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3„Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi PAN: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie.” Księga Jeremiasza 29,11

Bóg przemówił przez swego Syna

„Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby prze-
mawiał niegdyś do ojców przez proroków; w tych 
ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego 
Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, 
przez którego też stworzył światy; który, będąc bla-
skiem1 jego chwały i wyrazem jego istoty2 i podtrzy-
mując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy 
oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, 
zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; I stał 
się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od 
nich odziedziczył imię” (Hbr 1,1–4)3.

Te majestatyczne słowa wprowadzają czytelnika  
w List do Hebrajczyków. Podkreślają, że Bóg mówił 
w Starym Testamencie, czasem uroczyście, ale w tych 
dniach ostatnich przemówił do nas przez swego Syna 
Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest przed wszyst-
kimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane 
(Kol 1,17 BW). On jest „blaskiem Bożej chwały”  
i „wyrazem Jego istoty”. Jezus Chrystus oczyścił nas 
z grzechów i został „wywyższony na prawicy maje-
statu Boga na wysokościach”.

1 Inne przekłady polskie podają „jasność” lub „odblask”.
2 Inne przekłady polskie podają „postaci” (Biblia Brzeska) lub „istotności” (Biblia Gdańska).
3 Wszystkie cytaty pochodzą z Listu do Hebrajczyków, chyba że zaznaczono inaczej.

Żydowscy uczniowie Jezusa przyjęli świadectwo 
Jana Chrzciciela: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata” (J 1,29). Jednak wielu z nich zaczęło 
judaizować, propagując legalistyczne postrzeganie 
starotestamentowego Prawa. List do Hebrajczyków 
prawdopodobnie został napisany do odrodzonych 
Żydów, żeby ich pouczyć o wyższości i wystar-
czalności Jezusa Chrystusa, a także do wszystkich 
chrześcijan, aby pogłębić ich miłość do Jezusa i tego, 
co powiedział oraz wprowadził. On jest wyższy od 
aniołów, Mojżesza i innych starotestamentowych 
przywódców czy proroków, ponieważ zawarł Nowe 
Przymierze. Gdy stwierdził: „Oto tutaj [jest] więcej 
niż Salomon” (Łk 11,31), to nie dawało jeszcze peł-
nego obrazu.

Jezus był wyższy od aniołów (1,5–14). Aniołowie 
czynili wielkie cuda, działając jako usługujące 
duchy, ale Jezus jest większy od nich. Tylko o Nim 
Bóg powiedział: „Ty jesteś moim Synem i Ciebie 
zrodziłem” (1,5). 

Jezus przewyższał Mojżesza. „Mojżesz wprawdzie 
był wierny w całym jego domu jako sługa, (…). 
Lecz Chrystus jako syn panuje nad swoim domem. 
Jego domem my jesteśmy” (3,5a.6a). Niechętny  

—James K. Nolt

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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z początku Mojżesz został potężnym i szanowanym 
przywódcą. Przez jego ręce działo się wiele cudów: 
laska zamieniła się w węża, lud przeszedł przez Morze 
Czerwone, potężna armia egipska została zniszczona, 
wprowadzono system ofiarniczy i Prawo Starego 
Testamentu. Jednak niestety wielu Żydów w końcu 
zaczęło czcić bardziej tradycję i system niż samego 
Boga. To oślepiło ich oczy na prawdziwą tożsamość 
Jezusa i pogardzali tymi, którzy w Niego uwierzyli, 
jak na przykład uzdrowionym przez Niego ślepcem: 
„Wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli: Ty bądź sobie 
jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. 
My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd on 
jest, nie wiemy” (J 9,28–29). Jednak uczniowie Jezusa 
uznawali Jego wyższość w stosunku do Mojżesza: 
„Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i 
prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17).

Następca Mojżesza Jozue odważnie wprowadził 
Izraela do Ziemi Obiecanej, przekraczając Jordan, 
burząc Jerycho i podbijając warownie Kananejczyków. 
Do pewnego stopnia zapewnił odpoczynek. „Starajmy 
się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie 
wpadł w ten sam przykład niewiary” (4,11).

Przez swego Syna Bóg zawarł Nowe Przymierze wraz 
z innym, wyższym kapłaństwem. Kapłani pochodzący 
z Lewitów umierali i byli zastępowani przez innych. 
„Ten zaś [Jezus Chrystus], ponieważ trwa na wieki, 
ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowi-
cie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą 
do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi” 
(7,24–25). Lewici pełnili obowiązki w ziemskim przy-
bytku; codziennie składali ofiary za siebie i za lud, 
ale Jezus ofiarował własną bezgrzeszną krew raz na 
zawsze. „Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbu-
dowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do 
samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem 
Boga” (9,24).

Krew Jezusa przewyższała krew zwierząt: „Ani 
nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną 
krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobyw-
szy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew wołów  
i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nie-
czystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; to o ileż 

bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecz-
nego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści 
wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu 
żywemu?” (9,12–14).

Prawo Boże zapisane przez Ducha Świętego „na 
żywych tablicach serc” przewyższa literę zapisaną na 
„na tablicach kamiennych” (2 Kor 3,3). „Takie zaś 
jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych 
dniach, mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły  
i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem,  
a oni będą mi ludem” (8,10). To przesłanie „łaski  
i prawdy”, to „nowa i żywa droga” (10,20) jest symbo-
lizowana przez Górę Syjon, a nie Górę Synaj (12,18–
28). Wzywa ona do głębszej reakcji i oddania, zatem 
List do Hebrajczyków napomina do pilności: „Dlatego 
musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, 
aby nam to czasem nie uciekło” (2,1). „Uważajcie, 
bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrot-
nego serca niewiary, które by odstępowało od Boga 
żywego” (3,12).

Bóg przemówił przez swego Syna. Dzisiaj nie sły-
szymy Jezusa, jak mówi z łodzi na Jeziorze Galilejskim, 
ani ze zbocza góry, ani w świątyni, ale z kart natchnio-
nego Słowa przez Ducha Świętego, którego obie-
cał uczniom. Słyszymy Go też, gdy przemawia przez 
naszych braci i siostry lub gdy zachęcamy się nawza-
jem do miłości i dobrych uczynków (zob. 10,24). 
Jezus Chrystus jest „wysłannikiem i arcykapłanem 
naszego wyznania”, a także „twórcą i dokończycielem 
naszej wiary” (3,1; 12,2). „A uczyniony doskonałym, 
stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, 
którzy są mu posłuszni” (5,9). Niech lektura Listu do 
Hebrajczyków was zainspiruje; wejdźcie śmiało do Jego 
obecności, żeby znaleźć tam łaskę i miłosierdzie (4,16). 
Tak jak kiedyś Bóg przemówił do ludzi przez swego 
Syna, tak również chce przemawiać do nas dzisiaj.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



„Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi PAN: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie.” Księga Jeremiasza 29,11

Wzajemne stosunki między braćmi, część B
„Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze 

wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary” (Ga 6,10).
„Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, 

lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od 
siebie” (Flp 2,3).

„Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miło-
sierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył  
w Chrystusie” (Ef 4,32).

„Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, 
przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, 
pokorę, łagodność, cierpliwość; znosząc jedni drugich  
i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę 
przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak 
i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która 
jest więzią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi  
w waszych sercach, do którego też jesteście powołani 
w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni” (Kol 3,12–15).

W powyższych fragmentach wyróżniają się trzy 
elementy: pokora, miłość i przebaczenie. Bez tych 
chrześcijańskich cnót nie ma prawdziwego braterstwa  
w Chrystusie. Wiele społeczności istnieje bez nich, 
ale ich spoiwem jest hipokryzja. Ludzie udają pokorę, 
symulują miłość i markują przebaczenie. Z tego 
powodu wystarczą odpowiednie okoliczności, żeby 
nastąpił kryzys, który doprowadzi do rozłamu.

Gdyby coś takiego przydarzało się jednemu koś-
ciołowi na tysiąc, to moglibyśmy takie incydenty 
pominąć. Niestety, mamy z takimi przypadkami do 
czynienia raz po raz i dlatego trzeba zmierzyć się  
z kilkoma faktami. Powszechność podziałów w kręgach 
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Relacje w kościele

religijnych nie powinna sprawiać, że wzruszamy ramio-
nami i mówimy: „Cóż, to się zdarza wszędzie i wszyst-
kim”. Naprawdę zadowolilibyśmy się taką niedojrzałoś-
cią? Przecież można inaczej. Apostoł Paweł nazywał to 
„drogą doskonalszą” − czyli drogą miłości. Jezus powie-
dział: „Daję wam nowe przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście  
i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, 
że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajem-
nie miłować” (J 13,34–35).

Pamiętajcie, że warunkiem miłowania tak jak Jezus 
jest przeżycie nowego narodzenia. Bez Ducha Świętego 
posiadanie tej ponadnaturalnej miłości jest niemoż-
liwe. Podobnie jak unikanie zła szerzącego się w spo-
łeczeństwie − nawet jeśli słyszeliśmy ostrzeżenia na ten 
temat.

1. Sfera hipokryzji
Życie jest pełne interakcji z ludźmi. Chrześcijanie są 

w świecie niczym owce wśród wilków. Powinniśmy się 
spodziewać nienawiści, złego traktowania i pogardy. 
Tymczasem chrześcijańskie braterstwo jest zupełnie 
inne − pod warunkiem, że każdy brat krzyżuje swoją 
cielesność w codziennym życiu. Nawet w kościele 
doświadczamy pokus związanych z pychą, nienawiścią  
i odrzuceniem przez innych. Będąc ludźmi, przeży-
wamy czasem rozczarowania. Jeśli przebaczamy bratu 
i nadal go kochamy, to żyjemy w ciągłym pokoju. Ale 
kiedy ulegniemy pokusie, żeby nim pogardzić, nasz 
pokój zanika i w jego miejsce wchodzi cały zestaw 
innych emocji.

—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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żądamy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zamiast 
tego porzucamy wszelką urazę w stosunku do „dłuż-
nika”. Darujemy mu winę. Tak jak czyni Bóg wobec 
każdego, kto okaże skruchę. 

Jezus się modlił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią” (Łk 23,34). To pokazuje, że On sam był cał-
kowicie wolny od nienawiści w stosunku do swoich 
wrogów. Oni z kolei nie mogli doświadczyć pokoju 
związanego z odpuszczeniem, ponieważ nie pokuto-
wali, ale to nie była wina Jezusa. Tak samo jest w rela-
cjach międzyludzkich. Przyjaźń nie może zostać odno-
wiona, dopóki nieprzyjaciel nie pokutuje ze swojej 
wrogości, ale w międzyczasie możemy mu odpuścić.

Przebaczenie nigdy nie jest zależne od kogoś innego. 
Nikt nie może nas powstrzymać od odpuszczenia 
naszemu winowajcy. Podobnie jak nie może nas do tego 
zmusić. Nie można sprawić, żebyśmy kogoś pokochali. 
Sam Bóg tego nie robi. Mimo to, jesteśmy przed Nim 
odpowiedzialni za to, co nosimy w sercu, czy to jest 
miłość czy nienawiść, przebaczenie czy nieprzebacze-
nie. Nie możemy obwiniać innych za to, co czujemy.

Czasem przypominają nam się sprawy, co do któ-
rych wydawało się, że są załatwione i uleciały nam 
już z pamięci. Czy to znaczy, że nie przebaczyliśmy? 
Niekonieczne, ale to znaczy, że trzeba je oddać Panu  
i odpocząć w przekonaniu, że On wie o nich wszystko. 
Prośmy Go również, by nas chronił przed urazą, jaka 
może powstać w naszym sercu.

Jeśli wspominając daną sprawę, znów robimy prze-
gląd wszystkich niesprawiedliwości, jakich doznali-
śmy przy okazji, to prawdopodobnie nie odpuścili-
śmy naszemu winowajcy. Podobnie jeśli z łatwością 
potrafimy wymienić wszystkie szczegóły tamtego incy-
dentu. Krótkie wspomnienie powodujące, że dzięku-
jemy Bogu za uwolnienie od urazy, może być wartoś-
ciowe. Pozwala nam myśleć z miłością i współczuciem 
o człowieku, który wyrządził nam kiedyś krzywdę.

Bóg nam odpuszcza i oddala od nas nasze winy jak 
wschód od zachodu słońca (Ps 103,12). „Będę bowiem 
łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawo-
ści więcej nie wspomnę” (Hbr 8,12). Jeśli jednak nie 
trwamy w przebaczeniu, to nasze grzechy spadną na 
nas ponownie (zob. Mt 18,35).

Odpuszczenie winowajcy nie jest czymś natural-
nym. Jednak gdy Duch Święty rządzi w naszych ser-
cach, daje nam moc czynienia tego, co jest poza zasię-
giem naszej cielesności. Jesteśmy nowym stworzeniem 
w Chrystusie i przebaczany tak, jak On przebaczał.

To, co czujemy w sercu, wpływa na nasze relacje 
z innymi. Nie tylko członkowie naszej społeczności 

Takie emocjonalne wstrząsy sprawiają, że niewielu 
chrześcijan nadal zachowuje szczerość. Wypieramy się 
naszych prawdziwych uczuć. Wiemy, że Bóg wymaga 
od nas miłości. Zdajemy sobie sprawę, że nie kochamy 
brata tak jak dawniej, ale wmawiamy sobie, że nadal 
go kochamy. Trochę. Diabeł pomaga nam usprawiedli-
wić własne uczucia. I robi to bardzo racjonalnie. Jakże 
inaczej jest wtedy, gdy od razu padamy na kolana  
i prosimy Boga, żeby zabrał z naszego serca nienawiść,  
a potem pozwalamy Mu to zrobić. Nie przyznając 
się do własnej nienawiści, tracimy relację z Bogiem  
i bratem. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami 
siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyzna-
jemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby 
nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nie-
prawości” (1 J 1,8–9).

Gdy nie rozprawiamy się należycie z własnymi zra-
nieniami, wkrótce wchodzimy w sferę hipokryzji. 
Udajemy, że miłujemy, choć tak naprawdę nie miłu-
jemy. Możemy nawet coś robić, żeby udowodnić sobie 
i innym, że nadal kochamy, ale ta politura szybko scho-
dzi. Nie istnieje podróbka prawdziwego chrześcijań-
skiego przebaczenia, „jeśli ktoś ma coś przeciw komuś”. 

2. Przebaczenie jest koniecznością
Ucząc nas, jak się modlić, Jezus mówił również  

o przebaczeniu: „I przebacz nam nasze winy, jak  
i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”  
(Mt 6,12). Ta fraza była jedynym elementem Modlitwy 
Pańskiej, który został przez Niego wyjaśniony. Jeśli nie 
odpuścimy innym, Bóg nie odpuści nam.

W Ewangelii Mateusza 18,23–25 Jezus opowiada 
pewną historię ilustrującą niestosowność braku prze-
baczenia. Jednemu z jej bohaterów darowano wielki 
dług, którego nie był w stanie spłacić. Poszedł on do 
swego współsługi, chwycił go za gardło i zażądał spłaty 
o wiele mniejszego długu. Kiedy dłużnik poprosił go 
o zmiłowanie, wierzyciel mu go nie okazał i w końcu 
ściągnął na siebie z powrotem cały własny dług. Wydaje 
się, że zrobienie czegoś takiego byłoby niemożliwe, ale 
Jezus powiedział: „Tak i wam uczyni mój Ojciec nie-
bieski, jeśli ktoś z was nie przebaczy z serca swemu 
bratu jego przewinień”. 

Jeden smutny szczegół wyróżnia się na początku tej 
opowieści. Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest 
podobne. Takie rzeczy zdarzają się wśród chrześcijan. 
To poważna sprawa, bo jeśli nie chcemy przebaczyć, to 
możemy stracić zbawienie.

Oszukujemy sami siebie twierdząc, że przebaczamy, 
jeśli tak naprawdę tego nie robimy. Przebaczając, nie 
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się małżonków, włącznie z rosnącą świadomością sła-
bości i błędów obydwojga. Odkrycie, że współmałżo-
nek jest tylko człowiekiem, powinno być  uwalniające  
i pozwala nam się na niego całkowicie otworzyć. Z dru-
giej strony pary, w których mąż i żona oczekują dosko-
nałości od drugiej strony, szybko się rozczarowują  
i zaczynają wzajemne „księgowanie” upadków, co pro-
wadzi w końcu do eksplozji. Dopóki nie odwrócimy 
tego procesu, rozwód jest tylko kwestią czasu.

Ta sama zasada dotyczy braterstwa. Wszyscy jeste-
śmy ludźmi i wszyscy popełniamy błędy. Ta świado-
mość powinna nas uwalniać i sprawiać, że jesteśmy 
sobą − jesteśmy wolni w granicach wyznaczonych przez 
sprawiedliwość. Podobnie gdy miłość obfituje mimo 
(albo ze względu na) to, co o kimś wiemy, nasza ocena 
innych jest bardziej powściągliwa. 

Dalej, miłość obfituje w zrozumienie. Mąż kocha-
jący swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół, 
zawsze będzie oceniał ją w najkorzystniejszym świetle. 
W efekcie jego miłość do niej będzie stale rosnąć. To 
samo dzieje się w Kościele. Widzimy ludzkie cechy  
w korzystnym świetle. Innymi słowy, „rozpoznajemy 
to, co jest bez zarzutu”. 

Większość ludzi, jeśli nie wszyscy, ma jakąś wyróż-
niającą się zaletę. Spróbujmy jej poszukać. Kiedy ją 
już znajdziemy, powinniśmy ją uznać i mówić o tym 
innym. To wzmacnia dobre relacje. W naturalny 
sposób zauważamy to, co niedoskonałe i często dajemy 
temu wyraz, mówiąc o tym − szczególnie gdy chodzi  
o przełożonych. Czy ktoś kiedykolwiek wzmocnił więzi 
braterskie, wyolbrzymiając wady innych? Dlaczego by 
nie postąpić według wskazówek Pawła? Skupmy się na 
tym, co jest bez zarzutu i pomagajmy sobie nawzajem 
w budowaniu dobrych relacji.

Pamiętajcie, że warunkiem dobrych relacji brater-
skich jest szczerość. Z natury jesteśmy skłonni do uda-
wania. Straciliśmy dziecięcą prostolinijność. Wiemy, 
czego inni od nas oczekują i udajemy posłuszeństwo, 
choć w sumieniu wiemy, że to tylko fasada. Taka nie-
szczerość jest grzechem. Jeśli nie będziemy z niego 
pokutować, stracimy relację z Bogiem i braćmi.

—ciąg dalszy nastąpi

Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

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

odczuwają, co czujemy w stosunku do nich. Często 
nieodrodzeni ludzie również. Dlatego Jezus powiedział: 
„Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłować” (J 13,35). Tego 
nie da się ukryć.

3. Odpowiedni szacunek dla innych
Stawianie innych wyżej od siebie również wymaga 

Bożej łaski. Im bardziej ćwiczymy ten szacunek, tym 
bardziej go cenimy. Nie można jednak nawet rozpo-
cząć tego procesu bez wcześniejszego uznania własnej 
niegodziwości. „Najzdradliwsze ponad wszystko jest 
serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?” 
(Jr 17,9).

Prawdziwe odkrycie stanu własnego serca prowadzi 
do uniżenia. Ponieważ znamy swoje wady lepiej niż 
braki innych, możemy ich traktować jako wyżej sto-
jących od nas. To jest o wiele lepsze niż wytykanie im 
słabości, które tylko wzmaga naszą pychę.

Chcąc szanować innych bardziej niż siebie samych, 
musimy zauważyć, ile dla nas znaczą. Przyjaźnie są 
wartościowe. Im bardziej zróżnicowane jest grono 
naszych przyjaciół, tym bardziej je cenimy. Z Bożą 
pomocą możemy nawet nauczyć się doceniania tych 
drobnych dziwactw charakterystycznych dla niektó-
rych. Jakże moglibyśmy uczyć się cierpliwości, gdyby 
inni reagowali dokładnie tak, jak tego oczekujemy? Jak 
nauczyć się przebaczania, jeśli na nikim się nie zawie-
dziemy? Jak nabierać współczucia, kiedy wokół bra-
kuje potrzebujących?

Możemy się uczyć dostrzegania wartościowych cech 
każdego brata. Zamiast plotkować o upadkach innych, 
porozmawiajmy o tym, jak ubogacają nasze życie. Gdy 
bracia traktują innych jako wyżej stojących od siebie, 
prawdziwe braterstwo kwitnie. Bez tego braterstwo 
będzie tylko religijną zażyłością.

Modlitwa apostoła Pawła za Filipian pokazuje ele-
menty takiego szacunku do innych. „I o to się modlę, 
aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie 
i we wszelkie zrozumienie; abyście mogli rozpoznać to, 
co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień 
Chrystusa; napełnieni owocami sprawiedliwości, które 
przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci 
Boga” (Flp 1,9–11).

Zwróćmy uwagę na poszczególne elementy tej 
modlitwy.

Po pierwsze, miłość obfituje w poznanie. Często im 
więcej wiemy o kimś innym, tym mniej go kochamy. 
Tak być nie powinno. Małżeństwo jest udane wtedy, 
gdy miłość wzrasta wraz z wzajemnym poznawaniem 
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Wielki, suwerenny Bóg objawił jedyny autentyczny 
cel dla człowieka w swoim Słowie, Biblii. On stworzył 
prosty, a jednak głęboki plan, aby pomóc człowiekowi 
znaleźć cel i zaznanie prawdziwej radości oraz pokoju  
w spełnieniu tego planu. Nie ma powodu, aby sztucznie 
wywoływać życiowy optymizm. 

Prawie każdy, kto nie dostrzega celu w życiu, może 
wypracować jakąś dozę optymizmu w codziennej egzy-
stencji. Dzięki reorganizacji, różnorodności, czy zaan-
gażowaniu w wiele spraw, ludzie na pozór zaspoka-
jają pustkę, próbując jej nadać sens. I mówią przy tym: 
„Jakoś to będzie”; „Nie bądźmy tacy poważni”; „Raz się 
żyje” oraz „Nie jestem złym człowiekiem” i tak dalej. 
Pewnie słyszeliście nieraz stwierdzenia w tym rodzaju.  

Człowiek jako władca swojego pojętnego umysłu 
potrafi nakłonić siebie samego do przyjęcia nieprawdy. 
Ludzie przekonują samych siebie, że choć ich życie jest 
puste i pozbawione celu, to jednak powinni być optymi-
stami. Ale optymizm nie ma wpływu na prawdę. 

Co zrobić z pytaniami o sens życia? Czy naprawdę 
można odnaleźć odpowiedzi poprzez pożądanie, alko-
hol, czy inne zmysłowe przyjemności? Uczciwość każe 
odpowiedzieć „nie”. Bez zrozumienia Bożego celu czło-
wiek jest często pociągany ku rozpaczy, jak Salomon, 
który powiedział: „Widziałem wszystkie sprawy, jakie 
się dzieją pod słońcem, a oto wszystko jest marnością  
i utrapieniem ducha” (Kzn 1,14).

Odpowiedzi na temat życia znajdują się pomiędzy 
okładkami Biblii. Szukaj ich tam z sercem otwartym 
na prawdę. Proś Boga Ojca w imieniu Jezusa o prze-
baczenie grzechów, zamiast wypracowywać optymizm 
bez Jezusa. Biblia mówi, że On stał się dla nas wszyst-
kim, czego potrzebujemy, abyśmy znaleźli i wypeł-
nili nasz cel w planie Boga. „Lecz wy (…) jesteście  
w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od 
Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem”  
(1 Kor 1,30). 

Przyjmij Pana Jezusa do swojego życia przez wiarę  
w Jego przelaną krew, która oczyści cię według Jego 
obietnicy. Wyznaj Go otwarcie jako Pana swojego życia. 
Znajdź grupę ludzi, którzy nauczają Słowa Bożego i żyją 

według niego dzięki łasce Boga. I pozwól się prowadzić 
w rozwijaniu nowego życia w Chrystusie. 

W Chrystusie odkryjesz, że zamiast optymizmu ist-
nieje spełnienie. Zamiast kurczowego trzymania się bła-
hostek − radość bez miary, pokój, który przewyższa zro-
zumienie i moc do pokonania grzesznego ciała, co do 
którego tak bardzo próbowałeś zachować optymizm. 
Odejdzie smutek skacowanych poranków i pobożnych 
życzeń; odejdzie wina, pogubienie i frustracje. Na ich 
miejsce przyjdzie moc do radowania się wywyższaniem 
Pana i dzielenia się Jego nowym życiem z innymi. 

Nigdy nie będziesz musiał już okłamywać się na temat 
swojego życia albo tego, że ono ma sens. Ono nabie-
rze znaczenia, jeśli będziesz trwać w wierze i posłuszeń-
stwie. Jezus powiedział: „Jeśli będziecie trwać w moim 
słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I pozna-
cie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32).

Wtedy zniknie już potrzeba wywoływania w sobie 
optymizmu. Życie będzie na wskroś pozytywne,  
a prawda − zawsze zapewniająca spełnienie.

Zaczerpnięto ze Star of Hope, styczeń 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czy próbujesz być optymistą?
—James Baer

Człowiek jako władca swojego 
pojętnego umysłu
potrafi nakłonić siebie samego 
do przyjęcia nieprawdy.
Ludzie przekonują samych 
siebie, że choć ich życie jest
puste i pozbawione celu, 
to jednak powinni być 
optymistami.
Ale optymizm nie ma 
wpływu na prawdę.
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Skąd wiemy, że Bóg nas kocha? Wiemy, gdyż powie-
dział nam o tym w swoim Słowie. Biblia jest skarb-
nicą wersetów opisujących sposób, w jaki Bóg okazał 
miłość człowiekowi. Przyjrzyjmy się niektórym z tych 
fragmentów. 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jed-
norodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

„Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy 
jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł” 
(Rz 5,8).

„Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu 
swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; i to wtedy, 
gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem  
z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni” (Ef 2,4–5).

Niezrównana miłość Boża okazana nam, gdy jeszcze 
byliśmy grzesznikami, jest elementem, który czyni te 
wersety tak wyjątkowymi i cennymi dla nas. 

Słowa Boga w 1 Liście Jana 3,1–2 zachęcają do głęb-
szego spojrzenia na Jego miłość: 

„Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zosta-
liśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie 
zna, bo jego nie zna. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi 
Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. 
Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni 
do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest”.

Mamy rozważać, jak niezwykłą miłością Ojciec nas 
obdarował, choć nie zasłużyliśmy na nią, abyśmy mogli 
być nazywani Jego dziećmi. 

Rozważmy teraz kilka dowodów na miłość Ojca, jaką 
okazuje On nam przez adoptowanie nas.

1. Bóg jest zasmucony naszym grzesznym 
stanem. Dowodem Jego miłości jest to, że patrzy na 
nas. W swojej miłości pragnie wyzwolić nas z więzów 
grzechu i od naszych złych ścieżek autodestrukcji.

2. On uświadamia nam naszą winę za grzech 
i przekonuje o potrzebie Zbawiciela. Duchowa 
ignorancja nie jest żadnym błogosławieństwem. Boża 
miłość uświadamia nam naszą winę wobec Niego.

3. On zapewnia zbawienie poprzez dar swojego 
Syna. „Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał 
za nas swoje życie” (1 J 3,16).

„Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg 
posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy 

żyli przez niego. Na tym polega miłość, że nie my 
umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał 
swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy”  
(1 J 4,9–10). 

4. On daje przebaczenie, kiedy pokutujemy  
i wyznajemy nasz grzech. „Jeśli wyznajemy nasze 
grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam prze-
baczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” 
(1 J 1,9).

5. On oczyszcza nas jako swoich synów. „I zapo-
mnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do 
was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana  
i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. Kogo bowiem 
Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego 
za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obcho-
dzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, któ-
rego ojciec nie karze?” (Hbr 12,5–7). 

6. On obiecuje dziedzictwo swoim synom. „Ten 
to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, 
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli 
tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni” 
(Rz 8,16–17).

W końcu, autor pieśni trafnie to ujął:
W końcu, autor pieśni trafnie to ujął:
Miłość Boża jest znacznie wspanialsza
Niż język lub pióro zdoła to wyrazić;
Jest wyższa on najwyżej położonej gwiazdy, 
I sięga do najniższego piekła.
—F. M. Lehman

Jaka zatem powinna być nasza reakcja?

Miłość tak cudowna, tak boska,
Wymaga, abym oddał swą duszę, swoje życie i wszystko.
—Isaac Watts

Oby to rozważanie Bożej miłości przynagliło 
nas, jako synów i córki, do wdzięczności, uległości  
i posłuszeństwa.

Zaczerpnięto z Light of Life, t. 40 nr 4
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

MIŁOŚĆ BOGA
—Amos Petre
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Stosunek żony do męża, Część C
Jak żona radzi sobie z rozwianymi marzeniami? Czy  

w ogóle nie wolno jej marzyć? Można podważać ich war-
tość, ale przecież są przywilejem młodości. Młodzi ludzie 
lubią myśleć, że ich życie z ukochaną osobą będzie nie-
ustająco szczęśliwe. Owszem, jest takie, ale bez proble-
mów się nie obejdzie. Ten cudowny, rozważny młodzie-
niec zaczyna pokazywać swoje inne oblicze. Nie jest tak 
pozbawiony egoizmu, jak się wydawało jego przyszłej 
żonie. Jak może być taki bezmyślny? Jak może zacho-
wywać się tak jak teraz?  

Pewna matka, próbując przygotować córkę do małżeń-
stwa, powiedziała jej: „Pamiętaj, że wychodzisz za grzesz-
nika”. Niewątpliwie przesadziła, bo przecież grzesznicy 
mogą zostać zbawieni przez łaskę Bożą. Zapewne cho-
dziło jej o to, że żaden człowiek nie jest  uświęcony do 
tego stopnia, żeby nie wymagał poprawy. Można się 
koncentrować na jego wadach albo zaletach. 

Marzenia mają to do siebie, że są idealistyczne. 
Ponieważ brakuje im realizmu, stanowią dla nas pewne 
niebezpieczeństwo. Zdaniem niektórych jedynym spo-
sobem utrzymywania relacji w stanie nienaruszonym jest 
nie dać się pozbawić marzeń. Jednak zderzenie z rzeczy-
wistością wcale nie musi tych relacji zniszczyć − może je 
natomiast wzmocnić. Gdy odkryjesz, że twój mąż jest 
ułomnym człowiekiem tak jak ty sama, wówczas poczu-
jesz się w jego obecności swobodniej. Jego upadki nie są 
powodem do gardzenia nim ani poniżania go. Zamiast 

tego, powinnaś podziwiać siłę jego charakteru pomimo 
ludzkich ułomności. 

Marzenie o ideałach niesie ze sobą pewne korzyści. 
Ludzie ich pozbawieni nigdzie nie będą umieli zagrzać 
miejsca. Ideały są celami, do których zmierzamy. 
Powinniśmy wiedzieć, jakiego rodzaju relacji oczeku-
jemy, żebyśmy mogli działać w celu jej osiągnięcia. Co 
powinnaś zrobić, żeby małżeńska bliskość była dla ciebie 
idealna?  

Czy osiągnięcie ideału jest czymś zależnym w głów-
nej mierze od męża? Jeśli jako żona skoncentrujesz się 
na tym, co sama możesz dać, to prawdopodobnie osiąg-
niesz swój cel znacznie szybciej niż w przypadku oglą-
dania się na zachowanie męża w tej kwestii. Wkładając 
w jedność małżeńską to, co masz najlepszego, wydobę-
dziesz z męża to, co w nim najlepsze.

Dominująca żona w relacji z wycofanym 
mężem

Dominująca żona nie powinna po prostu postępo-
wać tak, jak dyktuje jej natura. Chcąc być prawdziwie 
chrześcijańską żoną, musisz poddawać swe naturalne 
skłonności pod kontrolę Bożej łaski. Jeśli masz wyco-
fanego męża, to mogłabyś go z łatwością wykorzysty-
wać. Ucz się nie wygłaszać własnej opinii zbyt szybko. 
Daj mężowi czas na przemyślenia. Bez względu na to, 
jak jesteś zdolna, nie wolno ci uzurpować sobie władzy 
nad mężem (1 Tm 1,11–12). 

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



11„Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi PAN: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie.” Księga Jeremiasza 29,11

nie dają żonom takiego zakresu wolności, jaki im się 
słusznie należy. Wiele razy interpretują zachowanie żon 
jako podważanie mężowskiego autorytetu. Jeśli twój 
mąż tak właśnie robi, to albo grozi ci chowanie do niego 
urazy, albo możesz spróbować spojrzeć na wszystko  
z innej perspektywy. Zdaj się na niego z uśmiechem przy 
każdej okazji. To powinno uśmierzyć jego niepokój, że 
zamierzasz przejąć przywództwo. 

Chwal męża obficie za jego walory. Takie pochwały 
mówione wprost są na miejscu, ale najlepsze są te, 
które on słyszy przypadkiem. Być może nie zauważy-
łaś jednego przykładu: „Porozmawiam o tym z mężem 
i odezwę się, kiedy podejmiemy decyzję”. Przy takiej 
łagodnej terapii twój mąż stopniowo nabierze niezbęd-
nej pewności jako przywódca. 

Kobieta obnosząca się ze swoimi zdolnościami nie 
okazuje swemu mężowi szacunku. Nie szuka dobrych 
relacji. Przejawia samolubną, cielesną i grzeszną satysfak-
cję ze swojej wyższości. Niektóre kobiety często mówią: 
„Powiedziałam mężowi to”, albo „Powiedziałam mężowi 
tamto”. Może to być całkowicie niewinny komuni-
kat wskazujący na dobrą komunikację w małżeństwie. 
Z drugiej strony, może wskazywać, kto jest rzeczywi-
stym przywódcą. Kobiety mają prawo i odpowiedzial-
ność mówienia mężom różnych rzeczy. Ich spostrzeże-
nia są wartościowe, ale nie należy się nimi publicznie 
przechwalać. 

Jak ważna jest dobra relacja z twoim mężem? Zajmuje 
drugie miejsce po twojej relacji z Bogiem. Skup się na 
tym, co sama możesz zrobić, żeby była jak najlepsza. 
Poddaj swoje możliwości pod wpływ Bożej łaski. Bądź 
uległa mężowi we wszystkim i poważaj go. Będziesz 
wtedy żoną, którą on zechce pokochać tak, jak Chrystus 
pokochał Kościół. Będzie cię pielęgnował i troszczył się 
o ciebie. 

Egocentryzm sieje zniszczenie 
Pamiętaj, że wielkim niszczycielem relacji małżeńskich 

jest egocentryzm. Jeśli twój mąż robi się w chwilach sła-
bości samolubny, nie oddawaj mu tym samym. Twoja 
uprzejmość i altruizm pokaże mu jego własną słabość 
o wiele szybciej niż twój odwet. Rozważ długofalowe 
efekty tego, co robisz. Bądź jak Jezus, który zaakcepto-
wał przegranie bitwy, żeby wygrać wojnę. Wtedy uczy-
nisz słusznie. 

Mężowie i żony powinni postrzegać swoje małżeń-
stwo jak projekt budowlany. Bóg położył fundament, 
a teraz każde z nich codziennie dokłada po małej cegiełce. 
Wielokrotnie musimy spoglądać na „projekt”, żeby się 
upewnić, czy budujemy właściwie. Próbując działać na 

Carol była utalentowaną niewiastą o silnym charak-
terze, wychowaną w chrześcijańskiej rodzinie. Jej mąż 
Theodore był mężczyzną uzdolnionym i inteligentnym. 
Nie doceniał jednak własnych możliwości i czasem się 
wycofywał w sytuacjach, kiedy powinien podjąć decy-
zję. Bywało, że Carol sama mu to utrudniała, kwestio-
nując jego zdanie (które szczerze mówiąc nie zawsze było 
najmądrzejsze). Z upływem czasu ich relacja stała się 
rodzajem zależności słabszej strony od silniejszej, gdzie 
Carol dominowała, a Theodore stał się przysłowiowym 
pantoflarzem. 

Theodore stopniowo coraz bardziej się wycofywał 
− nie tylko w stosunku do żony, ale również w pracy 
i w kościele. Carol w głębi serca nie była zadowolona 
z takiego stanu − mimo że często stawiała na swoim. 
Wreszcie postanowiła zasięgnąć rady u znajomej. 

Usłyszała od niej rzecz następującą: „Nigdy nie lekce-
waż potęgi bezradności. Porzuconymi dziećmi zawsze 
się ktoś w końcu zajmuje”. To pasowało do spostrze-
żeń samej Carol. Kiedy wylądowała w szpitalu, właści-
wie była bezradna. Wtedy Theodore stanął na wysoko-
ści zadania. 

Znajoma powiedziała jej również: „Któraś ze stron 
musi być silna, żeby druga mogła być słabsza”. Carol 
musiała zrezygnować z własnej dominacji i przejść na 
pozycję słabszego, żeby zachęcić męża do właściwego 
wypełnienia jego roli. Musiała zwolnić miejsce dla kie-
rowcy. Nie robić już tego, co należy do męża i prze-
stać się denerwować, że to ona ma wszystko na głowie. 
Zamiast tego, powinna cierpliwie czekać, aż on zrobi to, 
co do niego należy. 

Carol nigdy nie osiągnęła w tym mistrzostwa − częś-
ciowo dlatego, że Theodore nigdy nie stał się mistrzem 
w swojej dziedzinie. Jednak z biegiem czasu dzięki wpro-
wadzonym zmianom ich małżeństwo stało się bardziej 
znośne, szczególnie wtedy, gdy Theodore spełniał przy-
wódczą rolę mężczyzny. 

Dominująca żona musi się nauczyć czekać. Jeśli 
zamilkniesz i dasz mężowi czas, żeby przemówił, to być 
może odkryjesz, że on całkiem sensownie myśli. Jeśli 
z kolei on odkryje, że to ty jesteś błyskotliwa i zwykle 
mądrze oceniasz sytuację, może prosić cię o przedstawie-
nie twoich poglądów, zanim on nawet zacznie myśleć  
o danym problemie. To może nie być złe, ale musisz nale-
gać, żeby to mąż podjął ostateczną decyzję. Powinnaś się 
upewnić, czy on rzeczywiście uznaje twoje rozwiązanie 
za lepsze, czy może kieruje się twoim zdaniem tylko dla-
tego, że w przeciwnym wypadku byłabyś nieszczęśliwa.  

Niektórzy mężczyźni trudno znoszą fakt, że ich żony 
wydają się mądrzejsze od nich. W związku z tym często 
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Chrześcijańscy rodzice kochają swoje dzieci, uważa-
jąc je za błogosławieństwo od Boga, a nie brzemię czy 
problem (Ps 127,3). Dlatego radość rodziców z faktu, 
że ich dzieci chodzą w prawdzie, również jest błogosła-
wieństwem Bożym. „Nie ma dla mnie większej radości 
od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie”  
(3J 4). Jeśli jako rodzice chcemy, żeby nasze dzieci chodziły  
w prawdzie, a my żebyśmy podzielali tę radość, to naj-
pierw sami musimy chodzić w prawdzie.

„A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych 
dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napomi-
naniu Pana” (Ef 6,4). Jako ojcowie (i matki) mamy 
poważną odpowiedzialność: „Wychowujcie je”. Grecki 

odpowiednik słowa wychowywać to „doprowadzić do 
dojrzałości, pielęgnować, ćwiczyć i żywić”.

Księga Przypowieści Salomona 29,15 mówi: „Rózga  
i upomnienia dają mądrość, a samowolne dziecko 
przynosi wstyd swojej matce”. Nasze dzieci rodzą się  
z Adamową naturą i same nie nauczą się właściwego postę-
powania. Od nas zależy, czy doprowadzimy je do dojrzało-
ści. Kiedy sobie to naprawdę uświadomimy, to zawołamy 
do Boga: „Któż jest wystarczająco mądry, by to zrobić?”. 
Lecz On daje większą łaskę. Dziecko pozostawione samo 
sobie wybierze własną drogę, pokazując to nadąsaną miną 
albo nawet podniesioną pięścią. Upewnijcie się, żeby wasze 
dzieci nie przyprawiały ojca i matki o wstyd.

Dawanie przykładu w procesie 
wychowawczym

własną rękę i usprawiedliwiać własne „błędy konstruk-
cyjne”, zazwyczaj dochodzimy do błędnych wniosków. 
Kiedy jednak szukamy woli Boga, wówczas On popro-
wadzi nas we właściwym kierunku. 

Jak pisze Paweł w 1 Liście do Koryntian 3,9–13, 
jedni budują ze złota, srebra i drogich kamieni, a inni 
z drewna, słomy i siana. W budowaniu rodziny różnica 
między złotem a słomą często jest tożsama z różnicą 
między egocentryzmem a zdolnością do poświęcenia. 

Niewierzący mąż
Czasem chrześcijańska żona orientuje się, że wyszła za 

niewierzącego męża z powodów, które mogą być przez 
nią zawinione lub nie. Tak czy inaczej, znalezienie win-
nego nie rozwiązuje podstawowego pytania: „Co ja mam 
teraz robić?”.

Chrześcijańska żona zazwyczaj nie powinna się 
od męża oddzielać (1 Kor 7,10.13). Jeśli mieszka-
nie z mężem jest niemożliwe z obawy o bezpieczeń-
stwo moralne lub fizyczne jej albo dzieci, to powinna 
we współpracy z przełożonymi kościoła znaleźć odpo-
wiednie rozwiązanie. Nigdy nie powinna sama podej-
mować decyzji o opuszczeniu męża. Jeśli chrześcijanka 

mająca niewierzącego męża należy do kościoła kierują-
cego się biblijnymi zasadami, to posiada środki, które 
może wykorzystać, zanim podejmie ostateczny krok. 
Może zwierzyć się zaufanej siostrze ze swoich proble-
mów i razem z nią modlić się w trudnych chwilach. 
Oczywiście powinna sama wylewać serce przed Panem, 
który ją doskonale rozumie i czasami odpowie w nie-
oczekiwany sposób. 

W trudnych sytuacjach Pan daje łaskę, która zdu-
miewa osoby postronne. Goście w domu pewnej kobiety 
źle traktowanej przez męża byli pod wrażeniem faktu, 
że dzieci nigdy nie mówiły o swoim ojcu bez szacunku 
mimo jego bezbożnego zachowania. To był dowód na to, 
że mimo trudnych warunków ich pobożna matka znaj-
dowała właściwą drogę.

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

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

—Mark Hershberger
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Dzisiaj jest kolejny dzień, w którym nadarza się okazja. 
Pielęgnujcie swoje dzieci. Czytajcie im książki, módlcie się 
z nimi, okazujcie wobec nich szacunek dla ludu Bożego 
(Joz 8,35; 2 Krn 20,13).

Kiedy dziecko wykazuje oznaki dumy lub oporu, które 
wydają się słodkie czy milutkie, to wyobraźcie sobie to 
samo dziecko powtarzające taki bunt w wieku 16 lub 18 
lat. Jeśli pochwalamy lub tolerujemy odmowę wykona-
nia polecenia, to czego spodziewamy się za kilka lat? Albo 
zdusimy takie tendencje w zarodku albo sami przyczy-
nimy się pośrednio do powstania chaosu.

Chcemy, żeby nasze dzieci były pojętne. Ale czy my 
sami tacy jesteśmy? (Jk 3,17). Jako rodzice musimy sami 
chodzić w prawdzie, żeby uczyć tego własne dzieci. Ten 
proces trwa całe nasze życie. Musimy mieć w sercach życie 
Chrystusowe (Rz 13,14), chodzić w szczerości i prawdzie 
(Rz 13,13 i 1 Tes 4,12). Musimy być uczciwi w stosunku 
do współmałżonków, dzieci i społeczności, nigdy nie 
udając kogoś, kim nie jesteśmy. To nam pomoże nauczyć 
dzieci uczciwości.

To, jak ważny jest osobisty przykład, widać już wtedy, 
gdy dziecko jest bardzo małe. Mamy chodzić według 
Bożych przykazań (2 J 6), co również trwa całe nasze 
życie! Czy nasze dzieci widzą, jak czytamy Biblię? Czy 
modlimy się codziennie całą rodziną? Czy jesteśmy pod-
dani jedni drugim w bojaźni Chrystusowej? (Ef 5,21). 
Czy wspieramy Kościół, jego standardy i życiowe zasady? 

Czy poddajemy się naszym przewodnikom, jak mówi List 
do Hebrajczyków 13,7.17, czy może obmawiamy któregoś 
ze starszych lub innego brata? Bądźmy pewni, że nasza 
postawa wyda owoc w życiu naszego dziecka.

„Chodźcie w miłości” (Ef 5,2). Jeśli sami nie umiemy 
chodzić w miłości do braci i sióstr w kościele, to jak 
nauczymy własne dzieci miłości i uległości w stosunku 
do nich?

List do Efezjan 4,32 zachęca nas do przebaczania. 
Jeśli nie umiemy przebaczyć tym, którzy nas ranią, to 
jak nauczymy własne dzieci traktować ich rówieśników? 
Musimy nauczyć nasze dziecko mówić „przepraszam”  
i przyznawania się do błędu. Ale czy nam jako rodzicom 
nie jest zbyt trudno powiedzieć „przepraszam”? Tego rów-
nież najlepiej naucza się poprzez przykład. List Jakuba 4,8 
mówi: „Ukórzcie się pod mocną ręką Bożą”.

Bardzo ważna jest również komunikacja. Gdy dzieci 
nawracają się i przyłączają do kościoła, wówczas mają 
swoje przemyślenia i opinie. Bądźcie otwarci na rozmowę 
o tych sprawach. Nie zbywajcie ich idei jako niedojrza-
łych czy zbyt liberalnych. Pomóżcie im przejść przez okres 
wzmożonych pytań, nowych pomysłów i uczenia się.  
W tym wszystkim pamiętajcie o waszym własnym miej-
scu jako rodziców. Bądźcie prawdziwymi przywódcami 
dzięki Bożej łasce. A w czynieniu dobra nie ustawajcie.

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

Tata, mama, siostra, brat i dom to ciepłe słowa, jeśli jest 
w nich Bóg. Bóg jest założycielem rodziny i On jest jedy-
nym Fundamentem udanych relacji. Miłość Boża jest jak 
oliwa, która pozwala na sprawne funkcjonowanie domo-
wych mechanizmów i sprawia, że bezproblemowo dzia-
łają. Jeśli usuniemy Boga z tego obrazu, to mamy zrujno-
wane rodziny, gorycz w relacjach i zranione dusze. 

Nie wolno nam zakładać od razu, że chrześcijański 
dom nie ma przed sobą żadnych wyzwań. Pomyślmy  

o matkach i ojcach. Relacje małżeńskie zawsze prze-
chodzą próby. Wróg naszych dusz − poprzez naszą cie-
lesną naturę − niewątpliwie zaszczepia nieporozumienia  
i niezgodę nawet w szczęśliwym małżeństwie. Gdyby 
nie wyrozumiała miłość Boża w sercach chrześcijańskich 
małżonków, takie różnice szybko zrujnowałyby ich więź. 

Biblia napomina żony, aby były poddane swoim 
mężom, a mężów − aby byli pełni miłości względem 
żon. Poddana miłość potrafi zdziałać cuda, jeśli chodzi  

Miłość w rodzinie
—John David Martin
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o przeciwdziałanie konfliktom, ale jeśli one się pojawią, 
miłość utoruje drogę do pojednania i utrzyma zdrową 
relację pomiędzy małżonkami pomimo różnic między 
nimi. W ten sposób ojcowie i matki, którzy żyją Bożą 
miłością w każdej chwili każdego dnia, mogą pozosta-
wić swoim dzieciom święte dziedzictwo. 

Mężowie, naszym wyzwaniem jest pozwolić Bogu 
na złagodzenie naszego podejścia do życia, trzymając 
się niezachwianie nadanej przez Boga odpowiedzial-
ności przywódcy domu. Władczy ojciec nie zdobędzie 
szacunku swoich dzieci, ani nie będzie umiał zadbać 
o duchowe potrzeby swojej towarzyszki życia. Boża 
miłość w sercu ojca osłodzi jego charakter i wzbudzi  
w nim postawę troszczenia się o domowników. Tej 
łagodności nie wolno uznawać za słabość, ale raczej za 
przejaw siły w chrześcijańskim domu.

Ustępliwe żony doświadczą pełnej pokoju obecno-
ści Bożej w sercach, pomimo nieraz wyczerpujących 
wymogów domowej codzienności. Żona i matka, która 
boi się Pana, jest Jego chwałą, wyróżnieniem dla swo-
jego męża i błogosławieństwem dla dzieci. Matki, 
nie podążajcie za światowym wzorcem „kobiety suk-
cesu”. Matki, które zamieniają swoją nadaną przez 
Boga rolę w rodzinie na światowe uznanie, znieważają 
Boga, swoich mężów i są złym przykładem dla dzieci,  
a w efekcie − przyczyniają się do ruiny społeczeństwa.

Bracia i siostry dorastający w chrześcijańskim domu są 
najszczęśliwsi, kiedy żyją w posłuszeństwie. A dopilno-
wanie tego posłuszeństwa to odpowiedzialność rodzi-
ców. Biblia mówi: „Dzieci, bądźcie posłuszne waszym 
rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe” (Ef 6,1), 
ale mówi również: „A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do 
gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karno-
ści i w napominaniu Pana” (Ef 6,4). Miłość Boża w ser-
cach rodziców będzie ich nakłaniać do powściągania 
cielesnej natury dzieci i kształtowania ich dla Królestwa 
Bożego. Dziecko, któremu pozwala się iść własną drogą 
bez dyscypliny aż do dorosłego życia, tak naprawdę jest 
zepsute. Uczenie dzieci szacunku dla własnych rodzi-
ców i bezkonfliktowych relacji z rodzeństwem jest 
częścią prowadzenia ich do Jezusa. Prawdziwego bło-
gosławieństwa doświadczają te, które są wdrożone do 
posłuszeństwa i czci wobec Boga na progu dorosłego 
życia.  

We wszystkich relacjach rodzinnych olejek miłości 
powinien występować w potencjalnych punktach tarcia, 

podobnie jak w silniku i skrzyni biegów. Możemy trak-
tować dobrą komunikację jako środek stosowania Bożej 
miłości w tych punktach przeciążenia, które mogą 
zaistnieć w relacjach pomiędzy domownikami. 

Rodzice muszą umieć omawiać zaistniałe konflikty 
twarzą w twarz i z otwartym sercem. Takie porozumie-
wanie się jest kluczowe nie tylko dla relacji małżeńskiej, 
ale także dla pokojowego współistnienia w rodzinie. 
Matki z córkami, synowie z ojcami, rodzice z dziećmi 
− otwarta komunikacja jest kluczowa w sklejaniu pęk-
nięć, które mogą się rozwijać pomiędzy pokoleniami. 

Tam, gdzie nie ma takiego porozumiewania się, Boża 
miłość jest zahamowana, co powoduje nieporozumie-
nia, podejrzenia i nieufność. Zasada wspólnej modli-
twy rodzinnej jako podstawowego spoiwa rozciąga się 
także na wzajemną komunikację. Chociaż to brzmi jak 
coś oczywistego, jest szczególnie ważne dzisiaj, kiedy 
komunikacja wirtualna zastępuje kontakt bezpośredni. 
Podobnie jak silnik ulegnie samozniszczeniu bez oleju, 
rodzina bez Bożej miłości obecnej w codziennym życiu 
będzie pusta i zimna. Tam, gdzie Boża miłość jest wyeli-
minowana, przeważa ciemność. „Jeśli więc światło, 
które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność 
jakaż będzie?” (Mt 6,23). Smutne jest to, że obecnie 
taka sytuacja istnieje w zbyt wielu domach. Perwersja  
i niemoralność są produktem bezbożnego społeczeństwa. 

Tym, którzy znaleźli Pana i służą Mu w domu dale-
kim od doskonałości, życzyć trzeba odwagi. Nawet 
tam, pomimo dodatkowych wyzwań, możesz doświad-
czać miłości Bożej. Zwróć się do Bożej rodziny, gdzie 
chrześcijańskie domy stanowią normę. 

Tylko dzięki Bożej miłości ojcowie, matki bracia i 
siostry mogą żyć razem w jedności, doświadczać cie-
płego blasku Bożej obecności i stać się mocnymi częś-
ciami składowymi Kościoła. Niebo jest jasnym domem 

dla wszystkich trwających w wierze.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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67–312 n.e.

Katastrofy naturalne i przesądy
Tertulian napisał pod koniec II wieku: „Jeżeli 
Tyber sięga murów miasta, jeżeli wylew Nilu nie 
sięgnie pól, jeżeli firmament się nie porusza lub 
ziemia drży, jeżeli pojawi się głód lub zaraza, od 
razu słychać krzyk: ‘Chrześcijanie dla lwów’”.

Prześladowania Kościoła w cesarstwie 
rzymskim były sporadyczne

Prześladowania ze strony Rzymu zaczęły się w latach 
siedemdziesiątych I wieku i skończyły się w 312 lub 
313 roku. Pojawiały się fale bardziej intensywne, ale ich 
skala w całym cesarstwie zazwyczaj nie była duża i nie 
trwały długo. Przed II wiekiem dotykały głównie przy-
wódców. Później, zgodnie z wytycznymi cesarza Trajana 
na początku II wieku, władze zaczęły rozprawiać się  
z chrześcijanami wszystkich stanów na podstawie oskar-
żeń wnoszonych przeciwko nim.

Historycy wymieniają dziesięć okresów prześladowań. 
Augustyn pisze na początku V wieku o dziesięciu takich 
falach ucisku między rokiem 60 a 312, po którym chrześ-
cijaństwo zaczęto oficjalnie tolerować. Dwie z nich były 
zakrojone na skalę całego imperium, podczas gdy inne 
miały charakter lokalny. Jedna z nich była tak krótka, 
że trudno nawet określić ją mianem prześladowań. 
Augustyn i inni historycy preferowali jednak liczbę dzie-
sięć i to oni w głównej mierze są odpowiedzialni za tak 
zaokrągloną liczbę prześladowań przed Konstantynem.

W Księdze Objawienia 13,1 Jan napisał: „I stanąłem na 
piasku morza. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, 
mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach 
było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa”. 
Później w tekście dziesięć rogów jest zidentyfikowanych 
jako dziesięciu królów. Wielu przywódców chrześcijań-
skich uważało legalizację chrześcijaństwa przez cesarza 
Konstantyna za wielkie „zwycięstwo” Kościoła. Ich zda-
niem tekst o dziesięciu rogach mówi o rzymskich cesa-
rzach, którzy prześladowali ówczesnych wierzących.

Taka interpretacja pasuje również bardzo dobrze do 
„dziesięciu dni”, o których mówi Jezus do kościoła  
w Smyrnie: „Oto diabeł wtrąci niektórych z was do wię-
zienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk 
przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci 
koronę życia” (Obj 2,10). 

Prawdopodobnie w innych okresach i na innych tere-
nach również miały miejsce jakieś srogie prześladowania. 
Poniżej lista tych dziesięciu wraz z imionami ówczesnych 
cesarzy i okresami trwania.

1— Neron (druga połowa lat siedemdziesią-
tych I wieku)

Aby zrzucić na kogoś własną winę za podpalenie dużej 
części Rzymu w lipcu 64 roku, Neron wskazał chrześci-
jan. Podczas tych prześladowań zginęli za wiarę Paweł, 
Piotr i Arystarch. Same prześladowania były lokalne  
i ograniczone do Rzymu oraz okolic.

Jedna z metod egzekucji pomysłu Nerona polegała na 
zamienianiu chrześcijan w żywe pochodnie − czasem  

WYJŚCIE Z CIENIA
Rozdział 5, część druga —Keith Kreider

HISTORYCZNA
część

A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia 
nas, których dosięgnął kres czasów. 1 List do Koryntian 10,11
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w ramach dekoracji czy oświetlenia wieczornych imprez. 
Chrześcijanin „był zmuszany do włożenia ubioru zwa-
nego tunica molesta, zrobionego z papirusu posmarowa-
nego z obu stron woskiem, a potem przywiązywano go do 
wysokiego pala, z którego szczytu płynęła smoła i smalec, 
a pod jego policzkiem mocowano kołek uniemożliwia-
jący odwracanie głowy przez torturowaną ofiarę, która 
chciała odsunąć się od płynnego ognia. Biedak wisiał  
w tej pozycji, aż całe jego ciało zostało zanurzone  
w ogniu, a potem spalone”1.

2—Domicjan (87–96)
Podobnie jak Neron, cesarz Domicjan zaczął swoje 

rządy jako sprawny przywódca. W drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych stawał się coraz bardziej apodyk-
tyczny i okrutny. Żądał od swoich podwładnych, żeby 
czcili go jako Pana i Boga (Dominus et Deus). Oczywiście 
Żydzi i chrześcijanie odmówili. Według tradycji 
Tymoteusz, współpracownik Pawła i pierwszy biskup 
Efezu, zmarł wtedy śmiercią męczeńską. Męczeństwo 
Antypasa wymienione w Biblii, również datuje się na ten 
czas. „Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was” 
(Obj 2,13). Prawdopodobnie w czasie tych prześladowań 
apostoł Jan został zesłany na wyspę Patmos.

3—Trajan, 102–?
Trajan, jeden z najpopularniejszych cesarzy, rządził 

w latach 98–117. Był bardzo przesądny i żarliwie bronił 
kultu rzymskich bogów. Dlatego łatwo było na niego 
wpłynąć, by zaczął tępić chrześcijan. Poza tym, pogań-
scy kapłani wpłacali wielkie sumy do cesarskiej skarbony 
w zamian za eliminację religijnej konkurencji.

Listy Pliniusza do Trajana pokazują, że głównym 
zarzutem pod adresem chrześcijan była ich odmowa skła-
dania ofiar ku czci cesarza. Pliniusz napisał, że nie wie, 
czy karać chrześcijan za to, kim są, czy za przestępstwa, 
o które ich podejrzewano. Aby o tym zdecydować, kazał 
im przeklinać Chrystusa i oddawać cześć cesarzowi. Jeśli 
odmawiali, wtedy ich karał. Tradycja mówi, że Onezym, 
o którym Paweł napisał list do Filemona, zginął w czasie 
tych prześladowań. 

W roku 125 cesarz Hadrian potwierdził zarządze-
nie Trajana, żeby nie ścigać chrześcijan. Zabronił rów-
nież linczowania ich. Jeśli jednak ktoś wnosił prze-
ciwko nim oskarżenia, oczekiwał od lokalnych władz 
wszczynania śledztwa. Nawet w okresach wolnych od 

1 John Miley, Rome, as it was under Paganism, and as it Became under the Popes, tom 1 (Londyn: 
J. Madden and Co., 1843), str. 223–224.

srogich prześladowań wierzący żyli w ciągłym zagroże-
niu męczeńską śmiercią.

4—Marek Aureliusz (161–180)
Marek Aureliusz (i być może inni cesarze prześladujący 

wierzących) prawdopodobnie nie żywił osobistej niena-
wiści do chrześcijan. Jako sumienny władca po prostu 
pełnił swoje obowiązki jako pontifex maximus (najwyż-
szy kapłan) religii państwowej. Podobnie jak obecnie 
prezydent w wielu krajach jest jednocześnie naczelni-
kiem sił zbrojnych, na tej samej zasadzie każdy impe-
rator był wtedy automatycznie najwyższym kapłanem  
w cesarstwie. W związku z tym czuł się odpowiedzialny 
za sprawowanie kultu bogów i pozbywał się tych, którzy 
im tego kultu odmawiali. Sam Marek Aureliusz uważał 
się za filozofa, nauczającego lud „czynić swoje powinno-
ści skrupulatnie i z godnością, umiłowawszy ludzkość, 
niepodległość i sprawiedliwość”2.

Podczas tej fali prześladowań w roku 177 w rzymskiej 
prowincji Galia (obecna Francja) miał miejsce poważny 
incydent. Rzymskie władze rzuciły dużą grupę chrześci-
jan w różnym wieku na pożarcie dzikim zwierzętom w 
amfiteatrze. Wierzący, którzy o tym pisali, twierdzą, że 
chciano „zrobić widowisko z rodzajem procesji ku ucie-
sze tłumu”.

Podczas tych prześladowań zginął za wiarę chrześcijań-
ski apologeta i pisarz Justyn Męczennik.

5—Septymiusz Sewer (202) 
Te prześladowania wybuchły w Egipcie (Afryka 

Północna) prawdopodobnie w wyniku podżegania ze 
strony lokalnych kapłanów pogańskich, którzy wiedzieli, 
że cesarz nie przyzwoli na to oficjalnie. W Kartaginie, 
jednym z większych miast w Afryce Północnej, władze 
skazały na śmierć żonę pewnego arystokraty imieniem 
Perpetua wraz z trójką innych wierzących. W Aleksandrii 
(Egipt) również mordowano chrześcijan. Te prześladowa-
nia, które miały miejsce daleko od Rzymu, pokazują jak 
lokalne władze mogły stosować przemoc wobec Kościoła 
nawet bez inicjatywy cesarskiej. W niektórych przypad-
kach takie incydenty były motywowane chęcią konfi-
skaty majątku ofiar.

6—Maksymin (235–238)
W tym przypadku prześladowania w ogóle nie zostały 

zarządzone przez władze w Rzymie, lecz były wynikiem 
zamieszek wznieconych przez samą ludność. W Azji 

2 Marcus Aurelius, trans. C. R. Haines, The Communing with Himself of Marcus Aurelius Antonius, 
Emperor of Rome (Nowy Jork: G. P. Putnam’s Sons, 1916), str. 11.
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Mniejszej miały wcześniej miejsce dwa trzęsienia ziemi, co 
wraz z przyzwoleniem miejscowego gubernatora dało pre-
tekst do ataków na chrześcijan. W roku 248 tłum rzucił się 
na wierzących, dokonując na nich linczu. Prawdopodobnie 
nie był to jedyny taki incydent.

W niektórych częściach imperium chrześcijanie przez 
krótki czas cieszyli się pokojem. Orygenes napisał: „Jest 
możliwe, że to bezpieczne bytowanie, jakim obecnie cieszą 
się wierzący, skończy się za jakiś czas”3. Dalej wyjaśnia, że 
winę za takie niepokoje zrzucano na wielką rzeszę wierzą-
cych, których same władze centralne już nie prześlado-
wały tak jak kiedyś. Przewidywania Orygenesa okazały się 
trafne; wkrótce miała nadejść kolejna fala prześladowań.

Świadectwo oddania czci bogom
Z okresu prześladowań za czasów Decjusza 
zachowało się około pięćdziesięciu certyfikatów 
ofiarniczych. Oto tekst jednego z nich autorstwa 
niejakiego Aureliusza Syrusa, potwierdzające, że 
widział, jak Aureliusz Diogenes złożył wyma-
gane ofiary.
Komisarzom ofiarnym w miejscowości Wieś 
Aleksandra, doręczone przez Diogenesa, syna 
Satabusa, z miejscowości Wieś Aleksandra, mają-
cego lat 72 i bliznę na prawym oku. Składałem 
całe życie pilnie bogom ofiary i teraz w waszej obec-
ności stosownie do rozporządzeń złożyłem ofiarę, 
spełniłem libację i skosztowałem mięsa ofiarnego,  
i proszę, abyście to pokwitowali. Bywajcie zdrowi. 
Ja Aureliusz Diogenes wniosłem to podanie”. I dopi-
sek komisarza rzymskiego: „Aureliusa widziałem 
składającego ofiarę i to własnoręcznie podpisuję”.
Datowano na pierwszy rok panowania cesa-
rza Cezara Gajusza Mesjusza Kwintusa Trajana 
Decjusza Piusa Felixa Augusta [26 czerwca 250 r.].

 7 – Decjusz, 250
W roku 250 Decjusz wydał dekret nakazujący wszyst-

kim składanie ofiar cesarzowi w konkretnym terminie. 
To spowodowało rozruchy przeciwko chrześcijanom na 
terenie całego imperium. Ci nie byli do takiego trakto-
wania przyzwyczajeni, bo jak stwierdził jeden z pisarzy 
„mieli pokój od 38 lat”. Wielu z nich składało w ofierze 
zwierzęta, palili kadziło dla cesarza albo płacili za wysta-
wienie certyfikatu twierdząc, że ofiarę już złożyli. Mimo 

3 Alexander Roberts and James Donaldson, ed. Ante–Nicene Fathers, tom 4, Tertullian; Minucius 
Felix; Commondian; Origen (Edynburg: T & T Clark, 1872), str. 470.

to, wielu innych wolało cierpieć za wiarę niż pójść na 
kompromis.

Na początku prześladowania były krótkotrwałe. 
Ponieważ Pax Romana zakończył się około roku 180,  
a Rzym musiał toczyć wojnę, chrześcijanie zaznali nieco 
spokoju w roku 251. Przyczyniła się do tego również 
śmierć Decjusza w jednej z bitew. Potem w roku 251 lub 
252 wybuchła straszna zaraza, za którą znowu obwiniono 
chrześcijan. Spowodowało do nawrót prześladowań, które 
trwały do 253 roku, kiedy to problemy zewnętrzne impe-
rium odwróciły uwagę nowego władcy od chrześcijan.

8—Walerian (257–260).
Po serii porażek na polu walki, cesarz Walerian posta-

nowił wdrożyć surowe środki wobec chrześcijan. Tym 
razem prześladowania były powszechne. Lista ludzi, 
którzy zostali nimi dotknięci, zawierała więcej przedsta-
wicieli wyższych warstw społecznych Rzymu. Powszechne 
egzekucje zakończył nowy cesarz Galien i w roku 261 
po raz pierwszy autoryzował chrześcijaństwo jako religio 
licita (religia uznana prawnie przez władze − przyp. red.). 
Nastąpił prawie czterdziestoletni okres względnego spo-
koju, podczas którego Kościół na zewnątrz się rozwijał.

9—Aurelian, 275
Działania Aureliana przeciwko chrześcijanom, choć 

stosunkowo ograniczone, są zazwyczaj zaliczane do dzie-
sięciu fal prześladowań. Aurelian planował je i wydawał 
edykty przeciw chrześcijanom, jednak został zamordo-
wany, zanim to wszystko zdążył wprowadzić w życie.  
W tym okresie miały miejsce nieliczne przypadki męczeń-
stwa, co skłoniło niektórych historyków do przypisania 
tym wydarzeniom miana poważnych prześladowań.

Jednak w okresie od końca rządów Waleriana w roku 
206 Kościół przez większość czasu cieszył się pokojem 
aż do roku 303. Przybywało wtedy coraz więcej nowych 
członków ze wszystkich warstw społecznych. W czasie 
wznowienia działań wymierzonych w Kościół przez cesa-
rza Dioklecjana (303) odsetek chrześcijan w imperium 
wynosił już około 10 procent.

Katakumby w podziemiach Rzymu
Prawo rzymskie zakazywało grzebania zmar-

łych na terenie miasta. Dlatego w różnych 
miejscach tuż za jego granicami ludzie kopali 
podziemne korytarze w miękkiej skale. Te kata-
kumby liczyły w sumie ponad siedemset pięć-
dziesiąt kilometrów długości.

—ciąg dalszy na str. 29



18  Ziarno Prawdy  •  wrzesień 2022

Większość z nas zerwała kiedyś dmuchawiec; być może 
zachwyciliśmy się jego misternym pięknem i elegan-
cją, po czym zdmuchnęliśmy z niego puch delikatnych 
nasion. Niedawno przypadkiem podsłuchałem, jak chło-
piec chwalił się, że na trawniku przed jego domem rośnie 
więcej dmuchawców niż u kolegi. Umiemy wynieść 
cokolwiek do rangi symbolu − nawet dmuchawce. 
Dorośli postrzegają ich szerokie liście jako niepożądane 
zacienienie swojej pielęgnowanej trawy i chętnie by się 
ich pozbyli. Ta sprawa jest kwestią osobistego poglądu. 
Dumne dziecko i sfrustrowany ogrodnik patrzą na ten 
sam kwiat z całkowicie innej perspektywy. 

Tak samo jest w przypadku technologicznego postępu. 
Jedni postrzegają go jako zagrożenie dla rodziny i stylu 
życia, podczas gdy inni widzą w nim rozwiązanie bie-
żących problemów i nie mogą się doczekać kolejnych 
odkryć w danej dziedzinie. Nawet jeśli wynalazki niosą 
ze sobą jakieś problemy, zdaniem tych ludzi pojawią się 
wkrótce nowe udogodnienia, które je rozwiążą.

Zawsze byli tacy, którzy dążyli do zmian i postępu, 
podczas gdy inni podkreślali, „że dawne dni były lepsze 
niż te obecne”1, a w miarę przyspieszania zmian dysku-
sja robi się coraz bardziej zawzięta. 

Te różnice perspektyw polegają na czymś więcej niż 
tylko na sposobie postrzegania rzeczywistości przez 
optymistów i pesymistów. Nie chodzi również o różnice 
poglądów religijnych. Przez wiele lat zarówno historycy, 

1 Księga Kaznodziei 7,10.

jak i filozofowie omawiali rolę technologii w kształto-
waniu kultur i cywilizacji. Jeden ze skrajnych obozów 
tworzą ludzie zwani deterministami. 

Determinizm
Nikt nie śmiałby oskarżyć Teda Kaczynskiego o igno-

rancję czy brak wykształcenia. Posiadał on licencjat na 
uniwersytecie Harvarda, doktorat z matematyki na uni-
wersytecie stanowym Michigan i był wykładowcą na 
uniwersytecie Berkeley w Kalifornii. Jednym słowem, 
posiadał imponujące kwalifikacje akademickie. Jednak 
na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
wycofał się z życia społecznego i zamieszkał w małym 
domku w Montanie, przekonany o nieuchronnej zagła-
dzie świata, który znalazł się na równi pochyłej. Powód? 
Postęp technologiczny!

Ted Kaczynski stwierdził, że „rewolucja przemysłowa 
i jej konsekwencje oznaczają katastrofę dla ludzkości”2. 
Uważał, że należy podjąć natychmiastowe działania, żeby 
technologia nie zapanowała nad współczesną cywilizacją, 
i w końcu odwołał się do przemocy. W roku 1978 wysłał 
pocztą bombę do pewnego profesora Uniwersytetu 
Northwestern w stanie Illinois. Przez kolejnych siedem-
naście lat wysłał w sumie szesnaście bomb do nie podej-
rzewających niczego osób, które jego zdaniem poważnie 
przyczyniały się do postępu technologicznego. Do chwili 
zatrzymania w roku 1996, prowadząc swoją krucjatę Ted 

2 The Washington Post, „The Unabomber Trial: The Manifesto,”<http://www.washingtonpost. 
com/wp–srv/national/longterm/unabomber/manifesto.text.htm>, dostęp: 26.06.2017.

—Gary Miller
Rozdział 5

PRAKTYCZNA
część

Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły... 
Księga Kaznodziei 9,10a

Przemiany technologiczne: 
rózne perspektywy.
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Kaczynski doprowadził do obrażeń dwudziestu trzech 
osób i śmierci trzech.

Wprawdzie niewiele osób podzielających poglądy Teda 
Kaczynskiego stosuje przemoc, lecz wielu uznaje tech-
nologię za źródło niebezpieczeństwa. Ted Kaczynski 
był deterministą3, czyli uważał, że wynalazki z początku 
wydają się wyrazem naszej kreatywności i narzędziami, 
które mają nam służyć. Jednak z czasem to my stajemy się 
ich niewolnikami. Innymi słowy, technologia z początku 
jest sługą, ale w końcu zaczyna być panem.

Technologiczny determinizm można porównać do 
ziarna. Wyobraźmy sobie nasiono pomidora. Nawet nie 
posiadając mózgu zawsze staje się krzakiem pomidora, 
jeśli tylko zostaje odpowiednio „zachęcone”. W pewnym 
sensie można powiedzieć, że nasiono pomidora „chce” 
przerodzić się w krzak. Determinista widzi technolo-
gię, elektronikę i podobne zjawiska w podobny sposób. 
Dostrzega w tym wszystkim jakąś siłę, która „chce” pano-
wać. To w końcu powoduje, że wynalazki wykraczają 
poza pierwotne intencje wynalazców.

Instrumentalizm 
Drugi skrajny obóz tworzą instrumentaliści. Widzą 

oni technologię jako czynnik neutralny i całkowicie 
poddany woli użytkownika. Ten pogląd jest bliski wielu 
z nas. Jak stwierdził pewien autor, „instrumentalizm 
jest najpowszechniejszym poglądem na temat techno-
logii, zwłaszcza dlatego, że chcielibyśmy, by był praw-
dziwy. Idea, że jesteśmy w jakiś sposób kontrolowani 
przez własne narzędzia, dla większości osób jest nie do 
przyjęcia”4.

Ludzie propagujący postęp technologiczny mocno pro-
mują pogląd instrumentalistyczny. Jednym z nich jest 
David Sarnoff, jeden z amerykańskich pionierów upo-
wszechniania radia i telewizji, a potem szef organizacji 
RCA (Radio Corporation of America). Sarnoff zapew-
niał konserwatywną i sceptycznie nastawioną część spo-
łeczeństwa, że nie ma powodów do obaw w związku  
z tymi udogodnieniami. Podczas przemówienia na uni-
wersytecie Notre Dame wyjaśniał sytuację następująco: 
„Mamy zbyt dużą skłonność do traktowania technolo-
gicznych narzędzi jako kozła ofiarnego za grzechy tych, 
którzy się nimi posługują. Osiągnięcia współczesnej 
nauki nie są same w sobie dobre ani złe; ich wartość jest 
wyznaczana przez sposób, w jaki się nimi posługujemy”5. 

3 Od redakcji: Ted był nie tylko deterministą; był obłąkanym człowiekiem używającym tech-
nologii w procederze przestępczym.
4 Nicholas Carr, The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, W. W. Norton and 
Company, New York, 2011, str. 46.
5 Marshall McLuhan, Understanding Media, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1964, 
str. 11.

David Sarnoff był instrumentalistą i uważał, że wynalazki 
są jedynie narzędziami, które same w sobie nie posiadają 
żadnej mocy.

Jeśli posługujecie się jakimkolwiek technologicznym 
wynalazkiem, to nie zaprzeczycie, że trudno w nim 
dostrzec cokolwiek innego niż narzędzie do ułatwiania 
życia. Radio i telewizja były jedynie narzędziami służą-
cymi do przekazu informacji. Jednak robiąc krok w tył  
i przyglądając się w szerszej perspektywie efektom tego, 
co kiedyś jawiło się jako korzyść dla społeczeństwa, zaczy-
nacie się zastanawiać, czy przypadkiem nie chodzi o coś 
jeszcze.

 Nieuchronność
Istnieje jeszcze jeden pogląd upowszechniany współ-

cześnie − że postęp technologiczny jest czymś natural-
nym i stanowi dowód ewolucji. Ci, którzy popierają 
teorię Karola Darwina o przetrwaniu najsilniejszych 
w ramach doboru naturalnego, widzą w postępie tech-
nologicznym jej efekt. Ich zdaniem nasz świat staje się 
stopniowo coraz lepszy i jest to proces nieuchronny. 
Wynalazki pojawiają się na rynku i jak w teorii Darwina 
najlepszy wygrywa w konkurencji. Nasze pralki, lodówki 
i piekarniki są następcami wielu „form przejściowych”, 
które zostały zastąpione czymś „lepszym” w procesie 
stopniowego udoskonalania. 

Kevin Kelly jest zażartym zwolennikiem teorii nie-
uchronności. Zachęca nas, żebyśmy zeszli postępowi  
z drogi i pozwolili tej sile zapanować nad nami. „Jeśli to, 
co skonstruowaliśmy, zostanie kiedyś udoskonalone, to 
będzie oznaczało, że złoty wiek jest jeszcze przed nami,  
a nie za nami”6. Kelly uważa, że mamy „moralny obowią-
zek wyciskać z technologii to, co najlepsze. Zwiększając 
różnorodność i dostępność technologii, poszerzamy pulę 
wyboru nie tylko dla nas i współcześnie żyjących, ale 
również dla naszych następców, podczas gdy złożoność 
i piękno technium ulega zwiększeniu”7. Dla zwolennika 
teorii nieuchronności siła stojąca za przemianami tech-
nologicznymi jest czymś wspaniałym. Technologia ewo-
luuje na zasadzie doboru naturalnego, a korzyści z niej 
płynące są dla niektórych kolejnym dowodem na to, że 
Bóg nie istnieje. 

Technologia: Jak powinniśmy ją 
postrzegać?

Zatem jak uczniowie Jezusa powinni postrzegać tech-
nologię? Czy jest to po prostu wyraz kreatywności 

6 Kevin Kelly, What Technology Wants, Penguin Books, New York, 2010, str. 171.
7 Ibid, str. 351. „Technium” jest pojęciem wymyślonym przez Kevina Kelly, oznaczającym 
„całościowy, globalny i wzajemnie połączony system technologiczny” i zaproponowanym  
w książce cytowanej przez autora niniejszego artykułu [przyp. tłum.].
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człowieka, zły jedynie z powodu niewłaściwego stoso-
wania? Czy może jest w wynalazkach jakaś siła, której 
nie rozumiemy i nie potrafimy wyjaśnić? Poza tym, czy 
to możliwe, że wszystko się zmieniło do tego stopnia, iż 
wraz z postępem technologia panuje nad nami w nie-
pojęty sposób?

Ludzie zmagali się z takimi pytaniami, jeszcze zanim 
nastąpił „wysyp” elektronicznych gadżetów, z jakimi 
mamy dzisiaj do czynienia. Dietrich Bonhoeffer w nie-
dokończonej książce zatytułowanej Etyka, zredagowanej 
i wydanej po jego śmierci w roku 1949 próbował pod-
sumować te niepokoje.

„Od egipskich piramid po greckie świątynie, od śred-
niowiecznych katedr po osiemnasty wiek, technologia 
była zdominowana przez rękodzieło. Służyła celom reli-
gijnym, królom, kulturze i codziennym ludzkim potrze-
bom. Technologia współczesnego świata uwolniła się 
od służebnej roli. Jej istotą nie jest służba, lecz pano-
wanie nad naturą. Jakiś całkowicie nowy duch jest jej 
źródłem − duch brutalnego podporządkowania natury 
myślącym i eksperymentującym istotom ludzkim (…) 
Technologia stała się celem samym w sobie”8.

Według Bonhoeffera nastąpiła jakaś fundamentalna 
zmiana. Był świadkiem przejścia od dawniejszego neu-
tralnego instrumentalizmu do dominującego determi-
nizmu technologicznego za jego czasów. Co by powie-
dział, gdyby jeszcze żył?

Wpływ technologii na zdrowie psychiczne  
i fizyczne

Pewnie nie wszyscy się zgodzimy co do tego, jaka siła 
stoi za przemianami technologicznymi, ale niewątpli-
wie technologia zmienia nasze życie o wiele bardziej, 
niż można było to przewidzieć pięćdziesiąt lat temu. 
W raporcie organizacji Nielson Company z 2016 roku 
okazało się, że dorośli Amerykanie spędzali ponad dzie-
sięć i pół godziny dziennie przed ekranem9. Ten czas 
obejmuje używanie smartfonów, komputerów osobi-
stych, gier video, tabletów, telewizorów i innych urzą-
dzeń multimedialnych. Należałoby się zatrzymać i zasta-
nowić, jak to wpływa na nasze umysły, nasze zdrowie  
i na postrzeganie rzeczywistości. Jak pokazały inne bada-
nia, przeciętny dorosły Amerykanin jest aktywny fizycz-
nie przez siedemnaście minut dziennie10.

Weźmy pod uwagę zmiany, jakie zaszły w medycynie. 

8 Dietrich Bonhoeffer, Ethics, Macmillan Publishing Company, New York, 1955, str. 58.
9 Jacqueline Howard, „Americans Devote More Than 10 Hours a Day to Screen Time, and 
Growing”, CNN, 29 czerwca 2016.
10 Melissa Romero, „How Much Do Americans Really Exercise?” Washingtonian, 10 maja 
2012, <https://www.washingtonian.com/2012/05/10/how–much–do–americans–reallyexer-
cise/>, dostęp: 27.06.2017.

W roku 2015 badacze stwierdzili, że trzech na pięciu 
Amerykanów bierze leki na receptę, a odsetek ludzi 
zażywających pięć lub więcej leków prawie się podwoił 
od 2012 roku11. Dalej stwierdzili w raporcie, że jedną  
z wiodących przyczyn jest otyłość. Amerykanie tyją 
częściowo z powodu używania technologii elektronicz-
nej, a następnie szukania medycznych rozwiązań tego 
problemu. Narzuca się pytanie, co mogłoby się zmie-
nić, gdyby ludzie po prostu wyłączyli te urządzenia  
i poszli na spacer.

W kwietniu 2017 roku pismo National Geographic 
opublikowało obszerny artykuł na temat niektórych 
wynalazków technologicznych kształtujących współ-
czesne społeczeństwo. We wnioskach tego dającego do 
myślenia tekstu autor pisze:

„Gogle i zestawy do gier w wirtualnej rzeczywistości 
są obecnie jednym z najczęściej kupowanych rodzajów 
zabawek. Samochody stały się naszymi stopami, kal-
kulatory naszymi umysłami, a wyszukiwarki interne-
towe naszą pamięcią. Nasze życie jest teraz tylko częś-
ciowo biologiczne i nie widać wyraźnej granicy między 
jego organicznym a technologicznym wymiarem, czyli 
między węglem a krzemem. Może nie wiemy jeszcze, 
dokąd zmierzamy, ale na pewno już nie ma nas tam, 
gdzie byliśmy”12.  

Wszystkie powyżej przytoczone badania zostały prze-
prowadzone przez świeckich badaczy i koncentrują 
się jedynie na tym, jak technologia wpływa na nasze 
życie fizyczne. Skoro nawet świecki świat martwi się 
tymi zmianami, to jak mają je traktować uczniowie 
Jezusa? Czy podejrzliwość w stosunku do nowinek jest 
po prostu uleganiem bezpodstawnym lękom? Brakiem 
wiary? Czasem widząc jakiś nowy elektroniczny gadżet, 
odczuwam wewnętrzny dyskomfort. Czy jestem jak 
ludyta13, który nie lubi zmian i uważa, że „dawniej-
sze czasy były lepsze niż te obecne”?14. A może niektóre 
moje obawy są całkiem zdrowe i realistyczne? Czy to 
możliwe, że niektóre z przejawów technologicznego 
postępu mogą zagrażać naszemu życiu duchowemu  
w sposób, który trudno nam nazwać?

Fragment książki Surviving the Tech Tsunami
©2019 TGS International

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

11 Brady Dennis, „Nearly 60 Percent of Americans—the Highest Ever—Are Taking Prescription 
Drugs”, The Washington Post, 3 listopada 2015, <https://www.washingtonpost. com/news/to–
your–health/wp/2015/11/03/more–americans–than–ever–are–taking–prescriptiondrugs/?utm_
term=.4360680550cb>, dostęp: 27.06.2017.
12 D.T. Max, „How Humans Are Shaping Our Own Evolution”, National Geographic, kwiecień 
2017, <http://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/04/evolution–genetics–medici-
nebrain–technology–cyborg/>, dostęp: 27.06.2017.
13 Ludyści protestowali przeciwko zmianom sposobu ich życia i nowej etyce pracy, które zostały 
spowodowane przez wynalezienie maszyn tkackich w początkach XIX wieku. − przyp. red.
14 Kaznodziei 7,10.



21„Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi PAN: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie.” Księga Jeremiasza 29,11

Spotkanie z Jezusem
—Mary Burkholder

Rozpalone promienie słońca nad Missisipi przenikające 
gałęzie wysokich sosen dosięgły trójkę ludzi siedzących 
przed małym drewniany domem. Koszulka Danny’ego 
całkowicie przykleiła mu się do pleców. Zrobił kilka ner-
wowych kroków w kierunku podjazdu i zawrócił.

– Dobra, niech będzie 50 dolarów − powiedział. – 
Tylko na przeżycie tygodnia.

Nie mógł patrzeć na rozgniewaną twarz matki.
– Co ty sobie wyobrażasz? Że jestem bankiem? 

Prowadzę schronisko dla bezdomnych? Albo organi-
zację charytatywną? − ton jej głosu był coraz wyższy  
z każdym wypowiedzianym zdaniem. Danny nie znosił, 
kiedy na niego krzyczała.

– No to dwadzieścia pięć − wtrąciła się Eva żałosnym 
tonem. – Chociaż na jedzenie dla małego Bo.

– Ja też muszę coś jeść − krzyczała starsza kobieta. 
– Muszę karmić babcię. To jest twój problem, Danny. 
Dlaczego się nie ogarniesz, żeby coś zmienić?

– Już ci mówiłem, że dostałem przymusowy urlop 
− wymamrotał.

– Nie wierzę ci! − krzyknęła. – Wyrzucili cię z pracy. 
Znam cię. Nie mam pojęcia, dlaczego wychowałam 
takiego nieudacznika.

Danny znów wyszedł na podjazd ze złością. Słyszał, 
jak Eva prosi:

– Tylko coś na jedzenie na jutro, mamo. Tylko dla 
małego Bo...

– Nie! − wrzasnęła matka. Wyobraziła sobie Bo wyja-
dającego płatki z pudełka na śniadanie, obiad i kolację. 
Przypomniała sobie, jaki jest chudy i blady, więc znowu 
krzyknęła:

– Nie! Muszę karmić babcię, a poza tym ona potrze-
buje leków. Nie mogę utrzymywać dwóch rodzin 
jednocześnie.

Danny znów usłyszał Evę jakby z odległości. Żałował, 
że się wtrąca, bo tylko pogarsza sprawę. Ona myśli, że 
przekona mamę łatwiej niż on. Stał z założonymi rękami, 
wpatrując się w sosny.

Usłyszał szybkie kroki, a potem Evę:
– Chodź. Wejdź do środka. Tu jest tak gorąco, że 

można się zagotować. Tak czy owak twoja mama da nam 
dwadzieścia dolarów. Zawsze daje.

Mama już weszła do środka. Danny wszedł sztywnym 
krokiem za Evą. Wcale nie był jej wdzięczny.

Babcia siedziała na kanapie, wpatrując się w telewizor 
z papierosem między bezzębnymi dziąsłami. Mały Bo 
położył się spać obok niej z kosmykiem jasnych włosów 
na policzku. Danny chodził po pokoju, nie patrząc na 
nikogo. 

– Potrzebujecie wszyscy Jezusa − wypaliła babcia, nie 
odwracając głowy od telewizora. – Potrzebujecie czyta-
nia Biblii i modlitwy.

Kołysała się na bujanym fotelu, wyraźnie czymś 
zainspirowana.

– Tak, potrzebujecie spotkania z Jezusem.
Cała wcześniejsza kłótnia miała miejsce przed domem, 

bo nie chcieli babci niepokoić. Ale i tak wyczuwała 
napięcie.

– Jezus nie istnieje. Został wymyślony. Nikomu nie 
pomaga − odpowiedział brutalnie Danny. – Religia jest 
dla ludzi, którzy nie mają problemów.

MŁODZIEŻY
dla

W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Psalm 119,9
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Wyszedł na zewnątrz, trzaskając drzwiami i wsiadł 
do samochodu. Włączył radio i czekał, aż Eva wyjdzie, 
niosąc Bo na rękach i dwadzieścia dolarów w kieszeni.

Tymczasem w salonie babcia wypluła papierosa.
– Czy ten chłopak weźmie się w końcu do pracy?
Matka Danny’ego nie odpowiedziała. Często krzy-

czała na syna, ale zamykała usta, kiedy jej własna matka 
narzekała na niego.

– Twój syn to leń i niedorajda. Do niczego się nie 
przykłada − ogłosiła babcia, ponownie biorąc do ust 
papierosa.

– Cicho bądź, mamo − odparła matka Danny’ego  
z zaciśniętymi zębami, po czym poszła do kuchni, żeby 
nie słuchać dalszych wywodów babci. Wbrew sobie 
zaczęła myśleć o małym Bo.

Tymczasem on siedział już w samochodzie, ogląda-
jąc przez szybę samochodu pędzący krajobraz, całkiem 
zadowolony ze swojego życia.

Była druga nad ranem, a Danny wciąż nie mógł 
zasnąć. Praca przy wykopaliskach była najlepiej płatna 
ze wszystkich, jakie kiedykolwiek miał. Przyjemnie było 
dostawać taką pensję. Nie mógł już wrócić do dekar-
stwa ani do pracy w sklepie z oponami. I teraz też został 
zwolniony.

Ostrożnie wyszedł z łóżka, sięgając po ubranie  
w promieniach księżyca świecącego przez żaluzje. Skoro 
wykryto u niego narkotyki, nie było powodu, żeby 
znowu je rzucać. Przeszedł obok łóżeczka w rogu pokoju, 
nie patrząc nawet na małego Bo. Nie martwił się tym, 
ze Eva może się obudzić i zoriento-
wać się, że go nie ma. Piła, zanim 
zasnęła. Jakoś umiała sobie zorgani-
zować piwo − nawet kiedy nie mieli 
co do garnka włożyć.

Przeszedł kilka kilometrów do 
przyczepy kempingowej, w której 
mieszkał znajomy diler. Tłukł  
w drzwi tak długo, aż obudził gospo-
darza. Za „działkę” zapłacił zaskór-
niakiem, trzymanym na wszelki 
wypadek w podeszwie buta.

Księżyc zaszedł daleko na zachod-
nim niebie, gdy Danny wreszcie zapo-
mniał o swoich problemach i zasnął. 
Spał do południa, odczuwając ulgę, że 
połowa kolejnego dnia jest już za nim.

Eva, mały Bo i stary samochód zniknęli. Danny wes-
tchnął z nadzieją, że Eva nie zrobi czegoś głupiego i nie 
zostanie przyłapana na prowadzeniu bez prawa jazdy. Na 
pewno nie potrzebowali teraz dodawać kolejnych zapi-
sów do policyjnej kartoteki. 

Kiedy wróciła, siedział przed telewizorem. Zaczęła 
się krzątać po kuchni, rozkładając zakupy, ale Danny ją 
ignorował. Łatwiej było przejść obok swoich problemów, 
nie rozmawiając w ogóle. Mały Bo przyszedł z kilkoma 
krakersami w rączkach i usiadł na kanapie obok ojca, 
który nie zwrócił na niego uwagi. Dziecku to jednak nie 
przeszkadzało. Przyzwyczaiło się.

Tak przeszedł dzień − kolejny odcinek życia był już za 
nimi. Kiedy Eva poszła spać, Danny wziął resztę nar-
kotyku z poprzedniego dnia, który pomógł mu zapo-
mnieć o troskach.

Nazajutrz wieczorem lęk i głód wygoniły go z samo-
chodu na drogę. Wymknął się, gdy Eva usypiała Bo. 
Dzięki temu nie mogła wyjść za nim. Jadąc samocho-
dem, próbował nie zauważyć migającej kontrolki braku 
paliwa. Ostatnio paliła się coraz częściej i dłużej. Skręcił 
na podjazd dobrze utrzymanego domu sąsiadów. Pan 
Emmett i jego żona byli dobrze żyjącymi szczęściarzami, 
którzy nie musieli się martwić o wyniki testu na wykry-
wanie narkotyków. 

Danny kiedyś pożyczył od pana Emmetta kilka narzę-
dzi, bo musiał naprawić samochód. Własna matka nie 
chciała mu niczego pożyczać, bojąc się, że Danny odda 
je komuś w zastaw. Ale sąsiad pożyczył mu swoje. Ku 
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swemu zdumieniu, Danny szybko je zwrócił, choć 
wyczuł instynktownie, że właściciel nie żądałby zwrotu, 
nawet gdyby ich nie dostał z powrotem.

Pan Emmett był w swoim warsztacie obok małego 
domku z cegły. Danny poczekał, aż ustąpi deszcz iskier 
ze spawarki, a potem wszedł do środka. Pan Emmett 
podał mu rękę.

– Cześć Danny, jak się miewasz? − zapytał serdecznie.
Nerwowo szurając nogami i nie patrząc w oczy star-

szego mężczyzny, Danny wyjaśnił, że jego ekipa nie 
może pracować z powodu deszczu i poprosił o pożycze-
nie dwudziestu dolarów. Miał zamiar poprosić o więcej, 
ale jakoś nie chciał być chciwy wobec tego człowieka.

– Mam już lepszą pracę i zaczynam od przyszłego 
tygodnia − dodał. – Wtedy panu oddam.

Pan Emmett słuchał z powagą. Jeśli miał wątpliwości 
co do tej historii, to ich nie okazywał. Wyjął banknot  
z portfela, podniósł do góry i zapytał:

– Wiesz, do kogo to należy?
Danny patrzył na niego w osłupieniu.
– Należy do Boga − wyjaśnił pan Emmett. – Chcę 

ci dać te pieniądze do użytku, ale one nadal będą nale-
żeć do Boga. Chciałbym, żebyś o tym pomyślał, gdy 
będziesz je wydawał. I żebyś je wydał w sposób, który 
Jemu się spodoba.

– Tak, proszę pana − odpowiedział Danny, przestępu-
jąc z nogi na nogę i rozglądając się po warsztacie. Czuł się 
tak, jakby ten człowiek wiedział o jego nocnych wyciecz-
kach do przyczepy kempingowej.

Pan Emmett wyciągnął dłoń do Danny’ego i potrząs-
nął ją mocno na pożegnanie.

– Znajdź inną pracę − zachęcił. – I zrób wszystko, żeby 
ją utrzymać. Musisz zaopatrywać rodzinę. Będę się za 
ciebie modlił.

Danny szybko wyszedł z uczuciami wyrwanymi za 
stanu zapomnienia, gdzie próbował je więzić od dłuższego 
czasu. Nieświadomie uniósł nieco głowę. Przypomniał 
sobie wypowiedź babci o Jezusie. Zastanawiał się, czy 
On ma coś wspólnego z panem Emmettem. 

Podjechał na stację benzynową, gdzie wydał pięć dola-
rów na paliwo i jakąś gazetę. Po powrocie do domu roz-
łożył ją i przeczytał w dziale ogłoszeń: „Przyjmę pomoc-
nika”. Eva zauważyła to i westchnęła z ulgą, lecz tym 
razem powściągnęła język. W samą porę.

Duże gospodarstwo rolne w pobliżu znów zatrudniało 
pracowników. Danny nie lubił pracy w polu, ale nie miał 
wyboru. Po półgodzinnym zastanowieniu pojechał tam 
i został przyjęty.

Wypłata. Ulga. Eva szczęśliwa. Po raz kolejny posta-
nowił rzucić narkotyki.

Podjechał przed dom pana Emmetta i wręczył mu 
dwadzieścia dolarów. Pierwszy raz oddał komuś poży-
czone pieniądze. Nie miał pojęcia, dlaczego to zrobił.

Jakiś tydzień później Danny oderwał wzrok od tele-
wizora, gdy ktoś zapukał do drzwi. To był pan Emmett. 
Danny spojrzał z zaciekawieniem na starszego dżentel-
mena stojącego na zapadającej się werandzie; w przy-
pływie zakłopotania bałaganem panującym w domu 
wyszedł do gościa i zamknął za sobą drzwi. 

Po przywitaniu i krótkiej pogawędce pan Emmett 
przeszedł do rzeczy.

– Chciałbym cię zaprosić do mojego kościoła. 
Zechciałbyś przyjść?

– Ja? − odparł Danny. – Do pańskiego kościoła?
– Tak. Z żoną, jeśli ona zechce − pan Emmett nie był 

pewien, czy są małżeństwem, ale nie widząc innego wyj-
ścia, wybrał dla Evy takie określenie.

Danny podszedł do krawędzi werandy i spojrzał na 
wychudzonego psa śpiącego przy starej budzie.

– Nigdy nie byłem w kościele. Ja nigdy... To znaczy, 
Jezus i tak dalej. To nie jest dla takich jak ja.

– Jezus jest dla wszystkich − odrzekł stanowczo pan 
Emmett. – Chcielibyśmy was gościć w naszym kościele. 
Możemy was podrzucić, jeśli chcecie.

– Nie wiem. To znaczy... − Danny chodził w kółko 
po werandzie. – Pozwolilibyście mi wejść do waszego 
kościoła?

– Oczywiście! Każdy jest u nas mile widziany.
– Muszę o tym pomyśleć − pokiwał głową Danny. – 

Muszę się zastanowić.
Kiwając głową, wrócił do środka i usiadł na starej 

kanapie.
– Czego on chciał? − zapytała Eva. Miała w ręku 

szklankę z kostkami lodu i płynem, który miał być 
„colą”, ale Danny wiedział, że to nieprawda.

– Chce, żebyśmy poszli do kościoła − powiedział.
– My? − roześmiała się Eva gwałtownie i przeraźliwie. 

– I co? Pójdziesz?
– Może pójdę.
Otworzyły się przed nim nowe perspektywy. Ja?  

W kościele z panem Emmettem? Znów poderwał się na 
nogi. Nie był w stanie skupić się na telewizji, mając głowę 
zajętą tyloma myślami. Przechodzący Bo potknął się  
o jego nogę i upadł. Danny schylił się i podniósł go. Bo 



24  Ziarno Prawdy  •  wrzesień 2022

Kiedy przyjechałem na wezwanie jako serwisant, zoba-
czyłem w domu gospodarzy dwie Biblie na stojące półce. 
Po uprzejmym powitaniu, gospodyni wróciła do ogląda-
nia telewizji. Zacząłem pracę i od razu zapytałem:

– Widzę, że macie państwo dwie Biblie na półce. 
Czytacie je?

– Kiedy mamy czas − odparła.
– Cóż, lubię widzieć Biblie w domach.
To stwierdzenie chyba przełamało lody.
– Dziadek Dana był kaznodzieją i jedna z tych Biblii 

należała do niego − wskazała na egzemplarz stojący 
po lewej. – Odziedziczyliśmy ją, więc ma dla nas war-
tość sentymentalną. Tę drugą dostaliśmy niedawno  
w prezencie.

Była zadowolona, że pochwaliłem jej pamiątki, ale nie 
miała pojęcia, jak wielkie było moje rozczarowanie tym, 
że Biblia nie miała dla niej żadnego związku z szukaniem 
Boga. Zresztą jej styl życia wyraźnie był tego dowodem.

Czy wy, jak wiele innych rodzin, umieracie z głodu, 
opływając w dostatki? Wasza Biblia leżąca na stole lub 
stojąca na półce jest pokarmem dla waszych dusz. Mimo 
to głodujecie, przebierając w ofertach tego świata. Czy 
wasza Biblia ma centralne miejsce w waszym domu, ale 
i tak jej nie czytacie i nie żyjecie według jej nauk? Jak 
możecie pozwolić, żeby zbierał się na niej kurz, a jej 
strony pozostawały nietknięte, kiedy wasze dusze wołają 
o zawarte w niej przesłanie?

Twoja Biblia  
i twoje przeznaczenie

—Rodney Hoover

popatrzył na tatę podejrzliwie. Danny spojrzał synkowi 
w twarz. Nie wiedział, że Bo ma tak intensywnie nie-
bieskie oczy. Zupełnie jak jego mama.

W niedzielne popołudnie pojechali do jego matki. To 
był pomysł Evy. Nie byli tam od dawna, bo niczego od 
niej nie potrzebowali, lecz mimo to postanowili ją odwie-
dzić bez żadnego powodu. Eva dumnie powiedziała teś-
ciowej i babci o nowej pracy Danny’ego. A potem, że 
rano pojechał z panem Emmettem do kościoła.

Zdumiona matka spojrzała na niego z niedowierzaniem.
– Dokąd pojechałeś?
– Spotkałeś Jezusa? − zapytała babcia z papierosem 

w ustach, bujając się na brzegu sofy. – Zacząłeś czytać 
Biblię i modlić się?

– Spotkałem Jezusa, zanim poszedłem do kościoła − 
powiedział nagle Danny.

Babcia przestała się kołysać i patrzyła na niego sponad 
okularów, czekając na następną nowinę.

– Uważam, że Jezus mieszka niedaleko nas, u pana 
Emmetta i jego żony.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Co mówi Biblia o Bożym planie odkupienia 
człowieka?

Biblia mówi: „Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, 
srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego 
marnego postępowania przekazanego przez ojców; 
lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego 
i nieskalanego; przeznaczonego do tego przed założe-
niem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze 
względu na was” (1 P 1,18–20). „Błogosławiony niech 
będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogo-
sławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. 
Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy 
byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miło-
ści. (…) W którym mamy odkupienie przez jego krew, 
przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski” 
(Ef 1,3–4.7). „A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego 
łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. 
Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę  
w jego krew” (Rz 3,24–25). „Lecz Bóg okazuje nam 
swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzeszni-
kami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, 
będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez 
niego ocaleni od gniewu” (Rz 5,8–9).

Kilka dodatkowych myśli: Odkupienie jest 
cudem, dzięki któremu Bóg wykupuje nas z nie-
woli grzechu i mocy szatana, żebyśmy uzyskali z Nim 
pokój. Jako znikomi ludzie nigdy nie pojmiemy do 
końca odkupieńczego planu Boga. Biblia ujawnia nam 
jednak to, co musimy wiedzieć, żebyśmy mogli zostać 
odkupieni.

Ten wspaniały plan nie był żadnym naprawieniem 
jakiegoś błędu ze strony Boga ani improwizacją. Jego 
dobroć i chwała są widoczne w zbawieniu zapewnio-
nym za pośrednictwem Jego Jedynego Syna, Pana 
Jezusa Chrystusa.

Nie ma na świecie ani jednej duszy na tyle dosko-
nałej albo czystej, by nie potrzebowała odkupienia − 
wszyscy zgrzeszyliśmy. W głębi serca każdy z nas wie, 
że jest winny i żałuje zła, które świadomie uczynił.

Wielbimy Boga za świadectwo wiernych i odkupio-
nych, których życie zostało zmienione. Boży plan, jeśli 
zostanie uznany przez wiarę, może być dla nas aktu-
alny jedynie wtedy, gdy w odpowiedzi na Jego wezwa-
nie uwierzymy i poddamy się Jego woli.

Bóg jest osobiście zainteresowany twoim odkupie-
niem. Czy przyjmiesz dziś przez wiarę Jego łaskę?

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Niektórzy czytają Biblię wyłącznie jako literaturę. 
Ich umysły są pod wrażeniem, ale dusze pozostają nie-
wzruszone jej ponadnaturalnym charakterem. Jezus nie 
był krasomówcą, ale powiedział: „Słowa, które ja wam 
mówię, są duchem i są życiem” (J 6,63).

Popularne ugrupowania chrześcijańskie często wyznają, 
że kochają Biblię, ale nie są jej posłuszne. W każdą nie-
dzielę czyta się tam wybrany fragment, a mimo to grzech 
i światowość mają się świetnie w życiu zgromadzonych.

Weź do ręki swoją Biblię, przyjacielu. Zapoznaj się  
z jej treścią. Uwierz jej. To zmieni twoje życie.

Któregoś dnia znowu staniesz przed Biblią. Zostanie 
otwarta, gdy twoje życie będzie ci pokazane w całej 
„krasie”, a Sędzia całej ziemi zadecyduje o twoim dal-
szym losie. Jezus powiedział: „Kto mną gardzi i nie przyj-
muje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja 
mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12,48).

W dniu Sądu nie będzie pomyłek. Zostaniesz spra-
wiedliwie potraktowany właśnie według prawa, które jest 
napisane na kartach twojej Biblii.

Zaczerpnięto ze Star of Hope, styczeń 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Historia oparta na faktach
– Cześć, Zuzia! − krzyknął Kuba, wchodząc na 

ganek. Dzisiaj jego mama i ciocia Jola sprzątały 
budynek kościoła.

– Cześć! − Zuzia uśmiechnęła się szeroko i przy-
trzymała otwarte drzwi. – Chodźmy na górę do sali 
szkoły niedzielnej.

– Świetnie! − zgodził się Kuba. Za rogiem na szczy-
cie schodów pobiegli z powrotem na korytarz i do 
sali przeznaczonej dla przedszkolaków.

Dzieci oglądały szkice psiej budy i nowe naklejki 
ze szczeniakami. Wtedy Zuzia otworzyła drzwi od 
szafy. Były tam śpiewniki i czasopisma poukładane 
starannie na półkach. 

Nagle Kuba zachichotał. 
– Wiesz co, schowajmy się tutaj tak, żeby nauczy-

cielka od szkoły niedzielnej nas nie znalazła.
Zuzia roześmiała się na to.
– Ale będzie super!
Wtedy właśnie mama zawołała:
– Kuba! Zuzia! Czas odkurzyć ławki!
Nadal chichocząc, dzieci zeszły na dół.
W niedzielny poranek Kuba rozglądał się po 

małym zgromadzeniu, podczas gdy tatuś prowadził 
śpiew. Tej niedzieli nie było gości. Razem z Zuzią 
byli jedynymi przedszkolakami. 

Kiedy nauczycielka szkółki zakończyła lekcję, 
Kuba i Zuzia spotkali się z powrotem w sali spot-
kań na dole i oboje wyszczerzyli zęby w uśmiechu. 
Razem popędzili do góry i prosto do klasy na końcu 
korytarza. 

Figle przedszkolaków
—Benni Kay

Kuba wszedł za Zuzią do małej szafy i zamknął 
po cichu drzwi. Nasłuchiwali, aż ich nauczycielka, 
Tonia, weszła do sali. Wkrótce usłyszeli, jak znowu 
wychodzi. Kuba przycisnął rękę do swojej buzi, 
powstrzymując głośny śmiech. Dzieci słyszały, jak 
Tonia rozmawia z inną nauczycielką w sali obok.

– Patrzyłaś do szafy? − usłyszeli pytanie tamtej 
nauczycielki.

Wkrótce ktoś wszedł do sali, podszedł do drzwi 
i otworzył szafę. Kuba i Zuzia spoglądali prosto  
w twarz siostry Toni. Zaczęli się śmiać, ale ona nie 
zareagowała uśmiechem.

– Wychodźcie natychmiast − powiedziała. – 
Jesteście za duzi na takie wygłupy.

Z niewyraźnymi minami wygrzebali się oboje  
z szafy i usiedli w sali. 

Po powrocie do domu z nabożeństwa, tatuś zawołał 
Kubę do sypialni. Usiadł na krześle, zaś Kuba wdra-
pał mu się na kolana. 

– Powiedz mi, Kubusiu, co zdarzyło się dzisiaj  
w szkole niedzielnej? − zapytał tatuś.

Kuba zwiesił głowę. 
– Ja i Zuzia schowaliśmy się w szafie.
– Uważasz, że ukrywanie się przed nauczycielką 

było okazaniem jej szacunku?
Kuba potrząsnął głową.
– Wiesz, że okazywanie szacunku to nie są wygłupy 

− powiedział tata. – Pamiętasz tę historię biblijną  
o dzieciach, które drwiły z proroka Eliasza? A potem 
nadeszły niedźwiedzie i pokaleczyły je. Oboje  
z mamusią chcemy, żebyś słuchał i szanował swoją 

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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z sypialni, Kuba wiedział, że już nigdy nie będzie 
próbował ukryć się przed nią znowu. 

Zaczerpnięto ze Story Mates, czerwiec 2020
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

nauczycielkę ze szkoły niedzielnej. Będę musiał 
cię ukarać, a potem zadzwonimy do siostry Toni  
i będziesz mógł ją przeprosić.

Po ukaraniu tata wytarł łzy Kuby i pomógł 
mu zadzwonić do siostry Toni. Kiedy wychodzili  

– Zróbmy wyścigi − zaproponował Michał.
Sześcioletni Paweł spojrzał na brata ze zdziwie-

niem. Przecież Michał był o cały rok starszy. Jeśli 
będą się obaj ścigać, Michał na pewno wygra. 

Mimo to Paweł powiedział:
– Dobrze, możemy się ścigać, jeśli chcesz.
– Przebiegniemy od tego drzewa do tamtego − 

postanowił Michał. – Ja zawołam „raz, dwa, trzy, 
start!” i jak tylko powiem „start”, to biegniemy. 
Zobaczymy, kto dobiegnie pierwszy do drzewa.

Chłopcy ustawili się na jednej linii pod sosną. 
Michał powoli liczył: 

– Raz... dwa... trzy... start!
Paweł wyciągał nogi w biegu, jak tylko mógł naj-

szybciej. I co za niespodzianka! Dobiegł do świerku 
przed Michałem. Wygrał wyścig! 

Michał wyszczerzył zęby w uśmiechu:
– Widzisz? Umiesz biegać szybciej ode mnie.
Potem obaj często organizowali wyścigi. Ścigali się 

do stodoły, ścigali się podczas pracy przy swoich obo-
wiązkach, żeby zobaczyć, który pierwszy skończy. 
Biegali nawet w kierunku domu, kiedy poma-
gali właśnie mamie. Czasem wygrywał Michał, 
czasem znów Paweł. 

Pewnego razu wieczorem mama poprosiła 
Pawła, żeby zamiótł podłogę. Michała z kolei 
poprosiła o zmycie naczyń. 

– Ścigajmy się − powiedział Michał.
Paweł machał miotłą po podłodze tak szybko, 

jak się tylko dało. 
– Skończyłem! − zawołał Michał, a Paweł 

prawie w tym samym momencie zawtórował 
mu: – Skończyłem!

Mama przyszła, żeby sprawdzić. 
– Chłopcy, coś mi się zdaje, że pracowali-

ście za szybko − powiedziała. – Wasza praca nie 

—Dorcas Nolt

jest dobrze wykonana. Paweł, nie zamiotłeś całego 
brudu, a ty, Michałku, nie umyłeś talerzy do czysta. 
Musisz to zrobić jeszcze raz.

Paweł nie słuchał tego z zadowoleniem. To żadna 
przyjemność robić wszystko od nowa. Za drugim 
razem zabrało mu to więcej czasu. 

– Wyścigi nie są najlepszym pomysłem przy pracy, 
jeśli tak się śpieszycie, że niczego nie robicie dobrze 
− powiedziała mama.

Paweł pomyślał, że zapamięta radę mamy, ale 
akurat wyruszył szybko do szkoły. Lubił szybko pisać 
swoje imię i kolorować. Lubił odrabiać szybko zada-
nia. Paweł lubił kończyć wszystko pierwszy z całej 
klasy. 

Pewnego razu nauczycielka powiedziała do Pawła:
– Paweł, musisz tę stronę przepisać, bo wszystko 

jest źle. Za szybko robiłeś. Na przerwie będziesz 
musiał zostać w ławce. Musisz wziąć gumkę  
i wszystko wymazać. Potem zastanów się i napisz 
to dobrze.

Paweł był nieszczęśliwy. Nie cieszył się na myśl, 

Paweł Pędziwiatr
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że straci przerwę. Powoli wyjął gumkę i wszystko 
zaczął wymazywać. 

– Wiem, że lubisz być pierwszy – pocieszała go 
nauczycielka. – Ściganie się jest dobre na boisku, 
ale nie pomaga w pracy.

Wtedy Paweł sobie przypomniał, że mama mówiła 
mu to samo. Następnym razem na pewno nie 
zapomni. 

Zaczerpnięto ze Story Mates, wrzesień 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Ida May Byler

Iwonka pomachała mamie na pożegnanie, obser-
wując oddalający się samochód. Potem zwróciła się 
do babci, a jej oczy zabłysły.

– W co się dziś pobawimy, babciu? − zapytała  
z zapałem.

– Masz ochotę malować? Jest za zimno, żeby bawić 
się poza domem.

– O, tak! Uwielbiam malować! − pisnęła Iwonka. 
Pomogła babci rozłożyć gazetę na stole. Wyciągnęła 
z babcinej szafki białe kartki kartonu do malowania. 
Potem znalazła mały fartuszek ochronny, który babcia 
specjalnie dla niej uszyła.

Czas szybko mijał, a Iwonka i babcia malowały 
domy i płoty, sanki i bałwanki. Wizyty u babci były 
czymś wyjątkowym. Babcia zawsze poświęcała czas na 
zabawę ze swoją wnuczką. 

– Chciałabyś coś przekąsić? − zapytała babcia po 
jakiś czasie.

– O, tak! − Iwonka podskoczyła na krześle. – Jestem 
głodna!

Babcia roześmiała się.
– Zawsze u mnie jesteś głodna, a ja mam idealną 

przekąskę dla małej, głodnej dziewczynki.
Odłożyły obie farbki, po czym babcia otworzyła 

lodówkę i wyciągnęła miseczkę winogron, które umyła 
wcześniej dla Iwonki. 

Iwonka skuliła się przy oknie i przyglądała się 
ptakom przy karmniku, zajadając się winogronami. 
Kiedy skończyła, poprosiła:

– Babciu, poczytasz mi historyjkę?
Znalazła książeczkę i zwinęła się obok babci. 

Słuchała opowiadania o Jonaszu i wielorybie. Nagle 
zaczął ją boleć brzuch. 

– Ojej, babciu! Źle się czuję! − powiedziała.
Babcia przerwała czytanie i objęła dziewczynkę 

ramieniem. 
– Co cię boli?
– Brzuch mnie boli. – Iwonka zaczęła płakać. 

Wstała, ale żołądek tak ją rozbolał, że z trudem trzy-
mała się na nogach.

Babcia objęła Iwonkę i owinęła ją miękkim, różo-
wym kocem. Kołysała ją delikatnie, aż wreszcie pod 
oknem usłyszały samochód mamy. 

– Co jest, Iwonko? − wykrzyknęła mama na widok 
córki. – Jest ci niedobrze?

– Oj, mamo! Brzuch mnie okropnie boli! − Iwonka 
trzymała się za brzuch i krzyczała coraz głośniej. 

Mama spojrzała pytająco na babcię. Babcia potrząs-
nęła głową.

– Nie mam pojęcia. Dosłownie przed chwilą 
wszystko było w porządku, a nagle zaczęła płakać. 
Zjadła tylko trochę winogron i to wszystko.

Mama pomogła Iwonce ubrać kurtkę.
– Zaniosę cię do samochodu.
Mama zapięła ją w foteliku. Szloch Iwonki ucichł, 

ale nadal jęczała. 
– Dam ci lekarstwo w domu − powiedziała mama. 

– Ale zanim ruszymy, pomodlę się za ciebie.
Mama wzięła córeczkę za rękę i modliła się:
– Drogi Boże, nie wiem, czemu Iwonkę boli żołą-

dek, ale Ty wiesz. Proszę cię, aby Twoja uzdrawia-
jąca dłoń ją dotknęła. Proszę cię w imieniu Jezusa, 
uzdrów ją. Amen.

Ból brzucha i modlitwa
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Kiedy były już prawie na miejscu, Iwonka 
powiedziała:

– Mamo, mój brzuch mnie już nie boli tak bardzo 
jak przedtem. Jezus  chyba mnie uzdrowił.

Mama uśmiechnęła się.
– Tak się cieszę, że ci lepiej. Czy to nie 

cudowne, że Jezus słyszy, gdy się modlimy?
Kiedy mama zatrzymała się przed domem, 

Iwonka odpięła swój pas i wstała ostrożnie. 
Nie, brzuch już nie bolał. Mama otworzyła 
drzwi i Iwonka wbiegła w podskokach. 

Wyciągnęła ramiona i poskakała przez 
chwilę. Brzuch na pewno już jej nie bolał. 

– Widzisz, mamo? − Jej buzię rozjaśnił 
uśmiech. – Czuję się o wiele lepiej. Jezus 
mnie uzdrowił!

Mama pochyliła się, żeby przytulić 
Iwonkę. 

– Chwała Panu! − wykrzyknęła. – 
Musimy pamiętać, żeby Mu podziękować 

za wysłuchaną modlitwę. − W domu obie uklękły  
i podziękowały Bogu za uzdrowienie z bólu brzucha.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

W pierwszym wieku chrześcijanie używali 
ich nie tylko jako cmentarzy, ale również w celu 
odbywania tajnych spotkań. Prawo rzymskie 
traktowało miejsca pochówku jako święte, więc 
wierzący mogli się tam gromadzić bez obaw  
o aresztowanie. Labirynt korytarzy w kata-
kumbach stanowił idealne wyjście awaryjne na 
wypadek konieczności ucieczki. W III wieku  
i aż do końca prześladowań chrześcijanie uży-
wali ich jako schronienia. Wiele grobów wydrą-
żonych w ścianach tych tuneli nosi chrześcijań-
skie inskrypcje.

10—Galeriusz i Dioklecjan (303–312)
Czterdzieści lat relatywnego pokoju sprawiło, że Kościół 

był nieprzygotowany na surowe działania Galeriusza 
(który zarządzał prowincjami wschodnimi) w stosunku do 
chrześcijan. Przekonał on cesarza Dioklecjana to wznie-
cenia kolejnej fali prześladowań. Lokalne władze rów-
nały z ziemią domy modlitwy, niszczyły chrześcijańskie 
pisma i zabijały nie tylko przywódców, ale również wielu 
innych wiernych. Tysiące ginęły za odmowę składania 
ofiary kadzidlanej na ołtarzach poświęconych cesarzowi. 
Wierzący nazwali ten okres „wielkim prześladowaniem”. 
Nastąpiło ono tuż przed zmianą stanowiska Rzymu i lega-
lizacją chrześcijaństwa.

Mimo że wymieniliśmy tu z imienia tylko kilku męczen-
ników, to setki albo nawet tysiące ich współbraci oddało 
życie za wiarę w tamtych trudnych czasach. Kolejne tysiące 
były torturowane i grabione. Bóg zna ich imiona, nawet 
jeśli my nie znamy. Teraz noszą koronę życia zgodnie  
z obietnicą Jezusa: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci 
koronę życia” (Obj 2,10).

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

Tłumacz anonimowy 

—ciąg dalszy ze str. 17

WYJŚCIE Z CIENIA
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ROZDZIAŁ 25

Włamanie i nauka
Pierwszy tydzień szkoły dobiegał końca, jednak ojciec 

Sristi nadal nie przyjeżdżał. 
− Kiedy on tu będzie, ama? − zapytała dziewczynka.
− Lada chwila − odpowiedziała Czandra. Właśnie 

skończyła dzwonić dzwonkiem przed plakatem hindu-
skiej bogini. Ta bogini miała kilka ramion i siną twarz, 
jakby była martwa. Każdego ranka matka Sristi zapalała 
kadzidło i dzwoniła dzwonkiem przed nią. Wszystkie 
sąsiadki w pobliżu robiły to samo w swoich chatach 
przed ulubionymi bóstwami. Kiedy słońce pojawiało 
się w obozie co rano, rytualne dzwonki dołączały do 
piania kogutów, rozmów ludzi, brzęku naczyń i szoro-
wania zębów.

Nagle Sristi usłyszała krzyki na zewnątrz. Jakaś kobieta 
lamentowała głośno, a mężczyzna wykrzykiwał gniew-
nie. Sąsiedzi pobiegli ścieżką zobaczyć, co się stało. Sristi 
i jej matka także wyszły z chaty. Pod wielkim bananow-
cem przed małym domkiem zgromadził się tłum ludzi. 
Sristi z matką podeszły najciszej, jak się dało, patrząc 
ponad tłumem. 

− Drzwi zamknięte! Okiennice zamknięte! Jak to się 
stało? − krzyczał jakiś mężczyzna, który chodził tam  
i z powrotem.

Inni mężczyźni w tym czasie rozmawiali głośno. 
− Złodziej mógł otworzyć okiennicę, a potem 

zamknąć ją z powrotem. Albo może w ścianach jest pęk-
nięcie. Sprawdziliście ściany? A wasz gość, który tu był 
wieczorem?

− Moja biżuteria! Moje złoto! Mój ślubny naszyjnik! − 
jęczała kobieta.

Sąsiadki próbowały ją pocieszyć. 
− Nie martw się, to wyjdzie na jaw. Uspokój się. Płacz 

nie przywróci klejnotów. Może zrobiłaś coś, co przynio-
sło nieszczęście?

Ludzie w tłumie opowiadali sobie nawzajem, co się 
stało. 

− Obudziła się rano i odkryła, że zniknęła jej biżute-
ria. Trzymała ją między ubraniami w chacie. Ubrania 
zostały, a biżuterii nie ma. Nikt w nocy nie wchodził ani 
nie wychodził, a okna i drzwi były zamknięte.

Mąż nieszczęsnej kobiety zaczął na nią krzyczeć.
− Widzisz? Nie mówiłem ci, żeby nie zamiatać pod-

łogi wieczorem? Nigdy nie wiesz, co się potem może 
wydarzyć. Moja ciotka zamiotła podłogę wieczorem,  

Jyoti NepalCzęść ósma

Sristi

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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uważając bardziej, niż zazwyczaj. Nauczycielka zadawała 
pytania, żeby sprawdzić, ile uczniowie wiedzieli. 

− Ile płuc ma człowiek? − zapytała nauczycielka.
Uczniowie roześmiali się, spojrzeli po sobie, ale nikt 

nie był pewien. W końcu ktoś odpowiedział:
− Jedno.
Nauczycielka nie roześmiała się, ani nie zganiła 

ucznia. Po prostu zawiesiła plakat pokazujący organy 
wewnętrzne człowieka. Uczniowie bardzo wyraźnie 
mogli dostrzec dwa płuca. Wtedy kobieta zapytała:

− Co powoduje gorączkę?
− Przeziębienie − odpowiedział ktoś. 
− A co wywołuje problemy żołądkowe?
− Przeziębienie − znowu odpowiedział ktoś inny.
Wtedy nauczycielka pokazała ilustracje zarazków  

i bakterii, jakby widziane przez mikroskop. Wyjaśniła, że 
to zarazki wywołują choroby oraz sposób, w jaki zarazki 
przenoszą się z jednej osoby na drugą. Powiedziała, 
że ręce mogą przenosić mnóstwo bakterii. Mycie rąk 
mydłem i wodą zatrzymuje roznoszenie niektórych 
chorób. 

Do tej pory Sristi nauczyła się na pamięć wielu zdań 
na ten temat, ale nigdy tak naprawdę nie rozumiała, co 
znaczyły. Uczyła się długich fragmentów o bakteriach, 
ale nikt ich nie wyjaśnił jej w prosty sposób. Teraz jakby 
światło weszło do jej umysłu. Wszystkie zapamiętane 
rzeczy znalazły się w tym świetle i nagle zobaczyła je 
wyraźnie, bez rozmytych cieni. 

Na lekcji historii, zamiast polecenia recytowania listy 
dat i nazw, o których nic nie wiedzieli, nauczycielka 
przyczepiła do tablicy wielka mapę świata. Następnie 
zaczęła ich pytać. 

− Kto może pokazać, gdzie leży Nepal?
Sristi zaśmiała się nerwowo wraz z innymi uczniami  

i wszyscy spojrzeli po sobie. Każdy znał doskonale kształt 
Nepalu, jednak gdzie on jest na mapie?

Jakiś pewny siebie chłopiec podszedł do tablicy i wska-
zał palcem na mapę. 

− Nie, to jest Nowa Zelandia − powiedziała nauczy-
cielka. − To bardzo, bardzo daleko od Nepalu i jest oto-
czona z każdej strony oceanem. Nepal nie leży blisko 
oceanu. Czy ktoś umie znaleźć go na mapie?

Sristi już się nie śmiała, kiedy w następnej kolejności 
wyszedł do tablicy Hari, a potem Bikram, jednak wska-
zali oni na Grenlandię i Skandynawię. Dlatego nauczy-
cielka wyjaśniła:

a na drugi dzień umarła. To przynosi pecha. Mówiłem 
ci!

– Nie mogłam po prostu zostawić tego błota, które 
wniósł na butach twój kuzyn! − krzyknęła kobieta  
w odpowiedzi. Wyglądało to na początek rodzinnej 
awantury. Dzieci biegały pomiędzy dorosłymi w zbie-
gowisku. Dla nich stanowiło to ciekawe urozmaicenie.

Jakiś mężczyzna śmielszy od innych wyszedł do 
przodu. 

− Słuchajcie, nie ma teraz czasu na dochodzenie. 
Dzieci muszą iść do szkoły, bo inaczej się spóźnią.  
A ludzie powinni zjeść śniadanie. Stanie tu i krzyki nie 
załatwią waszego problemu. Musicie z żoną pójść do kie-
rownika obozu i powiedzieć, co się stało. On sam się 
zajmie złapaniem złodzieja.

Niektórzy mężczyźni wyszli z tłumu, żeby zaprowa-
dzić poszkodowane małżeństwo do kierownika obozu, 
a tamci nadal krzyczeli na siebie po drodze. 

Wkrótce wszyscy inni wracali do swoich porannych 
zajęć, rozmawiając o porannym zdarzeniu. 

Sristi podjęła przerwane przygotowania do szkoły. 
Ama wyruszyła na poszukiwanie Himala, który znik-
nął w tym całym zamieszaniu. 

W jakiś sposób jednak się znalazł w odpowiednim 
momencie i ama przyszykowała go do szkoły, po czym 
Sristi wraz z bratem pospieszyli ścieżką do bramy szkol-
nej. Dotarli jak zwykle akurat w chwili, kiedy brama się 
zamykała. 

Sristi pobiegła na szkolny apel. Jej nowa koleżanka, 
Sara, stała niedaleko. Ranek był upalny i Sristi już na 
tym etapie była spocona z powodu biegu do szkoły. 
Wzdrygnęła się na myśl o gorącej klasie. Jak dobrze, 
że pamiętała o tym, żeby włożyć trochę theethowra 
do szkolnej torby! Sama myśl o skórze o smaku chili  
i owoców sprawiła, że jej usta aż się wygięły. Na pewno 
ten smakołyk da jej otrzeźwienie na cały, senny dzień. 
Nie szkodzi, że to wbrew zasadom i że nie wolno przy-
nosić theethowra do klasy. 

Jednak tego dnia Sristi nie zjadła swojego smako-
łyku. Do szkoły przyszedł gość − zagraniczna pracow-
nica służby zdrowia, która na ochotnika zgłosiła się, żeby 
uczyć tego dnia biologii i geografii. Biologia z pracow-
nicą służby zdrowia była o wiele ciekawsza, niż z normal-
nym nauczycielem. Ta kobieta mówiła powoli prostym 
angielskim, który Sristi rozumiała. Dziewczynka sie-
działa po turecku na swojej czarnej macie na podłodze, 
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− Jak dobrze wiecie, „Nepal jest malutkim krajem 
wciśniętym pomiędzy Indie a Chiny, jak między części 
kanapki”. 

Sristi pamiętała to zdanie z ich podręcznika. Nauczyli 
się go na pamięć. Jedynym problemem było to, że Sristi 
nie widziała nigdy kanapki. 

Nauczycielka uśmiechnęła się.
− Kanapka wygląda jak roti na górze, trochę mięsa 

curry w środku i kawałek roti na dole. − Następnie wska-
zała na Chiny i powiedziała: − To jest roti na górze. − 
Potem pokazała Nepal i nagle każdy zobaczył znajomy 
kształt. − Tu jest curry pośrodku. − I na koniec wska-
zała na Indie: − A to jest roti na dole.

Dzięki tym prostym wyjaśnieniom Sristi zrozumiała 
wiele rzeczy, których dotąd jedynie uczyła się na pamięć.

ROZDZIAŁ 26

Sobotnie plany
Ponieważ koleżanka Sristi, Sara, mieszkała na drugim 

końcu obozu, prawie nigdy nie przychodziła do jej chaty, 
ani też Sristi nie odwiedzała Sary. Spotykały się za to  
w szkole. 

Pewnego dnia matka Sristi powiedziała:
− Musimy iść do dżungli po drewno na opał. Może 

znajdziemy jakieś grzyby. Moi znajomi idą do dżungli  
w sobotę i pójdę z nimi.

Sristi zerwała się z podłogi, gdzie siedziała po turecku, 
kończąc zadanie. 

− Ja też chcę iść! Ja też!
Ale ama wcale nie podzielała jej entuzjazmu. 
− To byłby cały dzień dla ciebie. I kto będzie pilnował 

Himala, jeśli pójdziesz?
Sristi pomyślała przez chwilę.
− A ciocia Rachana?
Jej matka westchnęła. 
− No... może...
− Mam koleżankę ze szkoły i chcę ją zabrać. Mogę? − 

zapytała dziewczynka.
− Pewnie, przyprowadź ją. Powiedz jej, żeby była tu 

wcześnie rano i żeby zjadła swoją porcję ryżu, zanim 
przyjdzie. To zajmie nam cały dzień − ale zapytaj naj-
pierw jej rodziców.

Sristi podskakiwała z radości. 

Tego dnia w szkole nie mogła się doczekać na Sarę. Na 
pierwszej przerwie przebiegła przez tłum dzieci, aby zna-
leźć koleżankę. 

− Słuchaj! Mam świetne nowiny! Moja mama wybiera 
się do dżungli i mogę z nią pójść. Chcesz do nas dołączyć?

Sara uśmiechnęła się na widok entuzjazmu Sristi.
− Już dobrze, uspokój się. Kiedy idziecie?
− W sobotę i zostawimy Himala z naszą sąsiadką. 

Musisz przyjść do nas wcześnie rano, ale najpierw musisz 
spytać rodziców i zjedz ryż, zanim przyjdziesz. − Sristi 
zamilkła, żeby złapać oddech.

− Poczekaj, nie mogę przyjść − powiedziała Sara.
− Czemu? − Entuzjazm Sristi opadł. − Nie chcesz?
− Bardzo chcę iść z tobą. Naprawdę bardzo bym chciała 

spędzić dzień w dżungli. Ale nie mogę iść w sobotę, bo 
mamy w domu wtedy studium biblijne. A ja chcę być też 
na tym studium. To nasz zwyczaj.

Nagle Sristi przypomniała sobie zagrzebany od dawna 
dar od Rut, który dostała jeszcze w Dardżyling. Włożyła 
go do wielkiej walizy wraz z ważnymi rodzinnymi 
pamiątkami. Jej matka trzymała to pudło zamknięte 
na metalową kłódkę. Dziewczynka zapomniała całkiem  
o Biblii. 

− Biblia? Studiujecie Biblię w twoim domu? − zapy-
tała spokojnie.

− Tak, co sobotę mamy zgromadzenie. Śpiewamy 
pieśni i uczymy się Biblii − powiedziała Sara. Potem 
spojrzała na Sristi, jakby nagle sobie coś uświadomiła. − 
Powinnaś przyjść.

− Ale idę do dżungli − powiedziała Sristi.
− W takim razie przyjdź w następną sobotę − zapropo-

nowała jej koleżanka.
− Przyjdę − obiecała Sristi i naprawdę miała taki zamiar.
Ich dzień w szkole ciągnął się w nieskończoność. Słońce 

przypiekało dach ze strzechy na szkolnym budynku, 
nie dając wytchnienia. Sristi włożyła do ust trochę the-
ethowra, pozwalając, by rozpuścił się, gdy w tym czasie 
ona próbowała nie wykrzywiać za bardzo buzi. Myślała  
o książce w metalowej walizie. Kiedy wreszcie skończą się 
lekcje, żeby mogła pobiec i wyjąć Biblię? Myślała przez 
chwilę o małej, żółtej broszurce, którą włożyła wraz  
z Biblią do walizy. Nigdy nie skończyła jej czytać. Jeśli 
chodzi o dar Rut, ani razu nawet nie wyciągnęła go  
z opakowania. 

Nagle nauczyciel stanął tuż obok niej. Dziewczynka 
powoli spojrzała na niego, nieświadoma, tego, co się dzieje.
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− Wywołałem cię trzy razy, ale nie odpowiedziałaś.
− Ja... nie słyszałam.
− Czy rozwiązałaś to zadanie w domu? Podaj mi odpo-

wiedź ze strony 40, zadanie numer 54.
Sristi szybko próbowała znaleźć stronę, ale była 

podarta. Himal musiał wydrzeć odpowiedź z zeszytu. 
Próbowała się usprawiedliwić. 
− Nie mam rozwiązania. Mój brat...
Ale nauczyciel kazał jej wstać. Poczuła kilka ostrych 

uderzeń linijki na swojej dłoni. 
− Następnym razem zrób zadanie − powiedział 

nauczyciel. 

ROZDZIAŁ 27 

Wieści z miasta
Sristi cieszyła się z powrotu do domu. Upał nie miał 

znaczenia, hałas nie miał znaczenia, nawet szkoda wyrzą-
dzona przez Himala nie miała znaczenia. Wszystko, na 
czym jej zależało, to książka ukryta w pudle. Zostawiwszy 
sandały przed chatą i zapomniawszy odłożyć je gdzieś, 
skąd nikt ich nie ukradnie, wbiegła do środka.

Pudło ukryte było pod stosem ubrań i pościeli. 
Dziewczynka odsunęła ciężkie koce. 

− Ama − zawołała – masz klucz do kłódki? − Nagle 
uświadomiła sobie, że mamy nie było w środku. Pobiegła 
do drzwi chaty, rozglądając się za mamą w pobliżu.

− Duża siostro, jestem głodny! − zawołał Himal z wnę-
trza chaty. Stukał garnkami i patelniami, szukając czegoś 
do jedzenia.

Sristi znalazła opakowanie klusek. Otworzyła torebkę 
i wręczyła mu w nadziei, że chłopiec zje zawartość w tej 
postaci.

− Duża siostro, ja chcę ugotowane kluski! Z jajkiem 
na wierzchu! − Sristi wiedziała, że malec jest naprawdę 
głodny. Zazwyczaj ama czekała na nich z posiłkiem, 
kiedy wracali ze szkoły. Dziewczynka wlała trochę wody 
do rondla.

− Duża siostro, gdzie jest ama?
− Nie mam pojęcia. Poczekaj chwilkę. − Pobiegła do 

cioci Rachany, która siedziała na schodkach u wejścia  
i kroiła ziemniaki.

− Ciociu, widziałaś mamę?
− A tak, poszła do głównego wejścia po kartki na przy-

dział żywności. Zaraz będzie z powrotem − powiedziała 

ciocia Rachana. − Dzisiaj jest dodatkowy przydział 
ziemniaków.

Sristi pobiegła z powrotem przygotować kluski 
Himalowi. Piętnaście minut później siedziała na podło-
dze z miseczką parujących klusek. Himal siedział naprze-
ciwko ze swoją miseczką. − Za gorące, duża siostro. Za 
gorące!

Odstawiła swoją miskę. Kiedy podbiegła do Himala, 
żeby mu pomóc, przybiegła Hira ze swojej chaty. 

− Sristi, dostaliście już swój przydział?
− Matka poszła po niego − odpowiedziała Sristi. 

Odłożyła nieco klusek dla Hiry.
Hira usiadła na podłodze obok Himala. 
− Och, Sristi! Szkoła staje się okropna! Co, jeśli znowu 

obleję egzamin w tym roku? Tak okropnie się martwię! 
Myślałam, że rozumiem dobrze ten materiał, ale teraz 
mi to wszystko ucieka. Wszystko, co wiedziałam, ula-
tuje mi z umysłu.

Sristi usłyszała kogoś przy drzwiach i wyjrzała, żeby 
sprawdzić. Jakiś człowiek schylał się, żeby rozwiązać 
sznurowadła butów. Zostawił je na zewnątrz i wszedł do 
chaty. Za nim Sristi dostrzegła matkę i dwóch innych 
ludzi. Jej matka niosła jakieś torby; niski mężczyzna niósł 
wielki worek ziemniaków. 

Drugi mężczyzna odstawił worek przed chatą i wszedł 
do środka. Miał na głowie nepalski kapelusz. 

− Namaskar1  − powiedział, składając ręce przed twarzą 
w geście powitania.

Trzeci mężczyzna nadal rozwiązywał buty na zewnątrz. 
Pozostawił je i pochylił się pod niskim przejściem chaty. 
Czandra dała ręką znak Sristi, aby przygotowała herbatę 
dla gości. 

Wyższy mężczyzna powiedział:
− O! To wasz syn, Himal? − Schylając się do chłopca, 

uszczypnął go żartobliwie w policzek. Himal wypluł 
kluski z powrotem do miski i pobiegł przytulić się do 
mamy.

Hira nadal jadła kluski, udając, że nie zauważa nikogo. 
Sristi rozpaliła ogień, żeby zagotować wodę na herbatę.  
Ponieważ nie było mleka, będą musieli wypić czarną 
herbatę. 

Kiedy wszyscy zajęli miejsce a herbata była gotowa, 
Sristi zaczęła uważnie przysłuchiwać się uważniej roz-
mowie. Ci mężczyźni właśnie przyjechali z Katmandu. 

1 Namaskar: Bardziej oficjalna forma przywitania „Namaste”.



34  Ziarno Prawdy  •  wrzesień 2022

Spotkali tam ojca Sristi. Byli dalekimi krewnymi Rama. 
Niski mężczyzna zaczął pierwszy. 
− Ram planował przedtem wrócić do obozu, ale 

wszystko się zmieniło. Jego szef dostał nowy kontrakt 
budowlany, więc wygląda na to, że Ram ma okazję zaro-
bić trochę pieniędzy. Zdecydował zatrzymać Radżu przy 
sobie i zostać w mieście przez kolejny rok. − Pozostali 
mężczyźni popijali herbatę, próbując nie sparzyć sobie 
palców o cienkie filiżanki.

− Wysyła ci te pieniądze. − Mężczyzna podał kopertę 
Czandrze. − Powiedział, żeby nie czekać na niego na 
święta przez następne miesiące. Może chcesz mu przesłać 
list? − Wyjął kawałek papieru z nagryzmolonym adresem.

Potem dorośli zaczęli rozmawiać o ludziach, któ-
rych znali, o najświeższych nowinach z obozu i o tym, 
co dzieje się w wielkim mieście. Śmiali się i żartowali 
hałaśliwie. Opowiadali o podróży autobusem z miasta  
i wszystkich punktach kontrolnych po drodze. 

Sristi i Hira słuchały z wielkim zainteresowaniem, choć 
udawały, że ich to nie interesuje. Wreszcie mężczyźni 
wstali, żeby odejść. Złożyli ręce na wysokości swoich 
twarzy i powiedzieli: „Namaskar, Bhowju2” do Czandry, 
a potem wyszli ubrać buty. Hira także wyszła. Sristi wie-
działa, że koleżanka pobiegnie prosto do domu i opowie 
wszystko, co usłyszała.  

ROZDZIAŁ 28

Biblia
Kiedy wszyscy się rozeszli, Sristi pozbierała cienkie 

filiżanki oraz inne naczynia i włożyła je do miski, aby 
wynieść je na zewnątrz do umycia. Kiedy wróciła do 
chaty z miską pełną czystych naczyń, jej matka otwie-
rała wielką walizę, aby schować do środka pieniądze  
i numer telefonu. 

Sristi podbiegła do niej.
− Poczekaj, ama! Mogę coś wyjąć ze środka?
Matka odsunęła się zdziwiona.
Sristi grzebała przez chwilę w papierach i dokumen-

tach z pudła. Znalazła książkę, którą dała jej Rut, ale 
małej, żółtej broszurki nie było. 

− Ama, pamiętasz tę małą, żółtą książeczkę, którą czy-
tałyśmy w Dardżylingu? Widziałaś ją?

2 Bhowju: Żona starszego brata; także stosowane jako wyrażenie szacunku wobec osób nie 
będących krewnymi.

Matka zawahała się. 
− Tak... wyjęłam ją. Jest pod poduszką. 
Sristi pobiegła do łóżka. Oczywiście, pod poduszką 

leżała bezpiecznie, zmięta mała broszurka. Dziewczynka 
usiadła po turecku na łóżku ze swoimi skarbami.

Najpierw zdjęła plastikową obwolutę z książki. 
Odciśnięte złotymi literami na czarnej oprawce wid-
niały słowa „Biblia Święta” w języku nepalskim. Sristi 
ostrożnie otworzyła książkę. Jej strony były bardzo cien-
kie. Kartkowała je. Część książki była po nepalsku,  
a część po angielsku. Dziewczynka zaczęła czytać pierw-
szy rozdział. 

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 
Spoglądając na nepalskie słowa, była przyjemnie zasko-

czona, że widzi swoje imię w pierwszej linijce: 
Nep Aadimaa Parmesworle aakash ra prithvi sristi 

garnubhayo.
„Ten Bóg musi być ważny” − uznała Sristi. 

„Zastanawiam się, dlaczego nie mamy plakatu z Jego 
podobizną na ścianie”. Spędziła jeszcze kilka minut na 
czytaniu o tym, jak Bóg uczynił świat i pierwszych ludzi. 
To była zadziwiająca opowieść − taka prosta, zrozumiała 
i tak nowa dla Sristi. 

− Ama − zapytała nagle − czy ta twoja bogini pomagała 
temu Bogu stworzyć świat?

Czandra przestała składać ubrania. 
− Co tam czytasz, córko? − Wzięła książkę i zajrzała do 

niej. − Nie pokazuj tego naszym sąsiadom.
− Czy mogę ją czytać, ama?
− Tak, wygląda na bardzo ciekawą książkę. 
Ama powiedziała, że mogą przeczytać część książki 

razem. Zatem wspólnie przeczytały kilka pierwszych 
rozdziałów. Nie znalazły tam nic na temat bogini, którą 
czciła ama. Ale znalazły mnóstwo informacji na temat 
tego Boga, który stworzył świat, i na temat wydarzeń, 
które miały miejsce, kiedy świat był jeszcze całkiem nowy. 

Ktoś zakaszlał przy drzwiach, chcąc wejść do środka. 
Czandra szybko wepchnęła Biblię pod poduszkę i zapro-
siła sąsiadkę. Reszta wieczoru upłynęła na ploteczkach, 
odrabianiu zadań domowych i obowiązkach. 

—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Sristi

Christian Light Publications, Inc., 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



Gdzie znajdę Pana?
Gdzie znajdę Pana, gdzie znajdę pokój? 

O, kto mi powie, gdzie znajdę Go? 
Pan pokój da. O, gdzie jest Pan,

Tam już niebieski błogi stan, 
Weselny strój mej duszy dań!

Chcesz li Go znaleźć, chcesz li Go 
posiąść, 

W komórce podnieś błagalną dłoń! 
W komórce swej w modlitwie łkaj

I proś: O Jezu, przyjdź i daj 
W me serce Ty pokoju raj!

Kto tylko szuka, ten pewnie znajdzie, 
Zbawiciel szczerych wysłucha próśb. 

Zapukaj więc w niebieski sklep, 
A Pan ci poda życia chleb 

I w niebo ci otworzy wstęp.

Chcę Go przebłagać, chcę Doń zapukać, 
Chcę Doń zawołać  — O, Panie, słysz! 

Cierpliwieś niósł mą wielką złość
Więc ścieżki moje błędne sprość 

l z łaską Swoją w sercu gość!

Śpiewnik Pielgrzyma, pieśń nr 180



„Kiedy bowiem przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie zaznało żadnego odpoczynku, 
ale zewsząd byliśmy uciśnieni: na zewnątrz walki, a wewnątrz obawy” (2 Kor 7,5).

Każdy z nas doświadcza takich chwil, kiedy się boimy. Strach przychodzi w różnych 
postaciach i może stać się prawdziwą przeszkodą w naszej wierze i zaufaniu do Boga. 
Wydaje się, że nasze życie z upływem czasu przynosi ciągłe powody do strachu. 

U małych dzieci lęk powstaje z powodu braku zrozumienia. Dzieci mogą bać się 
ciemności albo różnych osób, o których mają złe wyobrażenia. Zmagają się ze złymi 
snami i budzą się przestraszone. 

Nastolatki mogą bać się odpowiedzialności i nowych wyzwań. Młodzi mężczyźni często 
boją się zagrożenia wojną i prawdopodobieństwa powołania do armii. Ludzie w średnim 
wieku mogą obawiać się utraty zdolności finansowej lub wyniszczającej choroby. Starsze 
osoby czują strach przed zależnością od innych i rosnącą bezradnością. W Księdze 
Kaznodziei Salomona 12,5 czytamy o tym, że starsi ludzie boją się wysokich miejsc i tego, 
co może stać się w drodze. 

Czy zdarzyło się wam kiedyś obudzić w nocy z powodu strachu, ponieważ nie mogliście 
się poruszyć albo ponieważ diabeł atakował waszą wiarę w Boga? Próbowaliście wtedy 
modlić się, ale nie mogliście? Leżeliście trzęsąc się i sparaliżowani strachem, pragnąc 
jak nigdy, żeby obok był ktoś, kto mógłby ująć was za rękę i modlić się za was albo 
wypowiedzieć słowa pocieszenia?

Lecz nie jesteśmy sami. Te straszne chwile to ciężkie próby. Musimy pamiętać, że Bóg 
nie chce, abyśmy żyli w strachu, ale byśmy Mu zaufali z całego serca. Musimy żyć w wierze 
przez cały czas, abyśmy nie zostali zwyciężeni przez strach w godzinie próby. Ufaj Bogu 
zawsze i w każdej sprawie. 

Chciałbym pomóc wam zapamiętać tę minilekcję z Biblii. Są dwa sposoby ufania Bogu. 
Ufamy Mu, kiedy pochłania nas strach. Psalm 56,3 mówi: „Ilekroć strach mnie ogarnia, 
ufam Tobie”. Ale lepiej jest zaufać Bogu, aby nie dopuścić do siebie strachu. I o tym 
mówi fragment z Księgi Izajasza 12,2: „Zaufam i nie będę się lękał”. Bóg pragnie naszego 
zaufania, zanim dopadnie nas strach. 

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czy odczuwasz lęk?

—James Baer


