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Relacje

O relacjach możemy się dowiadywać z wielu źródeł. 
Jednym z przykładów jest Układ Słoneczny. Każdy  
z jego aspektów jest doskonale zgrany w czasie. Słońce 
świeci, jego promienie padają na Księżyc, który odbija 
światło z powrotem ku Ziemi. Odległość między 
Słońcem a Księżycem i ciepło, jakie ono emituje, 
umożliwiają życie na Ziemi. Mimo że planety krążą, 
to przez cały czas znajdują się w tej samej odległości 
od Słońca.

W lasach widzimy doskonały porządek. Drzewo 
obumiera i wtedy do akcji wkraczają insekty. Kiedy 
kopią w spróchniałym drewnie, przylatują ptaki, żeby 
się nimi żywić. W drzewach ptaki budują gniazda. 
Widzimy również relacje między pszczołami a kwia-
tami i między roślinami a stanem gleby. Niektóre 
rośliny rozwijają się na gorszej ziemi, podczas gdy 
inne potrzebują lepszych warunków.

Czytając niniejszy numer czasopisma, zauważy-
cie przewijający się wątek relacji. Są one obecne na 
całym świecie, ale przeważnie kojarzymy je z rodziną, 
nabożeństwem, członkostwem w kościele i lokalnej 
społeczności.

Spotykając się i nawiązując kontakty z ludźmi, 
zbliżamy się do siebie nawzajem i wtedy nasze rela-
cje się rozwijają. O tym mówi 10 rozdział Listu 
do Hebrajczyków. W wersecie 22 czytamy, że 

powinniśmy zbliżać się do Boga „w pełni wiary, mając 
serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte 
czystą wodą”.

Dalej, mamy „trzymać wyznanie nadziei niechwie-
jące się”. Werset 24 mówi, żeby „okazywać staranie 
jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych 
uczynków”. Wreszcie, powinniśmy się zachęcać do 
wspólnych spotkań.

Mamy zbliżać się do Boga i przebywać w Jego 
obecności. Jednym ze sposobów jest częste groma-
dzenie się i zachęcanie, nauczanie oraz napominanie 
innych wierzących. Mamy sobie wzajemnie poma-
gać, żebyśmy pozostawali w dobrej kondycji ducho-
wej. Wzajemne kontakty służą nie tylko zachęcie, ale 
również uświadomieniu sobie, jak niebezpiecznie jest 
oddalać się od trzody. 

List do Hebrajczyków 10,26 wydaje się wyjaśniać 
poprzednie wersety: „Jeśli bowiem dobrowolnie grze-
szymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozo-
staje już ofiara za grzechy”. Widać w tym tekście, że 
życie w grzechu to poważna sprawa. Wspólne gro-
madzenie się pomaga wystrzegać się nieprawości. 
„Jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w świa-
tłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa 
Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego 
grzechu” (1 J 1,7).

—Alvin Mast

słowo
OD REDAKCJI

Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie  
na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. Księga Habakuka 2,2
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Zdrowe relacje rodzinne są ważne zarówno dla 
rodziców, jak i dla dzieci. Kiedy mama i tata się kłócą, 
dzieci w końcu się zbuntują i staną się krnąbrne. Złe 
relacje wydobywają z każdego najgorsze cechy, pod-
czas gdy dobre relacje wydobywają to, co najlepsze.

Widząc wzajemną miłość i szacunek rodziców, 
dzieci również będą odczuwały miłość, bezpieczeń-
stwo i szacunek. Takie środowisko umożliwia rodzi-
nie pozytywny wpływ na otoczenie. Będą chcieli 
dawać zamiast kraść i prowadzić życie moralnie 
zamiast być skazą na społeczności.

Pozytywne relacje w naszym społeczeństwie pro-
mują pokojowe współżycie, czy to wśród chrześcijan, 
czy wśród agnostyków. Podstawowe potrzeby ludzkie 
są takie same na całym świecie. Potrzebujemy jedze-
nia, ubrania i schronienia. Współpracując w spo-
łeczności, łatwiej nam przeżyć. Możemy kupować  
i sprzedawać, a także ogólnie uważać na siebie nawza-
jem. Chrześcijanie nigdy nie powinni pogardzać 
niechrześcijańskimi sąsiadami. Lepiej im pomagać. 
Biblia mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni dostąpią miłosierdzia”. Nie jest tutaj napisane, 
że mamy okazywać miłosierdzie wyłącznie braciom 
i siostrom w wierze.

Świat dostarcza chrześcijanom okazji do świadcze-
nia i mówienia o celu stojącym za chrześcijańskim 
stylem życia. Dzięki temu Chrystus jest wywyższony, 
a Bóg może pobudzać serca niewierzących.

Niezdrowe tarcia czy kłótnie w kościele stanowią złe 
świadectwo dla lokalnej społeczności. Lud Boży staje 
się w ten sposób winny, a Chrystus jest wyszydzany.

Kościół powinien stwarzać ciepłą atmosferę,  
w której ludzie chętnie pragną służyć naszemu Panu 
i Zbawicielowi.

Właściwe relacje w kościele powodują obfity wzrost, 
co przekłada się na lokalną społeczność. Wierzący 
odczuwają wzajemne wsparcie i pewniej głoszą 
Chrystusa bezpośredniemu otoczeniu. Dobre relacje 
to również wzajemna chęć słuchania opinii czy rady 
braci i sióstr. Taka wymiana powoduje pojawienie się 
nowych idei służących rozwojowi Królestwa Bożego.

Kultywowanie relacji zależy od każdego z nas. To 
może być czasem trudne, ale musimy robić wszystko, 
co w naszej mocy, żeby „dążyć do pokoju ze wszyst-
kimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” 
(Hbr 12,14). Jeśli relacje robią się cierpkie, do nas 

należy nadstawienie drugiego policzka, zamiast szu-
kania stronników w konflikcie. Jeśli zrobiliśmy już 
wszystko, żeby zachować pokój, ale bezskutecznie, 
to pozostaje tylko pokutować z własnego udziału  
w problemie, wybaczyć innym i po cichu się wycofać. 
Natomiast nie wolno bronić się w szorstki sposób ani 
źle mówić o innych.

Najwspanialszą relacją, jaką mamy, jest więź  
z Bogiem, Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Poprzez Jego Słowo uczymy się, jak właściwie postę-
pować, okazując uprzejmość i miłosierdzie. Bóg uczy 
nas, jak powinny wyglądać właściwe relacje w pracy, 
w sąsiedztwie i w kościele. Uczy nas, jak komuniko-
wać się z innymi i nawiązywać kontakty z ubogimi  
i słabymi. Krótko mówiąc, nasza relacja z Jezusem 
stanowi o tym, jacy jesteśmy.

Bóg zapewnił nam wszelkie środki do rozwijania 
relacji z Nim poprzez czytanie Biblii, modlitwę, słu-
chanie Ducha Świętego, wspólnotę z braćmi i kon-
takty z niewierzącymi.

„Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą 
niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie 
zasiada w gronie szyderców; lecz ma upodobanie  
w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie 
i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone 
nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc  
w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co 
robi, powiedzie się” (Ps 1,1-3).

Oby wasze relacje miały się dobrze, w miarę jak 
troszczycie się o nie, tak jak ogrodnik pielęgnuje upra-
wiane rośliny.

 
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dobre relacje to również 
wzajemna chęć słuchania 

opinii czy rady braci i sióstr. 
Taka wymiana powoduje 

pojawienie się nowych idei 
służących rozwojowi  

Królestwa Bożego.
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Część B — Stosunek przełożonych do pozo-
stałych wiernych

1. Pokora
„I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz 

jako wzór dla stada” (1 P 5,3). Różnica między panem  
a wzorem jest wyraźna. Pan stoi ponad innymi, nakazu-
jąc im robić to, co jemu się podoba. Wzór pracuje obok 
lub przed innymi, stanowiąc przykład do naśladowania. 

Przewodnik duchowy musi funkcjonować na pozio-
mie tych, którym przewodzi. Musi rozumieć ich pro-
blemy. Przykładem takiego postępowania był Dawid. 
Nawet, gdy jeszcze nie został ustanowiony przywódcą, 
„cały Izrael i Juda kochali Dawida, bo on wyruszał  
i powracał przed nimi” (1 Sm 18,16). Innym przykła-
dem był Paweł, który napisał: „Któż jest słaby, żebym  
i ja nie był słaby? Któż się gorszy, żebym i ja nie płonął?”  
(2 Kor 11,29). Paweł utożsamiał się z uczuciami  
i doświadczeniami innych. Nie mieszał się w ich sprawy, 
lecz okazywał szczere i pełne troski zainteresowanie.

Najlepiej odnosimy się do innych wtedy, gdy uważamy 
ich za lepszych od siebie (Flp 2,3). Jednak większość  
z nas nie „dorasta” do tego wersetu, ponieważ zazwy-
czaj uważamy się za lepszych od pozostałych. Sondaże 
to potwierdzają. Większość respondentów pytanych  
o to, jak postrzegają siebie na tle innych, wystawia sobie 
ocenę powyżej przeciętnej. Nie wiem, czy którykolwiek 
z nich jest chrześcijaninem. Wyniki pokazują jednak, jak 
ludzie myślą o sobie z natury. 

Ktoś kiedyś ironicznie podsumował taką postawę: 
„Trudno szybować z orłami, gdy wokół indyki”. Pułapka 
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polega na tym, że dopóki mamy taką postawę, ludzie nie 
będą się z nami czuć swobodnie. Mogą nawet nazywać 
ją po imieniu − bo to jest pycha.

Na pewno warto byłoby zapytać jakiegoś brata, czy 
widzi przejawy pychy w naszym życiu. Aby taka pomoc 
była skuteczna, należy się upewnić, że rozmawiamy  
z kimś, kto nie ma do nas uprzedzeń i który będzie  
z nami szczery. Następnie powinniśmy z pokorą przy-
jąć jego ocenę, wyznać ujawnioną pychę, pokutować 
z niej i ją porzucić. Jeśli rozmówca nas w oczywisty 
sposób źle zrozumiał i fałszywie oskarżył, to trzeba jego 
ocenę odrzucić i przebaczyć mu. Milczenie na ten temat 
i pozwolenie Bogu, żeby nas sam wywyższył, pozwala 
podtrzymywać dobre stosunki z ludźmi, których nam 
powierzył.

2. Akceptacja
Przełożeni muszą mieć relacje z ludźmi o różnych 

osobowościach. Jedni działają na nas krzepiąco, a inni 
powodują u nas zmęczenie. Czasem żałujemy, że niektó-
rymi musimy się opiekować. Jeśli takie uczucie wkra-
dło się do naszego serca, to musimy pokutować i dzię-
kować Bogu za każdego brata i siostrę, jakich nam dał. 
Ludzie szybko wyczuwają akceptację albo odrzucenie, 
nawet jeśli w ogóle o tym nie mówimy, i to bardzo rzu-
tuje na ich stosunek do nas.

Odrzucenie jest słuszne w przypadku krnąbrnych 
(2 Tes 3,14) i powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy 
zostaną wykluczeni ze społeczności. Jednak nawet ten 
rodzaj odrzucenia może być niewłaściwy. Jeśli towarzy-
szy mu pogarda, to pochodzi ono z pysznego serca, pro-
wadząc do drwin i buduje mury zamiast mostów. Jest 

—Isaac D. Martin

NAUCZANIE
A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą,  
a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 1 List Jana 1,7
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zechcemy się dowiedzieć, co myślą. Jednak każdy czło-
nek zboru musi się czuć doceniony − to, co myśli, jest 
ważne.

4. Zaufanie
Gdy ufamy ludziom, wówczas okazujemy im to 

poprzez sposób, w jaki ich traktujemy. Jednak w przy-
padku, kiedy nas zawiodą, trudno będzie zaufanie odbu-
dować. Jeśli taka sytuacja nastąpi, to możemy postąpić 
dwojako. Albo przebaczyć zakładając ich dobre inten-
cje, co przywróci relacje oparte na zaufaniu, albo skon-
frontować ich na podstawie Listu do Galacjan 6,1: 
„Poprawiajcie takiego w duchu łagodności”. W ten 
sposób również możemy znów im zaufać i traktować 
ich tak jak dawniej.

Oczywiście, istnieje trzecia możliwość. Możemy 
powiedzieć: „To jest dla mnie wielkie rozczarowanie  
i teraz wiem, że już nie mogę mu zaufać”. Od tej chwili 
zbieramy kolejne „dowody” na to, że ta osoba nie jest 
wiarygodna. Wiemy, że niektórzy ludzie znajdują się na 
drodze do wykluczenia ich z kościoła i nawet najlepsza 
wola z naszej strony ich nie zatrzyma. Tutaj mówimy 
jednak o kimś, kto rzeczywiście mógł mieć dobre inten-
cje. Nie próbujmy złamać trzciny nadłamanej ani zgasić 
tlącego się knota (Mt 12,20).

Niektórym ludziom dorastanie w wierze zajmuje dużo 
czasu. Pamiętajmy, że nam też trochę zajęło, a ludzie 
traktujący nas wtedy przyjaźnie i ciepło, stosujący wobec 
nas zasadę domniemania niewinności, wiele dla nas 
zrobili.

Zaufanie budujemy, zapraszając braci do wspólnego 
podejmowania decyzji. Gdy przełożeni przedstawiają 
poważne sprawy w społeczności i pozwalają jej człon-
kom wybierać określony kierunek postępowania, wów-
czas buduje to wzajemne zaufanie. Jeśli członkowie 
zboru czują, że przełożeni im nie ufają, to jak oni mają 
ufać takim przełożonym?

Pewna mała społeczność przez wiele lat miała tylko 
jednego ustanowionego przełożonego. W tym okre-
sie zasięgał on często opinii braci. W miarę liczebnego 
wzrostu kościoła, wybrano drugiego brata usługującego. 
Obaj zaczęli wspólnie decydować o pewnych sprawach, 
lecz nadal szukali rady zboru. Kiedy zbór szykował się do 
ustanowienia trzeciego starszego, pewien brat ostrzegł: 
„Gdy będziemy mieli zbyt wielu przełożonych, wówczas 
w końcu stworzą klikę, która będzie podejmować decy-
zje we własnym gronie, nie pytając kościoła o zdanie, jak 
to było wtedy, kiedy mieliśmy jednego przywódcę”. Ta 
uwaga była słuszna.

to postawa pod każdym względem cielesna. Musimy 
pokutować z takich postaw i dążyć do wznowienia nor-
malnych relacji. Niech Bóg chroni przełożonych przed 
odrzucaniem dusz z samolubnych powodów.

Po tym, jak Paweł kazał Tesaloniczanom unikać towa-
rzystwa nieposłusznych braci, dodał żeby nie uważali 
takich za wrogów, lecz napominali jak braci. To jest wła-
ściwy rodzaj odrzucenia − oferuje on całkowitą akcepta-
cję, kiedy tylko stanie się to możliwe.

3. Poufność
Poszczególni ludzie różnie odnoszą się do swoich spraw 

osobistych. Jedni swobodnie mówią o tym, co przeży-
wają, podczas gdy inni uważają, że ich życie osobiste 
nie powinno nikogo interesować. Różnice osobowości 
wpływają również na to, jak ludzie myślą o sprawach 
finansowych, rodzinnych i społecznych.

Chrześcijańscy przewodnicy powinni stale modlić 
się o mądrość w pomaganiu tak różnorodnym osobom 
powierzonym ich pieczy. Z jednej strony, muszą chronić 
prywatność każdej z nich. Z drugiej strony, trzeba mieć 
na uwadze czystość kościoła. Przełożony musi rozeznać, 
dlaczego niektórzy utrzymują swoje życie w tajemnicy: 
czy mają naturalne pragnienie prywatności, czy może 
mają coś do ukrycia?

Delikatnym tematem mogą być sprawy finansowe. 
Jeśli jakiś brat źle zarządza swoim majątkiem albo popeł-
nia finansowe błędy, to na ile powinniśmy reagować? 
Możemy uniknąć rozmowy sam na sam i powiedzieć coś 
ogólnie z kazalnicy − ale w żadnym wypadku nie wymie-
niajmy go wtedy z nazwiska. Nie możemy też po prostu 
zignorować tematu, bo mamy wobec brata obowiązek 
− jeśli nie jako duszpasterz, to przynajmniej jako brat  
w Chrystusie. W wielu przypadkach dobrym podejściem 
może być przyjazna rozmowa osobista uzupełniona przy-
kładami z własnego doświadczenia. 

Duszpasterze dobrze robią, powierzając od początku 
całą sprawę Bogu. On pokaże i wyjaśni, jak się odnosić 
do takich ludzi. Czasem potrzebują aktywnej interwen-
cji, a innym razem nie.

Jako przewodnicy musimy nauczać innych i być przy-
kładem wzajemnej otwartości. Nie oznacza to, że dzie-
limy się każdym szczegółem swojego życia, ale pozwa-
lamy innym zobaczyć, że podobnie jak oni mamy własne 
problemy.

Przy odrobinie wysiłku i planowania przełożeni mogą 
utrzymywać stałe kontakty z powierzonymi im osobami. 
Niektóre z nich otwarcie będą wyrażać swoje zdanie  
i emocje. Inne nie podzielą się niczym, chyba że naprawdę 
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kierowany Duchem Świętym. Żadnemu nie wolno mieć 
własnego planu, który będzie chciał przeprowadzić. 
Wszyscy muszą pragnąć, żeby wypełniła się wola Boża.

To wielkie błogosławieństwo, gdy przełożeni wraz 
z pozostałymi braćmi wspólnie podejmują decyzje  
w bojaźni Pańskiej.

Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

Box 3, Crockett, Kentucky 41413
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nawet jeśli mamy grono starszych, nie zapominajmy 
o tym, jak cenne jest zasięganie rady pozostałych braci 
w procesie podejmowania decyzji. Dajmy im okazję 
do wyrażania poglądów i słuchajmy, co myślą inni. 
Przełożeni powinni mieć jakiś pomysł na to, jak formuło-
wać ostateczne wnioski, dla których znajdą biblijne umo-
cowanie. Jednak powinni być również otwarci na zmianę 
poglądów, jeśli duchowa dyskusja do tego doprowadzi.

Aby taka dyskusja była korzyścią dla zboru, powinna 
spełniać szereg warunków. Każdy z braci powinien być 

Po co chodzisz do kościoła?
—H. M. Weaver

Zakładamy, że ludzie chodzą do kościoła wielbić Boga. 
W Biblii w rozdziale 4. Ewangelii Jana czytamy o spo-
tkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Podczas 
ich rozmowy o oddawaniu czci, Jezus powiedział: „Ale 
nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele 
będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka 
takich, którzy będą go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, 
którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w praw-
dzie”. Wiemy, że ta Samarytanka była religijna, gdyż 
Jezus powiedział do niej: „Wy czcicie to, czego nie znacie, 
a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pocho-
dzi od Żydów”. 

Jaka zatem jest różnica pomiędzy prawdziwymi czci-
cielami a tymi, którzy nie są prawdziwi? Samarytanka 
nie czciła zbawiającego Boga Żydów, którego nie znała. 
A czczenie Go nie polega na religijności, lecz na chodze-
niu z Nim w duchu i prawdzie. Kiedy poprosiła o żywą 
wodę, o której Jezus jej powiedział, Pan przypomniał jej 
o grzechu. Mężczyzna, z którym żyła, nie był jej mężem. 
Jezus dał przez to do zrozumienia, że cześć oddawana 
Bogu przez prawdziwych czcicieli jest rezultatem zba-
wienia od grzechu. Zatem aby oddawać cześć w duchu, 
niezbędne jest usunięcie grzechu. Wymaga to pokuty  
i Bożego smutku za swoje nieposłuszeństwo; i to dopiero 
sprawia pragnienie poznania i wypełniania Bożej woli. 
Jeśli uczęszczaniu na nabożeństwa nie towarzyszy świę-
tość życia, oddawanie czci nie jest prawdziwe. 

Podczas gdy oddawanie czci jest oczywistą przyczyną 
chodzenia do kościoła, istnieją także inne powody. Wielu 

ludzi obecnie chodzi do kościoła z powodów sentymen-
talnych, tak jak Samarytanka. Może tak się przywią-
zali do budynku, jak ona do owej góry, na której czcili 
Boga jej przodkowie. Inni chodzą do kościoła posłuchać 
śpiewu i muzyki, albo nawet śpiewają w chórze. Jeszcze 
inni lubią pastora i chodzą, aby go posłuchać. Może się 
też zdarzyć, że ktoś tam idzie, aby przyciągnąć uwagę 
innych swoim ubiorem i kaprysami mody. 

Można powiedzieć na to: „No to co? Ludzie chodzą do 
kościoła i trzeba się z tego cieszyć”. Ale istotne jest tutaj, 
czy to oddawanie czci jest autentycznym duchowym 
przeżyciem, a nie tylko fizycznym, mentalnym i emo-
cjonalnym doświadczeniem. Na pewno wszyscy, którzy 
chodzą do kościoła, mają do tego motywację, ale jeśli 
będą trwać w grzechu, ich motywacja jest całkowicie zła 
− jest cielesna a nie duchowa. Doświadczenie wyzwania 
intelektualnego albo poruszenia emocji nie jest żadnym 
dowodem, że człowiek oddaje cześć w duchu i prawdzie. 
Dowodem na prawdziwe wielbienie jest życie poddane 
woli Bożej. 

Dlaczego chodzisz do kościoła? Czy dla prawdziwej 
czci Boga? Czy może dlatego, że wymaga tego twoja 
praca? Czy w twoich kontaktach z sąsiadami, wię-
ziach rodzinnych, w języku, którym się posługujesz  
i w codziennym życiu przejawia się świętość cechująca 
prawdziwych czcicieli Boga? Zadaj sobie pytanie: po co 
chodzisz do kościoła? 

Zaczerpnięto ze Star of Hope, tom 54, nr 5
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Bóg jest straszliwy w zgromadzeniu świętych  
i budzi grozę wśród wszystkich, którzy są wokół 
niego” (Ps 89,7). Bojaźń Boża, szczególnie w miej-
scu, gdzie wspólnie Go uwielbiamy, jest charaktery-
styczna dla dzieci Bożych. Bojaźń jest reakcją naszych 
serc, gdy rozmyślamy nad wielkością Boga. Pokornie 
skłaniamy się przed Nim w podziwie i szacunku za 
względu na to, kim jest i co uczynił. W obecności 
ziemskich osobistości ludzie w naturalny sposób oka-
zują szacunek ze względu na ich pozycję. Spotykając 
się, by wielbić Pana, skłaniamy się w obecności Króla 
całej ziemi, Stwórcy wszechświata i Tego, który pod-
trzymuje wszystko swoim Słowem. „Któż bowiem na 
niebie może się równać z PANEM? Kto pośród synów 
mocarzy jest podobny do PANA?” (Ps 89,6).

Izajasz miał wizję Pana na tronie w niebie i usły-
szał z ust istot anielskich chwałę oddawaną Bogu: 
„Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia 
jest pełna jego chwały”. Prorok z bojaźnią i pokorą 
zawołał: „Biada mi! Już zginąłem; (...) moje oczy 
widziały Króla, PANA zastępów” (Iz 6,1–5).

Na pustyni Mojżesz podszedł bliżej, by zbadać 
„wielkie zjawisko” płonącego krzewu, którego ogień 
nie pochłaniał. Bóg przemówił wtedy do niego: „ Nie 
zbliżaj się tu. Zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na 
którym stoisz, jest ziemią świętą” (Wj 3,1–6).

Gdy Ezechiel ujrzał chwałę Pana w wizji 
przyszłej świątyni, upadł na twarz ze strachu  
i bojaźni. Pan przemówił do niego, żeby patrzył 
i słuchał wszystkiego, co On do niego będzie 
mówił (Ez 44,4–5). Bojaźń w obecności Bożej 
wymaga uważnego słuchania wszystkiego, co 
On mówi.

Jako nowotestamentowi wierzący stajemy  
w obecności Bożej, gdy gromadzimy się, by 
Go wielbić. Tak jak Izajasz, wyznajemy swą 
niegodność w obecności po trzykroć świętego 
Boga. Tak jak Mojżesz ukrył twarz i zdjął buty  

—Elvin Graybill

Bojaźń Boża w zgromadzeniu
w obecności Bożej, zachowujemy się pokornie, stając 
na świętej ziemi. Idziemy za przykładem Ezechiela, 
skłaniając się w geście czci, oglądając chwałę Pana.

Nasze częste zgromadzenia w celu uwielbienia 
Pana, jakkolwiek by były ważne, mogą prowadzić do 
utraty właściwej bojaźni i szacunku przed Bogiem. 
Liturgiczne wzorce nabożeństw mogą się stać niecie-
kawe. Możemy popaść w rutynę, nie chwaląc Boga  
z całego serca. Pełne czci uwielbienie wymaga ducho-
wego przygotowania i dyscypliny umysłu. A ponad 
wszystko, musimy pragnąć Boga z całej duszy! „Bóg 
jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu 
ją oddawać w duchu i w prawdzie” (J 4,24). Jak można 
pielęgnować bojaźń Bożą w życiu osobistym i podczas 
zgromadzeń?

Atmosferę bojaźni podczas nabożeństwa możemy 
kultywować poprzez punktualne przybycie. Dobrą 
zasadą jest takie zaplanowanie przyjazdu, żeby spę-
dzić w kościele jeszcze kilka minut w ciszy przed roz-
poczęciem nabożeństwa. Gromadzimy się po cichu. To 
pokazuje powagę i szacunek wobec wszystkich, którzy 
siedzą już w kaplicy. Jest to również przejaw szacunku 
wobec obecności Bożej pośród Jego ludu. Głośne roz-
mowy i hałaśliwy śmiech przed nabożeństwem lub 
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po jego zakończeniu jest oznaką braku bojaźni  
w naszym zgromadzeniu.

Rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w zacho-
wywaniu bojaźni Bożej, pilnując ich, żeby nie 
wierciły się podczas nabożeństwa i nie zakłó-
cały spokoju. Kiedy podrosną, powinny używać 
już własnych Biblii podczas czytania w kościele. 
Zarówno dzieci, jak i dorośli powinni dołączać 
do modlitwy i śpiewu. Naturalny odruch dziecka, 
żeby się bawić po zgromadzeniu, należy powścią-
gać. Niech rodzice wpajają swoim pociechom, że 
miejsce nabożeństw jest dla nas wszystkich szcze-
gólne. Chcemy tam czcić naszego Pana w społecz-
ności Jego świętych.

Kultywujemy bojaźń Bożą, przygotowując 
własne serca do nabożeństwa. Modlitwa i rozmy-
ślania na osobności przed nabożeństwem rozwijają 
w nas poczucie oczekiwania. Bojaźń rodzi bojaźń. 
Często doznawałem zachęty, zauważając skupienie 
innych braci na nauczaniu lub głoszeniu Słowa. 
Robienie notatek podczas słuchania pomaga nam 
w skupieniu myśli i żywym uczestnictwie podczas 
uwielbienia. Czasem musimy podjąć w tym celu 
jakiś wysiłek, żeby uniknąć rozproszenia.

Bojaźń Boża w zgromadzeniu rozwija się, gdy 
prowadzący są starannie przygotowani do peł-
nienia swych powinności i w pokorze dzielą się 
Słowem Bożym. Stosowanie teatralnych chwy-
tów, żeby zrobić wrażenie na słuchaczach, pod-
waża uroczystość tego czasu. Bojaźń Boża 
wymaga, by Jego Słowo było w centrum uwagi, 
a Jezus Chrystus, żeby otrzymywał należną Mu 
cześć. Kiedy prawda jest objaśniona, zrozumiana 
i przyjęta, wtedy możemy z powagą opuścić zgro-
madzenie ze świadomością, że Bóg dzisiaj do nas 
mówił. Dokładajmy wszelkich starań, żeby „odda-
wać cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym 
szacunkiem i bojaźnią” (Hbr 12,28).

Zaczerpnięto z The Eastern Mennonite Testimony
Wykorzystano za pozwoleniem

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czego oczekujesz od swego pastora? Żeby cię 
odwiedzał, kiedy chorujesz lub potrzebujesz 
pomocy? Żeby interesował się twoimi codzien-
nymi sprawami? Czy są takie dziedziny twego życia,  
w które wolałbyś go nie wtajemniczać?

Czy kiedykolwiek poświęciłeś chwilę na przemy-
ślenie tego, jak mają się twoje oczekiwania w sto-
sunku do nauczania Biblii na temat pracy dusz-
pasterzy? Niedawno myślałem nad niektórymi 
oczekiwaniami wierzących wobec ich pastora.

Ludzie oczekują, że będzie on obecny w najważ-
niejszych momentach ich życia: że odwiedzi szczęśli-
wych rodziców wkrótce po narodzinach dziecka. Że 
w kościele będzie zwracał uwagę na dzieci.

Ludzie oczekują, że pastor z uśmiechem pobło-
gosławi związek małżeński ich dzieci − rzadko 
myślą o tym, czy jego serce nie boleje nad ich 
duchowym stanem. Pastor powinien tolerować lub 
akceptować plany małżeńskie, nawet jeśli jest nimi 
zaniepokojony.

Kiedy dzieci kończą rok szkolny lub wręczane są 
nagrody, zdaniem wielu osób pastor powinien być 
obecny na uroczystości, ciesząc się wraz z nimi kolej-
nym życiowym sukcesem. Gdy nadchodzi śmierć, 
spodziewają się po nim większego zaangażowania 
niż kiedykolwiek. Żeby mówił i robił to, co trzeba.

Mimo że pastor rzeczywiście ma określone obo-
wiązki w powyższych dziedzinach, wielu ludzi nie 
zdaje sobie sprawy z tego, jakie obowiązki powie-
rzył mu Bóg. Mogą się czuć nawet urażeni, gdy pró-
buje się z nich wywiązywać. Z pewnością przyjazne 
usposobienie i gościnność są cechami dobrego przy-
wódcy, lecz w żadnym wypadku nie stanowią jego 
najważniejszych zalet.

Biblia mówi, że pastor powinien być ducho-
wym przywódcą, pokazującym współbraciom, jak 
powinni uporządkować swoje życie. Jest stróżem 

Oczekiwania 
w stosunku do pastora

—RLB

—ciąg dalszy na str. 12
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Stosunek męża do żony, Część B 
Harmonia i brak harmonii w małżeństwie

„Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, oka-
zując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu 
i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze 
modlitwy nie doznały przeszkód” (1 P 3,7).

Harmonijne relacje małżeńskie wpływają na naszą rela-
cję z Bogiem. Podobnie jak brak harmonii. Piotr zazna-
cza tutaj, że nie możemy się odpowiednio modlić, nie 
mając dobrych relacji z naszymi żonami. To jest logiczne. 
Oprócz wpływania na naszą przyjaźń z Panem, złe rela-
cje będą dominować w naszym umyśle. Nie możemy swo-
bodnie się modlić, mając złą relację, z którą codziennie 
żyjemy.

Czasem odczuwamy pokusę, żeby zignorować jakiś 
problem, bo może sam kiedyś zniknie. Ale to nie działa  
w ten sposób. To jest jak z długiem, który kumuluje się 
do tego stopnia, że nie można spłacić odsetek. Musimy 
po męsku stawiać czoła trudnym sytuacjom. To dotyczy 
również szanowania swojej żony, rozumienia, że jest słab-
szym naczyniem i że jest współdziedziczką łaski życia.  
A także postu, modlitwy i błagania Boga o pomoc  
w pokonywaniu wspólnych trudności.

My, mężowie, szybciej rozwiążemy dany problem, jeśli 
uznamy siebie samych za główną jego przyczynę. Mamy 
większą kontrolę nad własnym zachowaniem niż nad 
zachowaniem naszych żon. Jeśli zrobimy coś, co powoduje 
ich stres, to dlaczego nie przeprosić? To taki prosty akt, 
a tak ważny dla stałej harmonii małżeńskiej. Tak wielu 
ludzi jest zbyt dumnych, żeby przyznać się do błędu. Jeśli 
mężczyzna jest zbyt dumny, żeby powiedzieć „przepra-
szam”, to nie może mieć odpowiednich relacji z żoną.

Jeśli twoja żona robi coś, co cię irytuje, żyj z tym przez 
jakiś czas i dużo się módl w tej sprawie. Czy to jest coś, co 
ona może zmienić? Czy wasza relacja osiągnęła taką fazę, 
że twoja żona nie ma powodu wątpić, iż jest dla ciebie 
najlepszą kobietą na świecie? Czy może zmaga się z uczu-
ciem niepewności? Po rozważeniu tego w modlitwie, być 
może postanowisz pokochać w niej to, co cię tak irytuje, 
bo to jest twoja żona.

Z drugiej strony, możesz zdecydować, że podzielisz się 
z nią swoimi odczuciami na ten temat. Jeśli pokornie 
wyznasz, iż są w twoim życiu dziedziny bardziej niemiłe, 
niż uważasz, to pomoże jej się uspokoić, a w efekcie okaże 
się, że w istocie to pewnie nic takiego strasznego. Może  
o tym wspomnij mimochodem, bo formalny wstęp, 
budowanie napięcia, apogeum i wnioski to może być dla 
niej zbyt wiele. Jeśli ‘okazujesz żonie szacunek jako słab-
szemu naczyniu kobiecemu i jako tej, która współdziedzi-
czy łaskę życia’, to ona będzie widzieć i czuć, że naprawdę 
ją kochasz i szanujesz. Możesz ją nawet zapewnić, że jeśli 
jest to coś, czego ona nie jest w stanie zmienić, to chętnie 
będziesz brał to pod uwagę.

Typowa chrześcijańska żona zazwyczaj nie ma za złe 
mężowi, jeśli poprosi ją o zmianę niektórych nawyków 
lub detali dotyczących prowadzenia domu. Chce zado-
wolić męża, bo to jest element budowania szczęśliwej 
rodziny. Ale mąż musi być na tyle wrażliwy, żeby nie 
ranić jej uczuć. Jeśli żona jest zbyt często raniona, to  
w obronnym odruchu będzie twardniała, żeby jakoś 
uśmierzyć cierpienie. Jednak takie stwardnienia będą 
również znieczulać coś w jej duchu − pewien szczególny 
element jej kobiecej natury. Cokolwiek to jest, prawie 
każdy mąż ceni go sobie i żałowałby takiej straty.

Relacje w rodzinie
—Isaac D. Martin

RODZICÓW
dla

Wtedy tam, nad rzeką Achawa, ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem  
i abyśmy uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. Księga Ezdrasza 8,21
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Jednocześnie nie jest rzeczą dobrą po prostu podda-
wać się własnej naturze. Zatem czy mąż powinien pozwo-
lić, żeby żona szła przodem, skoro jest naturalnym przy-
wódcą? Jeśli to zrobi, to problem gotowy. Wycofany mąż 
powinien prosić Boga o pomoc we wzięciu odpowiedzial-
ności za kierowanie rodziną. Jeśli jego żona jest błysko-
tliwa i mądra, to powinien korzystać z jej mądrości. Jeśli 
jest dominująca, ale niezbyt mądra, to będzie potrzebo-
wał mądrości w pokazywaniu jej, że nie myśli rozsądnie.

Ważne jest, jak on się do tego zabierze. Nie powinien 
próbować ją ośmieszać. Może powiedzieć: „To może jest 
dobry pomysł, ale...”. Są sposoby pokazania komuś, że 
jest w błędzie przy jednoczesnym podkreśleniu szacunku 
dla niego.

Larry był biernym młodzieńcem. Pociągała go Sara, 
młoda kobieta pełna inicjatywy. Gdy zaczął się do niej 
zalecać, wiele osób kręciło głową z niedowierzaniem. 
Takie małżeństwo to będzie jeden wielki problem. 
Niewątpliwie niektóre plotki na ten temat dotarły do 
Larry’ego. Jednak nie myślał w kategoriach cielesnych  
i zdawał sobie sprawę z potencjalnych problemów, jakie 
mogły zaistnieć po ślubie z Sarą. Będąc mężem Bożym, 
znalazł wyjście. Modlił się o Boże prowadzenie i postano-
wił potraktować sprawę całkowicie szczerze.

– Saro, chciałbym cię poprosić, żebyś została moją żoną, 
ale najpierw muszę coś wiedzieć. Jesteś kobietą dominu-
jącą, a ja nie jestem energiczny. Jeśli zostaniesz moją żoną, 
to czy obiecasz mi, że to ja będę przywódcą w naszym 
związku?

Po dłuższym zastanowieniu obiecała mu. Ich małżeń-
stwo rozkwitło jednością.

Małżeństwa poddane Chrystusowi mogą być dla siebie 
nawzajem wielkim wsparciem. Ci, którzy są bardzo różni, 
mogą współżyć harmonijnie, jeśli odkryją wartość wkładu 
współmałżonka w małżeństwo. Cichy mąż może być 
cichym przywódcą. Nie musi przyjmować pozycji kon-
frontacyjnej, zawsze krytycznie podsumowując propozy-
cje żony i mówić „nie” w ramach jakichś programowych 
działań. Z drugiej strony, jeśli kiedykolwiek zacznie odda-
wać jej przywództwo, bo tak mu po prostu będzie łatwiej 
i atmosfera będzie spokojniejsza, to stan małżeństwa się 
pogorszy.

Stosunek do żony w sprawach finansowych
Finanse mogą być przyczyną małżeńskiego konfliktu. 

Niektórzy ludzie „mają węża w kieszeni” i głównie oszczę-
dzają. Inni są ostrożni z wydatkami, ale lubią się dzie-
lić z innymi. A jeszcze inni po prostu wydają całe swoje 
zarobki. Dzisiaj w ogóle ludzie wydają nawet więcej, niż 
zarabiają.

Jeśli twoja żona łatwo przyznaje się do własnych 
upadków, to będziesz chętnie jej przebaczał i dużo się 
modlił, żeby Bóg pomnażał dzieło swej łaski w jej sercu. 
Nie próbuj zmieniać duchowo swojej żony. Nie jesteś  
w stanie. Prawdopodobnie tylko pogorszysz sprawę, a jej 
obawy będą narastać. Powierz sprawę Bogu. On może 
dokonać niezbędnych zmian w twoim i jej sercu.

Trzymaj swoje uczucia na wodzy
Co sprawia, że czujemy się tak, a nie inaczej? Dlaczego 

kochamy jednych bardziej, a innych mniej? Co powo-
duje zmiany w miłości męża do żony? Uważna analiza 
samego siebie pokazuje, że nasza naturalna miłość do 
innych zależy od tego, jak nas traktują. Jezus rozprawił się 
z tym problemem. „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy 
was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie 
czynią?” (Mt 5,46).

Jezus wzywał nas do wzniesienia się ponad to, co jest 
ogólnie przyjęte. Chodzi o to, żebyśmy umieli postępo-
wać wobec innych na wyższym poziomie niż oni z nami. 
Kiedy zaczynamy się irytować czymś, co robią nasze 
żony, wówczas nie musimy reagować irytacją. Możemy 
rozmawiać z Bogiem, aż nam przejdzie.

Ważne jest, żeby nie zajmować się danym problemem 
w stanie zdenerwowania, bo to wyłącznie go wyolbrzymi. 
Można wtedy powiedzieć coś, co wcale nie jest naszą 
intencją. A to mogłoby zachwiać zaufaniem żony do nas.

Jeśli ci się to kiedykolwiek przytrafi, to nie pozwól, żeby 
słońce zaszło, zanim będziesz pokutował. Wyznaj swój 
grzech żonie na osobności (i publicznie, jeśli dzieci cię sły-
szały), a potem zrób dla niej coś szczególnego, co będzie 
dowodem prawdziwości twojej skruchy. Wyznanie grze-
chów jest jedną ze wspaniałych możliwości, jakie Bóg 
nam dał. Dzięki skrusze i przebaczeniu, będąc upadłymi 
ludźmi, możemy podtrzymywać cenne relacje.

Cokolwiek robimy, nie poddawajmy się uczuciom.

Powściągliwy mąż dominującej żony
Powściągliwy mąż jest cichy z natury. Woli zachować 

myśli dla siebie niż się nimi podzielić. Ponieważ trudno 
mu przychodzi wyrażanie się, będzie raczej słuchał. 
Często mężczyźni tego pokroju żenią się z kobietami  
o dominującym charakterze. Jeśli z ich dwojga ona jest 
bardziej agresywna, to jak mąż może być takim przy-
wódcą, jak nakazuje Biblia?

Nie próbujmy zmieniać naszych osobowości, bo otrzy-
maliśmy je od Boga. To On czyni niektórych mężczyzn 
cichymi i wycofanymi z natury. To On sprawia, że nie-
które kobiety są z natury pewne siebie i rzutkie.
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Oczywiście umiejętność zarządzania pieniędzmi 
może być bardzo różna. Bóg nie stworzył wszystkich 
mężczyzn jako mądrzejszych od kobiet w tej kwestii. 
Niektóre kobiety świetnie sobie z tym radzą. W 31 roz-
dziale Księgi Przypowieści Salomona czytamy o szla-
chetnej kobiecie zaangażowanej w takie zarządzanie. 
Jeśli twoja żona jest lepsza w zarządzaniu pieniędzmi, 
to dziękuj Bogu za jej talent. Pozwól jej to robić, żebyście 
oboje doświadczali błogosławieństwa w jedności.

Z drugiej strony, jeśli twoja żona zbyt łatwo wydaje 
pieniądze, to poważnie się nad tym zastanów. Możesz 
postanowić, że domowe finanse są twoją domeną. Jednak 
większość żon zinterpretowałaby to jako brak zaufania. 
Lepiej usiąść razem i szczerze porozmawiać. Ustalcie 
wspólnie jakieś zasady. A potem jej zaufaj.

Większość mężów robi błędy w sprawach finanso-
wych, bez względu na to, czy się do tego przyznają czy 
nie. Jeśli twoja żona wydaje pieniądze w sposób twoim 
zdaniem nieodpowiedni, to nie zachowuj się, jakbyś 
pozjadał wszystkie rozumy. Zapytaj, dlaczego dokonała 
danego zakupu. Może jej rozumowanie cię przekona. 
Jeśli tak, to jej to powiedz. Jeśli nie, zadaj więcej pytań. 
Jeśli cię nie przekona, to przyznaj, że w końcu ty też nie 
zawsze wydajesz pieniądze w najmądrzejszy sposób.

Czasem może zajść potrzeba obszerniejszego przedys-
kutowania spraw finansowych, żeby się nawzajem zrozu-
mieć. Ale próbuj traktować problem w taki sposób, żeby 
nie stanowił zarzewia ciągłego konfliktu. Pieniądze nie 
są aż tak ważne, żeby stanowić podstawę stałych zmagań.

Szanuj swoją żonę jako osobę
Mężowie pragnący dobrych relacji ze swoimi żonami 

będą je szanować jako osoby wraz ich uczuciami, opi-
niami, prawami i przekonaniami. Zamiast próbo-
wać zniszczyć ich indywidualność i wymusić na nich 
uległość, pozwolą im przejawiać ich zdolności w taki 
sposób, który wzbogaci małżeńską jedność.

Mężczyzna, który nie czuje się bezpieczny w relacji  
z Bogiem, ma skłonność do lękania się duchowej żony. 
Taki stan rzeczy może i musi się zmienić. Mąż powi-
nien się cieszyć, jeśli ma żonę mądrzejszą od siebie. Głupi 
mąż będzie ze strachu zaprzeczać mądrości swojej żony, 
a nawet wyśmiewać się z jej przemyśleń. Możecie zgad-
nąć, co stanie się z ich wzajemną relacją.

Mężu, ucz się poznawać swoją żonę. Żyj z nią stosow-
nie do tej wiedzy. Chwal ją za dobre rzeczy, jakie wnosi 
do waszego związku. To będzie podsycać płomień miło-
ści w sercach obojga. Twoja żona będzie się przy tobie 
czuła bezpieczna jako kobieta. Dzięki temu będziesz 
mógł bez obaw dzielić się z nią najgłębszymi tajnikami 
swego serca.

„Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umi-
łował kościół i wydał za niego samego siebie;  (…) Tak 
też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne 
ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje”  
(Ef 5,25–29).

Zaczerpnięto z Relationships that Bless, 2004
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

ich dusz, ponieważ zda z tego sprawę Bogu (Hbr 13,7). 
Pastor nie tylko pasie trzodę, lecz również ostrzega  
i z miłością napomina, gdy trzeba. „Prosimy was też, 
bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaź-
liwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla 
wszystkich” (1 Tes 5,14).

Świat oczekuje od pastora, żeby był przyjaznym  
i niemal niemym obserwatorem, podczas gdy powierzeni 
mu ludzie żyją według własnego uznania. Powinniśmy 
pamiętać, że Bóg powołał go do pełnego zaangażowa-
nia, szczególnie w duchową walkę o nas wszystkich. Czy 
jesteśmy chętni, żeby nas ostrzegał, prowadził i nauczał 
dróg sprawiedliwości?

Zaczerpnięto z Companions, marzec 2020
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Oczekiwania w stosunku do pastora
—ciąg dalszy ze str. 9
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Podstawą tego artykułu jest piąty rozdział Listu do 
Efezjan. 

Podstawą dla wszystkich udanych relacji jest miłość 
Jezusa wypływająca szczerze z naszych serc. Jego miłość 
jest głębsza niż ludzka. „Bądźcie więc naśladowcami 
Boga jako umiłowane dzieci; i postępujcie w miłości, jak  
i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako 
dar i ofiarę Bogu na miłą woń” (Ef 5,1–2). Standard Bożej 
miłości, objawionej w Chrystusie i w Duchu Świętym, 
jest obrazem piękna, gdy Jego miłość płynie od serca do 
serca i kiedy jej aromat wznosi się do Boga. 

Ale zdarza się też, że smutne rzeczy dzieją się między 
ludźmi, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Tam, 
gdzie grzech oszpeca relacje, powstaje brzydota i takie 
małżeństwo funkcjonuje bardziej jako coś zmysłowego 
niż duchowego. 

Relacje małżeńskie
Nauczanie o małżeństwie zaczyna się od wzajem-

nego poddania się „sobie nawzajem w bojaźni Boga”. 
Małżeństwo nie może być błogosławione bez mądrości, 
która przychodzi w wyniku bojaźni Bożej. „Bojaźń PANA 
jest początkiem mądrości” (Ps 111,10). Małżeństwo 
opiera się na wzajemności, gdy miłość przepływa pomię-
dzy dwoma sercami. „Żony, bądźcie poddane swoim 
mężom” następuje po przykazaniu „Bądźcie sobie wza-
jemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!” (BT). Mąż, 
który nie chce przyjąć rady żony, gdyż boi się o swój auto-
rytet, nie rozumie prawdziwego przywództwa. Kiedy Bóg 
powiedział Mojżeszowi, aby się odsunął, bo zamierza 
zniszczyć buntowniczy Izrael, Mojżesz wstawiał się przed 
Nim, aby tego nie uczynił. Czy to oznacza, że Bóg zre-
zygnował ze swej suwerenności, wysłuchując Mojżesza? 
Oczywiście nie. Chrześcijański mąż postrzega swoją żonę 
jako dar od Boga i cieszy się, kiedy ona udziela mu rady. 
Korzystając z niej, nie oddaje swojego przywództwa. To 
nie oznacza, że mąż musi zawsze robić to, co sugeruje 
jego żona, ale z pewnością rozważy, co ona ma do powie-
dzenia. Ponieważ kobieta ma inną perspektywę, jej rada 
często uzupełnia punkt widzenia męża.

Uległość żon
Jak żona ma być poddana przywództwu męża, jeśli 

on ją zawiódł i okazał się niemądry? Mąż jest odpo-
wiedzialny za swoje pomyłki i błędy; ale jeśli ty, żono, 
widzisz, że zamierza popełnić kolejny, nie wypominaj mu 
wszystkich poprzednich. Raczej zasugeruj, aby skorzy-
stał z rady kogoś takiego jak ojciec, diakon albo inny brat 
godny zaufania. Jeśli wypowiedziałaś swoje myśli, poroz-
mawiaj z Bogiem w modlitwie. On może zrobić to, czego 
my nie możemy. 

Co więc powinna robić żona, która wyszła za niemą-
drego człowieka? Jeśli nauczyła się ufać Bogu i rozma-
wiać z Nim o tych problemach, może mieć w sercu pokój. 
Może cieszyć się błogosławieństwem, chodząc z Bogiem 
i poddając się przywództwu męża w tych sprawach,  
w których jest w stanie. Jeśli nosi w sercu urazę, nie będzie 
miała pokoju, a jej reakcje będą przynosiły odwrotne 
skutki. Nie możemy uczynić z naszego współmałżonka 
osoby niesamolubnej, jeśli nasze reakcje są samolubne. 
Małżeństwo może ostatecznie obnażyć tych, którzy zna-
leźli się w Kościele, nie będąc narodzeni na nowo, podob-
nie jak i tych, którzy przestali chodzić z Bogiem.

Żony, poważajcie mężów
Jak żona poważa swojego męża? Szacunek to głębokie 

uznanie i podziw. Jak żona może szanować męża, który 
czasem jest bezmyślny? Co podziwiałaś w swoim wyjąt-
kowym przyjacielu, zanim go poślubiłaś? Chwal go za te 
przymioty, które cię do niego przyciągnęły i zachęć go 
poprzez swój kobiecy urok, który tak chętnie okazywa-
łaś na początku waszego małżeństwa!

To przyniesie więcej dobrego niż wytykanie mu 
braków. Mężowie, którzy są boleśnie świadomi swoich 
braków, mogą nawet popaść w takie przygnębienie, że 
nie są w stanie funkcjonować tak dobrze, jak by normal-
nie mogli. Drobna pochwała i zachęta od kochającej żony 
może w dużym stopniu pomóc mężowi rozwijać pewność 
siebie i jego umiejętności. 

Mężowie, kiedy nasze żony nas chwalą, czy rozumiemy 
różnicę pomiędzy działaniem tej pochwały w naszym 
umyśle zamiast w sercu? Jak by nie było, mężowie, to 
Bóg powiedział, że nie jest dobrze, aby mężczyzna był 
sam. Potrzebujemy pomocy. Przyznajmy to pokornie. 

—Isaac D. Martin

Błogosławieństwo w domowych relacjach
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Chrześcijańska żona, która pamięta o swoim własnym 
człowieczeństwie i potrzebie Bożej łaski, powinna stać 
się współczująca i mniej skłonna do oskarżeń. Niektórzy 
mężczyźni czują się gorsi w towarzystwie swoich uta-
lentowanych żon, zamiast odczuwać za nie wdzięczność  
i pozwalać, aby ich mądrość była błogosławieństwem dla 
ich małżeństwa. Mężowie, pozwólcie, aby każda wyjąt-
kowa cecha waszej żony była błogosławieństwem dla 
waszej jedności, a wtedy będziecie mieli żonę, która was 
szanuje!

Mężowie, kochajcie swoje żony, jak Chrystus 
umiłował Kościół 

Żaden mąż nie ma prawa oczekiwać od żony podda-
nia się swojemu autorytetowi, dopóki nie miłuje jej, jak 
Chrystus miłuje Kościół. Wtedy będzie starał się okazać 
wart jej uległości i szacunku. 

Miłość Chrystusa dla Kościoła jest miłością cierpiącą. 
Pomyślmy o Ogrodzie Oliwnym, o fałszywych oskar-
żeniach i o ukrzyżowaniu! Kiedy w czasie ślubu przy-
sięgaliśmy kochać i otaczać czułą opieką nasze żony  
w różnych okolicznościach, wówczas nie mieliśmy poję-
cia, co to będzie oznaczało w naszym życiu. Ale jeśli 
otworzymy serca na miłość Jezusa i będziemy z Nim 
przechodzić każdą życiową sytuację, to doświadczymy 
przedsmaku raju na ziemi. Niesamolubna miłość otwiera 
kanały wzajemnego porozumienia, poprzez które dzie-
limy się swobodnie naszymi najskrytszymi uczuciami. 
Ta miłość wybawia nas od strachu, że nasz współmał-
żonek nas nie będzie kochał, jeśli się dowie, co dzieje się  
w naszym sercu. My też możemy poczuć tę ulgę, że nasz 
współmałżonek jest w sumie takim samym człowiekiem 
jak my sami.

Kochajcie swoje żony jak własne ciało
Jeśli macie trudności w zrozumieniu miłości Chrystusa 

do Kościoła, pomyślcie, jak się żywicie i troszczycie 
sami o siebie, a następnie przenieście te właściwości 
na swoje żony. Tu chodzi o życie dla dobra tej drugiej 
osoby. Miłość opiera się na wzajemności. Apostoł Paweł  
w 1 Liście do Koryntian 7,1–5 podaje nam w kwestii 
fizycznej relacji małżonków: „Nie okradajcie się z tego”. 
Oznacza to wykluczenie odmawiania naszemu współ-
małżonkowi przyjemności, które Bóg przeznaczył dla 
małżeństwa, co oznacza też niestawianie egoistycznych 
żądań. 

Mąż powinien myśleć o swojej żonie jako o darze od 
Boga przeznaczonym specjalnie dla niego, i że jej szcze-
gólne cechy są właśnie tym, czego on potrzebuje. Mąż, 
który zaczyna obrażać się na swoją żonę, traci z oczu 

Boga. Zapomina on, że to jest właśnie żona, którą Bóg 
stworzył specjalnie dla niego. W małżeństwo musi być 
zaangażowany Bóg!

Umiejętność komunikacji
Dobra wzajemna relacja opiera się na komunikacji.  

W wielu małżeństwach jeden partner jest lepszy w komu-
nikacji niż ten drugi. Aby dobrze się porozumiewać, 
jedna osoba musi nie tylko wyrażać siebie, ale też dobrze 
słuchać. 

Po kilku latach małżeństwa między dwiema osobami 
może rozwinąć się dystans w wyniku ciężaru odpowie-
dzialności, a małżonkowie mogą zacząć postrzegać tę 
drugą osobę jako część codziennej rutyny. Często żony 
cierpią najpierw, gdyż to one są zwykle same w domu. 
Mąż spełnia swoje społeczne potrzeby w pracy i w kon-
taktach zewnętrznych, podczas gdy żona jest zamknięta 
w domu. Cieszy ją obecność dzieci, ale tęskni do roz-
mowy z mężem o swoich przeżyciach i chce słyszeć też 
o jego przeżyciach. 

Jako przywódca, mąż musi dopilnować, aby spełnione 
były potrzeby społeczne jego żony. Piotr pisze „żyjcie  
z nimi umiejętnie”. Mąż musi się nauczyć swojej żony. 

Chociaż mąż może rozumieć pewne rzeczy natural-
nie, musi też poświęcić czas na autentyczne poznawa-
nie swojej żony. W Izraelu świeżo upieczony mąż był 
zwolniony od wszelkich publicznych obowiązków przez 
jeden rok, aby mógł uszczęśliwić swoją żonę. „Jeśli mąż 
dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden 
publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozo-
stanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą 
poślubił” (Pwt 24,5 BT). 

Jako chrześcijanie mamy wielkie zasoby mądrości  
w Biblii, ale musimy oddzielić czas na odkrycie tego, 
czego Biblia naucza o małżeństwie. Pieśń nad Pieśniami 
stanowi obraz miłości małżeńskiej. Wiele współczesnych 
książek uczy więcej o ludzkiej mądrości niż o Bożym 
zamyśle dla małżeństwa. Upewnijmy się, czy książki, 
które czytamy, nie stoją w sprzeczności ze wskazówkami 
zawartymi w Słowie Bożym. 

Pamiętajmy, podstawą wszelkiej więzi małżeńskiej jest 
szczera i swobodnie przepływająca miłość Chrystusa  
w naszych sercach, która jest możliwa tylko poprzez nowe 
narodzenie i pielęgnowana poprzez codzienne poddawa-
nie się Bożemu Duchowi Świętemu.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, sierpień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Podróże Jakuba w wielkim stopniu różniły się od 
podróży Abrahama oraz Izaaka pod jednym istotnym 
względem: liczby towarzyszących im dzieci. Rozdział 
33 Księgi Rodzaju, w wersetach 13–14, daje nam wej-
rzenie w to, jak Jakub postrzegał dzieci w okoliczno-
ściach spotkania się ze swoim bratem, Ezawem. „Mój 
pan wie, że mam ze sobą dzieci wątłe (…)”. Następnie 
powiedział do Ezawa: „ja będę szedł powoli (…) jak 
nadążą dzieci (…)”.

Prowadzenie dzieci tak, by nadążały, jest dzisiaj naj-
istotniejsze. Bóg daje nam je jako bezbronne istoty 
o wielkiej wartości − bo jest to wartość duszy. Jezus 
wypowiedział się na temat powagi szkodzenia malucz-
kim: „Lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu 
u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż 
żeby miał zgorszyć jednego z tych małych” (Łk 17,2). 
Chrześcijańscy rodzice robią, co mogą, by ich dom 
był bezpiecznym środowiskiem dla dzieci, które rosną 
fizycznie, rozwijają się umysłowo i budzą się duchowo. 

Prowadzimy nasze dzieci tak, żeby nadążały, kiedy 
matki osobiście sprawują nad nimi opiekę. Dzienne 
żłobki i przedszkola są pełne podatnych na wpływy 
dzieci, które spędzają dzień z dala od matczynej 
opieki. Mężowie posłuszni Bogu wypełniają swoje 
zadanie, umożliwiając matkom przebywanie na co 
dzień ze swoimi dziećmi. 

Prowadzimy nasze dzieci troskliwie tak samo, jak 
dbamy o środowisko. Żyjemy w bezbożnym społe-
czeństwie, które robi wszystko, by infiltrować docie-
kliwe umysły naszych pociech. Nie tłumaczymy się 
przed światem z naszego chronienia dzieci od tak licz-
nych wpływów bezbożnych sąsiadów, szkół państwo-
wych, telewizji, radia i mediów społecznościowych. 
Prowadzenie naszych dzieci z troskliwością w ich 
dzieciństwie wzmocni je, aby mogły oprzeć się poku-
som i pociągowi do tego świata w późniejszych latach  
i dorosłym wieku. 

Prowadzimy nasze dzieci tak, by nadążały, kiedy 
dostosowujemy naszą uwagę do ich indywidualnych 
potrzeb. Obserwujemy te potrzeby i zaspokajamy je 
na poziomie osobistym na tyle, na ile jest to możliwe  
w kontekście życia rodzinnego. W zdrowym śro-
dowisku domowym żadne dziecko nie czuje się 

wyobcowane w stosunku do pozostałych, ale każde  
z nich odczuwa indywidualnie miłość swoich 
rodziców. 

Prowadzimy nasze dzieci tak, by nadążały, kiedy 
rozwijamy w nich wytrzymałość. „Jak orzeł pobu-
dza swoje młode, trzepocze skrzydłami nad swymi 
orlętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze je i nosi 
je na skrzydłach, tak PAN sam prowadził go [...]”  
(Pwt 32,11). Ta wytrzymałość rozwija się ostrożnie. 
Dajemy im zadania stosowne do ich wieku. Pracujemy 
z nimi, żeby się nie zniechęciły. Przygotowujemy je 
do znoszenia trudów „jak dobry żołnierz Jezusa 
Chrystusa”, dając im do wykonania z czasem ciężką 
fizyczną pracę i rozliczając ich z jej wykonania. 

Prowadzimy nasze dzieci troskliwie, kiedy egzekwu-
jemy spokojną i konsekwentną dyscyplinę. Czasem 
widzi się sfrustrowanego rodzica w sklepie, którego 
krzyki albo błaganie nie przynoszą żadnego efektu. 
Czy jest to również naszą winą w czterech ścianach 
naszego domu? Oby Bóg pomógł nam w spokoju 
dbać o dusze, jakie nam powierzył, abyśmy je mogli  
z powrotem do Niego odprowadzić.

Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2020
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Prowadzić dzieci tak, by nadążały
—Laurence D. Kreider
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60–150r. n.e.
Wszyscy apostołowie z wyjątkiem Jana, który dożył 

lat dziewięćdziesiątych pierwszego wieku, zmarli na 
początku lat siedemdziesiątych. Od tej pory przez ponad 
pół wieku tylko nieliczne zachowane pisma mówią o roz-
przestrzenianiu się Drogi Pańskiej i o tym, jak zmieniła 
ówczesny świat. Kościół tamtych czasów jest przynaj-
mniej dla nas ukryty w cieniu historii. Wiemy, że ówcze-
śni wierzący kontynuowali ogłaszanie Drogi i zyskiwali 
nowych jej zwolenników z różnych warstw społecznych 
na terenie całego imperium. Od połowy II wieku poja-
wiało się coraz więcej dokumentów autorstwa członków 
Kościoła i ludzi spoza niego. Ukazują one nieco wyda-
rzeń z okresu ukrytego w cieniu historii.

Niektórzy Rzymianie pisali o zwolennikach 
Drogi

Swetoniusz wspomina o wyrzuceniu Żydów z Rzymu. 
Rzymski historyk Swetoniusz, który pisał na początku II 
wieku, mówi o cesarzu Klaudiuszu (rządzącym w latach 
41–54) i jego dekrecie nakazującym wszystkim Żydom 
opuszczenie Rzymu. Łukasz wspomina o tym w Dziejach 
Apostolskich 18,2). Swetoniusz pisze: „Wypędził z Rzymu 
Żydów, którzy podburzani przez jakiegoś Chrestosa stale 
wywoływali zamieszki”1. Źródła łacińskie pierwszych 
wieków naszej ery stosowały imię Chrestos w stosunku 
do Chrystusa. Zdaniem niektórych, Klaudiusz wyrzu-
cił Żydów z Rzymu z powodu zamieszek wywołanych 

1Swetoniusz, Żywot Klaudiusza w: Henry Bettenson, ed. Documents of the Christian Church (New 
York: Oxford University Press, 1963).

przez nich, gdy prześladowali chrześcijan, a relacja 
Swetoniusza jest niezbyt rzetelnym opisem faktów.

W opisie rządów Nerona Swetoniusz wśród jego 
osiągnięć wymienia następujące: „Wymierzył również 
karę chrześcijanom − ludziom wyznającym nowy i bez-
bożny zabobon2”.

Tacyt opisywał prześladowania z czasów Nerona. Przed 
rokiem 120 rzymski historyk Tacyt napisał dzieło 
Roczniki. Opisuje tam prześladowania chrześcijan  
z rąk Nerona po wielkim pożarze Rzymu w roku 64. 
Autor nie darzył sympatią chrześcijan, podobnie jak 
samego cesarza:

„Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, 
ani darowizn cesarza i ofiar błagalnych na 
rzecz bogów nie ustępowała hańbiąca pogło-
ska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. 
Aby ją więc usunąć, przedstawił Neron wino-
wajców i dotknął najbardziej wyszukanymi 
kaźniami tych, których znienawidzono dla ich 
sromot, a których gmin chrześcijanami nazy-
wał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który 
za panowania Tyberiusza skazany został na 
śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa;  
a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu 
wybuchnął, nie tylko w Judei, gdzie się to zło 
wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, 
co potworne albo sromotne, zewsząd napływa 

2 Swetoniusz, Żywot Klaudiusza w: Henry Bettenson, ed. Documents of the Christian Church 
(New York: Oxford University Press, 1963).

Wyjście z cienia
Rozdział 4, część pierwsza —Keith Kreider

HISTORYCZNA
część

A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, 
których dosięgnął kres czasów. 1 List do Koryntian 10,11
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Pliniusz
Powyższe cytaty pochodzą z pism Pliniusza Młodszego. Pliniusz 

Starszy również był historykiem, ale nie pisał o chrześcijanach. Trajan 
wysłał Pliniusza Młodszego do Bitynii, żeby przywrócił tam porządek, 
ponieważ sytuacja w tej prowincji wymknęła się poprzednim prokon-
sulom spod kontroli. Trajan nakazał Pliniuszowi między innymi dele-
galizację wszelkich tajnych stowarzyszeń − zakazał nawet tworzenia 
straży pożarnej.

Dlaczego Trajan był tak wrażliwy na punkcie różnych organizacji? 
Sam o tym napisał: „Jakkolwiek byśmy ich nie nazwali i jakikolwiek 
nadalibyśmy im statut, ludzie związani dla wspólnego celu w którymś 
momencie staną się organizacją polityczną”1. Cesarz postrzegał każdą 
organizację jako źródło politycznego zagrożenia dla siebie i dla po-
rządku, który pragnął zachować w imperium.

1J.G. Davies, The Early Christian Church (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), str. 76.

i licznych znajduje zwolenników. Schwytano 
więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie 
wyznawali, a potem na podstawie ich zeznań 
ogromne mnóstwo innych, i udowodniono im 
nie tyle zbrodnię podpalenia, ile nienawiść ku 
rodzajowi ludzkiemu. A śmierci ich przydano 
to urągowisko, że okryci skórami dzikich zwie-
rząt ginęli rozszarpywani przez psy albo przy-
bici do krzyżów. Gdy zabrakło dnia, palili się, 
służąc za nocne pochodnie. Na to widowisko 
ofiarował Neron swój park i wydał igrzysko  
w cyrku, gdzie w przebraniu woźnicy z tłumem 
się mieszał lub na wozie stawał. Stąd, chociaż 
ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurow-
sze kary, budziła się ku nim litość, jako że nie 
dla pożytku państwa, lecz dla zadośćuczynienia 
okrucieństwu jednego człowieka byli traceni”3.

Pliniusz korespondował z cesarzem Trajanem na temat 
chrześcijan. Prokonsul rzymski Pliniusz, wysłany przez 
Trajana do Bitynii w roku 111, miał do czynienia  
z wierzącymi. Napisał do cesarza obszerny list z prośbą 
o radę, jak traktować wielu chrześcijan podlegają-
cych jego władzy sądowniczej. Przesłuchiwani prze-
zeń „Zapewniali zaś, że największą ich winą czy też 
błędem było to, że mieli zwyczaj w określonym dniu  
o świcie zbierać się i śpiewać na przemian pieśni ku czci 
Chrystusa jako Boga, i że związali się przysięgą doty-
czącą nie jakichś występków, lecz że nie będą popełniać 
kradzieży, rozbojów, cudzołóstwa, że nie będą składać 
fałszywej przysięgi ani zapierać się wobec żądających 
zwrotu powierzonej im własności”.

Pliniusz podkreślił, że zgodnie z rozkazem imperatora 
zabronił wszelkich tajnych zrzeszeń. Następnie dodał: 
„Po tych oświadczeniach uważałem za rzecz konieczną 
wymusić przy pomocy tortur zeznania, ile jest w tym 
prawdy, od dwóch niewolnic, które nazywały siebie 
usługującymi. Nie znalazłem nic innego, jak tylko nie-
godziwy i nieumiarkowany przesąd”. 

„Dlatego odroczyłem śledztwo i zwracam się do 
Ciebie z prośbą o radę. Sprawa bowiem wydaje mi się 
zasługująca na zasięgnięcie rady, zwłaszcza że wielu jest 
narażonych na niebezpieczeństwo; liczni bowiem ludzie 
w różnym wieku, różnego stanu i obojga płci są i zostaną 
jeszcze wezwani na śledztwo. Nie tylko bowiem miasta, 
ale i osady oraz wioski opanowała zaraza tego przesądu. 
Zdaje mi się jednak, że można ją zahamować i z niej 

3 Tacyt, Annales 15,44 w: Henry Bettenson, ed. Documents of the Christian Church (New 
York: Oxford University Press, 1963) and Brian Tierney and Joan Scott, Western Societies:  
A Documentary History, Vol. I, (New York: McGraw– Hill, 1984).

wyleczyć”4. Rekomendował okazanie łaski wszystkim 
chrześcijanom, którzy zaparli się wiary.

W odpowiedzi Trajan napisał: „Postąpiłeś tak, jak 
powinieneś był, mój Sekundusie, przy prowadzeniu 
śledztwa, w stosunku do tych, o których doniesiono ci, 
że są chrześcijanami. Nie można bowiem podjąć ogól-
nej decyzji o ściśle ustalonej formie. Wyszukiwać ich 
nie należy. O ile jednak wpłynęłyby donosy i zostałyby 
udowodnione, należy ich karać, z tym jednak zastrze-
żeniem, że jeśliby ktoś zaprzeczył, iż jest chrześcijani-
nem i potwierdził to swoim zachowaniem − to znaczy 
zanosząc modły do naszych bogów − to chociażby były 
podejrzenia co do jego przeszłości, powinien uzyskać 
przebaczenie ze względu na skruchę. Natomiast pisma 
anonimowe w żadnej sprawie dotyczącej przestępstwa 
nie mogą być brane pod uwagę. Dawałoby to bowiem 
najgorszy przykład nie pasujący do naszego wieku” 5.

Rzymianie nie mieli dobrej opinii o wierzących. 
Swetoniusz, Tacyt i Pliniusz wyrażali się o chrześcijań-
stwie podobnie. Dla nich był to „nowy i niebezpieczny 
przesąd” (Swetoniusz), „obrzydliwy przesąd” charak-
teryzujący się „nienawiścią do ludzkości” (Tacyt) oraz 
„niegodziwy i nieumiarkowany przesąd” (Pliniusz). Ich 
pisma pokazują, jak arystokracja rzymska rozumiała 
Drogę na początku II wieku. Żaden z tych trzech histo-
ryków prawdopodobnie osobiście nie znał jakiegokol-
wiek chrześcijanina. Podobnie jak dziś, ówcześni ludzie 
z łatwością wierzyli w najgorsze opinie o innych, a szcze-
gólnie o tych, którzy się od nich bardzo różnili.

4List Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana, przeł. A. Świderkówna, w: „Pierwsi świadkowie”, 
Kraków 1998, s. 361–363.
5Dz. cyt.
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Chrześcijanie żyli pobożnie i regularnie spotykali się na 
modlitwie. Stosując tortury, Pliniusz zmusił niektórych 
chrześcijan do zeznań. Podkreśla, że uroczyście przysię-
gali nie czynić zła (czego się po nich spodziewał), lecz 
dobro. Inni prześladowcy w historii sami zaświadczali 
o świętym życiu wierzących, oskarżając ich jednocze-
śnie o najgorsze nikczemności. Ci, z którymi miał kon-
takt Pliniusz, żyli według nauczania apostoła Piotra: 
„Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście 
powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które 
walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nie-
nagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, 
przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili 
Boga w dniu nawiedzenia” (1 P 2,11–12).

Z listu Pliniusza dowiadujemy się nieco o wierzących 
mieszkańcach Bitynii na początku II wieku. Spotykali 
się przed świtem, żeby wielbić Chrystusa. Podczas tych 
spotkań zachęcali się wzajemnie do czynienia dobra  
i spożywali „niewinny” wspólny posiłek. To może ozna-
czać Wieczerzę Pańską lub agapę, czyli „ucztę miłości”, 
co czyniono razem. Niektórzy cierpieli i umierali za 
swoją wiarę, podczas gdy inni zapierali się wiary pod 
presją tortur. Ponadto, ruch Drogi przybrał na sile do 
tego stopnia, że przestano uczęszczać do świątyń pogań-
skich bożków w Bitynii, dopóki Pliniusz nie podjął 
kroków przeciwko chrześcijanom. 

Dlaczego spotkania odbywały się przed świtem? 
Istniały po temu przynajmniej dwa powody. Po pierw-
sze, dyskrecja − chrześcijaństwo było religio illicita; za 
wyznawanie tej wiary można było zginąć, więc trzeba 
było spotykać się ukradkiem. Drugi powód był prak-
tyczny − wielu wierzących to byli niewolnicy i ludzie 
pracujący, więc nie mieli dnia wolnego, żeby uczestni-
czyć w nabożeństwach. Pierwszy dzień tygodnia był 
normalnym dniem pracy, który został oficjalnie uznany 
za szczególny dopiero kilka wieków później.

Przełożeni Kościoła wzięli na siebie odpowiedzial-
ność za trzymanie się prawdy. Już w czasach nowote-
stamentowych do kościołów zaczęły się wkradać fał-
szywe nauki. Paweł ostrzegał biskupów Efezu, że to 
nastąpi: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado,  
w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, aby-
ście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią. 
Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was 
wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także 
spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy 
przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dz 20,28–
30). Zarówno Piotr, jak i Juda ostrzegali przed fałszy-
wymi nauczycielami, którzy już wtedy byli w kościo-
łach (2 P 3,1–3; Jud 4).

W jaki sposób Kościół miał trwać w prawdziwej 
nauce po śmierci apostołów? Paweł podał Tymoteuszowi 
wyraźne instrukcje na ten temat: „A co słyszałeś ode 
mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym 
ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych”  
(2 Tm 2,2). Kościół potraktował jego nauczanie poważ-
nie i to biskupi byli odpowiedzialni za podtrzymywa-
nie wiary przejętej od apostołów oraz ich następców. 
Ci, których dzisiaj nazywamy starszymi lub pastorami 
byli nazywani w pierwszych wiekach „doglądającymi 
trzody” (gr. episkopos). Na początku II wieku można 
było o nich (termin „episkopos” tłumaczony z greki na 
język polski do „biskup”) powiedzieć, że byli bezpośred-
nimi następcami samych apostołów. Jeśli nie, to byli 
ustanawiani przez następców apostołów, albo przez ich 
kolejnych następców.

Ignacy, biskup Antiochii zmarły śmiercią męczeńską 
w roku 107, napisał: „Podobnie więc jak Pan ani sam, 
ani przez swoich Apostołów, nic nie czynił bez Ojca,  
z którym stanowi jedno, tak i wy nie róbcie niczego bez 
biskupa” 6. Cytowanie pojedynczych fragmentów pism 
wczesnochrześcijańskich w celu wykazania ogólnych 
tez o Kościele nie jest mądre. Możemy jednak przy-
najmniej stwierdzić, że Ignacy rozumiał rolę biskupa  
w podtrzymywaniu prawdy. Mimo to, jego postrzeganie 
roli tego urzędu wydaje się być przesadne. Wskazuje ono 
na przesunięcie w kierunku niebiblijnego pojmowania 
przewodnictwa, które niedługo potem zaczęło domino-
wać w Kościele jako całości.

Kościół postępował według wzorca nakreślonego 
przez apostoła Pawła. Jednak samo postępowanie 
według wzorca nie gwarantuje utrzymywania czysto-
ści doktryny. Przeciwnik Kościoła starał się go znisz-
czyć i zarówno jego przywódcy, jak i członkowie musieli 
trwać w bliskiej relacji z Chrystusem, żeby ostać się  
w wierności. Kościół potrzebował czujnych przełożo-
nych dobrze znających Pismo Święte: ludzi, którzy sta-
rannie unikali skrajności w rodzaju poglądów wyraża-
nych przez Ignacego i którzy wiernie ostrzegali przed 
fałszywymi naukami i praktykami, rozprawiając się  
z nimi na bieżąco.

Fragment książki Church History: Resurrection to Reformation
© Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

6Henry M. Gwatkin, Selections From Early Christian Writers Illustrative of Church History to the 
Time of Constantine (London and New York: Macmillan and Co., 1893), str. 13.
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Klasyfikacja technologii
—Gary Miller

Wcześniej zdefiniowaliśmy technologię jako wszystko, 
co ułatwia i ulepsza nam życie. Zanim stwierdzimy, czy 
technologia jest błogosławieństwem czy przekleństwem, 
podzielmy ją na kilka kategorii, żeby omówienie było 
bardziej efektywne. Poszczególne kategorie się czasem 
przenikają, lecz dla celów niniejszej książki wyróżnili-
śmy cztery podstawowe rodzaje technologii. 

1. Technologie zastępujące siłę i wytrzymałość 
człowieka. Do tej grupy należą takie wynalazki 
jak narzędzia i maszyny rolnicze, najprostszy 
młotek czy pojazdy transportowe. Wszystkie służą 
do celów, które człowiek może osiągnąć sam, ale 
znacznie zwiększają jego możliwości. Pomyślmy  
o naszych przodkach próbujących przesunąć jakiś 
ciężki kamień. Zirytowani próbują użyć gałęzi jako 
dźwigni, co już stanowi nową technologię. 

2. Technologie pomocne w kontrolowaniu zja-
wisk naturalnych. Ta kategoria jest nieco bardziej 
skomplikowana. Tam, gdzie mieszkam, mamy sys-
temy nawadniające. W lecie nie ma wystarczających 
opadów deszczu, żeby zbierać żniwa, więc w górach 
zbudowano olbrzymie zapory gromadzące wodę  
z topniejącego śniegu. Kanały i rurociągi bie-
gnące przez całą dolinę nawadniają pola i uprawy. 
Jest to próba poprawienia czegoś, co sama natura 
robi już od dawna. Hybrydowe i modyfikowane 
genetycznie nasiona są kolejnym tego przykła-
dem, podobnie jak ogromne postępy w dziedzinie 
opieki zdrowotnej. Bez względu na to, co myślimy 
o tych wysiłkach, stanowią one próby kontrolowa-
nia naturalnych procesów w celu poprawy jako-
ści życia.

3. Technologie wyostrzające zmysły człowieka. Są 
to narzędzia, dzięki którym możliwości naszych 
wrodzonych zmysłów zostały znacznie zwiększone. 
Okulary, mikroskopy, kamery i telefony zaliczają 
się do tej kategorii. Mamy oczy, ale chcemy widzieć 
dalej, dokładniej, a nawet to, co jest za rogiem 
ulicy. Wszystkie te narzędzia nam to umożliwiają. 
Chcemy lepiej słyszeć i rozmawiać z ludźmi prze-
bywającymi daleko, dlatego stosujemy aparaty 
słuchowe i telefony. Widzimy, lecz nie w ciemno-
ści i dlatego wynaleźliśmy wszystko od reflekto-
rów przez latarki do noktowizorów, żeby rozsze-
rzyć zdolność widzenia. Używając tych technologii, 
ludzie widzą w ciemności prawie tak dobrze jak 
koty. 

4. Technologie zwiększające możliwości intelek-
tualne człowieka. Nasze umysły mają niezwykłe 
możliwości, ale chcemy je zwiększyć. Na lodów-
kach umieszczamy listy zakupów, żeby niczego 
nie zapomnieć, konstruujemy zegar, żeby usyste-
matyzować sobie życie i kalkulatory pomagające 
nam liczyć. Wreszcie budujemy komputery do 
przetwarzania informacji, prowadzenia księgowo-
ści i wykonywania wielu innych zadań ułatwiają-
cych życie. Wszystko to moglibyśmy robić sami, ale 
narzędzia zwiększające nasze możliwości intelektu-
alne robią to lepiej, szybciej i dokładniej.

Mówiąc o technologii, zazwyczaj mamy na myśli 
czwartą kategorię. Narzędzia zwiększające nasze możli-
wości intelektualne to również tak proste rzeczy jak dłu-
gopisy, zwykły papier, suwaki logarytmiczne używane 
niegdyś przez inżynierów, czy liczydła dawniejszych 

Rozdział 4

PRAKTYCZNA
część

Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły... 
Księga Kaznodziei 9,10a
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matematyków. Współczesna technologia wyparła więk-
szość z tych wynalazków. Komputery nie tylko zwięk-
szają nasze możliwości intelektualne, lecz również popra-
wiają funkcjonowanie narzędzi z pozostałych trzech 
kategorii. Wszystko to mnoży kolejne pytania. Czy 
gwałtowny rozwój elektroniki jest czymś dobrym? Czy 
naprawdę chcemy, żeby każde narzędzie było zasilane 
baterią? Rozwiązujemy problemy, czy tylko tworzymy 
nowe? 

Niezamierzone konsekwencje
Każdy wynalazek rodzi nieprzewidziane skutki, któ-

rych pomysłodawca nawet sobie nie umiał wyobrazić. 
Mikrobiolog spędzający całe godziny na oglądaniu bak-
terii pod mikroskopem widzi wodę w stawie inaczej niż 
gospodyni domowa w Bangladeszu chodząca tam z wia-
drem. Wynalazca mikroskopu nie wziął tego pod uwagę. 
Świadomość, że mogę rozmawiać z rodziną nawet po jej 
wyjeździe w dalekie strony ułatwia pożegnanie po wizy-
cie − zupełnie inaczej niż gdybyśmy żyli w XVIII wieku 
wiedząc, że prawdopodobnie rozmawiamy po raz ostatni. 
Twórcy telefonów komórkowych zapewne nie myśleli  
o tym, jak ten produkt zmieni relacje międzyludzkie. 
Nie wiedzieli, że w przyszło- ści smart-
fony będą służyły do wielu i n n y c h 
ce lów ni ż  pier wotnie . Dzisiaj 
zmieniają one postrzeganie 
samego siebie, innych ludzi i 
świata, przy okazji stwarzając 
nowe problemy.

A lber to Santos–Dumont 
b y ł  b o g a t y m  F r a n c u z e m  
i wczesnym pionierem lotnic-
twa. Wynalazł nowe rodzaje balonów, potem 
sterowce i przez wiele lat fascynował się lotnic-
twem. Alberto miał w tym wszystkim pewien cel. 
Uważał, że podróże powietrzne mają wielki potencjał, 
który przysłuży się promowaniu pokoju na świecie. 
Odmówił opatentowania swoich wynalazków i dzie-
lił się darmowo ich projektami. Wyobrażał sobie świat,  
w którym ludzie mogliby podróżować bez ograniczeń  
i w ten sposób pojąć, jak wiele mają wspólnego z miesz-
kańcami innych krajów i przedstawicielami innych 
kultur.

Alberto bardzo przyczynił się do rozwoju technolo-
gii lotniczych. Jednak po tym, jak niektóre jego pro-
jekty zostały użyte podczas pierwszej wojny światowej  
i rewolucji w Sao Paulo w roku 1932, popadł w depre-
sję. Nie umiał sobie poradzić z faktem, że wynalazek, 

którego zamysłem było niesienie pokoju, został użyty 
do zabijania. W końcu 23 lipca 1932 roku popeł-
nił samobójstwo1. Nie był przygotowany na nieza-
mierzone konsekwencje swojej nowej technologii. 
Wynalazca próbujący rozwiązać dany problem zwykle 
nie myśli o nieprzewidzianych efektach, ale one zawsze 
się pojawiają.

Prawie 1,3 miliona ludzi ginie rocznie w wypadkach 
samochodowych2. To jest 3287 ofiar dziennie w wyniku 
wynalezienia samochodu. Ludzkość zmaga się z olbrzy-
mimi zagrożeniami środowiska i potencjalnym terrory-
zmem nuklearnym. Hakerzy wykradają poufne dane 
klientów banków, którzy mieszkają w innych krajach. 
Takie rzeczy byłyby niemożliwe, gdyby nie technolo-
giczne wynalazki i ich rozwój.

Każdy przejaw technologicznego rozwoju niesie  
z sobą związane z nim komplikacje. To sprowokowało 
Richarda Rhodesa, cynicznego krytyka technologii, do 
postawienia pytania: „W jakim stopniu to, co chętnie 
określamy jako postęp w naszym miejsko–industrial-
nym społeczeństwie, jest w rzeczywistości naprawia-
niem zła odziedziczonego po poprzednim cyklu tech-
nologicznych innowacji?”3. Cała armia informatyków 
pracuje w pocie czoła, żeby nadążyć za wysiłkami zło-
śliwych hakerów. Stale pojawiają się nowe produkty  
i usługi mające za zadanie ochronę przed takimi zagro-
żeniami. Nie byłoby takiej potrzeby, gdyby komputer 
nigdy nie został wynaleziony.

 A co, jeśli postęp... wcale nim nie jest? 
Podejrzewam, że wszyscy się zastanawiamy, czy ta 

cała nowa technologia ma sens. A może próbując uła-
twić i ulepszyć sobie życie, w gruncie rzeczy sami je sobie 
utrudniamy i komplikujemy? Trudno nie zadać sobie 
takiego pytania ścierając wodę z podłogi po awarii zmy-
warki. Serwisant z uśmiechem informuje mnie, że koszt 
wymiany zepsutych części jest prawie taki sam jak cena 
zakupu nowej maszyny, a termin gwarancji właśnie nie-
dawno upłynął. Cena części wymiennych i rachunek za 
usługę sprawiają, że jedno pytanie nie daje mi spokoju: 
czy ręczne mycie naczyń naprawdę było takie uciążliwe?

Być może te wynalazki rzeczywiście ułatwiają życie  
i z pewnością wiele żon zalicza zmywarkę do tej kategorii. 
Ale czy „łatwiej” zawsze znaczy „lepiej”? Czy lepiej, żeby 
dzieci wyszły z domu i robiły to, na co mają ochotę, czy 

1Martin Chalakoski, Aircraft Inventor Santos–Dumont Believed Air Travel Would Bring World 
Peace So He Offered His Designs Free of Charge, The Vintage News, 10 lipca 2017.
2Association for Safe International Road Travel, Road Safety Facts, <https://www.asirt.org/safe–
travel/road–safety–facts/>, dostęp: 12.02.2019.
3Richard Rhodes, Visions of Technology, Simon & Schuster, Nowy Jork, 1999, str. 308.
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żeby śpiewały razem myjąc i wycierając naczynia? Czy  
z duchowej perspektywy wszystkie te wynalazki rzeczy-
wiście są korzystne? Nasze odpowiedzi mogą być różne, 
lecz mimo to stale powinniśmy zadawać sobie takie pyta-
nia. Każdą nową technologię należy uważnie przeana-
lizować, ponieważ każda niesie ze sobą niezamierzone 
konsekwencje.

Wiele anabaptystycznych społeczności martwi się tym, 
że nowe technologie przynoszą więcej strat niż zysków,  
i dlatego nie spieszą się z ich akceptacją. Jameson 
Wetmore, socjolog z uniwersytetu stanowego w Arizonie, 
w ramach badań zadał amiszom pytanie, dlaczego akcep-
tują jedne technologie, a inne odrzucają. Okazało się, że 
choć otoczenie uznaje takie innowacje za dobre, dopóki 
się na nich nie „sparzy”, to amisze najpierw zastanawiają 
się nad tym, czy dany wynalazek nie spowoduje erozji 
wartości, jakie starają się zachować. Gdy Wetmore zapy-
tał jednego z badanych, dlaczego mają taki dystans do 
technologicznych nowinek, ten odpowiedział: „Spójrz, 
jak one na was wpływają. Czy znacie swoich sąsiadów 
po imieniu? Kiedy tylko kupisz sobie samochód, prze-
stajesz rozmawiać z sąsiadem. Nie chcemy żyć w takim 
społeczeństwie” 4. 

Z perspektywy tego amisza posiadając samochód, 
można więcej stracić niż zyskać.

Technologia jest elementem naszej rzeczywistości  
i jestem rozbawiony, widząc ruchy i organizacje korzy-
stające z technologii w celu jej zwalczania. O ironio, sły-
nęli z tego ludyci. Jak mówi historia, demolując fabryki 
włókiennicze i rozbijając młotami maszyny dziewiarskie 
do produkcji pończoch, podobno śpiewali: „Enoch pro-
dukuje, Enoch rujnuje”5. Przesłanie tej przyśpiewki było 
proste. Właścicielem zakładów pończoszniczych był 
Enoch Taylor, który również produkował młoty służące 
ludytom do niszczenia maszyn dziewiarskich. Używali 
jednej technologii do niszczenia drugiej, ale młoty nie 
przeszkadzały im, ponieważ nie widzieli w tym wyna-
lazku zagrożenia dla siebie. Dzisiaj widzimy podobne 
sytuacje − strony internetowe poświęcone zagrożeniom 
wynikającym z rozwoju technologicznego albo ludzie 
propagujący „powrót do natury” i przyjeżdżając na swoje 
zloty samochodami. Skoro tak pogardzają technologią, 
to dlaczego nie przychodzą na piechotę?

Zatem kiedy dana technologia jest niebezpieczna i co 
powinno nas zaniepokoić?

4Michael J. Coren, Musk and Zuckerburg Are Fighting Over Whether We Rule Technology—Or It 
Rules Us, Quartz, April 1, 2018, <https://qz.com/1242331/muskand–zuckerberg–are–fighting–
over–whether–we–rule–technology–or–it–rules–us/>, dostęp: 4.04.2018.
5Michael Schmidt, ed., The Harvill Book of Poetry, The Harvil Press, Londyn, 1999, str. 553.

Wendell Berry, amerykański pisarz, krytyk kultury  
i aktywista ekologiczny, poświęcił się wysiłkom na rzecz 
ograniczania wpływów technologii. Mówi i pisze z pasją 
o tym, jak miło było dorastać na wsi w latach czterdzie-
stych XX wieku; jego zdaniem od tamtego czasu techno-
logia poszła stanowczo za daleko. Oto, co pisze na temat 
postępów w rolnictwie: „Wynalezienie traktora pozwoliło 
rolnikowi pracować więcej, ale nie lepiej”6. Berry przyjął 
następujące kryterium: jeśli ilość stawiamy ponad jako-
ścią, to już niedobrze.

Kto jednak decyduje o tym, kiedy praca jest lepiej 
wykonana? Niedawno rozmawiałem z pewnym biznes-
menem, który zakupił dla swojej firmy układ sterowa-
nia numerycznego, ponieważ po prostu poprawiał jakość 
pracy. Nie wszyscy się z nim zgadzali. Twierdzili, że ta 
maszyna pozbawi ludzi pracy a wydajność wcale się nie 
poprawi. W tej kwestii problem staje się drażliwy. Nie 
wszyscy zgadzamy się co do tego, która technologia jest 
błogosławieństwem, a która przekleństwem. Większość 
z nas nie ma oporów co do wynalazków używanych od 
dłuższego czasu, ale jesteśmy na ogół podejrzliwi w sto-
sunku do technologicznych nowinek. Motyka wyna-
leziona wiele pokoleń wcześniej jest tylko narzędziem, 
którego nie ma się co bać. Jednak najnowsze generacje 
różnych urządzeń budzą w nas tym większe podejrzenia, 
im szybciej się pojawiają. Niektórzy uważają, że każda 
nowa technologia jest niepotrzebna i budzi obawy7.

Niektórzy z nas lubią nowości. Jesteśmy podekscyto-
wani, gdy pojawia się nowy, ulepszony model czegokol-
wiek. Podobają nam się korzyści i okazje pojawiające 
się wraz z nim. Jednak bez względu na twoją osobo-
wość, preferencje, a nawet obawy, jedno jest pewne − 
jeśli nie nastąpi jakaś wielka katastrofa lub powrót Pana, 
będziemy świadkami dalszego rozwoju technologicznego. 
W dziedzinie elektroniki widzimy stałe przyspieszenie  
i jeśli przeszłość może być podstawą prognozowania, 
to musimy się przygotować. Cyfrowe tsunami zmierza  
w naszą stronę!

Fragment książki Surviving the Tech Tsunami
©2019 TGS International

Filia Christian Aid Ministries

6Wendell Berry, The Gift of the Good Land, North Point Press, San Francisco, 1982, str. 180
7Ta obserwacja skłoniła informatyka Alana Kaya do cierpkiej sugestii: „Technologia to jest 
wszystko, czego jeszcze nie było, gdy się urodziłeś” − wywiad z Alanem Kayem, David Greelish, 
2 kwietnia 2013. <http://techland.time.com/2013/04/02/an–interview–with–computing–pi-
oneer–alan–kay/>, dostęp: 22.05.2017.
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„Nie opuszczając naszego 
wspólnego zgromadzenia”

—NCH

To napomnienie z Listu do Hebrajczyków 10,25 ma 
szczególny wydźwięk w czasach ostatecznych. Jeśli to 
zalecenie było istotne w czasie pisania, to o ileż bardziej 
stosuje się ono do nas dwa tysiące lat później!

Życie kościelne dostarcza nam wiele okazji do wypeł-
nienia tego zalecenia. Oprócz regularnych nabożeństw 
niedzielnych większość społeczności ma raz w mie-
siącu albo co drugi tydzień niedzielne nabożeństwo 
wieczorne oraz spotkania modlitewne w tygodniu.  
W dodatku jesteśmy przyzwyczajeni do rocznych 
zgromadzeń weekendowych oraz różnych konferencji. 
Poza naszymi lokalnymi spotkaniami w zborach, wielu  
z nas może skorzystać z kursów w szkołach biblijnych. 
Mamy też możliwość zbudować się, gdy odwiedzamy 
inne społeczności. 

Jaka jest nasza postawa wobec tego mnóstwa okazji? 
Czy uważamy uczestnictwo w tak wielu spotkaniach 
za mordęgę albo po prostu zobowiązanie? Czy postrze-
gamy te szanse jako przywilej i pomoc w rozwijaniu 
wierności?

Powinniśmy uznać to za normalne, że uczęszczamy na 
nasze lokalne nabożeństwa. Nasze dzieci nie powinny 
pytać nas, czy idziemy na spotkanie modlitewne, czy 
nie. Podejmując wysiłek konieczny do uczestniczenia 
we wszystkich spotkaniach i nabożeństwach, dajemy 
naszym dzieciom sygnał, że te okazje mają dla nas szcze-
gólną wartość. Jeśli pozwalamy, aby nasza praca koli-
dowała z uczestnictwem w naszych zgromadzeniach, 

to komunikujemy, że rzeczy materialne mają dla nas 
większy priorytet niż Kościół. Opuszczanie nabo-
żeństw przyczynia się do poczucia wyobcowania od 
rodziny i zboru. Nasze myślenie staje się coraz mniej 
związane z tym, co myślą nasi bracia, ponieważ tra-
cimy wspólne doświadczenie słuchania Słowa Bożego 
w nauczaniu. 

Największy wpływ wywierają na nas ci, z którymi 
spędzamy najwięcej czasu. Opuszczając regularne 
nabożeństwa, tracimy sporo z tego cennego wpływu 
w naszym życiu. Zrzekamy się cennych okazji do wzro-
stu duchowego i budowania właściwych przekonań. 

Niektórzy mogą rozumować, że uczestnicze-
nie w nabożeństwach, szczególnie podczas tygodnia 
modlitw o przebudzenie, odciąga nas od życia rodzin-
nego. Choć jest prawdą, że takie chwile wymagają 
znacznie więcej wyrzeczeń w naszym dziennym har-
monogramie, to jednak jesteśmy błogosławieństwem 
dla naszych rodzin, kiedy dopasowujemy swoje obo-
wiązki i zajęcia do aktywności kościoła. Poza tym, cóż 
jest lepszego dla rodziny niż wspólne uczestnictwo  
w nabożeństwie?

Sezonowe (np. wakacyjne) zajęcia w szkole biblijnej 
są świetną okazją w promowaniu braterskiej jedności 
i jednomyślności. Z reguły stanowią one doskonałą 
platformę do mieszania się ludzi z różnych społeczno-
ści z danego regionu. Zyskujemy okazję do nawiązania 
kontaktów z braćmi, z którymi normalnie nie mamy 

MŁODZIEŻY
dla

W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Psalm 119,9
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takich bliskich więzi. Jedności sprzyja też nasze nasta-
wienie na poznawanie opinii naszych braci z innych 
zborów, kiedy słuchamy kazań, i chęć dzielenia się 
słowem w innych społecznościach. Dlatego uczestnic-
two w takich sezonowych kursach biblijnych warte jest 
wysiłku i poświęcenia. 

Czerpiemy też ogromne korzyści ze spotkań kościoła 
w sensie globalnym. Doznajemy zachęty, obserwując 
działanie Boga w szerszej skali, niż lokalnej. Czerpiemy 
pożytek z braterskiego wpływu spoza naszej sfery i śro-
dowiska. Doświadczamy wyzwań, konfrontując nasze 
opinie z opiniami innych oraz możemy doznać zbudo-
wania przez ich wierność. Ta interakcja z innymi braćmi 
pozwala nam rozproszyć podejrzenia, które wynikają  
z plotek i niesprawdzonych informacji. 

W naszych czasach możemy łatwo wykorzystać 
liczne możliwości i sposoby gromadzenia się. Jednak 
z tą łatwością wchodzi też możliwość lekkiego podej-
ścia do tego przywileju. Ponoć wcześni anabaptyści 
na ogół spotykali się na nabożeństwo dwa albo trzy 
razy w tygodniu. Ich gotowość, by ryzykować śmiercią  
w obliczu pragnienia częstych zgromadzeń, jest dla 
nas wyzwaniem, abyśmy wykorzystali w pełni naszą 
wolność i możliwości, jakie ona nam oferuje. Obyśmy 
byli wierni w czerpaniu korzyści z tych otwartych 
drzwi.

Zaczerpnięto z The Eastern Mennonite Testimony, grudzień 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pójść dalej
—Rhoda Mast

– Chciałabym umieć po prostu zapomnieć o tym, co 
inni o mnie mówili − mruknęła przygnębiona Helenka. – 
Prosiłam Boga, żeby mi pomógł, ale nie mogę zapomnieć 
tego, co się stało. Opadła na krzesło kuchenne, obserwu-
jąc, jak mama kroi marchewkę do obiadu.

Nożyk w rękach mamy zatrzymał się, a jej oczy napo-
tkały wzrok córki.

– Chciałabyś o tym zapomnieć? Rozumiem cię, bo nikt 
nie lubi, jak się o nim źle mówi do innych. W dodatku 
to było całkowite kłamstwo. Ale Bóg nie wyposażył nas 
w mechanizm zapominania o rzeczach tak na zawołanie. 
Nie da się włączyć przycisku z napisem „zapomniane”  
i już mieć to z głowy.

Helenka westchnęła. Już miała zapytać: „Czemu 
wszystko musi być takie trudne?”, ale zmieniła zamiar. 
Przez ostatnie kilka tygodni musiała stawić czoła jednej  
z najgorszych prób w swoim całym dwunastoletnim życiu 
− plotkom krążącym o niej w szkole. Nie miała pojęcia, 
jak długo ten stan istniał, zanim się o nim dowiedziała.

Jakaś koleżanka w końcu zapytała, czy to prawda. Kiedy 
inni się dowiedzieli, że plotka była kłamstwem, cała histo-
ria umarła śmiercią naturalną.

Ale to nie oznaczało końca walki dla Helenki − właści-
wie, jej zmaganie dopiero się zaczęło. I pomyśleć, że jedna 

bezmyślna uwaga może spowodować tak ohydną plotkę. 
A w dodatku, że inni będą powtarzać o niej takie rzeczy!

Helenka znowu westchnęła.
– Nie wiem teraz, co mam myśleć o moich koleżankach 

i kolegach. Wiem, że przeprosili, a ja powiedziałam, że 
im wybaczam. Ale czy wybaczyłam, tego nie wiem. Jak 
w ogóle mogli coś takiego o mnie pomyśleć? − jej głos 
się załamał.

Mama zaczęła znowu kroić następną marchewkę.
– Hm, myślę, iż przede wszystkim pomocne będzie dla 

ciebie to, jeśli sobie będziesz przypominać, że im przeba-
czyłaś. Wierzę, że byłaś szczera. Wiesz też, że tak samo 
chciałabyś, żeby inni tobie przebaczali.

Mama w zamyśleniu wsypała pokrojoną marchew do 
rondla i zaczęła ją dusić.

– Helenko, czy opowiadałam ci o mojej przyjaciółce 
Marysi, która umarła na raka, kiedy obie miałyśmy trzy-
naście lat?

– Tak, kilka razy o niej wspomniałaś, mamo − potwier-
dziła zdziwiona Helenka. Czemu mama przypomniała 
sobie to dawne zdarzenie akurat teraz?

Mama wyjęła jeszcze jedną deskę do krojenia i wycią-
gnęła drugi nóż.
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Synowie wdowy
Puk–puk–puk! Spoglądamy wszyscy troje po sobie. 

Kto to? Bogaty wierzyciel ostatnio ciągle do nas zagląda. 
Matka lękliwie otwiera drzwi. Nasze serca zamierają na 
widok tego człowieka. Jego opryskliwy głos wypełnia 
cały dom.

– Zalegacie już ponad rok ze spłatą pożyczki, której 
wam udzieliłem. Będę tu za dwa tygodnie. Jeśli nie 
oddacie długu, to... − mężczyzna zerka wymownie poza 
ramię matki na mnie i mojego brata – … zabiorę ich 
jako zapłatę. Kieruje się do drzwi i odwraca się znowu: 
– Czekałem już dość długo! − Jego determinacja jest 
oczywista.

Matka wraca na swoje miejsce. 
– Módlmy się − szepcze.
Życie nas nie rozpieszcza, odkąd umarł ojciec. 

Następnego dnia matka udaje się do proroka po radę. 
Wraca z dziwnymi instrukcjami. 

– Chłopcy, idziemy do wszystkich sąsia-
dów. Zapytam ich, czy pożyczą nam 
dzbany i naczynia. Zaniesiecie je do 
domu.

Zaraz robimy wszystko zgodnie 
z poleceniem matki. Znosimy do 
domu stosy naczyń i matka zamyka 

drzwi. Wyjmuje swój mały dzbanuszek oliwy z półki 
i każe nam przysuwać po jednym naczyniu. Napełnia 
je! Wszystkie! Tak jak pouczył ją prorok, matka sprzeda 
całą tę oliwę. Będzie z tego mnóstwo pieniędzy, nie 
tylko na spłacenie długu, ale również na dalsze przeży-
cie. Jesteśmy wolni. Chwała Wszechmocnemu!

Jaką naukę możemy wziąć dzisiaj od tamtych synów? 
Jedna z oczywistych jest taka: „Kiedy pracujemy razem, 
nasze szczęście się pomnaża”. Gdyby ci ludzie nie zna-
leźli rozwiązania swojego problemu, prawdopodob-
nie oznaczałoby to niewolę dla chłopców, matki,  
a może nawet i wierzyciela! Obecnie praca w zespole ma 
również wielkie zalety. Zjednoczenie naszych głosów  
w pieśni czy rąk we wspólnym sprzątaniu domu albo 
robieniu zakupów przynosi satysfakcję nieosiągalną 
w pojedynkę. To spełnienie przychodzi nie tylko do 

nas, ale do wszystkich w naszej drużynie  
i, co najważniejsze, powinno przynieść 

chwałę Bogu. 
Kiedy stajemy wobec trudnego zada-

nia, trzeba po prostu wytrwać i nie 
załamywać się. Co by się stało, gdyby 
ci chłopcy zajęli się nagle czymś 

innym w czasie obchodu sąsiadów? 

—Nathan Rudolph

– Czy możesz mi pomóc kroić marchew podczas 
rozmowy? Wątpię, czy kiedykolwiek opowiadałam ci  
o uczuciach, z jakimi walczyłam, kiedy Marysia umarła.  
W pewien sposób były podobne do twoich.

– Ja też pamiętam, że kiedyś powiedziałam do mojej 
mamy: Byłoby łatwiej zapomnieć, po prostu zapomnieć  
o Marysi. I moja mama też mi przypomniała, że nie 
posiadamy zdolności zapominania za zawołanie.

Mama zaczęła mieszać marchewkę, która się zagotowała.
– Chociaż nie możemy całkiem zapomnieć o przeszło-

ści, to jednak musimy iść dalej. Aby to zrobić, trzeba 
stanąć twarzą w twarz z przeszłością. Dla mnie to ozna-
czało przyjęcie prawdy, jak droga była dla mnie moja 
przyjaciółka i… zostawienie tego za sobą. Musiałam iść 
dalej, w wierze, że Bóg ma dla mnie drogę na przyszłość.

Patrząc na córkę i splatając dłonie, mama zapytała:
– Widzisz jakieś podobieństwo, Helenko? Ty też musisz 

skonfrontować się z przeszłością. Z faktami, że twoje 
koleżanki i koledzy cię zranili. I pójść dalej. I nadal ich 
kochać. To jest prawdziwe przebaczenie. Z Bożą pomocą 
jest to naprawdę możliwe.

Manewrując ostrożnie deską, Helenka wrzuciła ostat-
nie kawałki marchewki do rondla.

– Spróbuję, mamo. Naprawdę bym chciała.
– To dobre podejście − odparła mama z uśmiechem 

zadowolenia. – A ja nadal będę się za ciebie modlić.

Zaczerpnięto z Partners, maj 2020
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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W roku 2019 przeszliśmy przez kolejny sezon huraga-
nów. Jeden z nich, nazwany Dorian, uderzył w Wyspy 
Bahama z prędkością prawie 300 km/h. Żaden huragan 
atlantycki nie wiał z większą prędkością niż ten. Prędkość 
wiatru na lądzie była porównywalna jedynie z huraganem 
z Dnia Pracy w roku 1935. Choć te burze okazały się 
straszne w skutkach, to jednak żadna z nich nawet nie 
zbliżyła się natężeniem do ekstremalnych burz w innych 
miejscach Układu Słonecznego.

Saturn posiada osobliwy układ burzowy, jakiego nie 
obserwowaliśmy nigdzie na Ziemi. Przybiera on formę 
sześciokąta umiejscowionego nad północnym biegunem 
planety. Wiatry na krawędziach sześciokąta wieją w linii 
prostej na dystansie zbliżonym do rozmiarów Ziemi, 
następnie zakręcają pod kątem 60 stopni i wieją dalej 
prosto aż do kolejnego zakrętu 16 000 kilometrów dalej, 
a potem nadal według tego samego wzoru, aż okrążą cały 
tajemniczy sześciokąt.

Nikt dokładnie nie wie, co powoduje ten kształt, choć 
niektórzy uczeni uważają, iż może to być spowodowane 
zakłóceniami lub poruszeniem powodowanym przez wiele 
innych burz na Saturnie. Kształt sześciokąta jest rzadko 
obserwowany w naturze, ale się zdarza. Na przykład pla-
stry miodu mają kształt sześcioboku (czyli sześciokąta 
foremnego), tyle że są tworzone przez pszczoły. Sześciokąt 
wygląda, jakby był celowo ukształtowany, ale tak się 
zazwyczaj nie dzieje w przypadku wzorców pogodowych.

W środku sześciokąta obraca się ogromny huragan, 
który okazuje się być pięćdziesiąt razy silniejszy od śred-
niego huraganu na Ziemi. Wiatr wieje tam z prędkością 
prawie 550 km/h.

Ten sześciokąt został zaobserwowany po raz pierwszy  
w roku 1981. Nikt dokładnie nie wie, od jak dawna tam 
jest i jak długo pozostanie.

Jupiter ma swoją własną megaburzę, zwaną Wielką 
Czerwoną Plamą. Wieje już od wieków. W 1665 roku 
astronom Giovanni Domenico Cassini zauważył na 
Jupiterze plamę, obserwując planetę przez słaby teleskop. 
Prawdopodobnie jest to pierwszy zapis opisujący Wielką 
Czerwoną Plamę. Pierwsza jednoznaczna obserwacja 
została narysowana w roku 1831. Od tego czasu astro-
nomowie obserwują intensywność tej burzy i nadal pró-
bują zrozumieć, co powoduje jej energię. Ostatnio to zja-
wisko zaczęło ulegać zmianie. Ogromne segmenty Plamy 
odrywają się i zanikają w pasie na południe od tamtej-
szego równika, który jest jednym z dwóch ważniejszych 
pasów chmur widzialnych prawie przez każdy najmniej-
szy teleskop.

W porównaniu do najpotężniejszych huraganów na 
Ziemi, tej gigantycznej burzy towarzyszy wiatr z prędko-
ścią prawie dwa razy większą, trzydziestokrotnie większą 
szerokością i trwający setki razy dłużej. Ziemskie burze 
są delikatne, jeśli zestawić je z Wielką Czerwoną Plamą 

—Morris Yoder

Albo zdecydowali, że pełne naczynia są za ciężkie do 
niesienia przez całe sąsiedztwo? To zadanie wymagało 
poświęcenia i ci młodzi mężczyźni temu sprostali. 
„Widzisz człowieka pilnego w swoich sprawach? On 
będzie stał przed królami, nie będzie stał przed pod-
łymi” (Prz 22,29). Salomon nie promuje tu pracoho-
lizmu, lecz wytrwałość. Jaki jest twój poziom pilno-
ści? Niezwłoczne posłuszeństwo przynosi zadowolenie, 
nawet jeśli nie rozumiemy, po co mamy coś zrobić. 

Co by było, gdyby synowie zapytali matkę o jej 
plany, a następnie oświadczyliby, że to jakaś głupota  

i odmówiliby pomocy? Prawdopodobnie spędziliby 
kilka lat w niewoli, w której zapamiętaliby dobrze 
swoją niegdysiejszą głupotę. Natychmiastowe posłu-
szeństwo przynosi ulgę w chwili obecnej, ale korzyści  
z tego rosną, kiedy staje się to sposobem życia. 

Czy Bóg został uwielbiony poprzez wydarzenia z tej 
historii? Czy miało to coś wspólnego z charakterem 
tych chłopców? Oby Pan się uwielbił, a inni odebrali 
błogosławieństwo poprzez nasze życie!

Zaczerpnięto z Home Horizons, czerwiec 2020
Eastern Mennonite Publications

Przekłąd na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy na str. 29

„Burze w Układzie Słonecznym”
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Kasia zerknęła na Beatkę, która obrębiała brzeg 
swojej sukienki tasiemką. 

– Ona wygląda śmiesznie − uznała siedmiolet-
nia Kasia. Wstała i podeszła do siostry. Następnie 
wystawiła koniuszek języka, przygryzając go zębami 
i zmarszczyła czoło dokładnie jak Beatka.

Beatka spojrzała na nią i nachmurzyła się. 
– Przestań tak robić, Kasiu − powiedziała 

rozkazująco.
– Przestań tak robić, Kasiu − przedrzeźniała Kasia 

z chichotem.
– Mamo! − zawołała głośno Beatka. – Kasia jest 

nieprzyjemna.
– Mamo, Kasia jest nieprzyjemna − powtó-

rzyła Kasia cicho, żeby mama nie 
usłyszała.

– Kasiu, Biblia mówi, że mamy 
być dobrzy. To znaczy mili i kocha-
jący − napomniała ją mama. – 
Myślę, że przyda ci się, jak zrobisz 
coś pożytecznego. Idź i przynieś 
pranie.

Z głośnym westchnieniem Kasia 
powlokła się w kierunku kosza na 
pranie. „Beata wyglądała śmiesznie 
i nie podobało jej się to” − pomy-
ślała, chichocząc. „Szkoda, że 

Kasia papuga
—Ashley Martin

powiedziała mamie, bo przez nią muszę się zająć 
praniem”.

– Kasiu, nie widziałaś czasem mojej latarki? − 
zawołał Grzesiek od strony dużej szafy, którą wła-
śnie przeszukiwał.

– Kasiu, nie widziałaś czasem mojej latarki? − 
powtórzyła dziewczynka, a w jej ciemnych oczach 
pojawiły się złośliwe iskierki.

– Słuchaj, czy naprawdę jej nie widziałaś? − 
Grzesiek próbował dowiedzieć się czegoś.

– Słuchaj, czy naprawdę jej nie widziałaś? − 
powtórzyła ze śmiechem.

Chłopiec odwrócił się, obrzucając siostrę 
spojrzeniem.

DZIECI
kącik dla

Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, 
bo do takich należy królestwo niebieskie. Ewangelia wg Mateusza 19,14
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– Przestań, Kasiu, nie podoba mi się to.
– Nie wiem, gdzie jest twoja latarka − powie-

działa, wychodząc z pokoju.
„Lepiej już dać spokój” − pomyślała. „Nie 

był zachwycony”.
Przez kolejne dni Kasi często zdarzało się mał-

pować swoje rodzeństwo. Czasem się śmiali, 
ale najczęściej tylko jej wydawało się, że coś 
jest śmieszne. 

Pewnego razu przy kolacji Kasia zaczęła prze-
drzeźniać mamę. Starannie wybierała kawałek 
czegoś albo popijała dokładnie wtedy, kiedy 
mama tak robiła. 

– Podaj mi oliwki, skarbie – poprosiła mama.
Nie zastanawiając się, Kasia powtórzyła:
– Podaj mi oliwki, skarbie.
Wzdrygnęła się. Och, jak nie cierpiała oliwek! 

Teraz mama odkładała łyżkę z powrotem do 
słoika z oliwkami, ale łyżka nie została tam, jak 
Kasia oczekiwała. Aż się zachłysnęła ze zdumie-
nia, kiedy cztery znienawidzone oliwki poto-
czyły się wesoło na jej talerzyk. 

– Ale mamo, ja nie cierpię oliwek! Chyba nie 
muszę ich jeść, prawda? − jęknęła.

– Musisz − powiedziała mama spokojnie. – 
Właśnie o nie poprosiłaś. 

– Proszę, mamo. Nie cierpię zielonych oliwek 
− błagała prawie we łzach.

Jej rodzeństwo odwróciło twarze, ale Kasia 
wiedziała, że się z niej śmieją. 

– Kasiu, musisz zjeść oliwki − polecił jej 
tata. – A wy przestańcie się śmiać. Może to 
cię odzwyczai od paskudnego nawyku papu-
gowania. I zachowałaś się brzydko w stosunku 
do mamy.

Mrugając przez łzy, Kasia powoli i na siłę 
przełykała słone i kwaśne oliwki. „Chyba tego 
nie zapomnę na długo” − obiecała sobie. 

I nie zapomniała, bo zawsze znalazł się ktoś 
„usłużny”, kto jej przypomniał: 

– Poproszę oliwki.

Zaczerpnięto z Wee Lambs, grudzień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Laura wbiegła w podskokach do pokoju 
akurat w momencie, gdy Amelka kończyła 
otulać swoją lalkę w kocyk. 

– A wiesz, że idziemy sprzątać kościół? 
− zapytała.

– Chcę dzisiaj poukładać śpiewniki − stwier-
dziła Amelka. Ułożyła lalkę w kołysce.

Laura zmarszczyła czoło. 
– Dzisiaj jest moja kolej. Układałaś ostat-

nim razem.
– Ale ja pierwsza powiedziałam, że chcę to 

zrobić − upierała się Amelka. – Sama się zgło-
siłam, więc to moje zajęcie.

– Amelka, Laura, czas na nas! − zawołała 
mama przez okno.

W budynku kościoła Amelka pobiegła do 
pierwszej ławki i podniosła niebieski śpiew-
nik. Zaczęła układać go równo z zielonym na 
stojaku, żeby wyglądał porządnie. 

Laura złapała śpiewnik za tylną okładkę.
– To moja kolej! − nalegała. – Nie możesz 

wykonywać mojej pracy! Musisz powyrzucać 
śmieci.

Amelka wystawiła język.
– Ale robię właśnie to! Ty wyrzuć śmieci.
Laura uszczypnęła Amelkę, która zaczęła 

płakać. Do sali weszła mama. 
– Co tu się dzieje?
Amelka przestała płakać. Potarła ramię, które 

nadal bolało od uszczypnięcia. 
– Układałam śpiewniki, a Laura próbowała 

mi jeden odebrać − skarżyła.
– Bo to moja kolej – kłóciła się Laura, marsz-

cząc nos.

Śpiewniki  
i budowniczowie 

świątyni
—Abigail Metzler
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– Uszczypnęłaś mnie – nie ustępowała Amelka.
– A ty mi wystawiłaś język − skarżyła się Laura. 
– Nie wiem, czyja kolej jest dzisiaj − stwierdziła 

mama. – Ale są dwa rzędy ławek. Każda z was 
może zająć się jednym końcem rzędu, a potem 
możecie pracować razem przy opróżnianiu koszy 
na śmieci. Żadnych kłótni więcej!

Amelka zaczęła układać śpiewniki po lewej stro-
nie, a Laura po prawej. Pracowały w milczeniu  
i nie patrzyły na siebie nawzajem. 

Nagle Amelka wpadła na pewien pomysł. 
Mogłyby skończyć pracę przed mamą. Byłoby 
świetnie ścigać się z mamą, która nawet nie wie, 
że bierze udział w wyścigu. 

– Słuchaj, wpadłam na pomysł! Może zrobimy 
wyścig z mamą, kto pierwszy skończy pracę?

– Tak! Super! − ucieszyła się Laura.
Dziewczynki pracowały szybko. Wkrótce 

wszystkie zielone i niebieskie śpiewniki były na 
swoim miejscu; jedne i drugie leżały równiutko 
na stojakach. 

– Opróżnijmy teraz kosze − zaproponowała 
Amelka.

Wbiegły obie do salek szkoły niedzielnej, chwy-
tając za kosze pełne śmieci, a potem wybiegły. 

– Budujemy świątynię! Budujemy świątynię! − 
zaczęły obie śpiewać.

Mama znalazła je w korytarzu. 
– Ładnie śpiewacie − zauważyła. – Czy wiecie, 

co to znaczy budować świątynię Boga?
– Tak samo jak budowali świątynię  

w Izraelu? − zapytała Amelka.
– Tak, Biblia opowiada, że budo-

wali tę świątynię, ale dzisiaj my 
pomagamy Bogu budować Jego 
świątynię. Kiedy wykonujemy 
takie prace jak sprzątanie kościoła 
i pomaganie innym, budujemy 
świątynię Bożą − powiedziała 
mama.

– Czy być miłym dla kogoś to 
też jest budowanie świątyni?

– Zgadza się − potwierdziła 
mama. – Z pewnością.

Amelka uśmiechnęła się. Chciała pomagać  
w budowaniu świątyni Boga. Postanowiła być 
miła, nawet jeśli to oznaczało dzielenie się z Laurą. 

Kiedy kosze były puste, dziewczynki poszły po 
mamę. Nadal zamiatała podłogi. 

– Już skończyłyście? − zapytała. Śmiała się, gdy 
opowiedziały jej o tym, jak postanowiły się z nią 
ścigać w pracy, a ona o tym nie wiedziała.

– Czy możecie wyjąć śmietniczkę z szafy?
– Ja wyjmę − zaproponowała Amelka.
– Ja też chcę − wtórowała jej Laura.
Amelka pamiętała, że postanowiła być miła dla 

siostry. 
– Może razem wyjmiemy? A ty będziesz niosła?
Dziewczynki poszły do szafy ze sprzętem do 

czyszczenia i wróciły w podskokach, niosąc śmiet-
niczkę i śpiewając: „Budujemy świątynię”. 

– Dziękuję − powiedziała mama, biorąc 
śmietniczkę.

Amelka uśmiechnęła się. Była zadowolona, że 
może być „budowniczką” świątyni.

Zaczerpnięto ze Story Mates, maj 2020
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—Laurie Ann Auker

Pamiętam moment, kiedy mój brat William 
wyjechał do szkoły biblijnej. Trzy tygodnie wyda-
wało mi się długim czasem. Co zrobię bez niego? 
Nie był moim jedynym bratem, ale za to był to 
mój ulubiony brat. 

Nie mogłam zmienić tego, że lubiłam go naj-
bardziej, ale moi pozostali bracia (wszyscy już 
żonaci) mieli na to wpływ. Powodem, dla którego 
najbardziej lubiłam Williama, było to, że zawsze 
mi dziękował. 

Kiedy William pracował wokół domu, czasem 
chodziłam za nim. Kiedy zabierał się za pracę, w 
której mogłam mu pomóc, zawsze to z chęcią robi-
łam. Po skończeniu zawsze mówił „dziękuję”, a ja 
promieniałam. 

Teraz Williama miało nie być przez trzy tygodnie 
i wiedziałam, jak bardzo będę za nim tęsknić. Nie 
byłam dla niego „taką małą siostrzyczką”. 

Pewnego dnia w czasie tych trzech tygodni jeden 
z moich żonatych braci zajechał pod dom swoją cię-
żarówką z przyczepą. Przyglądałam się, jak przymo-
cował łańcuch kultywatora ogrodowego do wózka 
widłowego ładowarki. Potem przeszedł do ładowa-
nia jej na przyczepę. Ale kultywator gwałtownie 

się przechylił i w rezultacie nie mógł się zmieścić 
na przyczepie. 

Wskoczyłam na przyczepę i chwyciłam kulty-
wator, aby się zamachnąć nim i z powrotem go 
wepchnąć na przyczepę. 

– Masz na pewno tyle siły? − głos mojego brata 
przebił się przez ryk ładowarki.

W odpowiedzi zamachnęłam się z całej mojej 
dziesięcioletniej siły. Udało się wreszcie opuścić ją 
na przyczepę. 

– Zaskoczyłaś mnie − powiedział i odczepił 
łańcuch.

Zeskoczyłam z przyczepy i odeszłam. Cieszyłam 
się, że okazałam się silniejsza, niż on się spodzie-
wał po mnie, ale w mojej głowie pojawiła się zaraz 
myśl: „William by mi podziękował”. 

Byłam uszczęśliwiona, kiedy mój ulubiony brat 
wrócił do domu. Kochałam oczywiście pozosta-
łych braci, ale najbardziej Williama. Nie traktował 
moich usług tak, jakby mu się one słusznie nale-
żały, ale zawsze mówił: „Dziękuję”.

Zaczerpnięto z The Christian Example, sierpień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zawsze dziękuj

na Jupiterze. Bóg zezwala układom pogodowym, a nawet 
zaburzeniom geologicznym szaleć na innych planetach, ale 
na szczęście na naszej panuje relatywny porządek i spokój. 
To dlatego, że Ziemia jest czymś więcej niż platformą oka-
zywania Jego kreatywności. Jest miejscem zaprojektowa-
nym, żeby mogło tu rozwijać się życie.

„Bo tak mówi PAN, który stworzył niebiosa, Bóg, który 
stworzył ziemię i uczynił ją, który ją utwierdził, nie na 
próżno stworzył ją, lecz na mieszkanie ją utworzył: Ja 
jestem PANEM i nie ma żadnego innego” (Iz 45,18).

Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, listopad 2019
©    Dogwood Ridge Outdoors

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 25

„Burze w Układzie 
Słonecznym”
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ROZDZIAŁ 17

Kucyki z Chowrasty 
Sristi przywykła do wczesnego wstawania i wychodze-

nia na ulice Dardżylingu zatopione we mgle. Sumiennie 
chodziła na bazar i wracała z mlekiem dla cioci Neery, 
która robiła przepyszną herbatę z mlekiem, oczekiwaną 
przez wszystkich turystów. 

Ciocia Neera nie wahała się obarczać Sristi wszyst-
kimi obowiązkami, jednak jej wesołe usposobienie  
i żarty sprawiały, że praca wydawała się lżejsza. W jakiś 
sposób ciocia miała talent uszczęśliwiania wszystkich 
dookoła. Oczekiwała, że każdy w jej otoczeniu będzie 
robił coś pożytecznego. Tylko Binita była z tego wyłą-
czona. Nawet ciocia Neera nie była w stanie nakłonić 
Binity do uczestniczenia w rzeczywistym świecie. 

Wydawało się, że ta dziewczyna przebywa w jakimś 
innym wymiarze, który znajduje się w internecie, albo 
włóczyła się ze znajomymi. Najwyraźniej nie umiała 
dzielić życia ze swoją rodziną. Dlatego było to naprawdę 
dziwne, gdy pewnego dnia Binita wyjęła z uszu słu-
chawki i spojrzała na Sristi.

– Byłaś już w Chowraście?

Nie, Sristi nie była. 
– No to zabiorę cię tam. Moi znajomi są dziś zajęci. 

Wszyscy się uczą do egzaminów, ale ja potrzebuję 
świeżego powietrza. Jedziesz ze mną do Chowrasty. 
Dzisiaj będzie parada wojskowa z grą na dudach.

Sristi była w euforii. Zabrała kilka zaoszczędzonych 
rupii, zmieniła ubranie, umyła twarz, nasmarowała 
włosy olejem kokosowym i czekała na Binitę. 

W odpowiednim dla siebie momencie Binita wyszła  
z pokoju, kiedy uznała, że jest gotowa. Jej oczy pokry-
wał makijaż i pachniała jak kwiaciarnia. Miała na 
twarzy swój wyjściowy wyraz − ten miły, którego jej 
krewni prawie u niej nie widywali. 

Sristi podążyła za Binitą plątaniną wąskich uliczek  
i klatek schodowych Darżylingu. Binita prowadziła 
ją na wierzchołek pagórka, na którym zbudowano 
Darżyling. Tam na górze znajdowała się otwarta, 
okrągła i wybrukowana przestrzeń, gdzie ludzie  
z okolicy przychodzili w wolnym czasie, aby pospa-
cerować, pooglądać wystawy sklepowe albo posie-
dzieć na jednej z ławek na brzegu i obserwować 

Jyoti NepalCzęść szósta

SristiSristi

KSIĄŻKI
fragment

Czytali więc z księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak,  
żeby zrozumiano to, co czytali. Księga Nehemiasza 8,8
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Uśmiechnęła się i podskakiwała z emocji. 
– Patrz, patrz Elisabeth, to nasza znajoma ze 

Wzgórza Tygrysa! Cześć, Sristi! Jak się masz? Miałam 
nadzieję, że cię spotkam przed jutrzejszym wyjazdem. 
Jak długo jesteś w Chowraście? Przyszłaś tu pojeź-
dzić na kucyku?

Sristi stała jak zamurowana i próbowała się zde-
cydować, na które pytanie odpowiedzieć.  Wreszcie 
potrząsnęła głową na „nie”. Widziała cenę przejażdżki 
i była okropnie zawiedziona. Nigdy, przenigdy nie 
zdoła przejechać się na takim kucyku!

Wysocy rodzice Ruth podeszli i uśmiechali się, 
robiąc zdjęcia Elisabeth na kucyku. Nieopodal nadal 
skrzeczały dudy, a Sristi widziała z daleka, jak Binita 
nadal szuka czegoś w swoim telefonie. 

– Ruth, a kto to taki? − zapytała jej matka, prze-
krzykując odrobinę muzykę.

– To Sristi. Poznałyśmy się w czasie podróży na 
Tygrysie Wzgórze, pamiętasz? Jej matka sprzedawała 
herbatę. Sristi mieszka w domu obok naszego i miałam 
nadzieję spotkać ją jeszcze przed wyjazdem, bo chcę jej 
coś dać. − Ruth pociągnęła za rękaw swego tatę i poszep-
tała coś do jego ucha. Pokiwał głową i zaczął grzebać  
w plecaku. Wreszcie wyjął coś owiniętego w plastik  
i podał Ruth, a ta pociągnęła Sristi na bok i roz-
mawiała z nią tak szczerze, jak jedenastoletnie dzieci 
potrafią rozmawiać.

– Sristi, pewnie nie spotkamy się już nigdy. Ale 
chciałabym ci dać ważny prezent. To najważniejsza 
rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu dostałaś. Jeśli nie 
przeczytasz jej teraz, zachowaj to przy sobie. Kiedyś, 
gdy dorośniesz, możesz przeczytać. To jest po angiel-
sku i po nepalsku. − Ruth włożyła prezent do rąk 
Sristi, która nieśmiało go przyjęła.

Właśnie wtedy Elisabeth zakończyła swój objazd 
na kucyku. Kucyk zatrzymał się przed jej rodzicami.

– Elisabeth, już skończyłaś? − zapytał jej tata. – 
Może chcesz jeszcze jedną przejażdżkę? 

Dziewczynka zeskoczyła z kucyka. 
– Owszem, tato, ale może Sristi chciałaby się prze-

jechać? − Wszyscy spojrzeli na Sristi. Myśląc, że nie 
zrozumiała, Elisabeth powtórzyła w hindi: – Możesz 
się przejechać ostatni raz, Sristi.

przechodniów. Wiece polityczne, religijne zgroma-
dzenia i koncerty muzyki − wszystko to odbywało 
się tutaj, na Chowraście. 

Stąd odchodziła uliczka, która biegła wzdłuż 
grzbietu, gdzie roztaczała się wyraźna panorama 
potężnej góry Kanczendzonga, górującej nad chmu-
rami. Binita poprowadziła Sristi w kierunku pomnika 
mężczyzny w złotej szacie. Przed pomnikiem usta-
wione były krzesła. Zostało tylko jedno wolne, więc 
Binita i Sristi musiały je dzielić. 

Po chwili pojawił się oddział uczennic ze szkoły 
średniej, ubranych w szkockie spódniczki i grających 
na dudach. Sristi było niewygodnie siedzieć na samym 
brzeżku krzesła, skąd próbowała się nie ześlizgnąć. Nie 
ciekawiła jej parada z dudami. Bolały ją od tych dźwię-
ków uszy. Według niej uczennice wyglądały głupio  
w tych krótkich spódniczkach. Człapały, kołysząc się 
jak kaczki, do tyłu i do przodu − przynajmniej Sristi 
tak uważała. Rozejrzała się wokół Chowrasty, przyglą-
dała się przechodniom. Po drugiej stronie Chowrasty 
leżała grupa psów. Ten teren otaczały małe księgarnie  
i sklepiki z różnościami. Liczne sklepy reklamowały 
bibeloty dla turystów, reklamowano też przejażdżki 
na kucykach. Jakiś człowiek szedł, trzymając kucyka 
za uzdę. Sristi omal nie wstała, kiedy zobaczyła Ruth 
jadącą na zwierzęciu. 

Włożyła rękę do kieszeni, macając zaoszczędzone 
rupie i spojrzała na Binitę, która była zaabsorbo-
wana swoim telefonem. Dziewczynka szturchnęła ją 
w bok i pokazała brodą na kucyki. Binita zmarszczyła 
brwi i pokazała głową „nie”. Sristi pokazała na siebie  
i potem na kucyki. Binita zmarszczyła brwi, ale ski-
nęła głową na „tak”. 

Pozostawiając za sobą dudy, Sristi pobiegła za 
kucykiem Ruth. Nietrudno było ich dogonić, bo 
Chowrasta jest niewielkim miejscem, i poza tym 
kucyk mógł iść tylko na tyle szybko, na ile prowadził 
go człowiek idący obok. 

Prawie nie oddychając, Sristi szła za kucykiem, 
aż się zatrzymał. Ruth rozglądała się za rodzi-
cami. Rozmawiali z kimś przed pobliskim sklepem. 
Elisabeth przybiegła pędem, ale nie zauważyła Sristi. 

– Teraz moja kolej!
Za to Ruth zauważyła Sristi, która stała blisko nich. 
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Sristi czuła się jak tryumfujący żołnierz, przejeż-
dżając obok Binity i spoglądając z góry na oddział  
z dudami. Binita nawet jej nie zauważyła. 

ROZDZIAŁ 18

Zgubiony podarunek
W drodze powrotnej na dół do hotelu, Sristi bardzo 

chciała pokazać swój podarunek Binicie, ale bała się, 
że Binita ją wyśmieje, więc trzymała swój dar przy-
ciśnięty do boku. Kiedy pośpiesznie przemierzały 
bardzo długie schody pomiędzy budynkami, Sristi 
się potknęła. Złapała się poręczy, żeby nie upaść, ale 
jej owinięty plastikiem podarunek wypadł jej z ręki. 
Binita spojrzała do tyłu. Zobaczyła pakunek i pod-
niosła go, wygładzając opakowanie, żeby zobaczyć 
cokolwiek przez plastik. 

– To twoje? − zapytała. Sristi potaknęła, pocierając 
rękę, w którą uderzyła się o poręcz.

– Ukradłaś to z księgarni? − zapytała Binita.
– Nie, nie ukradłam tego! − oburzyła się Sristi. – 

Dostałam od znajomej.
– Masz znajomych w Dardżyling? − zapytała kpiąco 

Binita. Potem powiedziała poważnie: – To jest Biblia. 
Wyrzucę ją tutaj − wskazała na kupkę śmieci.

– Nie! − Sristi skoczyła i wyrwała ją Binicie z rąk.
Binita nic więcej nie powiedziała; po prostu się 

odwróciła i poszła szybko po schodach. Sristi ostroż-
nie przyciskała do siebie książkę. Co też ta Ruth jej 
dała i dlaczego? 

Po powrocie do hotelu wsadziła książkę pod 
poduszkę. Przy pierwszej okazji pokaże ją mamie. 

Wieczorem mały Himal bawił się wesoło w ich 
pokoju. Zrobił sobie pole bitwy i trzymał właśnie 
niewidzialny miecz, walcząc przeciwko swoim niewi-
dzialnym wrogom. Bitwa była długa i ciężka; skakał 
na łóżku. Była to wymyślona góra, a wróg maszerował 
prosto na niego. Himal spuszczał ciężkie głazy, żeby 
wytępić nieprzyjaciół. Poduszki latały w powietrzu. 

Nagle chłopczyk pochylił się, żeby coś podnieść. 
Znalazł sekretny skarb! Musi ukryć go przed wro-
giem! Rozglądając się dookoła, żeby sprawdzić, czy 

nikt nie idzie, zaniósł Biblię na korytarz. „Ukrył” ją 
za drzwiami pokoju i wrócił z powrotem do swojej 
zabawy. 

Wkrótce Binita schodziła w dół korytarzem, zoba-
czyła Biblię i dała ją wujkowi Binodowi. Później kiedy 
Sristi usłyszała, co się stało, była pewna, że już nigdy 
nie zobaczy swojej książki. 

Dni stapiały się w jedno i zlewały jak smugi deszczu 
na oknie. Sristi i jej matka były zajęte swoim życiem  
w Dardżyling, nie skarżąc się na nic. Przygoda Sristi  
w Chowraście stanowiła wyjątek wśród codzien-
nej rutyny. Ogólnie jej dni zaczynały i kończyły się 
pracą. Kiedy zaczął się rok szkolny, Sristi zapisała się 
do miejscowej szkoły, a wujek Binod hojnie zaofero-
wał się opłacać jej czesne. Himal poszedł do szkoły 
podstawowej prowadzonej przez zakonnice. 

– Jeszcze parę miesięcy i wrócimy do Nepalu − 
powiedziała ama. – Nie możemy zostać tu długo. 
Musimy wracać do obozu na czas następnego spisu.

Ciocia Neera urodziła dziecko. Był to maleńki 
chłopczyk z jasnymi, okrągłymi oczkami i mnó-
stwem czarnych włosów na swojej idealnie okrągłej 
główce. Sristi chciała go zanieść do szkoły, żeby poka-
zać swoim nowym koleżankom, ale oczywiście był to 
niemądry pomysł. Zamiast tego nosiła go w domu  
w każdej wolnej chwili. 

Pewnego ranka przed świtem Sristi obudziła się na 
dźwięk krzyków. Leżała spokojnie, próbując zrozu-
mieć, co się działo. Jej mamy nie było, a drzwi od pokoju 
były otwarte. Himala również nie było w łóżku. Krzyki  
w końcu ucichły. Mama wróciła, niosąc wierzgają-
cego Himala. 

Kiedy zamknęła drzwi, spojrzała dookoła. Himal 
zaczął tłuc rękami o drzwi, chcąc wyjść. 

– Co się stało? − zapytała Sristi.
– Himal robi się nieznośny. Co rano zrywa się  

z łóżka bardzo wcześnie i wychodzi na korytarz, krzy-
cząc na cały głos. Tym razem jeden z gości hotelo-
wych bardzo się zdenerwował, że ktoś go budzi o tak 
wczesnej porze. 

– No, ci cudzoziemcy powinni nauczyć się wstawać 
wcześniej! − powiedziała dziewczynka w nagłym przy-
pływie złości. – Niektórzy z nich budzą się dopiero  
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o dziewiątej albo dziesiątej. Są tak leniwi, że zastana-
wiam się, jak stali się tak bogaci!

– Są bogaci, bo tacy się urodzili − powiedziała 
Czandra. – Słuchaj, Sristi, Himal potrzebuje mieć 
jakieś zajęcie. Ja jestem tak zagoniona przy pomaga-
niu cioci, że nie daję rady go dopilnować. Dzisiaj jest 
sobota. Może wzięłabyś go ze sobą na bazar i pocho-
dziła z nim parę godzin? Dopilnuj, żeby się porząd-
nie zmęczył, to będzie jutro dłużej spał.

Sristi przyglądała się, jak jej brat bije i kopie w drzwi,  
i zastanawiała się, co on może wymyślić na bazarze. 

 ROZDZIAŁ 19

Przygoda Himala
Z kilkoma rupiami w kieszeni Sristi wlokła się za 

swoim bratem, który nie chciał trzymać jej za rękę 
i biegł drogą kilka kroków przed nią. Nie była dla 
niego przykra, ale kiedy zobaczył kulkę gumy do 
żucia na chodniku i próbował ją oderwać, odciągnęła 
go siłą. Potem chciał wsadzić nogę do wody spływają-
cej rynsztokiem przy poboczu. Za chwilę, kiedy ścigał 
drogą kozę, pobiegła za nim. Wtedy próbował wziąć 
jabłko ze stoiska z owocami, ale Sristi je odłożyła. 

Kiedy przedarli się przez ulice Dardżylingu, zoba-
czyli widok, który wyhamował małego Himala. Przed 
nimi maszerowała grupa dzieci różnego wzrostu i grała 
na instrumentach. Dzieci śpiewały: „Chodźcie dzieci, 
śpiewajmy ‘Alleluja’; głośno chwalmy Chrystusa, 
naszego Króla!”.

Himal zaczął iść za tłumem i Sristi nie miała 
wyboru, jak tylko zrobić to samo. Szli za innymi 
dziećmi, aż cała grupa skręciła z głównej drogi  
i weszła przez otwartą bramę na dziedziniec. Sristi 
zawahała się, ale Himal pobiegł w tę stronę. Sztandar 
nad bramą ogłaszał: „Dzień Dziecka!”. Wewnątrz fru-
wały balony i wstążki. Grupa dzieci weszła, maszeru-
jąc do wielkiego budynku. 

Himal uważał się już za część grupy. Sristi odsu-
nęła się do tyłu, niepewna co do sytuacji. Zobaczyła, 
że budynek miał wielki hol z rzędami okien wzdłuż 
zewnętrznej ściany. Otwarte okna pozwalały jej sły-
szeć śpiew, mimo że stała na zewnątrz. „O, przyjdź 
do swego Zbawcy, On kocha cię, On stworzył cię, 
przyjdź na Jego zew...”.

Sristi usiadła na trawie. Postanowiła, że poczeka 
na Himala. Teraz stał na podwyższeniu wewnątrz 
budynku wraz z innymi dziećmi, naprzeciwko wiel-
kiej widowni dorosłych i dzieci, siedzących na matach. 
Himal uśmiechał się szeroko do wszystkich. Sristi 
wzdrygnęła się z zakłopotania, kiedy uświadomiła 
sobie, że ubrany był w najbardziej znoszoną koszulę. 
Jego pępek prześwitywał przez wytarte strzępy mate-
riału, a spodnie znaczyły smugi brudu. 

Sristi rozejrzała się po dziedzińcu bezradnie. Nie 
pozostawało nic, tylko czekać, aż Himal wyjdzie. 
Następna piosenka popłynęła przez okno. „Mój 
Bóg jest tak wspaniały i potężny w mocy swej, On 
wszystko może! Jego są góry, doliny, gwiazdy są dzie-
łem Jego rąk!”.

„Cóż to za bóg?” − zastanawiała się Sristi. Odchyliła 
się do tyłu na trawie. Jej ręka nagle natknęła się na 
coś − zmięty świstek papieru. Sristi wygładziła go. 
Była to żółta, mała broszurka, podobna do tej, jaką 
rodzina Szwajcarów rozdawała turystom na Tygrysim 
Wzgórzu. Sristi ukryła ją w kieszeni obok swoich 
rupii. Tym razem musi się dowiedzieć, co jest w tej 
broszurce. 

Himal wystrzelił z budynku przez otwarte drzwi  
z wielkim uśmiechem na buzi. 

– Widziałaś mnie, siostro? − zapytał. Nie wiedząc, 
czy powinna go zbesztać, czy pochwalić, Sristi wstała, 
przeszła przez bramę i skierowała się ku hotelowi. 
Bardzo się cieszyła, że tym razem Himal szedł za nią 
spokojnie i nie rozrabiał.

ROZDZIAŁ 20

Słowa mądrości
Minęły dni, zanim Sristi miała okazję rzucić okiem 

na zmiętą, żółtą broszurkę, choć trzymała ją w bez-
piecznym miejscu pod poduszką. Pewnego dnia po 
szkole wróciła do hotelu i odkryła ze zdumieniem, 
że nie ma dla niej żadnych zajęć. Jej matka siedziała 
w pokoju z filiżanką herbaty, ciesząc się tą niezwykłą 
chwilą spokoju. 

– Nie ma dzisiaj gości w hotelu − oznajmiła ama. 
– Neera powiedziała mi, żebym sobie zrobiła wolne. 
Binod poszedł z Himalem, żeby mu kupić jakieś ubra-
nia. Możesz robić, co chcesz.
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Kiedy Sristi odwiesiła swój plecak szkolny na wie-
szak wystający ze ściany, zastanawiała się, co będzie 
robić. Mogła siedzieć razem z Binitą i oglądać film, 
albo iść na bazar i nacieszyć się różnymi widokami, 
albo do zoo − ale to było za daleko, żeby iść samotnie. 
Wtedy nagle przypomniała sobie broszurkę i usia-
dła po turecku na łóżku, macając pod poduszką. Nie 
znajdując tam nic, odrzuciła poduszkę. 

Mama dała jej ciasteczka i małą szklankę herbaty. 
– Masz tu, córko, zjedz to. Ja pójdę do kuchni 

usmażyć ci jajko.
– Ama, czy widziałaś coś pod moją poduszką?
– A... tak. Przeczytałam to dzisiaj, kiedy byłaś  

w szkole. Skąd to wzięłaś?
– Pamiętasz, jak zabrałam Himala na bazar, a on 

poszedł za ludźmi do tej dziwnej świątyni, gdzie 
było dużo śpiewających ludzi, ale nie było posągów? 
Pamiętasz?

– Tak, opowiadałaś mi. Czy ktoś ci to dał?
– Nie, znalazłam na ziemi.
– To bardzo ciekawe. Opowiada o jakimś niezwy-

kle potężnym bogu. 
– Ale my już mamy mnóstwo potężnych bogów. − 

Sristi zerknęła na bóstwa o złym spojrzeniu na plaka-
tach ozdabiających ściany i zadrżała. Niektóre miały 
kły, niektóre ręce i nogi; a jeszcze inne jechały na 
tygrysach lub słoniach.

– Tak, ale ta broszurka mówi o pewnym niezwy-
kłym bogu, który pomaga ludziom dostać się do 
nieba. Przeczytaj ją sama, ale nikomu nie mów!

– Ama, czemu nie?
– Binod by na mnie strasznie krzyczał, gdyby to 

znalazł. To jest sprzeczne z naszą kulturą. Wiele ludzi 
uważa, że takie nauki są dla nas szkodliwe. 

– Czy niebo może być czymś złym dla nas?
– Ja... nie wiem.
Tego popołudnia Sristi zaczęła czytać broszurkę. 

Czytała powoli, starając się, żeby znaczenie tekstu 
przeniknęło do jej umysłu. 

Czy kiedykolwiek szukałeś prawdziwego Boga? 
Dlaczego wyznajesz taką, a nie inną religię? Czy dla-
tego, że wszyscy dookoła tak wierzą? Czy ludzie dookoła 
ciebie poszukują prawdy? Dlaczego czczą te bóstwa?

Przez całą broszurkę autor cytował fragmenty  
z księgi, zwanej Biblią. Sristi myślała, że to może być 
ta sama książka, którą zabrała Binita. 

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył 
na swą drogę” (Izajasza 53,6). Największym proble-
mem ludzi jest to, że nie szukają Boga. Raczej zgodnie 
z naturą chcemy iść własną drogą, a ta droga zawsze 
oddala nas od Boga. „Ludzie umiłowali ciemność bar-
dziej niż światłość, bo ich uczynki były złe” (Ewangelia 
Jana 3,19).

Pomyśl o każdym, kogo znasz. Czy jest choć jedna 
osoba, która byłaby doskonała i nigdy nie zrobiła nic 
złego? Pomyśl o sobie. Czy zawsze byłeś dobry? Nigdy 
nie byłeś samolubny, nigdy nie mówiłeś złych rzeczy? 
Zawsze robiłeś to, co należy? Oczywiście, że nie!

Naszym wielkim problemem jest to, że jesteśmy grzesz-
nikami. Właściwie: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej 
chwały” (Rzymian 3,23). 

Byłoby cudownie, gdybyśmy po prostu powiedzieli: 
„Tak, zrobiłem źle. Nie znam naprawdę Boga. Bóg jest 
prawdziwy i muszę Go szukać”. Ale nie robimy tak. 
Większość z nas reaguje dumą, kiedy ktoś (nawet sam 
Bóg) wskazuje na nasz grzech. Usprawiedliwiamy się 
albo mówimy, że inni ludzie są od nas gorsi. Pozbywamy 
się poczucia winy i uważamy, że to, co robimy, jest  
w porządku, dopóki nas nie przyłapią. 

Ale pewnego dnia wszyscy będziemy musieli stanąć 
przed Bogiem jako Sędzią. „A jak jest postanowione 
ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 
9,27). 

Bach! Trach! Trzaśnięcie otwieranych drzwi przy-
wołało Sristi gwałtownie na ziemię. Stał w nich mały 
Himal, machając swoją nową koszulą w powietrzu. 
Sristi odłożyła broszurkę w bezpieczne miejsce, wie-
dząc, że będzie musiała poczekać na inny czas, aby 
skończyć czytanie. 

 

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Sristi, 2019
Christian Light Publications, Inc.
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Gdy się wszyscy...

Gdy się wszyscy przed tron Pański postawimy, 
Bracia, siostry, czy się także ostoimy?

Gdzie talenty nam przez Boga darowane? 
Czy urosły, lub czy były zakopane?

Ile łez my własną ręką z lic otarli? 
Ile dusz ze zguby wiecznej my wydarli?

Czy też w górze nikt tam na nas nie żałuje? 
Czy ktoś także Bogu za nas podziękuje?

I czy w lampach jeszcze płonie olej złoty? 
Czy nie zgaśnie przed samemi niebios wroty?

Gdy się wszyscy przed tron Pański
postawimy, Bracia, siostry, doświadczmy się — ostoimy?



Czasem słyszymy, że diabeł może mieć monopol na nasze dusze na jakimś konkretnym 
terenie: mieście albo województwie. 

Bóg w niezwykle łaskawy sposób posługuje się wierzącymi ludźmi, aby wstawiali się 
za grzeszników przed Bożym tronem. Takie jest nasze zadanie − jesteśmy solą ziemi  
i światłością świata. Przyjrzyjmy się dylematowi Ezechiela w związku z jego proroctwem 
dotyczącym Izraela. Przeczytajmy cały rozdział, aby uzyskać pełny obraz. Izraelici 
popełniali grzechy obecne w naszym pokoleniu, powodując w końcu przepaść nie do 
pokonania między nimi a Bogiem. Ogrodzenie trzeba było naprawić; wyłom potrzebował 
wojownika w pełnym rynsztunku. Bóg skarżył się, że szukał takiego człowieka w całym 
Izraelu i go nie znalazł. 

Tu nasuwa się głębokie pytanie: czy Bóg może posłużyć się tylko jednym człowiekiem 
do wypełnienia takiego wyłomu? Pojedynczy człowiek modlitwy albo jakiś kaznodzieja 
napełniony Duchem Świętym mógłby być dobrym początkiem na linii obronnej. Bóg nie 
ma problemów ze wzrokiem. Ale nie znalazł nikogo, bo nikogo nie było. 

Czy mogę wam przekazać słowo zachęty? Diabeł ma zbyt łatwe zadanie w naszym 
społeczeństwie. Jednakże wystarczy jeden człowiek wstawiający się usilnie przed 
Bogiem za swój kościół i społeczność w zaciszu swojej komory modlitwy, by utrudnić 
przeciwnikowi działanie. Bóg daje nam zadziwiający przywilej. Poprzez nasze modlitwy 
wiary możemy opóźnić sąd Boży i poruszyć serca ludzi. On pragnie, abyśmy byli 
zaangażowani we wstawiennictwo. Czy odpowiesz na to wyzwanie?
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Stojąc w wyłomie
—James Baer


