
W TYM NUMERZE:   „Będę radował się śpiewem” · Szacunek dla starszych · Wychowuj swe dzieci dla Pana 
· Cierpienia w obozie · Kochaj, błogosław i czyń dobrze · Mężczyzna w domu

 ZIARNO PRAWDY
Czasopismo chrześcijańskie  ·  listopad 2020 ·  Nie na sprzedaż



Słowo od redakcji
„Będę radował się śpiewem” ����������������������������������������������������������� 3

Nauczanie
Jak radzić sobie z wpadkami i zapominaniem  (część jedenasta) ������������� 5
Babilon ��������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Szacunek dla starszych ����������������������������������������������������������������� 10

Dla rodziców
Głowa rodziny  (część druga) ������������������������������������������������������������12
Wychowuj swe dzieci dla Pana ������������������������������������������������������15
Współczucie ������������������������������������������������������������������������������������15

Część historyczna
Cierpienia w obozie ��������������������������������������������������������������������������� 17
Historia Jakoba Dircksa i jego dwóch synów ����������������������������������19
Peter Miller �������������������������������������������������������������������������������������20

Część praktyczna
Migracja – jak nawigują ptaki  ��������������������������������������������������������21 

Dla młodzieży
Dzieci – współpraca i podporządkowanie �����������������������������������24 
Kochaj, błogosław i czyń dobrze ��������������������������������������������������26 

Kącik dla dzieci 
Pomysł Krzysia ������������������������������������������������������������������������������� 28
Mężczyzna w domu �����������������������������������������������������������������������29

Fragment książki
Tęsknota za Abigail  (część trzecia) ���������������������������������������������������31

Poezja
O poranku jesteś ze mną ���������������������������������������������������������������35

Ostatnia strona
List z więzienia  ������������������������������������������������������������������������������36

Spis 

Treści

Wydawca:
Christian Aid Ministries
P.O. Box 360
Berlin, OH 44610 USA

Wydawane w Polsce przez: 
Międzynarodowa Misja Anabaptystyczna
ul. Miłosza 8
05–300 Stara Niedziałka 
redakcja@ziarnoprawdy.pl

Komitet rewizyjny:
Ernest Hochstetler | Johnny Miller 

Clay Zimmerman | Fred Miller | Michael Jantzi

Redaktor naczelny:
Alvin Mast

Zastępca redaktora naczelnego:
James K. Nolt

Skład komputerowy: 
Kristi Yoder | Irene Martin
Paweł Szczepanik

Korektorzy:
Jolanta Ławrynowicz | Szymon Matusiak

Zdjęcie na okładce: 
iStock

Czasopismo jest bezpłatne. 
Dobrowolne ofiary można wpłacać na nasze konto:
Fundacja „Dziedzictwo” 
ING Bank Śląski nr:

91 1050 1894 1000 0022 9084 2752

© 2020 Całość niniejszej publikacji ani żadna jej część 
nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody  
Christian Aid Ministries.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.christianaidministries.org

Ziarno Prawdy



3„Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto.” Księga Przysłów 22,1

„Będę radował się śpiewem”

Mam wielki szacunek do tych pobożnych ludzi, którzy 
uwielbiali Boga śpiewem, cierpiąc a nawet umierając 
za wiarę chrześcijańską. Zachęcają nas oni do trwania  
w wierze i śpiewania we wszystkich sytuacjach. Jednym 
z tych bohaterów był Felix Manz.

„Mit Lust so will ich singen, Mein Herz freut sich in 
Gott”. [Będę radował się śpiewem, moje serce raduje się 
w Panu”]. Felix Manz napisał te słowa podczas krót-
kiego posługiwania jako przywódca, ewangelista i pierw-
szy męczennik spośród prześladowanych anabaptystów 
szwajcarskich w Zurychu.

Manz urodził się około roku 1498 i nawrócił się 
pod wpływem protestanckiego reformatora Ulricha 
Zwingliego, lecz później 21 stycznia 1525 roku zainicjo-
wał ruch anabaptystów szwajcarskich oparty na chrzcie 
wierzących i nowotestamentowym kościele, z dobro-
wolnym członkostwem i niezależnością od kontroli 
państwowej.

Po wielokrotnym uwięzieniu za swoją działalność, 
Manz został skazany na śmierć i utopiony 5 stycz-
nia 1527 roku. Kat związał mu ręce, włożył kij między 
ugięte kolana i łokcie, i strącił z łodzi do rzeki Limmat.  
W drodze na śmierć Manz „chwalił Boga donośnym 
głosem i radośnie świadczył zebranemu tłumowi, że zaraz 

umrze za prawdę”.1 Kiedy był związywany, słyszał z prze-
ciwnego brzegu zachęcające okrzyki swej matki i braci, 
podczas gdy sam odważnie zaśpiewał: „Panie, w Twoje 
ręce powierzam ducha mego”. W którymś momencie 
po swoim nawróceniu napisał pieśń „Będę radował się 
śpiewem”. Felix Manz umiał się radować wiecznością  
z Jezusem Chrystusem nawet wtedy, gdy odbierano mu 
ziemskie życie. Bądźmy również zachęceni i radujmy się 
śpiewem w naszej drodze do wieczności z Panem.

Będę się radował śpiewem, ponieważ Stwórca naka-
zuje nam śpiewać. W Biblii jest około trzystu odniesień 
do śpiewania pieśni, a Słowo Boże nakazuje śpiewać  
w około sześćdziesięciu miejscach, używając takich wyra-
żeń jak „Śpiewaj Panu” albo afirmacji jak „będę śpiewał”. 
Czy cokolwiek jest częściej nakazywane? Psalm 96,1-2 
mówi: „Śpiewajcie PANU nową pieśń, śpiewaj PANU, 
cała ziemio! Śpiewajcie PANU, błogosławcie Jego imię, 
opowiadajcie o Jego zbawieniu dzień po dniu”.

Będę się radował śpiewem, ponieważ widzę taką postawę 
u bohaterów Biblii. Widzimy Mojżesza, Miriam i synów 
Izraela śpiewających pieśń zwycięstwa po tym, jak Pan 
cudownie ich wyzwolił (2 M 15). W Drugiej Księdze 

1 Neff, Christian and Harold S. Bender. “Manz, Felix (ca. 1498-1527).” Global Anabaptist 
Mennonite Encyclopedia Online. 1957. Web. 17 lutego 2020. https://gameo.org/index.php?ti-
tle=Manz,_Felix_(ca._1498-1527)&oldid=145842

—James K. Nolt

od redakcjisłowo

„Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. 
Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.” 1 List Jana 2,13
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Kronik król Judy Jehoszafat wyznaczył śpiewaków dla 
Pana do marszu w bitwie z Moabitami i Ammonitami, 
„by Go chwalili w ozdobie świętobliwości i szli przed 
wojskiem, mówiąc: Wysławiajcie PANA, bo na wieki 
trwa Jego miłosierdzie” (w. 21). Pan uhonorował ich 
posłuszeństwo i spowodował, że wrogowie wyniszczyli 
się nawzajem. Czytamy o wspaniałości starotestamen-
towego uwielbienia z Lewitami, ofiarami, śpiewakami, 
trębaczami i całym zgromadzeniem uwielbiającym Boga 
(zob. 1 Kron 23,5; 29,27-29 itd.). W przeciwieństwie do 
tego, widzimy nadrzędność uwielbienia nowotestamen-
towego, gdzie prawdziwi czciciele czczą Ojca w duchu  
i prawdzie, bo „Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go 
czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie” (J 4,23-
24). Pamiętamy Pawła i Sylasa czyniących to w więzie-
niu w Filippi (Dz Ap 16,25).

Będę się radował śpiewem, ponieważ Bóg dał mi nową 
pieśń – pieśń uwielbienia. Psalm 40 jest świadectwem 
Dawida o tym, jak Bóg wyciągnął go ze strasznego dołu  
i z grząskiego błota, stawiając jego nogi na skale. Wolność 
od potępienia i winy przynosi radość. „I włożył w moje 
usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to 
zobaczy i ulęknie się, i zaufa PANU” (Ps 40,3). Nowa 
pieśń dla Boga jest skutkiem nowego narodzenia i śpiewa 
ją nowy człowiek będący nowym stworzeniem. „Tak 
więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworze-
niem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się 
nowe” (2 Kor 5,17).

Wiele pieśni opisuje śpiewanie jako reakcję odkupio-
nych. Jedna z nich mówi: „Skoro Chrystus jest Panem 
nieba i ziemi” i „Pan mój i Zbawiciel żyje”, to „jakże 
mogę nie śpiewać”.2 Niewidoma autorka pieśni Fanny 
Crosby napisała: „Śpiewam, bo nie mogę milczeć; 
Jego miłość jest źródłem mej pieśni”.3 Rumuński autor 
Nicolae Moldoveanu napisał: „Śpiewaj dziś, bracie, bo 
jesteś zbawiony. Pan to uczynił”.

Będę się radował śpiewem, żebym mógł błogosławić 
innych i sam być błogosławiony. Mamy okazje śpiewać 
wobec tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Psalm 
96,3 zachęca nas: „Głoście wśród narodów Jego chwałę, 
wśród wszystkich ludów Jego cuda”. Pieśnią możemy 
również napominać i błogosławić innych wierzących: 
„napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny  

2  „Jakże mogę nie śpiewać?” to pieśń napisana przez Roberta W. Lowry’ego i opublikowana 
w 1868 r.
3 „Jakże kocham ogłaszać me odkupienie!” - Fanny Crosby, rok 1882. 

i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych 
sercach Panu” (Kol. 3,16). Gdy mieszkaliśmy w Rumunii, 
zaprosiliśmy gości ze Stanów na niedzielne nabożeństwo 
wieczorne, po którym jedna z rodzin zaprosiła nas do 
siebie na kolację. Ciesząc się pysznym jedzeniem i budu-
jącą społecznością w ogródku, słuchaliśmy pięknego 
śpiewu młodzieży. Jeden z gości powiedział wtedy: „To 
doświadczenie było warte co najmniej połowy kosztów 
przylotu do Rumunii”.

Ostatnio wraz z żoną i dwoma innymi małżeństwami 
odwiedziliśmy chrześcijański dom opieki dla osób star-
szych. Na końcu korytarza mieszkali dwaj bracia w wieku 
85 i 98 lat, którzy cięli skrawki materiału, żeby robić 
kołdry i w ten sposób używali swojej wątłej energii, żeby 
być błogosławieństwem dla innych. Zaśpiewaliśmy dla 
nich jedną linijkę pieśni, a oni dokończyli tę pieśń za nas!

Będę się radował śpiewem, bo dzieci śpiewają. Jezus 
nauczał, żebyśmy byli jak małe dzieci, które zazwyczaj 
śpiewają bez oporu, z jakim zmagają się niektóre starsze 
od nich. Dzieci mogą być błogosławione, słuchając pieśni 
i w zamian błogosławić innych tym samym, na przy-
kład w ramach specjalnych programów w szkole chrześci-
jańskiej. Chrześcijańska rodzina ma wspaniałą okazję do 
zaszczepiania u dzieci umiłowania śpiewu. „Najlepszym 
nauczycielem muzyki dla dziecka jest jego śpiewająca 
matka.”4 

Będę się radował śpiewem, bo stanowi on przedsmak 
nieba. Tylko ci, którzy śpiewają nową pieśń na ziemi, 
będą ją śpiewać w niebie (Obj 5,9-10; 15,3). Niech śpiew 
zachęca was w trudnych doświadczeniach, jak Jezus 
Chrystus śpiewał z uczniami po Ostatniej Wieczerzy 
(Mk 14,26). I niech stanowi dla was wyzwanie, gdy 
wydaje się, że wszystko idzie dobrze. „Odkupieni PANA 
powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna 
radość będzie na ich głowach. Dostąpią radości i wesela,  
a smutek i wzdychanie znikną” (Iz 35,10). Mam nadzieję 
zaśpiewać razem z wami w niebiańskim chórze. 

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

4 Lester E. Showalter Our Heritage of Christian Song, (Crockett, KY: Rod and Staff Publishers, 
2010), str. 186.
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Czy byłeś już kiedykolwiek w sytuacji, gdy w środku 
rozmowy z kimś nagle zapomniałeś, co chciałeś powie-
dzieć? Przypuszczam, że tak. Nie mogłeś wykrztusić 
słowa podczas pogawędki ze znajomym? Zapewne. 
Zdarzyło ci się przejęzyczyć? Bez wątpienia. 

A teraz zastanów się: Czy którykolwiek z takich 
błędów rujnuje twój dzień albo kończy rozmowę? 
Oczywiście, że nie. Czy boisz się rozmawiać ze zna-
jomymi, żeby ci się nie przydarzył moment pustki  
w głowie lub jakiś słowny błąd? Też nie. Zdajesz sobie 
sprawę, że to nie są żadne wielkie dramaty. Właściwie, 
to potknięcia językowe wprowadzają nawet trochę luzu 
do konwersacji.

Nie inaczej jest podczas publicznych przemówień. 
Gafy i pustka w głowie to nie jest problem. Kiedy sobie 
to uświadomisz, możesz pokonać strach, który w tobie 
wywoływały.

Jak radzić sobie 
z wpadkami i zapominaniem

Nie próbuj ukrywać błędów
Wiele lat temu do naszego kościoła przyjechał 

pewien młody kaznodzieja, usługujący u nas gościnnie. 
Głosząc kazanie, korzystał z ogromnej sterty notatek 
zamiast używać prostego konspektu. W środku kaza-
nia nagle przerwał i zaczął panicznie przekładać notatki 
leżące na kazalnicy, ale nie mógł znaleźć tego, czego 
szukał. Wtedy bez słowa zszedł z kazalnicy i wrócił 
do swojej ławki, gdzie zostawił aktówkę. Otworzył ją  
i zaczął pośpiesznie grzebać w papierach z takim impe-
tem, że kartki latały w powietrzu. Najwyraźniej zguba 
przepadła.

Nasz kaznodzieja znów bez słowa wybiegł z kościoła. 
Zaczęliśmy szeptać między sobą, zastanawiając się, czy 
może nie postanowił wrócić do domu. Minutę póź-
niej wrócił, niosąc triumfalnie stertę papierów. Stanął 
za kazalnicą i kontynuował kazanie, jakby się nic nie 
stało. Niestety, zdążył już utracić nasze zainteresowanie.

—David BercotCzęść jedenasta

Jak efektywnie przemawiać

nauczanie
„Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.” Księga Psalmów 119,130
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Do dzisiaj się zastanawiam, co on sobie myślał? 
Czyżby uważał, że nikt nie zauważył jego zniknięcia 
zza kazalnicy albo wyjścia z kościoła?

Co powinien zrobić w tej sytuacji? Cieszyć się tą 
chwilą. Mógł powiedzieć do zgromadzenia z szerokim 
uśmiechem: „Nie uwierzycie, ale właśnie spełnił się 
mój największy koszmar. Zgubiłem znaczną część nota-
tek. Mam propozycję: Wstańcie i zaśpiewajcie pieśń 
dla Pana, a ja w tym czasie przeszukam moją aktówkę  
i być może samochód. Jeśli wyjdę z budynku, to tylko 
w tym celu. Nie bójcie się, nie zamierzam uciekać”.

Gdyby tak postąpił, współczulibyśmy mu w tej trud-
nej sytuacji i udzielilibyśmy mu wsparcia, okazując 
dobrą wolę. Ostatecznie, kazanie okazałoby się bar-
dziej pamiętne, niż gdyby ten błąd mu się nie zdarzył.

Niestety, wielu mówców robi to, co ten młodzieniec. 
Kiedy się pogubią, postanawiają udawać, że nic się nie 
stało. To wywołuje zamieszanie i kończy się rozpro-
szeniem uwagi słuchaczy. Wszystko, co ów młody 
kaznodzieja powinien był zrobić, to przyznać się do 
błędu wobec zgromadzenia i kontynuować.

Ciesz się swoimi błędami!
Jeśli popełnisz jakiś drobny błąd językowy, to po 

prostu mów dalej. Jest więcej niż prawdopodobne, że 
nikt go nie zauważy. Jeśli pomyłka jest zbyt oczywista, 
żeby ją zignorować, to ciesz się nią. Ludzie uwielbiają 
słuchać mówców, którzy potrafią śmiać się z siebie 
samych. Sam często zapominam słów, kiedy przema-
wiam. Kiedy mi się to przydarza, zwykle mówię coś 
takiego: „Oj, coś poszło nie tak. Spróbuję jeszcze raz”. 
Następnie powtarzam zdanie powoli, żeby wypowie-
dzieć wszystko poprawnie.

Tajemnica radzenia sobie z gafami i pustką w głowie 
polega na cieszeniu się tą chwilą, obróceniu sytuacji 
w żart i niepoddawaniu się uczuciu zakłopotania. 
Zauważyłem, że gafy właściwie pomagają mi prze-
łamać lody i nawiązać kontakt ze słuchaczami. Jest 
to element dobrej rozmowy. Może to zabrzmi dziw-
nie, ale gafy mogą dodać nieco przyprawy całemu 
przesłaniu.

Najgorszy koszmar mówcy: pustka  
w głowie

Prawdopodobnie największym koszmarem niedo-
świadczonych mówców jest strach, że zapomną, co 
chcieli powiedzieć. Ale nie ma się czego bać.

Nie chodzi mi o to, że taka sytuacja nigdy ci się nie 
przydarzy. Po prostu nie musisz postrzegać jej jako 
koszmaru. Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, 
od czasu do czasu wszyscy mamy pustkę w głowie  
w trakcie zwykłej rozmowy i nigdy nie robimy z tego 
dramatu. Podczas przemawiania publicznego to rów-
nież nie musi być katastrofa. Nastąpiłaby wtedy, gdybyś 
wygłaszał przemowę wyuczoną na pamięć – w sytu-
acji, kiedy „odtwarzasz nagranie” i nagle w głowie masz 
pustkę, jest już po tobie.

Jeśli jednak dobrze znasz przygotowany materiał  
i prowadzisz improwizowaną rozmowę ze słuchaczami, 
to nie masz się czego bać. Jak już powiedziałem, niemal 
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podczas każdego kazania przypadkowo uciekają mi 
jakieś elementy, które chciałem w nim zawrzeć. I co  
z tego? Tak już jest podczas wszystkich rozmów.

Pamiętaj, że jesteś jedyną osobą na sali, która dokład-
nie wie, co planowała powiedzieć. Jeśli coś ci umknie, 
nikt tego nie zauważy – a jeśli nawet, to nie będzie 
miało znaczenia. Gdy dojdziesz do kolejnego punktu 
w konspekcie i zapomnisz, co chciałeś w tym miejscu 
powiedzieć, to po prostu przejdź do następnego.

Widziałem już znakomitych mówców robiących kil-
kusekundową przerwę w środku kazania, żeby spojrzeć 
w konspekt i uporządkować myśli. W naszej społeczno-
ści nie mamy z tym problemu i czekamy. Natomiast nie 
powinieneś stać, wygłaszając jakieś „wypełniacze” typu 
„yyy, mmm, eee...”. Jeśli potrzebujesz trochę czasu, 
żeby przeglądnąć notatki, to spokojnie to zrób. Przecież 
z tego powodu nikt nie opuści budynku.

Zabezpieczenia
Jeśli masz poważny problem z pustką w głowie pod-

czas kazania albo strach przed nią cię paraliżuje, to po 
prostu skonstruuj sobie kilka zabezpieczeń i zamieść je 
w konspekcie. Może jest jakiś fragment Biblii mający 
związek z tematem, ale nie planowałeś przytaczać go 
podczas kazania. Zaznacz go sobie gdzieś na margi-
nesie wielkimi literami. Gdy podczas kazania nagle 
stwierdzisz, że nie wiesz, co powiedzieć, poproś kogoś 
ze zgromadzenia, żeby go przeczytał na głos, a inni 
niech śledzą tekst w swoich Bibliach. To da ci czas, 
żeby złapać oddech i przeglądnąć konspekt. Jeśli braku-
jący punkt kazania nie przypomni ci się w tym czasie, 
to po prostu przejdź do kolejnego.

Zabezpieczeniem może być również wybranie odpo-
wiedniej pieśni. I znów, napisz sobie jej tytuł na margi-
nesie. Możesz powiedzieć liderowi grupy uwielbiającej, 
żeby był przygotowany na odśpiewanie pieśni podczas 
kazania. Kiedy nagle stwierdzisz, że masz w głowie 
pustkę, poproś zgromadzenie, żeby wszyscy powstali  
i zaśpiewali tę pieśń. Wykorzystaj ten czas na przejrze-
nie konspektu i zebranie myśli.

Problemy z mikrofonem, płaczące dzieci  
i inne nieszczęścia
Inne nieszczęścia

Cokolwiek by ci się przydarzyło, nigdy nie udawaj, 
że nic się nie stało. Załatw sprawę od razu. Na przy-
kład, jeśli pisząc na tablicy ułamiesz kawałek kredy, 
który spadnie na podłogę, to po prostu go podnieś. 
Widziałem kiedyś, jak pewien mówca zostawił złamany 
kawałek na podłodze, żeby nie zwracać uwagi słucha-
czy na ten mały wypadek. Problem polegał na tym, 
że do końca kazania wszyscy się zastanawialiśmy, czy  
w końcu na niego nadepnie czy nie. Nie można powie-
dzieć, żeby nasza uwaga była skupiona wyłącznie na 
jego przesłaniu.

Problemy z mikrofonem
Co robisz, gdy mikrofon nagle milknie lub zaczyna 

wydawać jakieś dziwne dźwięki? Ja nie udaję, że wszystko 
jest w porządku. Z moich doświadczeń wynika, że 
zazwyczaj kilku braci rusza do naprawy, sprawdza-
jąc mikrofon, kable i wzmacniacz. Jeśli będziesz dalej 
mówił, to zapewne nikt nie zwróci na to uwagi, bo zapa-
nuje zamieszanie. 

Dlatego w takiej sytuacji po prostu przerwij prze-
mówienie i poczekaj chwilę, żeby zobaczyć, czy 
awaria zostanie szybko usunięta. Jeśli nie, możesz 
zaproponować zaśpiewanie jakiejś pieśni albo odejść 
od mikrofonu, organizując ad hoc krótką sesję pytań 
i odpowiedzi do momentu rozwiązania problemu ze 
sprzętem. 

Wciąż pamiętam pewną przygodę z mikrofonem pod-
czas dużej konferencji, w której brałem udział wiele lat 
temu. Gdy jeden z mówców rozpoczął wystąpienie, 
mikrofon przekształcił wypowiedziane przezeń zdanie 
w długi ciąg sylab: „Wte-dy-Moj-żesz-zgro-ma-dził-ca-
łe-go-Iz-ra-ela”. Wielu innych pewnie by się speszyło tak 
niespodziewaną wpadką, ale on po prostu uśmiechnął 
się szeroko i powiedział: „Ojej, to musiało być trudne”. 
I sala wybuchła śmiechem. 

W ciągu kilku sekund mikrofon został naprawiony, 
a kaznodzieja mógł dokończyć. Obrócił ten nieocze-
kiwany problem w żart, dzięki czemu nawiązał bliższy 
kontakt z nami wszystkimi.
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Płaczące dzieci i inne zakłócenia
Możesz się spodziewać, że podczas kazania nastąpią 

jakieś mniej istotne zakłócenia – na przykład któreś z 
dzieci się rozpłacze. Jeśli tylko jedno, to będziesz mógł 
mówić dalej. Gdyby jednak jednocześnie płakało wiele 
dzieci, to możesz zrobić krótką przerwę, żeby dać czas 
rodzicom na wyprowadzenie pociech z sali.

Zasada jest następująca: Jeśli zakłócenia uniemoż-
liwiają słuchanie, to przerwij kazanie aż do chwili, 
w której będziesz mógł mówić dalej. To się odnosi 
również do zakłóceń innych niż płaczące dzieci. Na 
przykład, jeśli obok budynku przejeżdża karetka na 
sygnale, to wystarczy przerwać kazanie, aż dźwięk 
syreny umilknie. Z drugiej strony, możesz zignorować 
wszystko, co nie rozprasza uwagi słuchaczy. Gdy wej-
dzie na salę jedna spóźniona osoba, to mów dalej. Gdy 
wejdzie trzydzieści osób naraz, przerwij i poczekaj.

Co nam jeszcze zostało?
W ten sposób wyczerpałem omówienie przygotowy-

wania i wygłaszania kazań, ale to jeszcze nie koniec całej 
książki. A to dlatego, że w ostatniej części chcę podzie-
lić się jeszcze kilkoma uwagami na następujące tematy:

 · Publiczne czytanie Biblii.

 · Doskonalenie szczególnych rodzajów przemawia-
nia publicznego jak rozważanie, nauczanie ekspo-
zycyjne i głoszenie kazań o charakterze proroczym.

 · Co szczególnie mierzi słuchaczy.

 · Jak wychowywać efektywnych mówców  
w zgromadzeniu.

Pytania do dyskusji
1. Czy mówca powinien próbować ukrywać popeł-

nione gafy?
2. Co robić, żeby ich nie popełniać?
3. Jakie zabezpieczenia może włączyć mówca do 

konspektu?
4. Jak się zachować, gdy mikrofon nagle umilknie?
5. Jaka jest ogólna zasada przerywania kazań  

w razie zakłóceń?

Zaczerpnięto z Plain Speaking
©   2007 David W. Bercot

Wydawnictwo Scroll Publishing
Wykorzystano za pozwoleniem

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Osiemnasty rozdział Księgi Objawienia (Apokalipsy) 
opisuje scenę sądu nad Babilonem. Padają w niej między 
innymi słowa wzywające lud Boży do oddzielenia:  
„I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie 
z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grze-
chów i aby was nie dotknęły jej plagi” (Obj 18,4). Jak 
stwierdzić, czym jest Babilon w dzisiejszym świecie?  
Z czego mamy wyjść?

Kontekst mówi o handlu i komercji, jak byśmy to dzi-
siaj mogli nazwać. Często mamy na myśli system tego 
świata, mówiąc o jego złożonej kulturze komercyjnej, 

zawierającej w sobie nie tylko handel i przemysł, lecz 
również intrygi polityczne. Słyszymy o cłach i bojko-
tach stosowanych w celu osiągania politycznych intere-
sów poszczególnych krajów. Podstawą tego wszystkiego 
jest walka o bogactwo i władzę.

W Księdze Objawienia 18,3 czytamy: „Gdyż wszyst-
kie narody piły wino zapalczywości jej nierządu,  
a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi 
wzbogacili się na jej wielkim przepychu”. Współczesne 
powiązania komercyjne angażują narody tego świata  
i są zatrute nadmiernym pragnieniem bogactwa  

—J.D.M.
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i władzy. Zauważmy, że te bogactwa są generowane dąże-
niem do „wielkiego przepychu”. To znaczy po prostu, że 
chęć życia w luksusie wiąże się ze zdobyciem władzy  
i środków do osiągnięcia tego celu. Królowie upra-
wiający nierząd z Babilonem to wskazówka, że świat 
polityki jest bezprawnie zaangażowany w cały system 
handlu i zginie wraz z nim.

To wszystko trafnie opisuje motywacje współczesnego 
świata. Reklamy odwołujące się do pożądliwości ciała są 
„dźwignią handlu”, jak się powszechnie mawia. Księga 
Objawienia 18,14 mówi o „owocach, których pożądała 
twoja dusza”. To wszystko brzmi niepokojąco podob-
nie do obserwowanych dzisiaj systemów handlowych. 
Komercjalizm ma na celu przynosić zyski z handlu, dla-
tego odwołuje się do „pożądliwości ciała, pożądliwości 
oczu i pychy życia”. Pogoń za szczęściem poprzez posia-
danie rzeczy zniewala ludzi, by służyli swojemu „ego”  
i szatanowi. W ten sposób komercjalizm dąży do pochło-
nięcia ludzkich dusz. Ale któregoś dnia Bóg dotknie 
Babilon palcem tak, że ten system upadnie.

Dlatego Pan wzywa swój lud, żeby wyszedł z Babilonu. 
Jak możemy uciec, jeśli jesteśmy wplątani w ten świa-

towy system czasów ostatecznych? Nie jesteśmy w stanie 
całkowicie się odciąć od całej gospodarki na świecie. 
Biblia podaje nam kilka wskazówek na ten temat. 
„Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali  
z rozpustnikami; Ale nie z rozpustnikami tego świata  
w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, 
bo inaczej musielibyście opuścić ten świat” (1 Kor 5,10). 
Sam Jezus powiedział do Ojca: „Nie proszę, abyś zabrał 
ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego” (J 17,15). 
Zatem tutaj jest klucz. Ufamy Bogu, że nas zachowa od 
złego, nawet jeśli pracujemy na tej ziemi. Czy to znaczy 
że mamy się narażać na niebezpieczeństwa związane 

Nie możemy blisko wiązać się  
z systemami komercyjnymi  
i politycznymi, a jednocześnie 
podtrzymywać życiodajnej więzi  
z Bogiem.

z komercjalizmem, a Bóg oszczędzi nam jakichkol-
wiek złych konsekwencji? To byłoby kuszenie Go. On 
nas zachowa, jeśli będziemy przestrzegać Jego przy-
kazań i pamiętać, że jedno z nich mówi: „Wyjdźcie  
z niej”. Wyjść z oznacza zdystansować się od czegoś. Nie 
możemy blisko wiązać się z systemami komercyjnymi 
i politycznymi, a jednocześnie podtrzymywać życiodaj-
nej więzi z Bogiem. 

Czy to oznacza, że chrześcijanom nie wolno prowa-
dzić żadnych interesów? Niekoniecznie, ale musimy 
na tyle ograniczyć zaangażowanie biznesowe, żeby nie 
łamać biblijnych zasad, które go dotyczą. Powinniśmy 
unikać produkowania tego, co służy karmieniu pożądli-
wości ciała; i oczywiście nie mieć nic wspólnego z han-
dlem i produkcją broni.

A co z używaniem sprzętu elektronicznego mają-
cego połączenie z niefiltrowanym internetem? Wyjście 
z Babilonu może oznaczać zmniejszenie produkcji albo 

wielkości firmy w celu zdystansowania się od wątpli-
wych moralnie aspektów internetu. Może oznaczać rów-
nież zmianę zawodu. Albo ograniczenie reklamowania, 
żeby uniknąć nośników niebezpiecznych duchowo, co 
może negatywnie wpłynąć na zyskowność firmy.

Nie możemy korzystać ze wszystkich technik biz-
nesowych na świecie, a jednocześnie uwolnić się od 
wpływu Babilonu. Na przykład ściąganie długów: jak 
moglibyśmy stosować siłę, żądając od wierzycieli spłaty 
zadłużenia, a równocześnie wyznawać zasadę niesto-
sowania przemocy? Jak moglibyśmy współpracować 
z organizacjami promującymi nasze interesy kosztem 
innych? Stosowanie technik biznesowych, żeby wyci-
snąć ostatnią złotówkę z klienta nie jest dla tych, którzy 
są powołani do wyjścia z Babilonu. Oddzielenie się od 
tego systemu może oznaczać, że będziemy mieć mniej 

Nie możemy korzystać ze 
wszystkich technik biznesowych na 
świecie, a jednocześnie uwolnić się 

od wpływu Babilonu.
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To się dzieje codziennie w życiu każdego z nas. 
Tak samo pewnie, jak słońce zmierza od wschodu do 
zachodu, podobnie każdy z nas od świtu swego życia 
posuwa się codziennie do jego zmierzchu. Istnieje 
bardzo szczególna grupa ludzi starszych, którym jest już 
zdecydowanie bliżej niż dalej do kresu. Ich zewnętrzny 
człowiek zdążył już zniszczeć i teraz zaczynają patrzeć  
w oczy rzeczywistości ostatecznego przemijania.

Lecz za pomarszczonymi dłońmi, siwizną, gasną-
cymi oczami, przygarbionymi ramionami, sztywnieją-
cymi stawami i wolniejszym krokiem kryje się bogac-
two duchowego zdrowia i siły. Jak podczas zachodu 
słońca, ich duch mieni się wieloma barwami − wiary, 
miłości, nadziei, mądrości i dojrzałości. Tak naprawdę 
zachodzące słońce jest równie piękne jak wschodzące. 
My, jako młodsze pokolenie, dobrze zrobimy, zatrzy-
mując się na chwilę w naszym rozbieganiu i doceniając 
barwy tych pięknych zachodów ich życia. One mogą 
nam bardzo pomóc w naszej własnej podróży.

Starsze osoby dostarczają nam poczucia stabilności. 
Ten świat jest podobny do wzburzonego morza, toczą-
cego fale niezdrowego myślenia i wiele osób wokół nas 
jest niebezpiecznie nimi miotanych. Z biegiem lat zanika 
u nas pragnienie awanturniczych przygód i jest zastę-
powane potrzebą kalkulacji i przewidywalności. Ludzie 

doświadczeni przez życie stoją niby skały pośród spie-
nionych fal, mocno zakorzenieni w Chrystusa. Bliższa 
obserwacja tego, co powoduje ich stabilność, inspiruje 
nas do konsekwentnego biegu i pomaga utrzymać nasze 
łodzie w równowadze.

Być może dowiadujemy się, że komuś ze starszych 
ludzi słabnie wzrok. Może patrzą przez grube szkła, 
ale potrzebujemy ich, żebyśmy sami mogli „widzieć” 
wyraźniej.

Nas, młodsze pokolenie, można porównać do ptaka 
na najwyższej gałęzi drzewa, który wydaje się widzieć 
bardzo daleko. O ileż jednak większy zasięg wzroku 
mają starsze osoby, które latają znacznie wyżej! Niczym 
orły krążące w chmurach, widzą o wiele szerzej i dalej. 
Przez lata poczynili wiele obserwacji i wyciągali niezli-
czone wnioski. Możemy czerpać ze zgromadzonej przez 
nich wiedzy niczym z półki pełnej książek. Często sły-
szymy powiedzenie: „Życie jest zbyt krótkie, żeby spró-
bować wszystkiego” i stwierdzamy, że życie przynosi 
więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego zatem mieli-
byśmy przechodzić obok tych półek i pozwalać książ-
kom, by pokrywały się kurzem? Poszukując odpowiedzi  
w codziennym życiu i podejmując kolejne decyzje, 
patrzymy na starszych ludzi i uświadamiamy sobie, co 
tak naprawdę jest w życiu ważne. A to pomaga nam 

SZACUNEK dla STARSZYCH
—Lyndon Hursh

wspólnego ze światem. Aby trzymać się wąskiej ścieżki, 
możemy stanąć wobec trudności w interesach; ale  
w końcu gdzie chcemy być? Pragniemy plag Babilonu 
czy niebiańskiej radości?

Pieniądze? Bogactwo? Czyż nie to jest celem współ-
czesnego komercjalizmu, który za nic ma dobro ludz-
kich dusz? To właśnie „władca, który rządzi w powie-
trzu” sprawia, że komercjalizm jest pułapką. Cóż znaczą 
ludzkie dusze dla tych, którzy pragną coraz większego 
bogactwa i władzy? Pieniądz staje się bogiem, a ludzie 
pionkami w grze wielkiego biznesu. Czy Babilon jest 

dziś nadal żywy? Jak najbardziej. Czy my jako chrze-
ścijanie musimy dać się złapać w jego sidła i zginąć 
razem z nim? Nie, jeśli weźmiemy sobie do serc nakaz 
„wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nie-
czystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam 
Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami − mówi Pan 
Wszechmogący” (2 Kor 6,17-18).

Zaczerpnięto z The Christian Contender, styczeń 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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koncentrować się na sprawach dotyczących wieczności. 
Uczymy się analizować przeszłość, wierzyć przyszłości  
i żyć w teraźniejszości każdego dnia.

Osoby starsze stanowią dla nas zachętę do trwania  
w Chrystusie. Sam bardzo sobie cenię roz-
mowy ze starszymi braćmi po nabo-
żeństwie. Dzielą się słowem zachęty, 
wzywając do wierności, co budzi 
we mnie motywację do służenia 
Panu całym sercem, żeby ich nie 
zawieść. Widząc ich wierną, cichą 
służbę, nabieram silniejszego odda-
nia dla Boga i Kościoła. Moja wiara 
się umacnia, gdy słucham ich osobi-
stego świadectwa o niezmiennej Bożej 
dobroci w ich długim życiu. Za Dawidem 
mogą powiedzieć: „Byłem młody i jestem już 
stary, lecz nie widziałem sprawiedliwego, który by 
był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało  
o chleb”.

Starsze osoby pokazują nam drogę, którą trzeba iść. 
Możemy nigdy nie zdać sobie w pełni sprawy z tego, 
jakim wysiłkiem jest przecieranie szlaków. Musimy 
uznawać ich wysiłki i okazywać im wdzięczność. Być 
może najlepszym sposobem jest dbanie o właściwy stan 
tych dróg dla pokoleń, które przyjdą po nas.

Starsze osoby stanowią dla nas pomost do przeszło-
ści. Dzięki nim możemy zajrzeć niczym przez okno  

w inne czasy i dowiedzieć się, jakie wtedy było życie. 
Dowiadujemy się, że ludzie pracowali więcej, a posia-
dali mniej. Ze zdziwieniem słuchamy o udogodnie-
niach, jakie wprowadzono w ciągu ostatnich siedem-

dziesięciu czy osiemdziesięciu lat.
Jednym z najpotężniejszych, choć niewi-
dzialnych darów, jakimi starsze osoby 

dzielą się z nami, jest modlitwa. 
Dziadkowie modlą się za swoje dzieci, 
wnuki i prawnuki. Modlą się za 
kościół i ludzi, którzy w nim służą. 
Za młodzież i rodziny w kościele. Te 

modlitwy i wstawiennictwo są bez-
cenne i przynoszą nam korzyść nie 

tylko teraz, lecz wyjdą nam na dobre 
również w wieczności.

Starsze osoby wnoszą wkład w nasze życie 
również uśmiechem. Taka mała rzecz, a jak szczera  
i miła! Przyjazny gest ręki i szeroki uśmiech przypomi-
nają nam, że oni wybierają radość życia i akceptują swój 
wiek. My również powinniśmy.

Wkład tych ludzi w nasze życie jest błogosławień-
stwem. Mimo mocnej wiary i przekonań nadal są po 
tej stronie nieba, stawiając czoła atakom szatana jak 
zwykle. Uczmy się od nich. Pomagajmy im. Módlmy 
się za nich.

Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Może patrzą przez 
grube szkła, ale 

potrzebujemy ich, 
żebyśmy sami mogli 
„widzieć” wyraźniej.
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Głowa domu musi zdawać sobie sprawę, że wszyscy 
członkowie rodziny potrzebują odpowiedniego wypo-
czynku. Mając to na uwadze, ustala odpowiednią 
godzinę dla wszystkich. Bierze pod uwagę czas swego 
powrotu z pracy, dzieci ze szkoły i nastawia budzik, 
żeby cała rodzina mogła się spotkać. Być może jedna 
lub kilka osób wymaga więcej odpoczynku niż pozo-
stali i to również trzeba brać pod uwagę przy ustalaniu 
domowego planu zadań. Nie jest on żadną żelazną i nie-
wzruszoną zasadą, lecz pomaga ustanowić pewną struk-
turę nadającą porządek.

Mąż powinien tak organizować sprawy domowe, żeby 
czas posiłku był radosną okazją do spotkania przy stole. 
Należy unikać napięć i frustracji powodowanych nie-
dokończoną pracą, podobnie jak spóźnień czy niespo-
dziewanych poleceń tuż przed zasiadaniem do stołu. 
Oboje rodzice decydują, o której godzinie podać do 
stołu, a żona stara się, żeby udało się to zrobić punk-
tualnie. Jeszcze ważniejsze jest to, żeby mąż zdążył 
wrócić z pracy na czas i odpowiednio się przygotować. 
Dzieci powinny być uczone, by zaczynać i kończyć 

swoje zadania punktualnie, żeby nie tracić tego szcze-
gólnego dla rodziny czasu wspólnego. Ojciec rodziny 
powinien dawać również przykład radosnego spędzania 
tych chwil. Odkładając na bok ciężary i obawy, które 
być może nosił przez cały dzień, powinien porozmawiać 
z żoną i dziećmi o ich sprawach i zachęcać do podtrzy-
mywania rozmowy.

Przywódca rodziny powinien monitorować zaanga-
żowanie społeczne rodziny. Jest to szczególnie ważne  
w przypadku dzieci w wieku nastoletnim. W dzisiejszym 
zabieganym świecie często można zauważyć, że mno-
gość zajęć wszystkich członków rodziny często wyklucza 
wspólne spędzanie czasu. Okazuje się bowiem, że każdy 

—Richard Koehn

Głowa rodziny
Fragment książki Potrójny sznur

Część druga

Ojciec rodziny powinien dawać również przykład 
radosnego spędzania tych chwil.

rodzicówdla

„Niech bojaźń Jahwe, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków... aby były przedłużone dni twoje” 
Księga Powtórzonego Prawa 6,2
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wieczór w tygodniu jest jakoś zaplanowany, co wymaga 
od każdego czasu i uwagi. Jeśli rodzice nic nie planują, 
to młodzież zawsze sobie znajdzie sposób spędzenia 
wolnych godzin. Często rodzeństwo mija się wchodząc  
i wychodząc, bo jedni chcą pobyć w domu, a inni w tym 
samym czasie mają zaplanowane wyjście ze znajomymi.

To zjawisko wzbudza w chrześcijańskich domach 
coraz więcej problemów. Pobożni ojcowie powinni 
zdawać sobie sprawę, że jeśli członkowie rodzin nie spę-
dzają wspólnego czasu, nie mają wspólnych zajęć i nie 
cieszą się własnym towarzystwem, to przestają funkcjo-
nować jako rodzina. W ten sposób Boży plan dla domu 
przestaje być realizowany, a to spowoduje w przyszłości 
poważne problemy i straty.

Głowa domu może stwierdzić, że żona i dzieci potrze-
bują porady w sprawie swojego zaangażowania towarzy-
skiego. Być może ojciec powinien wtedy zaproponować: 
„Zostawmy sobie wolne czwartkowe wieczory, żebyśmy 
mogli spędzić ten czas wspólnie jako rodzina”. Może 
powinien ograniczyć dzieciom niektóre zajęcia, jeśli ich 
tydzień wydaje mu się przepełniony. Oczywiście wraz  
z żoną mogą czasem odmawiać pozwolenia na wyjście  
z kolegami czy koleżankami lub zaproszenie ich do 
domu.

Niektórzy mężowie lub ojcowie zapewne powiedzą: 
„To nie zadziała w moim domu. Nigdy nie będę w stanie 
spowodować, żeby żona i dzieci poświęcili swoje towa-
rzyskie plany na korzyść spędzania czasu w domu”. Jeśli 
tak, to samo takie stwierdzenie jest smutnym komenta-
rzem co do porządku w ich rodzinach.

Pojmując żonę, mężczyzna staje się również odpo-
wiedzialny za przywództwo w dziedzinie celów i dążeń 
finansowych. Ważne jest, żeby mógł odpowiednio 
zarobić na potrzeby życiowe żony i dzieci. Okazuje się 
jednak, że niektórzy zamiast nadawać kierunek w tych 
sprawach, sami są kierowani pożądliwością ziemskich 
dóbr. Zamiast traktować rzeczy doczesne jako służące 
rodzinie, to rodzina musi służyć spełnianiu dążeń do 
bogactwa i dobrobytu.

Gdy mężczyzna jest mężczyzną i przywódcą  
w swoim domu, wówczas sam będzie ustalał granice dla 
siebie i pozostałych w tej dziedzinie. Będzie planował 
pracę tak, żeby spędzać wieczory z rodziną. Nie będzie 
sobie pozwalał na pracę do późnych godzin nocnych. 
Nie pozwoli, żeby jego umysł był tak bardzo pochło-
nięty troskami materialnymi, żeby lekceważyć dziecięce 

potrzeby synów i córek. Jego przywództwo mówi rodzi-
nie, że jej celem jest zaspokojenie potrzeb a nie boga-
cenie się.

Czasami mąż musi pomóc żonie zdecydować, który 
z dni tygodnia jest dla niej najważniejszy — szczegól-
nie wtedy, gdy zobowiązania w stosunku do współ-
małżonka wydają się ją przerastać. Praca, jaką ona ma 
do wykonania i którą mogłaby wykonać, jest ponad 
jej siły. Potrzebuje przywództwa swego męża, żeby 
pomógł jej zdecydować, co jest istotne, a co można 
zostawić na później.

Wiele razy widziałem, jak żona pięknie reaguje na 
poradę męża w tych sprawach. Gdy uświadamia sobie, 
że mąż rozumie jej problem i nie oczekuje rzeczy nie-
możliwych, jej frustracja opada i może z radością 
wrócić do pracy. Mąż mógłby powiedzieć — i ponie-
kąd słusznie: „Cóż, to jest jej odpowiedzialność. Skoro 
wzięła ją na siebie, to niech sobie sama radzi. Ja mam 
wystarczająco dużo spraw na głowie”. Jednak w ten 
sposób mąż unika przywódczej odpowiedzialności  
w swoim domu.

Skoro mężczyzna ma wytyczać kierunki w sprawach 
materialnych, planowaniu codziennych zadań i zobo-
wiązaniach towarzyskich, to o ileż bardziej powinien 
to robić w sprawach duchowych. Czyż Bóg nie posta-
nowił, że to mąż powinien otwierać serce przed swą 
towarzyszką, kiedy ma jakąś duchową potrzebę albo 
kiedy w czymś zawiódł?

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów,  
o jakich słyszę od żon w odniesieniu do ich mężów, jest 
brak umiejętności przyznania się do błędu. Przecież 
nie jest żadną tajemnicą, że wszyscy je popełniamy. 
Wszystkim nam się zdarza nieczułość na potrzeby  
i uczucia naszych najbliższych. Rzadko mi się zdarza 
spotkać kogoś, kto nigdy w chwili słabości nie 

 Jego przywództwo mówi rodzinie, że 
jej celem jest zaspokojenie potrzeb a nie 

bogacenie się.
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wypowiedział ani jednego niemiłego słowa. Mężowie 
mają swój poważny udział w tych upadkach.

Dlaczego tak trudno nam powiedzieć: „Kochanie, 
przepraszam za to, co powiedziałem; byłem w błędzie”?

Być może mąż czuje, że przyznanie się do porażki pod-
waży jego pozycję głowy domu. Może próbuje doko-
nać czegoś niemożliwego — czyli chce być bezbłędny. 
Zamiast tego powinien uznawać własne błędy, przepra-
szać za nie i rekompensować przykrości żonie i dzieciom.

Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że wyznaniu grze-
chów towarzyszy uzdrawiająca łaska. Rozumieją, jak 
po uznaniu własnej winy przywracane jest nadszarp-
nięte zaufanie. Ta łaska i naprawa są cały czas potrzebne  
w małżeńskim życiu. I to mężczyzna ma tutaj okazy-
wać inicjatywę. Jednak zbyt często nie ma odwagi przy-

znać się do grzechu. Nawet, jeśli uczyni to w tajemnicy, 
to nadal nie chce otwarcie i pokornie poprosić żonę  
o przebaczenie. W swej dumie i uporze jest gotów 
pozwolić jej znosić zadane cierpienie w nadziei, że czas 
sam wyleczy rany.

Czas to dobry lekarz, a wiele żon potrafi wspaniale 
przebaczać, ale to wszystko nie zwalnia męża od odpo-
wiedzialności za przywództwo w tych sprawach. Jak on 
może oczekiwać, że jego żona i dzieci będą przyznawać 
się do swych błędów, wyznając je w razie potrzeby, skoro 
ich przywódca nie pokazał im, jak to się robi? Istotnie, 
duma nie pozwala mężczyźnie przyznać się do błędu, 
jeśli tak bardzo chciał zrobić to, co słuszne (i myślał, że 
robi) — ale nigdy jeszcze nie widziałem małżeństwa,  
w którym uznanie własnej winy przez męża doprowa-
dziło do permanentnych szkód. Utrata pozycji i sza-
cunku, której taki mężczyzna zazwyczaj się obawia  
w związku z tym, niemal zawsze obraca się w uznanie 

i wzrost zaufania do tego, kto zaryzykuje i przyzna się 

do błędu.

Do męża należy również przywództwo w czynieniu 

pokoju. Czasem zauważa, że jego żona jest przewrażli-

wiona lub rozżalona z jakiegoś powodu. I może pomyśleć 

sobie: „Cóż, ona ma zmartwienie, więc to jej problem. 

Jeśli chce, to przecież może mi powiedzieć, co jej leży na 

sercu”. Czy nie byłoby lepiej, gdyby mąż wziął odpowie-

dzialność za szczęście żony i zapytał, co ją trapi? Wielu 

osobom niezwykle trudno jest wyznać swoje troski, ale 

są skłonne to zrobić, gdy ktoś zaufany zapyta, w czym 

jest problem.

Oczywiście, głowa domu powinna żyć tak, żeby 

towarzyszył jej pokój. Mąż nieskory do gniewu, cier-

pliwy wobec otoczenia, łatwo wybaczający i doceniający 

dobro w innych może przejąć przywództwo w czynie-

niu pokoju. Taka postawa z pewnością będzie odczu-

wana przez pozostałych członków rodziny i będzie miała 

wielki wpływ na ich życiowe usposobienie. Taki czło-

wiek rzadko będzie musiał uciszać kłótnie, bo sam daje 

przykład pokojowych relacji w domu.

Jeśli komuś się wydaje, że wyzwania związane z przy-

wództwem we własnej rodzinie są niemal zbyt wielkie, 

to powinien pamiętać, że przywódca nigdy nie powi-

nien nieść całego ciężaru jakiegokolwiek przedsięwzię-

cia. On ma przewodzić; inni będą pomagać. On ma 

dawać przykład; żona i dzieci będą podążać za nim 

wedle swoich możliwości. On ma pokazywać właściwe 

postawy we właściwym duchu; jego rodzina będzie się 

dostrajać. Najwięksi światowi przywódcy zawsze inspi-

rowali innych do lepszego życia i szlachetnych uczyn-

ków. Najlepszymi głowami domów są mężowie, których 

serdeczna troska i łagodne przywództwo wzbudza w ich 

żonach chętne postanowienie: „Z przyjemnością pójdę 

za tym mężczyzną”.

Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Chrześcijanie wiedzą, że wyznaniu 
grzechów towarzyszy uzdrawiająca 
łaska. Rozumieją, jak po uznaniu własnej 
winy przywracane jest nadszarpnięte 
zaufanie.
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Wychowuj swe 
dzieci dla Pana

Współczucie

—J. C. Ryle

—Mark Shertzer

Jeśli mamy odpowiednio ukształtować dzieci, to 
wychowujmy je tak, jak powinny być ukształtowane, 
a nie tak, jak same chcą. 

Pamiętajmy, że dzieci rodzą się z oczywistą skłon-
nością do zła, a zatem jeśli pozwolimy im wybierać 
za siebie, prawie na pewno będą wybierać źle. Żadna 
matka nie jest w stanie powiedzieć, co wyrośnie z jej 
słodkiego maleństwa – czy będzie wysokie czy niskie; 
słabe czy silne; mądre czy głupie – tego po prostu nie 
wiemy. Jednak jedną rzecz matka z pewnością może 
powiedzieć: jej dziecko będzie miało zepsute i złe serce. 
Naturalną rzeczą dla każdego z nas jest czynienie zła. 
„Głupota jest w sercu młodzieńca” (Prz 22,15), oraz 
„chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki” 
(Prz 29,15). Nasze serca są jak ziemia, po której cho-
dzimy; wystarczy ją pozostawić samej sobie, a z pewno-
ścią wyrosną na niej chwasty. Jeśli więc chcemy mądrze 
postępować z naszymi dziećmi, nie możemy pozosta-
wić ich kierownictwu ich własnej woli. Myślmy za 
nasze dzieci, oceniajmy za nie i działajmy tak, jak robi 
się to wobec kogoś słabego i niewidomego; ale za nic 
w świecie nie pozwalajmy im ulegać ich wrodzonym 
upodobaniom i skłonnościom. Nie wolno nam radzić 
się ich upodobań i życzeń. Dziecko nie wie, co jest 
dobre dla jego duszy i ciała. Nie pozwalajmy mu decy-
dować, co będzie jadło i piło, jak się będzie ubierało. 
Bądźmy konsekwentni i w ten sam sposób kształtujmy 
jego umysł. Kształtujmy je w sposób, który jest biblijny 
i słuszny, a nie tak, jak naszemu dziecku się podoba. 

Jeśli ktoś nie jest w stanie postanowić, że będzie sto-
sować pierwszą zasadę chrześcijańskiego wychowania, 
to nie ma sensu, aby czytał dalej. Samowola jest pierw-
szą rzeczą, która pojawia się w umyśle dziecka i dlatego 
naszym pierwszym krokiem musi być to, żeby dać jej 
odpór.

Zaczerpnięto z The Duties of Parents
Dobro publiczne

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Moglibyśmy zadać sobie pytanie: „Kto potrze-
buje współczucia ze strony bliźnich lub zasługuje 
na nie?”. Dzięki Bożej łasce, wierzący mąż ma być 
silny i kompetentny, umiejący zaopatrywać swoją 
rodzinę, stabilny emocjonalnie, niezachwiany 
przez krytykę i zwycięski w pokusach. Czemu 
więc miałby potrzebować współczucia od swojej 
żony? Chrześcijańska żona powinna być zaradną  
i kompetentną zarządczynią swojego gospodarstwa. 
Można przeczytać wspaniałą charakterystykę takiej 
właśnie roztropnej kobiety w Księdze Przysłów 31. 
Po co takiej żonie współczucie męża?

Otóż musimy najpierw zrozumieć, że te opisy 
dają nam obraz tego, czym pobożny mąż lub żona 
mogą się stać. Nikt nie zaczyna w tym miejscu,  
a także nikt nie osiąga perfekcji czy też tego 
samego poziomu sukcesu w każdej dziedzinie. 
Każdy człowiek ma swoje fizyczne ogranicze-
nia i każdy zmaga się z niepokojem lub stresem.  
W miarę jak partnerzy w małżeństwie obdarzają 
się wzajemnie współczuciem, pomagają sobie rów-
nocześnie wznosić się ponad wyzwania życiowe  
i wzrastać do poziomu silnych i użytecznych jed-
nostek. Z drugiej strony krytycyzm i niecierpliwość 
tłamszą i paraliżują, co jeszcze bardziej potęguje 
stres i antagonizm w relacjach. 

Współczucie i wyrozumiałość sugerują wspar-
cie i pomoc. Jak można się spodziewać, Jezus 
jest naszym doskonałym przykładem współ-
czucia. Ponieważ więź męża i żony jest obrazem 
więzi Chrystusa z Kościołem, mąż szczególnie 
niesie odpowiedzialność za okazywanie współ-
czucia żonie. „Mężowie, miłujcie swoje żony, jak  
i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego 
samego siebie” (Ef 5,25). Uczmy się lekcji z sytu-
acji, które dotykały Jego serca. 

„A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo 
byli utrudzeni i rozproszeni jak owce niemające 
pasterza.” (Mt 9,36). Znużenie bywa codzienną 
rzeczywistością małżonków. Młode matki poza 
fizycznymi obciążeniami związanymi z rodzeniem 
dzieci zmagają się z niekończącym się cyklem 
przygotowywania posiłków, prania, sprzątania  
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i całodobowej opieki nad dziećmi. Doświadczają takiego 
stopnia zmęczenia, z jakim nie zetknęły się nigdy wcześniej 
w życiu. Mężowie obciążeni są głównym brzemieniem 
zarabiania na rodzinę i spełniania obowiązków w kościele  
i w szkole. Nawet męska siła czasem wisi na włosku. 

Współczucie nie powoduje, że oczekujemy, aby nasze 
własne potrzeby były spełnione, zanim my spełnimy 
potrzeby innych. Mężowie, jak reagujecie, gdy wracacie 
do domu, gdzie żony słaniają się na nogach ze zmęcze-
nia? Jeśli nie udaje się wam pomagać im w domowych 
obowiązkach i opiece nad dziećmi, to prawdopodobnie 
potrzebujecie więcej ćwiczenia w tym zakresie. Weźcie 
się do roboty. Czasem musicie celowo odłożyć na bok 
oczekiwania innych, aby poświęcić więcej czasu domowi. 
Prawdziwe współczucie z waszej strony zaskarbi wam 
zaufanie i podziw waszych żon, a tego przecież tak bardzo 
pragniecie. 

Żony, może nie będziecie fizycznie w stanie towarzyszyć 
waszym mężom w każdym zakresie obowiązków, które 
ich wyczerpują, ale wasze uważne słuchanie, troskliwe 
serce i szczere wyrazy podziwu dodadzą im sił w wypeł-
nianiu tych zobowiązań. 

„Gdy Jezus wyszedł z łodzi, (...) ulitował się nad nimi  
i uzdrawiał ich chorych” (Mt 14,14).

Kiedy któreś z małżonków jest chore fizycznie, współ-
czucie objawia się w bardzo podobny sposób, jak opisany 
wyżej. Czasem jednak ból i niemoc są natury emocjo-
nalnej. Głębokie rany mogą wynikać z tego, co inni zro-
bili lub powiedzieli w przeszłości, nawet spory czas temu. 
Podejście typu „przejdź nad tym do porządku dziennego” 
pozostawia brzydką bliznę na niezagojonych do końca 
traumach. Współczucie słucha serca drugiej osoby, pró-
bując zrozumieć sytuację i pomagając tej drugiej stronie 
odnaleźć pokój w przebaczeniu i uzdrawiającej mocy nie-
bieskiego Ojca.  

„Kiedy Jezus wyszedł, (...) ulitował się nad nimi, (…). 
I zaczął nauczać ich wielu rzeczy” (Mk 6,34). Nie trzeba 

wiele czasu, aby świeżo poślubieni małżonkowie zaczęli 
zauważać, że to drugie powinno się nauczyć różnych 
rzeczy: na przykład punktualności w przychodzeniu na 
posiłki, do pracy i na nabożeństwo; sprzątania po sobie; 
używania telefonu z umiarem; albo bardziej stonowanych 
emocji podczas rozmów z ludźmi. Współczucie nie kry-
tykuje ani nie popędza drugiej strony, ale też nie ignoruje 
oczywistego problemu. Cierpliwe przypomnienia, bez-
warunkowa miłość i realistyczne oczekiwania przekonają 
drugą stronę, że twoje zaniepokojenie nie wypływa z ego-
istycznych pobudek, ale z prawdziwej troski. Aby spokoj-
nie przyjąć takie napomnienie pełne współczucia, nie-
zbędna jest pokora, ponieważ musimy wtedy przyznać 
się do osobistych braków. 

„Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, (...) daro-
wał mu dług” (Mt 18,27). W małżeństwie wzajemne 
urazy są nieuniknione, gdyż oboje współmałżonko-
wie są ludźmi. Jednak to, co robimy z urazami, stanowi  
o tym, czy nasze małżeństwo będzie wzmacniane czy 
osłabiane. Ostatnio podsłuchałem, jak pewien człowiek 
mówił: „Najbardziej nietuzinkową cechą mojej żony jest 
jej umiejętność pamiętania każdej okropnej rzeczy, którą 
kiedykolwiek zrobiłem”. Wydawało się, że on żartował, 
jednak gdyby to było dosłownie prawdziwe, wówczas 
nie byłoby wcale zabawne. Autentyczne przebaczenie nie 
kalkuluje kalibru obrazy, ale uznaje cenę pojednania za 
raczej niewielką w zestawieniu z pogłębiającą się gory-
czą. Współczucie jest najdelikatniejsze i najbardziej zba-
wienne, gdy dostrzega przede wszystkim swoją własną  
i częstą potrzebę przebaczenia. 

Można podać wiele bardziej praktycznych ilustracji 
współczucia w małżeństwie, ale tym, czego potrzebujemy 
najbardziej, jest niesamolubne serce, które chce odczu-
wać potrzeby drugiej strony i wkraczać w nie tak, jakby 
to były nasze własne potrzeby. Jezus mówi w Ewangelii 
Marka 10,8: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało”. 
Wasze małżeństwo będzie silniejsze, jeśli będziecie tak żyć.

Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2019
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Współczucie nie powoduje, że 

oczekujemy, aby nasze własne 

potrzeby były spełnione, zanim 

my spełnimy potrzeby innych.

Tym, czego potrzebujemy najbardziej, 
jest niesamolubne serce, które chce 

odczuwać potrzeby drugiej strony 
i wkraczać w nie tak, jakby to były 

nasze własne potrzeby.
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Cierpienia w obozie

—Janis Good

Z całym autorytetem armii Stanów Zjednoczonych 
kapitan zwrócił się do rekruta odmawiającego służby ze 
względu na przekonania, mówiąc:

– Niektórzy chłopcy włożyli mundury i zajęli się 
służbą na zapleczu. Zrobiłem z nich świetnych szere-
gowych. Jeśli podporządkujesz się rozkazom, awansuję 
cię na sierżanta. Zgadzasz się na to?

Młody człowiek dobrze wiedział, w co sam wierzy. 
Nawet jeśli został siłą wcielony do wojska mimo wyzna-
wania zasady niesprzeciwiania się złu, nie może zabijać 
wroga. A przecież nawet służba na zapleczu oznaczała 
pracę przy sprzęcie służącym do zabijania. Jakikolwiek 
związek z czymś takim stanowiłby dla niego wypowie-
dzenie posłuszeństwa Panu Jezusowi. Armia wywierała 
nacisk, żeby porzucił swoją wiarę i wynikające z niej 
zachowanie.

W duszy przechowywał cenne nauki Jezusa, które 
słyszał od urodzenia. Teraz musiał potwierdzić swą 
wiarę czynem. Czy przyjmie propozycję kapitana, uni-
kając więzienia i tortur, jakim bywali poddawani tacy 
jak on?

Kapitan czekał, patrząc badawczo na młodzieńca  
i spodziewając się, że wyrzeknie się swego „ciasnego” 
światopoglądu. Według niego ten biedak musiał zostać 

wychowany w jakimś surowym środowisku bardzo nie-
douczonych ludzi, odizolowanych od biegu światowych 
wydarzeń. Taka oferta z pewnością mogłaby złamać 
upór chrześcijanina trzymającego się tak mocno absur-
dalnych nauk Biblii. Musi go jakoś przekonać, żeby 
pomógł armii zwyciężyć Niemców.

Młody człowiek przed chwilą usłyszał pytanie. Jak 
powinien odpowiedzieć? Zgoda wbrew sumieniu 
oznaczałaby dla niego honor i prestiż w oczach ludzi. 
Uwolniłaby go również od szyderstw innych żołnierzy  
i wojskowej presji. W końcu przecież mógłby udawać, że 
porzuca swoje przywiązanie do zasady niesprzeciwiania 
się złu. Odrzucenie propozycji jasno i wyraźnie okre-
śli jego wiarę w Pana Jezusa. Mógł odpowiedzieć tylko  
w jeden sposób.

– Odmawiam, panie kapitanie — odparł.
Kapitan zacisnął wargi, a potem powiedział:
– Poprosiłeś o zwolnienie ze służby, ale nie podpiszę 

go, dopóki nie włożysz munduru i nie popracujesz choć 
trochę na frontowym zapleczu.

– Bardziej myślę o Jezusie niż o zwolnieniu ze służby.
– Jesteś głupcem — rzucił kapitan. – Jedyne, co w tej 

sytuacji możemy zrobić, to zatrzymać cię w strażnicy  
i czekać na dalsze rozkazy.

Obóz armii środkowo–zachodniej, pierwsza wojna światowa, rok 1918.

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

część
historyczna
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Młodzieniec stał w ciszy przed kapitanem. Nie może 
zapomnieć świętych nauk Jezusa. Musi postępować 
według nich. Musi miłować wrogów, nawet Niemców. 
Musi dobrze czynić tym, którzy go prześladują i pró-
bują robić mu krzywdę, a nawet oficerom i urzędnikom, 
którzy nie wykazywali zrozumienia dla jego postawy.

– Odmawiam, panie kapitanie.
Kapitan spojrzał na rozmówcę surowo.
– Tutaj jest rozkaz podpisany przez sekretarza stanu 

Bakera następującej treści: „Wszyscy, którzy odma-
wiają służby wojskowej ze względu na przekonania, 
będą karani zgodnie z wyrokami sądów wojskowych”. 
Rozumiesz, co to znaczy?

– Tak, panie kapitanie.
– Chciałbyś mieć świadków na swoją obronę?
– Nie, panie kapitanie. Nie chcę żadnych świadków. 

Nie ciążą na mnie żadne zarzuty kryminalne.
O godzinie 4:30 rano wezwano młodzieńca przed 

sąd wojskowy. Ze łzami w oczach major przeczytał: 
„Oskarżonego uznano winnym przekroczenia artykułu 
69 wojskowego kodeksu karnego i skazuje się go na karę 
śmierci”.

Nieważne, że było tak wcześnie i że na zewnątrz 
było jeszcze ciemno. Zatrzaśnięte kajdanki były lodo-
wato zimne. Otoczony przez jednego porucznika, jed-
nego sierżanta i czterech żołnierzy skazaniec wspinał się 
grzbietem wzgórza. Na szczycie sierżant rozkazał:

– Pokazać mu waszą naładowaną broń.
Skazany spojrzał na sześć lśniących i pełnych 

magazynków.
– To wszystko jest zrobione, żeby zabijać — rzucił 

sierżant.
– Masz coś do powiedzenia? — zapytał porucznik.
– Nie.
Porucznik zbliżył się do skazańca z powagą na twarzy.
– Zostało ci jeszcze tylko piętnaście minut życia!
Na szczycie wzgórza panowała cisza, podczas gdy ska-

zaniec, podobnie jak Jezus, oczekiwał na swój los. On 
również miał wejść do chwały jako ofiara gniewu ludzi 
tego świata. Czekał w ciszy ze spuszczoną głową, pod-
czas gdy oficerowie odmierzali czas.

– Dziesięć. Pięć. Trzy. Czas się skończył. Gotowi... 
Cel... Pal!

Ale nie padł żaden strzał. Nie padło żadne słowo. 
Żołnierze opuścili karabiny. Wszyscy stali w ciszy, 
patrząc na skazańca — człowieka tak stanowczo 

wyznającego swoje przekonania, że gotów był oddać za 
nie życie.

Wreszcie porucznik powiedział:
– Postanowiliśmy puścić cię wolno przed świtem. Nie 

chcemy cię zabijać.
Z ulgą młodzieniec wrócił do obozu w otoczeniu ofi-

cerów i żołnierzy, którzy mieli go rozstrzelać. Ale jego 
los nie został jeszcze przesądzony.

Rano kapitan wezwał go do siebie, żeby sprawdzić, 
czy nie zmienił zdania.

– Myślałeś jeszcze o tym wszystkim?
– Tak, panie kapitanie. Oczywiście. Pan też by to 

zrobił na moim miejscu.
– Dobrze. Jaka jest twoja decyzja?
– Taka sama jak wcześniej. Tak mi dopomóż Bóg.
– W porządku. Zabrać go do strażnicy.
Młodzieniec został przewieziony samochodem kapi-

tana do baraków, gdzie przetrzymywano innych rekru-
tów odmawiających służby ze względu na przekonania.

Darowano mu życie! Nie rozstrzelano go! Był nadal 
żywy i żył dla Jezusa w czasie wojny i pod presją władz 
wojskowych. Przeszedł jednak wyjątkową próbę. Bóg 
oszczędził go, dając nowe miejsce w obozie wojskowym.

Wyobraźcie sobie jego ulgę i radość po takich cierpie-
niach. Wyobraźcie sobie radość w niebie, gdzie Ojciec, 
Jezus i aniołowie byli świadkami jego ucisku i cierpień, 
i nie tylko jego, ale wszystkich, którzy w całej historii 
wybierali opowiedzenie się za prawdziwymi naukami 
Jezusa.

„A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim 
sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo” (Dz 4,29).

Od redakcji: Nazwisko tego żołnierza i jego losy po tych 

wydarzeniach są nieznane. Prawdopodobnie przetrwał  

i żył jeszcze wiele lat jako wierny sługa i obrońca wiary.

Zaczerpnięto z Companions, sierpień 2018
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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W tym krwawym i trudnym czasie prześladowań pobożny Jacob Dircks i jego dwaj synowie, 
Andries Jacobs i Jan Jacobs, wpadli w ręce tyranów. Tenże Jacob Dircks, z zawodu krawiec, miesz-
kał z rodziną w Utrechcie, gdzie został wytropiony jako członek grupy menonitów, a gdy władze 
chciały go zaaresztować, ze strachu uciekł do Antwerpii. Żona, która nie podzielała jego poglądów, 
została w Utrechcie jeszcze przez jakiś czas. Wtedy żołnierze skonfiskowali połowę ich wspólnej 
własności. Podczas gdy Jacob Dircks mieszkał w Antwerpii, jego żona zmarła, a on wraz z synami 
– mimo ucieczki do Antwerpii – wkrótce potem wpadł w ręce tych wilków.

Tam nastąpiła próba ich wiary, która okazała się cenniejsza od złota w ogniu wypróbowanego 
(1 P 1,7); wszyscy zostali skazani na stos tylko za to, że wyznawali Bożą prawdę, żyjąc według niej 
i nie popełniając żadnej zbrodni.

Kiedy szli na śmierć, najmłodszy syn Jacoba Dircksa, imieniem Peter Jacobs, wybiegł do nich  
i rzucił się ojcu na szyję, lecz natychmiast żołnierze złapali go i rzucili pod nogi tłumu. Nietrudno 
sobie wyobrazić smutek, jaki ogarnął jego ojca i dwóch starszych braci. Kiedy umieszczono ich 
wszystkich na stosie, zapytał: „Jak tam, kochani synowie?”. Każdy z nich odparł: „Bardzo dobrze, 
drogi ojcze”. Andries Jacobs był wtedy zaręczony, a jego narzeczona i siostra oglądały całą scenę 
z daleka, opłakując te ofiarę, gdy ich narzeczony i brat, zostawiając za sobą ziemską oblubienicę  
i doczesny związek, wybrał wiecznego Oblubieńca, Chrystusa Jezusa, stawiając Go ponad wszystko, 
co widzialne. Następnie ci bohaterowie zostali uduszeni, a potem spaleni, pieczętując prawdę swoją 
krwawą śmiercią 17 marca 1568 roku. Dlatego za swoje boleści usłyszą słodki głos Chrystusa: 
„Dobrzy i wierni słudzy, byliście wierni w niewielu rzeczach, nad wieloma was ustanowię; wejdź-
cie do radości swego Pana”. Król doda jeszcze: „Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedzicz-
cie królestwo przygotowane dla was od założenia świata” (Mt 25,23.34).

Zaczerpnięto z książki Zwierciadło męczenników, str. 724-725.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Historia Jakoba Dircksa 
i jego dwóch synów, 

Andriesa Jacobsa i Jana Jacobsa 
z roku 1568
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Migracja  – jak nawigują ptaki

„A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują…” —Mt 5,44

Jezus pokazał piękną postawę pokoju. Najpierw uczynił to wobec Judasza, który 
przybył z obłudą w sercu i zdradą na języku. W jego pocałunku było okrucieństwo. 
Jezus jednak odezwał się do niego w duchu pokoju, a nawet nazwał go swoim „przy-
jacielem” (Mt 26, 50). Następnie uzdrowił ucho człowieka, który przyszedł go aresz-
tować: Malchusa, sługi arcykapłana, odcięte w porywie gniewu przez Piotra (J 18,10). 

Wreszcie na Piotra, który się Go zaparł, spojrzał w taki sposób, że ten zapłakał  
w poczuciu winy (w. 61).

Peter Miller był nękany przez najbardziej nieustępliwego i złośliwego dręczyciela. 
Jego postawa niesprzeciwiania się złu i świadectwo życia ukazują nam właściwe podej-
ście do wrogów.

Wróg Petera, Michael Wittman, przez 20 lat robił wszystko, co mógł, żeby zrujnować 
mu życie, kalecząc jego ciało, niszcząc budynek kościoła oraz służbę. W końcu Wittman 
został aresztowany za zdradę i skazany na śmierć. Czy Peter się cieszył?

Peter przeszedł na piechotę ponad 100 km, aby wstawić się u generała Georga 
Washingtona o darowanie mu życia. 

– Nie – odmówił Washington. – To zbyt ponury przypadek. Nie mogę ocalić życia 
pańskiego przyjaciela.

– Mojego „przyjaciela”! To najbardziej zacięty wróg, jakiego kiedykolwiek miałem 
na tej ziemi!

Po wyjaśnieniach Petera, prezydent powiedział:
– A to zmienia postać rzeczy. Nie mógłbym ocalić życia pana przyjaciela, jednak mogę 

darować winę pana wrogowi.
Trzeciego dnia kaznodzieja i jego prześladowca wędrowali z powrotem ponad 100 

km do domu. Serce Wittmana zmiękło. Nawrócił się, a Peter Miller go ochrzcił1.

Zaczerpnięto z Daily Truth for Godly Youth
©2006 Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

1Niech zainspiruje was sedno tego legendarnego sprawozdania, mimo, że nie wszystkie wersje tego opowiadania podają te same szczegóły, jak 
ten dotyczący chrztu.

Tekst do przeczytania: Łk 22,47–62

peter m iller
—Howard Bean



21„Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto.” Księga Przysłów 22,1

Któż z nas choć raz nie zatrzymał się, żeby popatrzeć na 
klucz dzikich gęsi lecący jesienią na południe i posłuchać ich 
krzyku? Któż nie odczuł oznak wiosny, delektując się śpie-
wem pierwszych skowronków1? Ludzie zawsze zdumiewali 
się i nie mogli wyjść ze zdumienia, myśląc o pewnej umiejęt-
ności ptaków danej im przez Boga. Potrafią one przebyć po 
kilka tysięcy kilometrów, żeby dolecieć do miejsca, w którym 
nigdy w życiu jeszcze nie były. Jak one to robią?

Mimo niezliczonych badań, eksperymentów i spekula-
cji na ten temat naukowcy dopiero zaczynają odkrywać tę 
tajemnicę. Przed nimi jeszcze wciąż wiele pracy.

Gołębie pocztowe2 zostały po raz pierwszy wykorzystane 
przez mieszkańców starożytnej Krety, Rzymu i Egiptu do 
przenoszenia wiadomości, ale okazały się również wdzięcz-
nym obiektem eksperymentów. Dzięki tym eksperymentom, 
przeprowadzanym również na innych ptakach, naukowcy 
odkryli, że wykorzystują one do nawigacji cały zespół sygna-
łów po drodze: charakterystyczne obiekty, zapachy, dźwięki, 
ciśnienie atmosferyczne, grawitację, polaryzację światła 
zachodzącego słońca, kompasy gwiezdny i słoneczny oraz 

1Gatunki zwiastujące nadejście wiosny różnią się w zależności od obszaru geograficznego.
2Gołąb pocztowy i domowy są oddzielnymi rasami, znanymi z dobrej orientacji przestrzennej.

ziemskie pola magnetyczne3. Używanie kilku kompasów do 
nawigacji jest dla ptaków bardzo użyteczne w sytuacji, gdyby 
jeden z nich zawiódł lub jego zastosowanie byłoby niemoż-
liwe w danych warunkach.

Jednym z takich kompasów są infradźwięki (ciche  
i o niskiej częstotliwości). Na przykład gołębie domowe 
słyszą dźwięki o częstotliwości 0,1 Hz4, podczas gdy ludzkie 
ucho rejestruje co najmniej 20 Hz5.

Wiatr przyspieszający w górskich przełęczach, stały 
prąd strumieniowy powietrza na wysokości 3,5 kilometra, 
fale oceanu, fronty atmosferyczne i zorze polarne wydają 
infradźwięki słyszalne dla ptaków, jeśli są im znajome – ale 
tylko wtedy, gdy można konkretny dźwięk zlokalizować. 
Aby to zrobić, ptaki zataczają w locie szerokie koła, szukając 
najsilniejszego dźwięku.

Ptaki wyczuwają również różnicę jednego milibara  
w ciśnieniu atmosferycznym, co odpowiada różnicy wyso-
kości około 12 metrów. Nic dziwnego, że mogą zachować 
stałą wysokość lotu podczas długich migracji.

3Jonathan Elphick, ed., Atlas of Bird Migration (Richmond Hill, Ont.: Firefly Books Ltd., 2007), 
str. 30.
4Hz, skrót od „herc «jednostka częstotliwości zjawiska okresowego wynosząca jeden cykl zmian na 
sekundę (symbol: Hz)» <od nazwiska H.R. Hertz, 1857–1894, fizyk niem.>” – Słownik wyrazów 
obcych PWN, wydanie elektroniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2004.
5Janice M. Hughes, The Migration of Birds (Richmond Hill, Ont.: Firefly Books Ltd., 2009), str. 135.

—Timothy Wall 

Migracja  – jak nawigują ptaki

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

część
praktyczna
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Niektóre najnowsze badania sugerują, że ptaki wyczuwają 
również małe zmiany grawitacji i dlatego używają pozycji 
księżyca i słońca w stosunku do ziemi jako pomocy w nawi-
gacji6. Nie wiadomo jednak do jakiego stopnia.

Jednym z najważniejszych i oczywistych sygnałów poma-
gających znaleźć kierunek jest oczywiście słońce. Od tego 
rozpoczęto badania na ten temat. Niemiecki ornitolog 
Gustav Kramer zanotował, że szpaki europejskie w klat-
kach z pełnym widokiem na słońce zwracały się w tym 
samym kierunku, w którym ich żyjący na wolności kuzyni 
zmierzali w danej porze roku. Następnie zastosował lustra, 
żeby zmienić kierunek padania promieni słonecznych  
o 90 stopni. Wtedy szpaki w klatkach od razu zwróciły się  
w tym kierunku. Kiedy zauważył, że ptaki reagują na świa-
tło silnej lampy pod nieobecność światła słonecznego, pozo-
stawił lampę w tym samym miejscu przez cały dzień. Ale 
szpaki mimo to zmieniały położenie co 15 stopni na godzinę  
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara raz na 
godzinę – dokładnie tak, jakby to robiły na wolności.

Eksperymenty przeprowadzane na gołębiach domowych 
w latach pięćdziesiątych XX wieku dowiodły tych samych 
zależności. Okazało się, że zegar słoneczny gołębi sam się 
„nastawia” już po 20 minutach i działa dokładnie. Nowe 
badania wykazały, że pingwiny, ptactwo wodne i wiele 
gatunków ptaków śpiewających posiada bardzo dokładne 
zegary słoneczne.

Nawet ptaki migrujące w nocy do pewnego stopnia kie-
rują się słońcem. Eksperymenty przeprowadzone na rudzi-
kach europejskich i wróblach, którym uniemożliwiono 
widzenie zachodzącego słońca podczas rozpoczęcia nocnego 
lotu, pokazały, że mają one problemy z orientacją. Ptaki te 
rejestrowały polaryzacje światła zachodzącego słońca, któ-
rego promienie ulegają rozproszeniu, przechodząc przez 
atmosferę. My widzimy to jako blask.

Już od 70 lat wiadomo, że ptaki migrujące nocą, żyjące 
w klatkach z widokiem na gwiazdy, kierują się w tę samą 
stronę, w którą podróżowałyby na wolności w danej porze 
roku. Badania przeprowadzone w latach pięćdziesiątych 
przez Gustava Kramera i Franza Sauera na pokrzewkach 
czarnołbistych, gajówkach, piegżach i gąsiorkach poka-
zały, że ptaki te dysponują dobrą orientacją tak długo, 
jak widoczne są najjaśniejsze gwiazdy. Jeśli niebo było 
zbyt zachmurzone lub całkowicie chmurami zasnute, to 
ich aktywność się zmniejsza albo całkiem zanika. W roku 
1957 Franz Sauer i jego żona Eleanor umieścili klatki  
z gajówkami w planetarium, gdzie układ „nieba” można 
było zmieniać. Okazuje się, że gdy zaprezentowano ptakom 
jesienne niebo, kierowały się one na południowy wschód 

6Hughes, str. 136.

lub południowy zachód, a pod wiosennym niebem zwra-
cały się na północny wschód – właśnie tak jak powinny. Po 
obróceniu nieboskłonu o 180 stopni ptaki zmieniły kie-
runek w odpowiednią stronę. Uczeni doszli do wniosku, 
że prawdopodobnie punktem orientacji dla gajówek była 
Gwiazda Polarna. Mimo to, nadal wiele pytań pozostało 
bez odpowiedzi.

Stephen Emlen z Uniwersytetu Cornell próbował wyko-
nać ten sam eksperyment, lecz tym razem z udziałem łusz-
czyków indygłowych, które lęgną się we wschodniej części 
Ameryki Północnej, a zimują w Ameryce Środkowej oraz 
Indiach Zachodnich. Pierwsze eksperymenty dały takie 
same rezultaty jak w eksperymencie Sauerów i wniosek był 
taki, że łuszczyki również orientują się według położenia 
Gwiazdy Polarnej. Aby sprawdzić tę hipotezę, badacze wyłą-
czyli niektóre obszary nocnego „nieba”. Efekty były zdu-
miewające. Okazało się, że łuszczyki nie nawigują według 
samej Gwiazdy Polarnej, lecz według gwiazd i konstela-
cji krążących 35 stopni wokół niej. Znały północne niebo 
bardzo szczegółowo, włączając w to gwiazdozbiory takie jak 
Wielka Niedźwiedzica, Mała Niedźwiedzica, Smok, Cefeusz 
i Kasjopeja, z łatwością przerzucając się z jednego na drugi 
w sytuacji, kiedy któryś przestawał być widoczny. Ale skąd 
łuszczyki nabyły tę wiedzę?

Następnie Emlen podzielił łuszczyki na trzy grupy7. Grupa 
pierwsza nie widywała nocnego nieba. Grupa druga (kon-
trolna) regularnie widywała normalne nocne niebo. Grupa 
trzecia zobaczyła natomiast kompletnie nieznany jej układ 
nieboskłonu, gdzie gwiazda Betelgeza, normalnie znajdu-
jąca się w konstelacji Oriona, zastąpiła Gwiazdę Polarną.

Gdy miała się zacząć jesienna migracja tych ptaków, roz-
poczęto dokładne obserwacje. Grupa pierwsza, widząc nor-
malny układ nieba, kompletnie traciła orientację. Ptaki  
z grupy drugiej kierowały się prosto na południe tak jak 
powinny, natomiast grupa trzecia koniecznie chciała 
podróżować z dala od Betelgezy. Emlen wyciągnął wnio-
sek, że łuszczyki prawdopodobnie zapamiętują nocne niebo  
w pierwszym miesiącu życia, gdy pozostają jeszcze pod 
opieką rodziców. Ale w jaki sposób znajdują drogę przy 
zachmurzonym niebie?

Ziemia jest wielkim, kulistym magnesem generują-
cym pole magnetyczne z półpłynnych obszarów jądra. 
Intesywność pola, inklinacja magnetyczna i jej kąt zmie-
niają się zależnie od szerokości geograficznej. 

Profesor Henry Yeagley postawił w roku 1947 tezę, że 
używają do nawigacji ziemskiego pola magnetycznego8. 
Odkrył, że przyczepiając gołębiom pocztowym maleńkie 

7David M. Bird, „Homeward Bound”, Bird Watcher’s Digest, marzec/kwiecień 2010, str. 98-101.
8Hughes, str. 145.
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magnesy utrudniał im nawigację. Jego teorie zostały jednak 
generalnie odrzucone.

Ćwierć wieku później inni naukowcy przeprowadzili 
podobne eksperymenty i odkryli, że gołębie z magnesami 
odnajdują drogę do domu w słoneczne dni, gubiąc się pod-
czas zachmurzenia.

Następnie w roku 1974 Charles Walcott i Robert Green  
z Uniwersytetu Stanowego Nowy Jork spróbowali czegoś 
jeszcze dziwniejszego. Umieścili na głowach gołębi pocz-
towych kapturki zawierające cewki z drutu9. Kapturki 
były podłączone do miniaturowych plecaków z bateriami 
i zaprojektowane w taki sposób, żeby wytwarzały pole 
magnetyczne przeciwne do ziemskiego. Jak można było 
się spodziewać, gołębie radziły sobie dobrze w dni sło-
neczne, natomiast podczas zachmurzenia leciały dokładnie 
w przeciwnym kierunku niż normalnie. Aby się upewnić, 
że ptaki nie orientują się na podstawie wzroku, założono 
im matowe soczewki kontaktowe i wywieziono na odle-
głość 170 kilometrów od znajomego im miejsca. Gołębie 
wróciły bez poważniejszych problemów, oprócz tych  
z poprawnym lądowaniem.

W latach siedemdziesiątych XX wieku naukowcy ciężko 
pracowali, starając się odkryć sposób, w jaki ptaki nawi-
gują przy użyciu pola magnetycznego Ziemi. Wolfgang  
i Roswitha Wiltshko wraz z zespołem z Uniwersytetu we 
Frankfurcie umieścili rudziki w okrągłych klatkach oto-
czonych drucianymi cewkami, dzięki czemu można było 
kopiować ziemskie pole magnetyczne i zmieniać je dla 
potrzeb eksperymentalnych. Okazało się, że ptaki orientują 
się nie tyle według pola na linii północ-południe, co według 
inklinacji magnetycznej w określonym miejscu. Badania 
pokazały również, że gdzieś we wnętrzu ptaka musi ist-
nieć jakaś substancja zachowująca się jak kompas. Po wielu 
poszukiwaniach znaleźli substancję magnetyczną z przodu  
i z tyłu głowy gołębia pomiędzy kośćmi czaszki i membraną 
osłaniającą mózg, a także w mięśniach szyi. Są to maleń-
kie kryształy o własnościach magnetycznych podobne do 
rudy żelaza o wymiarach jednej dziesięciotysięcznej mili-
metra10. Każdy ptak posiadał od dziesięciu do stu milio-
nów takich kryształów.

Najnowsze badania sugerują, że w procesie nawigacji 
ptaki używają również foto pigmentu ocznego, być może 
rodopsyny. Foto pigmenty są białkami ulegającymi zmia-
nom pod wpływem światła, które są interpretowane przez 
mózg. Słabe pole magnetyczne może wytwarzać w ukła-
dzie nerwowym bodźce, dzięki którym gołębie są w stanie 
niemal „wizualizować” niewielkie zmiany ziemskiego pola 

9Hughes, str. 146.
10Hughes, str. 147.

magnetycznego. Rzecz wymaga jednak dalszych badań, 
zanim ją dokładnie zrozumiemy.

Geomagnetyzm nie jest jednak zjawiskiem, na którym 
zawsze można polegać w stu procentach. Duże ilości rudy 
żelaza, rozbłyski słoneczne i zorze polarne mogą wytwarzać 
pola magnetyczne, które wprowadzają ptaki w błąd. Z tego 
powodu w październiku 2007 roku podczas dwóch wyści-
gów zaginęło około 2000 doświadczonych gołębi poczto-
wych wartych ponad 250 000 dolarów.

Ptasia nawigacja jest częściowo wyuczona, a częściowo 
instynktowna. Holenderski ornitolog Albert C. Perdeck  
z Holenderskiego Instytutu Ekologicznego w ciągu dzie-
sięciu lat złapał i zaobrączkował ponad 11 000 szpaków 
europejskich podczas ich jesiennej migracji przez Hagę  
z północnej Europy do miejsc zimowania w południowej 
Anglii i Francji. Następnie zarówno dorosłe doświadczone, 
jak i młode osobniki zostały zabrane do Szwajcarii, czyli 
około 600 kilometrów na południowy zachód. Większość 
dorosłych ptaków skorygowała kurs i odleciała z powro-
tem na północny zachód do swoich zimowisk, podczas gdy 
młodsze, które nie wiedziały, że znajdują się za bardzo na 
południe od zwykłej trasy przelotu, nadal kierowały się na 
południowy wschód. Co ciekawe, to zjawisko miało miej-
sce nawet wtedy, gdy młode osobniki zostały wypuszczone 
razem ze starszymi.

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, że ptaki używają wro-
dzonego instynktu, to wystarczy przyjrzeć się kukułce jarzę-
batej z Nowej Zelandii. Ten ptak jest pasożytem lęgowym – 
samica składa jaja w gniazdach innych ptaków. Następnie 
rodzice odlatują do miejsc zimowania miesiąc wcześniej niż 
młode nauczą się latać. Gdy mała kukułka jest gotowa, leci 
prawie 2000 kilometrów na zachód nad otwartym oceanem 
do wschodniej Australii. Potem musi przelecieć jeszcze 1600 
kilometrów na Wyspy Salomona – maleńką kropkę pośród 
ogromnego morza. To oczywiście wymaga dobrego zgra-
nia czasowego. Aby dotrzeć do tego konkretnego miejsca, 
kukułka musi podróżować w konkretnym kierunku z pre-
cyzyjną prędkością w określonym okresie. Nie ma żadnej 
wątpliwości, że ten ptak rodzi się niejako wyposażony  
w niezbędną wiedzę.

Czasem jakiś gatunek kompletnie nas zaskakuje, robiąc 
coś, o czym według nas nie powinien był wcześniej wie-
dzieć. Wspaniały żuraw krzykliwy, niegdyś powszechnie 
spotykany w Ameryce Północnej, wyginął prawie całkowi-
cie z powodu polowań i utraty siedlisk. Jego młode uczą 
się migrować naśladując rodziców w pierwszym roku życia. 
Potem nie mają już problemu ze znalezieniem właściwej 
drogi.

—ciąg dalszy na str. 30
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Istnieje w naszym społeczeństwie silne lobby na rzecz 
„praw dziecka”, takich jak prawo do pozwania rodziców 
do sądu, do wyjścia ze szkoły, kiedy dziecku się podoba 
i do niezależności finansowej. Z Bożego punktu widze-
nia są przynajmniej trzy cechy, które powinny być roz-
wijane przez dzieci w odniesieniu do własnych rodziców.

A. Dzieci powinny okazywać wdzięczność. 
Piąte z Dziesięciu Przykazań mówi: „Czcij swego ojca 

i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą 
PAN, twój Bóg, da tobie” (2 M 20,12). Słowo „czcić” 
oznacza więcej niż kupienie tacie nowej koszuli na Dzień 
Ojca; oznacza „mieć dla kogoś głęboki szacunek; szano-
wać czyjąś pozycję i autorytet”.

Nasi rodzice troszczyli się o nas w czasie, gdy nie byli-
śmy jeszcze samowystarczalni. Gdyby nas wtedy zosta-
wili, to byśmy nie przeżyli. Nie wolno nam zapomnieć 
ich ofiarności w tamtym okresie − bez względu na to, kim 
są i co osiągnęli, powinniśmy ich czcić i szanować. Nawet, 
jeśli miałoby to wynikać wyłącznie z wdzięczności za ich 
pomoc w naszym przetrwaniu, gdy sami nie byliśmy 
do tego zdolni. Słysząc, jak ktokolwiek mówi z pogardą  
o swym ojcu czy matce, musimy stwierdzić, że taka osoba 
bardzo nisko upadła.

Wielu z nas może być wdzięcznych za wychowanie  
w chrześcijańskim domu, wprowadzenie do grona ludu 
Bożego w atmosferze powagi i szacunku dla życia. Kiedyś 
w mojej rodzinie panowało ubóstwo. W latach Wielkiego 
Kryzysu (wczesne lata trzydzieste XX wieku) w Stanach 
Zjednoczonych nie było nam łatwo. Matka prała na tarce, 
dach nam przeciekał i nie mieliśmy lodówki. Lecz całe to 
doświadczenie stało się dziedzictwem, za które chcę być 
wdzięczny na zawsze. Zawsze chcę być wdzięczny ojcu  
i matce.

B. Dzieci powinny być posłuszne na co 
dzień.

Biblia mówi wyraźnie: „Dzieci, bądźcie posłuszne 
rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu” 
(Kol. 3,20). W Liście do Efezjan 6,1 czytamy: „Dzieci, 
bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to 
sprawiedliwe”. Ten nakaz nie ma związku z duchowym 
stanem rodziców, lecz z faktem, że Bóg nadał im pozycję 
i autorytet w stosunku do dzieci.

Biblia wzywa do całkowitego posłuszeństwa ze strony 
dzieci, które jeszcze nie opuściły ojca i matki, żeby zało-
żyć własną rodzinę. (Gdy dziecko wstępuje w związek 
małżeński i łączy się z żoną czy mężem, rola rodziców 

Dzieci – współpraca  
i podporządkowanie

—Harold S. Martin

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

dlamłodzieży
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zmienia się z wychowawczej na doradczą. Pierwsza 
Księga Mojżeszowa 2,24 pokazuje, że dziecko opuszcza 
ojca i matkę, łącząc się ze współmałżonkiem. Określenie 
„opuszcza” oznacza „porzucenie poprzedniej relacji”. 
Dlatego po ślubie dziecka rodzice stają się jego dorad-
cami zamiast wychowawcami).

Bóg nakazuje dzieciom posłuszeństwo, ponieważ jest 
ono drogą do bezpieczeństwa. Danny miał siedem lat  
i duże podwórko do zabawy, lecz w zimie postanowił 
pojeździć na sankach ulicą. Pewnego dnia gdy mama 
go tam zobaczyła, zawołała go i kazała wejść do domu 
przypominając, że nie wolno mu jeździć na sankach po 
ulicy. Przez cały wieczór Danny pytał, czy może wyjść. 
Słyszał śmiech innych dzieci na zewnątrz i wreszcie mama 
pozwoliła mu wyjść. Gdy był w drzwiach, przypomniała 
mu jeszcze raz, żeby nie jeździł na sankach po ulicy. To 
były ostatnie słowa, jakie ten chłopiec usłyszał. Pięć 
minut później zginął potrącony przez samochód.

Także nastolatki powinny być posłuszne rodzicom  
i szczerze unikać wszystkiego, co rodzicom się nie podoba, 
nawet jeśli nie są chrześcijanami. Ojciec dziewczyny, 
która wraz kilkoma koleżankami uczestniczyła w spotka-
niu przebudzeniowym, naciskał, żeby została w domu  
i odrobiła lekcje. Córka była przekonana, że nabożeństwa 
są ważne i bardzo chciała tam pójść, lecz ojciec odmó-
wił. Nazajutrz wieczorem zapytała ewangelistę, co o tym 
myśli. Gdy wyjaśniła całą sytuację, usłyszała: „Wracaj do 
domu i bądź posłuszna ojcu!”.

Następnego wieczoru została w domu i wyjaśniła, że 
kaznodzieja powiedział jej, że ma zostać w domu i być 
posłuszna.

– Czy naprawdę to on kazał ci zostać? − zapytał ojciec.
– Tak. Powiedział, że jeśli chcę podobać się Bogu i być 

dobrą chrześcijanką, to powinnam być posłuszna ojcu 
− odparła.

– Jeśli takie rzeczy słyszysz w swoim kościele, to możesz 
tam chodzić codziennie!

W tym przypadku dobrze pasuje fragment z Dziejów 
Apostolskich 5,29. Jeśli rodzice każą dzieciom kraść czy 

mordować, to należy odmówić. Ale nawet wtedy trzeba 
zrobić to z szacunkiem należnym rodzicom.

C. Dzieci powinny pomagać rodzicom
W 1 Liście Tymoteusza 5,4 Biblia wyraźnie naucza, 

że dzieci i/lub wnuki powinny „odwzajemniać się rodzi-
com”. Musimy im pomagać i troszczyć się o nich, gdy 
się zestarzeją.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby w miarę 
naszych możliwości uprzyjemnić i ułatwić schyłek życia 
swoim rodzicom. Jeśli musimy karmić ich łyżką, to 
pamiętajmy, że kiedyś oni nas karmili łyżką. Jeśli musimy 
pomóc im się ubrać, to pamiętajmy o tym, jak oni ubie-
rali nas. Jeśli się pobrudzą przy jedzeniu, to pamiętajmy 
o tym, jak my kiedyś brudziliśmy się przy jedzeniu.  
W 1 Tymoteusza 5,4 czytamy o obowiązkach wobec 
wdów i rodziców: „Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci lub 
wnuki, niech się one najpierw uczą być pobożnymi wzglę-
dem własnego domu i odwzajemniać się rodzicom; jest to 
bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga”.

Nasze obowiązki względem rodziców polegają ogólnie 
na okazywaniu im wdzięczności, okazywania rodzicom 
posłuszeństwa w wieku szkolnym i młodości, szanowa-
niu ich zawsze i wspieraniu na starość.

Gdy ktoś nas odwiedzi w domu, powinien dowiedzieć 
się trochę o tym, jak powinien wyglądać świat! Porządek, 
oszczędność i zdyscyplinowane dzieci są maleńką próbką 
tego, jak powinna funkcjonować ludzka społeczność na 
ziemi.

Rodzina poważnie traktująca wyżej wymienione zasady 
biblijne, a następnie próbująca je wdrażać w codziennym 
życiu, odnajdzie radość, pokój i piękno we wspólnym 
życiu. Wasz dom stanie się skrawkiem nieba pośród życio-
wych burz oraz szkołą wspaniałych duchowych prawd. 
Jak pisze autor pieśni: „Gdy w domu panuje miłość, 
wokół niego widać piękno” − jakże to prawdziwe słowa!

Zaczerpnięto z Marriage, Family, and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship

P.O. Box 543, Ephrata, PA 17522
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Gdy w domu panuje miłość, wokół niego widać piękno.„ ”
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– No i co, Kasiu? − zapytała Michalina z szyderczym 
uśmieszkiem. – Jak ci poszła klasówka z historii?

Jej słowa spadły na mnie niczym gilotyna na leżący 
spokojnie stos kartek.

Zmroziło mnie w pół kroku. Odwróciłam się powoli  
w kierunku Michaliny i nadziałam się na jej przeszy-
wający wzrok. Otworzyłam usta w odpowiedzi, ale nie 
wydobył się z nich żaden dźwięk, więc zamknęłam je  
z powrotem.

– Wstydzę się, że chodzę z tobą do jednej klasy – stwier-
dziła wyniośle, spoglądając na Lilę w oczekiwaniu apro-
baty, a potem z szelestem spódnicy skręciła w kierunku 
boiska sportowego.

Czułam, że moja twarz czerwienieje niczym truskawka 
dojrzała w czerwcowym słońcu. Lila patrzyła na mnie ze 
współczuciem.

– To niefajnie, że jesteś głupsza od nas wszystkich − 
rzuciła z pogardą.

Wreszcie podniosłam wzrok. Nauczyciel stał na progu 
szkoły, uważnie nas obserwując. Lila wystrzeliła jak  
z procy, żeby znaleźć Michalinę. Oczywiście będą się 
teraz obie naśmiewać z moich nędznych siedemdziesięciu 
i osiemdziesięciu procent z testu nie dorównującego ich 
stu procentom. Dlaczego nie mogę być tak samo bystra 
jak one?

Nauczyciel musiał zauważyć moje zmartwienie wypi-
sane na twarzy.

– Rób wszystko najlepiej, jak potrafisz. Tylko tego od 
ciebie oczekuję − powiedział stanowczo.

Skinęłam głową i pobiegłam na boisko. Może chociaż 
nacieszę się przerwą i ruchem − pomyślałam. Ale oczy, 
ręce i rękawica bejsbolowa nie nadążały za moim skoło-
wanym mózgiem.

Na kolejnej przerwie, zanim nauczyciel wypuścił dzieci 
do domu, poprosił Michalinę i Lilę o pozostanie na 
chwilę w klasie. Michalina rzuciła mi ukradkiem krót-
kie spojrzenie, wchodząc do szkoły. A ja wzięłam swoją 
rękawicę i wyszłam na słoneczne podwórko.

– Panie − modliłam się po cichu. – Chcę wybaczyć. 
Pomóż mi okazać miłość Michalinie i Lili.

Pięć minut później nauczyciel skinął na mnie, żebym 
weszła do klasy.

– Dziewczynki chcą cię przeprosić za swoje niemiłe 
zachowanie.

Michalina wyglądała na przygnębioną. Na twarzy Lili 
błąkał się niewyraźny cień skruchy.

– Nie powinnam była wyśmiewać się z ciebie − powie-
działa Michalina głosem gładkim jak masło. A jej oczy 
dokończyły: Przynajmniej nie w obecności nauczyciela. Ten 
nie wydawał się całkiem usatysfakcjonowany ich prze-
prosinami, ale pozwolił nam odejść. Minę miał zbolałą.

Nazajutrz rano wyskoczyłam z samochodu, pomacha-
łam mamie na do widzenia i radośnie kołysząc pleca-
kiem, weszłam do szkoły. Lubiłam szkołę, mimo tych 
dwóch dziewczyn.

Tuż przy wejściu czekały na mnie obydwie; a jakże. 
– Więc myślałaś, że się nas pozbędziesz jednym dono-

sem, Kasiu? − zaczepiła Michalina.
Chciałam odpowiedzieć, że nikomu nic wczoraj nie 

mówiłam, ale tego nie zrobiłam. 
– A jakby tego było mało − dodała szeptem, gotowa 

rzucić prawdziwą bombę – to jeszcze w dodatku krad-
niesz! Zabrałaś pieniądze na wycieczkę szkolną prosto  
z mojej ławki!

Zbaraniałam, gapiąc się w nią i nie mogąc wypowie-
dzieć ani słowa. Czy Michalina naprawdę uważa, że ja 
bym coś mogła ukraść?

– Te dziesięć dolarów to było moje kieszonkowe  
z zeszłego miesiąca! Mama mi więcej nie pożyczy; powie-
działa, że nie powinnam tracić pieniędzy na cukierki 
i perfumy. A teraz to! Tak bardzo chciałam zobaczyć 
tę wioskę pionierów! A ty chciałaś, żebym została  
w domu i żeby mnie ta cała radocha ominęła, co?

Spojrzałam spokojnie w oczy Michalinie.
– Przykro mi, że straciłaś twoje dziesięć dolarów − 

powiedziałam. – Ale...
– Wiem, że to ty je wzięłaś! − syknęła z zaciśnię-

tymi zębami.
– Nie wzięłam twoich pieniędzy, Michalino − 

odparłam, chwytając za klamkę.
Głos Michaliny mnie zatrzymał.
– Prawdziwi chrześcijanie pomagają innym, prawda? 

Daj mi dziesięć dolarów do jutra po południu, albo... 
− zawiesiła głos. – Albo powiem rodzicom, nauczycie-
lowi i całej klasie, że ukradłaś moje!

Nietrudno zgadnąć, że reszta dnia była dla mnie 
katastrofą. Nie mogłam i nawet nie próbowałam 
skupić się na lekcjach. Ale kiedykolwiek podniosłam 

Kochaj, błogosław i czyń dobrze
—B. Klassen
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oczy, Michalina wpatrywała się we mnie. Ona po prostu 
próbuje mnie zastraszyć − pomyślałam. – Ale co ja mam 
zrobić? Czy to w porządku dać Michalinie pieniądze tylko 
dlatego, żeby nie zaczęła o mnie rozgłaszać plotek? Poza 
tym, dokąd się zwrócić o pomoc? Mogłabym poprosić mamę, 
ale zapyta, po co mi te pieniądze. Nie chcę, żeby Michalina 
miała jeszcze więcej problemów. Chcę okazywać miłość! Co 
by zrobił Jezus w takie sytuacji? Och, sama już nie wiem!

Nadeszła długa przerwa.
– Nie mogę znaleźć moich pieniędzy na wycieczkę − 

ogłosiła donośnie Michalina, otwierając pojemnik na 
drugie śniadanie.

– O, nie − powiedziała któraś dziewczynka. – To nie-
dobrze! Jedziemy już pojutrze!

– Gdzie ostatnio je widziałaś? − zapytała Lila.
– Banknot leżał w szufladzie mojej ławki, więc go nie 

zapomniałam. Ale kiedy chciałam się upewnić, czy tam 
jest, nie znalazłam. Zniknął!

– Przeszukałaś całą szufladę?
– Oczywiście, że tak! − odparła ostro Michalina, napo-

czynając kanapkę.
Zerknęła na nauczyciela, który mówił coś do chłopców.
– Myślę, że ktoś wziął te pieniądze, bo nie było go stać, 

żeby samemu zapłacić za wycieczkę − ugryzła kolejny kęs.
Wszystkie wydałyśmy chóralny okrzyk zdumienia, 

patrząc jedna na drugą, a następnie każda wróciła do 
swojego śniadania. Inne z pewnością myślały to samo 
co ja: To nie ja ukradłam. Mam nadzieję, że nie zostanę 
oskarżona.

Po południu rodzice wyjechali odwiedzić w szpitalu 
moją ciocię–babcię, a ja z braćmi zostaliśmy, żeby zrobić 
swoje prace domowe. Chciałam poradzić się mamy, ale 
wrócili do domu, kiedy już zasypiałam. Śnił mi się dzie-
sięciodolarowy banknot fruwający w powietrzu i ścigająca 
mnie Michalina z okrzykiem: „Złodziejka! Złodziejka!”.

Nastawiłam sobie budzik pół godziny wcześniej niż 
zazwyczaj. Mama już była w kuchni.

– Mamo − zaczęłam. – Co byś zrobiła, gdyby ktoś cię 
oskarżył o kradzież, a potem zażądał od ciebie pieniędzy, 
które stracił? I powiedział, że jeśli mu ich nie dasz, to on 
wszystkim powie, że jesteś złodziejem?

Mama spojrzała na mnie ze zrozumieniem.
– Michalina ma problem, prawda? − zapytała.
Skąd mama wie, o kogo chodzi? − pomyślałam zdumiona.
– Uważam, że Michalinę dręczy sumienie, a ona  

z nim walczy − ciągnęła mama. – Ona potrzebuje Jezusa 
w sercu. Musimy się za nią modlić.

Skinęłam głową.
– A tymczasem, co w tej trudnej sytuacji zrobiłby Jezus? 

− zapytała.
– W Kazaniu na Górze mówi, że mamy miłować nie-

przyjaciół, błogosławić ich i czynić dobrze tym, którzy 
nas nienawidzą − odpowiedziałam po namyśle.

Mama się uśmiechnęła.
– Mówi również: „Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, 

kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się”. Michalina 
nie poprosiła cię o pożyczkę, tylko próbowała od ciebie 
wyłudzić dziesięć dolarów. Ale tak się zastanawiam... 
może mogłabyś dać jej te pieniądze, powiedzieć, że jej 

współczujesz i chciałabyś, żeby poje-
chała na tę wycieczkę.

– Ale czy to nie będzie wyglądało tak, 
jakbym chciała uniknąć fałszywego 
oskarżenia?

– Nie podejrzewam, żeby Michalina 
posunęła się do takiego kłamstwa na 
twój temat. Przecież nie może niczego 
dowieść, a jeśli okaże się, że kłamała, 
to nadszarpnie własną reputację. Poza 
tym, nie sądzę, by ktokolwiek zechciał 
jej uwierzyć. Przynajmniej z tych osób, 
które znają ją − i ciebie!

Zrobiło mi się cieplej na sercu. Mama 
mi ufa i wierzy we mnie!

– Dzięki, mamo! − odparłam rado-
śnie. – Myślę, że twój pomysł jest 
świetny!

—ciąg dalszy na str. 34
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Krzyś ułożył się wygodnie na siedzeniu i zapiął pas. 
Na zewnątrz było ciemno i zimno. 

Jego rodzina wracała z odwiedzin u brata Marcina. 
Brat Marcin i siostra Łucja starzeli się coraz bar-

dziej. Nie mieli już w pobliżu swoich dzieci. Krzyś 
wiedział, że mieli mnóstwo wnuków, ale żadne  
z nich nie przyjechało akurat tego wieczora. Krzyś 
i jego bracia bawili się tam świetnie zabawkami ze 
specjalnej szafki dla dzieci. 

Krzyś pomyślał o bracie Marcinie. Zastanawiał się, 
czemu ręce starszego człowieka tak bardzo się trzęsą. 
I czemu tak powoli chodzi. Wkrótce rodzina dotarła 
na podjazd. Wysiedli z samochodu i pośpieszyli  
w kierunku przytulnego domu. 

Krzyś podszedł do zlewu, aby nalać sobie wody. 
Tata też tam przyszedł.

– Tato, czemu brat Marcin tak się trzęsie? − zaczął 
się dopytywać.– Ma chorobę Parkinsona − odpowie-
dział tata. – Z wiekiem jest coraz gorzej.

Nagle Krzyś wpadł na pomysł.
– Kiedy było sucho, modliłem się o deszcz i Bóg 

zesłał deszcz. Będę się modlić za brata Marcina 
codziennie − postanowił. – Może wtedy Bóg go 
uzdrowi.

– To dobry pomysł − pochwalił tata. – Bóg jest 
zadowolony, kiedy modlimy się o takie rzeczy.

Krzyś poszedł do swojego pokoju i przygotowy-
wał się do spania.

– Będę się modlił za brata Marcina, żeby Bóg go 
uzdrowił − zwierzył się swojemu starszemu bratu 
Grześkowi.

Pomysł Krzysia
—Janet Sensenig

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

kącik dla
dzieci
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– Ale Bóg go nie uzdrowi − powiedział Grzesiek 
z wielką pewnością. – Ludzie z taką chorobą nie 
zdrowieją.

Krzyś nie odpowiedział nic. Wolał zapytać tatę 
następnego dnia.

Po śniadaniu znalazł tatę w gabinecie. 
– Grzesiek mówi, że Bóg nie uzdrowi brata 

Marcina − wybuchnął. – To mam się w końcu za 
niego modlić czy nie?

– Oczywiście, że tak − odparł tata. – Bóg jest wielki 
i wszystko może. Kiedy się modlimy, nie wiemy, 
w jaki sposób Bóg odpowie. Czasem mówi „tak”, 
czasem mówi „nie”, a czasem mówi „poczekaj”. 
Modlitwa zawsze ma sens, ale musimy prosić Boga 
o to, co On uważa za najlepsze. Kiedy będziemy 
modlić się za brata Marcina, Bóg na przykład może 

pomóc mu być dzielnym. Nasze modlitwy mogą 
pomóc mu nie doświadczać bólu. Na pewno warto 
się modlić.

– W takim razie zamierzam modlić się dalej − 
postanowił Krzyś. – Lubię brata Marcina i chcę mu 
pomóc, jeśli mogę.

– To wyraz troski z twojej strony − ucieszył się tata. 
– Biblia mówi, że nasza modlitwa może wiele zmie-
nić. To właściwa postawa. Ja też modlę się za tego 
starszego brata, więc teraz modlimy się obaj.

Krzyś uśmiechnął się, biegnąc do łazienki, aby 
umyć zęby. Nie chciał zapomnieć o modlitwie. 

Zaczerpnięto z Wee Lambs, listopad 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Tatuś postawił walizkę obok drzwi i przyklęknął 
na jedno kolano, aby pożegnać się z Tomem.

– Bądź grzeczny − powiedział, kładąc dłonie na 
ramionach synka. – Wiem, że to trudne zadanie dla 
sześciolatka, ale będziesz teraz jedynym mężczyzną 
w domu podczas mojej nieobecności. Opiekuj się 
mamą.

– Dobrze − obiecał chłopiec, przytulając się do 
tatusia.

Tom stał obok mamy przy oknie, wyglądając 
za odjeżdżającym tatusiem, który wyjeżdżał wraz  
z innymi mężczyznami pomóc naprawiać domy 
po powodzi w Teksasie. Zobaczą go dopiero za 
tydzień. 

Dom wydawał się pusty, kiedy Tom wrócił do 
domu ze szkoły następnego dnia, a tatuś nie wrócił 
na kolację. I on, i mamusia tęsknili za nim, ale 

cieszyli się, że mógł pojechać i podzielić się odro-
biną Bożej miłości z ludźmi, którzy potrzebowali 
pomocy. 

– Zobacz! − powiedziała mama, włączając świa-
tło przed domem. – Sypie śnieg.

– Fajnie! − ucieszył się Tom i pobiegł zobaczyć.
Wiatr gwizdał na rogach domu i bawił się płat-

kami śniegu. Zmiatał je w niektórych miejscach na 
kupkę, a w innych odzierał ziemię do naga. 

– Tego się właśnie obawiałam − powiedziała 
mama, odbierając wiadomość przez telefon przed 
nocą. – Jutro nie ma szkoły.

– Możemy się bawić przez cały dzień! − ucieszył 
się Tom.

Wiatr igrał ze śniegiem przez całą noc, usypując 
z niego zwały na drodze. 

—Romaine Stauffer

Mężczyzna w domu
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Kiedy Tom obudził się rankiem, usiadł na łóżku 
i wyjrzał przez okno. Wreszcie przestało sypać, ale 
wiatr nadal mocno wiał. Nikt nigdzie nie wycho-
dził i w domu było spokojnie. Mama nadal spała; 
tylko Tom był już na nogach. 

„Jestem jedynym mężczyzną w domu − przypo-
mniał sobie. – Obiecałem tatusiowi, że będę opie-
kował się mamą”.

Tom zszedł po cichu do kuchni i wziął jabłko z 
miski na drugim końcu zlewu. Potem w szafce znalazł 
paczkę krakersów i ser topiony. Otworzył je ostrożnie  
i zrzucił kilka na tacę z jabłkiem. Ostrożnie zaniósł 
tacę na górę. 

– Przyniosłem ci coś, mamusiu − powiedział, 
wchodząc do sypialni mamy. Z dumą wystawił 
tacę.

– Co za niespodzianka! − powiedziała mama. 
– Dziękuję!

Tom obserwował, jak mama zanurza plastry 
jabłka w topionym serze. Na jej twarzy pojawił się 
uśmiech szeroki jak duży plaster jabłka. 

– Nigdy nie jadłam śniadania w łóżku − powie-
działa. – Jak na to wpadłeś?

– Obiecałem tatusiowi, że będę się tobą opiekował.
– Świetnie ci idzie! − przyznała mama, chicho-

cząc. – Nie zapomnę powiedzieć tacie, że spełni-
łeś obietnicę.

Tom zostawił mamę nad talerzem plasterków 
jabłka i wrócił do swojego pokoju, aby się ubrać. 
Przyjemnie było wiedzieć, że jest jedynym męż-
czyzną odpowiedzialnym za dom i właśnie opie-
kuje się mamą.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

W celu odbudowania dzikiej populacji umieszczono 
złapane żurawie w nowych siedliskach w Wisconsin i na 
Florydzie. Populacja z Wisconsin potrzebowała migracji, 
ale jak miały to zrobić? Przecież nie miały okazji się nauczyć!

Grupa pełnych poświęcenia biologów i pilotów dysponu-
jących bardzo lekkim samolotem poprowadziła żurawie do 
ich zimowego siedliska. Program okazał się wielkim sukce-
sem. Lecz populacja z Florydy nie została nauczona migra-
cji. Mogła jedynie żyć na miejscu przez cały rok.

Jednak którejś wiosny jedna z par wpadła na pewien 
pomysł. Odżywiły się dobrze i poleciały na północ. Niedługo 
potem widziano je w stanie Michigan, gdzie spędziły lato. 
Jesienią wystartowały w drogę powrotną. Samiec gdzieś 
znikł, prawdopodobnie padłszy ofiarą burzy nad Jeziorem 
Erie, lecz samica leciała dalej. Jedenaście dni później tak 

zwany niemigrujący żuraw wylądował w swoim macierzy-
stym siedlisku na Florydzie. Opiekunowie tego miejsca byli 
co najmniej zdezorientowani. Żurawie nie tylko jakoś zapa-
miętały migracyjne dziedzictwo, które wydawało się stra-
cone na wiele pokoleń, ale również skutecznie wprowadziły 
je w życie, choć nikt ich tego nie nauczył11.

„Nawet bocian na niebiosach zna swoje ustalone pory; 
synogarlica, żuraw i jaskółka przestrzegają czasu swego 
przylotu” (Jr 8,7). Bóg dał ptakom zdolność wykorzystywa-
nia geomagnetyzmu, kompasów gwiezdnych i słonecznych, 
geograficznych znaków orientacyjnych, ciśnienia atmos-
ferycznego, infradźwięków, a nawet zmysłu węchu, żeby 
mogły prawidłowo ustalić kurs między zimowymi a letnimi 
siedliskami. Zatem następnym razem, gdy usłyszysz krzyk 
dzikich gęsi lub znajdziesz pierwszego wiosennego rudzika, 
nie zapomnij podziękować Stwórcy, który uczynił ptaki ze 
wszystkimi ich cudownymi zdolnościami nawigacji.

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, październik 2011
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

11Hughes, str. 153

 —ciąg dalszy ze str. 23

Migracja – jak 
nawigują ptak i
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R ozdział czwarty
Abigail siedziała sztywno na ławce w swoim kościele  

w Cliff Grove, spoglądając przez okno na szary, 
pochmurny październikowy dzień. Pasował do nastroju 
w jej sercu. Pomimo tego, że spędzała właśnie jeden  
z nielicznych weekendów w domu, ponure myśli prześla-
dowały ją przez całą drogę z Pines Christian Academy. 
Pogrążona w rozpamiętywaniu swoich żalów nawet nie 
udawała, że słucha kazania.

Miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego − myślała. – 
Wystarczył zaledwie jeden miesiąc, żeby moja decyzja  
o wytrwaniu w prawdziwym chrześcijaństwie okazała się 
nic nie warta. To niewykonalne, jeśli się mieszka z Sandrą 
pod jednym dachem! Dla Abi łatwiej było obwiniać kogoś 
innego za złamanie swoich cichych postanowień z wrze-
śniowego wieczoru na plaży z rodziną, niż w pokorze 

zwrócić się do Jedynej Osoby, która mogła dać jej moc 
do życia ponad własnymi problemami.

Ponownie spojrzała na zgromadzenie. Jej wzrok zatrzy-
mał się na mamie, siedzącej kilka ławek z przodu, słucha-
jącej kazania w nabożnym skupieniu. Och, gdyby tylko 
jej córka potrafiła żyć zgodnie z oczekiwaniami rodzi-
ców! Jakże byliby załamani, gdyby się dowiedzieli, co się 
dzieje w szkole!

Ona nigdy, przenigdy się nie dowie – obiecała sobie solen-
nie Abigail. Będzie posłuszna każdemu życzeniu rodzi-
ców, przynajmniej pozornie, dopóki nie skończy osiem-
nastu lat. Nigdy nie będzie zgorszeniem dla Daniela. Ale 
gdy już będę dorosła, wyprowadzę się i znajdę pracę daleko 
stąd. Dłużej nie zniosę życia w takiej obłudzie.

Bała się śmiałości własnych planów, ale nikt, kto na 
nią patrzył, nie domyślał się jej buntowniczych myśli. 
Wstała potulnie do modlitwy końcowej wraz zresztą 

Lily BearCzęść trzecia

fragment
książki

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

Abigail
Tęsknota 

za
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zmusza takich ludzi jak mąż Rebeki do odejścia. Bo 
chrześcijanie mówią, że kochają Pana i kościół, ale w prak-
tyce traktują się nawzajem jak powietrze. W końcu ktoś ma 
tego dosyć i odchodzi. Bo chrześcijanie mówią to, co inni 
chcą usłyszeć, ale postępują wprost przeciwnie i dlatego nie 
mogę już patrzeć na te uśmiechnięte twarze ludzi uważa-
jących się za sprawiedliwych.

Ale co z Rebeką? Czy jest hipokrytką? Czy należy ją 
winić za postępowanie męża? Cóż, pewnie nie − przyznała 
Abigail. – A co z tym niewinnym dzieciątkiem? Nigdy, 
przenigdy nie opuściłabym własnego dziecka! Nigdy!

– On jest chyba nienormalny − wybuchła na głos. – 
Tak sobie odejść, zostawiając dziecko! Kto zdrowy na 
umyśle by to zrobił? To nie ma sensu!

Rozmowa przy stole toczyła się dalej, a sumienie szep-
tało do niej cichutko. Nie ma prawa osądzać człowieka, 
którego nie zna − szczególnie, jeśli sama planuje zrobić 
to samo od razu po ukończeniu osiemnastu lat − porzu-
cić rodzinę, która ją tak bardzo kocha. Co z cierpieniem, 
jakie zada rodzicom porzucając wiarę, która jej zdaniem 
jest po prostu atrapą? Przeżuwając te refleksje, starała się 
skoncentrować na wyśmienitym cieście z truskawkami.

Lecz wieczorem, podczas rozczesywania włosów przed 
pójściem do łóżka, myśli Abigail wróciły do Rebeki i jej 
niewiernego męża. Widocznie nie można tak naprawdę 
nikomu zaufać. Oto człowiek uważany przez wszystkich za 
dobrego chrześcijanina. Co mówiła o nim mama? Że wygła-
szał w kościele w Summit Lake wspaniałe, dające do myśle-
nia rozważania, a nawet nauczał w szkole niedzielnej.

Tak jak o mnie wszyscy myślą, że jestem dobrze uło-
żoną dziewczynką, że jestem posłuszna rodzicom i lojalna 
wobec kościoła − to skojarzenie sprawiło, że poczuła się 
winna.

Niecierpliwie rzuciła grzebieniem w toaletkę, a potem 
przyjrzała się własnemu odbiciu w lustrze. Patrząc  
z zewnątrz, nie można tak naprawdę poznać, co się dzieje 
w cudzym wnętrzu!

Czy coś z nią było nie w porządku? Co sprawia, że 
dziewczyny w Pines nie mają ochoty na jej towarzy-
stwo? Czyż nie udowodniła w ubiegłym roku, że jest 
gotowa uczestniczyć w ich wspólnych grzeszkach −  
w czytaniu zakazanych powieści miłosnych, ukradko-
wym spotykaniu się z chłopcami, chodzeniu do salonów 
gier w mieście, łamaniu regulaminu na stancji i pozwa-
laniu, żeby inni ściągali od niej zadania? Tak naprawdę 
to nic z tych rzeczy ją nie pociągało. Ale żeby się dopaso-
wać do towarzystwa, robiła to samo co reszta − właściwie 

zgromadzenia i z wymuszonym uśmiechem powitała 
jakąś kobietę obok.

Później, kiedy rodzina zasiadła już do pysznego obiadu 
przygotowanego przez mamę z okazji wizyty Abi, jej 
szczególną uwagę zwróciła rozmowa między rodzicami. 

– Powinnam po południu napisać do Mary − mówiła 
mama. – Była taka wdzięczna za radę, której udzieliłam 
jej w ostatnim liście.

Do jakiej Mary? − zastanawiała się leniwie Abigail.  
O, tak... to jej przyjaciółka Mary z Summit Lake. 
Rodzice byli wstrząśnięci tragedią, jaka dotknęła jej 
rodzinę. Abi przypomniała sobie, jak mówili o zamęż-
nej córce Mary, Rebece, mieszkającej w tej samej miej-
scowości w kanadyjskiej prowincji Ontario. Czy to nie 
było tak, że mąż Rebeki porzucił ją niedawno dla innej 
kobiety? Rzeczywiście, tak było − przypomniała sobie 
Abigail. Matka Rebeki chciała, żeby córka wróciła do 
rodziców i zamieszkała u nich, ale jej nie podobał się ten 
pomysł. Mary napisała do mamy, że kościół córki wziął 
jej stronę przeciwko matce.

Abigail wiedziała, że mama wymieniła z Mary wiele 
listów. Taka właśnie jest mama − zawsze chętna poma-
gać innym w rozwiązywaniu ich problemów. Tymczasem 
ona nie ma bladego pojęcia, że jej własna córka ma więk-
sze problemy niż oni wszyscy − pomyślała gorzko Abigail.

– Więc Mary zgadza się jednak, żeby Rebeka została 
u siebie w domu? − zapytał tato, nakładając sobie 
ziemniaki.

– Tak. Stwierdziła, że córka powinna zostać we wła-
snym domu. Ale ważniejsze jest to, że Mary z mężem 
przestali tak osobiście odbierać problemy Rebeki i podzie-
lili się swoimi bolączkami z kościołem. Przebaczenie zię-
ciowi musi być dla nich bardzo trudne. Mogę zrozu-
mieć, jak bardzo im zależało, żeby córka przyjechała  
z wnuczką schronić się w ich domu. Ale są gotowi pozwo-
lić, żeby macierzysta wspólnota Rebeki wzięła ten ciężar 
na siebie i doradziła najlepiej, jak potrafi.

Abigail pomyślała o młodej Rebece porzuconej przez 
męża i jej małym dziecku porzuconym przez ojca.

– Jak ojciec rodziny może po prostu odejść, odrzuca-
jąc wszystko, czego był nauczany i w co wierzył? − słowa 
mamy uderzyły Abigail w samo serce, jakby ujawniając 
pytanie, które ona sama sobie zadawała.

– Egoizm. On żyje tylko dla siebie − odparł ojciec.
Abigail zesztywniała. To brzmiało zbyt gładko. Jeśli 

kościół Rebeki jest podobny do tego w Mount Pleasant... 
Tata po prostu nie rozumie, że to hipokryzja w kościele 
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to samo co Sandra, która zawsze miała mnóstwo pomy-
słów. Wszyscy musieli robić to, co chciała, bo inaczej 
potrafiła każdemu uprzykrzyć życie.

W tym roku Abigail poważnie postanowiła się zmie-
nić. Próbowałam czytać Biblię w wolnym czasie, ale to 
niemożliwe, kiedy inni zamiast Pisma Świętego czytają 
miłosne powieści, a po zgaszeniu światła opowiadają 
sobie wstrętne szczegóły! Próbowałam trzymać się od tego  
z daleka, ale jeśli Sandra puszcza w obieg jakąś książkę, to 
lepiej ją wziąć i przeczytać, żeby z nią nie zadzierać!

W takich okolicznościach nie można się samodziel-
nie ostać. Doszedłszy do tego wniosku, Abigail oparła 
się sugestiom od Ducha Świętego, żeby zwróciła się  
o pomoc do Boga. Łatwiej jest pójść po linii najmniej-
szego oporu i robić to, czego życzy sobie Sandra.

Leżała w łóżku i nie mogąc zasnąć, myślała o Sandrze. 
Była niekwestionowaną przywódczynią − wysoka, 
smukła, ciemnowłosa, uśmiechnięta i skora do śmiechu. 
Nauczyciele uwielbiali jej inteligencję. Przyjaźń z Sandrą 
wprowadzała każdego do ekskluzywnego grona w towa-
rzystwie. Miała wprawę w udawaniu pobożności, robie-
niu dobrego wrażenia na dorosłych, ale w ich nieobec-
ności stawała się zarzewiem nieposłuszeństwa w sercach 
pozostałych dziewcząt. Oczywiście starannie unikała 
poważniejszego łamania reguł. Była jednak mistrzynią 
w nakłanianiu znajomych do małych wykroczeń, które 
mogły jakość ujść na sucho.

– Tylko raz jesteśmy młodzi! − mawiała śmiejąc się  
i potrząsając głową. – Wszyscy się w końcu ustatkujemy, 
a rodzice nigdy się nie dowiedzą, ile wcześniej mieliśmy 
zabawy!

Sandra miała zwyczaj szyderczego przewracania 
oczami albo wypowiadania sylab tak protekcjonalnym 
tonem, że każdy, kto jej się choć trochę sprzeciwiał, 
wyglądał na głupka.

Abigail przetrwała pierwszy rok szkolny, starając się 
nie wyróżniać z tłumu, a z drugiej strony robiąc jak naj-
lepsze wrażenie na właścicielach stancji i nauczycielach. 
Ale w tym roku postanowiła być sobą. Niestety, efekty 
okazały się marne. Sandra była wyraźnie rozdrażniona 
rezerwą z jej strony i starała się czynić ją obiektem każ-
dego żartu i figla.

Twarz Abigail zapłonęła gniewem na wspomnienie 
ostatniego wyskoku.

– Dziewczęta! Światło ma być zgaszone! − Ellen nie-
spodziewanie pojawiła się w progu, widząc wszystkie 
cztery stłoczone w grupie na środku pokoju. – Co się 
tutaj dzieje?

– Och, ciociu Ellen, tak mi przykro! − Sandra zerwała 
się na nogi. – To się już więcej nie powtórzy!

Abigail z przerażeniem zobaczyła, jak zakazana 
powieść czytana przez Sandrę na głos ląduje w jej rękach. 
Spojrzała na Sandrę i ujrzała jej wzrok skupiony na sobie. 
Kiedy ona wcisnęła jej tę książkę do rąk? Teraz wszystkie 
oczy były wbite w Abigail, która stała z książką w dłoni, 
rumieniąc się ze wstydu.

– Ja się tym zajmę! − wypaliła Sandra, wyrywając 
książkę z rąk Abigail i wrzucając ją do kosza na śmieci.

– Och, ciociu Ellen! − jęczała z fałszywą skruchą. – To 
moja wina! Jestem najstarsza i powinnam była do tego 
nie dopuścić.

Z dramatycznym wyrazem smutku na twarzy pode-
szła do Ellen i przytuliła ją.

– Ciociu, jesteś dla nas taka dobra! Przykro mi, że się 
na nas zawiodłaś. Po prostu tęskniłyśmy za sobą przez 
całe lato − prawda, dziewczyny? Trudno nam było skoń-
czyć rozmowę, kiedy był już czas do spania − ciągnęła, 
odwracając się do pozostałych z szelmowskim mrugnię-
ciem oka.

Pozostałe dziewczyny wiedziały, co ten gest oznaczał  
i natychmiast podchwyciły okazję.

– Och, tak! Przepraszamy! − zapewniły chórem. – 
Dobranoc, ciociu Ellen.

Po czym wszystkie pośpiesznie wślizgnęły się do łóżek, 
a Ellen zgasiła światło.

– Śpijcie dobrze − powiedziała udobruchana. – Miło, 
że jesteście u nas z powrotem. Zajmę się książką.

Wyłowiła zakazaną lekturę z kosza na śmieci i dodała:
– A tobie przebaczam, Abigail. Ale proszę was, żeby to 

się już więcej nie powtórzyło.
– Uwierz mi ciociu, nie powtórzy się − odpowie-

działa Sandra żałosnym tonem. – Dostałyśmy lekcję. 
Nie chcemy, żebyś się o nas martwiła. Tak bardzo się 
dla nas poświęcasz. Nie powinnaś przez nas wstawać  
w nocy; przecież musisz odpocząć!

Drzwi zamknęły się za Ellen i przez kilka minut pano-
wała całkowita cisza. Nikt nawet nie mrugnął.

– No! Mało brakowało! − wyszeptała Sandra, przeła-
mując napięcie.

– Dobre aktorstwo! − powiedziała z podziwem Edith. 
– Możesz nas nauczyć?
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O poranku 
jesteś ze mną

– Bez obaw, ze mną nie zginiecie! − odparła non-
szalancko Sandra i syknęła. – Tylko pamiętajcie. 
Dostałyśmy lekcję i tak nam baaardzo przykro!

Zanosząc się od śmiechu, wbiła twarz w poduszkę, 
żeby stłumić głośny dźwięk.

Serce Abigail nadal płonęło gniewem na wspomnie-
nie tego, jak Sandra zrobiła z niej winowajcę z zakazaną 
książką w ręku. I pomyśleć, że rodzice tak bardzo się cieszą, 
że jestem teraz w chrześcijańskim środowisku! Mogą myśleć, 
co chcą. Ja ucieknę od tego fałszywego chrześcijaństwa jak 
najdalej, kiedy tylko będę już mogła.

Z westchnieniem obróciła się na bok. Jutro rano wyru-
szy w dwugodzinną podróż z powrotem do szkoły, więc 
musi odpocząć. Jej Biblia leżała nietknięta na nocnym 
stoliku. Odpłynęła w sen, nawet nie myśląc o popro-
szeniu niebiańskiego Ojca o przebaczenie i o pomoc  
w obraniu drogi sprawiedliwości.

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

– Zapytajmy tatę, co o tym myśli − zakończyła życz-
liwie mama.

Tata zgodził się, że oddanie dobrem za złe byłoby 
pokazaniem Michalinie, na czym polega miłość Jezusa. 
Wyjął z portfela nowy dziesięciodolarowy banknot i dał 
mi do ręki.

Serce biło mi jak dzwon, kiedy wysiadałam z samo-
chodu przed szkołą. Michalina już stała w drzwiach. 
Wyglądała na samotną i nieszczęśliwą. W moim wnę-
trzu wezbrała fala współczucia.

– Dzień dobry − przywitałam ją z uśmiechem.
– Cześć − odparła chłodno.
– Chcę ci powiedzieć, że ci współczuję z powodu tych 

pieniędzy na wycieczkę. Chciałabym się upewnić, że na 
nią pojedziesz! − powiedziałam, wręczając jej banknot.

Michalinie opadła szczęka. Pierwszy raz od wielu 
tygodni w jej oczach widać było wahanie i niepewność. 
Wzięła pieniądze ze wzrokiem wbitym w ziemię.

– Eee... dzięki − wydukała.
– Proszę bardzo − odparłam łagodnie i poszłam w kie-

runku drzwi, zastanawiając się nad jej reakcją, a w sercu 
czując jakąś dziwną lekkość.

Tego samego ranka, gdy rozpoczynaliśmy lekcję mate-
matyki, wyjęłam podręcznik z szuflady w mojej ławce. 
Kątem oka zauważyłam, że Michalina robi to samo. 
Nagle coś spadło na podłogę, dokładnie pod jej ławkę. 

Odwróciłam się, żeby popatrzeć. To był stary, zmięty 
dziesięciodolarowy banknot!

Michalina patrzyła w niego z niedowierzaniem. Jej 
dziesięciu dolarów w ogóle nikt nie ukradł. Widocznie, 
przekładając podręczniki, wsunęła go niechcący do 
książki od matematyki. Ot, i cała tajemnica!

Przez resztę dnia Michalina była cichuteńka − żadnych 
uszczypliwości, oskarżeń, ani wyniosłych spojrzeń. Po 
zakończeniu lekcji znów czekała na mnie za drzwiami. 
W milczeniu podała mi złożoną kartkę sklejoną taśmą 
na brzegach. W bezpiecznym zaciszu samochodu otwo-
rzyłam „przesyłkę”. W środku było nowy banknot dzie-
sięciodolarowy i list napisany zamaszystym charakterem 
pisma Michaliny:

Droga Kasiu,
Przepraszam, że szydziłam z Ciebie na temat Twoich 

ocen i że oskarżyłam Cię o kradzież. Jesteś dla mnie lepsza 
niż na to zasługuję. 

Michalina.

Poczułam się pobłogosławiona i pomodliłam się, żeby 
Michalina mogła osobiście doświadczyć miłości Jezusa.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Kochaj, błogosław i czyń dobrze
—ciąg dalszy ze str. 27



O poranku jesteś ze mną, 
Twoja ręka ze mną jest. 

O poranku jesteś ze mną, 
Wysłuchujesz modlitwy me! 

A kiedy klękam, patrzysz na mnie, 
Błogosławisz wtedy mi. 

O poranku jesteś ze mną, 
Wysłuchujesz modlitwy me.

I w południe jesteś ze mną, 
Twoja ręka ze mną jest. 

I w południe jesteś ze mną, 
Rozweselasz serce me! 

A kiedy śpiewam Ci pochwalny psalm, 
Potężniejszym widzę Cię.

 I w południe jesteś ze mną, 
Rozweselasz serce me.

I wieczorem jesteś ze mną, 
Twoja ręka ze mną jest. 

I wieczorem jesteś ze mną, 
Gdy zapalasz miliony gwiazd.

A w głębi duszy wielką radość mam, 
Że wielkiego Pana znam.

 I wieczorem jesteś ze mną, 
Wysłuchujesz modlitwy me!

—dr Joseph Luxum

O poranku 
jesteś ze mną



List z więzienia
Hans Marijns został wtrącony do więzienia za wiarę w Jezusa.

Wiedzcie, umiłowani bracia i siostry w Panu, że wszyscy na razie czujemy się 
dobrze, za co chwała Panu; wciąż jest dla nas jakiś cel – żebyśmy się trzymali 
świętej Bożej prawdy przez wszystkie dni życia, za co nigdy nie będzie dość 
dziękczynienia Bogu. Och, drodzy bracia i siostry, jakże moglibyśmy w pełni 
Mu dziękować, jeśli tak bardzo umiłował mnie, niegodnego? Mam nadzieję, że 
dzięki Jego łasce będę cierpiał dla Jego świętego imienia, i ufam, że usłyszę, 
jak wszyscy umiłowani święci Boży mówią: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca 
mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata” 
(Mt 25,34). Drodzy bracia i siostry, jakże wspaniałe obietnice są dane tym, 
którzy zwyciężą: „Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie 
swego Ojca; że będą w domu Boga, będą jeść z manny ukrytej i z drzewa 
żywota, które jest w raju Bożym”.

Zaczerpnięto z Martyrs Mirror, str. 758
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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