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„Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,  
aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.” 1 List Piotra 3,18

W bólu?

„Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by 
nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszo-
nego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grze-
chu” (Hbr 4,15). 

Czy myśleliście kiedyś o tym, że fizyczne cierpie-
nie, jakiego Jezus doświadczał podczas ukrzyżowania 
mogło nie być dla Niego najgorszym rodzajem bólu?

Po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy zapo-
wiedział uczniom swoją śmierć. W Ewangelii Jana 
12,27 otworzył swoje serce i powiedział: „Teraz moja 
dusza jest zatrwożona”. Jego emocje były wzburzone 
jak woda w potoku. Podczas Ostatniej Wieczerzy 
znowu posmutniał, przekazując wiadomość, że jeden  
z uczniów Go zdradzi.

Czas biegł naprzód. Jezus opuścił Wieczernik. Po 
przyjściu do Ogrodu Oliwnego Jezus znów odsłonił 
serce. „Zasmucona jest moja dusza aż do śmierci” − 
powiedział swoim najbliższym uczniom. „Proszę, 
czuwajcie ze mną”. Czuł się samotny. Zapomniany. 
Porzucony. Wydawało się, że głęboki smutek w Jego 
duszy dławi Mu głos.

Te zmagania osiągnęły apogeum na Krzyżu, gdy 
zawołał: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?”.  
W tej mrocznej chwili znów ujawnił straszną walkę, 
jaka toczyła się w Jego duszy. Został opuszczony, 
odrzucony i zdradzony.

Ci, którzy doświadczyli odrzucenia albo zdrady ze 
strony najbliższej rodziny − rodzica, współmałżonka 
czy przyjaciela − lepiej rozumieją cierpienie i wzbu-
rzenie, jakie to powoduje. Czasem ból jest tak wielki, 
że chętnie by go zamienili na fizyczny.

Każdy pragnie miłości, akceptacji i doceniania. Na 
ziemi poddanej przekleństwu doświadczamy relacji, 
w ramach których ktoś mówi albo robi coś, co spra-
wia, że czujemy się pogardzani, niedoceniani i bez-
wartościowi. Takie żądło pali i boli. Pragniemy ule-
czenia, lecz obawiamy się otwarcia przed innymi, 
żeby nas bardziej nie zranili.

Drogi Czytelniku, Jezus rozumie ten rodzaj bólu. 
Cierpienie duszy było dla Niego o wiele gorsze od 
cierniowej korony, biczowania czy przebicia włócz-
nią. To był ból związany ze zdradą, odrzuceniem, 
brakiem akceptacji i poczucia wartości w oczach tych, 
których kochał.

Dawid jest kolejnym przykładem wiernego czło-
wieka, który doświadczył cierpienia duszy. W Psalmie 
41 wyjaśnia, co jest powodem takiego cierpienia. 
Zawiódł, ale tym, co zabolało go najbardziej, było 
wykorzystanie jego upadku przeciwko niemu, mimo 
że okazał skruchę przed Bogiem.

Jego przeciwnicy próbowali wykorzystać sytu-
ację, żeby się go pozbyć. Zaczęli rozsiewać plotki  

—Titus Miller

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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i kłamstwa. Byli pewni, że to już koniec dla Dawida. 
Nieprawda szerzyła się nawet wśród jego najbliższych, 
zaufanych przyjaciół, a jeden z nich „podniósł na niego 
piętę swoją”.

Ból się wzmagał. Dawid wołał w rozpaczy: „Panie, 
uzdrów moją duszę”.

Psalm 22, będący proroctwem mesjańskim, wymie-
nia kilka często spotykanych odczuć związanych z cier-
pieniem duszy. Ludzie czują się wtedy porzuceni przez 
Boga (w. 1). Widzą, jak wspaniałe rzeczy Bóg czyni dla 
innych (w. 5) i starają się zrozumieć, dlaczego im Bóg 
nie przyszedł z pomocą.

Inne powszechnie odczuwane emocje często są efek-
tem szyderstw i bezmyślnie wypowiadanych słów. 
Faryzeusze rzucali je Jezusowi w twarz, kiedy wisiał na 
krzyżu. „Zaufał Panu, to niech go teraz ratuje” − drwili.

Człowiek, którego dusza cierpi, czuje się bardzo 
samotny (w. 11). Wydaje się, że nikt nie potrafi mu 
pomóc. Ci, od których spodziewałby się wparcia, nagle 
znikają.

Wszyscy czasem staczamy walkę ze zniechęceniem  
(w. 14). Nasze serce wówczas topnieje jak wosk. Ból jest 
tak nieznośny, że tracimy z oczu cały sens życia.

W takich mrocznych chwilach jest jednak nadzieja  
i uzdrowienie dla udręczonej duszy. Bóg potwierdza swą 
miłość poprzez zwycięstwo (Ps 41,10–13). Nie zawsze 
wygląda ono tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Najczęściej 
Bóg udziela nam łaski, żeby przejść ten czas próby  
z pokorą.

Jedną z tajemnic uzdrowienia duszy jest wiara  
w dobroć Boga. On dopuszcza cierpienie, mając w tym 
swój cel. Nawet jeśli w cierpieniu czasem wydaje nam 
się, że Bóg nas opuścił, On słyszy wołanie zbolałej duszy. 
On potrafi z cierpienia wyprowadzić piękno.

Jednym z Bożych celów dla cierpienia jest dobro 
innych. Jezus „z powodu przygotowanej mu radości 
wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po 
prawicy tronu Boga” (Hbr 12,2). Patrzył w przyszłość, 
widząc zbawienie dusz, które miało rozszerzyć się na 
cały świat i kolejne pokolenia. I właśnie tak się stało. 
Jego cierpienie skutkuje wartościową więzią łączącą 
odrodzonych ludzi, takich jak ty czy ja.

Innym powodem, dla którego Bóg dopuszcza cier-
pienie, jest nasze uszlachetnienie. Szatan cieszy się 
widokiem cierpienia niszczonych ludzi. Upaja się 

zwycięstwem, patrząc na dusze rozgoryczone życiem, 
Bogiem i innymi ludźmi. Lecz Jezus obiecał, że Jego 
łaska wystarczy nawet w czasie cierpienia i słabości. 
Właściwie, w taki sposób Jego łaska się w nas doskonali!

Gdy koncentrujemy się na tym, co Bóg chce w nas 
osiągnąć, cierpienie staje się narzędziem służącym 
uszlachetnianiu naszego charakteru. Nie musimy znać 
odpowiedzi na wszystkie pytania „dlaczego?”, ale dzięki 
łasce Bożej możemy dokonać wyboru, żeby zareago-
wać pokorą i poddać się próbie. Łagodność i pokora  
w pomyślnych okolicznościach są piękną ozdobą cha-
rakteru. Ale te same cechy przejawiane w trakcie cier-
pienia to prawdziwa potęga. 

Kiedy nasze serce cierpi, często czujemy się samotni. 
Gdzie byli bracia Jezusa, Jego uczniowie, przywódcy 
religijni i wszyscy, którzy powinni być przy Nim w cier-
pieniu? Jednak był ktoś, kto się o Niego troszczył.

Przyjrzyjmy się scenie z 27 rozdziału Ewangelii 
Mateusza. Zauważyliście kobiety obecne podczas ukrzy-
żowania Jezusa? Albo Józefa z Arymatei? To nie były 
prominentne postaci w tych chwilach zmagań i bólu 
Jezusa, ale oni tam byli. Tak niewielka rzecz jak sama 
ich obecność oznaczała świadectwo troski i miłości.

Czujesz się samotny? Rozejrzyj się wokoło. Mimo 
całego cierpienia spowodowanego upokorzeniem, 
odrzuceniem, szyderstwem i kłamstwami, nadal są 
ludzie gotowi podać ci rękę. To oni są narzędziami Boga, 
mającymi ci pokazać, jak bardzo On się troszczy i jak 
bardzo cię kocha! Podziękuj Mu za nich. Najważniejsze 
jest jednak to, żeby stać się takim dla innych.

Największe błogosławieństwo polega na tym, że sam 
Arcykapłan jest poruszony twoim cierpieniem. On je 
rozumie. Jezus był w takiej sytuacji i wie, jak to jest. 
On cię nie porzuci, lecz da ci „ozdobę zamiast popiołu, 
olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast 
ducha przygnębienia” (Iz 61,3).

W Chrystusie Jezusie jest nadzieja i uzdrowienie dla 
cierpiącej duszy!

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Stosunek wiernych do przełożonych, Część C 
Problemy we wzajemnych relacjach często występują 

między trzodą a pasterzami. W Biblii widzimy wiele 
przykładów. Omówimy teraz chrześcijańskie zasady sto-
sunku wiernych do przełożonych w kościele.

„Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili 
wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśla-
dujcie ich wiarę” (Hbr 13,7). „Bądźcie posłuszni waszym 
przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają 
nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego 
sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdycha-
niem, bo to nie byłoby dla was korzystne” (Hbr 13,17). 
„I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, 
którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożo-
nymi w Panu i was napominają; ze względu na ich pracę 
darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój 
między sobą” (1 Tes 5,12–13).

Powyższe wersety dostarczają receptę na dobre relacje 
z przywódcami. Jeśli wprowadzamy w życie trzy zasady 
– pamiętajcie, bądźcie posłuszni i darzcie uznaniem – to 
będziemy mieli w tej kwestii błogosławieństwo.

Pamiętajcie, bądźcie posłuszni, darzcie 
uznaniem

W jaki sposób mamy pamiętać o naszych przełożo-
nych? Na przykład stale się za nich modląc. Naśladując 
ich wiarę i postępując za ich przykładem. Dbając o to, 
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Relacje w kościele

żeby ich fizyczne potrzeby były zaspokajane. Wyrażając 
chęć pomocy. To wymaga ofiarności, lecz nagrodą jest 
wielka satysfakcja.

Do jakiego stopnia mamy być posłuszni przełożonym? 
Czy Bóg oczekuje od nas ślepego posłuszeństwa wobec 
nich? Jezus powiedział: „Na katedrze Mojżesza zasiedli 
uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i przestrze-
gajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać, ale 
według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, 
ale nie czynią” (Mt 23,2–3).

Jezus mówił do ludzi będących pod legalistycznie poj-
mowanym Prawem. Jego królestwo działa z zupełnie 
innego punktu widzenia, lecz niektóre zasady są te same. 
W Królestwie Bożym istnieją przełożeni. Możemy być 
ulegli nawet złym przywódcom i mieć dobrą relację oso-
bistą z Bogiem. Możemy również okazywać posłuszeń-
stwo dobrym przewodnikom i mieć z Nim złą relację. 
(Przywódcy żydowscy chcieli podobać się ludziom. To 
było niewłaściwe. My możemy być ulegli naszym przy-
wódcom z tego samego powodu. To również jest nie-
właściwe.) Chrześcijanie ulegają swoim przewodnikom, 
ponieważ mają bojaźń Bożą.

Jeśli pasterze strzegą waszych dusz, to ich przewodnic-
two będzie z korzyścią dla was tylko wtedy, gdy podda-
cie się im dobrowolnie, ponieważ to będzie prowadzić 
do pięknej relacji wzajemnej. Jeśli do uległości dodajemy 

—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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jeśli ogólnie jest on osobą wiarygodną, to nasza opinia na 
temat jakiegoś incydentu może być nawet błędna.

Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, gdy nasza 
własna pycha i egocentryzm zmuszają nas do wejścia  
w konflikt z przełożonym. Jeśli pycha i nienawiść zaciem-
niają nam serce, to jesteśmy w stanie przypisać zło prak-
tycznie każdemu jego zachowaniu. Ludzie robili tak  
w stosunku do Jezusa i wielu mężów Bożych na prze-
strzeni historii. Powinniśmy się bać wywoływania kon-
fliktów z przywódcami. 

Szemranie przeciw przewodnikom jest starym grze-
chem. Czujemy się lepiej, gdy możemy wytknąć uchybie-
nia naszym przełożonym. Historia zachowania Koracha 
zapisana w 16 rozdziale Księgi Liczb może się wydawać 
daleka od naszej sytuacji, ale jakikolwiek bunt przeciwko 
przywództwu zawiera te same elementy. Najpierw prze-
wodnicy są oskarżani o „samowolkę”. „Wszyscy chrze-
ścijanie mają Ducha Świętego – słyszymy – Wszyscy 
mamy bezpośredni przystęp do Boga. Przełożeni nie 
powinni podejmować decyzji bez konsultacji z kościo-
łem”. Następnie przywódcy są podejrzewani o wynosze-
nie się ponad społeczność. Jeśli wytaczasz tego rodzaju 
argumenty albo słyszysz je od innych, to uważaj!

Czy Korach i jego otoczenie sprzeciwili się Mojżeszowi? 
Myśleli, że tak. Ale w rzeczywistości wystąpili sami prze-
ciw sobie, wyrządzając krzywdę wielu ludziom. Paweł 
nakazał Tymoteuszowi, żeby łagodnie nauczał „tych, 
którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, 
aby uznali prawdę” (2 Tm 2,25). Kiedy wywołujemy 
konflikt z naszymi przełożonymi w Panu, to stajemy sami 
przeciwko sobie. Nie działamy we własnym interesie.

Chrześcijanin cieszący się słodką społecznością  
z Bogiem nie tak łatwo się denerwuje błędami przy-
wódców. Woli porozmawiać o tym z Bogiem wiedząc, 
że On może wszystko. Pewne chrześcijańskie małżeń-
stwo zaniepokoiło się decyzją swoich przełożonych. 
Oboje byli przekonani, że to nie będzie dobre dla spo-
łeczności. Czuli również, że ich ewentualny sprzeciw 

wsparcie, to stwarzamy więź, w którą bardzo trudno 
będzie diabłu wniknąć.

Prawdziwi chrześcijanie darzą uznaniem swoich prze-
łożonych ze względu na ich pracę. Dlaczego Bóg oczekuje 
od nas takiej postawy w stosunku do ludzi? Przecież są 
zwykłymi śmiertelnikami jak wszyscy inni. Odpowiedź 
znajdujemy w Biblii: „ze względu na ich pracę”. Nie 
chodzi koniecznie o jej ilość, lecz o to, czyją pracę wyko-
nują. Prowadzenie kościoła to jest Boża praca.

Czy uznanie dla przełożonego jest korzyścią dla niego? 
Nie, ono jest korzystne dla tego, kto uznanie wyraża. 
Wtedy obie strony cieszą się dobrą relacją wzajemną.

Czy przełożony w kościele staje się pyszny, jeśli wierni 
darzą go uznaniem? Właściwie uznanie z ich strony uczy 
pokory każdego prawdziwego przywódcę chrześcijań-
skiego. Wyczuwa on, że powodem tego uznania nie jest 
skuteczność jego pracy, lecz praca Boga w sercach wier-
nych. Gdy pamiętamy, ulegamy i darzymy uznaniem, 
to korzystamy na tym my sami, a także nasi przełożeni.  
A przede wszystkim, Bóg jest uwielbiony, bo stosujemy 
się do biblijnych wskazówek na ten temat.

Wymiar ludzki
Przywódcy są ludźmi i popełniają błędy. To może być 

bardzo trudne do przyjęcia. Chcemy przecież mieć prze-
łożonego, któremu będzie można zaufać. Jeśli popełni 
jeden błąd, to pewnie kiedyś znowu się pomyli. Jak 
można ufać komuś, kto jest omylny? Ten problem jest 
szczególnie trudny w przypadku, gdy sam przełożony nie 
uznaje własnych błędów.

Musimy pamiętać o kilku sprawach. Jak stwierdzić, czy 
przywódca popełnił błąd? W wielu przypadkach jest to 
kwestia interpretacji. Szczególnie niebezpieczne jest osą-
dzanie motywacji, które zazwyczaj jest związane z cie-
lesnością zakazaną przez Jezusa. „Nie sądźcie, abyście 
nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim 
będziecie sądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką będzie 
wam odmierzone. A czemu widzisz źdźbło w oku swego 
brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz 
uwagi?” (Mt 7,1–3). Apostoł Paweł odnosi się do tego 
samego w Liście do Rzymian 2,1–11. Sądzenie jest dla 
nas czymś naturalnym, bo jesteśmy z natury grzeszni-
kami. Z tego samego powodu nietrudno o błędny osąd.

Jezus nauczał, żebyśmy się strzegli fałszywych proro-
ków (Mt 7,15–20). Z ostu nie zbiera się fig. Jeśli ciele-
sność i pycha dominują w czyimś charakterze, to jest on 
fałszywym prorokiem. Jednak nie należy osądzać przeło-
żonego na podstawie jednorazowego upadku. Właściwie, 

Kiedy wywołujemy konflikt z naszymi przełożonymi  

w Panu, to stajemy sami przeciwko sobie. Nie działamy 

we własnym interesie.

Chrześcijanin cieszący się słodką społecznością  

z Bogiem nie tak łatwo się denerwuje błędami 

przywódców.
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Wtedy po pierwsze nie myślimy właściwie o sobie, po 
drugie – o bracie, a po trzecie – o Bogu.

Koncentrując się na błędach przywódców, nie bierzemy 
pod uwagę własnych słabości. Kiedy przywódcy żydow-
scy przyprowadzili cudzołożnicę do Jezusa i zapytali, co 
należy z nią zrobić, On rzucił światło na ich własne serca: 
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 
kamieniem” (J 8,7). Paweł nakazał Galacjanom, żeby 
okazywali pokorę, kiedy będą chcieli kogoś napomnieć 
i pomóc mu w walce z grzechem (Ga 6,1). Kiedy tak  
o sobie myślimy, to dochodzimy do wniosku, że nie jeste-
śmy lepsi od innych. To nas nie zwalnia z konieczności 
pokornego porozmawiania z bratem, ale idąc do niego 
uznajemy, że wszyscy potrzebujemy pomocy od innych, 
a szczególnie miłosierdzia Jezusa.

Niedobrze jest karcić starszych od siebie, ale możemy 
ich upraszać jak ojców (1 Tm 5,1). Różnica między kar-
ceniem a nakłanianiem jest ogromna. Jedno wypływa 
tylko z miłości, a w drugim jest jeszcze inny pierwia-
stek emocjonalny. Gdyby tylko ludzie potrafili się na 
chwilę zatrzymać i zastanowić, jak bardzo szkodzą sami 
sobie, pozwalając przenikać do swoich serc uczuciom 
innym niż miłość... Jest to szczególnie ważne w relacjach  
z przywódcami.

Prawdziwi chrześcijanie wierzą, że modlitwa zmie-
nia ludzi. Ona (a właściwie Bóg) zmienia przede wszyst-
kim nas, a to jest najważniejsze. Modlitwa zmienia nasze 
myślenie o sobie i o innych. Bądźmy na tyle pokorni, 
żeby oddawać sprawy Bogu i podtrzymywać słodką spo-
łeczność z Nim, a wtedy będziemy się cieszyć dobrymi 
relacjami z braćmi i siostrami.

nie zostanie właściwie zrozumiany. Dlatego przynieśli 
tę sprawę przed Pana i zostawili Mu. W ciągu zaled-
wie kilku tygodni nastąpił taki splot wydarzeń, który 
uniemożliwił wprowadzenie decyzji tych przywódców 
w życie. Wtedy oboje upadli na kolana i podziękowali 
za to Bogu.

Bóg może czynić wielkie rzeczy, jeśli nasza ludzka wola 
zejdzie Mu z drogi. On nie odbiera sobie chwały, gdy 
dumnie myślimy, że powinniśmy Mu pomóc w prosto-
waniu myślenia przywódców. Pozwólcie, że użyję przy-
kładu. Bóg powołał pewnego diakona do pracy z bisku-
pem, który miał zupełnie inne poglądy w sprawach 
finansowych – biskup był skrupulatny, a diakon pod-
chodził do tych spraw swobodnie. Z jakiegoś powodu 
diakon zaczął myśleć, że Bóg postawił go przy biskupie, 
żeby stanowił dla niego przeciwwagę. W związku z tym 
zamiast pomagać starszemu bratu, diakon często mu się 
sprzeciwiał w podejmowaniu decyzji związanych z pie-
niędzmi. Wydawało mu się, że to jest jego powołanie.

Jak możecie sobie wyobrazić, konflikt narastał, aż 
wreszcie biskup stwierdził, że sprawa zaszła za daleko. 
Za zgodą diakona poprosił kilku braci o wspólne spo-
tkanie, żeby mogli wszystko omówić. Po wysłuchaniu 
bracia poradzili im obydwóm, żeby rozwiązali problem 
między sobą. Potem podali własne rekomendacje dla 
obu stron konfliktu.

Podczas spotkania Bóg pokazał diakonowi, że nie 
powołał go do współpracy z biskupem po to, żeby go 
zmienić. Diakon zaczął sobie uświadamiać fakt, że to 
Bóg powołał biskupa na jego stanowisko i On sobie  
z biskupem sam poradzi. Obaj wybaczyli sobie nawza-
jem i zaczęli współpracować. Dzisiaj można już powie-
dzieć na podstawie faktów, że cieszą się błogosławioną 
relacją pełną miłości i szacunku. 

Jakże inaczej by to wszystko wyglądało, gdyby nie 
pokutowali i nie wybaczyli sobie nawzajem! Ta sytu-
acja miała miejsce pomiędzy dwoma ordynowanymi 
przywódcami, ale może się przydarzyć każdemu bratu, 
który wpadnie na pomysł, że jest specjalnym narzędziem 
Bożym służącym do pouczania przywódcy1.

Nie jest dobrze, gdy myślimy, że Bóg polega wyłącznie 
na nas, żeby kogoś nawrócić z błędnej drogi. Powinniśmy 
raczej postrzegać siebie w kontekście wzajemnego brater-
stwa. „Zabawa w policjanta” niszczy wzajemne relacje. 

1 Od wydawcy: Mimo to, podobnie jak Bóg posłużył się Natanem by skarcić Dawida, tak może 
posłużyć się dzisiaj ludźmi do skutecznego napominania błądzących przywódców; muszą to 
być jednak ludzie pokorni, duchowi i mający dar rozróżniania duchów. Prawdziwie pobożni 
przywódcy mają Bożą mądrość i dają się przekonać.

Modlitwa zmienia nasze myślenie o sobie  

i o innych. Bądźmy na tyle pokorni, żeby oddawać 

sprawy Bogu i podtrzymywać słodką społeczność  

z Nim, a wtedy będziemy się cieszyć dobrymi relacja-

mi z braćmi i siostrami.

„Wielki pokój dla tych, którzy miłują twoje prawo,  
a nie doznają żadnego zgorszenia” (Ps 119,165).

—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z Relationships that Bless

© Rod and Staff Publishers
Box 3, Crockett, Kentucky 41413

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wielu biblijnych przywódców jest znanych z wyjąt-
kowych cech lub zdolności: Abraham ze swej wiary, 
Mojżesz ze skromności, Hiob z cierpliwości, Nehemiasz 
ze zdolności organizacyjnych, Barnaba z umiejętności 
udzielania zachęt, a Jan z miłości.

Kiedy byłem nastolatkiem, miałem to błogosławień-
stwo, że byli wokół mnie przywódcy i mówcy przeja-
wiający szczególne zdolności w takich dziedzinach jak 
ewangelizacja, administracja, typologia, praktyczne 
zastosowanie Pisma, wykłady na temat przybytku, pro-
stota w objaśnianiu Pism czy współczucie duszpaster-
skie. Jednak w jednym przywódcy, Jezusie Chrystusie, 
widzę wszystkie powyższe cechy i zdolności, a także 
wiele innych. W Jezusie Chrystusie znajduję wszystko.

Naszym przywilejem i radością jest „patrzenie na 
Jezusa” (Hbr 12,2), zarówno jako na Zbawiciela, jak 
i na Wzór. Hudson J. Taylor, misjonarz w Chinach, 
powiedział: „Szatan, który przeszkadza, może zbudo-
wać wokół nas mur, ale nie jest w stanie go zadaszyć, 
żeby nam uniemożliwić patrzenie w górę”. 

Chrystus zawsze był doskonałym Sługą we wszyst-
kich dziedzinach − w głoszeniu kazań i w nauczaniu, 
w doradztwie osobistym, w dyscyplinowaniu, w odwie-
dzaniu chorych i potrzebujących, w usługiwaniu dzie-
ciom, w ewangelizacji, modlitwie czy wzorowym życiu 
w sprawiedliwości. Jeśli chodzi o pokorne usługiwanie, 
powiedział: „Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem 
wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. 
Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili 
tak, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,14–15). Przyjrzyjmy 
się kilku dziedzinom Jego służby, która jest dla nas 
wzorem:

1. Troszczył się o ludzi. Przyszedł, by „szukać i zbawić 
to, co zginęło” (Łk 19,10). Patrząc na ludzi w potrze-
bie, „użalił się nad nimi” (Mt 9,36). Jego postawa w sto-
sunku do młodego bogacza była typowa dla tej troski: 
„spojrzawszy na niego, umiłował go” (Mk 10,21).

2. Żył tak, jak nauczał. Głosił o prawości i obnażał 
obłudę − i był absolutnie szczery. Uczył zapierania się 
siebie − i sam wziął swój krzyż. Potępiał pychę i nauczał 

pokory − sam był pokorny i uniżony w sercu, zstępu-
jąc z niebiańskiej chwały, żeby żyć wśród grzeszników.

3. Rozumiał ludzi. Ewangelia Jana 2,24–25 mówi: 
„Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał 
wszystkich; i nie potrzebował, aby mu ktoś dawał 
świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co 
było w człowieku”. Na przykład podczas rozmowy  
z Samarytanką (J 4) rozumiał jej prawdziwą potrzebę 
(werset 14). Był świadom, że człowiek z natury lubi klu-
czyć (werset 17) i kierować uwagę na poboczne sprawy 
(werset 20). Następnie poprowadził ją do wiary, że to 
On jest Mesjaszem. Kiedy faryzeusze próbowali złapać 
Go w pułapkę, żeby osądził kobietę przyłapaną na 
cudzołóstwie, przejrzał ich sumienia. Zrozumiał rów-
nież pragnienie serca Nikodema, mówiąc mu: „Musisz 
się na nowo narodzić”.

4. Był mistrzem komunikowania się. Jego kazania 
były jasne, konkretne i zawsze oparte na prawdzie. Jego 
nauczanie cechowało celne użycie pomocnych figur 
retorycznych. Na przykład stosował metafory: „Wy 
jesteście solą ziemi”, „nie rzucajcie pereł przed wieprze”, 
„idź, powiedz temu lisowi”. Używał również porów-
nań: „Jesteście jak groby pobielane”, „Królestwo Boże 
jest jak skarb ukryty na roli” czy „jest jak ziarno gor-
czycy, które człowiek zasiał w ogrodzie”.

Był ekspertem w używaniu różnych historii do 
wzmocnienia przekazu. Z literackiego i moralnego 
punktu widzenia nie znajdziemy nigdzie lepszej opo-
wieści niż historia o Dobrym Samarytaninie czy Synu 
Marnotrawnym. Miał również szeroki repertuar przy-
powieści. Ewangelia Mateusza 13,34 mówi: „bez przy-
powieści nic do nich nie mówił”.

Jezus był mówcą przykuwającym uwagę − częściowo 
ze względu na swoją Boskość i doskonały charakter,  
a częściowo z powodu sposobu, w jaki mówił. Na 
przykład Ewangelia Łukasza 5,1.3 mówi: „Pewnego 
razu, gdy ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać słowa 
Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret. (…) Wsiadł do 
jednej z tych łodzi, która należała do Szymona, i popro-
sił go, aby trochę odpłynął od brzegu. A usiadłszy, 

Bądź jak Jezus − doskonały Sługa
—Harold Bean
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nauczał ludzi z łodzi”. W Ewangelii Łukasza 19,48 czy-
tamy: „Ale nie wiedzieli, co mogliby zrobić, bo wszy-
scy ludzie słuchali go z zapartym tchem” (dosłownie: 
„wisieli na Jego wargach”). Gdy słudzy zostali posłani, 
żeby aresztować Jezusa, wrócili z niczym, wyjaśniając: 
„Nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek” (J 7,46).

Słuchano Jezusa z zainteresowaniem, ponieważ był 
bardzo praktyczny. Jego słowa odnosiły się do potrzeb 
słuchaczy, ich aspiracji i problemów. Mówił o pienią-
dzach, modlitwie, strachu, zbawieniu, wierze, uczci-
wości, posłuszeństwie rodzicom, upamiętaniu, sto-
sunku do władz świeckich, hipokryzji, Bożej miłości, 
Duchu Świętym, wolności, życiowej roztropności, chci-
wości, modlitwie, dawaniu, pokoju, niebie, wdzięcz-
ności, zapieraniu się siebie, zmartwychwstaniu umar-
łych, odnowieniu wszechrzeczy, niesieniu krzyża, 
problemach w relacjach międzyludzkich, cierpliwości, 
pokusie, osądzaniu, ewangelizacji, szatanie i pokorze. 
To ponad trzydzieści tematów, jakie przyszły mi do 
głowy w ciągu kilku minut, a przecież tych tematów 
było znacznie więcej.

Oprócz samych treści kazań Jezusa, współcze-
sny kaznodzieja może się wiele nauczyć, badając Jego 
metody przekazywania prawdy.

5. Dużo się modlił. Pewien anonimowy autor napi-
sał: „Modlitwa jest przedmową księgi chrześcijańskiego 
życia, tekstem kazania, jakim jest nowe życie, przeglą-
dem zbroi do duchowej bitwy i przygotowaniem piel-
grzyma do podróży, a jeśli nie jest wzbogacona o dzia-
łanie, to jej efekt jest żaden”.

Jezus modlił się rano. „A wstawszy wczesnym ran-
kiem, przed świtem, wyszedł i udał się na odludne 
miejsce, i tam się modlił” (Mk 1,35).

Modlił się wieczorem. „A gdy ich odprawił, odszedł 
na górę, aby się modlić. Kiedy nastał wieczór, łódź znaj-
dowała się na środku morza, a on był sam na lądzie” 
(Mk 6,46–47).

Czasem modlił się całą noc. „W tych dniach odszedł 
na górę, aby się modlić, i spędził całą noc na modlitwie 
do Boga” (Łk 6,12).

Modlił się w samotności. „A on odchodził na pusty-
nię i modlił się” (Łk 5,16).

Modlił się publicznie. Przy grobie Łazarza „Jezus… 
podniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję 
ci, że mnie wysłuchałeś. A ja wiedziałem, że mnie 
zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu 

na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie 
posłałeś” (J 11,41–42).

6. Przejawiał doskonałe cechy charakteru. Jezus był 
doskonałym sługą, ponieważ Jego charakter był nie-
skazitelny. Mógł powiedzieć z całym przekonaniem: 
„Któż z was obwini mnie o grzech?” (J 8,46). Mówiąc 
o Ojcu, Jezus zaznaczył: „Ja zawsze czynię to, co mu 
się podoba” (J 8,29). On jest „święty, niewinny, nieska-
lany, oddzielony od grzeszników” (Hbr 7,26).

My, przełożeni zborów, jesteśmy upadli, niedosko-
nali, skłonni do egocentryzmu, pychy i cielesności. 
Upadamy i potrzebujemy Bożego przebaczenia, a cza-
sami przebaczenia członków naszych społeczności. 
Lecz Chrystus był sługą doskonałym.

7. Był pełen Ducha Świętego. Rozpoczynając służbę, 
Jezus zacytował proroka Izajasza: „Duch Pana nade 
mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewange-
lię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych 
w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, 
a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na 
wolność” (Łk 4,18). Wygłaszając kazanie do wrogiego 
tłumu w dniu swego męczeństwa, Szczepan był „pełen 
Ducha Świętego” (Dz 7,55). Kaznodzieje, podobnie jak 
inni wierzący, powinni być „pełni Ducha Świętego” 
(Ef 5,18). Ktoś porównał kaznodziejów do instrumen-
tów dętych, w których tchnienie Ducha Bożego ożywia 
zwiastowane Słowo. Fraza „tak mówi Pan” pojawia się 
w Biblii około dwóch tysięcy razy.

Kaznodzieja jest po prostu posłańcem przynoszącym 
wiadomość pochodzącą od Ducha Świętego. Jak powie-
dział kiedyś pewien świecki człowiek: „Dobre kaza-
nie sprawia, że się zastanawiasz, skąd kaznodzieja tyle  
o tobie wie”.

Jezus był doskonałym przywódcą duchowym. 
Ewangelia Marka 7,37 tak mówi o mieszkańcach 
Dekapolis: „I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: 
Dobrze wszystko uczynił. Sprawia, że głusi słyszą  
i niemi mówią”.

Naśladując Jego metody i charakter, ty także dobrze 
wszystko uczynisz.

Zaczerpnięto z A Good Minister
© Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Stosunek żony do męża, Część C
„Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Bo 

mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest 
on też Zbawicielem ciała. Jak więc kościół poddany jest 
Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim” 
(Ef 5,22–24).

„(...) A żona niech poważa swego męża” (Ef 5,33).

Uległość i poważanie
Jak widać w powyższych wersetach, wkład żony  

w dobre relacje małżeńskie polega głównie na dwóch 
rodzajach postaw − na uległości względem męża i na 
poważaniu go. Te dwie postawy są ze sobą bardzo blisko 
związane. Chętnie się poddajemy komuś, kogo darzymy 
szacunkiem. Każde zaniedbanie w wypełnianiu Bożych 
nakazów w każdej z tych dwóch postaw wpłynie na 
drugą z nich.

Jak żona może być uległa względem kogoś (i szano-
wać go), komu do doskonałości daleko? Znowu obydwa 
wersety podają odpowiedź na to pytanie. Żona ma być 
poddana swemu mężowi „jak Panu”. Ma być posłuszna 
mężowi − i to chętnie − koncentrując się na okazywaniu 
posłuszeństwa Chrystusowi i Jego przykazaniom.

Uległość wobec męża we wszystkim, co nakazuje 
Biblia, może się młodej żonie wydawać ryzykowna. I jest. 
Małżeństwo jest ryzykiem dla nas wszystkich. Normalne 
pragnienie towarzystwa oraz wzajemna miłość zachęcają 

nas do podjęcia takiego ryzyka. Wydaje nam się zawsze, 
że jeśli się tylko kochamy, to każdy problem będzie do 
przezwyciężenia. Jednak życie szybko zmusza nas do 
stawienia czoła rzeczywistości. Okazuje się wtedy, że 
nasza miłość nie jest tak intensywna i wszechogarnia-
jąca, jak myśleliśmy. To, co uznawaliśmy za silny ele-
ment wzajemnych więzi, okazuje się być jedynie małym 
ziarenkiem, które musi zakiełkować, zanim zacznie 
rosnąć i dojrzewać. Egocentryzm, który miał nie istnieć  
w naszych relacjach, zaczyna być coraz wyraźniejszy.

Jednak z biegiem czasu zaczyna się dziać coś, czego być 
może się nie spodziewaliśmy. Miłość małżeńska jest raz 
po raz testowana. Przechodząc każdą próbę, zaczyna być 
coraz silniejsza. Dojrzewa z wiekiem i staje się potężnym 
czynnikiem, jak to sobie wyobrażaliśmy już na początku.

Wzrasta również nasza relacja z Panem. Ty, żono, 
będziesz się uczyć, że za każdym razem, gdy okazu-
jesz mężowi uległość, Bóg się raduje. To jest szczegól-
nie prawdziwe, jeśli takie poddanie się mu jest dla ciebie 
trudne. Nic nie jest ważniejsze w życiu chrześcijanki niż 
świadomość, że Bóg akceptuje jej styl życia.

Każda żona jest w stanie jakoś usprawiedliwić swoje 
nieposłuszeństwo, ale to nie uwalnia jej od winy. 
Pismo mówi wyraźnie: „Jak więc kościół poddany jest 
Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszyst-
kim”. Miejmy nadzieję, że twój mąż jest chrześcijani-
nem. Ale nawet jeśli nim nie jest, to twoje posłuszeństwo 

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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Może jest coś, co możesz poprawić. Skoncentruj się na 
tym przez chwilę. Jeśli zmienisz własne podejście, to 
może odkryjesz, że twój mąż również się zmienił.

Rozważ możliwości, jakie daje ci Bóg w ramach ule-
głości mężowi. Ucz się tego, co twój mąż lubi, a czego 
nie lubi. Myśl o tym, w jaki sposób zyskać jego szacu-
nek. Proś Boga, żeby dał ci przebaczające serce i o to, by 
usunął wszystko, co przeszkadza ci poważać męża.

Mąż, który widzi, że żona stara się sprawić mu zado-
wolenie, zazwyczaj reaguje na to uprzejmością i uwagą. 
Bez względu na to, jak on się zachowuje, upodobnianie 
się do Chrystusa we wszystkim, co robisz, może ci przy-
nieść same korzyści. Podobając się Panu, będziesz obfi-
tować w pokój i moc.

Ponieważ jako kobieta prawdopodobnie jesteś z natury 
bardziej skłonna do poświęcenia, to możesz wykorzystać 
tę zdolność do służenia mężowi w sposób, który tobie 
również się opłaci. Oczywiście, opiekuj się nim dyskret-
nie, ale szczerze. Spraw, żeby czuł się najważniejszym 
mężczyzną w twoim życiu. Okazuj uznanie dla wszyst-
kiego, co robi i – miejmy nadzieję – jeszcze zrobi, by 
podtrzymać twoje uczucie. Gdy miłość i czułość prze-
pływa w obie strony, małżeństwo doświadcza błogosła-
wieństwa zamierzonego przez Boga.

Nie panikuj, gdy pewnego dnia on nie odwzajemni 
twoich względów, tak jak się spodziewasz. Traktuj go 
z jeszcze większą czułością i módl się za niego. Może 
będzie czasem potrzebował odpowiedniego pokierowa-
nia. Gdy faktycznie tak będzie, wówczas zawsze rób to  
z miłością i nigdy nie zrzędź. 

Ponieważ niewielu mężów jest ofiarnych z natury, nie 
zawsze dostrzegają, jak można by pomóc. A nawet, jeśli 
to widzą, to często mają opóźniony start. Mogą nawet 
czekać, aż zostaną o coś poproszeni. Żona powinna być 
cierpliwa i delikatna, zamiast nosić w sercu urazę.

Jak można poważać męża, którego trzeba prosić, żeby 
w czymś pomógł?

To jest wybór, którego dokonujesz. Możesz mieć mu 
za złe, że jest bezmyślny, albo podziwiać go i szanować za 
dobre cechy, które posiada. Zastanów się, dlaczego jest 
dla ciebie wyjątkowy. Co cię w nim kiedyś pociągnęło? 
Czy te jego walory nadal istnieją? Jeżeli stale poważasz 
męża, to łatwiej przyjdzie mu okazywać ci szacunek. Jeśli 
zaczniesz nim pogardzać, będzie to widział i wasza rela-
cja tylko na tym ucierpi.

Chrystusowi w tej sprawie będzie nagrodzone błogosła-
wieństwem i pokojem.

Relacja małżeńska jest wzajemna, czyli uzależniona od 
wkładu obydwóch stron. Oznacza to wzajemne dawanie 
i branie. Generalnie im więcej dajemy, tym więcej potem 
otrzymujemy. Żono, jeśli odkryjesz radość dawania bez 
liczenia na wzajemność, to radość i pokój będziesz mieć 
w obfitości. Gdy zaczynasz porównywać zyski i straty  

w tej kwestii, to już jesteś samolubna. Nigdy nie będziesz 
umiała docenić wszystkiego, co dostajesz. Egocentryzm 
będzie cię zaślepiał. Lecz jeśli umiesz się uczyć ofiarności 
od Jezusa, to będziesz błogosławiona. Jak napisał poeta: 
„Chciałbym dawać i zapominać o darze”. To stąd płyną 
prawdziwe błogosławieństwa.

Kobiety z natury są bardziej skłonne do poświęceń 
niż mężczyźni. Biblia mówi o wielu kobietach usługu-
jących Jezusowi. „Były tam też kobiety, które przypa-
trywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena  
i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome. 
One to, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim  
i usługiwały mu. Było też wiele innych, które wraz z nim 
przyszły do Jerozolimy” (Mk 15,40–41). Paweł w swoich 
listach zawiera wyrazy uznania dla wielu kobiet.

Każda chrześcijańska żona, która wiernie pełni 
swoje obowiązki domowe, będzie wielce uhonorowana  
w tym i w przyszłym życiu. Kiedy potrzebujesz inspira-
cji, przeczytaj 31 rozdział Księgi Przypowieści Salomona 
i zauważ, jak chwalebną pozycję w domu zajmuje żona. 
„Jej dzieci powstają i błogosławią jej, mąż także ją chwali” 
(werset 28). W uszach żony, która nie cieszy się dobrą 
relacją małżeńską, ten rozdział brzmi jak kpina.

Czasem żona postrzega swego męża jako źródło pro-
blemów. Uważa, że nie szanuje jej w biblijny sposób. 
Jeżeli twoje małżeństwo kuleje, to zamiast skupiać się na 
niedociągnięciach męża, zajrzyj we własne serce i zobacz, 
co sama mogłabyś zmienić we własnym postępowaniu. 
Może wcale nie jesteś taka pełna cnót, jak ci się wydaje. 

Relacja małżeńska jest wzajemna, czyli uzależniona od 
wkładu obydwóch stron. Oznacza to wzajemne dawanie 
i branie. Generalnie im więcej dajemy, tym więcej potem 
otrzymujemy.



12  Ziarno Prawdy  •  sierpień 2022

Utrzymuj wszystkie kanały informacji stale otwarte. 
Jeżeli potrzebujesz pomocy, to poproś go o pomoc. 
Gdy on ci pomoże, wówczas podziękuj mu. Jeśli nie, to 
módl się za niego i za siebie również. Bóg może zmienić 
jego serce bardziej niż ty. Jeżeli się za niego modlisz, bo 
go naprawdę kochasz, to Bóg wyposaży cię w mądrość  
i pokaże ci, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Jeśli twój mąż jest chrześcijaninem, to powinnaś móc 
z nim rozmawiać na każdy trudny temat. Upewnij się, 
że twoje serce jest wolne od goryczy, bo inaczej prze-
niknie ona do twoich wypowiedzi. Jeżeli jednak nie 
potrafisz się od tego uczucia uwolnić, to powiedz mu 
wprost, o co chodzi. Na przykład: „Potrzebuję pomocy”. 
Powiedz mu, że walczysz z urazą i na tę chwilę przegry-
wasz. Powiedz mu, co cię uraziło. Dodaj, że to jest twój 
problem, ale wymaga jego pomocy. Jeśli jest to uraza  
w stosunku do niego, to on musi się zaangażować w roz-
wiązanie problemu. Nie bądź zbyt dumna, żeby wyznać 
swoją potrzebę − przecież nie ma w tym nic, co by ci 
uwłaczało. A pomoże w załatwieniu sprawy.

Niektóre kobiety są o wiele bardziej wytrzymałe fizycz-
nie i emocjonalnie od innych. Jeśli trudno ci opiekować 
się czwórką dzieci w wieku przedszkolnym bez pomocy 
męża, to mu o tym powiedz. Może sam przejmie część 
obowiązków domowych w wolnym czasie, a może znaj-
dzie jakieś inne rozwiązanie. Gdybyś miała trochę wol-
nego czasu, możesz mu pomóc w pracy. Najważniejsze, 
żebyście oboje byli zadowoleni z poczynionych ustaleń.

Władza małżeńska żony
„Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. 

Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz 
żona. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną 
zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modli-
twie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił  
z powodu waszej niepowściągliwości” (1 Kor 7,4–5).

Każdy może nadużywać władzy. Możesz odczuwać 
pokusę, żeby w pewnych okolicznościach jej nadużyć, 
odmawiając mężowi współżycia. Może to być odwet − 
skoro on nadużył swojej władzy, to czujesz się uspra-
wiedliwiona w nadużyciu swojej. Nie możesz tego robić  
i być wolna od winy przed Bogiem.

Używaj swojej władzy w dobrych celach. Bóg stworzył 
mężczyznę z pragnieniami, które mogą stać się pokusami, 
jeżeli nie ma dobrych relacji małżeńskich. Jeśli jednak 
żona czule odnosi się do męża, to nie tylko zapobiega 
jego pokusom, ale sama buduje sobie bezpieczny dom.

Jedynym powodem, dla którego Paweł zaleca mał-
żonkom zaprzestanie współżycia, jest modlitwa i post. 
I dodaje, że taka decyzja powinna zostać podjęta „za 
obopólną zgodą”. Czyli abstynencja tego rodzaju musi 
zostać uzgodniona.

Obowiązki macierzyńskie mogą spowodować, że 
żona nie będzie miała ochoty poświęcać mężowi tyle 
uwagi, ile powinna. Oboje muszą być bardzo wrażliwi 
na wzajemne potrzeby w chwilach stresu. Rozmawiajcie  
o tym. Rozważcie różne możliwości wygospodarowania 
czasu i energii, żeby małżeńskie zbliżenia nie były czymś 
uciążliwym.

Jako żona możesz chcieć rozpocząć taką rozmowę. 
Być może ci się wydaje, że inicjatywa w takich spra-
wach powinna zawsze należeć do męża, a do ciebie nie 
powinna. Tymczasem on może być w ogóle nieświadom 
tego, co przeżywasz. Uległość nie oznacza, że nie wolno 
ci z nim rozmawiać. Nie oznacza również, że nie wolno 
ci kwestionować jego oczekiwań, jeśli twoim zdaniem są 
niesprawiedliwe. Trzeba otwarcie rozmawiać również na 
takie tematy.

W każdej rozmowie spróbuj spojrzeć na sprawy z jego 
perspektywy, a nie tylko z własnej. Jeśli spróbujesz zrozu-
mieć męża, to jest nadzieja, że on odwzajemni ci się tym 
samym. Rozmawiajcie z Bogiem wspólnie o tym proble-
mie, szukając Jego mądrości. On obiecał dawać mądrość 
bez wymawiania tym, którzy proszą.

Jeśli twój mąż czuje się gorszy, zapewnij go o swojej 
miłości. Powiedz mu, co w nim cenisz. Jeżeli pytasz, to 
daj mu sygnał, że tylko chcesz pomóc. I bądź pewna, że 
to prawda. Kobiety, którym brak pewności siebie, pró-
bują czasem deprecjonować swoich mężów, żeby wzmoc-
nić swoje ego.

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

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

Rozmawiajcie z Bogiem wspólnie o problemie, szukając 
Jego mądrości. On obiecał dawać mądrość bez wyma-
wiania tym, którzy proszą.
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„A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, 
lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana”  
(Ef 6,4). 

„A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowni-
ków, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego” 
(1 Tm 5,8). Dbanie w tym przypadku oznacza również 
wychowanie. 

„Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zesta-
rzeje, nie odstąpi od niej” (Prz 22,6).

Jeśli wymienione poniżej wartości zostaną przyswojone 
przez dziecko, to staną się wielką pomocą w dorosłym chrze-
ścijańskim życiu.

1. Podporządkowanie i posłuszeństwo. Dzieci muszą się 
tego nauczyć, zanim zaczną być pociągane do odpo-
wiedzialności za wprowadzone zasady.

2. Natura dziecka jest nieopanowana; potrzebuje okieł-
znania i konkretnej dyscypliny ze strony rodziców, nie 
tylko słów. Dzieci muszą zaakceptować to okiełznanie 
i chętnie się mu poddać.

3. Dzieci muszą zrozumieć, co oznacza słowo „nie”. To 
jest całkowicie związane z działaniami podejmowa-
nymi przez rodziców.

4. Życie nie polega na tym, że dostajemy to, co chcemy.
5. Pobożne wskazówki i środki wychowawcze są podsta-

wowym przygotowaniem do życia. Nie chlubmy się 
wiedzą, tylko znajomością Pana.

6. Dyscyplina i upominanie są konieczne z powodu 
naszej natury (Jr 10,23–24; Rz 3,9–12). Są one pomy-
ślane dla naszego dobra (Prz 4,1; Pwt 10,12–13).

7. Życie nie zawsze jest sprawiedliwe. Na przykład to, że 
każdy ma swoją kolej w wykonywaniu jakichś obo-
wiązków, jest dobre, ale nie powinniśmy być oburzeni, 
jeśli czasem tak się nie stanie.

8. Życie oferuje różne rozczarowania i smutki, które 
należy zaakceptować. Możemy się wiele nauczyć nawet 
w wyniku wypadków.

9. Wartość człowieka lub jego duszy jest najważniejszą 
wartością. Dotarcie do Domu Ojca jest najwyższym 
celem i nagrodą.

10. Ważniejsze jest pragnienie posiadania aprobaty Boga 
niż pochwały człowieka (Prz 29,25; 9,10; 16,6; Mt 
10,28).

11. Znaczenie zrozumienia dobra i zła (Prz 12,28; 11,4–
6; 19).

12. Znaczenie uczciwości i prawdomówności. Mówcie 
konsekwentnie z serca, ale nie zakładajcie, że dzieci 
są uczciwe.

13. Ważne jest wiedzieć, dlaczego robimy to, co 
robimy, ale posłuszeństwo nie wymaga najpierw 
zrozumienia. Dziecko nie musi zrozumieć pole-
cenia, zanim okaże posłuszeństwo.

14. Ćwiczmy się w zadowoleniu (1 Tm 6,5–7; Łk 
12,15), ale nie ze spraw, które należy zmienić albo 
wręcz naprawić.

15. Więcej, większe i szybciej nie zawsze oznacza 
lepsze.

16. Ważne jest rzetelne wykonywanie obowiązków. 
Nie zniechęcajmy dziecka, ale mobilizujmy je do 
dokładnego wykonywania każdej pracy. Może 
powinniśmy mu pokazać, jak wykonywać daną 
pracę, i pomóc, gdy jest trudna (Kzn 10,10).

17. Oszczędność (Prz 18,9). Niech dzieci uczą się myć 
naczynia, gasić światło, itp.

18. Wartość pieniądza. Pieniądz reprezentuje pracę 
i jest narzędziem. Wydawajmy go zgodnie  
z potrzebami.

19. Mądre korzystanie z czasu. Dzieci powinny się 
bawić, ale nie w głupi sposób. Odpowiednie są 
gry, które rozwijają umysł, umiejętności i ciało.

20. Równowaga pomiędzy zabawą i pracą. Życie 
wymaga pracy.

21. Wartość korygowania: umiejętność przyznawania 
się do błędów i porażek. 

22. Przywileje przychodzą tylko wraz  
z odpowiedzialnością.

23. Komunikacja zarówno na linii rodzic – dziecko, 
jak i odwrotnie. Dzieci muszą czuć się pewnie  
w rozmowie z rodzicami, ale muszą też okazywać 
szacunek.

Najpierw rodzice powinni sami przyswoić sobie te 
zasady i wartości. Trudno będzie rodzicowi nauczyć 
dziecko jakiejkolwiek pojedynczej zasady, której on sam 
nie przyswoił.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, listopad 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czego dzieci powinny się nauczyć



14  Ziarno Prawdy  •  sierpień 2022

Dawniej w niektórych miejscach ludzie byli powścią-
gliwi w wyrażaniu zwyczajowych uprzejmości w stylu 
„dziękuję” albo „nie ma za co”. Nawet jeśli towarzyszyło 
im uczucie wdzięczności, nie było ono wyrażane wprost  
z powodu obawy posądzenia o pochlebstwo. W związku  
z tym normą stała się pewna miara gburowatości. Ale 
gdzie Biblia pochwala gburowatość i brak dobrych 
manier? Jak brak wychowania i ogłady może budować 
dobre relacje w rodzinie?

Cieszymy się, kiedy chrześcijanie przestrzegają zasad 
uprzejmości. Biblia wzywa nas do wdzięczności, a czy to 
nie oznacza, że wdzięczność powinna być wyrażana sło-
wami? Zrozumiałe jest również, że zaniechanie wyraża-
nia wdzięczności osłabia ducha wdzięczności. Czy męż-
czyzna może z serca podziękować swojej żonie za posiłek, 
jeśli wcześniej na nią warczał, że jakieś danie było nie-
smaczne? Czy żona może naprawdę podziękować swo-
jemu mężowi za sumienne zaopatrywanie domu, jeśli 
wcześniej wydała jego wypłatę na bzdury? A dziecko, 
które trzeba przymuszać, żeby dziękowało za każdym 
razem, kiedy jest to właściwe? Aby wyraz wdzięczności 
był szczery, musi za nim iść autentyczna wdzięczność, 
która z kolei jest wytworem Bożej miłości w sercach.

W Liście do Efezjan 5,20 jesteśmy napominani do oka-
zywania wdzięczności: „Dziękując zawsze za wszystko 
Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa”. 
Następny werset zachęca nas do uległości: „Będąc pod-
dani sobie nawzajem w bojaźni Boga” (Ef 5,21). I zaraz 
dalej mamy wyznaczony porządek dla rodziny: „Żony, 
bądźcie poddane”; „Mężowie, miłujcie”; „Dzieci, bądź-
cie posłuszne”.  

W Liście do Kolosan 3,15–20 widzimy podobny wzo-
rzec − wdzięczność, uległość i porządek w rodzinie. List 
do Kolosan 3,14 wskazuje na to, że miłość jest czynni-
kiem sprawczym uległości: „A nade wszystko przyodziej-
cie się w miłość, która jest więzią doskonałości”.

Z tych dwóch fragmentów możemy wywnioskować, 
podobnie jak z innych, że fundamentem dla zdrowej 
rodziny jest duch wdzięczności pochodzący od miłości 
Boga. Wdzięczny duch powoduje uległość u żon, miłość 

u mężów i posłuszeństwo u dzieci. Tam, gdzie brakuje 
wdzięczności, zaczyna dominować egoizm, a szczęśliwe 
życie rodzinne staje się tylko iluzją.

Wyrażanie zwykłej uprzejmości w rodzinie jest pod-
stawą utrzymania ducha wdzięczności. Tak jak mąż  
i żona powinni często wyrażać sobie nawzajem miłość, 
aby wzmocnić swoją więź, podobnie werbalne wyrazy 
wdzięczności w rodzinie pomagają wzmocnić więzi. 
Rodziny, które wyrażają sobie na co dzień drobne uprzej-
mości, są bardziej skłonne okazywać sobie nawzajem 
wdzięczność za różne uczynki. Tak więc wyrazy praw-
dziwej wdzięczności wzmacniają rodzinne życie zarówno 
słowem, jak i czynem.

Oczywiście, nie wolno nam zakładać, że dobre maniery 
w domu rozwiążą wszystkie rodzinne problemy, bo tak 
nie będzie. Ale tam, gdzie Boża miłość działa poprzez 
poszczególne osoby w rodzinie, takie zwroty jak „prze-
praszam” mają uzdrawiający wpływ na zaniedbania i nie-
porozumienia. Ojciec, który ucieka od przyznania się do 
upadku, kompromituje się bardziej niż ten, który uznaje 
własną winę i prosi o przebaczenie. 

Matka będzie czule kochana przez swoje dzieci, jeśli 
przeprosi je za pochopne słowa, które wypowiedziała pod 
wpływem frustracji.

Przez takie postawy rodziców dzieci są zachęcane do 
wyznawania swoich przewinień.

Możemy podsumować to stwierdzeniem, że dzięki 
łasce naszego miłosiernego Boga, uprzejme słowa i czyny 
są olejem, który sprawia, że rodzinna „machina” działa 
sprawnie. Jeśli ta maszyneria pracuje głośno i nierówno, 
zbadajmy nasze serca, aby z obfitości tych serc wypływały 
pełne miłości słowa wdzięczności. To umożliwia rodzi-
nie prowadzenie życia pełnego pokoju, które Bóg bło-
gosławi, a na które wieczność oczekuje. Wtedy możemy 
radośnie powiedzieć: „Błogosław, moja duszo, PANA,  
i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach”  
(Ps. 103,2).

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dziękuję
—John David Martin
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60–150 r. n.e. 
Pisma Ojców Kościoła pokazują migawki z życia 

Kościoła.
Zachowało się kilka pism chrześcijańskich  z początku 

II wieku. Ich autorzy są określani mianem Ojców 
Apostolskich. Wszyscy należeli do pokolenia pamiętają-
cego jeszcze samych apostołów. Jak można się spodziewać, 
o samych autorach wiadomo niewiele.

1 i 2 List Klemensa. Klemens, trzeci biskup Rzymu, 
pod koniec pierwszego wieku napisał do chrześcijan  
w Koryncie list zwany Pierwszym Listem Klemensa.  
W tamtejszym kościele powstał spór, wobec czego Klemens 
wezwał braci do podjęcia kroków w celu przywrócenia 
jedności. W roku 170 kościół w Koryncie nadal odczyty-
wał ten list wraz z innymi, które w końcu weszły w skład 
Nowego Testamentu.

Innym dziełem jest Drugi List Klemensa, który tak 
naprawdę jest kazaniem o walce chrześcijanina. Został on 
napisany przed rokiem 150, a jego autorem prawdopodob-
nie nie jest sam Klemens.

Listy Ignacego. Ignacy, biskup Antiochii, napisał siedem 
listów do różnych kościołów w drodze do Rzymu, gdzie 
miał zostać stracony. Rzucono go na pożarcie lwom praw-
dopodobnie w roku 107. Jego listy ukazują miłość do 
Chrystusa, troskę o jedność wśród chrześcijan, a także 
odparcie fałszywej nauki, jakoby Jezus nie posiadał praw-
dziwego ciała, lecz pozorne.

List Polikarpa. Polikarp urodził się około roku 70  
i osobiście znał apostoła Jana. Służył jako biskup Smyrny 
i napisał list do kościoła w Filippi. Znał Ignacego  
i nawet wymienia go w liście z imienia. Wyraża w nim 
żal z powodu grzechu Walensa, jednego z tamtejszych 
prezbiterów i obficie cytuje Nowy Testament. Polikarp 
przybył do Rzymu w roku 154 na spotkanie z tamtej-
szym biskupem i zginął tam śmiercią męczeńską w roku 
155 lub 156.

List Barnaby. Autor tego listu nie jest znany, ale 
powszechnie uznaje się, że dzieło powstało około roku 
130. Wiadomo tylko, że nowotestamentowy Barnaba 
nie miał z nim nic wspólnego. Uczeni uważają, że autor 
mógł pochodzić z Aleksandrii w dzisiejszym Egipcie. 
Cytowany pod koniec III wieku przez dwóch alek-
sandryjskich autorów, list stanowi krytykę judaizmu  
i Żydów.

Fragment Didache:
„Wybierzcie sobie przez głosowanie opieku-
nów i sługi godnych Pana, mężczyzn łagod-
nych, nie kochających pieniędzy, wiarygod-
nych i wypróbowanych, ponieważ dla was oni 
służą także sami służbą proroków i nauczycieli. 
Nie pogardzajcie zatem nimi, gdyż są oni uczy-
nieni dla was [równie] cennymi wraz z prorokami  
i nauczycielami”.

Wyjście z cienia
Rozdział 4, część druga —Keith Crider

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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Nauka dwunastu apostołów − dzieło nazywane inaczej 
Didache (od greckiego „nauka”) jest krótkim podręczni-
kiem na temat moralności i porządku w Kościele. Mówi 
o chrzcie, Wieczerzy Pańskiej i uczcie miłości, zwanej 
agapą. Zawiera również instrukcje dotyczące przyjmo-
wania wędrownych nauczycieli i ustanawiania biskupów 
oraz diakonów. Prawdopodobna data powstania zawiera 
się między rokiem 90 a 125. Jego autorami nie są aposto-
łowie, wbrew temu, na co wskazuje tytuł.

Pasterz, zwany również Pasterzem Hermasa. Napisany 
prawdopodobnie w kilku fazach między rokiem 90 a 150, 
Pasterz składa się z alegorycznych wizji i nauk moral-
nych. Historycy nie wiedzą, kim był Hermas. Fragment 
Muratoriego jest – pochodzącą z drugiej połowy II wieku 
– listą ksiąg proponowanych do publicznego czytania. 
Zawiera on większość ksiąg Nowego Testamentu, a także 
Pasterza z zastrzeżeniem, że można go czytać, ale nie 
podczas zgromadzeń kościoła, ponieważ dzieło powstało 
niedawno.

Oprócz tych bardziej obszernych dokumentów dato-
wanych na początek II wieku, zachowało się jeszcze kilka 
mniejszych fragmentów innych pism chrześcijańskich.

Dlaczego autorzy są nazywani Ojcami Apostolskimi? 
Wszystkie wymienione dokumenty są przypisywane tzw. 
Ojcom Apostolskim. Dlaczego? Czyżby były najważniej-
szymi pismami chrześcijańskimi tamtych czasów? Tego 
nie wiemy. Z pewnością istniało wtedy wiele innych 
listów, kazań i innych dzieł napisanych przez chrześcijań-
skich przywódców. Te się zachowały. Określenie Ojcowie 
Apostolscy oznaczało na początku tyle, że autorzy osobi-
ście znali apostołów. Polikarp najwyraźniej znał apostoła 
Jana; Ignacy i Klemens prawdopodobnie znali przynaj-
mniej jednego z apostołów.

Historycy stosują ogólny termin „Ojcowie Kościoła” 
w stosunku do grupy chrześcijańskich pisarzy z pierw-
szych czterech wieków. Bardziej szczegółowe określenia 
jak Ojcowie apostolscy, Ojcowie przednicejscy czy Ojcowie 
łacińscy stosuje się w celu pogrupowania tych autorów 
według okresów historycznych. Dlaczego są nazywani 
„ojcami”? To określenie wskazuje, że żyli u początków 
historii Kościoła. Sami używamy podobnych określeń, 
mówiąc o „ojcach – założycielach”, którzy są np. twór-
cami konstytucji danego kraju lub którzy kładą podwa-
liny państwowości. 

Ojcowie Kościoła1  to ogólny termin stosowany wobec 
wczesnochrześcijańskich pisarzy. Czasami odnosi się do 
autorów żyjących nawet później niż w IV wieku. Oto 
określenia stosowane zazwyczaj w odniesieniu do auto-
rów z różnych okresów:

Ojcowie Apostolscy (70–150) – ludzie, którzy osobi-
ście znali apostołów,

Ojcowie przednicejscy – tworzyli po roku 150 i przed 
Soborem Nicejskim w 325 r.

Ojcowie ponicejscy – pisali po roku 325.
Ojcowie łacińscy – pisali w okresie 350–430; są to 

teolodzy piszący po łacinie, którzy uformowali naucza-
nie Kościoła po tym, jak instytucjonalnie zjednoczył się  
z imperium.

Jak ważne są pisma Ojców Apostolskich? Ich dzieła 
przede wszystkim pokazują życie Kościoła zaraz po apo-
stołach. Pokazują również, że wczesny Kościół postę-
pował według ustalonego przez nich wzorca. Widać 
w nich, jakie herezje pojawiały się w tym okresie i na 
ile skutecznie szerzyły się w okresie między rokiem 70 
a 140. Czytamy w nich również, że przywódcy wcze-
snego Kościoła kładli nacisk na praktyczne posłuszeń-
stwo Słowu Bożemu, zamiast oddawać się teologicznym 
spekulacjom i filozoficznym rozważaniom charaktery-
stycznym dla późniejszych autorów. Pisma te są ważne 
również dlatego, że znajdujemy w nich cytaty oraz aluzje 
do prawie wszystkich fragmentów Nowego Testamentu.

Pisma Ojców Apostolskich nie są bardziej ważne od 
dzieł i nauk dzisiejszych mężów Bożych, którzy pro-
wadzeni przez Ducha Świętego mówią o sprawach, 
jakie nas dotyczą. Słuchanie ich i posłuszeństwo są 
daleko ważniejsze niż naśladowanie Ojców Kościoła. 

1 Ten termin zwykle oznacza wczesnych ważniejszych przywódców chrześcijańskich, ale nie 
przypisujemy im jakiegoś szczególnego autorytetu duchowego ze względu na Ew. Mateusza 23,9.

Ojcowie Apostolscy (70–150) – ludzie, którzy osobiście znali 
apostołów,

Ojcowie przednicejscy – tworzyli po roku 150 i przed Soborem 
Nicejskim w 325 r.

Ojcowie ponicejscy – pisali po roku 325.

Ojcowie łacińscy – pisali w okresie 350–430; są to teolodzy 
piszący po łacinie, którzy uformowali nauczanie Kościoła po 
tym, jak instytucjonalnie zjednoczył się z imperium.



17

„Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,  
aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.” 1 List Piotra 3,18

Koncentrujemy się na życiu według Słowa Bożego,  
a nie według „Ojców”.

Nie postrzegamy Ojców Apostolskich jako „wielkich”, 
choć w oczach Bożych byli wielcy w takim stopniu,  
w jakim służyli Chrystusowi i Jego Kościołowi. Wielbimy 
Boga za nich w tych dziedzinach, w jakich byli Mu 
wierni. W tamtych czasach żyły jednak dziesiątki tysięcy 
innych wiernych chrześcijan i tych kilku uczniów Jezusa 
nie należy stawiać na piedestale. Oni sami powiedzie-
liby za Janem Chrzcicielem: „[Jezus] musi wzrastać, a ja 
muszę się umniejszać”. Gdyby byli tu z nami, z pewno-
ścią kierowaliby naszą uwagę na innych jako wierniej-
szych i bardziej zasłużonych niż oni.

Teologia
Określenie teologia oznacza „studiowanie Boga”, 
co samo w sobie jest dobre. Jednak na prze-
strzeni historii uprawianie teologii dla niej samej 
często odwodziło ludzi od prostego posłuszeń-
stwa Bogu.

Studiowanie teologii pojmowane jako „sztuka 
dla sztuki” prowadzi zazwyczaj do pychy  
i innych grzechów. „Poznanie nadyma” (1 Kor 
8,1). Można posiadać pewną wiedzę o Bogu bez 
posiadania osobistej więzi z Nim. Jedynym wła-
ściwym powodem dla uprawiania „teologii” jest 

chęć większego poznania Słowa Bożego po to, 
żeby bardziej Boga kochać i żyć dla Niego.

Za czasów Jezusa „teologami” byli saduceusze, 
faryzeusze i uczeni w Piśmie. Jezus ganił ich 
surowo za to, że używali teologicznych wymó-
wek do uchylania się od posłuszeństwa Bogu. 
Na przestrzeni historii Kościoła niektórzy zaczy-
nali od gorliwej miłości ku Bogu, ale później 
stawali się teologami. W końcu przestawali być 
Mu posłuszni, a nawet głosili fałszywe nauki. Jak 
zobaczymy później, należeli do nich Augustyn  
i Marcin Luter.

Dążenie do lepszego poznania Boga i Jego Słowa 
z miłości do Niego to jest zawsze dobra teologia. 
Jednak za każdym razem, gdy zaczynamy szukać 
wiedzy o Bogu i Jego Słowie z mniej ważnych 
powodów, możemy wpaść w sidła teologii.

Najprawdziwszymi teologami i tymi, którzy naj-
lepiej rozumieją Słowo Boże są ci, którzy szukają 
Boga całym sercem, jednocześnie wiernie okazu-
jąc posłuszeństwo temu, co już rozumieją z Jego 
woli objawionej w Piśmie.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

67–312 n.e.
Kościół Jezusa Chrystusa od zawsze doświadczał 

prześladowań i zawsze tak będzie, aż do Jego przyjścia. 
Relatywny pokój, jaki ostatnio jest udziałem Kościoła  
w Ameryce Północnej, stanowi wyjątek, a nie normę. 
Jezus powiedział apostołom: „Jeśli świat was niena-
widzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż 
was. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co 
jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale 
ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was niena-
widzi. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powie-
działem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli 

mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli 
moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać”  
(J 15,18–20).

Rzymskie prześladowania wierzących były 
oparte na dezinformacji

Żydzi [nieodrodzeni] prześladowali chrześcijan z zawiści. 
Pierwszymi prześladowcami Kościoła byli ci sami ludzie, 
którzy wydali Jezusa władzom rzymskim, żeby go stra-
ciły: przywódcy żydowscy w Jerozolimie. Arcykapłani 
świadomie odrzucili prawdę, bo rzymscy żołnierze pilnu-
jący grobu sami im powiedzieli, że Jezus zmartwychwstał. 

Prześladowania ze strony Rzymu

Rozdział 4, część pierwsza

—Keith Crider
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Żydowskie elity władzy od początku rozumiały, że Droga 
Pańska nie może współistnieć z ich tradycją, więc byli 
zdeterminowani, żeby stłumić nowy ruch w zarodku. 

Później, gdy apostoł Paweł zaczął głosić Drogę w Azji 
Mniejszej, doświadczał prześladowań z rąk miejscowych 
przywódców żydowskich. Zazdrościli Pawłowi sukce-
sów w głoszeniu ewangelii, podobnie jak ich przełożeni 
w Jerozolimie nienawidzili Jezusa. Piłat „wiedział (…), 
że naczelni kapłani wydali go z zawiści” (Mk 15,10). 
Reakcja żydowskich przywódców w Antiochii była 
typowa: „Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści 
sprzeciwiali się słowom Pawła. (…) A Żydzi (…) wznie-
cili prześladowanie Pawła i Barnaby” (Dz 15,45.50).

Rzymianie prześladowali wierzących jako „ateistów”. 
Trudno nam dzisiaj pojąć, jak Rzymianie mogli tak 
przesądnie bać się swoich bogów. Oddawanie im czci 
było elementem codzienności, nie wyłączając takich 
spraw jak prowadzenie interesów i rozrywka. Ludzie 
stale palili kadzidła i składali ofiary różnym bogom  
z powodów, które nam wydawałyby się nieistotne.

Chrześcijanie nie dbali o przychylność tych wszyst-
kich bóstw, mając je za nic. Tymczasem Rzymianie 
myśleli mniej więcej tak: „Jeśli pozwolimy żyć wśród 
nas ludziom odmawiającym czczenia naszych bogów, to 
mogą nas spotkać straszne rzeczy”. Świadomość tej per-
spektywy pozwala zrozumieć, w jaki sposób rozumo-
wał Neron, zrzucając winę za pożar Rzymu na lokalnych 
„ateistów”. Nawet, jeśli chrześcijanie nie podłożyli ognia, 
to być może bogowie ukarali w ten sposób mieszkańców 
miasta za to, że tolerują takich ludzi.

Wierzący żyli na świecie, ale nie byli ze świata. W takim 
świecie przyszło żyć ówczesnym chrześcijanom. Z jednej 
strony, byli wszechobecni i nie można ich było rozpo-
znać po żadnych zewnętrznych oznakach. Około roku 
150 pewien nieznany chrześcijanin napisał:

„Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miej-
scem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają 
bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś nie-
zwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza 
się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki 
jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umy-
słów, nie występują, jak tylu innych, w obronie poglą-
dów ludzkich. Mieszkają w miastach helleńskich  
i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do 
miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposo-
bie życia, a przecież samym swoim postępowaniem 

uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne 
prawa, jakimi się rządzą”1.

Z drugiej strony, w takim społeczeństwie chrześcija-
nie byli łatwo rozpoznawalni, ponieważ odrzucali zbytki  
i piękne ozdoby, nie przejawiając szczególnej aktywności 
społecznej. Zwolennicy Drogi chcąc nie chcąc musieli się 
zderzyć z pogańskim otoczeniem. Ten sam autor kilka 
zdań dalej dodaje:

„Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają 
na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalo-
nych praw, własnym życiem zwyciężając prawa. Kochają 
wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są ignoro-
wani, a mimo to potępieni; skazani na śmierć zyskują 
życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im 
nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, 
a oni w tej pogardzie znajdują chwałę. Ubliżają im,  
a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszyst-
kim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodnia-
rze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia” .

Wierzący byli celem oskarżeń i przedmiotem plotek. 
Niektórzy nienawidzili ich, ponieważ święte życie chrze-
ścijan potępiało niegodziwość otoczenia. Apostoł Jan 
ostrzegał, że tak będzie: „Nie jak Kain, który pochodził 
od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego 
uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie 
się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi” (1 J 3,12–13).

Ponieważ zwolennicy Drogi odmawiali uczestnic-
twa w jakiejkolwiek formie pogańskiego kultu, oto-
czenie nazywało ich ateistami. Jako że nie udzielali się 
społecznie, unikając pogańskich świąt przesyconych 
bałwochwalstwem i niemoralnością, a także rozrywek  
w amfiteatrach, byli oskarżani o izolowanie się i posądzani  
o „nienawiść do ludzkości”. Ponieważ ratowali porzu-
cane niemowlęta i wychowywali jak własne, przypusz-
czano, że odmawiają ojcom prawa do pozbywania się 
niechcianych dzieci.

—ciąg dalszy nastąpi

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

Tłumacz anonimowy 

1 Do Diogneta w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich. A. Świderkówna (przekład), 
Marek Starowieyski (oprac.), Wydawnictwo „M”, seria: Biblioteka Ojców Kościoła nr 10, Kraków 
2010, str. 341–342.



19

„Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,  
aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.” 1 List Piotra 3,18

Wojowniczość mrówek ogniowych 

Mrówki, mrówki, mrówki! Są wszędzie − i często  
w charakterze nieproszonych gości! Na świecie istnieje 
ponad 12 tysięcy gatunków mrówek. Potraficie wymie-
nić niektóre? Mrówki czarne, mrówki faraona, pniowe 
albo też ogniowe, które szczególnie mam na myśli. 
Mrówki pniowe nie jedzą drewna, jak można by przy-
puszczać, ale zakładają gniazda w drewnie, drążąc w nim 
tunele. Dlatego też, kiedy dostaną się do domu, 
mogą wyrządzić szkody, osłabiając strukturę 
drewna. Widziałeś kiedyś mrówki w szcze-
linach między płytami chodnikowymi? 
Nawet tam potrafią zakładać gniazda.

Mrówka potrafi podnieść ciężar 
ponad dwadzieścia razy większy od 
swojej masy ciała. Zatem jeśli ważysz 
ok. 40 kg, to posiadając siłę mrówki, 
mógłbyś podnieść ok. 800 kg! 

Mrówki nie mają uszu. „Słyszą” sto-
pami; właściwie to wyczuwają wibracje. 

Większość z nich żyje w koloniach i pełnią 
tam różne funkcje. Jest wśród nich królowa, która 
spędza większość życia na znoszeniu jaj. Istnieją mrówki–
żołnierze, które bronią królowej i całej kolonii. Te 
waleczne mrówki także zbierają pożywienie. Mrówki–
robotnice budują i utrzymują gniazdo oraz gromadzą 
pokarm. 

Mrówki „rozmawiają” poprzez zmysł węchu i dotyku, 
który znajduje się w czułkach. Złożony system sygna-
łów pozwala im się komunikować w pracy. Niektóre  
z nich pocierają nogi o odwłok, aby spowodować dźwięk. 

Choć wszystkie mrówki kąsają, ukąszenie mrówek 
ogniowych jest szczególnie niebezpieczne. Wstrzykują 
one toksyczny jad, który pali i swędzi przez wiele dni. 

Zapracowały sobie na swoją nazwę − ich jad pali jak 
ogień! Może to doprowadzić do powstania brzydkich 
obrzęków i guzów wypełnionych płynem. W dodatku 
jedna mrówka może ukąsić więcej niż raz. Auuu! Na 
szczęście dadzą ci spokój, chyba że zrobiłeś najazd na 
ich terytorium. 

Kiedy woda zaleje ich gniazdo, mrówki ogniowe 
tworzą żywy łańcuch za pomocą nóg i otworów 

gębowych, współpracując razem w tworze-
niu tratwy. Na jej szczycie umieszczają 

królową, jaja i larwy, aby je ocalić. Ich 
ciała są odporne na wodę i dzięki temu 
mogą unosić się na jej powierzchni 
nawet przez wiele dni. Kształty takiej 
tratwy ratunkowej mogą wyglądać jak 

kula albo wstążka. 
Co dobrego robią mrówki? Naukowcy 

uważają, że mrówki pomagają zjadać inne 
owady, które są naszymi szkodnikami: kleszcze, 

larwy roztoczy, pchły i karaluchy. 
Bóg mówi w Biblii: „Idź do mrówki, leniwcze, przy-

patrz się jej drogom i bądź mądry; chociaż nie ma ona 
wodza ani przełożonego, ani pana; to w lecie przygoto-
wuje swój pokarm i gromadzi w żniwa swą żywność”  
(Prz 6,6–8). Owady te z pewnością uczą nas tego, że 
należy współpracować i wzajemnie sobie służyć − dwie 
cechy, które chrześcijanie powinni posiadać. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Lucinda J. Rollings

PRAKTYCZNA
część

Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły... Księga Kaznodziei 9,10a
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Niebezpieczeństwo w se-
zonie letnim!

Letnia pogoda umożliwia oglą-
danie wspaniałych przejawów 
mocy Bożej. Obserwacja rozwoju 
burzy aż do jej punktu szczyto-
wego może być przeżyciem zapie-
rającym dech w piersiach. Jednak 
w czasie burz mamy do czynienia 
z siłami natury, które są potencjal-
nie niebezpieczne. Jedną z nich jest 
piorun, czyli ogromna iskra spo-
wodowana wyładowaniem elek-
trycznym na wielką skalę. Piorun 
przeszywa powietrze z prędkością 
prawie 145 000 kilometrów na 
sekundę, wytwarzając napięcie 100 
milionów woltów, a temperatura, 
jaka się wytwarza podczas wyłado-
wania, rozgrzewa powietrze do 27 
000 stopni Celsjusza. To wszystko 
jest oczywiście śmiertelnie nie-
bezpieczne. Obrażenia wywołane 
porażeniem pioruna zdarzają się 
w lecie stosunkowo często. Średnio 
w Stanach Zjednoczonych giną  
w ten sposób 44 osoby rocznie.

Dzieci często boją się burz  
z piorunami ze względu na potężne 
błyski i grzmoty. Zachęcamy nasze 
dzieci, żeby nie bały się wtedy,  
i tłumaczymy, aby postrzegały 
burzę jako przejaw Bożej mocy. 
Powinniśmy jednak uczyć je, że 
znajdowanie się w takich momen-
tach we właściwym miejscu jest naj-
lepszą metodą na uniknięcie zwią-
zanego z burzą niebezpieczeństwa.

Uwaga na pioruny!
Kiedy idzie burza:

 · Uważajcie, kiedy pogoda zwiastuje nadejście burzy. Wiele śmiertelnych 
porażeń piorunem następuje, kiedy burza zaczyna się lub kończy.

Ojciec sześcioletniej córki, która zginęła od porażenia, pisze: 
„Zbyt często traktujemy groźnie wyglądające niebo jako coś, co 
przeszkadza nam w zajęciach na zewnątrz domu. Chcemy tylko 
pobawić się trochę dłużej albo skończyć prace w polu. Zazwyczaj 
bardziej się martwimy o to, czy zmokniemy niż o porażenie pioru-
nem, ale nie istnieją ręczniki usuwające skutki takiego wypadku. 
Proszę, nie podejmujcie niepotrzebnego ryzyka, gdy chodzi  
o wasze życie. Niestety, sam przekonałem się o tym, że deszcz nie 
zawsze towarzyszy piorunom, a przecież wystarczy jedno wyła-
dowanie i po nas”.

 · Schowajcie się w okolicznym domu albo budynku. Metalowy samochód 
również może posłużyć za schronienie, o ile ma zamknięte wszystkie okna, 
ale nie dotykajcie żadnej metalowej części nawet wewnątrz.

 · Uważajcie, jeśli zauważycie mrowienie skóry albo gdy włosy zaczną się 
wam elektryzować. To oznacza, że uderzenie pioruna może nastąpić  
w każdej chwili.

 · Unikajcie zamykania w ostatniej chwili bram, okien w samochodach,  
a także zdejmowania prania ze sznurka. Są to niebezpieczne miejsca, gdy 
nadchodzi burza.

Pewien siedmiolatek wsiadł, żeby podnieść szyby w zaparkowa-
nym samochodzie w chwili, gdy nadchodziła burza. Zamykając 
drzwi, zobaczył w szybie własne odbicie. Włosy miał tak naelektry-
zowane, że aż podnosiły się na końcach. Poznał, że może ściągnąć 
piorun i zostać uderzony. Natychmiast wczołgał się pod samo-
chód. Nagle w powietrzu rozległ się głośny trzask, a dwadzieścia 
pięć metrów od niego nastąpił oślepiający rozbłysk. Chłopak stra-
cił słuch na kilka minut, ale nie doznał obrażeń na ciele.

Środki ostrożności 
w razie uderzenia pioruna
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 · Przenieście się szybko w miejsce, gdzie będzie 
można się ukryć. Uważajcie na szczyty górskie, 
krawędzie skalnych grzbietów, stoki powyżej 
krawędzi lasu i duże przestrzenie na łąkach 
− te wszystkie miejsca są niezwykle niebez-
pieczne podczas burz. Jeśli burza zastanie was 
w otwartym terenie górskim, szybko zejdźcie 
niżej w kierunku przeciwnym do tego, z któ-
rego nadciąga burza. Gęsto zalesiona dolina 
jest najlepszym schronieniem. Unikajcie sta-
wania pod samotnie stojącymi drzewami albo 
takimi, które są znacznie większe od sąsied-
nich. Trzymajcie się z daleka od wody, przed-
miotów metalowych i innych substancji prze-
wodzących prąd na duże odległości.

 · Starajcie się stanowić jak najmniejszy cel. 
Piorun szuka dobrego przewodnika i obiera 
sobie takie miejsca na ziemi, które dają naj-
mniejszy opór elektryczny. Ludzkie ciało jest 
lepszym przewodnikiem prądu od powietrza 
i przyciąga pioruny, jeśli jest położone wyżej 
od otaczających przedmiotów. Siedzenie albo 
położenie się na ziemi sprawia większy kon-
takt z ziemią i zwiększa powierzchnię celu. 
Kucnijcie nisko nad ziemią, starając się mieć 
jak najmniejszy kontakt z podłożem.

 · Nie zbijajcie się w grupę, jeśli idziecie w towa-
rzystwie. Trzymajcie się w odległości co naj-
mniej pięciu metrów od siebie nawzajem.

 · Trzymajcie się z daleka od otwartych pojaz-
dów metalowych, takich jak sprzęt rolniczy lub 
motocykle.

 · Zatrzymajcie silnik traktora i zejdźcie z niego, 
szczególnie jeśli ciągnie metalowy osprzęt. 
Traktory, samojezdne kosiarki do trawników 
i tym podobne urządzenia często są uderzane 
przez pioruny, bo metal jest zawieszony nisko 
ziemi albo jej dotyka.

 · Płyńcie do brzegu i znajdźcie schronienie 
natychmiast, jeśli żeglujecie albo bawicie się 
w wodzie.

 · Unikajcie lekkich i otwartych kryjówek. 
Zazwyczaj są niebezpieczne podczas burzy.

 · Trzymajcie się z daleka od ogrodzeń, meta-
lowych linek, linii telefonicznych i wyso-
kiego napięcia, od metalowych rur i wszyst-
kich przedmiotów wystających ponad ziemię, 
które przewodzą prąd.

W pomieszczeniach:

Trzej bracia obserwowali burzę przez otwarte 
okno przykryte aluminiowym ekranem. 
Chłopiec stojący w środku, który czołem doty-
kał ekranu, został rażony piorunem. Przeszedł 
on przez jego lewe ramię, porażając brata sto-
jącego po tej stronie. Ofiara porażenia skarżyła 
się na częste mrowienie w lewym ramieniu. 
Później zdiagnozowano u chłopca problemy  
z krążeniem krwi w sercu, co prawdopodobnie 
było skutkiem porażenia.

 · Trzymajcie się z dala od otwartych drzwi i okien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 · Ograniczcie kontakt z kablami telefonicznymi. Nie uży-
wajcie telefonu z przewodem łączącym słuchawkę z bazą, 
chyba że w razie nagłej potrzeby wezwania pomocy.

 · Trzymajcie się z daleka od paneli i obwodów elektrycznych. 
Komputery i inne urządzenia pod zasilaniem należy wyłą-
czyć i wyjąć wtyczki z gniazdek.

 · Unikajcie piecyków na drewno i zlewów podpiętych do 
metalowych rur. Mogą one przewodzić ładunek elek-
tryczny z zewnątrz domu do wewnątrz. Napuszczanie 

wody na kąpiel podczas burzy nie jest bezpieczne.

Co robić w przypadku porażenia piorunem:
 · Zadzwonić po pomoc na numer 112.

 · Ofiara porażenia doznaje wstrząsu elektrycznego i może 
posiadać na ciele poparzenia. Sprawdźcie, czy występują  
w miejscach zetknięcia z piorunem.

 · Wstrząs elektryczny może powodować zatrzymanie oddy-
chania i akcji serca. Jeśli ofiara nie oddycha, rozpocznij-
cie oddychanie usta–usta. Jeżeli nastąpi zatrzymanie akcji 
serca, przeszkolona osoba powinna przystąpić do reanima-
cji. Ofiara porażenia piorunem sama nie grozi porażeniem 

innych, więc można ją bezpiecznie dotykać.

Zaczerpnięto z Plain News
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Misjonarz? —I. L. B.

Dwunastoletni Samuel razem ze starszym bratem, 
Etanem, wskoczył do ciężarówki brata Delmara. Brat 
Delmar ruszył w kierunku bali słomy, które czekały  
w stodole obok. 

– Ładujemy! − zarządził.
Samuel chwycił jedną z małych kwadratowych bali  

i załadował ją na ciężarówkę. Etan zrobił to samo. Brat 
Delmar poukładał je starannie.

Kiedy ciężarówka była pełna i wracali we trójkę drogą, 
Samuel zapytał:

– Gdzie z tym jedziemy?
– Sprzedaję je bratu Tymoteuszowi − odpowiedział 

Delmar. – Używa słomy do ściółkowania i jako podkład 
dla cieląt. – Delmar zahamował na czerwonym świetle.

Pięć minut potem dojechali do celu. Brat Tymoteusz 
podniósł się znad grządki warzywnej  
i podszedł do ciężarówki. 

– Gdzie mam je wyładować? − zapy-
tał Delmar.

– Poukładamy w szopie.
Samuel stłumił westchnienie. Szkoda, 

że brat Tymoteusz ma synów za małych 
do pomocy. Oczywiście, Tymoteusz 
pomoże, ale Delmar sam był już raczej 
stary i nie mógł pracować tak szybko jak 
młodzi. I w dodatku było tak gorąco. 
Kiedy wcześniej mieli tak upalny lipiec?

Samuel w ponurym nastroju wytasz-
czył belę siana. Ciekawe, czy kiedykol-
wiek skończą. Było naprawdę upalnie. 

Powietrze owiewało mu twarz, kiedy wreszcie wracali do 
domu i Samuel był zadowolony, że to już koniec. Kto 
wie, może nawet brat Delmar zapłaci jemu i Etanowi?

Kiedy wrócili, brat Delmar zatrzymał ciężarówkę 
przed stodołą, gdzie składował słomę. 

– Ładujemy nową porcję − powiedział.
Samuel wyskoczył z ciężarówki pierwszy. Wyrwało mu 

się ciężkie westchnienie. Chciał jechać z tatą, a zamiast 
tego, musiał zwozić słomę. Albo patrzeć, jak gospo-
darz ją wiąże. Posępnie towarzyszył w ładowaniu bali. 
Tym razem, kiedy ciężarówka została rozładowana, brat 
Delmar podrzucił ich do domu.

– Dziękuję, chłopcy − zawołał.
– Nie ma za co − odpowiedział Etan.

MŁODZIEŻY
dla

W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Psalm 119,9



23

„Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,  
aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.” 1 List Piotra 3,18

Piękno wschodu słońca
—Rodney Hoover

Około 6000 lat temu, w czwartym dniu stworzenia, 
Bóg uczynił słońce, księżyc i gwiazdy. Ta historia jest 
zapisana w Księdze Rodzaju 1,14–19. Od tamtego dnia 
słońce wschodzi rano i zachodzi wieczorem. Tak będzie 
aż do końca czasu. „Póki ziemia będzie trwać, nie ustaną 
(…) dzień i noc” (Rdz 8,22).

Podczas stworzenia nie było jeszcze grzechu na ziemi. 
Wszystko było doskonałe, z ludzkością włącznie. To się 
zmieniło, kiedy człowiek postanowił zbuntować się prze-
ciwko Bogu. Wtedy grzech stał się plagą prześladującą 
wszystkich ludzi.

Częścią przekleństwa z powodu grzechu były surowe 
warunki atmosferyczne i naturalne katastrofy, które stały 
się elementem codzienności − tornada, huragany, tsu-
nami, pożary lasów i burze. W ich wyniku mogą nastą-
pić wielkie zniszczenia. Kiedy jest ciemno, nie można 
ich zobaczyć, ale nadal występują. Po wschodzie słońca 
i zalaniu ziemi przez światło, można zobaczyć rozmiary 
szkód.

Grzech również powoduje wiele zniszczeń w życiu 
ludzi. Ale oni nie chcą tego widzieć i wciąż swoje grzechy 

ukrywają. Nie chcą, żeby inni o nich wiedzieli. Uważają, 
że jeśli schowają je wystarczająco skutecznie, to nie będą 
się czuli winni. Jednak podobnie jak zniszczenia po burzy 
niewidoczne w ciemności, grzechy nadal istnieją, choć 
ich nie widać.

Podobnie jak światło słońca ukazuje nam rozmiary 
katastrofy, Boża światłość przychodząca do naszych serc 
przez Jego Słowo ukazuje ogrom zniszczeń wyrządzonych 
w naszym życiu przez grzech. Tak jak ofiary katastrofy 
potrzebują pomocy w usuwaniu zniszczeń, my potrze-
bujemy pomocy w rozwiązaniu problemu grzechu wska-
zanego przez Słowo Boże. Biblia pokazuje również, że 
Jezus jest pomocą, której potrzebujemy. „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, 
aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby 
potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony” 
(J 3,16–17).

Pomyślmy teraz o słońcu wstającym codziennie przez 
ostatnie 6000 lat i porównajmy to do Bożej miłości 
dla człowieka, rzucanej przez światło Jego Słowa. Boża 

– Nie ma za co − dodał Samuel cicho.
Kiedy wszedł do domu, wybuchnął:
– Mamo, czemu musieliśmy pomagać bratu 

Delmarowi przy pracy? I to za darmo! W takim upale! 
− dodał, zerkając na termometr, który wskazywał 37 
stopni.

– No, no − powiedziała mama pocieszająco. – Na 
pewno było gorąco i dużo pyłu, ale nie powinieneś 
narzekać. Powinieneś się cieszyć, że pomogliście bratu 
Delmarowi. Pomyśl jak ciężko byłoby mu, gdybyście 
mu nie pomogli.

– No, tak − westchnął Samuel. – Ale...
– To była ciężka praca, ale mogło być gorzej − dodał 

Etan.

– Samuel − upomniała go mama. – Pomyśl o tym  
w ten sposób. Może chłopcy w wieku 12 lub 13 lat 
nie mogą jechać do innych krajów jako misjonarze tak 
jak wujek Dawid. Ale za to możecie pomagać bratu 
Delmarowi za darmo tak jak misjonarze.

Nikły uśmiech pojawił się na twarzy Samuela. „Nie 
byłem dobrym misjonarzem” − pomyślał. „Następnym 
razem postaram się bardziej”. 

Samuel zwrócił się do Etana. 
– Wiesz, cieszę się, że pomogliśmy bratu Delmarowi 

− powiedział.

Zaczerpnięto z The Christian Pathway, lipiec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Dni twojej młodości”
Księga Kaznodziei Salomona 11,9; 12,1.

Dla niektórych młodość jest okresem, do którego 
chętnie wracamy w myślach, może z mieszanymi uczu-
ciami. Dla innych to czas, na który czekają z niecier-
pliwością. Jeszcze inni właśnie ją przeżywają. Jest to 
okres życia, co do którego Biblia daje nam konkretne 
wskazówki.

Nasz tekst mówi o młodości i dzieciństwie jako  
o czymś pełnym próżności. Wydaje się to przeciwień-
stwo tego, co ludzie na ogół uważają. Większość uważa, 
że czas młodości jest czymś idealnym. Na świecie sprze-
daje się mnóstwo pomysłów i produktów pod hasłem 
przedłużenia młodości na ten czy inny sposób. 

Celem tego artykułu nie jest krytyka młodości,  
a raczej wskazanie na to, że młodość nie jest ostatecznym 
celem człowieka. Ostateczny i najwyższy cel w życiu to 
właściwa relacja z naszym Stwórcą. Jest to doświadcze-
nie i zadowolenie, którym można się cieszyć w każdym 
okresie życia.

Mędrzec powiedział: „Pamiętaj więc o swoim Stwórcy 
w dniach swojej młodości (...)”. Młodość jest krótka. 

Jeśli całe nasze życie jest jak para, cóż oznacza ten okres, 
który trwa ponad dziesięć lat? Ulotność tych dni zapiera 
dech i skłania nas do zrobienia jak najlepszego pożytku  
z tego krótkiego czasu, jaki jest nam dany. 

Życie można porównać do budynku. Niektóre jego 
części są ważniejsze od innych. A najbardziej dotyczy to 
fundamentu. Nasza młodość jest ważna, ponieważ ma 
znaczenie fundamentalne. Dni młodości są procesem, 
dzięki któremu stajemy się kimś, kim będziemy w doro-
słym życiu. 

Czy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób mło-
dość Józefa różniła się od młodości Absaloma? Józef 
w swoich latach młodości założył fundament, który 

—Donald Nolt

miłość jest stała; możemy na niej polegać jak na słońcu. 
„Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy 
jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł”  
(Rz 5,8). Bóg pragnie, byśmy otworzyli serca na Jego 
miłość i nawrócili się ze swoich grzechów.

Wschód słońca jest dla każdego; podobnie jest  
z Bożą światłością. Zbawienie jest dla wszystkich, którzy 
przyjdą. „Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, 
kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności” (J 12,46). 
Ciemność nie może się ostać w świetle słońca. Podobnie, 
grzech nie może się ostać, jeśli prosimy Boga, żeby wszedł 
do naszego serca.

W przeciwieństwie do wschodu słońca, nad którym nie 
mamy żadnej władzy i nie możemy mu zapobiec, mamy 
wybór i możemy zapobiec lub pozwolić Bożej światłości, 
by oświeciła nasze serce i oczyściła nas z grzechu.

Bez Boga w naszym życiu nasz duchowy krajobraz 
jest znacznie brzydszy niż widok zniszczeń po burzy. 
Grzech jest obrzydliwy. Nie próbujmy go ukrywać, 
lecz nawróćmy się, otwierając serce dla Boga i pozwa-
lając Mu stworzyć w nas nowe serce, które Go pragnie. 
Jeśli pozwolimy Mu na to, On stworzy w naszym życiu 
piękno dalece przewyższające najpiękniejszy wschód 
słońca, jaki kiedykolwiek oglądaliśmy.

Podziwiając wschód słońca, pomyślmy o dziele nowego 
narodzenia, jakiego Bóg pragnie dokonać w naszym 
życiu.

Zaczerpnięto ze Star of Hope, kwiecień 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy na str. 29

Nasza młodość jest ważna, ponieważ ma 
znaczenie fundamentalne. Dni młodości 
są procesem, dzięki któremu stajemy się 
kimś, kim będziemy w dorosłym życiu.
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Krzyś zeskakiwał po schodach. Jego żołądek 
odpowiadał burczeniem na cudowny zapach śnia-
dania, które szykowała mama. 

Tata spojrzał do góry zza swojego biurka. 
– Dzień dobry, Krzysiu − powiedział.
– Dzień dobry − odparł Krzyś. – Tato, widziałeś 

nową koszulę, którą mama 
mi uszyła? Podoba mi się, 
bo jest niebieska. Niebieski 
to mój ulubiony kolor.

– Tak, koszula jest ładna − 
zgodził się tata.

– Ja lubię niebieski, a jaki 
ty masz ulubiony kolor, tato?

– Hmm... − Tata podrapał 
się po głowie. – To trudne 
pytanie. Też lubię niebieski. 
Ale cieszę się, że nie wszystko 
jest niebieskie. Podobają mi 
się różne kolory.

Krzyś nigdy o tym nie 
myślał. Spojrzał przez okno. 
Też był zadowolony, że nie 
wszystko jest niebieskie. 
Patrzył na drzewa, trawę, 
szopę, drogę za domem, 

Mój ulubiony kolor
—Freda

kwiaty i strumień. Było tyle różnych kolorów. 
Tak, nie byłoby dobrze, gdyby wszystko miało 
niebieską barwę.

No dobrze, niebo jest niebieskie, ale właśnie teraz 
wychodzi słońce. Promienie czerwone i pomarań-
czowe rozciągają się na niebie ponad wzgórzem 

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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słońca. Ale jeśli całe niebo byłoby zawsze czerwone, 
bolałyby nas oczy.

– A ja lubię śliczne, różowe petunie mamusi  
w skrzynkach na balkonie − zauważyła Lucynka.

Krzyś nadal spoglądał przez okno. Zobaczył 
Karmelka, swojego szczeniaczka, który szczekał 
na kota sąsiada. 

– Karmelek jest brązowy − rozmyślał. – A kotek 
pana Kowalskiego jest czarno–biały. Cieszę się, że 
zwierzęta nie są niebieskie, nawet jeśli to mój ulu-
biony kolor. Bóg zna najlepsze kolory dla każdej 
rzeczy, prawda?

Zaczerpnięto z Wee Lambs, sierpień 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

na wschodzie. Wyżej niebo jest różowe z fioleto-
wymi chmurami. 

– O, tato! − zawołał. – Spójrz na wschód słońca!
Tata przesunął swój fotel na kółkach do tyłu, 

żeby wyjrzeć przez okno. 
– Jest pięknie − oznajmił. – Bóg wymalował 

wschód słońca w różnych kolorach!
– Niebo jest zazwyczaj błękitne − zauważył 

Krzyś. – Lubię błękitne niebo z puszystymi, bia-
łymi obłoczkami. Ale wschód słońca jest jeszcze 
ładniejszy niż takie niebo.

– Bóg ma najlepsze kolory dla wszystkich rzeczy, 
które stworzył − dodała mama, rozbijając jajka na 
jajecznicę. – Cieszą nas piękne wschody i zachody 

– Mamo, jedziemy wreszcie do domu? − sied-
mioletni Filip zapytał mamę, idąc za nią do samo-
chodu. Wręczył jej torbę z zakupami, a mama 
położyła ją na tylnym siedzeniu. Spojrzała na 
zegarek.

– Mamy jeszcze około godziny do obiadu − 
odparła mama. – Chyba zdążymy jeszcze zaj-
rzeć do sklepu z używanymi rzeczami i poszu-
kać butów dla was.

– O, super! − zawołała Emma, starsza sio-
stra. – Może znajdę jakieś buty odpowiednie do 
kościoła?

Filip też był zadowolony, bo naprawdę potrze-
bował nowych butów. Te, w których chodził 
teraz, miały dziury, przez które do środka wle-
wały się błoto i woda. Nie lubił mieć mokrych 
stóp!

Mama wycofała z parkingu i wjechała na 
drogę. Wkrótce dotarli do sklepu. Najpierw 
mama i Emma zajrzały do działu damskiego  

Nowe buty —Emily Belle

w poszukiwaniu butów, ale Emma nic dla siebie 
nie znalazła. Potem poszli spojrzeć na buty dla 
chłopców. 

Mama przeglądała półki. 
– Te wyglądają całkiem dobrze − powiedziała, 

sięgając po parę czarnych butów ułożonych 
starannie na metalowej półce. – Patrz, Filip! 
Przymierzysz?

Filip wsunął buty na nogi. Pasowały!
– Myślę, że Bóg zaopatrzył nas właśnie w to, 

czego potrzebowałeś − powiedziała mama rado-
śnie. – Możesz je zanieść do kasy i tam zapłacimy.

Minęło niewiele czasu i wszyscy troje byli znów 
w domu. Mama szybko przygotowała posiłek. 
Kiedy nakrywała do stołu, zwróciła się do Filipa:

– Proszę cię, idź do garażu i powiedz tacie  
i Darkowi, że obiad gotowy. Możesz założyć 
nowe buty, jeśli chcesz. – Mama uśmiechnęła 
się do Filipa, a jemu się zaświeciły oczy.
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– Jasne, że pójdę dla ciebie, mamo! − też uśmiech-
nął się w odpowiedzi.

Podekscytowany wsunął nowe buty i puścił się 
biegiem do garażu. Nawet kiedy wpadł w kałużę, 
jego stopy pozostały suche. To było wspaniałe! 

Przed garażem znajdowała się największa kałuża 
pełna śliskiego błota. 

„Teraz naprawdę przetestuję moje nowe buty” − 
pomyślał i wdepnął w sam środek błota.

– Darek! − krzyknął głośno. – Patrz, jak moje 
nowe buty radzą sobie w błocie. Chyba są lepsze 
od twoich.

Darek pojawił się w drzwiach, a Filip tupał jedną 
w błocie. Plusk, plask, plusk, plask. 

Potem Filip próbował puścić się biegiem. Nagle 
jedna stopa pozostała z tyłu i wylądował w błocie. 

– O! − krzyknął.
Darek szybko pomógł mu wstać, a tata 

akurat wyszedł z garażu. 
– Co się dzieje? − zapytał zdumiony.
– Filip mi właśnie pokazywał nowe 

codzienne buty, jakie mama kupiła mu 
w sklepie dziś rano − wyjaśnił Darek. – 
Powiedział, że jego buty są lepsze od moich 
i przebiegł przez błoto, żeby to udowodnić.

– Ach, tak? – odezwał się tata. Potem spoj-
rzał na Filipa i zapytał: – Popisywałeś się 
nowymi butami?

– Tak, tato − przyznał chłopiec powoli. 
Już stał na nogach, a twarz miał czerwoną ze 
wstydu i cały był brudny. Próbował wytrzeć 
swoje brudne ręce o spodnie, ale przez to sta-
wały się jeszcze bardziej brudne.

– Mam werset, który opisuje twój pro-
blem. Z Księgi Przysłów 16,18: „Pycha 
chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha 
przed ruiną”. Ponieważ chwaliłeś się swoimi 
butami, upadłeś w błoto przez te popisy. Bóg 
chce, abyśmy byli pokornymi ludźmi i nie 
chwalili się ładnymi rzeczami, które posia-
damy. Rozumiesz, Filipie?

Filip pokiwał głową poważnie.

– Przepraszam, że się popisywałem − powiedział.
– Dobrze, że masz takie podejście − pochwalił 

go tata. Położył mu rękę na ramieniu i uśmiech-
nął się życzliwie: – Chcę, żebyś wyrósł na skrom-
nego, dobrego człowieka, Filipie. A teraz chodźmy 
− ciągnął. – Ale przed obiadem będziesz musiał się 
wyszorować i zmienić ubranie. 

– Dobrze, tatusiu − powiedział Filip. Spojrzał  
w dół na swoje ubłocone buty. Będzie się nimi 
cieszył, ale nie zapomni, że pycha chodzi przed 
upadkiem!

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—Romaine Stauffer

– Alex, umyłeś ręce? − zapytała mama, kiedy 
Alex wślizgnął się na krzesło i usiadł za stołem.

– Przecież nie są brudne − zaprotestował chło-
piec, pokazując mamie dłonie.

– Może nie wyglądają na brudne, ale gdybyś 
mógł, to zobaczyłbyś wszystkie rodzaje zaraz-
ków na swoich dłoniach − powiedziała mama.

Alex westchnął i poszedł do łazienki umyć 
ręce. „Ona tak nudzi z tym myciem rąk i kąpie-
lami” − marudził w myślach sam do siebie. 
„Szkoda, że nie urodziłem się dawno temu, 
bo wtedy mógłbym tylko raz w tygodniu brać 
kąpiel i zmieniać bieliznę, zamiast codzien-
nie! Nawet jeszcze nie zdążę się ubrudzić, a już 
zmusza mnie do mycia”.

Po kolacji Alex wziął książkę o pionierach 
Dzikiego Zachodu, którą czytał od jakiegoś 
czasu. 

– Chodź, Alex − zawołał tata, kiedy była 

prawie dziewiąta godzina. – Czas na naszą 
modlitwę.

Alex zatknął pisak w książkę i poszedł do 
salonu, gdzie wszyscy już na niego czekali. 
Każdy znalazł miejsce w Biblii, które tata 
wybrał do przeczytania i po kolei czytano 
wersety. 

Po wspólnej lekturze Biblii mama zawsze czy-
tała różne historie. 

– Bóg posłał Samuela do Betlejem, aby nama-
ścił syna Jessego na nowego króla − zaczęła. – 
Jesse zwołał swoich siedmiu synów, aby Samuel 
mógł ich obejrzeć. Prorok najpierw pomyślał, 
że pierwszy syn wygląda naprawdę dobrze  
i to musi być ten, którego Bóg chce wybrać na 
króla. Bóg jednak powiedział: „Nie, to nie ten. 
Ja nie patrzę tak, jak wy patrzycie. Człowiek 
patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Bóg patrzy 
na serce”.

Mama czytała dalej o tym, jak 
Bóg wybrał najmłodszego syna 
Jessego, Dawida, na nowego 
króla. Potem każdy się pomo-
dlił po kolei. 

– Dobrze, Alex − powie-
działa mama, gdy tata zakoń-
czył rodzinną modlitwę. – Idź 
się kąpać.

– Nawet się jeszcze nie ubru-
dziłem − jęknął Alex.

– Jutro jest niedziela − 
przypomniała mu mama. – 
Musisz przecież być czysty na 
nabożeństwie.

– Ale mamo, właśnie prze-
czytałaś, że Bóg nie patrzy na 
wygląd zewnętrzny − powiedział 

Wygląd zewnętrzny
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Wygląd zewnętrzny
Alex z figlarnym uśmiechem. – Tylko wtedy, 
gdybym musiał się zobaczyć z prezydentem, 
musiałbym się umyć, bo on jest człowiekiem  
i patrzy na wygląd. Bóg patrzy tylko na serce.

– Bogu nie chodzi o to, że On nie widzi tego, 
co na zewnątrz − powiedziała mama. – Jemu 
chodzi o to, że On jest zdolny zajrzeć w nasze 
serca, czego człowiek nie potrafi uczynić.

– Alex, zapytam cię o coś − dodał tata. – Kto 
jest większy, Bóg czy prezydent?

– Bóg, oczywiście − przyznał Alex.
– Ważniejsza osoba zasługuje chyba na większy 

szacunek − wyjaśnił tata. – Umycie się i najlepszy 
ubiór do kościoła jest sposobem okazania Bogu 
szacunku podczas nabożeństwa.

– A teraz szybko − dokończyła mama. – I nie 
guzdraj się. Wszyscy będziemy czekać na swoją 
kolej do łazienki.

– I nie zapomnijcie umyć uszu − wymamrotał 
Alex ze złośliwym uśmieszkiem, idąc do łazienki.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

mógłby podtrzymać wieżowiec, podczas gdy fundament 
Absaloma nie utrzymałby nawet szopy. Beztroska, byle-
jakość i przekora nie stanowią dobrego budulca, który 
mógłby utrzymać budowlę. 

Bóg chce, abyśmy pamiętali teraz, że niektóre moż-
liwości otwierają się dla nas tylko w czasie naszej mło-
dości. Ogólnie dotyczy to nauki. Zapamiętywanie 
wersetów z Biblii, zdobywanie praktycznej mądrości  
i panowanie prawdy w naszym życiu, pomaganie innym 
bez oczekiwania zapłaty, nauczanie w szkole i wywiera-
nie pozytywnego wpływu na rówieśników − to wszystko 
inspiruje do jak najlepszego życia dla Jezusa. Młodzież 
musi rozwijać samodyscyplinę, porzucić dziecinadę  
i coraz mniej zajmować się sprawami, które są wyłącznie 
dla zabawy lub osobistej rozrywki. Każdy z tych czynni-
ków stanowi życiową okazję do rozwoju.

Nasz tekst biblijny mówi, że człowiek powinien cie-
szyć się swoją młodością. Ta radość przychodzi dzięki 
dążeniu do rzeczy, które przynoszą prawdziwe szczęście 
w dłuższej perspektywie, na przykład jak w przypadku 
pomysłowego Józefa. Bez względu na to, czy był on  
w domu, czy w więzieniu, czy też na dworze faraona 
jako zarządca Egiptu, zawsze dawał z siebie wiele.

„Dni twojej młodości”
—ciąg dalszy ze str. 24

Bądź pracowitą osobą, na której można polegać, 
przejmując inicjatywę w tym, co jest do zrobienia, nie 
czekając, aż ktoś ci o tym powie. Szukaj pożytecznej 
rady i bądź na nią otwarty. Dziel się swoimi marzeniami 
i celami z tymi, którzy mają już za sobą doświadczenie, 
aby pomogli ci je ocenić. Kultywuj cechy społeczne, 
które uczynią z ciebie dobrego przyjaciela, takie jak 
uprzejmość, dobroć, altruizm i spolegliwość. 

I wreszcie pamiętaj teraz, że kiedyś zdasz sprawę z dni 
swojej młodości: „(...) ale wiedz, że za to wszystko Bóg 
przyprowadzi cię na sąd”. Twierdzenie, że „gdy drzewo 

upada na południe lub na północ, w miejscu, gdzie 
upadnie drzewo, tam zostanie” – jest prawdą w zależ-
ności od tego, czy drzewo jest młode czy stare. „Tak 
więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu”  
(Rz 14,12). 

Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2019
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

Kultywuj cechy społeczne, które uczy-
nią z ciebie dobrego przyjaciela, takie 
jak uprzejmość, dobroć, altruizm i 
spolegliwość.
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ROZDZIAŁ 21

Żegnaj, Dardżylingu
Torby zostały starannie zapakowane i ustawione na 

stosie przy drzwiach; koce zrolowano i przewiązano 
sznurkiem. Himal wyglądał uroczo w swoich nowych 
ubraniach. Matka Sristi miała na sobie piękne sari, 
błyszczące bransolety i długi naszyjnik z wielu sznu-
rów maleńkich koralików. 

Sristi po raz ostatni potoczyła wzrokiem po pokoju. 
Wujek Binod wołał je z dołu, z korytarza. 

− Prędzej, chodźmy!
Kiedy wujek otworzył drzwi hotelu, Binita 

przemknęła obok nich do korytarza. 
− Hej, co tu się dzieje! − zapytała.
Sristi nie mogła uwierzyć, że Binita nie wie o ich 

wyjeździe. Czyżby naprawdę była aż tak pogrążona 
w swoim świecie, że nie zauważyła, co się wokół niej 
dzieje? 

Czandra odpowiedziała jej:
− Słyszeliśmy, że w obozie ma być niedługo spis. 

Musimy być na miejscu – przynajmniej ktoś z naszej 
rodziny.

− Co? − zapytała Binita, wyciągając swoje słuchawki 
w uszu. Nie usłyszała ani słowa.

− Musimy wracać do obozu. To ważne, żebyśmy byli 
obecni i pokazali, że nadal jesteśmy uchodźcami.

− Aaaa – powiedziała Binita. I właśnie wtedy, zupeł-
nie jakby nakładała makijaż, przywołała miłą minę na 
twarz i wypowiedziała piękne, okrągłe zdanie:

− Tak się cieszę, że byliście tu z nami przez ten czas. 
Było nam z wami tak dobrze. Himal jest słodki! − 
uszczypnęła chłopca w policzek, ale on się odsunął od 
niej.

Binita zwróciła się do Sristi. 
− Byłaś wielką pomocą. Bez was wszystkich będzie tu 

naprawdę zbyt cicho. Koniecznie nas znowu odwiedź-
cie i zostańcie na dłużej. Jesteście zawsze mile widziani! 
Ciociu Czandro, jedźcie bezpiecznie i przekażcie wuj-
kowi Ramowi pozdrowienia, kiedy się z nim spotkacie!

Binita złożyła swoje dłonie w geście namaste. Sristi 
wierzyła przez chwilę – naprawdę uwierzyła, że Binicie 

Jyoti NepalCzęść siódma

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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Jeep szarpnął trochę do przodu i zaczął przesu-
wać się powoli przez Darżyling. Nie dało się szyb-
ciej jechać zatłoczonymi, wąskimi ulicami miasta, ale  
w chwili, kiedy już wydostali się na strome wzgórza za 
Dardżyling, kierowca pomknął jak w wyścigu. Jeep 
szaleńczo obracał się na górskich zakrętach. Hamulce 
piszczały i skrzypiały, a koguty próbowały machać 
skrzydłami. Sristi trzymała się oparcia z całej siły. Była 
pewna, że jeep poszybuje w przepaść. 

Ta szybka jazda w dół została przerwana, kiedy 
zatrzymał ich tłum na środku drogi, wzdłuż której 
nie było ani śladu żadnego domu. Tłum czemuś się 
przypatrywał. 

Ekipa ludzi pracowała przy gigantycznej wciągarce. 
Kabel przymocowany do wciągarki zniknął poza kra-
wędzią urwiska obok drogi. Tłum był tak zaciekawiony 
tym, co znajdowało się na drugim końcu liny, że nikt 
nie ruszył się z drogi. Jeep musiał się całkiem zatrzy-
mać. Coś wyciągano z przepaści. 

Stopniowo ukazał się przód zmiażdżonego jeepa; 
następnie całość została wywindowana na pobocze. Był 
to identyczny samochód jak ten, którym jechała Sristi. 
Najwyraźniej spadł w przepaść. Dziewczynka poczuła, 
jak żołądek podchodzi jej do gardła. Gdy tylko ludzie 
się odsunęli, kierowca ich jeepa nacisnął pedał gazu  
i ruszył tak samo dziko jak poprzednio. 

ROZDZIAŁ 22

Znowu w obozie
Życie w obozie nie zmieniło się wiele przez ten czas, 

ale Sristi się zmieniła. Rosła i – jako doświadczony 
podróżny – zaczęła widzieć obóz innymi oczami. 
Brakowało jej życia na szczycie góry, skąd mogła spo-
glądać ku dolinom i na znajdujący się w dole bazar. 
Tutaj wszystko było płaskie. Obóz otaczały rzeki  
i dzika dżungla. Dardżyling wydawał się bardziej bez-
pieczny, ponieważ miasto było otoczone pięknymi 
plantacjami herbaty. 

Dobrze było znowu być z przyjaciółmi. Powróciły 
wszystkie znajome zajęcia w grupie koleżanek. Hira 
natychmiast przyszła z wizytą. 

− Gita chciała zobaczyć się z tobą, ale uczy się do 
egzaminu. Jutro po egzaminach mamy imprezę arty-
styczną w centrum kultury. Mamy wykonać obrazy na 

na nich zależy. Ale to był tylko moment. Może tylko 
jakiś przypadkowy widz tej sceny dałby się nabrać na 
uprzejme słowa i piękny uśmiech Binity. 

Właśnie wtedy Sristi uświadomiła sobie, że ktoś się 
temu wszystkiemu przygląda. Za nimi w wąskim kory-
tarzu czekał jakiś turysta, próbując przedostać się na 
zewnątrz. 

Dziewczynka wyszła za swoją mamą i wujkiem 
Binodem z hotelu, a potem poszli w dół wzgórza. 
Zatrzymała się na szczycie długich schodów i odwró-
ciła się na moment, żeby spojrzeć na ich hotel po raz 
ostatni. Ciocia Neera stała przy oknie z dzidziusiem 
na rękach. Uśmiechnęła się do Sristi, a dziewczynka 
odwzajemniła jej uśmiech, jednak chciało jej się płakać. 
Była szczęśliwa, że mogła zostawić za sobą tę ciężką 
pracę i wczesne poranne obowiązki, ale będzie jej bra-
kowało wesołej cioci Neery. 

Bwaaaaaang, bwaaaang. Trach! Trach! Dziwaczne 
odgłosy ze świątyni buddyjskiej wypełniły powietrze, 
kiedy schodziła w dół ku bazarowi. Poranna mgła wła-
śnie unosiła się ze wzgórza  Dardżylingu. Na bazarze 
Sristi i jej matka wsiadły do jeepa, który miał je zabrać 
z powrotem do Nepalu. 

Wujek Binod wsadził Himala przez okno. Potem się-
gnął do swojej torby i wyjął coś dla Sristi. 

− Binita powiedziała mi o tym – powiedział. − 
Miałem to wyrzucić, ale z jakiegoś powodu zatrzyma-
łem i przeczytałem część. Nie wiem czemu, ale czuję, 
że powinienem ci to oddać. − Wręczył Sristi książkę, 
którą zabrała jej Binita. − Miłej podróży!

Kierowca jeepa przesuwał jakieś pudła. Dwaj męż-
czyźni siedzący z przodu obok kierowcy umieścili 
koguty na podłodze pomiędzy swoimi stopami. Sristi 
siedziała na środkowym miejscu długiego jeepa, a na 
samym końcu, na dwóch siedzeniach naprzeciwko 
siebie siedziały nastoletnie dziewczyny, trzymające 
oburącz wielkie pakunki ubrań i najwyraźniej jadące 
sprzedać swój towar. 

Kierowca gwałtownie włączył silnik. Przesunął 
dłonią w górę i w dół przed swoją twarzą kilka razy 
w religijnym geście, po czym chwycił za drążek od 
skrzyni biegów, który wystawał z podłogi. Pchnął go 
w jedną stronę, potem z drugą, uderzając niechcący 
pasażera obok w łokieć i powodując wśród kogutów 
gwałtowne gdakanie. 
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temat tego, jak czujemy się jako uchodźcy. Przyjdziesz? 
Ja narysuję papugę.

− Może przyjdę. Mogę namalować wodospad.  
W drodze powrotnej widzieliśmy kilka przepięknych 
wodospadów.

Hira zasypała Sristi informacjami i pytaniami.
− Masz już nowy mundurek szkolny? A podręczniki? 

Jak nadrobisz cały materiał, żeby nas dogonić? Patrz, 
jakie mam zielone wstążki! Uwierzyłabyś, że Saili jest 
kapitanem zielonej drużyny? Jest taka niska, że z trudem 
trzyma flagę na apelu. Trudno ci będzie tak wdrożyć 
się w naukę pod koniec semestru, prawda? A może już 
miałaś egzaminy w Dardżylingu? Jak ci się podobało 
tam w szkole? Czy nauczyciele byli okropni? My mie-
liśmy takiego okropnego nauczyciela w tym semestrze. 
Cieszę się, że nie musiałaś być w naszej klasie. Miałabyś 
pręgi na całych rękach, tylko spójrz na moje!

Sristi próbowała odpowiadać. 
− Tak, mam już mundurek i torbę. Jestem już po 

egzaminach, więc po prostu zacznę naukę razem  
z wami.

Ale Hira była zbyt podekscytowana, żeby słuchać. 
− Hej, chcesz pograć w czungi1? Mamy dzisiaj zawody 

czungi na boisku do piłki nożnej. Zobacz, Hari prze-
handlowała tę piłkę za zestaw kulek szklanych. − 
Koleżanka podbiła kilka razy przed twarzą Sristi czarną 
piłkę zrobioną z gumek. 

− A czy ty przypadkiem nie musisz się uczyć do 
egzaminów?

− Ojej! To nic fajnego!
− Ale czy twoja mama cię nie skrzyczy, jeśli nie 

będziesz się uczyć?
− Skrzyczy mnie, ale ja już umiem na tyle dużo, żeby 

zdać egzaminy.
Matka Sristi weszła do środka z wielką misą pełną 

czerwonej gliny zmieszanej z krowim łajnem. 
− Sristi, musimy tym uszczelnić palenisko. Widzisz, 

jak popękało? Musimy też niedługo nałożyć świeżą 
glinę na ściany. Popatrz, jakie szczeliny! Wszystko 
przez nie widać!

Sristi obserwowała, jak matka zabiera się za smaro-
wanie gęstą gliną paleniska za pomocą grubej miotły. 

Hira wybiegła się bawić, a Sristi ją ścigała. Przemknęły 

1 Czungi – gra w małą piłkę, zrobioną ręcznie całkowicie z gumek. Celem jest utrzymanie piłki 
jak najdłużej w powietrzu. Można do tego celu używać tylko stóp, nigdy rąk. Piłka nie może 
dotknąć ziemi.

obok chatki Gity, krzycząc i śmiejąc się. Gita zosta-
wiła książki i dołączyła do nich. Jej matka zbeształa je 
głośno, kiedy przebiegały ścieżką. 

− Nie gońcie tak jak łobuzy! A ty wracaj tu i ucz się 
do egzaminów!

Kilka siwowłosych kobiet siedzących w grupie pod 
drzewem mango potrząsnęło głowami na widok bie-
gnących dziewczynek. Najwyraźniej myślały, że dziew-
czynki coś ukradły. 

− Wracajcie tu, urwisy! − krzyczały.
Sristi zerknęła przez ramię, żeby rzucić im złośliwy 

uśmiech. Biegła tak szybko, że nie zauważyła psa leżą-
cego na środku ścieżki. Hira przeskoczyła nad psem; 
Gita podobnie; ale Sristi potknęła się o niego i uderzyła 
gwałtownie o ziemię. Skręciła sobie kostkę. 

− Aaaau! − krzyknęła. Nie bolało tak bardzo, ale 
tłum, który się zgromadził wokoło, żeby zobaczyć, co 
się stało, wszystko pogarszał.

Sristi głośno płakała. W środku czuła do siebie wstręt. 
„To mój pierwszy tydzień po powrocie i proszę, czego 
dokonałam!” − pomyślała. Jednak nie była w stanie 
powstrzymać się przed pokazaniem, jak bardzo ją boli. 

− Aaaaa! − jęczała, trzymając się za kostkę i kołysząc 
się w przód i w tył. Jacyś ludzie podnieśli ją i posadzili 
na rowerze. Zawieźli ją do przychodni. Kilka godzin 
później pokuśtykała do domu, opierając się na ramie-
niu Gity.

ROZDZIAŁ 23

Szkoła
Kukuryku! Sristi podskoczyła gwałtownie obudzona 

przez koguta sąsiadów. Przetoczyła się na łóżku i przy-
kryła swoją twarz kocem. 

Za to Himal w ogóle nie próbował zasnąć ponow-
nie. Obudził się, kiedy usłyszał pierwsze pianie koguta 
jakieś dziesięć minut wcześniej. Zaczął skakać na łóżku. 
Potem zeskoczył na podłogę, po czym wdrapał się  
z powrotem, żeby znowu zeskoczyć. Akurat popełzł po 
nogach Sristi, a jego kolana uraziły jej obolałą kostkę. 

− Aaaaa! − krzyknęła i zrzuciła koce.
Czteroletni malec wyciągnął poduszkę spod jej głowy 

i wybiegł przez drzwi z chaty. Wypadła za nim, lądując 
na spuchniętej kostce. Nie był to dobry początek pierw-
szego dnia szkoły w nowym semestrze. 
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− Sristi! Himal! Skończcie już z tym! Umyjcie buzie  
i chodźcie na śniadanie!

Sristi pokuśtykała do dzbanka z wodą i napełniła 
kubek. Poszła za chatę umyć twarz. Sąsiedzi też stali na 
zewnątrz, myjąc zęby i twarze wzdłuż wielkiego ścieku, 
który biegł za chatami. 

Sristi denerwowała się trochę pierwszego dnia szkoły 
od swojego powrotu z Dardżylingu. Jej najmilsze przy-
jaciółki nie będą z nią w jednej klasie. Rodzina Gity 
wyjechała do Assamu w Indiach w odwiedziny do krew-
nych. Hira przyszła kilka dni temu obwieścić Sristi 
smutną nowinę: 

− Oblałam egzaminy! 
− O, nie! Hira, to znaczy, że będziesz powtarzać klasę! 

Nie będziemy już razem w tej samej klasie!
− Nie, będę musiała chodzić do klasy z młodszymi 

dziewczętami.
Sristi cieszyła się, że do tej pory nie zawaliła żadnej 

klasy. Jaki to wstyd utknąć z młodszymi dziećmi! 
Myśl o powtarzaniu klasy spowodowała, że pośpie-

szyła się z przygotowaniem do wyjścia. Bramę szkolną 
zamykano właśnie w chwili, gdy zaczynały się lekcje; 
musiała tam być, zanim dozorca ją zamknie. Wkrótce 
dołączyła do grupy dzieci pośpiesznie zdążających  
w stronę krytego strzechą budynku. Wmieszała się  
w tłum, dzielnie udając, że nic ją nie boli.

Wszystkie dziewczynki były ubrane w białe bluzki 
i plisowane, granatowe spódniczki. Chłopcy mieli na 
sobie białe koszule i granatowe spodnie. Dzieci niosły 
na ramieniu ręcznie wykonane torby, które dostały od 
szkoły. 

Podręczniki Sristi były teraz cięższe niż rok wcze-
śniej. Jej chora kostka przeszkadzała jej w dotrzymaniu 
kroku pozostałym dzieciom. Zanim dotarła do bramy, 
dozorca już powoli ją zamykał. Poczekał na nią, aż 
doszła kuśtykając. 

Na placu apelowym uczniowie siedzieli na ziemi. Sristi 
dołączyła do innych akurat, kiedy zaczynała się poranna 
gimnastyka. Była przydzielona do zielonej drużyny i sie-
działa za uczennicą trzymającą flagę. Niektórzy nauczy-
ciele poprowadzili uczniów w hinduistycznej modlitwie. 
Każdy trochę poćwiczył. Ponieważ był to dzień rozpo-
częcia, dyrektor szkoły miał wygłosić specjalne przemó-
wienie – bardzo, bardzo długą i nudą przemowę. Sristi 
nie słyszała ani słowa; przeglądała tłum dzieci w poszu-
kiwaniu swoich znajomych.

 Pierwszego dnia lekcje były emocjonujące i ciekawie 
było wypytywać o nauczycieli. W porze lunchu wszy-
scy rozeszli się do domu, żeby coś zjeść. Sristi pokuś-
tykała z powrotem do chaty. Czandra czekała na nią  
z gorącym daniem z ryżu i warzyw w curry. 

Mały Himal entuzjazmował się szkołą, swoim 
nowym mundurkiem, plecakiem, książkami, nauczy-
cielami i kolegami – ledwo co jadł z emocji, tak bardzo 
chciał opowiedzieć Sristi o swoich przygodach. 

Sristi palcami nabierała ryż z czarną soczewicą  
i wkładała do ust. Potrawa smakowała pysznie! Słuchała 
dźwięcznego głosu Himala. Odgłosy sąsiadów gawę-
dzących nad posiłkiem dochodziły przez ściany. Psy 
szczekały i dzwoniły dzwonki przejeżdżających rowe-
rów. Gdzieś zaskrzeczała papuga. Obóz był hałaśliwym 
miejscem.

Nagle, jakby przypominając sobie coś ważnego, jej 
matka powiedziała:

− Wasz ojciec przyjeżdża w tym tygodniu. Powiedział, 
że ma jakieś plany i chce coś zrobić z naszą sytuacją, 
zamiast tylko siedzieć i czekać, aż inni ludzie zajmą 
się naszymi problemami. W każdym razie jego szef  
w mieście nie jest dobrym człowiekiem. Nie płaci ojcu 
na czas, a nieraz w ogóle odmawia zapłaty.

− A Radżu? On też wróci? − zapytała Sristi.
− Tak, ma przyjechać i tutaj się uczyć. Wasz ojciec 

powiedział, że szkoła w naszym obozie jest bardzo 
dobra. Nie uważa, że powinniśmy dłużej płacić za 
szkołę z internatem dla Radżu. Może nauczyć się 
angielskiego gdziekolwiek. Poza tym miasto nie jest 
dobrym miejscem dla chłopca. Zaczyna wchodzić  
w złe towarzystwo.

Sristi myślała o nastoletnich chłopcach w obozie. 
Ich grupy włóczyły się wszędzie, pakując się w kłopoty  
i robiąc mnóstwo bezużytecznych rzeczy. Czy Radżu 
będzie taki sam? Nie widziała go od miesięcy. 

Nabrała garść szpinaku i gryzła go w zamyśleniu. 

ROZDZIAŁ 24

Jeszcze jedna przyjaciółka 
− Sristi, gdzie jest Himal? − zapytała matka, kiedy 

Sristi odrabiała zadania po pierwszym dniu szkoły.
− Nie wiem, ama. Nie bawi się przed chatą?
− Tak, bawił się tutaj, ale już go nie ma. − Czandra 
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stanęła w progu i krzyknęła: − Himaaaal!
Chłopiec nie wrócił.
− Sristi, idź go poszukać.
Zostawiła swoje książki i wyszła na zewnątrz. 

Przeszukała rzędy chat w górę i w dół ulicy. Pranie 
fruwało na wietrze, zwisając z niezliczonych sznurów. 
Małe dzieci przemykały tam i z powrotem na drodze, 
wbiegając między chaty. Himala z nimi nie było. Sristi 
podeszła do chaty sąsiadów. 

− Ciociu, czy widziałaś Himala? − zapytała sąsiadkę, 
która siedziała w drzwiach i łuskała groszek.

− Nie, Sristi, nie widziałam go. Może poszedł do 
kranu z wodą.

Dziewczynka udała się do kranu z wodą. Jej kostka 
dziś wieczorem była w dużo lepszym stanie. Może ból 
już całkiem jej przejdzie. Przed kranem z wodą rząd 
kobiet z naczyniami różnych rozmiarów i kształtów 
czekał na swoją kolej. 

− Czy widział ktoś mojego małego brata? − zapytała.
− Może zajrzyj na boisko do piłki nożnej? 

− zasugerowały.
Tak też zrobiła. Tłum dzieci i nastolatków zebrał się 

na boisku, żeby pograć w piłkę i pooglądać grających. 
Grupa chłopców zgromadziła się poza linią boczną, 
aby grać w szklane kulki. Usiłowali wrzucić kulki do 
środka narysowanego w ziemi koła. Himal był z nimi 
i brał udział w grze. Już wygrał kilka kulek. Właśnie 
wyrzucił kulkę w chwili, kiedy Sristi podeszła. 

− A, tu jesteś! − powiedziała. − Nie powinieneś odbie-
gać bez uprzedzenia. Ama chce, żebyś wrócił do domu.

− Starsza siostro! − krzyknął Himal, podskakując na 
dźwięk jej głosu. − Siostro, zobacz! Wygrałem kulki!

− Hej, twój brat ma naprawdę dobry cel – powiedział 
jeden z chłopców. − Jest taki mały, ale trafia do celu za 
każdym razem. Niesamowite!

− Aha – powiedziała Sristi. Nie interesowała jej gra 
w kulki ani inne rzeczy, poza doprowadzeniem bra-
ciszka do domu.

− Tak – potwierdziła dziewczyna, która obser-
wowała grę. − Przyglądałam mu się, wyglądał tak 
słodko, grając ze starszymi chłopakami. Ale widzę, 
że naprawdę dobrze mu idzie. − Dziewczyna przyłą-
czyła się w drodze powrotnej do Sristi, która kierowała 
Himala w stronę chaty. − Mieszkasz tu? Ja mieszkam 
po przeciwnej stronie obozu. Nie pamiętam, żebym cię 
widziała tu wcześniej.

Z jakiegoś powodu Sristi poczuła rozdrażnienie.
− O czym ty mówisz? Ja się urodziłam tutaj, w tym 

obozie. Ale skąd ty jesteś?
− Jestem z Beldangi 2. Przeprowadziliśmy się 

tutaj dwa miesiące temu. Moi rodzice byli samotni  
w poprzednim obozie. Chcieli być z naszymi krew-
nymi tutaj. Moi dziadkowie, ciocie i wujkowie oraz 
kuzyni – wszyscy są tutaj.

− O, ja byłam w Darżylingu przez ostatnie miesiące 
u krewnych. Może dlatego nie spotkałaś mnie tu – 
powiedziała Sristi. Przyjemnie było podkreślić słowo 
„krewni”. Poczuła lekkie ukłucie zazdrości z powodu 
tej dziewczynki, która – jak większość innych dzieci 
miała tak licznych krewnych niedaleko.

− Nie widziałam cię w szkole dzisiaj – zauważyła 
Sristi.

− O, byłam tam – odparła dziewczynka. − W każdym 
razie byłam na apelu porannym. Ale potem wróciłam 
do domu, bo ktoś przyjechał z daleka w odwiedziny 
do nas i chcieli, żebym przyszła. 

− To nietypowe, żeby być zwolnionym do domu 
pierwszego dnia szkoły.

− Ale goście są ważniejsi niż szkoła. Mniejsza z tym... 
w której klasie jesteś?

Kiedy Sristi jej oznajmiła, dziewczynka pisnęła:
− To tak jak ja! Jesteśmy w tej samej klasie! Musisz 

mi wszystko o niej powiedzieć! Teraz powinnam się 
uczyć, ale nie wiem, co jest na zadanie. Powiedz mi. 
Zapisałaś to w notatkach?

− Tak, mam to zapisane. A może po prostu zajrzysz 
do mnie teraz i przepiszesz sobie? Oj, chyba nic z tego, 
jest już prawie wieczór, a my musimy wstać wcześnie 
do szkoły. Nie zdążysz już zrobić zadania.

− Masz rację. Nie zdążę i jest już prawie ciemno. 
Muszę wracać do domu. Do zobaczenia jutro w szkole.

− Poczekaj, jak nasz na imię?
− Sara Rai – odparła dziewczynka.
− Do jutra w szkole! − zawołała Sristi, kiedy dziew-

czynka pobiegła w swoją stronę ścieżką na drugi koniec 
obozu. 

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Sristi
Christian Light Publications, Inc., 2019
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List
Niebo już czarne prawie – 
To noc pierzynę rozściela.

Piszę list w Warszawie
Do mego Przyjaciela.

Dziś, Panie Jezu, jechałam
Pociągiem, co mijał las.

W tym pociągu widziałam,
Jak ludzie gonili czas.

Biegną od tylu lat
I gubią cel w pośpiechu.
Taki smutny ten świat,

Któremu brakuje oddechu.

W pustym domu przy lesie
Płyną chwile cichutkie.

Ten list, co ma niebo w adresie,
Napisałam smutkiem.

Rozmyły mi się literki,
Tak mokro pod powiekami.

Mój Przyjacielu wielki,
Otocz mnie ramionami.

—Ola Duszkiewicz
Zaczerpnięto z Westchnienia do Przyjaciela



„Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie”
(Ps 91,1).
Nie możesz prowadzić życia, które podoba się Bogu, dopóki nie zamieszka w tobie Duch 

Chrystusa. To staje się poprzez nowe narodzenie. W Ewangelii Jana 14,23 Jezus zapewnia nas, że 
zarówno On, jak i Ojciec przyjdą i zamieszkają w naszym wnętrzu. Taki stan w naszym życiu jest 
czymś, co trudno nam pojąć. Jak to możliwe, że Ten, który stworzył i podtrzymuje życie, przychodzi 
w nas zamieszkać? Tak, to jest prawda.

Gdyby tylko ludzie znali radość i spełnienie, jakie daje nowe narodzenie, wówczas ustawiliby się 
w kolejce, aby tego doświadczyć. Nowe narodzenie to wyznanie swoich grzechów i powołanie się na 
krew Jezusa jako ich odkupienie. Zbawienie jest darem dla wszystkich. Jezus powstał z martwych  
i siedzi po prawicy Ojca, wstawiając się za każdym dzieckiem Bożym. Mam pewność tego zbawienia 
i jestem szczęśliwy, że mogę być Jego dzieckiem. Kocham Jego lud i Jego Kościół. Jestem tu w Jego 
miłości, ponieważ nic nie pociąga mnie do królestwa tego świata. 

Jezus modlił się za nas (rozdział 17 Ewangelii Jana), abyśmy poznali Ojca i Jego Syna, Jezusa, 
co oznacza życie wieczne. Powodem, dla którego to nazywa się życiem wiecznym, jest fakt, że  
w miarę poznawania Chrystusa stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. Tak wielu ludzi 
zostaje schwytanych w pułapkę obrony swoich grzechów i krnąbrnie bronią swojego prawa do 
grzesznych pożądliwości, twierdząc jednocześnie, że są zbawieni. Powinni zejść na ziemię. Albo 
jedno albo drugie. Albo jesteśmy zbawieni przez krew Jezusa, albo nie jesteśmy zbawieni. Nie ma 
stanu pośredniego. 

Albo udajemy się do nieba albo do piekła. Biblia mówi prawdę i lepiej przestać ją lekceważyć. 
Lepiej nie zaprzeczać istnieniu Boga, żeby zrobić miejsce na swoje grzeszne życie. Ludzie idą do 
piekła tylko dlatego, że tak wybrali. Oby nikt z nas nie był jednym z nich. Wybierz dziś życie i oddaj 
swoje życie Jezusowi. 
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To, co najważniejsze
—James Baer


