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3„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ewangelia Jana 3,16

Odrodzona nadzieja

Już na początku Biblii w ogrodzie Eden widzimy 
nadzieję dla ziemi. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju 
mamy przedstawiony opis nadziei dla ludzkości, jednak 
w trzecim rozdziale czytamy o katastrofie jednego i dru-
giego. Kontynuując studiowanie, trafiamy na ciągle prze-
wijający się i wciąż żywy wątek nadziei.

Stary Testament relacjonuje historię Kaina, który 
zamordował swego brata Abla. Jedenasty rozdział Księgi 
Rodzaju mówi o tym, jak ludzie chcieli uczynić sobie 
wielkie imię, budując wieżę sięgającą nieba. Wkrótce 
dochodzimy do Abrahama, ojca wiary. Bóg przemówił 
do niego: „I w twoim potomstwie będą błogosławione 
wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego 
głosu” (1 M 22,18). Dzięki wierności Bogu Józef urato-
wał swój lud od głodu. Mojżesz z kolei okazał się sku-
tecznym Bożym narzędziem do wyprowadzenia narodu 
wybranego z niewoli.

W Starym Testamencie nadzieja przygasa, ale nigdy nie 
umiera. Im dalej czytamy, tym bardziej widzimy pewną 
nić przewodnią, która tchnie nadzieją. Bóg działa wśród 
swego ludu, przygotowując go na przyjście Zbawiciela.

Dawid pisze: „Ogłoszę dekret: PAN powiedział do 
mnie: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem. 
Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce 
ziemi na własność” (Ps 2,7-8).

Prorok Izajasz ogłosił najbardziej śmiały i oczywisty 
przebłysk Zbawiciela w 9 rozdziale swej księgi: „Dziecko 
bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na 
jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: 
Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, 
Książę Pokoju; A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie 
będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego kró-
lestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedli-
wością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość PANA 
zastępów” (Iz 9,6-7).

Czytając dalej proroków Daniela i Zachariasza, 
widzimy: „Oto twój Król przychodzi do ciebie; (…)  
I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie sięgać od 
morza aż do morza i od rzeki aż po krańce ziemi” (Zach 
9,9-10). Księga Malachiasza zapiera nam dech w pier-
siach, ogłaszając: „Oto posyłam mego posłańca, który 
przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przy-
będzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, 
Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyj-
dzie, mówi PAN zastępów” (3,1).

Następnie otwieramy Ewangelię Mateusza, nagle napo-
tykając na długo zapowiadaną rzeczywistość wypełnie-
nia wielu proroctw dotyczących Zbawcy: „A z narodze-
niem Jezusa Chrystusa było tak [...]” (1,18). „Wszystko 

—Alvin Mast

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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bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napi-
sano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli 
nadzieję” (Rz 15,4).

Bóg miał plan, który wprowadził w życie z wielką pre-
cyzją (Ga 4,4). Przez tysiące lat nigdy nie stracił z oczu 
swego wspaniałego celu, jakim było danie swego Syna 
jako ofiary za nasze grzechy. W wypełnianiu tego planu 
użył wielu ludzi. Biblia mówi w Liście do Galacjan: „Lecz 
gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zro-
dzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem; Aby wyku-
pił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usy-
nowienia” (4,4-5).

Takie jest prawdziwe znaczenie przyjścia Chrystusa: 
odkupienie nas i przyjęcie do Bożej rodziny. Bóg zapla-
nował zbawienie jeszcze przed stworzeniem ludzkości,  
a nawet świata (Ef 1,4).

Zbawienie oznacza, że jesteśmy pogrzebani  
z Chrystusem i wzbudzeni wraz z Nim; że zostaliśmy 
przeniesieni z królestwa ciemności do Jego cudownej 
światłości. Że mamy moc nieśmiertelnego życia i On 
stał się sprawiedliwością naszą. Ale to dopiero począ-
tek. Przez resztę życia musimy doświadczać stałego 
wzrostu. 

Zbawienie oznacza wiarę w imię Jezusa jako Zbawiciela. 
Oznacza odwrócenie się od grzechów. Ale oprócz tego 
to znaczy również życie dla Boga, jak miasto położone 
na wzgórzu, jak sól tej ziemi i jak światłość w tym złym 
świecie. To nie tylko zmiana przynależności, lecz walka 
u boku Chrystusa przeciw siłom ciemności.

Zbawienie to nie tylko problem zmiany tożsamości, 
lecz również stylu życia. Nie chodzi tylko o to, kim jeste-
śmy, ale również o to, co robimy. Jesteśmy powołani, by 
zwyciężać. Podoba mi się to, że Biblia nazywa nas więcej 
niż zwycięzcami. Musimy o tym wiedzieć, żeby móc iść 
do boju z przekonaniem.

Mimo że chodzimy w ciele, nie podążamy za cielesno-
ścią. „Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, 
i ma moc burzenia twierdz warownych” (2 Kor 10,4).

Naszą misją jest stanowić przykład dla wierzących  
i być światłością oraz ambasadorami królestwa Bożego 
w świecie. Świadczymy o dobroci Jezusa i Jego dziele. 

Według 2 Listu Piotra 1 mamy dodawać do naszej 
wiary cnotę. Lubię myśleć o cnocie jako śmiałości  
w wypróbowanej wierze. Do cnoty mamy dodawać 
poznanie. Powinniśmy pragnąć jak najlepszego pozna-
nia Boga i Jego atrybutów.

Piotr pisze dalej, że do poznania mamy dodawać 
powściągliwość. To jedna z najważniejszych rzeczy dla 
chrześcijan. Musimy być opanowani. Jakub naucza, że 
mamy powściągać swój język. Paweł wspomina o trzyma-
niu na wodzy całego swego ciała. Samokontrola polega 
na tym, żeby nie pozwolić słońcu zachodzić nad naszym 
gniewem. Żeby dwa razy się zastanowić przed podjęciem 
decyzji, które mogą mieć przełożenie na złe czyny.

Do powściągliwości trzeba dodawać cierpliwość. 
Wydaje mi się, że istnieje związek między samodyscy-
pliną a cierpliwością. Według 2 P 1,6 wszystkie wymie-
nione atrybuty kształtują naszą pobożność.

Oto, czego chcemy – jak najwięcej Bożych mężczyzn  
i kobiet kierujących się tym, co Panu Bogu się podoba  
w naszych myślach i czynach. Chcemy Mu służyć według 
tego, jak nas powołuje i uzdalnia. To jest chwalebny cel. 
Piotr pisze dalej, żeby do listy dodać jeszcze życzliwość 
braterską: „Gdy bowiem będą one w was, i to w obfito-
ści, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi  
w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Świat obchodzi Boże Narodzenie, nie znając Chrystusa 
i obdarzając się nawzajem prezentami pod choinkę. My 
wielbimy Chrystusa codziennie. Oni dają sobie nawza-
jem prezenty, a my znamy najwspanialszy dar! List do 
Rzymian 6,23 mówi wyraźnie, jaki dar otrzymaliśmy 
od Pana: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale 
darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, 
naszym Panu”. „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez 
wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga” (Ef 2,8).

Wielbimy Boga za to, że tak bardzo nas umiłował, 
dając swego Jedynego Syna. „Tak bowiem Bóg umiło-
wał świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, 
kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo 
Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, 
lecz aby świat był przez niego zbawiony” (J 3,16-17).

Nadzieja jest żywa. „A Bóg nadziei niech was napełni 
wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali 
w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15,13).

Bądźcie błogosławieni, wierząc w przesłanie pokoju  
i dobrej woli dla wszystkich ludzi.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ewangelia Jana 3,16 5

Czytanie fragmentów Biblii stanowi kręgosłup wielu 
kazań – a to dlatego, że Pismo jest ostatecznym auto-
rytetem, na podstawie którego głosisz. Dlatego jest 
bardzo ważne, żebyś czytając jego fragmenty wzmac-
niał przesłanie zamiast mu szkodzić.

Dziwisz się pewnie, jak czytanie Biblii może zaszko-
dzić twojemu kazaniu. Może, i to na kilka sposobów:

1. Błędny dobór cytatu,
2. Niewłaściwy wstęp do cytowanego fragmentu,
3. Przejęzyczenia podczas czytania,
4. Czytanie „drewnianym” głosem,
5. Brak wskazania praktycznych zastosowań tekstu,
6. Czytanie zbyt wielu fragmentów Pisma.

Błędny dobór cytatu
Wiele lat temu słuchałem pewnego kazania, podczas 

którego mówca poprosił, żebyśmy otworzyli Biblię na 
1 Liście do Koryntian 4,5. Dał nam chwilę na odna-
lezienie go w Biblii, a potem zaczął czytać: „Przeto 
nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan...”.

W tym momencie przerwał i powiedział: „Nie, to 

Czytanie fragmentów Pisma  
z zapałem

nie jest to”. Wszyscy czekaliśmy w ciszy, podczas gdy 
on zaczął przeglądać cały fragment, żeby znaleźć wła-
ściwy werset. Potem zaczął głośno kartkować swoją 
Biblię. Wreszcie ktoś ze zgromadzenia podpowiedział, 
że może chodziło mu o 2 List do Koryntian.

„O, dziękuję” – odparł kaznodzieja i wszyscy prze-
szliśmy do 2 Listu do Koryntian 4,5. Ponownie zaczął 
czytać: „Albowiem nie siebie samych głosimy...” – znów 
zapadła cisza, po czym mówca stwierdził, że to rów-
nież nie jest werset, który chciał przeczytać. Po kolej-
nej dłuższej przerwie znalazł odpowiedni fragment, 
który był w Liście do Rzymian, a nie do Koryntian.

W tym czasie mówca stracił na wiarygodności,  
a cierpliwość i dobra wola słuchaczy zostały wysta-
wione na próbę. Było oczywiste, że pożałował czasu na 
przygotowanie. Równie dobrze mógł stanąć za kazal-
nicą z wielkim napisem: „Przygotowywałem się do 
tego kazania w ostatniej chwili”. 

Zapewne bywaliście świadkami podobnych sytu-
acji. Niewiele rzeczy potrafi tak skutecznie zakłócić 
tok kazania, jak mówca podający słuchaczom błędny 

—David BercotCzęść dwunasta

Jak efektywnie przemawiać

nauczanie
„Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.” Księga Psalmów 119,130
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cytat. I niewiele rzeczy bardziej sprawia, że kazno-
dzieja wygląda na niedoświadczonego i nieprzygoto-
wanego. Takie sytuacje nie powinny się zdarzać, bo 
przecież łatwo ich uniknąć.

Możesz temu zapobiec raz na zawsze robiąc jedną  
z następujących rzeczy: Po napisaniu ostatecznej wersji 
konspektu kazania, przeglądnij po kolei wszystkie 
cytaty, które w nim zamieściłeś i upewnij się, że są 
prawidłowe. To nie powinno ci zabrać więcej niż pięć 
do dziesięciu minut.

Niewłaściwy wstęp do cytowanego 
fragmentu

Właściwy wstęp do cytowanego tekstu jest raczej 
łatwym zadaniem, lecz wielu z nas nigdy nie uczono, 
jak to robić. Wystarczy wykonać pięć prostych kroków:

1. Zbuduj oczekiwanie na konkretny fragment
Przed odczytaniem cytatu powiedz słuchaczom, 

dlaczego chcesz go podać. Nie mów im jednak  
z wyprzedzeniem, co konkretnie zamierzasz zacyto-
wać. Na przykład, możesz powiedzieć: „Jaka powinna 
być nasza reakcja w stosunku do ludzi czyniących zło? 
Zobaczmy, co Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 5,39”. 
Jeśli twoi słuchacze nie mogą się doczekać, aż odczy-
tasz tekst po tym, jak go zapowiedziałeś, to możesz być 
pewny, że zdołałeś utrzymać ich w napięciu.

2. Poproś słuchaczy, żeby śledzili cytowany 
tekst we własnych egzemplarzach Biblii. To może 
się wydawać oczywiste, lecz jeśli tego nie zrobisz, to 
nie będą wiedzieli, czy mają otworzyć Biblie czy nie. 
Ponadto, skoro nie zachęcisz zgromadzenia do otwarcia 
Słowa Bożego, to większość po prostu tego nie zrobi.

3. W zapowiedzi wersetu podaj księgę, rozdział 
i werset. Cytując dany fragment, podaj te wszyst-
kie szczegóły dokładnie w takiej kolejności. Znów 
wydaje się to oczywiste, ale słyszałem wielu kaznodzie-
jów stosujących nawet odwrotną kolejność. Najpierw 
podają werset, potem rozdział, a na końcu księgę. 
Zgromadzenie nie może zacząć szukać danego frag-
mentu dopóty, dopóki nie uzyska pełnej informacji, 
gdzie szukać. Dlatego mówca podający odnośnik „na 
opak” oczywiście sam zaczyna czytać na głos tekst, 
którego dopiero szukają.

4. Powtórz cytowany fragment dwa razy. Zawsze 
na sali znajdzie się ktoś, kto nie zdąży znaleźć poda-
nego fragmentu, zanim zaczniesz go czytać albo zapo-
mni połowę tekstu. Dlatego zawsze powtarzaj cytat 
dwukrotnie.

5. Daj słuchaczom chwilę wystarczającą na zna-
lezienie fragmentu. Ty możesz mieć w swojej Biblii 
zakładkę, żeby szybko odszukać fragment do przeczy-
tania. Musisz jednak dać słuchaczom trochę czasu, 
bo oni tej zakładki nie mają. Uważnie obserwuj salę 
i kiedy zobaczysz, że większość już znalazła podany 
fragment, zacznij go czytać.

Przejęzyczenia podczas czytania
Ponieważ błędy w wymowie zostały już omówione, 

nie będę bardziej szczegółowo wchodził w ten temat. 
Jednak jak wspomniałem wcześniej, często podczas 
czytania fragmentów biblijnych mówcy się przejęzy-
czają. Dla pewności przeczytaj te fragmenty na głos 
podczas przygotowań do kazania.

Jeśli są w nich imiona, nazwy i inne wyrazy, co do 
których nie masz pewności, poszukaj w źródłach. 
Kiedy już znajdziesz, możesz sobie nawet zapisać 
konkretny wyraz fonetycznie. Sam często tak robię 
– piszę to na małej podklejanej karteczce i umiesz-
czam w Biblii na stronie, gdzie cytat się znajduje.  
W ten sposób podczas publicznego czytania mam pra-
widłową wymowę przed oczami.

Czytanie „drewnianym” głosem
Biblia jest księgą żywą i równie aktualną dzisiaj 

jak w czasach, kiedy była pisana. Dlatego czytając jej 
fragmenty podczas kazania, rób to z życiem i ekspresją  
w głosie. Podkreślaj wyrazy, na których będziesz chciał 
się skupić. W jaki sposób? Oto trzy popularne metody: 
1) Czytaj te słowa głośniej niż pozostałe, 2) zmieniaj 
modulację głosu lub 3) zrób pauzę przed i po wyrazie, 
na który chcesz położyć nacisk. 

Nigdy nie czytaj Pisma „drewnianym”, bezbarwnym 
głosem, jakbyś czytał z książki telefonicznej. Nigdy 
również nie śpiesz się z czytaniem, jakby tekst Pisma 
był mało ważnym dodatkiem do kazania – on zawsze 
ma być jego centralnym punktem. Dlatego czytaj go  
z życiem i zapałem.
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Ćwicząc czytanie wybranych fragmentów, pracuj 
nad podkreślaniem odpowiednich wyrazów i werse-
tów, które chcesz uwypuklić. Ćwicz dotąd, aż będziesz 
umiał przeczytać je z entuzjazmem, ożywieniem  
i odpowiednią emfazą.

Brak wskazania praktycznych zastosowań 
tekstu

Nie wystarczy tylko dobrze przeczytać fragment 
Biblii. Musisz również wyjaśnić słuchaczom, dlaczego 
go czytasz. Jego praktyczne zastosowanie może być 
oczywiste dla ciebie, ale niekonieczne dla słuchaczy. 
Należy w prosty sposób wskazać powiązanie cytowa-
nego fragmentu z twoją argumentacją.

Przypuśćmy na przykład, że głosisz na temat nie-
stosowania przemocy i cytujesz 2 List do Koryntian 
10,4: „Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest 
cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy 
Bożej”. Nawet jeśli związek z tematem kazania wydaje 
się oczywisty, trzeba wyraźnie na to wskazać. Możesz 
zapytać: „Jakiego oręża powinni używać chrześcijanie 
według Pawła – cielesnego czy duchowego?”.

Czytanie zbyt wielu fragmentów Pisma
Czy powiedzenie, że „lepsze jest wrogiem dobrego” 

jest prawdziwe? Tak! Lubię niemieckie ciasto czekola-
dowe i jeśli ktoś mnie częstuje kawałkiem, to trudno 
mi odmówić. Ale gdyby mnie poczęstowano od razu 
dziesięcioma kawałkami – albo piętnastoma? Nie, 
dziękuję. Jesteśmy w stanie zepsuć coś nadmiarem 
rzeczy dobrych.

Jesteś w stanie przeczytać zbyt wiele fragmentów 
Biblii podczas kazania. Owszem, cytaty są kluczowe 
dla całości przesłania. Ale (podobnie jak z pysznym 
deserem) można w tej sprawie przesadzić. Osobiście 
włączam do kazania tematycznego od pięciu do sze-
ściu fragmentów Biblii. Jeśli słuchacze muszą stale 
wertować swoje Biblie w poszukiwaniu podawanych 
cytatów, to prawdopodobnie masz ich za dużo. 

Zasypanie zgromadzenia stertą wersetów świadczy  
o lenistwie kaznodziei, któremu nie chciało się porząd-
nie przygotować. Każdy tak potrafi. Jak pisałem wcze-
śniej, powinieneś zacząć od kilku cytatów z Biblii,  

a potem na nich budować. Ale musisz budować. Jeśli 
wylałeś przed słuchaczami fundament i postawiłeś 
tylko słupki, zostawiając budowlę bez ścian i dachu, 
to w ogóle nie wygłosiłeś kazania.

Nieprzygotowani mówcy nie wykładają cytowanych 
przez siebie wersetów. Po prostu je czytają, krótko 
komentują i przechodzą do kolejnych fragmentów. 
Nigdy tak nie rób. Poświęć odpowiedni czas na wyło-
żenie Słowa, które czytasz, a potem na Nim buduj. 
Ogranicz ilość wersetów, żeby móc w pełni rozwinąć 
te, których używasz. Upewnij się, że słuchacze zrozu-
mieli ich sens i praktyczne zastosowanie.

Zdaję sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach 
konieczne jest przeczytanie wielu wersetów, żeby 
przedstawić myśl przewodnią. Jest to szczegól-
nie istotne, jeśli próbujesz pokazać biblijną prawdę 
sprzeczną z falą zwodniczych nauk w kościołach głów-
nego nurtu. Istnieje kilka sposobów stosowania dużej 
liczby cytatów w takich sytuacjach bez zmuszania słu-
chaczy do nieustannego wertowania swoich egzem-
plarzy Biblii.

1. Możesz wyświetlać wszystkie fragmenty przy 
pomocy projektora. W ten sposób zgromadzenie 
będzie je czytać bez konieczności wyszukiwania.

2. Możesz poprosić kilka osób, żeby odczytały na 
głos konkretne fragmenty, a reszta społeczności niech 
słucha.

3. Możesz poprosić słuchaczy o śledzenie tylko kilku 
kluczowych fragmentów, gdy będziesz je czytał na 
głos. Pozostałe wydrukuj sobie w konspekcie i odczy-
tuj, a pozostali mogą słuchać.

Inne problemy związane z czytaniem
Czytanie Psalmów

Księga Psalmów jest zbiorem pieśni. Właściwie sta-
nowiły one żydowski śpiewnik, którego używał rów-
nież wczesny Kościół.

Dzisiejsze śpiewniki zawierają nuty, które są prze-
znaczone dla śpiewających i muzyków, ale oczywiście 
nie stanowią tekstu. W większości śpiewników możecie 
zauważyć nad niektórymi wyrazami takie określenia 
jak crescendo – to jest informacja, żeby śpiewać coraz 
głośniej, aż do jakiegoś punktu szczytowego melodii.
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Cytując ze śpiewnika tekst ulubionej pieśni przed 
zgromadzeniem, nie przeczytalibyście słowa crescendo, 
prawda? Powód jest oczywisty – nie należy ono do 
tekstu, lecz stanowi informację muzyczną.

Podobnie w wielu Psalmach widzimy określenie sela. 
Podobnie jak crescendo, jest ono jedynie informacją dla 
śpiewających, a nie tekstem pieśni. Prawdopodobnie 
sela to był znak dla śpiewaków, żeby śpiewali w tym 
miejscu głośniej albo dla muzyków, żeby grali na cym-
bałach lub trąbach.

Bez względu na to, jakie było dokładne znaczenie 
tego słowa, na pewno nie stanowi ono części tekstu. 
Dlatego nie jest normalną praktyką czytanie go na 
głos podczas cytowania Psalmów – podobnie jak  
w przypadku crescendo w śpiewnikach. 

Jeszcze jedna drobna uwaga. Mówimy: „Otwórzmy 
Psalm 32”, a nie: „Otwórzmy Księgę Psalmów 32” 
– podobnie jak zamiast: „Otwórzmy śpiewnik 32”, 
mówimy: „Otwórzmy śpiewnik na pieśni 32”.

Biblia wymienia różne standardy miar, wag, walut, 
odległości i innych, które nie mają odpowiedników 
we współczesnych językach, na które jest tłumaczona. 
Zazwyczaj są pozostawione w tekście bez przekładu 
i przeliczeń. Współczesny czytelnik musi korzystać 
ze słowników i encyklopedii biblijnych, żeby je lepiej 
zrozumieć.

Problem polega na tym, że ludzie nie przychodzą do 
kościoła ze słownikami czy encyklopediami pod pachą. 
Dlatego czytając fragment Biblii zwierający niejasne 
określenia, jesteś odpowiedzialny za ich objaśnienie.  
W przeciwnym wypadku znaczenie niektórych werse-
tów umknie słuchaczom.

Przypuśćmy, że mówisz w kazaniu o mannie i cytu-
jesz 2 Księgę Mojżeszową 16,16: „Oto, co rozkazał Pan: 
Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do 
jedzenia, omer na głowę”. Ile będzie można zrozumieć 
z tego wersetu? Niewiele – chyba, że wyjaśnisz, co to 
był omer.

Dlatego ważne jest, żebyś odrobił „zadanie domowe” 
i umiał podać zgromadzeniu dzisiejszy odpowiednik 
omera. Według encyklopedii biblijnej omer to było 
około 3,5 litra (miara stosowana do materiałów sypkich). 
Dobrze byłoby przynieść ze sobą pojemnik, do którego 

mieściłby się omer – teraz nagle werset ożywa. Słuchacze 
mają jakieś wyobrażenie, ile manny jadł codziennie 
każdy Izraelita.

Czytanie ze starszych przekładów Biblii
Wiele lat temu słuchałem kazania z Księgi 

Przypowieści Salomona na temat krnąbrności. Mówca 
elokwentnie, entuzjastycznie i przekonująco dowiódł, 
że Bóg nienawidzi krnąbrności. Oczywiście sam nie 
chciałem być taki. Byłem tak zmotywowany, że po 
zakończeniu kazania chciałem wyjść i napomnieć 
każdą krnąbrną osobę, która stanęłaby na mojej 
drodze! Jedyny problem polegał na tym, że nie miałem 
pojęcia, co to znaczy być krnąbrnym. Mówca w ogóle 
tego nie wyjaśnił. 

Korzystanie ze starszych przekładów Biblii (w Polsce 
do niedawna popularna była Biblia Gdańska z 1632 
roku, która dopiero w 2017 roku doczekała się pełnej 
wersji uwspółcześnionej – przyp. tłum.) wiąże się  
z ich archaicznym językiem, nieraz bardzo trud-
nym dla współczesnego czytelnika. Niektóre wyrazy 
powszechnie stosowane w XVII wieku już dawno 
wyszły z obiegu, ponieważ każdy język ewoluuje  
z czasem. Przygotowując kazanie, korzystaj w takich 
przypadkach z nowszych przekładów, porównując je 
ze starszym, jeśli z takowego korzystasz. To ci pozwoli 
uniknąć problemów z archaizmami niezrozumiałymi 
dla słuchaczy.

Przykładem może być staropolskie słowo „koń-
czyny”, które w XVII wieku oznaczało „granice, 
końce, krańce”. Gdy będziesz cytował jakiś fragment 
Biblii Gdańskiej zawierający słowo „kończyny”, wów-
czas powinieneś wyjaśnić słuchaczom, że w roku 1632 
ten wyraz miał zupełnie inne znaczenie niż dzisiaj. 
Inaczej mogą go błędnie zrozumieć.

Kolejny krok
Czytanie Biblii na głos jest prawdopodobnie pierw-

szym krokiem w oswajaniu się z publicznym przema-
wianiem. Następnym jest wygłaszanie krótkich roz-
ważań. Teraz chciałbym podać kilka wskazówek na 
temat ich przygotowywania, żeby mogły szczególnie 
zbudować słuchaczy.
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Wielu dawnych świętych w różnych chwilach znaj-
dowało się w stanie takiego przygnębienia, że czuli 
się, jakby przewalały się nad nimi morskie bałwany,  
a głębia przyzywała głębię. Abraham zmagał się  
z Bożymi obietnicami, aż spadł na niego strach i głęboka 
ciemność. Gdy Jakub dowiedział się, że jego brat Ezaw 
idzie mu na spotkanie z grupą czterystu mężczyzn, spę-
dził całą noc mocując się z Bogiem. Józef został wrzu-
cony do studni przez własnych braci, a potem sprze-
dany obcym bez względu na jego cierpienie. Mojżesz był 
wielokrotnie doprowadzany do rozpaczy przez własny 
naród, obwiniający go o wszelkie trudności po tym, jak 
poświęcił się całkowicie przywiedzeniu ludu do Boga. 
Rut straciła męża i udział w Bożym przymierzu, lecz 
mimo to nie chciała wracać do bogów swojej rodzi-
mej ziemi. Jefte, wołając do Boga, złożył Mu szczery 
ślub, a potem jego zwycięstwo zmieniło się w rozpacz  
i żałobę. Dawid, mąż według Bożego serca, po ucieczce 
od Saula zastał Syklag spalone ogniem, a jego żony  

„Dawid wzmocnił się 
w Panu, swoim Bogu”

i dzieci zostały uprowadzone. Rodziny jego braci rów-
nież zostały porwane, a oni sami chcieli go ukamieno-
wać za tę stratę. Z jego doświadczenia wynika jednak, 
że w chwilach najczarniejszej rozpaczy można znaleźć 
klucze do wzmocnienia i nadziei. „Dawid wzmocnił się 
w PANU, swoim Bogu”.

Święci w bieżącym Roku Pańskim również znajdują 
się czasami w stanie potężnego przygnębienia. Nie na 
darmo Pismo nas poucza, abyśmy „nie zniechęcali się 
w (…) umysłach i nie ustawali” (Hbr 12,3) z powodu 
prób i ucisków, jakie nas czekają. Jednym z częstych 
powodów naszych upadków jest fakt, że jesteśmy 

—Samuel Martin

Pytania do dyskusji
1. Wymień sześć przypadków, w jakich podawanie 

cytatów może zakłócić kazanie.

2. Co może zrobić mówca, żeby zapobiec błędnemu 
podaniu cytatu?

3. Wymień pięć kroków prawidłowego wprowadze-
nia do cytatu.

4.  Jakie trzy metody można stosować, podkreślając 
konkretny wyraz we fragmencie Biblii?

5. Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy masz w kaza-

niu dużą liczbę cytatów?

6. Czy powinieneś czytać na głos słowo sela podczas 

czytania Psalmów?

7. Na co zwrócić uwagę w przypadku korzystania 

ze starszych przekładów Biblii?

Zaczerpnięto z Plain Speaking
©   2007 David W. Bercot

Wyd. Scroll Publishing
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

W chwilach najczarniejszej rozpaczy można znaleźć 

klucze do wzmocnienia i nadziei.
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zaskoczeni przez doświadczenie i nieprzygotowani. Czy 
istnieje jakakolwiek wymówka dla braci w Panu, którzy 
jak przyjaciele Hioba zamiast wesprzeć nas w potrze-
bie, ranią dodatkowo fałszywymi oskarżeniami? Czy 
istnieje jakaś wymówka dla tych, którzy nie są przygo-
towani na niespodziewane straty spowodowane poża-

rem, oszustwem, kosztami sprawy sądowej lub prześla-
dowaniami? Czy można usprawiedliwić konsternację  
w wyniku śmiertelnej choroby, stanięcia w obliczu 
śmierci lub utraty kogoś najbliższego? Pismo nakazuje 
nam uzbroić umysły na takie sytuacje. To jest sposób 
świętych wszystkich czasów i samego Syna Bożego, 
który w chwili największego bólu dał mu wyraz woła-
jąc „Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?”.

Głupiec rzekł w swoim sercu, że droga nikczemnych 
jest łatwa i poszedł za pożądliwymi zachciankami. 
Dlatego wielu świętych odczuwa pokusę kwestionowa-
nia swego Boga w trudnych chwilach, widząc jak powo-
dzi się bezbożnym. Tak, wielu broni łatwego chrze-
ścijaństwa, wymagającego niesienia lżejszego krzyża  
w zamian za trochę pustej chwały tego świata. Niech ta 
kwestia zostanie raz na zawsze rozwiązana i tysiąc razy 
potwierdzona − nie! − w sercach wszystkich wiernych 
Jezusowi. Bezbożnicy nie zastanawiają się nad długofa-
lowymi konsekwencjami swego postępowania sięgają-
cymi wieczności, a w chwili ich końca nie znajdą pocie-
chy dla swych dusz.

Natomiast sprawiedliwi, idąc za przykładem bogo-
bojnego Dawida, w chwilach największego przygnę-
bienia będą się wzmacniać w ich Bogu. To coś więcej 
niż zwiewna emocja niestałego umysłu. Coś więcej 
niż powierzchowne domaganie się, żeby Pan zawsze 
znalazł drogę wyjścia z problemów dla swego ludu. 
Chodzi o przekonanie wyrażone kiedyś przez Hioba: 
„Choćby mnie zabił i tak będę Mu ufał”. Na tym polega 

uchwycenie się wiarą Boga, który jest wierny i który dał 
nam swoje Słowo, a także dowiódł świętym wszystkich 
czasów: „Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę”. „Choćby 
ojciec i matka mnie opuścili, Pan mnie podniesie”. Jak 
Pan ma okazać swą wielkość i piękno Jego wiecznej 
opieki, skoro twoje oczy są stale zaćmione ziemskim 
posileniem?

Chwilom przygnębienia towarzyszy świadomość 
upadku. Patrząc na spalone Syklag, Dawid z pewno-
ścią przeżywał poczucie winy za to, że w czasie wcze-
śniejszych problemów uciekł do wrogów ludu Bożego, 
czyli Filistynów. To mogło być największym rozcza-
rowaniem dla jego zwolenników, że on − mąż według 
Bożego serca oraz ich przywódca w trudnych chwilach 
− sam ich zaprowadził do obozu wroga. I Bóg skar-
cił za to ich oraz ich rodziny. Ale Dawid wzmocnił się  
w swoim Bogu. Zwrócił się do Niego w pokucie za 
grzech. Szukanie oblicza Bożego staje się pokorą w obli-
czu słabości naszego człowieczeństwa. Po upadku odro-
dzenie jest w Bogu. W Nim jest wieczna nadzieja dla 
nas w tym i w przyszłym życiu. Tak, nasza nadzieja jest 
w Bogu bez względu na to, jak głośno Zły i jego hordy 
będą trąbić: „No i gdzie jest twój Bóg?”.

W czasie przygnębienia jest ciemno i nie widać 
drogi przed nami. Lęk Dawida musiał zwiększać się  
w miarę, jak coraz wyraźniej czuł zapach dymu  
w drodze powrotnej do Syklag. Przyspieszył kroku i po 
pokonaniu ostatniego wzniesienia zobaczył scenę całko-
witego zniszczenia, która wdarła się w jego świadomość. 

Głębia rozpaczy Izraelitów widoczna była w płaczu do 
momentu, gdy nie było już siły płakać. Co można było 
zrobić? Minęło już trzy dni, odkąd Syklag puszczono  
z dymem, a wróg dawno stamtąd odszedł. Nie było już 
drogi naprzód − wszystko stracone. Nie było już nawet 
z kim walczyć, a cóż dopiero mieć nadzieję na odzy-
skanie strat. Ale Dawid wzmocnił się w swoim Bogu. 
Szukał Słowa od Pana, bo w Nim zawsze jest droga 

Jednym z częstych powodów naszych upadków 
jest fakt, że jesteśmy zaskoczeni przez 
doświadczenie i nieprzygotowani.

Szukanie oblicza Bożego staje się pokorą  
w obliczu słabości naszego człowieczeństwa.
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naprzód. To jeszcze nie koniec. Bóg pokazuje drogę  
w każdym, nawet najbardziej przygnębiającym doświad-
czeniu naszego życia. Jest to droga prawdy objawionej 
w świętym Słowie Bożym. Droga poddania się Bogu, 
droga sprawiedliwości, świętości i pokoju. Droga do 
wiecznej chwały i odpoczynku zaczyna się na ziemi, 
sięgając nieba.

Przygnębienie przyniosło ze sobą ciemność i płacz; ale 
gdy Dawid wzmocnił się w Bogu, przyjął swoją odpo-
wiedzialność. Nadszedł czas wzięcia miecza i wywarcia 
pomsty na wrogach jego duszy. Pokuta? Tak. Wołanie 
do Boga? Tak. Ale jest coś jeszcze. Ciało musi zostać 
ukrzyżowane w tych dziedzinach, w których zaszko-
dziło duszy (2 Kor 10,3-6). Czy pozwolimy, żeby jedze-
nie i picie były naszym zaspokojeniem aż do dnia potę-
pienia? Czy podamy tyły olbrzymom tej ziemi? Czy 
może pójdziemy gorliwie za przykładem wiernych, 
którzy wzięli krzyż, zaparli się siebie i świata, a potem 
stanęli mężnie do tego stopnia, że odrobili straty i odzy-
skali swoich najdroższych oraz ich zbawienie?

W czasie przygnębienia wydaje się, że wszystko 
przepadło. To czas, w którym mężczyźni wypłakują 
swoje serca. Kamienują przywódcę lub przywódców. 
Lekceważą i porzucają słabych. Próbują minimalizować 
własne straty i idą własną drogą. Tak wygląda histo-
ria ludzi, którzy nie uznają Pana ani Jego dzieła. Ale 
Dawid wzmocnił się w Bogu. Pouczył swoich ludzi, że 
nie powinni rezygnować z tego, co otrzymali od Pana, 
który ich zachował i wydał nieprzyjaciół w ich rękę. 
Hiob odzyskał braci, gdy im wybaczył. Pusty loch wier-
nego męczennika wreszcie otwiera drzwi przed niezli-
czonymi aniołami. Wzmocnienie się w Bogu jest świę-
tym miejscem, wspólnym ze wszystkimi świętymi 

braćmi z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Błogosławieństwa i dary Boże wylane na tych, którzy 
wzmacniają się w Panu, ich Bogu, rozlewają się na całe 
zgromadzenie. Niechaj nikt nie lekceważy daru Bożego 
dla siebie i braci, odmawiając stanięcia w swoim miej-
scu − choćby najniższym − i wzmocnienia się w Bogu 
poprzez podzielenie się z braćmi swoim brzemieniem. 
Niechaj święta, wzajemna troska, dzielenie i zachęta 
stanie się przykazaniem i zarządzeniem dla całego ludu 
Bożego na zawsze.

Z biegiem dni i lat lud Boży przechodził przez wiel-
kie uciski, a nawet przez ciemną dolinę przygnębienia. 
Droga przed nami jest nieznana, lecz próby i pokusy,  
a nawet wielkie nieszczęścia, są pewne. „Skoro i my 
mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, 
zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak 
łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym 
nam wyścigu; patrząc na Jezusa, twórcę i dokończy-
ciela wiary, który z powodu przygotowanej mu rado-
ści wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł 
po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który 
zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzesz-
ników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach  
i nie ustawali” (Hbr 12,1-3).

„I Dawid znalazł się w wielkim utrapieniu, bo lud 
chciał go ukamienować. Dusza całego ludu bowiem 
była rozgoryczona z powodu swoich synów i córek. 
Dawid zaś wzmocnił się w PANU, swym Bogu”.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, grudzień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bóg pokazuje drogę w każdym, nawet najbardziej przygnębiającym doświadczeniu naszego życia. 

Jest to droga prawdy objawionej w świętym Słowie Bożym. Droga poddania się Bogu, droga sprawiedliwości, 

świętości i pokoju. Droga do wiecznej chwały i odpoczynku zaczyna się na ziemi, sięgając nieba.
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Jak mąż i żona radzą sobie w sytuacji, gdy się ze 
sobą nie zgadzają? Stwierdzenie, że się nie zgadzają, 
nie jest równoznaczne z tym, że gniewają się na siebie 
nawzajem, albo że któreś z nich przyjęło nieprzejed-
naną postawę w spornej sprawie. Życiowe problemy nie 
zawsze są łatwe do rozwiązania, a szukając tego wła-
ściwego mąż i żona mogą dojść do wniosku, że każde 
z nich ma inny sposób dotarcia do celu. Mogą nawet 
uświadomić sobie, że ich cele są różne.

Kobiece spojrzenie na życie różni się od męskiego. 
Kilka lat temu miałem przywilej nauczać w damskiej 
klasie szkoły niedzielnej. Przygotowałem się do dyskusji 
w taki sposób, jak to zawsze robię przed zajęciami dla 
mężczyzn. Tymczasem spotkała mnie niespodzianka! 
Zadawane przeze mnie pytania okazały się niewypa-
łem. Kobiety nie znalazły w nich nic stymulującego ani 
istotnego. Miały na myśli coś zupełnie innego! Kiedy 
pozwoliłem im zadawać własne pytania, lekcja poto-
czyła się w kierunku zupełnie innym niż mógłbym 
przypuścić. Nie przestałem się zdumiewać ich spostrze-
żeniami i punktem widzenia. Znacznie różnił się od 
mojego, ale nie można mu było odmówić zalet. 

Mężczyźni i kobiety nie tylko mają różne spojrze-
nie na życie, ale mąż i żona mają różne osobowości, 
pochodzą z różnych środowisk i z pewnością odkryją, 
że fizycznie i emocjonalnie są zupełnie odmiennie 
stworzeni. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że 
pełna zgodność między mężem i żoną nie zachodzi 
automatycznie.

Wprawdzie różnorodność może dodawać życiu 
uroków, a przeciwne osobowości często się wzajemnie 
przyciągają, lecz koniecznością jest znalezienie przez 
męża i żonę sposobu na osiągnięcie harmonii poglądów 
mimo ich różnicy. Biblia zadaje pytanie: „Czy dwóch 
może chodzić razem, jeśli się nie zgadzają?” (Am 3,3). 
Odpowiedź jest oczywista. Niewielkie różnice zdań 
zazwyczaj wpływają na inne dziedziny życia. Następnie 
dochodzi do nieporozumień, zranienia uczuć oraz zała-
mania wzajemnego zaufania, a potem miłości.

Mąż i żona stojący wobec rozbieżności celów i metod 
ich osiągania powinni uczciwie stanąć również wobec 
innej konieczności – poddania się woli Bożej. Starając 
się łączyć życie dwojga ludzi w jedno, muszą poddać 
Bogu swoje osobiste cele i ambicje. Zamiast wykonywać 

—Richard Koehn

Boży kompromis
Fragment książki Potrójny sznur

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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dwa odrębne plany życiowe, teraz muszą wykonywać 
tylko jeden. Czyli Boży.

Kiedykolwiek występuje różnica poglądów między 
małżonkami, wówczas mąż uważa, że ma rację. Że 
naprawdę ma rację. Żona czuje, że to ona ma rację.  
I też jest w tym szczera. Dlatego pojawia się problem.  
I rzeczywiście, oboje mogą mieć rację – każde z wła-
snego punktu widzenia. Mąż uważa, że żona ma być 
uległa i dlatego powinna poddać się jego woli. Zdaniem 
żony mąż ma ją kochać i szanować jako „słabsze naczy-
nie”. Dlatego jest odpowiedzialny, żeby wybrać jej roz-
wiązanie. I tu oboje mają rację!

Jeśli każde z nich obstaje przy swoim, to podział stop-
niowo się rozszerza i szybko może się stać przepaścią 
pozornie nie do pokonania. 

Bóg podał sposób – albo miejsce – w którym te róż-
nice mogą się spotkać i pogodzić. Jest ono wystarcza-
jąco obszerne, żeby mąż i żona mogli tam stanąć razem, 
a nie osobno. To miejsce należy do Boga. Ja nazywam 
je „Bożym kompromisem”.

Wielokrotnie tarcia między mężem a żoną sprowa-
dzają się do następującego pytania: „Na czyje wyjdzie 
– na moje, czy na jej/jego?”. Czy przy takiej postawie 
zasadnicza kwestia nie zawisa w próżni? Tak naprawdę 
zasadnicze pytanie brzmi: „Czy wyjdzie na Boże?”. 
Powinno być oczywiste, że gdy mężczyzna i jego 
życiowa towarzyszka się poróżnią, a potem nie potra-
fią znaleźć pokojowego rozwiązania problemu, to Bożą 
wolą nikt się nie przejmuje.

Jeśli mężczyzna przestanie się egoistycznie upierać 
przy swoim, to zaczyna wchodzić na grunt kompro-
misu. Następnie zadaje sobie pytanie: „Jaka jest wola 
Boża w tej sprawie?”. Gdy szczerze i otwarcie staje przed 
tym pytaniem, serce mu podpowiada: „Tak naprawdę, 
to chodzi mi o to, żeby wyszło na moje. A przecież 
to często prowadzi do kłopotów. Tymczasem szukanie 
woli Ojca prowadzi do błogosławieństwa”.

Wycofując się ze swojej nieprzejednanej postawy, 
którą jeszcze do niedawna prezentował, może powie-
dzieć żonie: „Kochanie, nie jestem pewien, czy moje 
rozwiązanie naszego problemu jest właściwe. Zacznijmy 
się modlić i zostawmy tę sprawę, aż oboje będziemy 
mieć jakieś wyraźniejsze prowadzenie od Pana”. Gdy 
żona wyczuwa zmianę w nastawieniu męża, wówczas jej 
własny egoizm w danej sytuacji zaczyna słabnąć. Ona 
również pragnie, by w rozwiązaniu problemu wypełniła 

się wola Boża. I tak oboje rezygnują z własnej perspek-
tywy, próbując zrozumieć, co Bóg ma do powiedze-
nia na sporny temat. W czasie szukania woli Bożej 
mąż i żona stoją razem, a nie osobno. Żadne z nich nie 
czuje presji do poddania się drugiej stronie. Żadne nie 
wyczuwa w drugiej stronie postawy „Ale ja mam rację”. 
Oboje dobrowolnie poddają się Bogu.

Gdyby mężowie i żony stający wobec różnicy zdań 
obierali taki model rozwiązania problemu, to wielu 
sporów mogliby uniknąć. Dalsze przepychanki nie 
miałyby sensu. Różnice poglądów i celów zostałyby 
przesłonięte wspólną zgodą na poznawanie poglądu 
Bożego.

Stając w obszarze Bożego kompromisu, mąż i żona 
muszą uważać, żeby uniknąć pewnej pułapki. Chodzi  
o przekonanie, że oto jemu lub jej zostało objawione 
Boże rozwiązanie i teraz pozostało tylko ogłosić dru-
giej stronie, co powinna zrobić. Są przypadki, gdy mąż 
uważa, że Bóg do niego przemówił, co daje mu przy-
wilej (a nawet odpowiedzialność) przekonania żony, 
że musi się poddać jego objawieniu. Równie często 
podobny błąd popełnia ona. 

Duch Bożego kompromisu jest całkiem inny. 
Zarówno mąż, jak i żona mają wzajemną świadomość 
potrzeb i pragnień. Jeśli mąż odbiera kierunek rozwią-
zania problemu, to dzieli się nim z żoną. Gdy ona nie 
widzi go wyraźnie, mąż chętnie czeka – albo żona doj-
dzie do podobnego wniosku, albo zaproponuje rozwią-
zanie, które nawet okaże się lepsze.

Mąż nie zakłada, że kierunek obrany przez niego jest 
ostatnim słowem w dyskusji czy kompletnym rozwią-
zaniem. Jeśli żona pierwsza odbierze coś od Pana, to 
przyjmuje takie samo neutralne i cierpliwie podejście.

Częstokroć, gdy porzucamy własne odczucia i pre-
ferencje, zgoda na obranie wspólnego kursu jest 
niemal natychmiastowa – wola Boża staje się natych-
miast oczywista. W innych sprawach większej wagi 
konieczny będzie czas na weryfikację. Jeśli małżonko-
wie myślą o przeprowadzce w nowe miejsce, budowie 
nowego domu, adopcji dzieci, zmianie pracy czy wzię-
ciu długoterminowego kredytu, dobrze zrobią rozważa-
jąc te sprawy na gruncie Bożego kompromisu, aż Jego 
prowadzenie i wola staną się jasne dla obojga i będą 
mogli podjąć zgodną decyzję.

Jeśli mimo szczerych wysiłków obojga pewne pro-
blemy wciąż pozostają nierozwiązane, to powinni 
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poszukać głębszej przyczyny konkretnej różnicy zdań. 
Powody długotrwałego braku porozumienia poda-
wane przez obie strony zazwyczaj nie dotykają istoty 
problemu.

Mąż może mówić: „Moja żona jest zbyt rozrzutna” 
albo „Żona nie docenia moich rodziców”. Z kolei żona 
czasami narzeka: „Mój mąż nie ma czasu dla mnie  
i dla dzieci. Zawsze jest zajęty”. Albo: „Nigdy nie mogę 
od niego uzyskać konkretnej odpowiedzi” lub „Wydaje 
mi się, że on ignoruje moje prośby o naprawienie czegoś 
w domu”.

Prawdziwy problem wyrażany w taki sposób przez 
zranione serca można podsumować następująco: 
„Straciłam/straciłem przekonanie, że mąż/żona rozu-
mie moje potrzeby i że jemu/jej na nich zależy”.

Jeden czy dwa przypadki rozrzutności żony nie spra-
wiają, że mąż dochodzi do powyższego wniosku. Dwie 
lub trzy sytuacje, w których coś w domu przez dłuż-
szy czas czeka na naprawę albo dwa lub trzy późniejsze 
powroty męża z pracy nie powodują, że żona dochodzi 
do przerażającego wniosku: „Mój mąż tak naprawdę 
nie rozumie moich potrzeb ani mu na nich nie zależy”. 
Taka konkluzja pojawia się jedynie wtedy, gdy pojedyn-
cze działania, zaniechania czy reakcje pozbawione wraż-
liwości stają się normą, a cierpiący współmałżonek jest 
wyczerpany wysiłkami, żeby coś na to poradzić.

Mąż lub żona może popełniać wiele błędów  
i zaniedbań, ale jeśli druga strona czuje jego lub jej pra-
gnienie zrozumienia i ogólnie wie, że jej potrzeby są 
priorytetem, to w rzeczywistości problemu nie ma.

Każda para małżeńska prędzej czy później odkryje, że 
czasami pojawiają się różnice zdań. To może być słowo 
wyrażające niecierpliwość. Cieknący kran. Spóźniona 
kolacja. Chwilowe zranienie uczuć. To wszystko można 
przetrwać, a miłość i pokój szybko powrócą pod warun-
kiem, że istnieje podstawowe przekonanie: „Mój part-
ner troszczy się o mnie i zrobi wszystko, co dla mnie 
jest najlepsze”.

To prawda, że mąż potrzebuje czasu, żeby nauczyć się 
rozumieć i właściwie reagować na potrzeby swojej żony. 
Ona pewnie będzie musiała się nauczyć prawdziwej 
uległości wobec męża w pewnych sprawach. Ponieważ 
nauka trwa i nie została jeszcze ukończona, w ich rela-
cjach będą się pojawiać trudne chwile. Jeśli jednak oboje 
będą wzajemnie otwarci i uczciwi wobec swoich potrzeb 
i uczuć, a także oboje będą je poddawać Bogu na grun-
cie Jego kompromisu, to trudne chwile będą coraz rzad-
sze i coraz łatwiej przezwyciężane.

Zaczerpnięto z ksiązki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Komunikacja
—Colin Priest

Jednym z kluczy do zwiększenia siły małżeństwa jest 
komunikacja. Może ona dosłownie zbudować albo znisz-
czyć wasz związek.

Aby zbudować silne małżeństwo, trzeba ze sobą roz-
mawiać − szczerze wyrażać swoje myśli i odkrywać 

całkowicie, co mamy w sercach. Elementem dobrej 
komunikacji jest również słuchanie nie tylko tego, co 
współmałżonek mówi, ale również tego, czego nie mówi 
wprost. Innym aspektem komunikacji jest wyjście poza 
mówienie i słuchanie, polegające na okazywaniu uczuć. 

Klucze do silnego małżeństwa
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Miłość musi być okazywana, na podstawie zobowią-
zań trzeba działać, a zaufanie trzeba podtrzymywać. 
Szczególne zachowania w stosunku do męża czy żony 
komunikują więcej niż słowa. Równie ważnym elemen-
tem komunikacji jest modlitwa. Wyrażamy w niej nasze 
najgłębsze pragnienia, wyznajemy potrzeby i podejmu-
jemy decyzje skutkujące zaangażowaniem. Gdy małżeń-
stwo modli się razem, znacznie lepiej rozumie i wyczuwa 
duchową temperaturę i relację z Bogiem drugiej strony 
(1 P 3,7).

Jakie mogą być przeszkody w komunikacji budującej 
małżeństwo? Prawdopodobnie najbardziej powszechną 
jest brak czasu na rozmowę. Jesteśmy bardzo zajęci. 
Wieczorami często nie mamy czasu. Okazje do wspól-
nego przedyskutowania spraw łatwo marnujemy, rozma-
wiając o błahych sprawach codziennych i doraźnych tro-
skach. W ten sposób rzadko się zdarza, że dzielimy się 
tym, co nas najbardziej trapi.

Możliwe, że cierpimy na brak wzajemnego zaufania. 
Czy nasze słowa zostaną zrozumiane właściwie? Czy 
współmałżonek nie potraktuje ich zbyt osobiście i nie 
poczuje się dotknięty? Mówimy sobie: „To jest sprawa, 
którą muszę przerobić sam (sama)”. W efekcie oddalamy 
się od siebie nawzajem, a nasza miłość powoli gaśnie. 
Komunikacja nie tylko wymaga zaufania, ale również 
buduje zaufanie.

Troski czy stres również mogą utrudniać komunika-
cję. Może praca się przeciąga i trudno wrócić do domu. 
Musimy planować z wyprzedzeniem. Myślimy o roz-
mowach telefonicznych, które musimy odbyć. Może 
ciąży na nas presja finansowa czy ciężar odpowiedzial-
ności w kościele albo w szkole. Okazuje się, że trudno 
nam wyłączyć się i skoncentrować na komunikacji ze 
współmałżonkiem.

Innym utrudnieniem we wzajemnej komunikacji mał-
żeńskiej są media społecznościowe. Jako kościoły konser-
watywne odrzucamy zbytnie angażowanie się na takich 
portalach jak Facebook czy Instagram i mamy ku temu 
ważne powody. Bóg zaprojektował nas jako istoty spo-
łeczne, które z natury odczuwają potrzebę bliskich rela-
cji międzyludzkich. Wiele z nich zaspokajamy w mał-
żeństwie (1 M 2,24), ale nie wszystkie. Dlatego Bóg 
dał nam Kościół. Dom i Kościół mają wielki wpływ 
na nasze życie. Media społecznościowe natychmiast 
zmieniają kręgi wpływów, izolując od siebie nawzajem 
członków rodziny, a nawet małżonków, którzy wchodzą  

w oddzielne kręgi społeczne pełne przyjaznych, cyfro-
wych twarzy.

Co zatem może nam pomóc komunikować się w taki 
sposób, który wzmocni nasze małżeństwo? Być może 
to truizm, ale małżonkowie muszą spędzać wspólnie 
odpowiednią ilość czasu. Okazje do komunikacji daje 
wspólny posiłek, podróż czy zaangażowanie rodzinne. 
Elastyczne harmonogramy zajęć i pozostawienie wol-
nego czasu na ewentualne przerwy w pracy zmniejszy 
presję i stworzy atmosferę, w której łatwiej będzie się 
komunikować. Ktoś powiedział, że komunikacja w mał-
żeństwie pisze się C-Z-A-S. Prawdziwe zrozumienie się 
nawzajem i szczere dzielenie się myślami wymaga czasu.

Co takiego potrzebują komunikować małżonko-
wie? Oczywiście to, co przeżywają codziennie w pracy  
i w domu, plany na cały dzień, kłopoty z samocho-
dem, konieczność niezbędnych zakupów i sprawy, które 
należy załatwić w domu. Podczas omawiania tych zwy-
kłych tematów buduje się lepsze zrozumienie poglądów, 
co pomaga w organizacji i efektywności na co dzień.

Komunikacja między mężem a żoną buduje odpo-
wiedzialność, która przekłada się na wzajemne zaufanie  
i poczucie bezpieczeństwa. Wymaga to również przej-
rzystości co do spędzania czasu i spotykania się ze zna-
jomymi poza domem.

Zyskujemy również na komunikacji na poziomie 
duchowym. Mąż jako przywódca jest powołany do kie-
rownictwa w tym zakresie. Wspólne omawianie tego, 
co przeżywamy z Bogiem i gotowość do przyjmowa-
nia Wieczerzy Pańskiej w godny sposób pomagają nam 
się jednoczyć i uświadamiać sobie zmagania, jakie prze-
chodzi druga strona. Często podczas spotkań brater-
skich omawiane są sprawy dotyczące również naszych 
sióstr i jako mężowie powinniśmy mówić o tym otwar-
cie. Rozmowy na temat naszych przekonań, zmagań  
i upadków są wielkim błogosławieństwem, które wzmac-
nia więź małżeńską.

Czasami komunikacja może być utrudniona, lecz jeśli 
wydeptaliśmy już sobie ścieżki dzielenia się problemami, 
mężowie i żony mogą rozwiązywać wspólnie wiele trud-
nych problemów.

Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Pobór
—Janis Good

Obóz ćwiczeniowy armii Stanów Zjednoczonych Camp 
Lee, Petersburg, stan Virginia, rok 1917

Aldine stał w kolejce poborowych. Nogi mu się trzę-
sły, a serce waliło. Musi się stąd wydostać! Dla naśla-
dowcy Księcia Pokoju nie ma miejsca w wojsku pod 
żadnym pozorem. 

– Gotowi, marsz! − rozkazał oficer.
Aldine wystąpił z szeregu.
– Stać! − krzyknął kapitan i podszedł do Aldine’a 

Brennemana. – Co to ma znaczyć?
Aldine spojrzał w jego zimne oczy.
– Nie chcę służyć w armii, panie kapitanie. Nie 

jestem żołnierzem.
Kapitan chodził wokół Aldine’a i grupy innych męż-

czyzn odmawiających służby ze względu na sumienie, 
którzy również wystąpili. Przeklął i splunął.

– Wylądujecie w więzieniu! Tam mamy dla was 
odpowiednie miejsce!

Co, jeśli do tego dojdzie? Więzienie nie zmieni sta-
nowiska Aldine’a w sprawie niesprzeciwiania się złu.

– Wy wracajcie do swoich baraków. Reszta, koń-
czymy przerwę i wracamy do musztry.

Aldine westchnął z ulgą i nabrał otuchy, przechodząc 
przez pole wraz z całą grupą mężczyzn. Jeszcze w domu 
w Denbigh w stanie Virginia postanowił, że nigdy nie 

włoży munduru i nigdy nie będzie walczył. I oto znowu 
Bóg oszczędził mu maszerowania w mundurze, mimo 
perswazji oficerów i ich starań, żeby zrobić żołnierzy  
z takich jak on. 

Rytmiczne śpiewy i odgłos marszu powoli cichł, gdy 
Aldine wraz z całą grupą zbliżali się do baraków, czyli 
budynków wielkości stodoły, postawionych w rów-
nych szeregach na ponad dwóch tysiącach hektarów 
powierzchni jednostki wojskowej. Aldine wszedł za 
innymi do pomieszczeń złożonych z czterech dużych 
sal. Trzy z nich mieściły posłania, dla 250 ludzi każda. 
W łaźni było 10 pryszniców, a mesa stanowiła pomiesz-
czenie jadalniane.

Aldine przeszedł między rzędami pustych łóżek, 
klapnął na swoje posłanie i wyciągnął się. Mimo 
pobytu w obozie wojskowym od kilku tygodni nadal 
wszystko wydawało mu się obce. Wraz z rodzonym 
bratem Johnem zostali wcieleni do armii 19 września 
1917 roku wbrew ich woli. Nazajutrz przybyli do Camp 
Lee, spodziewając się zwolnienia ze względu na przeko-
nania religijne i odmowę służby. Ale tak się nie stało.

Aldine zamknął oczy. Dla takich jak on nastały 
trudne czasy. Żadne prośby o zwolnienie ze służby nie 
były rozpatrywane pozytywnie, nawet wobec tych, 
którzy jej odmawiali ze względu na sumienie. Wszyscy 

Część pierwsza

„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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musieli się stawiać w jednostkach w celu sprawdzenia 
ich przekonań religijnych. Był to bardzo trudny okres 
dla wszystkich społeczności amerykańskich kierują-
cych się umiłowaniem pokoju.

Aldine przewrócił się na bok i spojrzał na swego brata 
siedzącego na sąsiednim łóżku.

– John, sprawiamy tym oficerom same problemy. Oni 
nie wiedzą, co z nami zrobić.

John uśmiechnął się i zapytał:
– Bo jesteśmy słabym materiałem na żołnierzy?
– Dlaczego nie pomodlimy się wspólnie o to wszystko 

− zasugerował któryś z braci.
I tak członkowie kościołów braterskich, baptyści, 

menonici i członkowie innych denominacji zebrali się 
w kółku, skłoniwszy głowy.

– Panie, nie chcemy być w tym obozie. Chcielibyśmy 
iść Twoją drogą pokoju, więc prosimy, daj nam jakieś 
zajęcie nie związane z armią.

– Pozwól nam odnosić się z szacunkiem do władzy 
zwierzchniej nawet, gdy pozostaniemy lojalni wobec 
Twego Słowa.

– Panie, poprowadź spotkanie naszych przy-
wódców kościelnych z przedstawicielami wojska  
w Waszyngtonie. Pomóż wojskowym zrozumieć, że 
nasze przekonania opierają się na Biblii.

Zaledwie tydzień wcześniej oficer wręczył każdemu 
z nich kilof i rozkazał:

– Wyrównajcie teren.
Aldine chętnie podniósłby ten kilof i zaczął ryć 

ziemię, gdyby nie była to praca dla wojska. Ale nie pod-
niósł go w ogóle, podobnie jak pozostali.

– O co znowu chodzi? − ryknął sierżant.
– Panie sierżancie, przekonania religijne nie pozwa-

lają mi na służbę wojskową.
– Daję wam pięć minut na rozpoczęcie pracy − sier-

żant wyciągnął zegarek i zaczął odliczać czas.
Mijały kolejne minuty − trzy, cztery, pięć. Aldine, 

jego brat John i inni odmówili pracy.
– W porządku, w takim razie jesteście aresztowani!
Przez następnych kilka dni kilku oficerów próbo-

wało przekonać Aldine’a i pozostałych, żeby wykony-
wali polecenia.

– Dzień dobry, panowie − przywitał ich miło oficer, 
patrząc kolejno na każdego z uśmiechem. – Camp Lee 
to nowy obóz, ale trzeba tu jeszcze włożyć wiele pracy. 
Jesteście nawykli do ciężkiej pracy. Wiem, że robicie 

dobrą robotę na polach kukurydzy i tak dalej. Mamy 
dla was wiele bonusów, jeśli będziecie współpracować. 
Pozwolimy wam wychodzić wieczorami do miasta, 
będziecie dostawać przepustki do domu i tym podobne. 
Praca, jaką wam oferujemy, nie stoi w sprzeczności  
z waszą wiarą. Nie musicie nosić broni ani strzelać do 
wroga. Zatem bierzcie się do roboty.

Większość z nich zgodziła się wykonywać wskazane 
obowiązki, poza Aldinem i Johnem. Pewnego dnia puł-
kownik dowodzący jednostką przyszedł, żeby z nimi 
porozmawiać.

– Nie rozumiecie do końca, czego od was oczeku-
jemy, ale z czasem zrozumiecie i zgodzicie się pracować.

Przyjazny pułkownik mówił długo, starając się prze-
konać upartych Brennemanów, żeby zaakceptowali 
otrzymane ulgi w ramach służby. Wreszcie skończył 
i zapytał:

– Czy moje argumenty was przekonały?
– Nie, panie pułkowniku − odparli z szacunkiem.
Oficer zacisnął wargi i powiedział:
– Jesteście aresztowani za odmowę podporządkowa-

nia się przełożonym. Straż, odprowadzić ich do aresztu.
Aldine i John zebrali swoje rzeczy i poszli z oficerami.
– Tutaj będziecie bezpieczniejsi niż w barakach. 

Niektórzy żołnierze są na was tak wściekli, że mogliby 
wam zrobić krzywdę. Oddajcie wasze brzytwy, scyzo-
ryki i przybory do jedzenia. Oddamy wam wtedy, gdy 
będziecie ich potrzebować.

W areszcie dostawali chleb z wodą, co kilka dni na 
zmianę z innym pożywieniem. W nocy Aldine prze-
wracał się z boku na bok obok Johna, nie mogąc zasnąć 
na zimnej betonowej podłodze bez materaca. Drżąc  
z zimna modlił się, żeby mógł okazać wierność Panu 
Jezusowi. Wraz z bratem mieli pozostać w areszcie 
przez 26 dni.

Po dwóch tygodniach dziewięciu kolejnych poboro-
wych odmawiających służby ze względu na sumienie 
stłoczyło się w małym betonowym budynku, tworząc 
jedenastoosobową grupę mężczyzn pragnących pokoju. 
Strażnicy szybko się zorientowali, że ci aresztanci nie 
będą uciekać ani sprawiać problemów. Szczególnie 
jeden z oficerów darzył ich sympatią i szczerze im 
wierzył, przemycając do cel słodkie batony. Po okre-
sie restrykcji żywieniowych żołnierze przynieśli więź-
niom siekierę i żelazną blachę, żeby mogli sobie sami 
przyrządzać posiłki.
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– Łup! Łup! Łup! − odgłosy siekier niosły się daleko 
w zimowym powietrzu.

– Uwaga, drzewo!
Pień uderzył o ziemię. Wygłodniali mężczyźni pocięli 

je i rozpalili ogień, podczas gdy Aldine przyniósł  
z budynku mesy coś do podgrzania. Wkrótce rozległ się 
zapach gotowanego gulaszu. Gdy był już gotowy, męż-
czyźni nabrali sobie do pełna w swoje miski i pochło-
nęli go błyskawicznie.

Pewnego dnia do jednostki przybyli bracia starsi  
z kościoła menonitów. Aldine i John Brennemanowie 
powitali Wuja A. D. Wengera z Konferencji Menonitów 
stanu Virginia i Aarona Loucksa z wydawnictwa 
Mennonite Publishing House w Pensylwanii.

– Wiele osób modli się za was, ale powiedzcie, jak 
wam idzie − zapytali. Jak się macie duchowo?

Młodzi poborowi opowiedzieli o swoich uciskach 
w obozie i o tym, jak wieczorami śpiewali i zachę-
cali się nawzajem. Bracia starsi umocnili ich w Słowie. 
Ostatnio wydane rozporządzenia zabraniały zniechę-
cania ludzi do służby wojskowej, lecz Wenger i Loucks 
stanowczo doradzili młodym mężczyznom, żeby odma-
wiali wbrew wszelkim potencjalnym konsekwencjom, 
jakie mogłyby ich spotkać.

Po wyjeździe braci przyszły od dowódców nowe 
rozkazy.

– Macie się spakować i jutro o 8 rano być gotowi do 
wyjazdu.

Dokąd teraz pojedziemy? Zastanawiał się Aldine, 
pakując swoje rzeczy. Cała grupa się pakowała z wyra-
zem napięcia na twarzach. Traktowano ich surowo. 
Niektórzy zostali postawieni przed sądem wojskowym 
i grożono im śmiercią za odmowę wykonania rozkazów.

Rano sześćdziesięcioosobowa grupa stała w szeregu, 
gotowa do apelu. Gdy wszyscy się zgłosili, sierżant prze-
klął i powiedział:

– Każdy z was powiedział „jestem” i każdy będzie 
tego żałował.

Słowa sierżanta wzbudziły u Aldine’a niepokój. 
Dokąd ich przeniosą? Co się z nimi stanie? Kolumna 
marszowa wyruszyła, a za nią jechał wóz zaprzężony  
w dwa konie. Mężczyźni minęli ostatnie rzędy baraków, 
potem żołnierzy na placu ćwiczebnym, a potem opuścili 
całą ogromną jednostkę.

Czyżby mieli być torturowani, zastrzeleni albo wtrą-
ceni do więzienia wojskowego w Fort Leavenworth  

w stanie Kansas? W umyśle Aldine’a kłębiły się niepew-
ność i modlitwy. Pan jest z nami − przypominał sam 
sobie. W miarę kolejnych kilometrów marszu plecak 
robił się coraz cięższy.

Kolumnie wyszedł naprzeciw kwatermistrz. Widząc 
ludzi niosących plecaki, a za nimi pusty wóz, podszedł 
do niego.

– Co to ma znaczyć? − zmarszczył brwi.
Oficerowie niższej rangi wzruszyli ramionami, pod-

czas gdy kwatermistrz zwrócił się do poborowych idą-
cych w kolumnie.

– Chłopaki, wrzućcie plecaki na wóz.
Co za ulga! − pomyślał Aldine, zrzucając ciężar.
Przyszli do nowych baraków.
– To są baraki zatrzymań, gdzie pozostaniecie dopóki 

prezydent nie podejmie decyzji, co dalej − wyjaśnił 
oficer. – Urządźcie się jakoś. Potrzebujemy też kucha-
rza, żeby przejął swoje obowiązki. Macie między sobą 
kucharza?

Aldine ożywił się. Gotował na łodziach koło Norfolk 
i w tartaku, w którym kiedyś pracował. W domu wyj-
mował małże ze skorupy i gotował sobie sam. Jasne, że 
umie gotować. Przejął obowiązki kucharza. Oficerowie 
postanowili, że będzie szefem wszystkich kucharzy dla 
całej grupy, mając do pomocy kucharza wojskowego  
i sierżanta zajmującego się mesą, którzy będą mu dora-
dzać, aż się usamodzielni.

Aldine sprawdził kuchnię, pościelił łóżko i usiadł, by 
poczytać Biblię. Potem podziękował Bogu za tę zmianę 
na lepsze dla wszystkich swoich towarzyszy. Tutaj będą 
mogli się wzajemnie zachęcać, śpiewać i modlić bez szy-
derstw, przekleństw i plugawego języka żołnierzy.

Ale co będzie, jeśli prezydent będzie nadal naciskał, 
żeby poborowi odmawiający służby ze względu na 
sumienie jednak służyli na zapleczu armii wbrew ich 
przekonaniom? Czy tortury i śmierć staną się ich udzia-
łem, jak to było w niektórych przypadkach w innych 
obozach? Aldine modlił się, żeby Bóg usunął niepokój 
z jego duszy.

 —ciąg dalszy nastąpi

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



19„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ewangelia Jana 3,16

Owce są zwierzętami wymagającymi mnóstwo opieki. Nie mogą bronić się same, ponieważ nie 
potrafią kąsać ani drapać. Są łagodne i cierpliwe; złodziejom łatwo je ukraść, a dzikim zwierzętom − 
zagryźć. Są całkowicie zależne od pasterza. 

Pasterz musi znaleźć bezpieczne pastwisko i zbiornik stojącej wody, gdyż owce boją się płynącej 
rzeki czy strumienia. Pasterz także musi zapewnić im bezpieczne miejsce na nocleg oraz w czasie złej 
pogody. Takie miejsce nazywa się zagrodą dla owiec lub owczarnią. 

Istnieją różne rodzaje schronienia, których używają pasterze. Jedno z nich na przykład jest wybu-
dowane z kamienia po słonecznej stronie pagórka w pobliżu domu pasterza, z ogrodzeniem wysokim 
na około dwa metry; kiedyś mogło być ono jaskinią. Jeszcze inne to splątane kolczaste krzewy ufor-
mowane w okrąg. Pasterz spał u wejścia do owczarni i strzegł jej osobiście przed wilkami, kojotami 
oraz innym niebezpieczeństwem. Bronił owiec własnym życiem, używając pałki lub procy. 

My, chrześcijanie jesteśmy jak te owce, a Jezus jest naszym Pasterzem. On nas trzyma bezpiecznie 
z dala od zagrożenia. Jednak czasem jesteśmy nieposłuszni i wtedy Jezus musi nas szukać. Czy nasz 
Pan szuka cię dzisiaj? Czy wygrzewasz się bezpiecznie w Jego zagrodzie?

Zaczerpnięto z Partners, luty 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Owczarnie 
w czasach biblijnych

—Joanne Wilson
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Zima to pora, kiedy wszyscy potrzebujemy dodatko-
wego ogrzewania. Wykorzystanie pieców na opał mie-
szany, na pelety czy elektrycznych może powodować 
wiele niebezpieczeństw. Przyjrzyjmy się następującym 
ostrzeżeniom i zachowajmy ostrożność w nadchodzą-
cych tygodniach. 

Piece na drewno mogą być źródłem niebezpie-
czeństwa w postaci poparzenia. Powierzchnia pieca 
rozgrzewa się do 250 stopni. Niezbędne są bariery 
ochronne jak ekrany lub ogrodzenie, jeśli w domu 
mamy małe dzieci. Pamiętajmy też, że dzieci muszą 
być pod opieką odpowiedzialnej osoby. 

Zazwyczaj uważa się, że grzejnik elektryczny jest 
bezpieczniejszym dodatkowym źródłem ogrzewania. 
Upewnijmy się, że wszystkie zabezpieczenia działają 
prawidłowo. Używajmy przedłużacza, który jest odpo-
wiednio dostosowany do poboru natężenia prądu. 
Zachowajmy odpowiednią odległość pomiędzy grzej-
nikiem i środkami palnymi. Dzieci nie powinny pod-
łączać ani regulować grzejnika. Należy też sprawdzić 
kable i wtyczki, czy nie ma w nich objawów prze-
grzania lub zużycia. Nigdy nie umieszczamy kabla 
pod dywanem czy chodnikiem, gdyż mogłoby spo-
wodować niezauważalne uszkodzenia, prowadzące do 
pożaru.

Przeciwdziałanie pożarom
Teraz jest najlepszy czas na wymianę baterii w czuj-

niku dymu i sprawdzenie, czy czujnik działa. Każdy 

Bezpieczeństwo zimową porą

Ostrzeżenie przed zaczadzeniem!
 · Jeśli chcesz nagrzać wnętrze 
samochodu, nie rób tego gdy 
pojazd znaduje się w zamkniętym 
pomieszczeniu.  

 · Nigdy nie włączaj agregatu spalino-
wego w zamkniętym pomieszczeniu. 

 · Regularnie sprawdzaj stan pieca oraz 
komina.

 · Czujnik tlenku węgla (czadu) to dobra 
inwestycja pod kątem bezpieczeństwa. 

dom powinien mieć zainstalowany czujnik w koryta-
rzu i sypialniach. 

Warto poświęcić czas na przemyślenie razem  
z rodziną drogi ewakuacyjnej w razie pożaru. Choć 
ogień jest przydatny, bez środków ostrożności może 
stać się niszczycielską siłą. Nie można pozwalać dzie-
ciom rozpalać w piecykach na drewno albo naftę, 
gdyż możemy przez tę lekkomyślność przyczynić się 
do pożaru.

Jeśli używamy świeczek przy braku prądu, powinny 
być umieszczone w bezpiecznym miejscu niedostęp-
nym dla maluchów.  

 „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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Zbadaj okolicę przed zjazdem
Pewnego wieczoru grupka dzieci umówiła się na san-
ki na pagórkach pastwiska. W ciemności nie dostrzegły 
metalowego ogrodzenia od jednej strony ścieżki. Jedno 
dziecko, które zjeżdżało na brzuchu z głową do przodu, 
zjechało nieco ze ścieżki prosto na ogrodzenie. Odniosło 
ciężkie obrażenia, choć mogło być jeszcze gorzej. Jest to 
ilustracja tego, jak ważne jest saneczkowanie w siedzą-
cej pozycji i upewnienie się, że zarówno trasa zjazdu, jak 
i otoczenie jest wolne od przeszkód. Miło jest cieszyć się 
długim, szybkim zjazdem, ale podjęcie środków ostroż-
ności zawczasu zamiast ryzyka pozwoli czerpać z tego 
przyjemność do końca.

Jako pięciolatek bardzo lubiłem naszą sąsiadkę, panią 
Jenkins. Dlaczego? Z powodu jej gościnności. Kiedy 
ją odwiedzałem, rozmawiała ze mną uprzejmie, z tym 
swoim brytyjskim akcentem i dawała mi ciastko lub dwa. 
Pokonywanie różnicy pokoleń jest dobrym przepisem na 
okazanie gościnności. 

Czym jest gościnność? Jest to przyjazne przyjmowanie  
i traktowanie gości lub obcych. 

Chrześcijanie mają „okazywać gościnność” (Rz 12,13).  

W pierwszym wieku gościnność odnosiła się raczej do pomocy 
udzielanej przybyszom niż zapraszania przyjaciół na posiłek. 

Podstawowe cechy gościnności w Starym Testamencie opi-
sane są w Księdze Sędziów 19,20–21, w tym także te ele-
menty, które są obce naszej współczesnej kulturze. „Wtedy 
starzec mu powiedział: Pokój z tobą. Każdy twój brak będzie 
moją sprawą; tylko nie nocuj na ulicy. Wprowadził go więc 
do swego domu i dał osłom obrok; a gdy umyli swe nogi, 
jedli i pili”. 

Przejawy gościnności w różnych sytuacjach
—Howard Bean

Zimowa instrukcja bezpieczeństwa dla dzieci
Zima przynosi ze sobą chłód, śnieg i lód. Dzieci cieszą się z per-

spektywy jazdy na sankach i nartach, itp. Ale pamiętajcie, że są 
zasady bezpieczeństwa, które musicie stosować, aby nie doznać 
różnych kontuzji. Przetestujcie swoją wiedzę w dziedzinie kilku 
takich zasad, podkreślając właściwe odpowiedzi lub odpowiada-
jąc na pytania.

1. Planujesz zjeżdżać na sankach w miejscach innych niż dotąd. 
Co należy zrobić przed  pierwszym zjazdem?

a. położyć się na sankach
b. skierować sanki przodem do drogi
c. sprawdzić teren

2. Jaka jest najbezpieczniejsza pozycja na sankach?
a. leżąca
b. stojąca
c. siedząca twarzą do przodu

3. Dlaczego przyczepianie sanek do jadącego pojazdu jest 
niebezpieczne?

a. sanki mogą wjechać pod pojazd
b. sznur może się zaplątać o koło
c. sanki nie mogą być kontrolowane przez saneczkarza

4. Na jakie rzeczy leży zwracać uwagę na drodze, którą będziesz 
zjeżdżać?

a. ogrodzenia
b. rowy
c. kamienie

5. Po zjechaniu ze zbocza, którą stroną należy wchodzić  
z powrotem na górę?

a. trasą, którą zjechałeś
b. bokiem w znacznym oddaleniu od trasy zjazdu 
c. unikając kolizji z innymi nadjeżdżającymi użytkowni-

kami stoku

6. Dlaczego sanki z mechanizmem sterującym są 
najbezpieczniejsze?

a. bo można lepiej kontrolować trasę zjazdu
b. bo można je szybciej zatrzymać
c. bo zmieści się na nich więcej osób

7. Jak najlepiej się ubrać, aby uniknąć odmrożeń?
d. ubierz najmniej warstw ubrania
e. nie zakładaj czapki
f. załóż kilka warstw ciepłego, luźnego  

i suchego ubrania razem z czapką

Odpowiedzi znajdziesz na str. 22
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Trzy tysiące lat temu gościnność obejmowała:

 · przyjęcie gości i powitanie formułą pokoju,

 · podzielenie się swoimi dobrami,

 · zapewnienie miejsca do spania,

 · przygotowanie jedzenia,

 · nakarmienie zwierząt gości,

 · obmycie nóg,

 · podanie jedzenia gościom.
Gościnność może też dotyczyć traktowania naszych 

wrogów w nietypowych miejscach. Richard Wurmbrand, 
uwięziony w rumuńskim więzieniu, napisał w książce: 
„Torturowani z powodu Chrystusa”:

„Widywałem w komunistycznych więzieniach chrześci-
jan z nogami skutymi ciężkimi łańcuchami, torturowa-
nych za pomocą rozpalonych do czerwoności pogrzeba-
czy, którym potem do gardeł sypano sól siłą, a następnie 
trzymano ich bez wody; którzy głodowali, byli batożeni, 
cierpieli zimno — modląc się gorliwie za komunistów”.

Dalej pisze tak: „Potem zdarzało się, że i ci sami komuni-
ści kończyli w tych więziennych celach. Teraz to oni, kaci 
i niegdysiejsze ofiary przebywali w tej samej celi. I podczas 
gdy niewierzący ich bili, chrześcijanie brali ich w obronę”.

Wurmbrand zaobserwował następującą rzecz w związku  
z gościnnością: „Widywałem chrześcijan oddających ostat-
nią kromkę chleba (w tamtym czasie mieliśmy jedną 
kromkę na tydzień) i lekarstwa, które mogły im urato-
wać życie — teraz ich byłym prześladowcom jako chorym 
uwięzionym, którzy stali się ich współtowarzyszami w celi”. 

Jeszcze jest inny sposób okazywania gościnności — 
poprzez rodzinę zastępczą (albo adopcję, jeśli to możliwe). 
Moja matka Lilian straciła swoją matkę, kiedy miała roczek. 
Jej ojciec postarał się, aby pewna kobieta, pani Thurgood, 
mogła się nią opiekować. Niestety dwa lata potem jej 
ojciec także umarł. Lilian była bardzo wdzięczna państwu 
Thurgood. Po jakimś okresie życia w sierocińcu (który  
w jej wspomnieniach nie kojarzył się zbytnio z gościnno-
ścią) pewien młody pastor menonitów i jego żona ulitowali 
się nad nią i wzięli do swojego domu, kiedy miała osiem 
lat — aż do dorosłości. To właśnie w domu Cressmanów 
Lilian stała się chrześcijanką, gdy miała kilkanaście lat. 
Ta długotrwała gościnność uczyniła wielką różnicę w jej 
życiu, a co za tym idzie, w życiu jej potomków.

Jeszcze inny rodzaj gościnności może się przejawiać 
w czasie podróży. Pomyślmy o dobrym Samarytaninie  
i jego przyjaznym podejściu (Łk 10,30–37). Ofiara, której 
pomógł, doznała szkody od zbójców (w. 30). Dzisiaj jest 
taki rozbójnik, który nazywa się alkohol, i okrada ludzi ze 

zdrowia, dochodu oraz zdrowego rozsądku. Także i rodzice 
mogą być jak złodzieje, okradający dzieci: z poczucia god-
ności — poprzez ośmieszanie i ciągłą krytykę; z niewin-
ności — poprzez zmysłowe ubrania, lubieżne czyny i nad-
użycia seksualne w domu; z wiary — poprzez hipokryzję 
i zgorszenia. 

Ofiara, której pomógł dobry Samarytanin, została 
pozbawiona swoich szat. Dzisiaj wielu ludzi jest odartych 
z nadziei, pewności siebie i godności.

Ofiara znaleziona przy drodze była ranna. Ludzie mogą 
być poranieni poprzez słowa sarkazmu, oskarżenia, pogardę 
albo plotkę. Księga Przysłów 18,8 mówi: „Słowa plotkarza 
są jak rany i przenikają do głębi wnętrzności”.

Tamta ofiara została porzucona przez swoich napastni-
ków „którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając 
na pół umarłego” (w. 30). Obecnie też wielu ludzi czuje się 
porzuconych, ponieważ są lekceważeni przez innych, którzy 
nie przejmują się ich potrzebami. Nawet w kościele mamy 
takie tendencje, aby nie angażować się w życie „wyrzutków”.

Ludzie w naszych czasach muszą przejawiać zdecydowa-
nie bardziej gościnne nastawienie dobrego Samarytanina, 
który „będąc w podróży, zbliżył się do niego. A gdy go 
zobaczył, ulitował się nad nim” (w. 33). Zwykłe zauwa-
żanie człowieka i uznawanie jego fizycznych, emocjonal-
nych i duchowych potrzeb za ważne, w pełen współczu-
cia sposób, znaczy już bardzo wiele.

„A podszedłszy, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą  
i winem” (w. 34). Obecnie chrześcijanie mogą zapewnić 
oliwę i wino zrozumienia, zachęcają słowami, Bożą radą  
i odpowiednimi słowami Pisma. 

Dobry Samarytanin poświęcił czas i pieniądze na pielę-
gnację człowieka, który potrzebował pomocy. Pomaganie 
ludziom na ogół jest czasochłonne i nie przynosi dochodów. 

I wreszcie, Samarytanin dał pieniądze na dalszą opiekę 
nad rannym oraz obiecał zapłacić więcej, jeśli okaże się 
to konieczne. Ten Samarytanin ciągle troszczył się o ran-
nego podróżnego. Obyśmy i my, tak jak on, byli „gościnni 
i miłujący dobro” (Tt 1,8).

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bezpieczeństwo zimową porą: odpowiedzi:
1. c
2. c
3. a, b, c
4. a, b, c
5. b
6. a, b
7. c
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Słowo adwent pochodzi z łaciny (adventus) i oznacza „przyby-
cie” albo „nadejście”. 

Obecnie jest również często używane na określenie pierwszego 
przyjścia Jezusa jako dziecka oraz Jego Powtórnego Przyjścia.  
W grudniu skupiamy się na wspomnieniu pierwszego przyjścia 
Jezusa. Jednakże Święta Bożego Narodzenia wskazują na obydwa 
przyjścia – zarówno na narodzenie Jezusa, jak i na Jego Powtórne 
Przyjście. Chociaż raczej nie skupiamy się na tym drugim aspek-
cie w czasie Bożego Narodzenia, z pewnością byłoby to właściwe. 
Ciekawe, że w czasach średniowiecza okres adwentu był obchodzony 
jako czas przygotowania i postu przed Powtórnym Przyjściem Pana. 
Jakiż to kontrast z dzisiejszą rozrzutnością i materialistycznym świę-
towaniem! Oto kilka przemyśleń na ten temat:

A. Jan Chrzciciel został posłany, aby przygotować drogę dla 
Pana (Mt 3,3). I my jesteśmy powołani do przygotowywa-
nia drogi przed Powtórnym Przyjściem Jezusa, wypełniając 
nakaz Wielkiego Posłannictwa. 

B. Szczegóły podane przez proroków na temat Jego pierwszego 
przyjścia wydają się mylące. Miał pochodzić z Nazaretu,  
a równocześnie miał się narodzić w Betlejem i zostać wezwany 
z Egiptu. Wszystkie one się wypełniły co do joty. Wiele pro-
roctw na temat Jego Powtórnego Przyjścia również wydaje się 
mylących, ale możemy być pewni, że doskonale się wypełnią. 

C. Jezus przyszedł na świat jako bezbronne nie-
mowlę, urodzone ze skromnej ‘służebnicy Pańskiej’  
(Łk 1,38). Jednak jego Powtórne Przyjście będzie lśniło 
blaskiem chwały jako ‘Króla królów i Pana Panów’ 
(Obj 19,11-16).

D. Mędrcy szukali Go, aby oddać Mu chwałę i obda-
rzyć podarunkami (Mt 2,11), a dzisiaj ci, którzy są 
prawdziwie mądrzy, czynią to samo.

Co mogę Mu dać, gdy jestem tak biedny?
Gdybym był pasterzem, przyniósłbym owcę,
Gdybym był mędrcem, spełniłbym swą rolę,
Jednak to, co mogę Mu dać: daję mu swe serce.

 —Christina Rossetti

E. Gdy Jezus był na ziemi, wówczas został osądzony przez 
ludzi (J 18,31). Kiedy On tu powróci, wtedy będzie 
sądził wszystkich ludzi (2 Tm 4,1). 

Obyśmy mieli w sercu tęsknotę starożytnych ludzi, czeka-
jących na nadchodzącego Mesjasza i obyśmy byli gotowi na 
Jego Przyjście.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

—Loren 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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– Kiedy wreszcie skończy się zima? – zastana-
wiała się Joasia, spoglądając przez okno na miękki 
koc świeżego śniegu. Na początku dużo śniegu 
oznaczało radochę, ale teraz…? Westchnęła głę-
boko. „Kiedy znów wróci wiosna? Jest dopiero 
luty, co oznacza jeszcze długie tygodnie czekania”.

Odwróciła się z powrotem do ciasta, które 
zaczęła wyrabiać. Nagle wpadła na pewien 
pomysł. Zwracając się do mamy, która ubijała 
śmietankę na deser, wypaliła:

– Mamo, potrzebuję małej zmiany. Czy 
po upieczeniu ciasta mogę wziąć połowę 
i zanieść pani Clemmons?

– No pewnie, czemu nie? Będzie 
zachwycona – obie z mamą wie-
działy, że ich starsza sąsiadka często 
bywała samotna i dlatego poruszała 
ją każda wizyta.

I dzisiaj nie było inaczej – wyglą-
dało, jakby twarz pani Clemmons 
rozświetliła cały dom, kiedy otwo-
rzyła drzwi Joasi.

– Proszę, wejdź! – zaprosiła ją 
do środka. – Może posiedzimy 
trochę razem? Zrobię ci zaraz 
herbatę.

Joasia z łatwością gawędziła  
z rozmowną sąsiadką i czas minął 
aż za szybko. Zorientowała się, że 
pora była wracać do domu. 

– Przyjdź znowu niedługo! – 
pani Clemmons zawołała za nią na 
pożegnanie i pomachała ręką.

„Mam nadzieję, że będę mogła” – 
pomyślała Joasia.

Droga do domu była krótka. Gdy nakryła 
szybko stół do kolacji, nie mogła przestać myśleć, 
ile radości sprawiły jej odwiedziny u sąsiadki.

– Do czego się tak uśmiechasz, Joasiu? – zapy-
tała mama. – Wygląda na to, że wyszłaś z zimo-
wego dołka.

wśród zimowej 
martwoty

—Dawn Johnson
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– Joasiu, chodź na pole i pobaw się ze mną!
Joasia westchnęła i spojrzała znad książki, którą 

czytała. Jakoś nie mogła się oderwać od emocjo-
nującej historii. Dlaczego jej młodszy brat musiał 
się akurat nawinąć i wszystko zepsuć?

– Dobrze, jak skończę ten rozdział – zgodziła 
się niechętnie.

Daniel uśmiechnął się od ucha do ucha. Joasia 
nie miała pojęcia, co go tak pociągało w zabawie 
na śniegu. Wolałaby się raczej zwinąć w kłębek z 
dobrą książką. Czasem młodsi bracia potrafią być 
tacy uciążliwi! Oczywiście, kochała go, jednak 
nieraz jego nalegania działały jej na nerwy. 

Zbyt szybko rozdział dobiegł końca i Joasia 
miała pokusę, żeby czytać dalej, jednak stanow-
czo odłożyła książkę. 

– W porządku, Danielu! Gotowy do wyjścia?
Kiedy Joasia i Daniel wyszli za drzwi oku-

tani po same uszy, Joasia nie mogła zapomnieć 
o książce „Intrygujące nocne ucieczki”, która 
cały czas czekała na przeczytanie. Czytanie było 
z pewnością bardziej ekscytujące niż zabawa  
w wyjącym wietrze! Poza tym, ponieważ śnieg 
nie był wystarczająco mokry, nie da się z niego 
ulepić bałwana. „No, daj spokój, nie bądź taka! 
–powiedziała do siebie. – Nawet jeśli to średnia 
przyjemność dla ciebie, to przynajmniej nie psuj 
zabawy Danielowi”. 

Wkrótce oboje zajęli się lepieniem bałwana. 
– Potrzebujemy tylko jeszcze oczu i nosa! – 

zawołał Daniel.
– Kamyki mogą się przydać na oczy – zapropo-

nowała Joasia. – I poproszę mamę o marchewkę 

na nos – chwilę potem Joasia weszła do ciepłego 

domu.

Mama odwróciła się od kuchenki.

– Jak miło, że bawisz się z Danielem. Widzę po 

twojej minie, że również tobie to sprawia uciechę.

– To prawda. Może nawet większą niż czytanie 

– musiała przyznać. – Wygląda na to, że zawsze 

mam więcej przyjemności wtedy, kiedy robię coś 

dla kogoś. Czasem mi się nie chce, ale potem 

zawsze czuję zadowolenie!

– Wiem, co masz na myśli – zgodziła się mama. 

– Myślę, że Bóg stworzył nas w taki sposób, 

żebyśmy nie byli pochłonięci całkiem sobą. Czy 

zauważyłaś, że najszczęśliwsi ludzie to ci, którzy 

zawsze zajmują się innymi?

Kiedy Joasia odkurzała wieczorem, miała mnó-

stwo przemyśleń. „Chyba jednak reszta tej zimy 

nie będzie czasem zmarnowanym. Mam w końcu 

tyle spraw, które sprawiają, że mam czym się 

zająć”.

Zaczerpnięto z Partners, luty 2018

Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Odpowiedzi do Szczegółów biblijnych

Mojżesz: (1) Amram i Jochebed (2) a. 40 lat b. 80 lat c. 120 lat (3) a. tak b. tak c. tak d. nie (4) 2 razy (5) 2 razy (6) w Moabie (7) kiedy Jezus został przemie-
niony na górze

Aaron: (1) 3 lata (2) a. tak b. tak c. nie d. tak (3) 2 razy, raz złożyć ofiarę za swoje własne grzechy, i raz złożyć ofiarę na grzechy ludu (4) Eleazar (5) góra Hor

Jetro/Reuel: (1) 7 (2) Chobab (3) na pustyni Judy (4) Cheber (5) Żona Chebera zabiła Siserę kołkiem od namiotu. (6) Mieszkali pośród Amalekitów, których Saul 
zamierzał wyniszczyć. (7) Rekab

Kaleb: (1) Judy (2) a. 40 lat b. 40 lat c. 5 lat (3) Hebron (4) Otniel

Jozue: (1) Efraima (2) prawda (3) sługą (2 Mojżeszowa 24,13), (2 Mojżeszowa 33:11) (4) 603,550, plus plemię Lewiego, minus Kaleb (5) Pan (6) Na górze 
Gerizim i na górze Ebal (7) 31 (8) pod Jerycho (9) 110 lat
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Czy potraficie odnaleźć konkretne szczegóły na temat zna-
nych postaci biblijnych? Niektóre odpowiedzi na pewno 
już znacie, inne możecie znaleźć w wyraźny sposób podane 
w odnośnikach, ale w pozostałych przypadkach będziecie 
musieli porównać ze sobą fragmenty Pisma. 

Mojżesz
1. Kim byli rodzice Mojżesza?
2. W jakim wieku był Mojżesz

a. kiedy uciekł do ziemi Madianitów?
b. kiedy powrócił do Egiptu?
c. kiedy umarł?

3. Czy laska Mojżesza...
a. zamieniła się w węża?
b. zamieniła wodę w krew?
c. uderzyła w skałę, dając z niej wodę?
d. zakwitła?

4. Ile razy Bóg przez Mojżesza wydobył wodę ze skały?
5. Ile razy Mojżesz przebywał na górze z Bogiem przez 

czterdzieści dni i nocy?
6. Gdzie umarł?
7. Kiedy znalazł się w ziemi Kanaan?

Odnośniki: 2 Księga Mojżeszowa 4,3; 6,20; 7,17; 17,5-
6; 24,18; 34,28; 4 Księga Mojżeszowa 17,8; 20,8-11;  
5 Księga Mojżeszowa 34,5-7; Ewangelia Mateusza 17,3; Dzieje 
Apostolskie 7,23.30

Aaron
1. O ile starszy był Aaron od Mojżesza?
2. Czy laska Aarona:

a. zamieniła się w węża?
b. zamieniła wodę w krew?

c. uderzyła skałę w poszukiwaniu wody?
d. zakwitła?

5. Ile razy Aaron wchodził do Miejsca Najświętszego 
w przybytku każdego roku?

6. Kto był arcykapłanem po Aaronie?
7. Gdzie umarł Aaron?

Odnośniki: 2 Księga Mojżeszowa 7,7.10.19-20; 3 Księga 
Mojżeszowa 16,11-15; 20,23-29; 4 Księga Mojżeszowa 17,8; 
20,24-29

Jetro/Reuel
1. Ile córek miał Jetro?
2. Który z synów Jetry wędrował z Mojżeszem do 

Kananu? 
3. Ci z rodziny Jetry, którzy wędrowali wraz z Izraelem, 

znani są jako Kenici. Gdzie osiedli?
4. Który z Kenitów oddzielił się od reszty?
5. W jaki sposób ta rodzina pomogła Izraelowi?
6. Dlaczego Saul poprosił Kenitów, aby się przenieśli 

gdzie indziej?
7. Kim był Kenita, którego dzieci stosowały się do jego 

nauczania przez co najmniej dwieście lat?
Odnośniki: 2 Księga Mojżeszowa 2,16; 4 Księga Mojżeszowa 
10,29; Księga Sędziów 1,16; 4,11.17.22; 1 Księga Samuela 
15,6; 1 Księga Kronik 2,55; Księga Jeremiasza 35,1-8

Kaleb
1. Z jakiego plemienia pochodził Kaleb?
2. Ile lat:

a. Kaleb żył w Egipcie jako niewolnik? 
b. Kaleb wędrował po pustyni?
c. pomagał podbijać Kanaan?

Szczegóły biblijne
—Vernon Rudolph

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

kącik dla
dzieci
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3. O co Kaleb poprosił w ramach swojego dziedzictwa?
4. Kto został zięciem Kaleba?

Odnośniki: 4 Księga Mojżeszowa 13,6; Księga Jozuego 14,7.10.12-14; 
Księga Sędziów 1,12-13

Jozue
1. Z którego plemienia pochodził Jozue?

2. Jozue jest najpierw wymieniony jako przywódca – 
prawda czy fałsz?

3. Jozue był _________________ Mojżesza.

4. Jozue żył, kiedy ________________ (ilu?) ludzi 
zmarło na pustyni.

Carlos mieszka w Argentynie, w Ameryce Południowej. 
Teraz jest lato. Jest gorąco i szaro od kurzu. 

– Dzień dobry, Carlos – zawołała mama. – Czas wsta-
wać. Muszę iść do taty i pomóc mu, bo dzisiaj dzień 
targowy i tata zagania cielaki.

„Mee! Mee!” – głodne cielę zamuczało żałośnie.
Carlos zamrugał oczami. Dzień targowy? Musi być 

już rano. Zmrużył oczy i zerknął na porośnięty trawą 
dach. Snopy światła słonecznego wpadały do środka. 

Carlos wyskoczył z łóżka. Naciągnął spodnie i koszulę. 
Na zewnątrz było już bardzo ciepło. Nie potrzebował 
ani skarpetek, ani butów. 

Zanim wybiegł za drzwi, złapał swój kapelusz z sze-
rokim rondem, które dobrze osłaniało twarz. 

Szu-szu – stopy chłopca wzbijały małe obłoczki pyłu, 
kiedy zbiegał zakurzoną ścieżką. Szu-szu – popędził 
dookoła domu. 

– Cześć, Carlos – zawołała jego siostra Ewa. Stała  
z mamą przy grządce w ogrodzie. Wymachiwała rękami 
w stronę cielaków.

– O, Carlos! – powiedział tata, wyjmując swoją wielką 
chusteczkę, aby otrzeć pot z czoła. Trzymał sznur, który 
oplatał pętlą narowiste zwierzę.

Starszy brat Carlosa, Robert stał w pobliżu. Trzymał 
długi kij, a w drugiej ręce sznur, którym oplątywał 
innego rozbrykanego cielaka. 

– Teraz już możemy iść na targ – oznajmił. – Mamy 
dwa narowiste cielaki na uwięzi. Powinniśmy wyru-
szyć, zanim słońce zacznie przypiekać. Tak, tato?

– Tak – odparł tata. – Powinniśmy zaraz wyruszyć. 
Ewa napełnia kanistry wodą. I potem możemy już 
pójść.

– Czy ja też mogę pójść? – Carlos spytał błagalnie. 
– Mogę pójść z wami na targ? Chciałbym też trzymać 
sznur. Chcę prowadzić narowistego cielaka na targ.

Tata uśmiechnął się do Carlosa. 
– Nie, synku. Nie tym razem. Tym razem zostaniesz 

tu z mamą i Ewą. Jesteś jeszcze za mały, żeby trzymać 
sznur z takim cielakiem! Kiedy urośniesz taki duży jak 
Robert, wtedy będziesz mógł z nami chodzić na targ. 
A dzisiaj może przyniosę ci do domu niespodziankę.

Dwie łzy spłynęły po policzkach Carlosa. Potoczyły 
się po jego brodzie i spadły prosto w kurz na ziemi. 
Pomachał smutno odchodzącemu tacie, Robertowi  
i rozbrykanym cielakom. 

Tata, Robert i cielaki wzbijali małe obłoczki kurzu 

Gdy będę duży

5. Kto wybrał Jozuego, aby poprowadził Izraela – 
Pan czy Mojżesz?

6. Gdzie Mojżesz zgromadził lud, aby odczytać 
Prawo?

7. Mojżesz spotkał się z Panem przy płonącym 
krzewie. Gdzie Jozue spotkał się z Panem?

8. Jak długo żył Jozue?
Odnośniki: 2 Księga Mojżeszowa 17,9; 24,13; 33,11; 
38,26; 4 Księga Mojżeszowa 13,8; 14,29; 27,18; Księga 
Jozuego 5,13-15; 8,33; 12,24; 24,29
 

Odpowiedzi znajdziesz na str. 25. 
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2017

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– I to cała opowieść o Strażaku Malutkim − powiedziała 
mama, zamykając książkę i ściskając lekko Helenkę. – 
Biegnij umyć ząbki, a tata cię potem opatuli do spania.

Helenka ziewnęła i wycisnęła pastę z tubki na swoją 
szczoteczkę. Otworzyła szeroko buzię i zaczęła myć zęby, 
jak ją mama nauczyła: najpierw na dole, potem na górze… 
Nagle zastygła. Poczuła coś dziwnego. Czyżby to ząb się 
chwiał? Dotknęła go palcem. Tak, jeden z zębów na dole 
chwiał się tam i z powrotem. Czy to źle? Helenka szybko 
wypłukała buzię i z powrotem włożyła szczoteczkę do 
kubka. Potem pobiegła do pokoju.

Za chwilę przyszedł tatuś. Uklęknął obok łóżka Helenki 
i pomodlił się z nią. Potem wstał i pogłaskał ją po głowie. 

– Słodkich snów! Pamiętaj, że jutro jest niedziela  
i jedziemy do kościoła.

Helenka skinęła głową. „A jeśli nie będę mogła pójść do 
kościoła?” − zaczęła się martwić. 

– Dobranoc, tatusiu − szepnęła.
Tatuś wyszedł z pokoju, a Helenka znowu namacała ząb. 

Chwiał się do przodu i do tyłu. Mała łezka wypłynęła z jed-
nego oka i wsiąkła w poduszkę. Coś strasznie złego działo 
się z jej zębem! W końcu zasnęła. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Helenka przewróciła się na łóżku. Słońce już w pełni 
świeciło, rzucając tańczące refleksy na kołdrę, którą 
dostała od babci. Jednak Helenkę obleciało zimne uczu-
cie. Dotknęła znowu swojego zęba. No oczywiście, znowu 
się chwiał. Opatuliła się szczelnie swoją kołdrą. Co teraz 
będzie?

Drzwi skrzypnęły i mama zerknęła do środka. 
– Dzień dobry, Helenko! Wstawaj i schodź na śnia-

danie! − głos mamy był jak tańczące refleksy na kołdrze  
i dziewczynka poczuła się trochę lepiej. Ale jak ma jeść  

Pani Ząb
—Laurie Ann Auker

swoimi nogami. 
– Widzisz te kłębki kurzu? – zapytała Ewa. – Twoje 

stopy bardzo by się rozgrzały i zakurzyły. Zmęczyłyby 
się bardzo od długiej wędrówki na targ.

Następne dwie łzy popłynęły po policzkach chłopca. 
– No, Carlos. Rozchmurz się. Pewnego dnia, gdy doro-

śniesz, będziesz mógł być pomocnikiem taty i wtedy 
zaprowadzisz cielaki na targ. Teraz jesteś duży w sam 
raz, żeby być pomocnikiem mamy. Chodźmy do domu.

Szu-szu – małe stopy Carlosa znowu wzbijały obłoczki 
kurzu, kiedy wchodził za mamą do domu. 

– Zobacz, synku – zachęciła mama. – Możesz być 
moim pomocnikiem. Możesz mi pomóc przygotować 
niespodziankę dla taty, kiedy wróci z targu. Zrobimy 
potrawę, którą tata lubi. Na pewno będzie głodny po 
powrocie.

Carlos uśmiechnął się i otarł łzy. Chciał zaskoczyć tatę. 
I chciał być pomocnikiem mamy. 

Pracował przez całe rano, pomagając mamie przyrzą-
dzić mięso. Pomagał też ugotować ryż, a nawet zaparzyć 

herbatę. Był dobrym pomocnikiem. 
Kiedy obiad był gotowy, pobiegł do drzwi. Spojrzał 

na drogę.
– Widzę tatę i Roberta – zawołał. – Widzę tatę i jego 

niespodziankę!
Tata niósł brązową torbę. Cóż tam mogło być? Carlos 

podskakiwał z emocji. Cóż to była za niespodzianka? 
Tata zatrzymał się i otworzył torbę, a Carlos zerknął 

do środka. Zamrugał oczami. 
– Banany! – zapiszczał. – Tata przyniósł z targu 

banany. Możemy je teraz zjeść do obiadu! Dziękuję za 
niespodziankę – rozpromienił się chłopiec.

Tata również się uśmiechnął.
– Ja ci też dziękuję za niespodziankę, którą przygoto-

wałeś! I za pomoc mamie w przygotowaniu mojego ulu-
bionego dania. I za to, że jesteś takim radosnym chłop-
cem. A to oznacza, że rośniesz i robisz się duży.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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z kiwającym się zębem? Wypełzła z łóżka. Mama 
nauczyła ją składać starannie kołdrę wraz z poduszką 
i wygładzać zmarszczki, ale dziś Helenka nie miała na 
to ochoty. Może będzie musiała wrócić do łóżka, jeśli 
jest chora?

Zeszła cichutko na dół do kuchni. Mama nakła-
dała jajecznicę na jej talerz. Obok leżał chrupiący tost  
z przepysznym dżemem. Wszystko czekało na zjedzenie. 
Helenka wspięła się na swój stołek i ziewnęła. 

– Podziękujmy Panu za Jego dary − powiedział tatuś.
Zazwyczaj Helenka pomagała śpiewać tak głośno, jak 

to możliwe, ale dzisiaj ledwo mogła wyszeptać słowa. 
Po modlitwie mama spojrzała na Helenkę.
– Pomogłaś śpiewać?
Dziewczynkę zapiekły powieki; łzy już miały wypły-

nąć. Ale wtedy rodzice będą wiedzieli, że coś jest nie tak  
i pewnie będzie musiała zostać w domu, a wtedy straci 
zajęcia w szkole niedzielnej. 

Mama zerknęła na tatę. Zaczął coś mówić, ale mały 
Darek zaniósł się płaczem w sypialni i mama pobiegła 
po niego. 

Tatuś zaczął jeść, a Helenka zaledwie skubnęła swoją 
porcję. Jak mogła jeść, skoro jej ząbek się chwiał a łzy 
tylko czekały, żeby wypłynąć?

Mama wróciła do stołu z dzidziusiem na rękach. 
– Helenko, jedz. Muszę jeszcze cię uczesać.
Helenka wciąż gapiła się na talerz. Rodzice spojrzeli na 

nią i na siebie. Mama podeszła do jej krzesła.
– Źle się czujesz?
Helenka potrząsnęła niewyraźnie głową i tym razem 

łezka potoczyła się po jej policzku. Mama dotknęła jej 
czoła i spojrzała na tatusia. 

– W okolicy krąży ospa. Myślisz, że to jest to? 
Może powinnam z nią zostać w domu?

Tata pomyślał chwilę.
– Nie wiem. Helenko, jak się czujesz? Coś jest 

nie tak?
 Dziewczynka się wzdrygnęła i zaczęła głośno 

płakać. 
– Helenko − czułe dłonie mamy gładziły 

jej rozczochrane włosy. – Powiedz nam, co się 
dzieje.

Helenka podniosła głowę i potarła oczy. Potem 
wydmuchała nos w chusteczkę, którą podał jej 
tatuś. Przygryzła wargę i znowu poczuła, jak 
chwieje się jej ząb. Nowe łzy już gromadziły się 
pod powiekami, ale próbowała je powstrzymać. 
Słabym szeptem wykrztusiła:

– M… mój ząb… się kiwa. Nie mogę pójść dzisiaj 
do kościoła! − potem ukryła twarz w ramieniu mamy  
i znowu płakała.

Przez chwilę Helenka myślała, że pewnie rodzice 
też płaczą, ale kiedy podniosła wzrok na nich, mieli 
pogodne, uśmiechnięte twarze. 

Mama usiadła blisko Helenki.
– Kochanie, to zupełnie normalne, że twój ząbek się 

kiwa. To mleczny ząb i wkrótce wypadnie. Na jego miej-
sce wyrośnie ładny, stały ząb i zostanie z tobą nawet, 
kiedy będziesz już dużą panią. Tak samo będzie z pozo-
stałymi zębami i nie ma się czego bać. Bóg stworzył nas 
w taki sposób. Moje pierwsze zęby też wypadły.

– I moje też! − uśmiechnął się tata, ukazując swoje 
ładne, białe zęby.

Helenka uśmiechnęła się blado i spojrzała pytająco na 
mamę. 

– Masz na myśli, że jak ten dzidziuś ząbek wypadnie, 
to na jego miejscu wyrośnie pani ząb? 

Mama uśmiechnęła się promiennie. 
– Dokładnie tak! I spokojnie możesz iść do kościoła, 

a nawet powiedzieć swoim koleżankom o zębie. A teraz 
szybciutko zjedz śniadanie!

Helenka nabrała sporą porcję jajecznicy. Uśmiechnęła 
się do braciszka, który siedział u tatusia na kolanach. 

– Wiesz co, Daruś? Moje ząbki rosną od dzidziusiów 
aż do dorosłych pań!

Zaczerpnięto ze Story Mates, marzec 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 
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Rozdział piąty
Abigail wróciła do szkoły z nową motywacją do pilnej 

nauki. Zrezygnowała z towarzystwa pozostałych dziew-
cząt, zagłębiając się w książki, żeby jeszcze przed Bożym 
Narodzeniem zostać przodującą uczennicą.

Pewnego dnia wyszła z klasy z potężnym bólem głowy. 
Potrzebowała pozwolenia, żeby pójść wcześniej do domu 
i po drodze do sekretariatu mijała bibliotekę. Dochodziły 
z niej czyjeś przytłumione głosy. A któż to wyszedł z klasy? 
− zastanawiała się. Podczas lekcji nie wolno było nikomu 
korzystać z biblioteki i ten zakaz miał być ściśle przestrze-
gany. Ciekawość ją zatrzymała. To pewnie Sandra. Tylko jej 
mogłoby coś takiego ujść na sucho. Abigail słuchała uważ-
nie, ale nie mogła nic zrozumieć z tej rozmowy, dopóki 
ktoś nie podniósł głosu.

– Ona myśli, że jest taka piękna! Dlatego! To wzbudza 
we mnie zazdrość! − Abigail zacisnęła zęby, rozpoznając 
protekcjonalny głos Sandry.

Kogóż ona tak atakuje tym razem? Hmmm! To może być 
interesujące!

– Pamiętacie, jak chłopcom odbierało mowę z zachwytu, 
gdy wchodziła do naszego kościoła?

Abigail rozpoznała głos Edith. Powinnam się domy-
ślić, że jest teraz oddanym cieniem Sandry − pomyślała  
z niesmakiem.

– Wiem i to mnie wkurza! Zawsze się bałam słysząc, że 
rodzice zapraszają Lyle’a i Susan na weekend. Kim ona 
jest, skoro myśli, że wszyscy chłopcy leżą u jej stóp, zapo-
minając kompletnie o pozostałych śmiertelnikach!

Po plecach Abigail przeszedł zimny dreszcz. One mówią 
o mnie! Jej stopy nie mogły się poruszyć. 

– Cicho! Nie tak głośno! − ostrzegła Edith i Sandra 
umilkła. Abigail przysunęła się bliżej do drzwi, z trudem 
słysząc cichy pomruk.

– Najbardziej mnie denerwuje to, że ona się zachowuje 
tak niewinnie! Zupełnie jakby nie zauważała, jak chłopcy 
się w nią gapią!

– Dokładnie! Jestem pewna, że właśnie to ich tak pod-
nieca! − zgodziła się Sandra. – Wszędzie, dokąd idę, 
nadziewam się na nią! Mam już dosyć tej rywalizacji! 
Jej pewności siebie! Wyobraźcie sobie! Jerry mnie prosił, 

Lily BearCzęść czwarta

fragment
książki

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

Abigail
Tęsknota 

za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ



31„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ewangelia Jana 3,16

jakby był moim wybrzeżem. Cień uśmiechu zatańczył na 
jej twarzy, gdy promienie słońca przebiły się przez gałę-
zie falujące na wietrze.

Zatem to nie moja wina! Aż się wyprostowała, kiedy to 
do niej dotarło. Nie robię niczego złego! To te pełne niena-
wiści dziewczyny i ich wymyślone intrygi! Co za ulga! Ale 
ulga nie nastąpiła.

Zamiast niej usłyszała cichy szept Boga.
Odpuszczajcie... przyjdźcie do Mnie... dam wam odpo-

czynek... Niebiański Ojciec z miłością przekonywał swą 
marnotrawną córkę, pragnąc jej odnowienia, gotów 
usunąć wszelką wątpliwość i dać jej pokój oraz radość, 
których tak bardzo pragnęła.

Lecz Abigail i tym razem się nie poddała. I po każdym 
odrzuceniu Bożego głosu było jej łatwiej ulegać zwodzi-
cielowi ludzi.

A co z niesprawiedliwością, jakiej doznałaś? Co z twoimi 
planami? Przecież nie możesz się wyrzec tego wszystkiego − 
coraz śmielej ryczał przeciwnik. Jego głosu Abigail słu-
chała, odrzucając linę ratunkową zbawienia, rzucaną 
przez Boga, na rzecz własnych egoistycznych planów.

Co za różnica, czy będzie szukać Boga czy nie? 
Dziewczyny z Pines podobno są chrześcijankami, a prze-
cież widać, jak się zachowują! Poza tym, Sandra miała 
dobrą opinię w otoczeniu. Kto by uwierzył Abigail, 
gdyby opisała jej przebiegłe postępowanie? Nie, to by 
było na nic.

Przynajmniej wiem, dlaczego one mnie nie lubią. Ja 
zainteresowana chłopakami! To niedorzeczne! Nigdy nie 
interesowałam się żadnym z wyjątkiem Daniela, mojego 
ukochanego brata. I może jeszcze Jose. W tym momencie 
uśmiech wygładził zmarszczki na jej czole.

Więc dziewczyny uważają, że jest piękna! Podobnie 
uważa ciocia Irene. I oczywiście Jose mógł prawić jej 
komplementy do woli − ale to był tylko Jose. Być może 
jego komplementy były szczere. Może naprawdę jest 
śliczna. Abigail wzruszyła ramionami; to nie miało dla 
niej znaczenia. Wygląd nigdy nie pomagał jej w nawią-
zywaniu znajomości. Niech dziewczyny jej zazdroszczą, 
skoro chcą. Ona nie dba o to, co myślą!

A dlaczego nie miałabyś zrobić na złość Sandrze i zazna-
jomić się z Jerrym? − zasugerował cichy, natarczywy głos 
wewnątrz niej.

Powinnam! Doprowadzenie Sandry do wściekłości 
mogłoby być zabawne!

Głowa pękała jej z bólu. Czuła, jakby uginała się pod 
jakimś ciężarem. Nie zaznała żadnej radości, odkąd 

żebym jakoś zdobyła jej szkolne zdjęcie. On się boi zostać 
przez nią zignorowany, ale za wszelką cenę chce mieć jej 
zdjęcie! Nie do wiary! Jerry zakochany w niej!

Abigail próbowała się uspokoić. Czyżby mówiły o niej? 
Na pewno nie! To niemożliwe. Ona przecież w ogóle 
nie interesuje się tutejszymi chłopakami! O co Sandrze 
chodzi z tą „rywalizacją” między nimi?

– Oczywiście Jerry’emu coś się w głowie pokręciło. 
Któż normalny zakochałby się w pannie Abigail, kiedy 
ty jesteś wolna − padła pochlebcza odpowiedź Edith.

Abigail pobiegła dalej korytarzem. Teraz miała już nie 
tylko ból głowy, ale zaczął jej dokuczać żołądek, a żółć 
podeszła aż do gardła, gdy usłyszała tak okrutne kłam-
stwa na swój temat.

Rzut oka na bladą dziewczynę ze szklanym wzrokiem 
przekonał dyrektora pana Rogersa, że Abi czuje się nie 
najlepiej.

– Możesz iść do domu − powiedział uprzejmie.
Ja bardzo chcę do domu! Tak, chcę do domu w Cliff Grove 

− lamentowała w sercu. Zapłakana weszła do mieszkania. 
Jak one mogą mówić takie rzeczy? Jak mogą?

Nawet Ellen nie ma w domu − zauważyła. – Nie mam 
nikogo! Nikt nie dba o to, jak ja się czuję! Wybuchła pła-
czem, dając upust reakcji na niesprawiedliwe oskarże-
nia, na odrzucenie, na obrzydliwe udawanie ze strony 
dziewcząt i na wszystkie zranienia, jakich doświadczała 
w poprzednich latach. Jej delikatną sylwetką wstrząsały 
kolejne spazmy.

To nie ma sensu. Żadnego. Nikt mnie nigdy nie zaakcep-
tuje! Stopniowo się uspokoiła, a po bólu przyszło żela-
zne postanowienie. Narzuciła na siebie kurtkę i wybie-
gła, szukając pociechy w lesie niedaleko stancji.

Będę się uczyć. Ukończę szkołę z najlepszymi ocenami. 
Nigdy, nigdy nie utrudnię poczynań moich koleżanek  
z pokoju ani nie wezmę w nich udziału. Skończyłam z przy-
jaźnieniem się z tutejszą młodzieżą. Znajdę dobrze płatną 
pracę i sama się o siebie zatroszczę. Pokój nie przychodził 
do jej serca, ale determinacja była tym mocniejsza, im 
bardziej przeciwnik ludzkich dusz oklaskiwał jej decyzje.

Wysokie sosny piętrzyły się wokół niej, uspokaja-
jąc szelestem gałęzi. Abigail zamknęła oczy i pozwoliła, 
żeby spokój na łonie natury ją obmywał. Wydawało jej 
się niemal, że słyszy w tych gałęziach odgłos fal oceanu. 
Wydała z siebie głębokie westchnienie. 

Nienawidzę mieszkać w głębi lądu! Daj mi nasze 
wybrzeże i Daniela do towarzystwa, a będę szczęśliwa! Ale 
skoro muszę tu jakoś przetrwać, będę traktować ten las tak, 
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wyszła z zagajnika. Wodziła oczami po ziemi. Nikogo nie 
obchodzę. Nikogo! Wlokąc się noga za nogą, wypatrzyła 
pod leżącą gałęzią porzuconego papierosa. 

W jej umyśle odtworzyła się pewna scena.
– Masz, zapal sobie − Jose podsunął jej papierosa. – 

Spróbuj, moja śliczna. To ci rozjaśni w głowie.
Abigail zapamiętała ten pierwszy kęs zakazanego owocu. 

Miał okropny smak! Pluła i krztusiła się, próbując złapać 
powietrze, podczas gdy Jose ryczał ze śmiechu.

– Spokojnie, moja piękna. Weź spokojny wdech − namó-
wił ją do kolejnej próby, a ona go posłuchała. Potem od 
czasu do czasu przyjmowała jego propozycję wspólnego pale-
nia papierosów. Jak mogła odmówić, skoro traktował ją jak 
księżniczkę? Na początku robiła to, żeby mu sprawić przy-
jemność i w końcu okazało się, że istotnie rozjaśniło jej 
się w głowie. Poza tym, Jose był dżentelmenem i czuła się 
przy nim doceniona, nawet kiedy sobie z niej żartował. 
Uwielbiała jego wyluzowany, przyjacielski stosunek do niej 
i to, w jaki sposób okazywał jej akceptację. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zrobię to! Nie zależy mi! − zawołała Abigail, biegnąc 
z powrotem do domu. Miała nadzieję, że Ellen jeszcze 
nie wróciła.

Dobra − ucieszyła się, gdy weszła tylnymi drzwiami. – 
Jestem sama! Weszła do kuchni, schowała pudełko zapa-
łek do kieszeni kurtki, a potem pospieszyła na piętro, żeby 
wziąć pusty pamiętnik otrzymany na Boże Narodzenie. 
Teraz długopis i jestem gotowa. Och, i jakiś szczelny pojem-
nik! Koniecznie. Zbiegła z powrotem na dół po pojemnik 
na drugie śniadanie. Doskonale!

Po wyjściu z domu wróciła do zagajnika i podniosła 
z ziemi papierosa. Był lekko wilgotny i nie bardzo się 
chciał zapalić, ale po kilku próbach wreszcie zaczął się 
tlić. Poczuła, że ani Jose, ani jej znajomi z lodziarni nie 
są jakoś bardzo daleko. Gorzki smak niemal ją pozba-
wił tchu, ale zaciągnęła się krótko kilka razy, wspo-
minając swoich przyjaciół z pracy. Myślała jedynie  
o żartach i wzajemnym przekomarzaniu się, a także  
o ich sympatii, kiedykolwiek dawała sygnały, że ma 
jakiś problem.

Kto poza Jose i resztą tak naprawdę chciał mnie wysłuchać 
albo akceptował bez zastrzeżeń? − pomyślała ze złością, 
rzucając niedopałek w trawę. Walka z własnym sumie-
niem przyprawiła ją o drżenie rąk.

A co z ich wulgarnym językiem? − przekonywał Duch 
Święty. – Z kłótniami, w które się wdają? Z grzesznym 

życiem bez myślenia o jego wiecznych konsekwencjach? Jak 
możesz ich wybierać kosztem ludu Bożego?

Wiedziała, co mówi Biblia. Czyżby szukała chwały 
ludzkiej zamiast podobania się Bogu? Czy jej postępo-
wanie oddawało Mu cześć? Abigail nie chciała rozwa-
żyć odpowiedzi na te pytania pojawiające się w sercu. 
Zamiast tego, schowała pojemnik z zapałkami w dziupli, 
a potem otworzyła pamiętnik i zaczęła pisać. Przyjaciel 
to ktoś, komu możesz ufać.

Przyjaciel nigdy nie będzie cię ośmieszał, lecz będzie cię 
akceptował i wiernie stał u twego boku.

Przyjaciel jest gotów udzielić pomocy.
Wolę być przyjaciółką J niż nienawistnej chrześcijanki S.
Kogo byście wybrali na moim miejscu? 
Biblia mówi, że przyjaciel zawsze miłuje. Kto bardziej 

postępuje zgodnie z tym nauczaniem?
Odpowiedź jest jasna. Wybrałam sobie przyjaciół.

P.S.

Naprawdę rozjaśniło mi się w głowie! Skoro niewielka 
dawka wina jest dobra na żołądek, to moim zdaniem trochę 
lekarstwa na uspokojenie serca też musi być w porządku.

Dźwięk dzwonka wybił ją z samotności. Tego dnia 
lekcje już się skończyły. Słysząc odległe głosy uczniów 
wychodzących ze szkoły, została ukryta w swoim zagaj-
niku. Po co do nich wracać wcześniej niż to konieczne? 

Nikt za mną nawet nie tęsknił − gotowała się ze złości 
podczas kolacji, gdy ani jedna osoba nie zapytała jej, co 
porabiała przez cały dzień. Irytacja i obojętność poma-
gały jej usprawiedliwiać to, co robiła w zagajniku. Jaki 
mam inny wybór? − zapytała sama siebie.

Rok szkolny trwał nadal, podczas gdy Abigail stała się 
przodującą uczennicą. Poświęciła się nauce i traktowała 
to jako wymówkę pozwalającą jej unikać spędzania czasu 
z dziewczynami. 

Raz w tygodniu udawało jej się uciec z pamiętnikiem 
do zagajnika, gdzie czekał już na nią pojemnik z paczką 
papierosów i pudełkiem zapałek. Sklepik na rogu kilka 
ulic dalej ułatwiał jej ciągłe zaopatrzenie. Przestała jej 
przeszkadzać pochmurna, deszczowa pogoda śródlądo-
wego klimatu. Ułatwiała prywatność i pozwalała usuwać 
zapach papierosów z ubrania.

Ten pamiętnik to jakiś żart! − śmiała się sama do siebie. 
Ale muszę stwarzać pozory, że robię coś legalnego! Jej twarz 
wykrzywił grymas. Otworzywszy zatrzask okładki, 
sumiennie wpisała kilka zdań na temat całego dnia, koń-
cząc wielkimi literami W.P.
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Pewnego dnia nieuważnie podpisała ten skrót, który 
oznaczał WSPANIAŁE PALENIE. Pod spodem dopisała: 
Nigdy nie przypuszczałam, że papieros może zastąpić przy-
jaciela. Zakreśliła słowa papieros i przyjaciela serduszkami 
i zamknęła pamiętnik.

Skończył się luty. Abigail zaczęła liczyć tygodnie. Jeszcze 
tylko trzy miesiące szkoły − myślała. – Nie mogę się docze-
kać powrotu i pracy w lodziarni! Ciekawe, czy Jose będzie  
z powrotem. Kto wie? Wzruszyła ramionami. Jeśli nie 
wróci, to zawrę nowe znajomości.

Marzec przeszedł w kwiecień. Abigail zaczęła chodzić 
do zagajnika dwa lub trzy razy tygodniowo nie zdając 
sobie sprawy, że jest obserwowana.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dlaczego Abigail tak często chodzi do lasu? − zastana-
wiała się Rosa. Młodsza uczennica obserwowała spacery 
Abi do lasu i z powrotem, co wzmogło jej ciekawość. 
Co ona tam robi? Spotyka się z kimś? Gdyby tylko mogła 
się jakoś tego dowiedzieć... Działo się coś tajemniczego!

Za czwartym razem, gdy Rosy przyłapała Abi na wyj-
ściu do lasu, pobiegła odszukać Edith.

– Edith! Poczekaj! − zawołała zadyszana. – Chciałabym 
się czegoś dowiedzieć! Czy ty wiesz, dlaczego Abigail 
zawsze chodzi do lasu samotnie?

– Nie − prychnęła Edith. – Mam ciekawsze rzeczy do 
roboty niż śledzenie Abigail!

– No, więc chodzi tam sama − Rosy nie omieszkała 
podzielić się informacją. – I bierze ze sobą pamiętnik! 
Dlaczego ona to robi?

– Kto wie? − skrzywiła się Edith. – Zawsze nosi ze sobą 
pamiętnik. Jeśli tak bardzo chcesz wiedzieć, to dlaczego 
jej o to nie zapytasz? Pewnie pracuje nad własną auto-
biografią albo nad swoją doskonałą cerą!

Rosa spojrzała dziwnie na starszą koleżankę, która uba-
wiona własnym żartem zwijała się właśnie ze śmiechu.

Z całą pewnością Edith nie znosi Abigail − oceniła.
Rosa uwielbiała odkrywać nowe rzeczy, a szczegól-

nie rozwiązywać zagadki! Nie spocznie, dopóki nie 
dowie się, o co tutaj chodzi! Dlaczego Abi chodzi tam 
sama? Dlaczego tak często? Dlaczego zawsze bierze ze 
sobą pamiętnik? Hmmm... wygląda na to, że on jest 
ważny. Czyżby odpowiedzi na pytania Rosy były wła-
śnie tam zapisane? Czy będzie kiedyś okazja, żeby się 
tego dowiedzieć?

Rosa była zdeterminowana, żeby przeprowadzić śledz-
two. Zapytała kilka innych dziewczyn, ale żadna z nich 

nie przyjaźniła się z Abigail. Jej pamiętnik nie dawał 
Rosie spokoju. Im więcej o nim myślała, tym bardziej 
pragnęła go przeczytać. W napięciu czekała na okazję, 
żeby wziąć go do rąk. 

Och! Ależ to byłoby cenne odkrycie! Nękało ją poczu-
cie winy, ale zignorowała je. To była najciekawsza rzecz, 
jaka jej się w tym roku przytrafiła! Czujność Rosy opła-
ciła się sowicie. Pewnego dnia po prostu zauważyła go, 
jak leży niepilnowany na wierzchu. Myślała o nim tak 
długo, że bez wyrzutów sumienia otworzyła prywatną 
własność Abigail i przejrzała zawartość.

W.P. Co mogły znaczyć te inicjały? W.P. Żaden chło-
pak w szkole nie ma takich inicjałów − szepnęła do siebie.  
O, znowu i znowu, niemal przy każdym wpisie! Zbyt wiele 
to ona nie pisze. Nadzieje Rosy na znalezienie sensacji 
wyparowały. 

Przewracała pospiesznie kolejne kartki w poszukiwa-
niu jakiejś ciekawostki. Wreszcie znalazła. WSPANIAŁE 
PALENIE. 

Te słowa zapisane dużymi literami przykuły jej uwagę, 
bo litery W i P zostały wyraźnie podkreślone. A pod nimi 
widniała uwaga:

Nigdy nie przypuszczałam, że papieros może zastąpić 
przyjaciela.

Rosa aż sapnęła z wrażenia. Abigail pali papierosy? 
Nawet zaznaczyła serduszkami słowa papieros i przyja-
ciela! Bez namysłu pobiegła do dyrektora z pamiętnikiem 
Abi w ręku. O, to się jej teraz dostanie!

– Panie Rogers! − Rosa wpadła do biura jak bomba 
i wypaliła na wdechu. – Czy pan wiedział, że Abigail 
chodzi do lasu palić papierosy?

– Usiądź na krześle i zacznijmy od początku − odpo-
wiedział spokojnie.

Wylanie nowości przed dyrektorem wydawało się 
słuszne, ale Rosa zaczęła tracić tę pewność. Nagle zrobiło 
się jej sucho w ustach i nie mogła mówić dalej. Zwilżyła 
wargi językiem i próbowała przełknąć ślinę. Pan Rogers 
nadal wpatrywał się w nią z drugiej strony biurka spod 
swoich krzaczastych brwi. Rosa aż się skurczyła; wyda-
wało jej się, że dyrektor przeszywa ją wzrokiem!

Pan Rogers odchrząknął, a ona aż podskoczyła. Serce 
zaczęło jej bić tak głośno, że z pewnością je słyszał. Nie 
miała pojęcia ani o tym, na jak bardzo winną wygląda, 
ani o tym, że dyrektor właśnie modli się w duchu  
o mądrość. Podejrzewał Rosę o jakiś ukryty motyw tego 
oskarżenia.

– Czekam − zachęcił cicho.
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Z  n i e b i e s k i c h  w y ż y n

– Ja... ja odkryłam... Abigail od dawna pali papierosy. 
Chodzi do lasu... na spacery − wydukała wreszcie, żału-
jąc, że w ogóle węszyła za tym pamiętnikiem.

– Widziałaś ją, jak pali? Jeśli nie, to skąd się o tym 
dowiedziałaś?

Kolory odpłynęły z twarzy Rosy i zwiesiła głowę. Nie 
mogła patrzeć w przenikliwe oczy pana Rogersa.

– Co to za książka, którą masz w ręku? − zapytał.
Rosa spojrzała z przerażeniem na pamiętnik, który kur-

czowo przytulała do piersi. Zupełnie o nim zapomniała!
– Pamiętnik Abigail − wyszeptała, kurcząc się na krze-

śle, jak tylko mogła i nagle zdając sobie sprawę, jak 
bardzo sama przewiniła. Już za późno, żeby to odkręcić, 
więc równie dobrze mogę powiedzieć wszystko − pomyślała. 
Przyznanie się do winy dodało jej odwagi, żeby wręczyć 
pamiętnik dyrektorowi.

– Przeczytałam w jej pamiętniku. W ten sposób się 
dowiedziałam. Przepraszam. Nie powinnam była tego 
zrobić − jej słowa były ledwie słyszalne.

Pan Rogers stwierdził, że ma już całkiem jasne pojęcie 
o całej sprawie, ale chciał sięgnąć głębiej.

– Czy czytanie cudzych pamiętników jest wśród was 
normalną praktyką, dziewczynki? − dociekał.

– Nie − padła niepewna odpowiedź.
– Wzięłaś go bez pytania?
– Tak.
– Dlaczego?
Rosa nie mogła podnieść oczu. Zamiast tego patrzyła, 

jak pan Rogers kładzie łokcie na biurku, pochyla się do 
przodu i splata dłonie.

– Widziałam kilka razy, jak Abigail chodzi sama do lasu 
i byłam ciekawa, dlaczego to robi. Zapytałam Edith, ale 
nic nie wiedziała. Powiedziała tylko, że Abigail zawsze 
nosi pamiętnik ze sobą.

– Chciałam tylko się dowiedzieć, dlaczego ona to robi. 
Ona jest... no cóż, dziewczyny jej za bardzo nie lubią.

Rosa nabrała więcej pewności, gdy przypomniała sobie 
dokładnie, co powiedziała Edith.

– One mówią, że jest... − miała wrażenie, że cała pew-
ność się gdzieś rozpłynęła, kiedy trzeba było wypowie-
dzieć to słowo na głos.

– Jest jaka? − pan Rogers nie dawał za wygraną.
– Piękna! − wyrwało się Rosie. Mimo, że zrobiło się 

jej nagle gorąco, brnęła dalej, chcąc wreszcie zakończyć 
to przesłuchanie. – Edith mówi, że Abigail jest zadufana 
w sobie, bo jest taka piękna. A Sandra mówi, że wszy-
scy chłopcy oglądają się za Abigail, która ich ignoruje. 
I mówi, że...

– Wystarczy − powiedział dyrektor, przerywając jej 
tyradę. – Roso, wzięłaś czyjąś własność bez pozwole-
nia i zajrzałaś tam w nadziei, że to sprowadzi kłopoty 
na Abigail. Mam rację? Wydaje mi się również, że inne 
osoby oprócz ciebie też by tego chciały. Zgadza się?

– Ale ja nie wiedziałam, że Abigail robi coś złego... jak 
palenie papierosów − Rosa od razu zaczęła się bronić.

Dyrektor podniósł rękę i ucichła.
– Jeśli twoje oskarżenia są prawdziwe, to ja się tym 

zajmę. Ale moje pytanie do ciebie, Rosy, jest następujące: 
Czemu wy wszystkie mówicie tak złe rzeczy na temat 
Abigail?

Rosa zwiesiła głowę. Nie potrafiła odpowiedzieć.
– Czy ty kochasz Pana, Roso? − zmiana tematu przez 

pana Rogersa zaskoczyła ją tak bardzo, że nie była pewna, 
czy dobrze usłyszała.

– Czy kocham Pana Jezusa? O to pan pyta?
Pan Rogers skinął głową.
– No... tak − przerwała, żeby przełknąć ślinę. – Jestem... 

jestem chrześcijanką od ponad dwóch lat.
– Dobrze! W takim razie to nie powinno być trudne 

zadanie. Chcę, żebyś uważnie przeczytała 13 rozdział  
1 Listu do Koryntian i napisała swoimi słowami, o czym 
według ciebie Bóg mówi w tym tekście − pan Rogers 
wziął kartkę, napisał na niej odnośnik i podał jej – Roso, 
ani jedno słowo z naszej rozmowy nie może się wydostać 
poza mój gabinet. Rozumiesz?

– Tak − szepnęła.
– To dotyczy również zadania. Nie mów o tym nikomu. 

Przyjdziesz do mnie w poniedziałek przed pierwszą lekcją 
i pokażesz, co napisałaś.

Pan Rogers wstał, uśmiechnął się, a jego głos stał się 
jakby cieplejszy.

– Możesz odejść. Wychodząc, zamknij za sobą drzwi.
Po wyjściu Rosy, Edward Rogers westchnął głęboko. 

Podszedł do okna, patrząc na wejście do szkoły, splatając 
dłonie. Pochylił się, myśląc o tym, czy jego odpowiedzial-
ność nie jest zbyt poważna jak na trzydzieści cztery lata.

Panie Boże − zawołał w sercu. – Daj mi mądrość. Czuję 
się niegodny tego zadania. Odpowiedzialność prowadzenia 
pięćdziesięciu ośmiu uczniów mnie przerasta. Nie miałem 
bladego pojęcia o takich animozjach między dziewczętami. 
Po czym głośno jęknął.

—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Weeping for Abigail

Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



Z niebieskich wyżyn schodzę dziś
 i niosę wam radosną wieść;

 Cudownych rzeczy tyle mam
 Zwiastować ku radości wam.

 Słuchajcie, oto Bóg wam śle
 Anielskiej krasy dziecię Swe;
 Z wybranej panny daje rad

 Dzieciątko, które zbawi świat.

 To Jezus Chrystus, Pan i Bóg;
 On was wykupi z wszelkich trwóg;
 On Zbawcą waszym pragnie być
 I wszystkie grzechy wasze zmyć.

 Przynosi pociech wiele wam,
 Co dla was Bóg zgotował Sam;
 Abyście z Nim, gdy minie czas,

 Przebywać mogli wszyscy wraz.

 Zapamiętajcie sobie znak:
 Żłób i pieluszki, bogactw brak.

 W tym żłóbku dziecię - Boży Syn;
 Wszechświata Panem będzie ten.

Z  n i e b i e s k i c h  w y ż y n

 Tych nowin przeradosna treść
 I nas ma do stajenki wieść;

 Ujrzymy tam miłości żar:
 Najdroższy Ojca z niebios dar.

 Ach, witaj zacny Gościu nam,
 Coś na świat zstąpił z niebios bram!

 I dla mnie schodzisz w nędzę mą;
 Jak mam uwielbiać miłość Twą?

 Ach, Jezu mój, zstąp w serce me,
 Mieszkanie w nim Sam uczyń Swe

 I racz przebywać zawsze tam
 Bym nigdy już nie chodził sam.

 Bądź Bogu cześć i chwała wciąż,
 Ze zesłał Syna Swego już!

 Anielski triumfuje zbór,
 Czas łaski głosi świętych chór.

—James Montgomery



Modlitwa w Domu Ojca
„I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę 

być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). 
Dzieciństwo naszego Pana nie było częścią niedojrzałego człowieczeństwa; 

Jego dzieciństwo jest faktem należącym do wieczności. Czy ja jestem świętym 
i niewinnym dzieckiem Bożym, dzięki temu, że się utożsamiam z moim Panem  
i Zbawicielem? Czy spoglądam na życie jako przebywanie w domu mojego Ojca? 
Czy Syn Boży przebywający w domu Ojca mieszka we mnie?

Niewzruszona rzeczywistość Boga i Jego porządku przychodzi właśnie w takich 
chwilach. Czy jestem zawsze w kontakcie z tą rzeczywistością, czy tylko modlę się, 
kiedy coś się wali, kiedy pojawia się zakłócenie w moim życiu? Muszę uczyć się 
utożsamiać z moim Panem w świętej społeczności na różne sposoby; lecz niektórzy 
z nas nawet jeszcze nie zaczęli tego poznawać. „(...) Muszę być w tym, co należy 
do mego Ojca?”.

Spróbujmy to zawęzić do naszych indywidualnych okoliczności życiowych – czy 
tak mocno utożsamiasz się z życiem Pana, że jesteś po prostu Jego dzieckiem ciągle 
pogrążonym w rozmowie z Nim i rozumiejącym, że wszystko pochodzi z Jego ręki? 
Czy to obdarzone życiem wiecznym dziecko w Tobie mieszka w domu Ojca? Czy 
łaski płynące z Jego posługi wobec nas działają w naszym domu, w pracy, w kręgu 
naszych przyjaciół? Czy zastanawiamy się, czemu przechodzimy przez niezliczone 
zmagania? Przechodzimy przez nie, ponieważ Syn Boży w opatrzności Ojca działa 
w okolicznościach naszego życia, żeby nas uświęcać. Niech On sprawuje swoje 
kierownictwo, a my trwajmy w doskonałej jedności z Nim. 

Życie naszego Pana w nas ma stać się naszym prawdziwym życiem; to, jak On 
pracował i żył wśród ludzi musi stać się tym, jak On w nas żyje.
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