbrzeżne ptaki również lubią zjadać
obunogi. Słyszeliście kiedyś o ptaku zwanym kamusznikiem? Spaceruje on po plaży, metodycznie odwracając kamienie. Zmieraczek plażowy jest jego ulubionym
przysmakiem! Nie ma potrzeby mówić, że żywot obunogów jest krótki. Mimo to występują w ogromnych
ilościach. Obliczono, że jeden metr sześcienny wody
w oceanie może zawierać do 10 000 obunogów!
Ponieważ stanowią one pożywienie dla wielu innych
zwierząt, ich rola w świecie przyrody jest bardzo ważna.
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, maj 2018
© Dogwood Ridge Outdoors
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

kącik dla

dzieci

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

Nieuważny Marcin
—Cheyenna Kabot

Była pora kolacji i cała rodzina zgromadziła się
wokół stołu. Tata pobłogosławił jedzenie.
Marcin sięgnął po nóż, żeby posmarować masłem
świeżo upieczony przez mamę, ciepły chleb. Nagle
– bach! – jego ręka uderzyła o szklankę. Chłopiec
podskoczył, a lodowata woda pociekła po boku
stołu i na jego kolana.
Mama odeszła pośpiesznie i wróciła z dwiema
ścierkami. Razem z nią Marcin wytarł wodę z podłogi, stołu i krzesła.
– Przepraszam – powiedział.
– W porządku – odparła mama i posłała synkowi
pocieszający uśmiech. – Ale postaraj się trochę bardziej uważać.
W niedzielę jego rodzina poszła na obiad do
domu jego dobrego kolegi, Michała. Po modlitwie podano pyszne jedzenie. Marcin nabrał sobie
porcję na talerz i zaczął jeść. Ale jego ramię znowu
potrąciło szklankę. Ciocia Helenka szybko wstała
i pośpiesznie przyniosła ściereczki z kuchni. Ale
bałagan się zrobił! Zimna woda polała się na cały
stół, mocząc wszystkie serwetki. Mama pomagała wycierać. Ciocia Helenka wręczyła ścierkę
Marcinowi. Wytarł swoją koszulę i krzesło. Czuł
się paskudnie.
– Przepraszam – zwrócił się do cioci.
– W porządku – odpowiedziała. – Mam nadzieję,
że nie zmokłeś za bardzo.

W domu po południu tata poprosił Marcina do
swojego gabinetu.
– Marcinie – zaczął. – Wydaje mi się, że masz
problem z beztroską przy stole. Wylałeś już wodę
kilka razy. Nieuważność sprawia, że przydajemy
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pracy innym. Kiedy sięgasz po coś, wówczas panuj
nad swoimi ruchami. Taka ostrożność to także
wyraz dbania o innych. Postarasz się zapamiętać?
– Tak, tato. Chciałbym być bardziej uważny.
Marcin myślał o tym, co tata mu powiedział.
Nadal myślał o tym przy kolacji. Nie chciał być
znowu niedbały i nieuważny. Pomyślał o czymś,
co widział u Michała w domu i chciał powiedzieć
tacie.
Poczekał, aż tata skończy mówić.
– Tato – zaczął – widziałem klatki dla królików

u Michała. Były takie długie – Marcin powoli
wyciągnął ręce, ostrożnie, aby nie strącić szklanki
– i takie szerokie.
Spojrzał na tatę i zauważył, że się do niego uśmiecha. Też był szczęśliwy. Pamiętał, żeby uważać.
Chciał, żeby tata był z niego zadowolony, i Bóg
również.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, lipiec 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Trzy Marysie
– Chodź, Marysiu − poleciła mama. – Muszę
uczesać ci włosy. Powinniśmy wkrótce jechać do
kościoła.
– Idę! − powiedziała pięcioletnia Marysia, kończąc
sznurowanie bucika. Podskoczyła i wdrapała się na
stołek. Myślała o tym, jak nazwać swoją laleczkę.
– Mamusiu, jakie imię dać mojej laleczce?
– Hmmm… − zastanowiła się mama, zaplatając
jej warkocze. – Nie wiem. Pewnie takie, jakie się
tobie podoba.
Nagle przyszło jej na myśl inne pytanie.
– Mamusiu, czemu nie nazwałaś mnie jakoś inaczej? Na przykład Liliana, Majka albo Ewelinka?
Wtedy lubiłabym moje imię o wiele bardziej niż
teraz.
– No cóż − odparła mama – nazwałam cię tak
po mojej mamie. Umarła wiele lat temu. Tata
i ja pomyśleliśmy, że Marysia to takie ładne imię.
Ale czy wiesz, że to ty możesz swoje imię uczynić
ładnym albo brzydkim?
– Jak to? − zdziwiła się Marysia.
Mama zerknęła na zegar.
– Może porozmawiamy o tym więcej wieczorem?
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—Virginia

Teraz musimy się zbierać do kościoła. Potem jednak
na pewno porozmawiamy o tym, czym jest ładne
imię − uśmiechnęła się mama.
– Dobrze − zgodziła się Marysia.
Po drodze do kościoła tata spojrzał w lusterku
wstecznym na dzieci.
– Dzisiaj będziemy jeść obiad w kościele. Później
po południu pojedziemy do domu spokojnej starości pośpiewać starszym ludziom − powiedział.
Marysia uśmiechnęła się. Lubiła jeść obiad
w kościele, a potem śpiewać dla starszych osób.
– Czy każde z was pamięta, jak zachowywać się po
nabożeństwie? − zapytał tata.
– Trzymać się blisko was − zgadywał sześcioletni
Jaś.
– Nie hałasować − podpowiedziała Marysia.
– Bardzo dobrze − odparł tata. – I pamiętajcie, że
to dotyczy także odwiedzin w domu spokojnej starości − przypomniał, kiedy wjeżdżali na podjazd.
– Będziemy grzeczni − obiecali oboje z bratem.
Nabożeństwo już się skończyło i wszyscy wstali,
a brat Andrzej pomodlił się nad jedzeniem. Marysia
czekała grzecznie obok mamy.

Mama spojrzała na Marysię i powiedziała:
– Tata chyba jest już gotowy, by jeść.
Dołączyły obie do taty i Jasia do kolejki, aby
nałożyć jedzenie na talerze. Inna rodzina, której
Marysia nie znała, czekała za nimi z kolejce. Mieli
jedną dużą córkę i malutkiego dzidziusia.
Duża dziewczynka uśmiechnęła się miło
do Marysi, a Marysia odwzajemniła uśmiech.
Koleżanka usiadła obok Marysi.
– Cześć − powiedziała. – Nazywam się Marysia.
A ty?
– No nie! Ja też się tak samo nazywam!
− wykrzyknęła.
Druga Marysia roześmiała się.
– To ciekawe! Mam czternaście lat, a ty?
– Pięć.
Obiad minął szybko podczas miłej pogawędki.
Niedługo potem tata powiedział:
– Lepiej ruszajmy. Za pół godziny powinniśmy
być w domu spokojnej starości.
Marysia pożegnała swoją nową koleżankę i poszła
ze swoją rodziną do samochodu.
– Mamusiu − powiedziała − ta druga Marysia jest

taka miła. Rozmawiała ze mną, choć jestem od niej
o wiele młodsza.
– To prawda − zgodziła się mama. – To bardzo
sympatyczna dziewczynka.
Wkrótce byli już na miejscu. Marysia przepadała
za śpiewaniem i dołączyła do pieśni całym sercem.
Śpiewali przez chwilę, a potem brat Robert przeczytał rozdział z Biblii.
Kiedy spotkanie się skończyło, Marysia podeszła
z rodzicami i Jasiem do starszej pani.
– Dobry wieczór − powiedziała mama przyjaźnie, ściskając jej dłoń.
– Cześć − odpowiedziała obojętnie.
– Nazywam się Andrea Miller, a to jest mój mąż
i dwoje dzieci: Marysia i Jaś. Jak pani się nazywa?
– Maria Nave.
Marysia patrzyła w zdumieniu − kolejna Maria!
Rodzice próbowali rozmawiać z panią Marią, ale
ona nie miała ochoty na żadne kontakty towarzyskie. W końcu obiecali, że będą się za nią modlić
i podeszli do kogoś innego.
Później w drodze do domu Marysia wyznała:
– Ta pani Maria nie była zbyt sympatyczna.
– Jedna z pracownic powiedziała, że od wielu lat
jest taka zgorzkniała, bo ktoś sprawił jej przykrość.
Mimo że ta osoba przepraszała wiele razy, Maria
nie chce jej przebaczyć. To smutne − stwierdziła
mama.
– Musimy się za nią dużo modlić − dodał tata.
– To dopiero! Dzisiaj zdarzyło mi się spotkać
dwie Marysie w jednym dniu – zastanowiła się
Marysia. – Jedna była bardzo miłą dziewczynką,
a druga bardzo smutną starszą kobietą.
– Pewnie teraz lepiej rozumiesz, co to znaczy
ładne imię − oznajmiła mama. – Nie ma większego znaczenia, jak masz na imię, ale to, jak się
zachowujesz.
– Czy teraz rozumiesz, Marysiu? − zapytał tata.
– Chcę być tą miłą Marysią − oznajmiła.
– To dobre pragnienie − ucieszył się tata. – I sprawia Bogu radość.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, grudzień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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fragment

książki

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

Tęsknota

Abigail
za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ

Część druga

Rozdział trzeci

– Abi! Chodźmy na plażę zobaczyć, co wyrzuciły
fale! – zawołał Daniel, wpadając do kuchni.
– Ohoho... – zdumiał się, widząc cały blat pokryty
ciastkami. – Byłaś zajęta! Chciałem ci powiedzieć, że
zaczyna się odpływ i widziałem kilka fajnych kawałków drewna wyrzuconych na brzeg. Ale pewnie teraz
nie możesz pójść... prawda?
Wziął dwa ciastka z rodzynkami obawiając się, że
jego nadzieje właśnie prysły.
– Chętnie bym poszła, Danny, ale... – Abigail spojrzała na matkę, a potem na stertę świeżo upieczonych ciastek stygnących na blacie. Było ostatnie niedzielne popołudnie wakacji. Piekły dziesiątki ciastek
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Lily Bear

w prezencie dla jej przyszłych gospodarzy stancji
w Pines, ale ona z przyjemnością uciekłaby z gorącej kuchni.
– To świetny pomysł, Daniel! Daj siostrze jeszcze
pół godziny na skończenie pieczenia, a potem może
z tobą pójść – mama zgodziła się od razu. – Może
przygotujecie ognisko? Tata i ja dołączymy do was
później i upieczemy sobie kiełbaski na kolację.
– Super! – twarz Daniela zajaśniała na wieść
o tym planie. – Miałem nadzieję, że urządzimy sobie
piknik na plaży. Nie robiliśmy tego jeszcze w tym
roku, a przecież Abi wyjeżdża w poniedziałek do
szkoły. Ale fajnie!
Żylasty dwunastolatek wybiegł w podskokach,
trzaskając drzwiami ze szczęścia.

Abigail poczuła prawie tak samo wielką ulgę jak jej
brat. Jego radosny entuzjazm zawsze się jej udzielał.
Może znajdę drewno na oprawę jego obrazka – pomyślała przypomniawszy sobie, że w ubiegłym tygodniu
szukała czegoś takiego, ale skończyło się na siedzeniu
nad morzem i nurzaniu się w mrocznych myślach.
Z Danielem byłoby fajnie! Potrzebowała jego optymizmu i naprawdę uwielbiała być w jego towarzystwie. Będzie jak za dawnych czasów!
Ta fala entuzjazmu szybko jednak opadła. Szkoła!
To będzie ostatnie rodzinne wyjście przed wyjazdem do szkoły. Nie mogła znieść tej myśli! Zamiast
tego, próbowała się skoncentrować na perspektywie
miłego wieczoru.
– Ja później spakuję ciastka – przerwała jej myśli
mama. – Wy oboje możecie zabrać ze sobą rzeczy
potrzebne do kolacji. Może zrobiłabyś jakąś sałatkę
do tych kiełbasek?
– A czy to wszystko nie mogłoby być prostsze,
mamo? – zaprotestowała Abigail. – Przecież nie
będziemy tego wszystkiego wieźć na plażę ciężarówką. Kiełbaski, cukierki i ciastka zupełnie by mi
wystarczyły.
– Do tego jeszcze seler i ser. Tata potrzebuje zjeść
coś więcej niż tylko kiełbaski – Susan przerwała,
robiąc przegląd blatu. – Myślisz, że zrobiłyśmy
wystarczająco dużo ciastek?
– Mamo! Przecież wiesz, że ciastka są prezentem
dla Ellen. Mnie wystarczy cokolwiek.
– Tak, wiem, ale chciałabym zawieźć im coś
w dowód wdzięczności za to, że się tobą zajmą.
Pranie, gotowanie i sprzątanie dla czterech nastolatek to nie jest bułka z masłem dla pary siedemdziesięciolatków. Wiem, że będziecie im pomagać,
lecz mimo to... myślę, że Ellen lubi ciastka, które jej
wysyłam w ciągu roku.
Susan umilkła, wyciągając ostatnią blaszkę ciastek
z piekarnika.
– Tata i ja bardzo się cieszymy, że możesz chodzić do chrześcijańskiej szkoły. Żałujemy tylko,
że ty i Daniel nie mieliście takiej możliwości
w podstawówce...
Ile razy ja to już słyszałam? Abigail odwróciła się
i zaczęła przeszukiwać lodówkę w poszukiwaniu
selera.

– …Bóg jest taki dobry! To wspaniale, że możesz
kontynuować naukę z dala od złych wpływów.
Cieszę się, że wreszcie będziesz mogła poznać wartościowe chrześcijańskie dziewczęta.
Akurat! Wartościowe chrześcijańskie dziewczęta? –
myśli Abi kłębiły się w zamęcie. – Tylko dlatego, że od
dziecka miały coś, czego ja nigdy nie miałam – rówieśników w rodzinach, którzy żyją według Biblii tak jak
ich rodzice – chrześcijańską edukację w szkole podstawowej – mnóstwo znajomej młodzieży chrześcijańskiej
dookoła – czy to automatycznie sprawia, że są lepsze
ode mnie?
A ja? Ja nie miałam tego wszystkiego! Czy to dlatego
młodzi ludzie w Pines nigdy mnie nie akceptowali?
Bo nie byłam ich kopią? Wydaje mi się, że właśnie to
chcieli mi zawsze powiedzieć moi rodzice. Frustracja
coraz bardziej nakręcała jej gniew. Może powinnam
się zacząć zachowywać jako one, to wtedy Mama i Tata
dopiero by zobaczyli, jakie z nich są „przykłady”! Poza
tym uważam, że moi znajomi z lodziarni mają więcej
zalet od dziewczyn ze szkoły!
Przebaczenie, Abi... „jeśli nie przebaczycie ludziom
ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam
waszych przewinień”. Pełen miłości Duch Boży próbował ją przekonać, ale nie chciała słuchać. Wolała,
żeby jej nie przypominano o Bogu. Zamiast prosić
matkę o radę, atakowała seler, wyciągając z zakamarków pamięci każdą urazę z dzieciństwa, jaką
zapamiętała.
Wyżywając się na selerze w akcie zemsty, cięła go
na drobne kawałki.
– Proszę, mamo. Chcę spędzić noc u dziadków!
Wszyscy kuzyni tam będą – błagała.
– Nie, kochanie. Tatuś i ja potrzebujemy cię w ten
weekend w domu.
Ciach! Kolejne liście nieszczęsnego warzywa wylądowały w zlewozmywaku.
– Mamo! Dzwoni ciocia Irene! Chce mnie zabrać
na zakupy po południu. Mogę pójść? Proszę!
– Nie dzisiaj, Abigail; to nam nie pasuje. Pamiętasz?
Zabiorę cię na zakupy w przyszłą sobotę.
Ciach! Ciach! Ciach! Każda łodyga selera była
cięta precyzyjnie na plasterki.
– Wszyscy kuzyni chcą zrobić sobie obozowisko
przy głazach. Czy moglibyśmy z Danielem pójść do
nich?
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– Przykro mi, kochanie. Mamy własne wybrzeże
i nie musimy jechać tak daleko, żeby obozować.
Dlaczego nie rozbijecie sobie z Danielem obozu na
naszym podwórku? Przecież stąd słychać ocean!
Abi wpatrywała się w pokrojony seler. Gdyby tylko
jej życiowe problemy było tak łatwo rozwiązać jak
to. Trochę przyciąć tu, obciąć w miejscach, które jej
nie pasują i już wszystko wyglądałoby znakomicie.

Abigail wzięła pojemnik z kolacją i wyruszyła na
plażę. Znajomy dźwięk bijących fal ukoił jej napięte
nerwy.
Mama i tata często z nami byli. Mieliśmy jako
rodzina radosne momenty. I właściwie najbardziej
lubię być razem z nimi – przyznała.
Lecz kiedykolwiek podczas wspólnych spotkań
kuzyni rozmawiali o wspólnych wycieczkach, kempingach, zakupach czy nocowaniu poza domem,
jej serce przeszywała bolesna tęsknota. Dlaczego to
było tak ważne dla rodziców, skoro żaden z ich krewnych nie żył zgodnie z tym, co mówi Biblia? Przecież
określali siebie mianem chrześcijan, czyż nie? Abigail
odczuwała wielki ból, będąc na zewnątrz tego wszystkiego, słuchając, cierpiąc po cichu i starannie ukrywając ból związany z wykluczeniem.
Pamiętała, jak podczas Bożego Narodzenia wszyscy gromadzili się u dziadków, a ona siedziała samotnie przyglądając się, jak kuzyni grają w jakąś grę,
której w ogóle nie znała. W pamięci przywołała scenę
sprzed kilku lat:
– Chodź, Abigail – ciocia Irene wzięła ją wtedy
za rękę. – Uczeszę ci włosy i zobaczymy, o ile urosły
przez ten rok.
Pokój cioci był jakiś szczególny i trochę tajemniczy.
Irene roześmiała się, gdy Abigail sięgnęła ręką do
jednej z kolorowych tubek i butelek ustawionych
rzędem na toaletce.
– W porządku, nie bój się. Możesz sobie trochę
nałożyć.
Abigail zawahała się. Co na to powie mama?
– To tylko emulsja. Nie tusz do rzęs, ani nic w tym
rodzaju.
Abigail nie miała pojęcia, co to jest tusz do rzęs, ale
wtarła sobie odrobinę pachnącej emulsji na dłonie.
– Szkoda, że nie mam takiej ślicznej córeczki jak
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ty – ciocia Irene westchnęła, rozpuszczając warkocze Abi i rozczesując je długim, złotym grzebieniem.
– Masz takie ciemne, błyszczące oczy! I jakie długie
i grube warkocze! Jesteś piękna!
Irene zebrała grzebieniem kosmyki z czoła Abigail,
zaczesując włosy do tyłu, aż położyły się jak nici
jedwabiu. Potem wzięła rdzawoczerwoną wstążkę
i związała je na czubku głowy, tworząc kokardę z długimi końcami.
– Tylko spójrz na siebie! – podała swojej siostrzenicy lustro. – Kochanie, ty jesteś po prostu śliczna!
Oczy Abigail otworzyły się szeroko, widząc
w odbiciu jakąś obcą dziewczynkę. Długie złote włosy
spływające falami aż do pasa z przepiękną wstążką
z tyłu. Nachyliła się bliżej do lustra, a jej usta otwierały się coraz szerzej. Dziewczynka po drugiej stronie
uśmiechała się coraz szerzej i szerzej, aż w końcu obie
wybuchły radosnym chichotem.
– Czy mogę to zatrzymać? Proszę! – serce Abi biło
mocniej, a przez jej ciało przepływały fale gorąca.
Gdyby mogła zawsze wyglądać tak pięknie, to może
jej kuzyni chcieliby się z nią bawić! Instynktownie
wiedziała, że gdyby czesała włosy w taki sposób,
to inni ludzie zaczęliby się o niej wyrażać bardziej
pochlebnie.
Ciocia Irena przytuliła ją i odpowiedziała powoli:
– Twojej mamie nie będzie się to podobało, kochanie. Powiem ci, co zrobimy. Pozwolę ci wziąć tę
wstążkę do domu jako swoją, a ty możesz wpleść ją
we włosy swojej lalki. Teraz uczeszmy cię jeszcze raz,
a potem zobaczysz, co jeszcze mam dla ciebie.
Ciocia zdjęła wstążkę z włosów Abi i zrobiła jej
ponownie dwa grube warkocze. Abigail zmarszczyła
brwi, widząc w lustrze znowu zwykłą dziewczynkę.
Ciocia pochyliła się, marszcząc brwi jeszcze bardziej.
Obie wybuchły śmiechem.
– Niech to będzie nasza mała tajemnica – Irene
pocałowała czubek głowy Abi, a potem sięgnęła
po małą buteleczkę perfum z błyszczącym złotym
koreczkiem. – To pachnie naprawdę ładnie. Zobacz.
Irene otworzyła flakonik i kapnęła nieco płynu na
nadgarstek i szyję Abigail.
– Prawda, że pięknie pachnie?
Abi skinęła głową. Woń przypominała zapach
kwietników jej mamy, kiedy padło na nie ostre
słońce.

– Teraz pachniesz tak samo pięknie, jak wyglądasz!
Weź je z sobą do domu, Abigail, i schowaj na jakąś
szczególną okazję.
Ależ jej się spodobały te perfumy! Po powrocie
do domu schowała wstążkę i flakonik na dnie szafki
z bielizną.
Po tych świętach Abigail wielokrotnie przeglądała się w lustrze w swojej sypialni, taksując wzrokiem swoje oczy, rzęsy i włosy. Czy jestem piękna tylko
z rozpuszczonymi włosami? Czy uroda to coś ważnego?
Ciocia Irena wyraźnie myślała, że tak, lecz mama
i tata powiedzieli, że wygląd danej osoby nie jest tak
ważny jak to, czy ma piękne serce.
Abigail była tym wszystkim zdezorientowana,
ale nie chciała porozmawiać o swoich odczuciach
z mamą. Wydawało jej się, że taki rodzaj zachwytu,
jakim darzyła ją ciocia Irene, mamie by się nie spodobał. Bała się, że po takiej rozmowie musiałaby oddać
perfumy i wstążkę.

Szkoła publiczna w Cliff Cove dostarczała Abigail
takich samych problemów jak zjazdy rodzinne. Nie
pozwalano jej spędzać nocy w domach koleżanek ani
się z nimi bawić.
– Masz ponad sześć godzin każdego dnia, żeby je
spędzać ze znajomymi w szkole – wyjaśnił tata. –
Mama, Daniel i ja chcemy mieć cię w domu przez
resztę czasu.
Pójście Daniela do szkoły nie zmieniło niczego
w myśleniu rodziców, więc skończyła prosić, a jej
szkolne koleżanki przestały ją zapraszać. Owszem,
dziewczyny były bardzo przyjazne, szczególnie jeśli
potrzebowały pomocy w nauce, ale Abigail zawsze
była poza towarzyskimi kręgami.
Rozumiała, dlaczego rodzice byli niechętni jej zbyt
bliskim relacjom z niechrześcijańskimi rodzinami.
Bardziej jednak bolał ją fakt odrzucenia przez dziewczyny z Mt. Pleasant.
No dobrze. Jestem zmęczona ciągłymi próbami rozwiązania tego starego problemu! Abigail postawiła
pojemnik z kolacją, żeby przez chwilę odpocząć
i spojrzała na brzeg morza przed sobą. Odkładając na
bok stare zranienia i niesprawiedliwości, które ją tak
męczyły, pomyślała o cudownym lecie, jakie przeżyła, pracując w lodziarni.

Kochała ludzi, którzy tam pracowali, i to z wzajemnością. To było pierwsze miejsce, w którym
naprawdę czuła się akceptowana. Praca w lodziarni
była dobrą zabawą, szczególnie gdy była na jednej
zmianie z Jose! Zawsze się z nią przekomarzał,
nazywając ją swoją „Bonita Señorita” i traktując
jak kogoś ważnego. Uśmiechnęła się na to miłe
wspomnienie. Będzie jej brakować Jose, ale zawsze
można mieć nadzieję na przyszłe lato...
– Abigail! Spójrz na tę stertę! – odwróciła się,
widząc Daniela pokazującego jakiś olbrzymi kopiec
drewna wyrzuconego przez fale. – Myślisz, że tyle
wystarczy?
– Powinno. Jak ty znalazłeś taką masę suchego
drewna?
– Zbierałem to przez ostatnich kilka tygodni –
odparł z uśmiechem, a potem wskazał na miejsce
za nimi. – Składałem za tamtymi skałami i drzewami, żeby mieć zapas suchego drewna w razie
nagłej potrzeby. Chciałem tu przyjść już wiele razy,
ale byłaś zajęta.
– Trzeba było mi powiedzieć, Danny.
Poprosiłabym o wolny dzień w pracy.
Danny wzruszył ramionami i lekko się
uśmiechnął.
– W porządku. Cieszę się, że razem robimy to
ognisko.
– Dobrze, mamy już tyle drewna, ile trzeba, więc
przejdźmy się trochę – zaproponowała z uśmiechem
Abigail.
Silna bryza wiała w głąb lądu, a pas niskich
chmur przecinał horyzont, co zwiastowało nadejście wieczornej mgły.
– Szkoda, że musisz wyjechać do szkoły – powiedział Daniel, zaskakując Abigail tym rozpaczliwym
wyznaniem.
– Naprawdę będziesz za mną tęsknił? Czy tylko
dlatego, że kiedy wyjadę, będziesz musiał przejąć
więcej domowych obowiązków? – przekomarzała
się z nim, nie chcąc pokazać ciężaru, jaki miała na
sercu, gdy wypowiadała te słowa.
– Tak poważnie, Danny, to ja też żałuję. Nie chcę
tam jechać. Nie mów tego nigdy tacie i mamie,
ale oddałabym wszystko, żeby zostać w domu.
Dziewczyny w szkole są okropne. Wcale nie takie,
jak myślą rodzice. Kiedy już postanowisz zostać

„We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością
i z prośbą za wszystkich świętych...” List do Efezjan 6,18
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chrześcijaninem, Danny, to bądź nim naprawdę.
Nie bądź podróbką!
– Co masz na myśli? Czy dziewczyny w Pines nie
są prawdziwymi chrześcijankami?
– Nie widać tego w ich zachowaniu! – Abigail
sama była zaskoczona własną gwałtownością. –
Gdyby mama i tata wszystko wiedzieli, to nigdy by
mi nie pozwolili tam pójść do szkoły!
Opanowała się i próbowała powściągnąć emocje.
– Ale zapomnij o tym. Obiecaj, że nie powiesz
o tym mamie i tacie. Ja się przyzwyczaiłam i daję
sobie radę. Przynajmniej tak było w ubiegłym roku.
Danny wpatrywał się w siostrę, zaskoczony jej
wybuchem.
– Danny, ja znacznie bardziej wolałabym zostać
z tobą niż wracać do szkoły. Mimo że jesteś cztery
lata młodszy ode mnie, to jesteś najlepszym bratem,
jakiego mogłabym mieć! Żałuję, że nie jestem lepszą
siostrą.
– Abigail! Jesteś super siostrą, najlepszą! – zawołał stanowczo.

Śpiewający pielgrzym
—ciąg dalszy ze str. 19
Następnego roku poznał Lucy J. Young, którą poślubił w 1859 roku. Pochodziła z rodziny muzyków
i pomogła mu rozwinąć talent.
Dwudziestodwuletni Philip został objazdowym
nauczycielem muzyki. Przemieszczał się konno od
osady do osady w towarzystwie swojego instrumentu,
melodeonu (rodzaj akordeonu). Ten zawód nadał mu
przydomek „śpiewający pielgrzym”. W tym czasie pisał
różne kompozycje.
Jest autorem setek pieśni. Niektóre z jego ulubionych pieśni, to: „Bądź jak Daniel”, „Jezus kocha nawet
mnie”, „Alleluja, cóż za Zbawca”, „Jezus światłością
świata” i wiele innych. Ten ostatni hymn pojawił się
w jego głowie, kiedy schodził po schodach do swojego
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– Nie jestem taka dobra, jak myślisz – wyznała. –
Ale chcę być lepsza.
W obliczu ufności i lojalności swego brata była
zdeterminowana, żeby nigdy go nie zawieść.
Później, siedząc przy ognisku i jedząc kiełbaski w rodzinnym gronie, Abigail przyrzekła sobie,
że zostawi te swoje zmagania i zostanie prawdziwą
chrześcijanką – taką, na której rodzice będą mogli
polegać. Może nie rozumieli jej uczuć, którymi nie
była w stanie się z nimi podzielić, ale wiedziała, że
ją kochają i chcą dla niej jak najlepiej.
Patrząc w ich twarze jaśniejące w migocącym
świetle, odczuła falę nadziei w obliczu nowego
etapu życia.
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Weeping For Abigail
Christian Light Publications
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

pokoju – słowa, muzyka i całość. Natychmiast go zapisał i wkrótce pieśń śpiewano prawie wszędzie.
Philip Bliss zmarł zaledwie w wieku 38 lat, będąc
młodym ojcem. Jechał pociągiem na spotkanie przebudzeniowe z D.L. Moody’m w Chicago. Pociąg rozbił się,
a on zmarł, próbując ratować swoją żonę z płonącego
wagonu. Pozostawili dwóch małych synków – George’a
(4 lata) i Philipa (1 rok).
Żaden z synów Blissa nie otrzymał nigdy praw autorskich do jego pieśni, ale jego dzieło żyje, ponieważ
hymny napisane przez niego są ciągle śpiewane. Philip
był i jest światłem Jezusa w tym świecie. Tak pozostanie, dopóki inni będą śpiewać pieśni jego autorstwa i je
pamiętać.
Zaczerpnięto z Partners, czerwiec 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dzień w służbie Zbawiciela
Dzień w służbie Zbawiciela,
O, to cudowny dzień!
W nim świat maleje, Serce pięknieje,
To wielka korzyść zeń. Gdzie mocy trza,
Tam Pan moc Swoją da.
Dzień w służbie Zbawiciela,
Dzień w służbie Zbawiciela,
Jak świetny urząd ten!
Tu nikt nie zmusza,
Tu serce wzrusza Miłości Bożej czyn.
Jam już nie swój,
Mnie posiadł Zbawca mój.
Dzień w służbie Zbawiciela,
Jak słodka praca ta!
Głosić zbawienie, z grzechu zwolnienie;
Nagroda będzie cna.
Na ziemi już Nagradza wierny Stróż.
Dzień w służbie Zbawiciela,
Choć siłę trawi znój, – On mnie posili,
Gdy w ciężkiej chwili Ostatni stoczę bój.
On wierny nam, On zawsze jest ten sam.
—Anna B. Warner

Jezus dał samego siebie
Jezus dał nam SAMEGO SIEBIE (List do Galacjan 2,20). To oznacza, że jako wieczny
Syn Boży ON DAŁ WSZYSTKO: „Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa,
że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni Jego
ubóstwem” (2 Kor 8,9 UBG – przyp. red.).
On oddał swoją GŁOWĘ, aby nosiła koronę z cierni (Mk 15,17).
Oddał swoje OCZY, aby płakały nad naszymi grzechami (Łk 19,11).
Oddał swoją TWARZ, by to Jego uderzano a nie nas (Lm 3,30).
Oddał swój JĘZYK, aby modlić się za zagubionych. (Łk 23,34).
Oddał swoje PLECY, aby ubiczowano Go zamiast nas (Ps 22,16).
Oddał swą KREW, aby odkupić nasze dusze (Dz 20,28).
Oddał swoją DUSZĘ na śmierć (Iz 53,12 UBG).
Oddał swoje Życie za owce (Iz 53,12).
Jezus został dany, aby grzesznicy mogli być zbawieni. Umarł na krzyżu za każdego,
kto uzna Jego zastępczą ofiarę. Dar, który Bóg dał, to Jego Syn, PAN JEZUS CHRYSTUS,
i jeśli ktoś Go przyjmie teraz, otrzyma następny dar – ŻYCIE WIECZNE. Czy chcesz
przyjąć teraz Boży dar? „Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali
synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię” (J 1,12). „(...) Nadasz Mu imię
Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21b).
„Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które
moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12b).
Zaczerpnięto z Pilgrim Tract Society
Randleman, NC 27317
Wykorzystano za pozwoleniem
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