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3„Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły.” Księga Powtórzonego Prawa 6,5

Szafarze zasiewu

Czasem niepokoi nas jedno pytanie dotyczące hoj-
ności. Ile pieniędzy powinniśmy dawać? Powinienem 
dawać wszystko? A co wtedy, jeśli muszę zapłacić 
czynsz, a mój przyjaciel nie ma na jedzenie? Czy 
mam poświęcić czynsz i stracić mieszkanie, żeby 
go nakarmić? Lista podobnych pytań ciągnie się  
w nieskończoność.

W czasach starotestamentowych istniał nakaz 
oddawania Panu dziesięciny. Jest o tym mowa  
w wielu miejscach, począwszy od Księgi Rodzaju 
14,20, gdzie Abram oddał dziesięcinę Melchizedekowi. 
Księga Kapłańska 27,31 nakazuje dodać 5 procent 
nawiązki w przypadku odkupienia własnej dziesię-
ciny, a werset 32 mówi, że „każde dziesiąte będzie 
poświęcone PANU”. Tutaj i w innych miejscach 
Starego Testamentu czytamy o tym, że dziesięcina 
należy do Pana.

Nakaz dziesięciny jest zastanawiająco nieobecny  
w Nowym Testamencie. Jezus poczynił aluzję do 
dziesięcin składanych z mięty, kopru i kminku, 
ganiąc faryzeuszy za naruszanie  ważniejszych spraw 
w Prawie Mojżeszowym: sprawiedliwego sądu, miło-
sierdzia i wiary. W listach Pawłowych i pozostałych 
pismach apostolskich nie ma ani jednej wzmianki  
o dawaniu dziesięciny.

Ile powinniśmy dawać? 
Nowy Testament przedstawia inną, i może nawet 

trudniejszą naukę o dawaniu. Ewangelia Łukasza 
6,38 mówi: „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę 
dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się 
dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mie-
rzycie, taką będzie wam odmierzone”.

Wdowa w Ewangelii Marka 12,42 dała o wiele 
mniej niż inni, ale Jezus „zawołał swoich uczniów 
i powiedział im: Zaprawdę powiadam wam, że ta 
uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy 
wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali  
z tego, co im zbywało, ale ona ze swego ubóstwa 
wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie”.

Jak powinniśmy dawać?
Paweł poruszył kilka spraw związanych z hojno-

ścią w 9 rozdziale 2 Listu do Koryntian. Zachęcił 
tamtejszy kościół, żeby zbierał pieniądze przed jego 
przyjściem. W wersetach 6–7 pisze: „Lecz mówię: 
Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje 
obficie, obficie też żąć będzie. Każdy jak postanowił  
w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani  
z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje”.

Powyższe wersety podsumowują całe życie chrze-
ścijanina. Dawaj wszystko, co masz! Włóż w to całe 

—Alvin Mast

słowo
OD REDAKCJI

Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie  
na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. Księga Habakuka 2,2
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serce. Dawaj radośnie. Jeśli dałeś ze wzdychaniem, to 
dałeś za dużo. A Bóg miłuje radosnego dawcę. Życie 
chrześcijańskie to służenie Bogu z całego serca: w wol-
ności i z radością, a nie z poczucia obowiązku albo ze 
strachu przed karą. Powinniśmy stale wzrastać, a przy 
tej okazji powinno rosnąć nasze oddanie dla Pana.

Drugi List do Koryntian 9,7 tłumaczy, żeby nie 
dawać, jeśli nie mamy. Nie dawajmy z obowiązku − 
to nie byłoby dawanie z serca. Nie róbmy tego pod 
wpływem jakiegoś impulsu − należy dawać rozsądnie  
i umieć to zaplanować. Powinniśmy oddać Bogu serce, 
służąc radośnie swoimi pieniędzmi i czasem. Niech 
nasza hojność będzie efektem właściwych przemyśleń 
(Łk 14,25–35).

Dając, nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi, pra-
gnąc ludzkich pochwał kosztem uwielbienia dla Boga. 
Coś takiego byłoby pychą życia (Mt 6,1–4).

Werset 10 naszego tekstu przewodniego zwraca 
uwagę na siewców: „A ten, który daje ziarno siewcy, 
niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno 
rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości”. 
Zasiew jest ilustracją wielu pojęć w Biblii. Tym, który 
daje ziarno, jest Bóg.

Błogosławieństwo dawania
Bóg daje ziarno i chleb do jedzenia, pomnażając 

zasiew na roli. W tym wersecie to my jesteśmy porów-
nani do siewcy. Bóg daje nam ziarno, żeby je siać,  
a potem przerabiać na mąkę i wypiekać chleb.

Bóg daje nam ziarno również po to, żeby je siać dla 
innych. Mówi, że chodzi o dawanie jałmużny, które 
„zwiększa plon naszej sprawiedliwości”. Nie dajemy po 
to, żeby się wzbogacić. Ponieważ jesteśmy usprawiedli-
wieni przez Boga, dlatego kochamy dawać.

Przyjrzyjmy się tej ilustracji. Bóg zaspokaja nasze 
potrzeby na wiele sposobów. Obdarza nas wiedzą, siłą, 
zdrowiem i odwagą, żebyśmy pracowali na własne 
utrzymanie. Otrzymując pieniądze, część z nich prze-
znaczamy na jedzenie. Nie zjadamy jednak wszyst-
kiego, ponieważ część powinniśmy zasiać (rozdać). 
Gdybyśmy wszystko zasiali (rozdali), nie mielibyśmy 
co jeść.

Skutki dawania
To my decydujemy, ile potrzebujemy na jedzenie,  

a ile możemy dać w ramach jałmużny. Siejemy dla 
siebie i dla innych; w ten sposób okazujemy, jakie serce 
dla ubogich ma sam Bóg.

Ciekawe jest również określenie „zwiększać” w wer-
secie 10. Pochodzi ono z greki i w oryginale jest zwią-
zane z prowadzeniem chóru, odnosząc się do harmonii 
albo do rozwoju łańcucha wydarzeń. Jedno prowadzi 
do drugiego: lato i zima, upał i zimno, siew i zbiory 
− to wszystko regularnie następuje po sobie. Dobrym 
przykładem biblijnym jest Drugi List Piotra 1,5–8. 
Wszystko płynie tam doskonale w harmonii, a różne 
głosy zlewają się, tworząc piękną muzykę. Za całością 
stoi dyrygent, dbający o piękno i zgranie wszystkich 
instrumentów.

Kiedy Bóg prowadzi chór, a my do niego dołączamy, 
wówczas piękno i harmonia mogą zapierać dech. 
Wszystko płynie razem, a ludzie są spełnieni i rado-
śni. Pojawia się łańcuch wydarzeń taki, jakiego pragnie 
Bóg. Świat jest karmiony, a Bóg uwielbiony.

Ufamy, że czytając artykuły w niniejszym numerze 
będziecie nakarmieni i zdolni przekazać innym Dobrą 
Nowinę, że Jezus jest Chrystusem i Panem.

Musimy zakończyć fragmentem z Drugiego Listu 
do Koryntian 9,11–15: „Abyście byli wzbogaceni we 
wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że  
z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. 
Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja 
niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dzięk-
czynienia składane Bogu. Gdyż przez doświadczenie 
tej posługi chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni 
wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusa i hojni 
w udzielaniu im i wszystkim innym; a modląc się za 
was, tęsknią za wami z powodu obfitującej w was łaski 
Bożej. Bogu niech będą dzięki za jego niewypowie-
dziany dar”.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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4. Odnoszenie się do słabych
„A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz 

nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii”  
(Rz 14,1).

„A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić 
słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba” 
(Rz 15,1).

„Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, 
pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądź-
cie cierpliwi dla wszystkich” (1 Tes 5,14).

„Dla słabych stałem się jak słaby, aby słabych pozyskać. 
Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim spo-
sobem niektórych zbawić” (1 Kor 9,22).

Słabi. Mocni. Czy słuszne jest dzielenie ludzi na takie 
kategorie? Czy wolno nam zaliczać siebie samych do 
jakichś podgrup? Owszem, fakty są faktami i w róż-
nych kwestiach jesteśmy słabi lub mocni. W związku 
z tym, jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za siebie 
nawzajem. Jeśli chcemy uważać sami siebie za moc-
nych, to mamy obowiązki wobec słabych. Jeśli we wła-
snych oczach jesteśmy słabi, to my również mamy przed 
Bogiem pewne zobowiązania.

Zanim zaczniemy mówić o słabych, powinniśmy 
wyraźnie oddzielić ich od ludzi cielesnych.

Osoba słaba ma wiarę, lecz trapią ją wątpliwości, czy 
Bóg akceptuje jej słabości. Jest zakłopotana wieloma szcze-
gółami i czasami je wyolbrzymia, choć są drugorzędne 
wobec podstawowych doktryn. Na przykład, Paweł 
wspomina o obchodzeniu konkretnych dni jako świętych 
albo przestrzeganiu konkretnej diety. Niektórzy chrześci-
janie uważają zdecydowanie, że nie powinno się pracować  
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Relacje w Kościele

w niektóre dni − na przykład w Boże Narodzenie, Wielki 
Piątek czy rocznicę Wniebowstąpienia Pana. Inni równie 
zdecydowanie nie traktują tych dni jako świąt wolnych 
od pracy, ponieważ kojarzy im się to z bałwochwalstwem. 
Jeszcze inni uważają, że należy jeść wyłącznie „zdrową 
żywność”.

Natomiast człowiek cielesny kocha siebie samego  
i świat. Nie dba o podobanie się Bogu, lecz chce zado-
wolić sam siebie. Jego miłość własna nie wynika ze słabej 
wiary, lecz z grzechu. Jeśli spiera się o szczegóły, to nie 
dlatego, że chce czynić dobrze − on próbuje robić wra-
żenie uduchowionego. Taką osobę należy napomnieć,  
a jeśli się nie opamięta, to wykluczyć ze społeczności.

Wracając do słabych, to problemy w relacjach między 
nimi a mocniejszymi braćmi są opisane w Liście do 
Rzymian 14,3: „Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, 
który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, 
który je, bo Bóg go przyjął”. Mocni odczuwają pokusę, 
żeby pogardzać słabymi. Słabi natomiast są kuszeni, by 
osądzać mocnych. Gdy jedni albo drudzy poddają się 
pokusie, wtedy pojawiają się problemy w braterskich 
relacjach.

W 14 rozdziale Listu do Rzymian widzimy kilka 
innych zasad. Pierwsza z nich pojawia się w werse-
cie ósmym: „należymy do Pana”. Powinniśmy brać 
pod uwagę, jak to, co robimy, wpływa na naszą relację  
z Bogiem. Czy będzie się cieszył, jeśli kupię sobie drogi 
samochód, skoro wystarczyłby mi dwa razy tańszy? Nie 
chodzi o to, żebyśmy żyli w stałym stresie na temat tego, 
co wolno, a czego nie wolno. Natomiast wzrastając  

—Isaac D. Martin

Wzajemne stosunki między braćmi 

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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łowienie ryb jest źle widziane (z powodów bardziej lub 
mniej słusznych) i mogłoby stanowić problem w rela-
cjach z braćmi, to należałoby porozmawiać z synami  
i wytłumaczyć im, że relacje w kościele są ważniejsze od 
własnej przyjemności.

Pastorzy i ich rodziny mają w tych sprawach jeszcze 
więcej ograniczeń niż pozostali członkowie społeczno-
ści. Muszą być „wszystkim dla wszystkich” bardziej od 
innych. Brat, który nie jest w gronie przełożonych, może 
pojechać na wystawę sprzętu rolniczego albo na zjazd 
pszczelarzy. Pastor już niekoniecznie. A przynajmniej 
powinien pomyśleć dwa razy i zastanowić się, czy daje  
w ten sposób dobre świadectwo innym.

Jedno zastrzeżenie: nie wolno zakładać, że skoro „nic 
samo w sobie nie jest nieczyste”, to możemy sobie pozwa-
lać na życie w grzechu. Nie o to tutaj chodzi. Paweł nie 
próbuje usprawiedliwiać nieczystości, którą wymienia  
w Liście do Galacjan 5,19 w jednym szeregu z cudzołó-
stwem, nierządem i pożądliwością.

Błędem byłoby również wnioskować z wersetu 14, że 
skoro sumienie kogoś nie uwiera z konkretnego powodu, 
to wszystko musi być w porządku. Fakt, że nie odczu-
wamy w danej sprawie niepokoju, nie jest wyznaczni-
kiem dobra i zła. Jest nim Słowo Boże.

Weźmy pod uwagę jeszcze jedno: większość z nas lubi 
uważać siebie samych za mocnych. Pamiętajmy jednak, 
że granica między „mocnym” a „cielesnym” może być 
dość cienka. Jeśli „mocny” chrześcijanin szydzi z wąt-
pliwości słabszego, to znaczy, że sam jest bardziej ciele-
sny niż mocny.

Wreszcie, bracia uważani przez nas za słabych są nam 
bardzo potrzebni. Wyobraźmy sobie społeczność samych 
mocnych chrześcijan, w której nikt nie musi ćwiczyć 
cierpliwości i znosić innych. Jak takie zgromadzenie 
miałoby dojrzewać duchowo? Jezus tak zaprojektował 
Ciało, że bardziej wstydliwe członki są potrzebniejsze  
(1 Kor 12,22).

Poza tym, brat postrzegany przez nas jako słabszy 
może nam wskazywać na coś, czego jeszcze nie widzimy. 
A kiedy zobaczymy, może okazać się, że przez cały czas 
to on był mocny.

5. Biblijne rozwiązanie
Bóg nakłada na wszystkich odpowiedzialność za wła-

ściwe relacje. Zastanówmy się nad następującym naucza-
niem Jezusa w tej kwestii. On sam powiedział: „Jeśli 
więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz 
sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie; zostaw swój 

w łasce i poznaniu Boga, uczymy się konsultować z Nim 
odruchowo każdą decyzję.

Druga zasada dotyczy nas samych. Werset dwunasty 
mówi tak: „Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachu-
nek Bogu”. Gdy staniemy w końcu przed Bogiem, wtedy 
się okaże, czy nasze wybory były budujące duchowo. 
Ponieważ życie duchowe jest zmienne − dojrzewamy, ale 
czasem również słabniemy − każda nasza decyzja musi 
być dokonywana w świetle duchowości. Czy wzrastamy 
w łasce? (2 P 3,18) Czy może stajemy się coraz bardziej 
cieleśni (Rz 8,6)?

Trzecia zasada dotyczy również naszego brata. Czy to, 
co robimy, może przyczynić się do jego upadku? Jeśli 
tak, to my mamy problem. Ta zasada może narzucać na 
nas pewne ograniczenia, a przynajmniej tak się wydaje. 
Możemy się bronić twierdząc, że przecież nawet najdrob-
niejsza sprawa może potencjalnie stanowić przyczynę 
potknięcia dla różnych osób. Mimo to, Bóg wszystko 
widzi, a jeśli „zgorszymy jednego z tych najmniejszych” 
(Mt 18,6), to zdamy z tego sprawę przed Nim.

Pisząc o diecie, Paweł stwierdził właściwie, że „wszystko 
zależy od tego, jak na to patrzymy”. Oto jego własne 
słowa: „Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że 
nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko 
dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nie-
czyste” (Rz 14,14).

Czy ta zasada dotyczy wyłącznie pokarmów? Nie, 
ponieważ Paweł odnosi ją również do obchodzenia świąt. 
Nietrudno sobie jednak wyobrazić inne przykłady zacho-
wań mogących zgorszyć czytelników. To, co dla jednych 
chrześcijan jest czyste, dla innych może być nieczyste.

Do tej kategorii można zaliczyć na przykład ubiór. 
Przypuśćmy, że jakaś rodzina przenosi się do bardziej 
konserwatywnej społeczności niż macierzysta. Powinni 
się dostosować w tej kwestii do nowych okoliczno-
ści, choć sami są bardziej liberalni i nie mają takich 
zwyczajów.

Podczas formalnych nabożeństw brat powinien zapiąć 
marynarkę, jeśli w rozpiętej mógłby kogoś zgorszyć. Po 
prostu ze względu na samopoczucie innych. Tymczasem 
niejeden brat w takich sytuacjach wzruszyłby ramionami 
i dał innym wolność według zasady: „Każdy niech będzie 
dobrze upewniony w swoim zamyśle” (Rz 14,5).

Innym przykładem może być spędzanie czasu wol-
nego. Załóżmy, że jakiś brat lubi łowić ryby i spędzać 
w ten sposób czas ze swoimi synami, a poza tym lubi 
zjeść dobrze przyrządzoną rybę. Jeśli w jego społeczności 
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Fragment z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza mówi, 
jak postąpić z bratem, który zgrzeszył przeciwko nam. 
Najpierw idź do niego i powiedz mu o tym. Spróbuj to 
zrobić w taki sposób, żeby mu dać sygnał, że pragniesz 
podtrzymania dobrych relacji. Pamiętaj, że to jest sprawa 
tylko między nim a tobą. Jeśli cię ten temat dręczy, to 
nie mów innym. Powiedz jemu. Jeśli nie będzie chciał cię 
wysłuchać, weź ze sobą jednego albo dwóch braci. Jeśli 
nie będzie chciał rozmawiać z nimi, powiedz kościołowi. 
Ta sprawa musi znaleźć rozwiązanie. 

Kiedy mamy świadomość zepsutych relacji między 
nami a bratem lub siostrą, czasem odczuwamy pokusę, 
żeby pomyśleć, że nie są nam one właściwie potrzebne.  
A to nieprawda. Nie możemy mieć dobrej relacji  
z Bogiem, dopóki wszelkie relacje z ludźmi nie są na tyle 
dobre, na ile to od nas zależy.

Tak czy owak, gdy ktoś ma coś przeciwko nam, jeste-
śmy odpowiedzialni za to, żeby spór zażegnać. Nie 
powinniśmy mówić: „Jeśli on ma coś przeciwko mnie, 
niech przyjdzie do mnie” ani „przecież on wie, że zgrze-
szył przeciwko mnie; jeśli będzie pokutował, to może 
przyjść i powiedzieć mi o tym”. Utrzymywanie pokoju  
w kościele jest wspólną sprawą. A szczególnie naszą 
własną.

Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się 
ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar”  
(Mt 5,23–24).

Później powiedział również: „Jeśli twój brat zgrzeszy 
przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłu-
cha, pozyskałeś twego brata. Jeśli zaś cię nie usłucha, weź 
ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie 
zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde 
słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz kościołowi. A jeśli 
kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin 
i celnik” (Mt 18,15–17).

Obydwa fragmenty wskazują, że problemy z rela-
cjami w społeczności należy rozwiązywać szybko. Nawet 
nie składaj ofiary, jeśli wiesz, że brat ma coś przeciwko 
tobie. Ta sprawa nie może czekać aż do dnia Wieczerzy 
Pańskiej. Zajmij się nią już teraz. Zostaw dar na ołtarzu 
i pojednaj się, a potem wróć i złóż ofiarę.

Greckie słowo przetłumaczone jako pojednanie niesie 
w sobie ideę głębokiej przemiany. Nie oznacza to jednak, 
że to ty masz spowodować, iż ktoś zmieni myślenie na 
twój temat. Samousprawiedliwiające wyznania nie odna-
wiają relacji. Jeśli wiesz, że ktoś ma coś przeciw tobie, 
to dowiedz się, o co chodzi. Następnie uznaj, że jesteś 
tylko człowiekiem. Jeśli wyrządziłeś krzywdę nieumyśl-
nie, to nie wypieraj się winy. Zapytaj, co możesz zrobić, 
żeby naprawić szkodę. Jak mówi pewien biskup, dobrze 
jest poszukać własnego błędu i przyznać się do niego. To 
potrafi otworzyć innych.

W 15 rozdziale 1 Listu do Koryntian Paweł przedsta-
wia doktrynę zmartwychwstania. Moglibyśmy rozważać 
wiele jej wątków, lecz ja skupię się tutaj na tym, który 
dotyczy siania.

„I to, co siejesz, to nie ciało, które ma powstać, ale gołe 
ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. Bóg zaś 
daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z ziaren właściwe 

jemu ciało. (…) Tak też jest ze zmartwychwstaniem 
umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrze-
szane w niezniszczalności; sieje się w niesławie, a jest 
wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrze-
szane w mocy; sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane 
ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe” 
(1 Kor 15,37–38; 42–44).

Chrystus, nasienie niezniszczalne
—Titus Horst
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W ostatniej fazie życia rośliny dojrzewa ona i wydaje 
nasienie. Kiedy okres Starego Testamentu zbliżał się ku 
końcowi, narodził się Chrystus jako nasienie Nowego 
Testamentu. W Ewangelii Jana 7,42 czytamy: „Czyż 
Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potom-
stwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie miesz-
kał Dawid?”. Bóg wykonał swoje dzieło przez świę-
tych Starego Testamentu, którego epoka osiągnęła 
dojrzałość.

„Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego 
Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem; 
aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy 
dostąpili usynowienia” (Ga 4,4–5). Chrystus był nasie-
niem dojrzałej rośliny. Gdy wypełnił się czas Starego 
Testamentu, Bóg posłał swego Syna Jezusa, żeby Ten 
umarł i został złożony w grobie. Chwała Bogu za to, 
że On zmartwychwstał do nowego życia, wydając 
nową roślinę w nowej epoce. Tą nową rośliną jest Jego 
Ciało, czyli Kościół. Stary Testament został zasiany 
jako ciało naturalne, lecz przez Zmartwychwstanie 
Chrystusa powstało nowe ciało duchowe. Święci 
Starego Testamentu używali w ramach oddawania czci 
Bogu wiele naturalnych środków, które mogli zobaczyć 
i których mogli dotknąć. Lecz nasza relacja z Bogiem 
i oddawanie Mu czci w erze Nowego Testamentu ma 
wymiar duchowy.

„Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest  
w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z mar-
twych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali 
w nowości życia” (Rz 6,4). Czy zastanawia-
liście się nad przywilejem uczestniczenia  
w życiu tej nowej rośliny poprzez Chrystusa 
i Jego Kościół? Musimy jednak pamiętać, 
aby codziennie krzyżować swoje „ja” i swoje 
pragnienia, pozwalając Duchowi Świętemu 
tworzyć w nas nowe życie i pozostawać  
w Jego duchowej roślinie.

Ta nowa roślina przypomina starą, lecz 
Chrystus oferuje nam nową i lepszą drogę niż ta, której 
doświadczała większość świętych Starego Testamentu. 
Na przykład w Kazaniu na Górze (Ew. Mateusza, 

rozdziały 5–7) Jezus podnosi wymagania świętości  
w stosunku do Starego Testamentu.

Czyżby zatem Stary Testament był bezwartościowy, 
skoro Nowy jest lepszą drogą? Żadną miarą! „Po co 
więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, 
aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę”  
(Ga 3,19). „Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom 
Boga? Nie daj Boże! Gdyby bowiem zostało dane prawo, 
które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście 
byłaby z prawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod 
grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została 
dana wierzącym” (Ga 21–22). „Tak więc prawo było 
naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli 
usprawiedliwieni” (Ga 3,24).

Miejsce i cel starego Prawa (starej rośliny) polegało 
na pokazaniu ludziom ich grzeszności i jej konsekwen-
cji, „aż do przyjścia potomka”. Prawo ukazuje nam, że 
jesteśmy w beznadziejnym położeniu i przyprowadza do 
Chrystusa, żebyśmy mogli przyjąć Jego ofertę zbawie-
nia przez wiarę.

„Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub 
złotem, zostaliście wykupieni z (…). Lecz drogą krwią 
Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego (…). 
Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z nie-
zniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa 
na wieki” (1 P 1,18–19; 23).

Bóg umieszcza nasienie niezniszczalne w sercach 
i umysłach ludzi odkupionych drogocenną krwią 
Chrystusa. Tak, Nowy Testament jest również dojrzałą 
rośliną wydającą nasienie. Każdy uczeń Jezusa ozna-

cza latorośl tej niezniszczalnej rośliny, którą jest 
Chrystus Jezus. Jest on niezniszczalnym, nie-

śmiertelnym potomstwem, które żyje 
wiecznie w Chrystusie.

Nośmy ten bezcenny 
skarb w naszych sercach  
i nigdy nie sprzedajmy go za 

srebro i złoto, które niszczeją.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Większość z nas ma skłonność do lenistwa. Może pamię-
tamy czasy, gdy rodzice musieli nam pomagać w prze-
zwyciężeniu tej przywary, narzucając ograniczenia, upo-
minając i wymuszając wykonywanie poleceń, co czasem 
wiązało się z ukaraniem. Patrząc na tych, którzy nigdy nie 
nauczyli się pilności, jesteśmy bardzo wdzięczni, że ktoś 
pomógł nam rozwijać dobre nawyki i uznanie dla pracy.

Mimo że naszym celem nie jest posiadanie najpięk-
niej utrzymanej posesji w kraju, to jednak schludność 
naszych domów i ogródków jest ważnym świadectwem 
dla sąsiadów. Dbałość o to, co posiadamy, pokazuje naszą 
świadomość, że zarządzanie Bożym stworzeniem poczy-
tujemy sobie za przywilej. Dostrzegamy również zagro-
żenia związane z podsycaniem swojego „ego” poprzez 
drogie i wyszukane ozdabianie ogrodów i domów. Coś 
takiego przekracza granicę zarządzania, stając się samo-
lubnym korzystaniem z zasobów danych przez Boga. Czy 
nie lepiej byłoby spożytkować je dla dobra tych, którym 
się gorzej powodzi? Nasze posesje nie powinny być ani 
najbardziej zrujnowane, ani najbardziej wymyślne. Bóg 
pragnie, żebyśmy byli pracowici, zachowując jednocze-
śnie wieczne priorytety.

W Księdze Przypowieści 24,30–34 Salomon mówi, że 
przechodził obok pola leniwego gospodarza, które było 
zarośnięte cierniem i pokrzywami. Przejeżdżając drogą  
i mijając zaniedbane pole, możemy sobie wyrobić pewne 
wyobrażenie o właścicielu. Nie znamy przyczyn zanie-
dbania, ale możemy się zastanawiać, czy docenia on war-
tość i potencjał swej własności. Może miał dobre zamiary, 
ale ich nie zrealizował. Może był zbyt zajęty innymi spra-
wami. Bez względu na powód, właściciel nie będzie zbie-
rał tego, co by chciał, lecz raczej to, czego by nie chciał.

Salomon zauważył na tym polu kamienny mur, który 
był zburzony. Przechodnie mogli wejść, zostać tam, jak 
długo chcieli, i wyjść wtedy, kiedy chcieli. Tacy niepro-
szeni goście mogą narobić wielu szkód. Nie dbają o cudzą 
własność, tylko robią to, co im się spodoba.

Bóg dał każdemu z nas jakieś „pole” do utrzymy-
wania i ozdabiania. Musimy zaorać twardą, kamieni-
stą glebę i przygotować ją pod zasiew dobrym ziarnem. 
Elementem tego pola jest nasze życie osobiste. Ciernie 

i pokrzywy naszej pychy, niezależności, egocentryzmu, 
gniewu, nienawiści, narzekania, nieposłuszeństwa, nie-
szczerości, braku szacunku i lenistwa będą rosły, jeśli nie 
wykorzenimy ich dokładnie. One nie potrzebują pielę-
gnacji; urosną bez najmniejszego wysiłku z naszej strony. 
Musimy siać, a potem pielęgnować dobre ziarno Ducha: 
miłość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wiarę, 
pokorę, wstrzemięźliwość (Ga 5,22–24).

Bóg i inni ludzie widzą nasze pole. To, co na nim 
rośnie, jest „legitymacją” właściciela. Ciernie i pokrzywy 
zdominują wszystko, gdy będziemy zajęci innymi spra-
wami; nawet tymi, które same w sobie są słuszne. Jeśli 
zaniedbujemy swoje pole, to jesteśmy leniwi − mimo że 
możemy być bardzo zajęci.

Czy moje relacje są takie, jak powinny? Czy moja mowa 
jest zawsze miła i zaprawiona solą? Czy mój wygląd wska-
zuje na pokornego i cichego ducha, czy pragnienie uzna-
nia ze strony świata? Czy jestem szczery i przejrzysty 
we wszystkim, czy może próbuję zamaskować naganne 
postępowanie? Czy moje sprawy związane z biznesem 
utrudniają zaangażowanie w kościele? Czy mam odpo-
wiedni szacunek dla władz? Czy daję wyraźne świadec-
two jako uczeń Jezusa? Czy On może się mną posłużyć, 
jeśli potrzebuje czyichś rąk, nóg albo ust? Jestem Józefem 
czy Absalomem? Esterą czy Jezebel? Nigdy tych ludzi nie 
poznaliśmy, ale czytamy w Biblii, jakie było ich życie.  
A co mówi o mnie moje życie?

Jeśli jesteśmy rodzicami, to elementem naszego pola jest 
rodzina. Czy nasze relacje małżeńskie honorują Chrystusa 
i Jego Kościół? Czy nasze życie rodzinne zapewnia sta-
bilność dzieciom, czy muszą szukać jej gdzieś indziej? 
Czy nasze dzieci są błogosławieństwem dla szkoły, czy 
może potrzebują stałego karcenia i napominania? Czy 
chętnie przyjmują wiarę i praktykę Kościoła, czy może 
trzeba ja namawiać i zachęcać do odpowiedniej postawy? 
Czy nasze domy są wystarczająco mocne i stabilne, żeby 
pomagać cierpiącym i potrzebującym? Przypominają dom 
Abrahama czy Helego? Dom Stefanasa czy Jeroboama? 
Oczywiście, nigdy nie odwiedzaliśmy tych ludzi, ale 
wiemy całkiem sporo o tym, jak funkcjonowały ich 
rodziny. Jaki owoc przynosi mój dom?

—Jacob Weaver

Pole leniwego
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i osłabiając przekonania. Nasze rodziny i kościoły potrze-
bują solidnego kamiennego muru utrzymywanego  
w dobrym stanie. Szatan szuka słabych punktów, przez 
które mógłby wniknąć do środka, zostać tak długo, jak 
zechce i wyjść, kiedy mu się spodoba. On chce pozosta-
wić za sobą całkowitą ruinę.

Zadaliśmy wiele pytań, na które najlepiej odpowie Bóg 
i ludzie obserwujący nasze życie. Może myślimy, że oni 
nie są w stanie nas właściwie ocenić, ale Jezus mówi: 
„Poznacie ich po owocach” (Mt 7,16). Przede wszystkim, 
pozwólmy Słowu Bożemu, żeby nas sądziło. Musimy 
pozwolić Duchowi Świętemu, żeby nas badał i nauczał. 
On często mówi do nas przez innych, którzy mają na 
sercu nasze dobro duchowe i kochają nas.

Czy jesteśmy jak pracowity gospodarz czy jak leniwy? 
Co mówi o nas nasze pole? „Staraj się, abyś stanął przed 
Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się 
czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy” 
(2 Tm 2,15).

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dopiero kiedy przyjrzymy się wnioskom Salomona, 
możemy zacząć się zastanawiać nad naszymi zmartwie-
niami: „Wysłuchaj podsumowania wszystkiego: Bój się 
Boga i przestrzegaj jego przykazań. Ponieważ to jest cały 
obowiązek człowieka” (Kzn 12,13). Bóg dał nam sposoby 
znalezienia ulgi. 

1. Wyznanie. „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki  
i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. 
Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,16). 
Kiedy tylko ukrywamy krzywdy wyrządzone innym albo 
hodujemy gorycz w związku z tym, jak zostaliśmy potrak-
towani, wówczas zaczynamy się bronić i próbujemy uspra-
wiedliwiać się na podstawie zachowania innych. To nisz-
czy relacje i powoduje emocjonalne napięcie, które czasem 

Boży przepis na pokój

Jeśli Bóg przydzielił nam jakiś obowiązek w lokalnym 
kościele albo w szkole, to on jest elementem naszego pola. 
Jak wypełniamy powierzane nam zadania? Czy nasza spo-
łeczność ma pozytywny wpływ na inne? Czy funkcjo-
nuje na biblijnym fundamencie? Czy rodziny w naszym 
kościele wyznają biblijne wartości i prowadzą konserwa-
tywny styl życia? Czy rozwijamy w kościele przekonania, 
które zachowają jego ciągłość na kolejne pokolenia? Czy 
w naszych społecznościach widać wyraźnie dobre świa-
dectwo życia? Czy nasze poglądy na temat bieżących pro-
blemów są trwałe, czy może tracimy grunt, staczając się 
w odstępstwo? Czy istnieje w naszych kościołach takie 
wytchnienie i stabilność, że wydają się kawałkiem nieba 
na ziemi w tych trudnych czasach zamieszania i gwał-
townych zmian? Czy nauczanie Chrystusa jest zasadą 
i przewodnikiem w naszym zgromadzeniu? Jesteśmy 
jak kościół w Smyrnie czy w Laodycei? Jak kościół  
w Filadelfii czy w Sardes?

Wprawdzie nigdy nie byliśmy w tych kościołach, ale 
wiemy, co powiedział o nich Chrystus. Co by powie-
dział o naszym? Mamy wroga, który chętnie zaata-
kuje nasze „pole” i zburzy „kamienny mur”, wpływa-
jąc na programy nauczania, podważając nasze wytyczne 

Czy w miarę upływu lat i rosnącej presji życiowych 
wyzwań zadajemy sobie czasem pytanie o sens życia? 
Możemy stanąć twarzą w twarz z napiętym harmonogra-
mem dnia codziennego i odpowiedzialnością za zarządza-
nie domem albo nadzorowanie pracowników. A może sta-
jemy wobec popsutych relacji, które tylko pogarszają się  
z upływem czasu? Albo może spoglądamy na to, co już zbu-
dowaliśmy lub nabyliśmy po latach pracy i zastanawiamy 
się, kto też będzie tego doglądał, kiedy nam zabraknie sił?

Salomon również zadawał sobie pytania na temat sensu 
życia: „Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, 
który podejmuje pod słońcem?” (Kzn 1,3). Odkrył, że 
brzemię bogactwa powoduje trudności w zasypianiu (Kzn 
5,12). Dręczyło go, że jego spadkobierca odziedziczy jego 
dobra bez względu na poziom mądrości tego człowieka. 

—Silas Herr

—ciąg dalszy na str. 21
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„Oto dzieci są dziedzictwem od PANA, a owoc łona 
nagrodą. Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zro-
dzone za młodu. Błogosławiony mąż, który napełnił nimi 
swój kołczan; nie dozna wstydu, gdy w bramie będzie się 
rozprawiać z nieprzyjaciółmi” (Ps 127,3–5).

Co myślicie o swoich dzieciach? Czy widzicie w nich dar 
Boży? Czy ósme albo dziesiąte dziecko również tak postrze-
gacie? Czy jest dla was równie cenne jak pierwsze? Czy 
traktujecie je jako nieśmiertelną duszę, którą trzeba karmić 
dla Pana? Czy może jako biologiczny „produkt uboczny”  
i kolejną „gębę” do nakarmienia? To, w jaki sposób postrze-
gamy dziecko, będzie bardzo rzutować na nasz stosunek 
do niego.

1. Biblijny pogląd na poczęcie
Każde poczęcie jest dziełem Boga. „Żadna moja kość 

nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony  
w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. Twoje 
oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej 
księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, które 
były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było”  
(Ps 139,15–16). Rodzice wierzący, że poczęcie jest dziełem 
Boga, będą szanować życie i odnosić się do dzieci w sposób 
błogosławiony przez Niego.

Ci, którzy patrzą na własne dzieci głównie z biologicz-
nego punktu widzenia, nie potrafią i nie będą się do nich 
odnosić właściwie. Pozostaje im uciekać się do współcze-
snych metod kontroli urodzin, które pozwalają ograniczyć 
ilość potomstwa do dwojga lub trojga. Jesteśmy zdumieni 

tym, jak wielu tak zwanych chrześcijańskich doradców pro-
muje ten współczesny model rodziny. Takie pojmowanie 
poczęcia człowieka może z łatwością prowadzić do prze-
mocy domowej i znęcania się nad dziećmi. Kiedy dziecko 
od samego początku nie jest szanowane, to trudno oczeki-
wać, żeby później to miało się zmienić. Oby Bóg przywró-
cił odrodzenie biblijnego traktowania dzieci.

Prawdziwi chrześcijanie kochają dzieci i chcą zakładać 
rodziny. Ta miłość stwarza odpowiedni klimat wychowaw-
czy. Już niemowlę potrafi wyczuć, czy jest chciane czy nie. 
Wyczuwa miłość w sposobie traktowania. Nie możemy  
o nim myśleć sprzecznie w stosunku do tego, co komuni-
kujemy swoim zachowaniem.

Nigdy nie wiemy, jakie dziecko otrzymamy od Pana. 
Mamy nadzieję i modlimy się o to, żeby było zdrowe. 
Jednak czasem Bóg obdarza nas kimś szczególnym, 
kto wymaga specjalnej troski. Nawet wśród tych, które  
w naszym pojęciu są całkiem zdrowe, występuje cała gama 
różnych cech. Jedne uczą się szybciej, a inne wolniej. Jedne 
są pilne, a inne niechlujne. Te pierwsze szybko zyskają sobie 
nasze upodobanie, w przeciwieństwie do tych drugich. To 
będzie wpływać na całość relacji. Apostoł Paweł zadał kilka 
pytań, które ustawiają to we właściwej perspektywie. „Kto 
bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzy-
mał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie 
otrzymał?” (1 Kor 4,7). Z pewnością dzieci są coraz bardziej 
odpowiedzialne za to, co robią ze swoimi skłonnościami, 
ale nie powinny odczuwać rodzicielskiego niezadowolenia 
z powodu wrodzonych słabości. Potrzebują prowadzenia  
i korygowania.

Relacje w rodzinie
—Isaac D. Martin

Część D—Stosunek rodziców do dzieci

RODZICÓW
dla

Wtedy tam, nad rzeką Achawa, ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem  
i abyśmy uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. Księga Ezdrasza 8,21
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Gdy mąż zawodzi, wówczas kobieta może odczuwać 
pokusę wykroczenia poza swoją rolę w rodzinie. Jednak 
otwarte przeciwstawienie się mężowi może doprowadzić 
do szybkiego zniszczenia rodzicielskiego autorytetu. A na 
to nie może sobie pozwolić żaden rodzic.

4. Właściwy rozkład obciążeń
Czasem Bóg daje chrześcijanom duże rodziny, co wymaga 

odpowiedniego postępowania. Ojciec i matka mogą oboje 
ulec przepracowaniu. Próbując zadbać o dzieci, mogą zanie-
dbać pokarm duchowy.

Rodzice, którzy regularnie czytają najmłodszym historie 
biblijne, zostaną wynagrodzeni takimi relacjami z dziećmi, 
które docenią dopiero w przyszłości. Pomóżcie im w przy-
gotowaniach do szkółki niedzielnej. Przyłączcie się do nich  
w ćwiczeniach na zapamiętywanie wersetów. Zagrajcie  
z nimi w domino albo w jakąś grę planszową, żeby okazać 
im zainteresowanie. Te małe rzeczy pomagają w budowaniu 
relacji, które będą jeszcze ważniejsze w okresie dorastania.

Dostatnie życie często przeszkadza nam w procesie wycho-
wawczym. W naszych domach mamy wiele przedmiotów, 
które mogą być używane w sposób zgubny dla rodzinnych 
więzi. Komputery, odtwarzacze muzyczne, zmywarki − to 
wszystko jest osiągalne dla średnio zamożnej rodziny. Może 
się jednak okazać, że w imię wygody przestaliśmy wyma-
gać od dzieci, żeby wykonywały choćby proste obowiązki  
w domu czy w ogrodzie. Czy rodzice uczą jeszcze własne 
dzieci umiejętności, które mogą im się przydać w dorosłym 
życiu? Czy własny biznes kradnie nam cenny rodzinny czas? 
Nie możemy sobie duchowo pozwolić na zdobywanie bogac-
twa kosztem naszych dusz.

To rodzice są odpowiedzialni za przydzielanie pracy 
wszystkim członkom rodziny. Jednak niektórzy ojcowie 
uważają, że cała rodzina musi być nieustannie zajęta i nie 
potrafią zadbać o wartościowy odpoczynek dla wszystkich. 
To prowadzi do napiętej atmosfery. W drugą skrajność wpa-
dają ojcowie, którzy nie potrafią odpowiednio przydzielić 
prac domownikom. Dużo zarabiają, więc cała rodzina ma 
pod dostatkiem wolnego czasu. A to może prowadzić do cał-
kowitego zaniedbania wartościowych relacji.

Istnieją sposoby budowania dobrych relacji między rodzi-
cem a dzieckiem, ale wymagają one przemyślenia. Trzeba 
rozważyć, co zamierzamy osiągnąć. Nie możemy robić tego 
na sposób światowy, bo wtedy będziemy żąć w efekcie to 
samo, co oni.

2. Traktowanie dzieci jako indywidualności
Wszystkie dzieci mają swoje oczywiste wady i zalety. 

Zachęcamy je do przezwyciężania tych pierwszych, o ile to 
możliwe, i chwalimy za właściwe postępowanie. Powinniśmy 
pomóc zrozumieć każdemu z nich, że talent nie czyni go 
lepszym od innych − sprawia tylko, że się od innych różni. 
Ponieważ wszyscy w jakiś sposób wyróżniamy się na tle 
innych, chcemy swoją indywidualność przyozdobić pokorą. 
Najlepiej zrobimy, gdy zamiast zachwycać się własnymi zdol-
nościami, po prostu przejdziemy do innych spraw, które nas 
interesują.

Chrześcijański dom jest idealnym miejscem do nauczania 
akceptacji dla innych i pomagania sobie nawzajem. Rodzice 
nie powinni pozwolić, żeby dziecko obnosiło się ze swoimi 
możliwościami, a mniej zdolne chodziło ponure z powodu 
urażonej dumy. Każda forma pychy wypacza charakter.

Rodzice potrzebują mądrości od Boga w rozwiązywaniu 
problemów z dziećmi. Jego obietnica brzmi: „A jeśli komuś 
z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszyst-
kim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jk 1,5). 
Jeśli nie szukamy Bożej mądrości, to często będziemy sfru-
strowani. Trwając w wierze, będziemy raz po raz zdumieni 
tym, jak On uzdalnia nas do podejmowania właściwych 
decyzji. Każdy problem da się rozwiązać.

Czasami musimy zasięgnąć w tym celu pomocy z zewnątrz 
i rodzice powinni być na tyle pokorni, żeby umieć uznać 
taką potrzebę. Możemy się zwrócić do przywódców kościoła 
lub do innych rodziców, którzy już przeszli przez podobne 
problemy. Rodzicielska duma często jest nieuświadomioną 
przeszkodą w sięganiu po taką radę. Jeśli nie możemy zna-
leźć rozwiązania w konkretnej sytuacji, to powinniśmy się 
zastanowić, czy nie przeszkadza nam własna duma.

3. Odpowiedzialność ojcowska
Biblia nakłada na każdego ojca rodziny wielką odpo-

wiedzialność. „A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu 
waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napo-
minaniu Pana” (Ef 6,4). Ojcowie mogą pobudzać dzieci do 
gniewu na różne sposoby. Najczęściej dzieje się to wtedy, 
gdy nie są konsekwentni w przedstawianiu oczekiwań i sto-
sowaniu dyscypliny.

Żona może pomóc mężowi zobaczyć, kiedy jest niekon-
sekwentny. Uwagi w tej kwestii muszą być jednak czynione 
na osobności. Chrześcijański mąż może wtedy wprowadzać 
niezbędne poprawki w zakresie własnych decyzji. Jeśli nie 
widzi, w którym miejscu się myli, żona powinna się za niego 
wytrwale modlić. Jeśli to nie pomaga, to może trzeba będzie 
szukać pomocy u starszych zboru.
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5. Prowadzenie młodzieży
Wiek dorastania często wiąże się z kryzysem w rodzin-

nych relacjach. Wielu młodych ludzi zaczyna wtedy kwe-
stionować wartości wyznawane przez rodziców. Wzrastają 
ich władze poznawcze i całkowicie normalnym zjawiskiem 
jest ponowna ocena przejętych w domu poglądów. W tym 
okresie rodzice dowiadują się, na ile dobrze wykonali swoją 
pracę. Jeśli dotychczas zapewniali stabilne i bezpieczne rela-
cje rodzinne, to dziecko zapewne nadal będzie akceptować 
ich wskazówki. W przeciwnym wypadku mogą zacząć się 
poważne problemy.

Ważne jest, by rodzice wykazywali w takiej sytuacji na 
tyle mądrości, by zwracać się do Boga. Kiedy dorastające 
dzieci zaczynają przejawiać oznaki buntu, wówczas odczu-
wamy pokusę zastosowania „rozwiązań siłowych”. W zależ-
ności od wieku i charakteru dziecka może to pogorszyć 
sytuację. Rodzice powinni mieć na tyle pokory, żeby prze-
myśleć popełnione przez nich błędy, wyznać je Bogu i dzie-
ciom, a także modlić się o miłosierdzie nad nimi, żeby 
zostały przywiedzione do skruchy. Bóg może zrobić to, 
czego my nie potrafimy. Jeśli rodzice są zbyt dumni, żeby 
przyznać się do porażki, to problemy jedynie się pomnożą.

Jednak przyznając się do błędu, nie powinniśmy się oba-
wiać wyznaczania wyraźnych granic. Nie mamy całkowicie 
związanych rąk i jeśli to konieczne, musimy umieć okazać 
stanowczość. Bóg zganił starotestamentowego kapłana 
Helego, „jego synowie bowiem postępowali nikczemnie, 
a on ich nie poskromił” (1 Sm 3,13).

Nie powinniśmy również unikać stawiania młodzieży 
przed odpowiedzialnością. „Nawet dziecko poznaje się po 
uczynkach, czy jego czyn jest czysty i prawy” (Prz 20,11). 
„Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo 
jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę − jest to 
pierwsze przykazanie z obietnicą; aby ci się dobrze powo-
dziło i abyś długo żył na ziemi” (Ef 6,1–3).

Te wersety nie mówią, że dziecko ma szanować rodziców 
i być im posłuszne pod warunkiem, że rodzice są dobrzy. 
Dzieci nie są w stanie tego należycie ocenić. Muszą stoso-
wać się do przykazania nawet wtedy, gdy rodzice w jakiś 
sposób ich zawodzą.

6. Naprawianie relacji w rodzinie
Naprawianie relacji wymaga o wiele więcej wysiłku niż 

ich podtrzymywanie. Dlatego należy zwracać uwagę na 
drobiazgi. Poświęcajcie czas na zabawę z dziećmi. Czytajcie 
im. Módlcie się razem z nimi. Interesujcie się tym, co robią.

Uważajcie, żeby nie odnosić się zawsze negatywnie do 
ich pomysłów. Sam odkryłem, że łatwo mi przychodziła 
odpowiedź „nie” udzielana bez zastanowienia się, dlaczego 

właściwie miałbym odmówić. Zbyt zajęci rodzice czasem 
uważają, że nie mają kiedy przyjrzeć się konkretnym 
planom dziecka. Ojciec może myśleć, że nie ma pieniędzy 
na coś, czego oczekuje od niego syn. Jeśli to jest korzystne 
i pozwoliłoby podtrzymywać dobre relacje, to taka inwe-
stycja może być bardzo pożądana. 

Rodzice mogą nie być świadomi, że ich relacje z dziećmi 
się pogarszają, dopóki ten proces nie zajdzie zbyt daleko. 
Mogą również uważać, że sytuacja nie jest aż tak poważna  
i że z czasem ulegnie poprawie. I rzeczywiście może tak być, 
ale gwarancji nie ma. Problem może na jakiś czas zniknąć 
tylko po to, żeby przy kolejnej okazji przypomnieć o sobie 
i w końcu urosnąć do takich rozmiarów, że rodzinne rela-
cje ulegną załamaniu. Naprawa takich uszkodzeń więzi 
pochłonie o wiele więcej pracy niż podtrzymywanie ich 
w międzyczasie.

7. Stosunek do uparciuchów
W jaki sposób rodzice powinni odnosić się do upartego 

dziecka − takiego, które już w bardzo młodym wieku robi 
to, czego mu nie wolno? Niektóre dzieci wykazują silną 
determinację, żeby robić to, co same chcą. Wymagają one 
wiele miłości i dyscypliny. Jeśli pierwsze dziecko jest bardzo 
posłuszne i łatwe w wychowaniu, a kolejne stanowi jego 
przeciwieństwo, to rodzice często nie wiedzą, co z tym 
zrobić. Problem narasta, gdy pierwsze jest kochane kosz-
tem drugiego − o co wcale nietrudno. 

Upartemu dziecku trzeba okazywać więcej miłości, 
a nie mniej. Potrzebuje ono również więcej dyscypliny. 
Mimo stosowania „twardej ręki” rodzice muszą dbać  
o to, żeby czuło się kochane. W pewnej mierze sama dys-
cyplina powinna być takim czynnikiem. W podtrzymy-
waniu wzajemnych więzi pomaga również dobra orienta-
cja rodziców w tym, co nasze dzieci myślą. 

Każde dziecko jest inne i każde wymaga osobnej uwagi. 
Ważne jest to, żeby rozwijać z nim wartościową relację. 
Czasem jedno z rodziców potrafi dotrzeć do konkretnego 
dziecka łatwiej niż drugie. Upewnijcie się, że jako rodzice 
macie wspólną linię postępowania w stosunku do dzieci. 
Następnie to z was, które ma lepszą umiejętność komuni-
kacji w konkretnym przypadku, powinno przekazywać 
dziecku wasze oczekiwania.

Fragment książki Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

Box 3, Crockett, Kentucky 41413
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Samuel − chłopiec, który dorastał pod wpływem 
starego kapłana i jego nikczemnych synów. Samuel − 
młody mężczyzna, któremu Pan objawił się sam w cza-
sach, gdy zabrakło widzeń. Samuel − starzec, który nie 
zaprzestał wstawiać się za Izrael i nauczać ich słusznej, 
sprawiedliwej drogi. Jaką matkę miał Samuel?

Anna nazywała samą siebie służebnicą − czyli nie-
wolnicą. Jej życie należało do Pana, a nie do niej − nie 
żyła według własnego upodobania. Służyła Panu zastę-
pów. Do Niego modliła się w czasie swojej bezpłodności  
i goryczy duszy − i została pocieszona. Do Niego zanio-
sła swoją pieśń dziękczynną i Jemu oddała to, co On jej 
dał wcześniej. 

Nadzieja Anny była w Panu. W tamtym czasie  
w Izraelu zapanowała ciemność. „Każdy czynił to, co 
było słuszne w jego oczach” i „ludzie lekceważyli ofiary 
PANA”. Nawet o Helim i jego synach czytamy te słowa: 
„Jego synowie bowiem postępowali nikczemnie, a on 
ich nie poskromił”. Jednak nadzieja Anny była w Bogu 
wszelkiego poznania, który osądza uczynki. 

Tę samą nadzieję podzielał jej mąż, Elkana. Kroczyli 
wspólnie w tej samej wierze. Ludzkie rozumowanie 
mogło podpowiadać: „Nie zanoś najlepszych zwierząt 
na ofiary. Przecież Pan i tak nie przyjmuje tłuszczu; to 
kapłani sobie go biorą. A przynajmniej nie bierz swojej 
rodziny w tak męczącą podróż. I tak napatrzą się na 
zwyrodniały kult i grzeszny przykład kapłanów”. Ale 
wiara mówiła: „To jest przykazanie Pana i nasz dom 
będzie posłuszny”. 

Ludzkie rozumowanie nawet w przypadku poboż-
nej matki powiedziałoby: „Mimo wszystko nie mogę 
tu zostawić mojego małego synka. Może gdy podro-
śnie, będzie mógł służyć tu w jakiś sposób”. Ale wiara 
mówiła: „Mój syn należy do Pana” i wierzyła, że Pan 
„strzeże stóp swych świętych”.

Nadzieja Anny opierała się na uznaniu swojej osobistej 
odpowiedzialności. Jeśli następne pokolenia miały ostać 
się w wierze, to ona i Elkana oraz inni pobożni rodzice 
będą musieli wszczepić ją w swoje dzieci. Dlatego 
nauczali Samuela czci dla Boga. Uczyli go, jak odpo-
wiadać na powołanie. Co roku udawali się do Szilo, aby 
złożyć ofiarę. I każdego roku Anna szyła mały płaszczyk. 

Nadzieja Anny wybiegała ku następnemu pokoleniu. 
My, którzy nie doświadczyliśmy takiej rozłąki z naszymi 
małymi dziećmi, ledwo możemy sobie wyobrazić, jak 
serce jej pękało, kiedy szykowała się do tych corocznych 
podróży. Zastanawiała się na pewno, czy coś złego nie 
przydarzyło się Samuelowi. A może zły wpływ otoczenia 
okazał się zbyt silny? Na pewno w jakiejś chwili opowie-
działa swojemu synowi, czemu on mieszka w świątyni 
oraz o ślubie nazyreatu. A co, jeśli on to odrzuci w doro-
słym wieku? Jednak co roku mały płaszczyk ponownie 
jednoczył Samuela z jego matką i jej nadzieją. I co roku 
Anna widziała, jak ta nadzieja się wypełnia. 

Jak daleko sięgała nadzieja Anny? Wpływ Samuela 
sięgał „od Dan do Berszeby”. Od końca epoki sędziów, 
poprzez burzliwe rządy Saula i aż do czasów Dawida 
Izrael zmienił się z bezładnego narodu żyjącego w ciem-
ności bałwochwalstwa, w zjednoczony naród, poddany 
pobożnemu przywództwu Dawida. Z pewnością praca 
Samuela jako proroka i sędziego pozwoliła Dawidowi 
ustanowić właściwy kult w Jeruzalem. 

Czy mamy w naszych sercach nadzieję, którą posiada 
każda służebnica Pana? Czy ta nadzieja wpłynęła na 
nasze postrzeganie dzieci w naszym otoczeniu? Bóg 
pragnie, aby każda wierząca kobieta zaszczepiła wiarę  
w następnych pokoleniach.

Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2020
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

Anna − nadzieja służebnicy
—Glendon Deiter
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Jakie formy przybierała edukacja w czasach biblij-
nych? W jaki sposób nauczyciele przekazywali wiedzę 
uczniom? Czy siedzieli razem z nimi w sali lekcyjnej 
tak jak dziś? Do jakiego stopnia uczniowie byli w stanie 
czytać i pisać?

Uzbrójcie się w te pytania (a także w inne, jakie wam 
przyjdą do głowy) i wybierzcie się ze mną na krótką 
wycieczkę na szczyt Góry Historii. Weźcie ze sobą 
lunetę. Zbadamy teren i zobaczymy, czy będzie można 
znaleźć jakieś wskazówki pomocne w odpowiedzi na 
powyższe pytania. Zacznijmy od tego, co działo się 
dawno, dawno temu...

Abram w Ur
Gdy Bóg powołał Abrama, ten mieszkał w Ur  

w ziemi chaldejskiej. Nie jesteśmy pewni, gdzie dokład-
nie to miasto było położone − wiemy jedynie, że  
w Mezopotamii. Możliwe, że była to południowa jej 
część, zwana Sumer.

Sumerowie stosowali rodzaj pisma zwany klinowym, 
polegający na wycinaniu trójkątnych znaczków w gli-
nianych tabliczkach specjalnym rylcem. Po włożeniu 
do pieca, tabliczki twardniały i dzięki temu niektóre 
przetrwały aż do naszych czasów. Dzięki nim archeolo-
dzy mogą je odczytywać i dowiadywać się wielu rzeczy  
o starożytnej cywilizacji sumeryjskiej.

Sumerowie, podobnie jak inne cywilizacje na terenie 
Mezopotamii, byli ludźmi wykształconymi i zamoż-
nymi. Zaawansowana edukacja była dostępna jedynie 
dla tych, którzy mogli sobie na to pozwolić finansowo. 

Ojcowie mogli wysyłać synów do płatnej szkoły,  
w której uczyli się wielu przedmiotów. Dyrektora takiej 
szkoły nazywano Ojcem Szkoły. Jego asystent, kopiu-
jący zadania dla uczniów na glinianych tabliczkach, 
nazywał się Wielkim Bratem. Natomiast uczniów nazy-
wano Synami Szkoły. Siadali na glinianych lub kamien-
nych ławkach, a każda klasa liczyła od 15 do 30 uczniów.

Przed lekcjami każdy z nich dostawał kawałek mięk-
kiej gliny, który miał służyć jako podręcznik na cały 
dzień. Najpierw musiał się nauczyć robienia z niej pła-
skiej tabliczki, na której uważnie robił zadania podane 
przez Wielkiego Brata. Kiedy już skończył, mógł wygła-
dzić tabliczkę, żeby móc na niej znowu wycinać znaczki.

Czego się wtedy uczono w szkole? Mali Sumerowie 
mieli lekcje botaniki, zoologii, mineralogii, geografii, 
teologii (pogańskiej), gramatyki, geometrii i matema-
tyki. Ten ostatni przedmiot obejmował obliczanie pier-
wiastków kwadratowych i sześciennych. Ich system 
liczenia był oparty na dziesiątkach, podobnie jak nasz. 
Uczyli się również systemu opartego na liczbie sześć-
dziesiąt. Jego ślady przetrwały do dzisiaj, gdzie mamy 
sześćdziesiąt sekund w minucie i sześćdziesiąt minut  
w godzinie.

Abram odpowiedział na wezwanie Boga, porzucając 
rodzinny kraj i bogów swoich ojców. Idąc za prowadze-
niem Bożym został wędrowcem w obcym kraju, z dala 
od zamożnej Mezopotamii.

Podczas swojej wędrówki, Abram i jego potomkowie 
spędzili jakiś czas pośród innej wielkiej cywilizacji.

Edukacja w czasach biblijnych
Część pierwsza —Theodore Yoder

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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Egipt
Ziemia Egiptu była jednym z centrów wiedzy  

i uczoności w całym świecie starożytnym. Egipcjanie 
napisali wiele ksiąg. Posiedli znajomość medycyny, 
choć była powiązana z przesądami i magią. Ich lite-
ratura mądrościowa zawierała wiele złotych myśli  
i pouczeń. Znali się dobrze na takich gałęziach nauki 
jak matematyka, architektura i geometria. Pisali 
nawet powieści. 

Egipski systemem edukacji prowadzili kapłani. 
Szkoły nie były powszechnie dostępne. Mogli się do 
nich zapisać tylko ci, którzy byli wyjątkowo zdolni 
lub mieli wystarczająco zamożnych rodziców, żeby 
opłacić naukę. Zazwyczaj posyłano do szkoły synów 
z bogatych rodzin, które chciały kształcić ich na pisa-
rzy lub kapłanów. Dziewczęta nie chodziły do szkoły, 
choć niektóre uczyły się w domach czytania i pisania.

Jeśli chłopiec poszedł do szkoły, to uczył się od 5 do 
17 roku życia. Wielokrotnie przepisywał różne mate-
riały i księgi rachunkowe, dzięki czemu przy okazji 
uczył się czytania. Nauczyciele polegali na nauce 
pamięciowej. W wieku 13 lub 14 lat uczeń przecho-
dził w fazę „specjalizacji” przygotowującej do stano-
wiska, które miał objąć w przyszłości. Jeśli planował 
zostać kapłanem, przechodził do szkoły świątynnej  
w wieku 17 lat i tam kontynuował naukę.

Jednym z przedmiotów nauczania, a zarazem 
bardzo cenioną przez Egipcjan umiejętnością, było 
publiczne przemawianie, czyli retoryka. Młody 
Mojżesz jako członek rodziny królewskiej otrzymał 
edukację na najwyższym poziomie; nauczono go też, 
by cenić i doskonalić styl przemawiania.

Interesujące jest porównanie Mojżesza za młodu, 
który był „potężny w słowach i czynach” (Dz 7,22) 
z Mojżeszem w późniejszym wieku, który powie-
dział: „Proszę, Panie, nie jestem wymowny (...) 
mam powolną mowę i ociężały język” (Wj 4,10). 
Najwyraźniej w starszym wieku zapomniał lub prze-
stał rozwijać sztukę przemawiania1 i bał się, że to 
może być przeszkodą w dotarciu do faraona.

1 Od wydawcy: Mojżesz mógł również szukać wymówki albo wyrażać swą niezdatność do 
wykonania trudnego zadania zleconego przez Boga.

Izrael w ziemi Kanaan
Gdy Bóg wywiódł Izraela z Egiptu, żeby stali się 

Jego wybranym narodem, nadał im cel i metodę 
edukacji. Znajdujemy je w szóstym rozdziale Księgi 
Powtórzonego Prawa, we fragmencie uważanym 
przez Żydów za najważniejszy w całym Prawie.

„Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. 
Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym 
sercem, całą swą duszą i z całej swej siły; a te słowa, 
które ja dziś nakazuję tobie, będą w twoim sercu;  
I będziesz je często przypominał swoim synom i roz-
mawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc 
drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak 
do swoich rąk i będą jako przepaski między twymi 
oczami. Wypiszesz je też na odrzwiach swego domu  
i na swoich bramach” (Pwt 6,4–9).

Wytłuszczona fraza (werset 4) jest określana  
w judaizmie jako Sz’ma od hebrajskiego słuchaj. 
Jest to wyznanie wiary judaizmu i pierwszy werset, 
jakiego rodzice uczyli swoje dzieci, żeby go recyto-
wały. Późniejsze wersje Sz’ma zawierały cały fragment 
cytowany powyżej, a oprócz tego dwa inne. Kiedy 
pewien znawca Prawa zapytał Jezusa, które przykaza-
nie Prawa jest największe (Mt 22,35–40), Pan rozpo-
czął odpowiedź od wersetu piątego. Każdy słuchacz 
natychmiast rozpoznał nawiązanie do Sz’ma. 

Zaraz po największym przykazaniu Prawa mamy 
nakaz edukowania dzieci. Głównym celem nauczania 
w Izraelu było przekazywanie Prawa Bożego kolej-
nym pokoleniom. Zauważmy, jaką metodę należało 
stosować. Prawo miało być wpajane dzieciom, gdy 
rodzina była razem w domu, podczas podróży, kiedy 
kładli się spać i kiedy wstawali rano. Innymi słowy, 
nie tylko podczas wyjątkowych okazji, ale w ciągu 
całego dnia.

W Izraelu edukacja była powszechna; nie ograni-
czano jej tylko dla elity, która mogłaby sobie pozwo-
lić na wysyłanie dzieci do szkół świątynnych. Każdy 
izraelski ojciec i matka mieli za zadanie uczyć własne 
dzieci. Dziadkowie również pomagali w tym zada-
niu (Pwt 4,9).

Hebrajski oryginał słowa uczyć w tym fragmencie 
podkreśla powtarzanie, które było charakterystyczne 
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dla tamtejszej edukacji. W innych miejscach Biblii to 
samo słowo jest tłumaczone jako ostrzyć lub naostrzyć. 
Czy ostrzyliście kiedyś nóż osełką? To wymaga wielo-
krotnego, powtarzalnego pocierania ostrza o kamień 
aż do skutku.

Zauważcie, że nauczanie opisane w Księdze 
Powtórzonego Prawa 6,7 ma charakter pamię-
ciowy. Słowo pisane nie było jeszcze tak powszechne  
w starożytności. Pisanie było bardzo pracochłonne,  
a manuskrypty – drogie i rzadko spotykane. Większość 
Prawa przekazywano ustnie, aż uczeń wyćwiczył się 
go na pamięć. Dlatego stałe powtarzanie (ostrzenie) 
było konieczne, żeby Boże Prawo zostało skutecznie 
wpojone w umysły dzieci, by o nim nie zapomniały.

W społeczeństwie, w którym nauczanie polega 
głównie na ustnym przekazie, wspomaganie pamięci 
jest bardzo cenne. Biblia opisuje kilka z nich, jak na 
przykład kamienie pozostawione przez Jozuego nad 
Jordanem upamiętniające cudowne przekroczenie 
rzeki. Celem tego zabiegu było skłonienie dzieci do 
zadawania pytań, a potem zapamiętywania odpowie-
dzi. Inny przykład to Święto Namiotów. Budowanie 
namiotów z gałęzi miało przypominać Izraelitom  
o wyjściu z Egiptu i całej podróży przez pustynię do 
ziemi obiecanej.

Dzieci w Izraelu otrzymywały kolejną lekcję histo-
rii przy okazji Święta Pierwocin. Gdy ich ojcowie 
ofiarowali przepisane pierwociny zbiorów kapłanowi, 
cytowali z pamięci skróconą historię Izraela (Pwt 
26,5–10). Synowie mieli wtedy uważnie słuchać, bo  
w przyszłości oni również pewnego dnia mieli ten 
fragment wyrecytować przed kapłanem.

Czy istniały formalne szkoły, w których dzieci 
uczyły się czytania i pisania w ramach standardowej 
edukacji? Nie mamy co do tego pewności. Rolnicy, 
cieśle, garncarze, tkacze, pasterze i inni prawdopo-
dobnie sami uczyli własne dzieci, przygotowując ich 
do pracy albo oddając do przeszkolenia mistrzom  
w innych zawodach. Matki uczyły swoje córki tego, 
co było przydatne w prowadzeniu domu.

Wiele dzieci prawdopodobnie nigdy nie weszło do 
sali szkolnej; mimo to otrzymywały edukację przez 
całe życie. Nad tym warto się zastanowić. Czy istnieją 

takie elementy nauczania, które nie wymagają przyj-
ścia do szkoły? Czy potrafimy sobie wyobrazić edu-
kację, do której w ogóle nie są potrzebne podręczniki 
albo są używane w minimalnym zakresie?

Chłopcy uczyli się również sztuki walki, szczegól-
nie w czasach zagrożenia wojną. Strzelanie z łuku  
(1 Sm 20,20), ćwiczenie posługiwania się procą  
(Sdz 20,16) czy bieganie (Ps 19,5) stanowiły „przed-
mioty” tego nauczania.

Umiejętność czytania i pisania była z pewnością 
mniej powszechna niż w dzisiejszym społeczeństwie. 
Zresztą ta sztuka nie była wtedy aż tak potrzebna. 
Mimo to, Stary Testament sugeruje, że Izrael absolut-
nie nie był narodem analfabetów. „List rozwodowy” 
był dokumentem spisanym, a w cytowanym powyżej 
fragmencie szóstego rozdziału Księgi Powtórzonego 
Prawa Izraelici otrzymali nakaz umieszczenia biblij-
nych wersetów na odrzwiach. Oprócz tego, przykaza-
nie mówiło: „Przywiążesz je jako znak do swoich rąk 
i będą jako przepaski między twymi oczami”. Być 
może praktykowali to podobnie jak późniejsi faryze-
usze, wkładając zwitki z wersetami do małych pude-
łeczek, które zawiązywali sobie na czole i ramieniu. 

Pomocny w pisaniu był fakt, że w języku hebrajskim 
używano fonetycznego alfabetu. Przyswojenie sys-
temu pisania w Egipcie (hieroglify) i Sumerze (pismo 
klinowe) wymagało o wiele więcej nauki i ćwiczeń. 
Piszący musieli znać niezliczone symbole zamiast 
pisać słowa przy pomocy układu około dwudziestu 
liter. Różnicę między ówczesnym (pisanym) językiem 
hebrajskim a egipskim można porównać do różnicy 
między współczesnym pismem polskim a chińskim. 
Uczeni spierają się na temat pochodzenia samej idei 
alfabetu, ale niezależnie od tego, Hebrajczycy uży-
wali go wcześniej niż współczesne im kultury rozwi-
nęły własne systemy.

Pierwsze dwie litery hebrajskiego alfabetu to alef  
i bet. Aby nauczyć się czytać i pisać, żydowskie dziecko 
najpierw musiało sobie przyswoić swój „alefbet”, tak 
jak polskie musi zacząć od nauki naszego alfabetu. 
Archeolodzy odkryli w Izraelu napisy wyglądające 
tak, jakby ktoś ćwiczył pisanie alfabetu po hebrajsku.



Izrael w okresie od monarchii do 
wygnania

Za czasów monarchii w Izraelu i Judzie specjalnie 
przeszkolone elity społeczne miały za zadanie sądzić 
prosty lud. Pisarze zajmowali się oficjalną korespon-
dencją. Poborcy podatków (czyli celnicy) musieli się 
nauczyć zbierania i wydawania pieniędzy ze skarbu 
państwa (czyli królewskiego). Zatem prawdopodob-
nie istniały szkoły przygotowujące do tych zadań, 
przeznaczone dla dzieci królewskich i kształcące 
przyszłych urzędników. 

Sam król musiał umieć czytać i pisać. W Księdze 
Powtórzonego Prawa 17,18–20 czytamy, że każdy król 
Izraela miał sobie sporządzić własną kopię Prawa do 
czytania i studiowania. Królowie wyznaczali nauczy-
cieli, żeby potencjalni następcy tronu wiedzieli, jak 
mają rządzić krajem. Biblia mówi, że Dawid, Jezebel 
i Jehu pisali listy za czasów swego panowania.

Interesującego odkrycia dokonano w Lakisz, mie-
ście ważnym z puntu widzenia strategicznego w cza-
sach monarchii Judy. Na kawałkach naczyń glinia-
nych odczytano korespondencję między żołnierzami. 
W jednym z tych listów oficer odpowiada przełożo-
nemu, ponieważ prawdopodobnie został oskarżony  
o niezrozumienie wcześniejszego listu. W odpowie-
dzi pisze, że jest rozgoryczony sugestią, iż powinien 
sobie zatrudnić pisarza. Nigdy go nie potrzebował − 
pisze − a gdyby ktoś mu go przydzielił, to nie zamie-
rza mu płacić!2.

Skrybowie (pisarze) byli zatrudniani na etacie  
w wielu starożytnych królestwach. Uczyli się profe-
sjonalnego, eleganckiego pisania. Wiele wykopalisk 
ze starożytnego Izraela zawiera inskrypcje pisane ręką 
profesjonalisty. Skrybowie zapisywali czyny wład-
ców, prowadzili kroniki królewskie i pisali dykto-
wane przez nich listy. Królewscy pisarze byli zazwy-
czaj wielojęzyczni (2 Krl 18,26) − rozumieli języki 
obce i być może nawet umieli pisać alfabetem używa-
nym w sąsiednich krajach.

Biblia wspomina o jeszcze jednym rodzaju eduka-
cji w starożytnym Izraelu − o szkołach prorockich. 
Biblijne określenie „synowie proroków” zdaje się 

2 Christopher A. Rollston, Writing and Literacy in the World of Ancient Israel, s. 129.

odnosić do „uczniów prorockich”, którzy uczyli się 
od takich mężów jak Eliasz czy Elizeusz, żeby kiedyś 
sami mogli zostać prorokami. Kiedy Amos napisał 
„nie jestem prorokiem ani synem proroka” (Am 7,14), 
prawdopodobnie nie chodziło mu o fizyczne pocho-
dzenie od jakiegoś proroka, lecz o brak wykształcenia 
w szkole prorockiej.

Jako pośrednicy ogłaszający Słowo Pana ludowi, 
prorocy byli oddani studiowaniu spisanego już wcze-
śniej Słowa Bożego. Zapisywali również i przecho-
wywali otrzymywane przesłania od Boga3. Dzisiaj 
jesteśmy błogosławieni posiadaniem tych zapisów  
w naszych egzemplarzach Biblii.

Ciekawy jest fakt, że wydaje się być więcej dowo-
dów archeologicznych na umiejętność czytania  
i pisania w królestwie Judy niż w królestwie Izraela. 
Spekulacje w tej kwestii są kuszące. Czyżby powo-
dem był większy szacunek dla Prawa Bożego w Judzie 
niż w Izraelu? Skoro rdzeń ich religii był spisany, to 
lud Judy musiał umieć czytać i pisać4. Relacja między 
bojaźnią Bożą a tymi umiejętnościami jest warta 
zastanowienia.

Synowie Izraela ostatecznie zawiedli, jeśli chodzi  
o przekazywanie poznania Boga i Jego Prawa swoim 
dzieciom. Północne plemiona całkowicie odpadły od 
Pana, a w królestwie Judy ostała się jedynie szcząt-
kowa wiedza na ten temat. Samo spisane Prawo 
zostało prawie całkowicie zagubione. Znalezienie jed-
nego zwoju Prawa wśród gruzów świątyni spowodo-
wało duchowe przebudzenie za panowania Jozjasza. 
To jednak nie wystarczyło, i w końcu także synowie 
Judy zostali wysiedleni do Babilonu.

—ciąg dalszy nastąpi

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, kwiecień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

3 Jedni prorocy pisali (jak Habakuk; Ha 2,2); a inni dyktowali (jak Jeremiasz; Jr 36,4).
4 Inni autorzy uważają, że to twierdzenie jest wątpliwe, bowiem to kapłani mieli za zadanie 
czytać na głos Prawo Boże i objaśniać je ludowi − przyp. red.
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„I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się 
światłość” (Rdz 1,3). Jakaż moc i chwała zawiera się w tym 
wersecie! Światło objawia; i w tym objawieniu odkrywamy 
świat barw. Stwórca ustanowił prawa stojące za kolorem  
i jego wzorcem. 

Jaki jest więc Boży wzorzec koloru? Możliwe, że Noe był 
pierwszym człowiekiem, który to odkrył. Po potopie Bóg 
potwierdził swoje przymierze z Noem poprzez cudowny 
pokaz kolorów − tęczę. Krople deszczu rozszczepiają białe 
światło na sześć widocznych kolorów: czerwony, pomarań-
czowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Ten porządek 
wpływa na wszystkie barwy, jakie widzimy. 

Bóg stworzył również pigment. Ten pigment w danej 
substancji odbija pewne długości fal światła. Na przykład 
banan odbija takie długości fal widocznego światła, które 
odbieramy jako żółte. Czerwony, dojrzały pomidor odbija 
z kolei fale w pasmie długości odpowiadającym barwie 
czerwonej. Ziemia − odcienie brązu i szarości − odbija 
różne długości światła jednocześnie. 

Syntetyczne pigmenty sprawiają, że możemy w bardzo 
skuteczny sposób obchodzić się z kolorem. Za pomocą 
czerwieni, żółci i błękitu tworzymy wszystkie kolory tęczy. 
Umieszczenie sześciu barw w tym określonym porządku 
na kole tworzy koło barw. Czerwony, żółty i niebie-
ski służą jako barwy podstawowe. Pomarańczowy (czer-
wono–żółty), zielony (żółto–niebieski) i fioletowy (niebie-
sko–czerwony) to kolory pochodne. Kolor podstawowy 
(np. czerwony) zmieszany z pochodnym (np. pomarań-
czowym) daje barwę trzeciorzędową (w tym przypadku 
czerwono–pomarańczową). 

Bóg wyznaczył porządek kolorów i ustanowił pewne 
prawa połączeń kolorystycznych. Po pierwsze, istnieje 
coś takiego jak temperatura barw. Spróbujmy podzielić 

widoczne spektrum barw na pół, aby odkryć, które są 
ciepłe a które zimne. Czerwień, pomarańcz i żółć są ciepłe, 
podczas gdy zieleń, błękit i fiolet są zimne. 

Większość kolorów wokół nas należy do zimnych. 
Popatrzmy na niebo albo na szare chmury, lub zielone 
liście na brązowych drzewach. Spójrzmy na trawę pod sto-
pami. Wszystkie te barwy dają odpoczynek naszym oczom. 

Szybko by nas zmęczyło czerwone niebo albo jasno–
żółta trawa, albo jaskrawo–pomarańczowa ziemia. Bóg 
używa tych cieplejszych barw o wiele rzadziej. Pomyślmy 
o wschodzie albo zachodzie słońca. Jaskrawe czerwie-
nie, różowości i pomarańcze trwają tylko krótką chwilę; 
wystarczająco jednak, abyśmy się mogli nacieszyć ich pięk-
nem, ale nie tak długo, aby zmęczyć nasze oczy. Wiele 
ptaków i kwiatów może się poszczycić zjawiskowymi bar-
wami. Taki pokaz wyróżnia się na tle większości zimnych 
barw, stanowiąc piękny kontrast. 

Możemy zastosować tę zasadę temperatury kolorów do 
naszych projektów graficznych. Na plakatach, ilustracjach, 
itp. używamy raczej zimnych kolorów dla tła, a cieplej-
szych dla borderów i ważnych obiektów. Chcąc uwypu-
klić ważne słowo w linijce tekstu możemy użyć ciepłego 
koloru, np. czerwonego. Może narożnik naszego pokoju 
potrzebuje rozjaśnienia? Wystarczy do tego kilka przed-
miotów o ciepłej kolorystyce. 

Innymi narzędziami, jakich nasz Stwórca używa, są walor 
i natężenie. Walor określa, w jaki sposób kolor wychodzi 
jasny lub ciemny. Jeśli przeorganizujemy kolory w tęczy od 
jasnych do ciemnych, otrzymamy następującą kolejność: 
żółty, pomarańczowy, czerwony i zielony, niebieski, fiole-
towy. Jeśli zastosujemy biały, lub czarny dla jakiegoś odcie-
nia, regulujemy w ten sposób walor. Biały tworzy paste-
lową nutę, a ciemny − zgaszone odcienie.

Wzorzec koloru
—Wilson Ebersole

PRAKTYCZNA
część

Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły... Księga Kaznodziei 9,10a
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Uczciwość w pracy
—Howard Bean

Nasycenie to stopień intensywności koloru: może 
być jaskrawy aż do zszarzałego. Nazywamy to czystością 
koloru. Jeśli zmieszamy biel i czerń z jasno–czerwonym, 
to intensywność tego ostatniego się zmniejszy i czerwień 
stanie się bledsza lub ciemniejsza. Intensywność i walor 
oddziałują wzajemnie na siebie, dlatego nie da się zmienić 
jednego, bez wywołania zmian w drugim. 

Różne walory brązu przydają urody zwykłemu wróblowi. 
Kwiaty przeważnie są ciemniejsze w kierunku środka. Jest 
to zmiana waloru spowodowana często pogłębieniem się 
koloru. Jaskrawa czerwień samca kardynałka ma wysokie 
nasycenie. Jest to oczywiście w kontraście do wyblakłej 
czerwieni samca dziwuszki purpurowej. Warto poświęcić 
czas na przyjrzenie się zjawisku waloru, aby zauważyć, jak 
kolory o dużej intensywności kontrastują z tymi, które są 
wyblakłe i tworzą dla tych pierwszych tło. 

Przyjrzyjmy się raz jeszcze kołu barw. Każdy kolor ma 
swoje dokładne przeciwieństwo − po przeciwnej stronie 
na kole. Naprzeciw czerwieni jest zieleń, a naprzeciw żół-
tego − fiolet. Są to barwy uzupełniające, a ich wykorzysta-
nie w połączeniu dopełnia obraz. Z tego powodu czerwony 
kardynałek na ciemnym drzewie iglastym przepięknie 
uzupełnia krajobraz. Skalary o królewskich kolorach − 
ozdoby raf koralowych − prezentują uderzające kontrasty 

pomiędzy pasami błękitu i żółci. Te dwa kolory są bliskimi 
uzupełnieniami. 

Uzupełniające barwy można wykorzystać w bardziej 
praktyczny sposób. Różowy papier z zielonym borderem 
stanowi atrakcyjny szablon na ozdobną kartkę. Można 
na niej także zastosować zieloną czcionkę tekstu. Kiedy 
sadzimy kwiaty, przemieszajmy czerwienie z żółciami  
i fioletem. 

Bądźmy świadomi pewnych wpadek kolorystycznych. 
Jako chrześcijanie unikamy próżności w ubiorze, więc nie 
stosujemy jaskrawych kolorów. Zamiast tego używajmy 
stonowanych i skromnych. Odrzucamy też sztukę współ-
czesną wraz z jej udziwnionymi i abstrakcyjnymi kombi-
nacjami kolorów i form. Taka sztuka pochodzi od cielesnej 
wyobraźni i wyraża życie pozbawione wartości absolut-
nych. Używamy wzorców kolorystycznych wyrażających 
pokój i satysfakcję. 

Choć „piękno leży w oku patrzącego”, to podstawowe 
zasady w tym artykule powinny pomóc w naszych projek-
tach kolorystycznych. Zdecydujmy, co jest dla nas najbar-
dziej korzystne i używajmy kolorów na chwałę Boga. 

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, luty 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pracownicy powinni wypełniać uczciwie swoje obowiązki  
w pracy. Przychodź do pracy na czas. Nie przeciągaj piętnasto-
minutowej przerwy na kawę do trzydziestu minut. Nie wyko-
rzystuj czasu w pracy na używanie komputera w celach osobi-
stych: czytanie maili, wędrowanie po przeglądarkach, itd. 

„Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, 
nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz 
w szczerości serca, bojąc się Boga” (Kol 3,22). To oznacza pracę 
w odpowiedniej postawie moralnej: rzetelność nie tylko wtedy, 
gdy widzi nas pracodawca, a potem obijanie się. Szacuje się, że 
dziesięć procent pracowników biznesowych używa komputera 
w celach osobistych aż przez dwie godziny dziennie, a przecież 
dostają zapłatę za ten czas. 

Kradzież
Przywłaszczanie sobie mienia służbowego oznacza nie-

uczciwe zabieranie rzeczy z pracy. Podobnie pracownicy nie 

powinni podkradać zapasów spożywczych czy przedmiotów 
(jak łyżeczki) z miejsca pracy. Paweł powiedział do przywód-
ców kościoła na Krecie: „Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim 
panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się; 
niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując 
doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, 
naszego Zbawiciela” (Tt 2,9–10). Nie kradnij czasu, artyku-
łów biurowych oraz innych, a także nie okradaj z szacunku 
twojego pracodawcy. „Nie będziesz uciskać swego bliźniego  
i nie będziesz go wyzyskiwać” (Kpł 19,13). Ochroniarze w fir-
mach oceniają, że siedemdziesiąt pięć procent pracowników 
ma na sumieniu podkradanie. Według Departamentu Handlu  
w Stanach Zjednoczonych około jedna trzecia wszystkich upad-
ków firm rocznie jest spowodowana kradzieżą pracowników 
oraz innymi ich przewinieniami. 
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Zapłata
Biblia mówi o trzech nadużyciach, których winni mogą 

być pracodawcy, jeśli chodzi o zapłatę. Jedną jest odmowa lub 
zaniedbanie wypłaty. „Biada temu, kto buduje swój dom na 
niesprawiedliwości, a swoje komnaty na krzywdzie; kto swemu 
bliźniemu każe pracować za darmo i nie daje mu jego zapłaty” 
(Jr 22,13). Innym problemem mogą być zbyt niskie zarobki. 
W Księdze Malachiasza 3,5 Pan ogłasza sąd: „I zbliżę się do was 
na sąd, i będę rychłym świadkiem przeciwko czarownikom, 
przeciwko cudzołożnikom, przeciwko krzywoprzysięzcom, 
przeciwko tym, którzy uciskają najemników przy ich zapła-
tach oraz wdowy i sieroty i krzywdzą cudzoziemca, a nie boją 
się mnie, mówi PAN zastępów”. Trzecim problemem jest zanie-
dbanie wypłaty na czas. „Nie będziesz uciskać swego bliźniego 
i nie będziesz go wyzyskiwać. Zapłata najemnika nie zosta-
nie u ciebie aż do rana” (Kpł 19,13). Podsumowując, chodzi  

o unikanie wypłacania pracownikom wynagrodzenia, zbyt 
niskie zarobki, oraz opóźnianie wypłaty.

CV
Naturalne jest, że większość osób poszukujących pracy jest 

zobowiązana do przedłożenia CV informującego o takich rze-
czach jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowi-
ska służbowe uzyskane w miejscach pracy oraz dodatkowe 
atuty zawodowe. Według amerykańskiego raportu z 2017 
roku osiemdziesiąt pięć procent kandydatów do pracy kłamie 
w swoich CV. Koloryzowanie i zniekształcanie prawdy może 
dotyczyć dat zatrudnienia, stażu albo przypisywania sobie 
zasług zespołowego projektu. „Starając się o to, co uczciwe, 
nie tylko przed Panem, ale też przed ludźmi” (2 Kor 8,21). 
Wiarygodne CV jest właśnie przykładem tego, co uczciwe. 

Zaczerpnięto z Companions, czerwiec 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

robi się intensywne. Ale kiedy uznajemy, że uczyniliśmy coś 
złego i wyznajemy to urażonym przez nas osobom, wówczas 
rozpoczyna się proces uzdrowienia prowadzący do odno-
wienia więzi i odprężenia.

2. Uniżenie. „Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, 
aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze 
troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was”  
(1 P 5,6–7). Kiedy uświadamiamy to sobie i przyznajemy, 
że nie jesteśmy pępkiem świata, wtedy możemy wyraźniej 
zobaczyć prawdziwe znaczenie tego, co dzieje się wokół nas. 
Coś, co na początku wydawało się katastrofą, może stać 
się błogosławieństwem przekraczającym nasze największe 
nadzieje. Wolą Bożą jest, byśmy przynosili wszystkie troski 
do Niego. Uświadomiwszy to sobie pojmujemy, że zamar-
twianie się nie przyniesie nam żadnej ulgi.

3. Ufność w Bogu. Wiele napięcia emocjonalnego skupia 
się wokół lęków o przyszłość. Kiedy wierzymy świadectwu 
Biblii, że Bóg kocha nas i że jest wszechmocny, wówczas 
możemy być posłuszni Jego pouczeniu odnoszącemu się 
do naszego podejścia do trosk: „Nie troszczcie się o nic, ale 
we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem 
niech wasze pragnienia będą znane Bogu” (Flp 4,6). Nadal 
będziemy doświadczać rzeczy, które będą nas stresować  

i niepokoić, ale możemy doświadczyć wytchnienia, przy-
nosząc nasze troski do Boga w modlitwie i ufając, że On 
będzie działał ku najlepszemu rozwiązaniu.

4. Dziękczynienie. Kiedy wyznajemy nasze dotychcza-
sowe przewinienia i złe postawy, powinniśmy również uznać 
nasze własne, choćby najpośledniejsze miejsce na świecie  
i zaufać Bogu, że będzie działał dla naszego dobra. Uczymy 
się wtedy rozumieć, że mamy wiele powodów do dzięk-
czynienia. Rozmyślamy nad Bożym działaniem w naszym 
życiu w minionych chwilach nieszczęścia, nad Jego działa-
niem w życiu innych i nad radością, którą nas obdarza, gdy 
poddajemy się Jego woli. Kiedy nasze serca są pełne dzięk-
czynienia dla Pana, wtedy odkrywamy, że stresy i presje 
życiowe stają się lżejsze. „Za wszystko dziękujcie. Taka jest 
bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was” 
(1 Tes 5,18).

Wymieniliśmy kilka sposobów, w jakie Bóg zaopatrzył 
swój lud. Przynoszą one pokój i ulgę, nawet jeśli w pełni 
nie rozumiemy Bożych celów i okoliczności. Jego metody 
zawsze prowadzą do pokoju, który przekracza wszelkie 
zrozumienie.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 10

Boży przepis na pokój
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Motto nastolatkaMotto nastolatka
—Merle J. Sensenig

Część pierwsza
„A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski 

u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). Pismo Święte mówi o dzie-
ciństwie i młodości Jezusa tylko w kilku krótkich werse-
tach. Ten cytowany powyżej dotyczy Jego wieku nasto-
letniego. Niniejszy komentarz dotyczy relacji z pierwszej 
Paschy obchodzonej przez Niego w wieku dwunastu lat. 
Rozumiemy zatem, że taka jest prawda o Jezusie jako 
nastolatku. Werset stanowi inspirujące motto dla dzi-
siejszej młodzieży.

Ten okres w życiu przebiega tak szybko! Zajmuje około 
siedmiu lat i obfituje w szeroki zakres dojrzewania, roz-
woju i doświadczeń. W jaki sposób to samo motto 
odnosi się do każdego nastolatka? Kluczowym określe-
niem w tym fragmencie jest słowo „przybywało” . Bez 
względu na to, w której fazie nastoletniego okresu jesteś, 
powinno ci przybywać mądrości i wzrostu. 

Dlaczego mielibyśmy się koncentrować akurat na tym 
okresie życia? Ponieważ jest on podstawą późniejszego 
sukcesu w życiu. Często jest burzliwy, bo próbujesz zna-
leźć własną drogę przejścia od dzieciństwa do dorosło-
ści. Brat David Burkholder napisał w rozdziale pierw-
szym książki Bądź silny, młody człowieku (przeznaczonej 
dla wszystkich młodych ludzi): „Jako młody człowiek 
znajdujesz się w niesamowitej sytuacji. Twój poten-
cjał odniesienia sukcesu lub poniesienia porażki jest 

ogromny. Przez kilka kolejnych lat będziesz podejmo-
wał decyzje, które mogą albo cię rozwinąć albo zniszczyć. 
Ich skutki będą za tobą szły przez całe życie. Nie możesz 
sobie pozwolić na zlekceważenie tych kilku lat”.

Jezusowi przybywało mądrości. Mądrość jest 
czymś więcej niż gromadzeniem wiedzy. Ona polega na 
właściwym jej stosowaniu, żeby umiejętnie iść przez życie. 
Księga Przysłów wiele mówi o mądrości. Przysłowia służą 
„do udzielenia prostym rozwagi, a młodemu − wiedzy  
i roztropności. Mądry posłucha i przybędzie mu wiedzy,  
a rozumny nabędzie rad” (Prz 1,4–5).

Aby młodemu człowiekowi przybywało mądro-
ści, musi się bać Boga. „Bojaźń PANA jest począt-
kiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością” 
(Prz 1,7). Bojaźń Pana to również respekt wobec Jego 
Słowa. Przekłada się ona na szacunek wobec rodziców  
i innych osób, które mają władzę. Człowiek, który „poz-
jadał wszystkie rozumy”, jest głupi. Pogardza poucze-
niem tych, którzy chcą mu pomóc.

Aby nastolatkowi przybywało mądro-
ści, musi brać sobie do serca Boże powołanie.  
W wieku dwunastu lat Jezus wykonywał wolę swego 
Ojca. Pojawił się po raz pierwszy publicznie na długo 
przed rozpoczęciem służby w wieku trzydziestu lat. 
Nastolatek nie jest zbyt młody, żeby iść za Jego przy-
kładem i pełnić wolę Ojca. Tak się zaczyna reakcja na 

MŁODZIEŻY
dla

W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Psalm 119,9
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Boże powołanie. Czasami młody człowiek zastanawia się, 
jak Bóg powołuje w naszych czasach. Powołał Samuela, 
który mógł mieć wtedy około dwunastu lat. Z początku 
Samuel nie rozpoznał Bożego głosu, bo myślał, że woła 
go Heli. Bóg cierpliwie do niego mówił, aż młodzieniec 
rozpoznał, że to On.

Boży zew nie musi być identyczny w przypadku każ-
dego człowieka, ale usłyszysz go, jeśli tylko będziesz słu-
chał. Może on polegać po prostu na uświadomieniu sobie 
własnej grzeszności, bez skojarzenia z żadnym konkret-
nym grzechem. To często wywołuje irytację i frustrację, 
która pomaga jednak zorientować się, że Bóg wzywa do 
prowadzenia lepszego życia.

Powołanie Samuela było pewnym procesem, podczas 
którego próbował zrozumieć, co się dzieje. Jeśli będzie 
to konieczne, Bóg zawoła cię wielokrotnie, lecz ważne 
jest to, żeby reagować, jeśli Jego głos usłyszysz. Bóg dał 
młodym ludziom rodziców, żeby pomogli im zrozu-
mieć samych siebie. Poproś ich o pomoc, jeśli nie jesteś 
pewien, czy to Bóg cię wzywa.

Aby nastolatkowi przybywało mądrości, musi 
się karmić duchowo. Jednym z najważniejszych spo-
sobów, żeby się karmić, jest modlitwa. To jest twój czas 
rozmowy z Bogiem i uzyskiwania od Niego zaopatrze-
nia duchowego. Czas na rozmowę z Bogiem jest najważ-
niejszym elementem życia modlitewnego. Jako doświad-
czenie duchowe nie jest łatwe do obiektywnej oceny, ale 
jego efekt jest oczywisty − tak jak w przypadku wiatru.

Życie modlitewne kuleje, gdy nasza miłość do Boga 
wygasa. Kościół w Efezie porzucił pierwszą miłość do 
Niego, zastępując ją samozadowoleniem (Obj 2,4). 
Oznaką słabnięcia miłości do Boga jest postrzeganie 
życia modlitewnego jako przymusu i myślenie: „Uda mi 
się skończyć w ciągu dziesięciu minut, a potem mogę się 
zająć własnymi sprawami”.

Jeśli życie modlitewne stoczyło się do formalności albo 
przestało być regularne, poproś Boga o przebaczenie  
i pomoc w odnowieniu relacji z Nim. Zacznij na przy-
kład od modlitwy słowami: „Otwórz moje oczy, abym 
ujrzał cuda twego prawa” (Ps 119,18).

Twoje modlitwy nie będą skuteczne, jeśli będziesz 
chciał poświęcać na nie resztki swojego czasu. Musisz 
mieć plan, a potem go wykonywać. Spróbuj modlić się 
regularnie o tej samej porze dnia. Ten czas będzie nale-
żał do Pana i pomoże ci w zachowywaniu regularno-
ści. Znajdź sobie odpowiednie miejsce. Tak jak jadasz 

codziennie przy tym samym stole, przeznacz jakieś kon-
kretne, stałe miejsce, żeby czytać Słowo Boże i nad nim 
rozmyślać, dyscyplinując przy tym swój umysł. Nie 
próbuj czytać w łóżku − dobrze wiesz, jakie będą tego 
skutki.

Podtrzymuj życie modlitewne, często rozmyślając. To 
jest duchowe trawienie. Bądź bardziej jak koliber, który 
zawisa w powietrzu i pije z tego samego kwiatu niż jak 
motyl skaczący tu i tam. Traktuj Słowo osobiście, zasta-
nawiając się, jak ono się odnosi do twojego życia. Spisuj 
sobie własne odkrycia na ten temat i myśl o każdym  
w ciągu dnia. Możesz wracać do tych notatek i przypo-
minać sobie poranne modlitwy.

Zróżnicuj podejście do czytania Biblii, żeby zachować 
jego świeżość. Jak się zdecydować, co czytać w danym 
dniu? Możesz sobie wybrać jakąś księgę i czytać jeden 
rozdział po drugim. Możesz również czytać według 
jakiegoś planu miesięcznego lub rocznego, zaopatrując 
się weń w księgarni. Inspirująca książka chrześcijańska 
również może pomóc skupić myśli na Bogu, ale nigdy 
nie zastąpi czytania Biblii.

Pokarm duchowy pochodzi również z uważnego słu-
chania w kościele. Rób notatki w czasie kazania, żeby 
twoje myśli nie wędrowały, a także po to, żeby do nich 
później wracać. Zwróć uwagę, gdy mówca zachęca do 
robienia notatek i wracania do nich po nabożeństwie. 
Zrób to!

Aby nastolatkowi przybywało mądrości, powi-
nien chodzić do chrześcijańskiej szkoły. Przykładaj 
się pilnie do nauki. Umiejętności nabyte w szkole będą 
się opłacać również w życiu duchowym. Ucz się od star-
szych, gdy mówią: „Żałuję, że nie uczyłem się lepiej  
w szkole”. Korzystaj, póki sam masz do tego sposobność.

Jezusowi przybywało wiedzy i mądrości. Idź za 
Jego przykładem i stale sięgaj coraz wyżej, a będziesz 
błogosławiony!

—ciąg dalszy nastąpi

Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2020
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Pomyślmy o naszym wielkim Bogu. On jest prawdą. On jest 
miłością. On jest naszym Ojcem i Stwórcą. „Na początku Bóg 
stworzył niebo i ziemię. (…) Wtedy PAN Bóg ukształtował czło-
wieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia.  
I człowiek stał się żywą duszą” (Rdz 1,1; 2,7). 

Co widzimy w tym obrazie, szczególnie w ukształtowaniu czło-
wieka? Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi. Następnie 
tchnął w niego „tchnienie życia”. Czy jest to wyłącznie fizyczne 
zjawisko? I fizyczne życie? Po prostu serce pompujące krew w orga-
nizmie? Nie. Uważam, że było to coś o wiele więcej. Bóg nie stwo-
rzył człowieka jedynie jako istoty fizycznej, ale także jako istotę 
duchową. Człowiek mógł mieć z Bogiem społeczność. To także 
wyjaśnia, co stało się, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli. Bóg powie-
dział, że umrą w dniu, w którym zjedzą z drzewa poznania dobra 
i zła (zob. Rdz 2,17). Zjedli z tego drzewa i cóż się stało? Czy padli 
martwi? Czy Bóg skłamał? Nie, Biblia mówi, że Bóg nie może 
kłamać. Cóż więc się stało? Umarli duchowo. Ich więź z Bogiem 
została zerwana. 

Jezus przyszedł i otworzył drogę do zbawienia dla nas i przy-
wrócenia nas do społeczności z Nim. „Na początku było Słowo,  
a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, 
co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.”  
(J 1,1–4) 

Ten fragment mówi także o początku. Wymienia to życie, które 
było „światłością ludzi”. Dzisiaj poza Chrystusem i my również 
jesteśmy duchowo martwi jak Adam i Ewa, oddzieleni od Boga. 
Kiedy przychodzimy do wiary w imieniu Jezusa (Dz 10,43)  
i pokutujemy z grzechów, zostajemy duchowo ożywieni. Bóg daje 
nam tchnienie życia. Nasze grzechy zostają przebaczone! „Wtedy 
Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci 
się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzyma-
cie dar Ducha Świętego” (Dz 2,38). Kiedy tak się dzieje, Jezus daje 
nam „moc, abyśmy się stali synami Bożymi” (J 1,12). 

Czy jesteś wdzięczny za to życie w Jezusie Chrystusie?

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Życie w Jezusie Chrystusie

—Jared Gehman

– Klaso ósma, przypominam, że macie 
jutro test z nauk przyrodniczych − przy-
pomniał brat Marcin.

Karolina poczuła kamień w sercu. 
„Test! Nie mam czasu uczyć się do tego 
testu” − pomyślała posępnie. „Muszę 
robić inne zadania na jutro”. 

Tego dnia popołudniu Karolina 
weszła do salonu i położyła ostrożnie 
swój podręcznik na górnej półce szafki, 
po czym wróciła do kuchni. 

– Mam jutro test z przyrody i muszę 
się uczyć − ogłosiła.

– Spróbuję wygospodarować dla ciebie 
trochę czasu dziś po południu albo jutro 
rano − powiedziała mama. – Dziś wie-
czorem rozpoczyna się tydzień prze-
budzenia w naszym zborze, więc teraz 
potrzebuję twojej pomocy. Jak coś prze-
kąsisz, zabierz się za składanie prania.

– Dobrze − powiedziała Karolina.
Z powodu nieprzewidzianych opóź-

nień i zakłóceń mama wygospodaro-
wała dla Karoliny zaledwie piętnaście 
minut przed kolacją.

Tego wieczoru po nabożeństwie 
Karolina pospieszyła do szafki z książ-
kami, aby wziąć podręcznik na górę do 
swojego pokoju. 

– Gdzie jest mój podręcznik? − zapy-
tała mamę. – Zostawiłam go na górnej 
półce, a teraz go nie ma.

– Nie mam pojęcia − odparła mama. 
– Idź teraz spać, a jutro rano obudzę cię 
trochę wcześniej niż zazwyczaj, żebyś 
mogła się pouczyć. Do tego czasu spró-
buję znaleźć twój podręcznik.

Test 
Pana

—Pewien uczeń
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– Dzięki, mamo − powiedziała znużona Karolina, kie-
rując się do swojego pokoju.

Dwadzieścia po piątej to o wiele za wcześnie dla 
Karoliny. 

– Pora wstawać − powiedziała mama, pukając do jej 
drzwi.

Karolina szybciutko wyskoczyła z łóżka i sięgnęła po 
Biblię. Poszukawszy czegoś dla inspiracji, uklękła do 
modlitwy. 

Dwie myśli uporczywie kotłowały jej się w głowie: 
„Módlcie się bez przestanku” i zaginiony podręcznik. 
„Panie, co chcesz mi powiedzieć?” − zapytała.

Wydało jej się, że usłyszała odpowiedź w myślach: 
„Modliłaś się o zaginiony podręcznik?”.

Ze wstydem spuściła głowę.
– Panie − powiedziała − dziękuję Ci, że mi pokazałeś,  

w czym zawiodłam. Pomóż mi znaleźć podręcznik, jeśli 
taka jest Twoja wola. – Chwilę potem podniosła się  
z kolan, czując się znacznie lepiej.

Łoskot talerzy dobiegający z kuchni oznaczał, że mama 
już była w trakcie pracy. 

– Dzień dobry, mamo! − zawołała Karolina radośnie, 
wchodząc do kuchni.

– Dzień dobry − powiedziała mama. – Nie potrzebuję 
twojej pomocy do dziesięć po szóstej. Tata wiedział, gdzie 

była twoja książka. Przyciągnęła jego uwagę, kiedy 
wróciliśmy do domu i zaczął ją czytać.

– Dziękuję − powiedziała Karolina. W swoich 
myślach dodała: „I dziękuję Ci, Ojcze w niebie”.

Piętnaście minut na uczeniu się pytań do powtórki 
szybko minęło.

– Potrzebuję twojej pomocy teraz − zawołała 
mama.

– Idę − westchnęła Karolina, zamykając swój 
podręcznik.

Półtorej godziny później pomodliła się w myślach 
i wskoczyła do auta. „Dziękuję Ci, że miałam choć 
chwilę czasu na naukę i pomóż mi dostać jak naj-
lepszą ocenę”.

W szkole Karolina miała jeszcze chwilę, którą 
mogła wykorzystać na powtórkę. Zanim zadzwo-
nił dzwonek, wsunęła swój podręcznik na miejsce. 

Pierwsze lekcje szybko przeszły. 
– Jesteś przygotowana do testu? − zapytała Joasia 

na przerwie obiadowej, kiedy wracały do klasy.
– Nie miałam wiele czasu na naukę, więc nie 

wiem − odparła Karolina. – Próbowałam przyswoić 
sobie jak najwięcej w czasie naszych lekcji w szkole.

– Szkoda − wyraziła współczucie Joanna. – To 
chociaż potrzymam ci drzwi. − Z uśmiechem 

weszły do klasy, a Karolina rzuciła okiem na 
test leżący na jej ławce.

„O, Panie” − modliła się. „Nie dam rady 
napisać tego testu bez Twojej pomocy. Proszę 
Cię, jeśli taka jest Twoja wola, daj mi jasność 
myśli. Dziękuję, że mnie słyszysz. W imieniu 
Jezusa. Amen”.

Jedna za drugą, odpowiedzi napływały jej 
do głowy i skończyła test na czas. „Dziękuję, 
Panie za to, że wysłuchałeś mojej modlitwy”. 

Jednak nazajutrz, kiedy otworzyła swój test, 
była pełna obaw. 

„Tylko dwa błędy!” − jej serce śpiewało. 
„Dziękuję, Panie − modliła się w myślach − 

za Twoją pomoc w tym teście. Pomóż mi pole-
gać na Tobie w każdym wyzwaniu, jakie napo-
tkam w życiu”. 

Kiedy złożyła test, pomyślała nagle: „To nie 
są moje odpowiedzi, tylko Pana”. Odłożyła 
starannie „Boży” test do swojej teczki. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Kyle i jego brat Travis mieszkają na Filipinach. 
Podczas gorącej pory jego sąsiad, Darrell, obsadził 
ryżem swoją punlę, czyli poletko ryżowe. Kiedy 
sadzonki mają około 15 cm wysokości, są wyrywane. 
Wiąże się je w pęczki, a następnie rolnicy zalewają 
wodą większe pola ryżowe na wysokość 15 cm. Do 
pomocy przy przesadzaniu ryżu zgłasza się mnóstwo 
ludzi. Sadzą ryż w błocie w odstępach co 15 cm. Kyle 
i jego brat lubili obserwować ludzi przy tej pracy.

Pewnego dnia Travis powiedział:
– Słyszałem, że ryżowi nie szkodzi, jeśli się po 

nim depcze. Przekonajmy się. 
– I bracia wyszli na pole ryżowe.

– To jest fajne − powiedział 
Kyle, chodząc na czubkach 
palców. Próbował nie wejść  
w głębokie błoto. Chłopcy bro-
dzili coraz dalej. Wkrótce prze-
szli prawie całe pole.

– Musimy zawrócić − zde-
cydował Kyle. Odwrócił się  
i zarył stopami w ciepłym błocie. 
Powoli brnęli z powrotem.

Punla
—Bryan H.

Kilka dni potem razem z tatą pomagali przy kar-
mieniu kur, gdy właśnie zajrzał do nich sąsiad pan 
Darrell.

– Ktoś chodził po moim polu ryżowym! − poskar-
żył się tacie i nie wyglądał na zadowolonego.

Kiedy wyszedł, tata zwrócił się do chłopców.
– Czy wiecie coś na ten temat?
– Tak − Kyle zwiesił głowę i spojrzał na tatę. – Ale 

Travis powiedział, że ryżowi to nie zaszkodzi, jeśli 
się po nim chodzi − dodał.

– Chłopcy, źle zrobiliście, chodząc po polu pana 
Darrella bez jego zgody − oznajmił tata surowo. 

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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Sąsiad powiedział:

– Dziękuję, że się przyznaliście. Wybaczam wam.

Tata chciał zapłacić panu Darrellowi za szkodę. 

Obaj rozmawiali przed chwilę, a potem tata z chłop-

cami wrócili do domu. Obaj bracia czuli się lżej. 

Wiedzieli, że dobrze zrobili, przepraszając sąsiada  

i że odtąd będą szanować jego własność.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

– Poza tym Biblia nas uczy, że mamy szanować 
własność innych ludzi. Pójdziecie obaj ze mną do 
naszego sąsiada wytłumaczyć się i przeprosić za cho-
dzenie po jego polu.

Następnego dnia Kyle i Travis mieli ochotę płakać, 
idąc do pana Darrella. Tata zapukał do drzwi i sąsiad 
wyszedł.

– Przepraszamy, że chodziliśmy po pana polu − 
wypalił szybko Kyle ze łzami w oczach.

– Ja też przepraszam − dodał Travis.

− Dzień dobry, Ala. Czas wstawać i pomóc przy 
śniadaniu − zawołała mama pewnego ranka.

− Dobrze, mamo. − Dziewczynka westchnęła. 
Powoli wstała z łóżka i powoli się ubrała. Przyglądała 
się, jak jej siostra, Dorota, energicznie składała 
wysuszone pranie, żeby zanieść mamie na dół.

− Szkoda, że muszę pracować − zrzędziła Ala, 
wlokąc się do kuchni.

− Przykro mi to słyszeć − powiedziała mama 
wesoło. − Praca ci służy! Więc proszę nie narzekać!

Ala wyjęła trzepaczkę do jajek i zaczęła mieszać 
jajka, ale robiła to ze skwaszoną miną. Zauważyła 
Dorotę, która z zadowoleniem kroiła boczek. 
Potem pomogła mamie nakryć do stołu i zajęła 
się mieszaniem jajecznicy. Lecz Ala wyszła z kuchni  
i wymknęła, by się pobawić. Za chwilę dom napeł-
nił się cudownymi zapachami śniadania. Głodna 
rodzina szybko usiadła do stołu. Tata pobłogosła-
wił jedzenie. 

Po śniadaniu chłopcy wyszli się pobawić. 
− Możesz iść z nimi, Dorotko. Alu, chodź tu, 

chcę z tobą porozmawiać − nakazała mama.
− Dobrze, mamo − odparła Ala.
− Miałam nadzieję, że dziś rano będziesz chętna 

Opieszałość
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—Marie H.

Ania wdrapała się z westchnieniem na swoje małe, 
żółte krzesełko. Czas na zmywanie naczyń. Mama 
wypłukała zlew i włożyła do środka zatyczkę. „Ale 
zmywanie naczyń to nic fajnego” − pomyślała Ania. 

– Aniu − zaproponowała mama, wyciągając tacę 
ciasteczek z piekarnika. – A może byś chciała urzą-
dzić wyścig?

– Wyścig? − Ania była zbita z tropu. – Ale z kim?
– Ze mną! − odpowiedziała mama. – Ja pościeram 

wszystkie blaty i stół i powyjmuję ciasteczka. Ty za 
to może spróbuj się uporać z naczyniami, zanim ja 
skończę. Zgoda?

Ania zachichotała. Zakręciła dłonią w wodzie, 
żeby utworzyć wielkie góry z piany. 

– Ale super! − zawołała. – Nigdy się obie nie ści-
gałyśmy, mamo! Mam do umycia kubki.

Ania umieściła pięć kubków w pienistej wodzie. 
Plusk, plusk, plusk, plusk, plusk. Prędziutko umyła 
każdy. A potem plusk, plusk, plusk, plusk, plusk. 
Kubeczki wpadły do drugiej komory z wodą do 
płukania. 

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć kubeczków − cie-
szyła się dziewczynka. – Już skończyłam, mamo! – 
Odłożyła naczynia na ociekacz.

– Wspaniale − uśmiechnęła się mama. – Walcz 
dalej.

– Zobacz, mamo! − zawołała nagle Ania. – 
Biedroneczka! Ona ma... zobaczmy: jeden, dwa, trzy, 
cztery, pięć kropek. To moja ulubiona liczba, bo mam 
pięć lat. I tyle mam talerzy i kubków do umycia. 
Położę biedroneczkę na roślince na parapecie.

– Dobry pomysł − powiedziała mama.

Wielka pomoc

do pomocy. Zamiast tego narzekałaś, a potem ucie-
kłaś się bawić.

Ala zwiesiła głowę w poczuciu winy. 
Mama ciągnęła dalej.
− Dzisiaj posprzątasz kuchnię całkiem sama. 

Chcę, żebyś wytarła stół i umyła talerze. Potem 
odłożysz je na miejsce. A na końcu zmyjesz mopem 
podłogę.

− Mamo! − jęknęła Ala. − To potrwa wieki!
− Z pewnością. Ale musisz nauczyć się radości  

z dobrze wykonanej pracy − zapewniała ją mama. −  
I spodziewam się, że zrobisz to z radością. Pamiętasz, 
co Biblia mówi? „Wszystko, cokolwiek twoja ręka 
postanowi czynić, czyń z całej swojej siły”.

− Tak, mamo. − Ala zmusiła się do uśmiechu.

Zmywając naczynia wyglądała przez okno 
kuchenne. Wkrótce śmiała się na widok kociąt, 
które wspinały się na drzewo. Próbowała dostrzec, 
które z nich dotarło najwyżej. 

Kiedy skończyła, nie miała wiele czasu na zabawę, 
bo niedługo trzeba było pomóc w przygotowaniu 
obiadu. Ale teraz już nie narzekała. Kuchnia lśniła 
czystością i to sprawiło jej przyjemność!

− Dziękuję, Alu, za dobre i chętne wykonanie 
pracy − pochwaliła ją mama. − Jest o wiele przy-
jemniej nam wszystkim. To jest to, o co chodzi.

− Ja też się dobrze czuję, kiedy nie narzekam. 
Chcę się poprawić − odpowiedziała Ala. − I chcę  
z radością wykonywać moje obowiązki.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– Teraz jest pięć talerzy do umycia − szczebiotała 
dziewczynka. – Zielony jest Andrzeja, dwa niebie-
skie są moje i Kasi. A dwa białe z różowymi kwia-
tami są twoje i tatusia. Najpierw umyję wasze, bo 
są największe.

– Dobrze ci idzie − pochwaliła mama. – Tak 
trzymaj!

Ciach, ciach, ciach − gąbeczka do naczyń ocierała 
się o talerze. – Teraz jeszcze wypłukać i już − oznaj-
miła, płucząc talerze i układając je na ociekaczu. 

– Teraz sztućce! Zobaczmy: pięć łyżek, cztery 
widelce i dwa noże. Jeden... dwa... trzy... cztery... 
pięć... sześć... siedem... osiem... dziewięć... dziesięć... 
razem jedenaście. Razem z Kasinym jest jedenaście 
− oznajmiła Ania.

– Zgadza się − potwierdziła mama, odkładając 
ciasteczka do pojemnika.

– Teraz umyję łyżki. Jeden, dwa, trzy, cztery 
duże i jedna mała łyżeczka dla Andrzejka. Jeden, 
dwa, trzy, cztery widelce. Andrzejek nie ma swo-
jego. Dwa noże. Jeden dla taty i jeden dla mamy 
− podsumowała.

– Mamo, a ty już kończysz? − Ania zerknęła na 
mamę przez ramię. – Muszę jeszcze tylko wypłu-
kać sztućce. Myślisz, że wygram?

– Może, jeśli się naprawdę pospieszysz, ale ja też 
już prawie skończyłam − powiedziała mama. 

– Jasne! − krzyknęła Ania gorliwie. Bach, bach, 
bach, bach, bach... bach, bach, bach, bach, bach, bach. 
Sztućce powędrowały do płukania.

– Mamo, skończyłam! − Ania z radością odłożyła 
ostatnią łyżkę do wyschnięcia.

– Wspaniale, Anusiu! – pochwaliła ją mama. – 
Moja pięciolatka uczy się pracować. Zaczynasz być 
dla mnie wielką pomocą. Dziękuję!

Dziewczynka się uśmiechnęła. 
– Jestem zadowolona − szepnęła do biedronki na 

roślince. – A ty? Byłaś dziś taką kochaną, małą bie-
dronką. Chcesz wyjść? − I Ania wysuszyła swoje 
rączki, po czym przeniosła małą biedronkę do drzwi 
kuchennych, żeby owad mógł odlecieć.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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ROZDZIAŁ 29

Nowa pieśń
Zanim nadszedł weekend, Sristi była bardziej zain-

teresowana pójściem na studium biblijne do Sary niż 
wycieczką do dżungli w poszukiwaniu grzybów. 

– Ama − zaczęła w piątek po szkole − moja kole-
żanka Sara powiedziała, że nie może pójść do dżungli, 
ponieważ w soboty oni czytają Biblię u niej w domu. 
Tak sobie myślałam... wydaje mi się, że może lepiej, 
jak zostanę tutaj i popilnuję Himala. W ten sposób ty 
mogłabyś pójść do dżungli i nie martwić się o niego,  
a ja bym mogła go wziąć do Sary po południu.

Czandra myślała przez chwilę, zanim odpowiedziała:
– Dobrze, zostań z Himalem.
Sristi nigdy dotąd nie była u Sary, ale pomyślała, 

że pewnie łatwo tam trafi. Co do czytania Biblii, nie 
miała pojęcia, kiedy to się zacznie. Próbowała odgad-
nąć. Może rano? Albo po południu? A może wieczorem?

Wcześnie rano w sobotę matka Sristi przyrządziła ryż, 
soczewicę i warzywne curry. Szybkowar syczał radośnie 
nad ogniem. Po obfitym posiłku Czandra wyszła ze zna-
jomymi, a każda z nich niosła jutowy worek na leśne 
skarby z dżungli. 

Sristi umyła talerze i położyła pokrywki na ryż  
z warzywami. Oboje z Himalem później zjedzą resztki. 
Włożyła Biblię do torby szkolnej razem z plastikową 
reklamówką pełną pieczonych kolb kukurydzy. Razem 
z braciszkiem wyruszyli na poszukiwanie chaty Sary. 
Sristi i Himal szli na bosaka; jej ostatnia para sanda-
łów rozleciała się na kawałki. Miała nadzieję, że matka 
kupi jej więcej par butów za pieniądze przysłane od ojca. 

Kiedy szli ścieżką, Gita zobaczyła ją i podbiegła. Kilka 
dni temu przyjaciółka wróciła z podróży do Indii. 

– Sristi! Co się dzieje? Czemu idziesz do szkoły  
w sobotę?

– Nie, nie. Nie idę do szkoły − powiedziała Sristi.
– Idziesz na boisko ze swoim bratem?
– Tak, będziemy tamtędy przechodzić.
Gita nie wróciła do domu. Właściwie zdecydowała, 

że pójdzie ze Sristi, dokądkolwiek ona pójdzie. Sristi 
nie wiedziała, co ma robić. Nie mogła powiedzieć przy-
jaciółce, żeby sobie poszła. Sristi, Himal i Gita prze-
szli obok boiska. Była tam również Hira, która biegała 
dookoła i grała w berka. Jej warkocze fruwały w obie 
strony. Kiedy tylko zobaczyła Sristi, podbiegła się z nią 
przywitać. 

– Berek! Mam cię, Sristi!
– Nie... nie teraz. Może potem.
– Hej, co tam niesiesz?

Jyoti NepalCzęść dziewiąta

SristiSristi

KSIĄŻKI
fragment

Czytali więc z księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak, 
żeby zrozumiano to, co czytali. Księga Nehemiasza 8,8
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Sary, były melodyjne i pełne głębi. Melodia i słowa 
dotykały serca dziewczynki. 

Po śpiewaniu nadszedł czas na modlitwę. Jakiś męż-
czyzna się modlił i każdy zamknął oczy. Sristi złożyła 
dłonie z szacunkiem, ale Himal rozglądał się wokoło, 
żeby zorientować się, do jakiego bóstwa zanoszone 
są te modlitwy. Sristi nie zauważyła żadnych plaka-
tów z bogami na ścianach, a jedynie fragmenty tekstu  
w ramkach.

Kiedy modlitwa się zakończyła, tata Sary wziął inną 
książkę. Tym razem Sristi skojarzyła, że to Biblia. To 
była dla niej wskazówka, żeby wyjąć swój egzemplarz 
z torby. Kiedy Hira ujrzała Biblię Sristi, zrobiła wielkie 
oczy. I tym razem Sristi postanowiła ją zignorować. Coś 
jej wprawdzie mówiło, że teraz wszystko może poto-
czyć się inaczej, niż się spodziewała. Zbyt późno przy-
pomniała sobie ostrzeżenie matki, żeby nie pokazywać 
się sąsiadom z Biblią w rękach. 

Tata Sary oznajmił: 
– Otwórzmy Psalm 86 i przeczytajmy od wersetu 

ósmego do jedenastego. − Sristi przewracała kartki  
w obu kierunkach, ale próba znalezienia tego miejsca 
była niczym szukanie igły w stogu siana. Sara spostrze-
gła jej wysiłki i podeszła z drugiej strony pomieszcze-
nia, ale zanim zdołała cokolwiek zrobić, jakaś pani obok 
pomogła Sristi znaleźć właściwy psalm.

Tata Sary poczekał, aż Sristi znajdzie odpowiedni 
fragment, a potem przeczytał go powoli i z namysłem.

Nie ma wśród bogów podobnego tobie, Panie, i nie ma 
dzieł takich jak twoje.

Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą ci 
pokłon, Panie, i będą wielbić twoje imię; 

Naucz mnie, PANIE, twojej drogi, abym chodził  
w twojej prawdzie; nakłoń moje serce ku bojaźni twego 
imienia.

W drodze do domu Gita zaczęła paplać jak gdyby 
nigdy nic.

– Sristi, a ty wiedziałaś, że idziesz do mandali?
– Co to jest mandali?
– To kestiańska świątynia.
– Dom Sary nie jest świątynią, a ona nie jest żadną 

kestianką − powiedziała Sristi. 
– Ona ma na myśli, że Sara jest chrześcijanką − popra-

wiła Hira. – Rodzina Sary to chrześcijanie. Nie wie-
działaś o tym?

– A czemu to ważne, że oni są chrześcijanami?
– Oni są tacy sami jak ja − roześmiała się Hira.
– Co masz na myśli? − dopytywała się Sristi.
– Należą do wykluczonych! − Hira zerknęła na Gitę, 

– Torbę.
Gita wtrąciła się.
– Chodź z nami, Hira.
Do tego momentu Sristi zaczynała mieć wątpliwości, 

czy powinna pójść na czytanie Biblii. Co pomyślą jej 
koleżanki? W końcu zdecydowała, że one też powinny 
tam pójść. Były wrażliwymi dziewczynkami. 

Nagle wpadła na pomysł.
– Hira, czy znasz Sarę Rai ze szkoły? Wiesz, gdzie 

mieszka?
Hira wiedziała wszystko o wszystkim. Oczywiście 

wiedziała również, gdzie mieszka Sara, i cieszyła się, że 
może wskazać drogę. 

Kiedy wreszcie dotarły do domu Sary, zegar słoneczny 
wskazywał jedenastą. Przed drzwiami stał chyba z tuzin 
butów i chappali1. Sristi, która przyszła na bosaka, nie 
musiała dodawać swoich do kupki. Gita zrzuciła nie-
dbale swoje sandały. 

Kiedy weszły, Sara je powitała, zdumiona na ich 
widok. Jej rodzina i jacyś ludzie siedzieli na podłodze, 
na łóżkach i na kilku stołkach. Właściwie prawie nie 
było już miejsca dla Sristi i jej grupki, ale jakoś zdołały 
wcisnąć się i usiąść na podłodze. Himal tak bardzo inte-
resował się nowym miejscem i nowymi ludźmi, że zapo-
mniał źle się zachowywać. 

Gita nie wiedziała, co się dzieje, ale cieszyła się, że 
może siedzieć i była gotowa usłyszeć różne nowe wieści. 
Hira, która była bardzo inteligentna pomimo swoich 
problemów w szkole, od razu zauważyła, co się dzieje. 
Spojrzała znacząco na Sristi, ale ta ją zignorowała. 

Jakiś człowiek − Sristi zgadywała, że był to ojciec 
Sary − podniósł książkę. Nie była to Biblia. Ktoś podał 
podobną książkę Heerze, ale dziewczynka szybko 
oddała ją Sristi, zupełnie jakby książka parzyła. Potem 
tata Sary oznajmił: 

– Zaśpiewajmy pieśń numer 194.
Wszyscy szybko przekartkowali swoje książki. Sristi 

nie było łatwo znaleźć właściwej pieśni. Obróciła kartkę 
na stronę 194, ale to nie była ta pieśń. Nagle uświado-
miła sobie, że numery pieśni są inne niż numery stron, 
ale do tej pory już każdy zaczął śpiewać. Ze zdumieniem 
słuchała śpiewanych słów:

Prabhu ma tapaaiko sristi hu.
(Panie, jestem Twym stworzeniem)

Pieśni były piękne, całkiem inne od piosenek, które 
znała Sristi z radia. Te pieśni, które śpiewała rodzina 

1 Chappale − pantofle, zazwyczaj trochę obszerniejsze niż tego wymaga numer buta.
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a następnie, jako że nigdy nie lubiła milczeć, ciągnęła: 
– Ludzie z wyższych kast nawet nie wypiją wody zaofe-
rowanej przez kogoś spoza kasty!

– Wiem to przecież, Hira. Nie urodziłam się wczo-
raj. Ale Sara nie należy do niższej kasty. Ona należy do 
Rai, tak jak ja − dodała Sristi. 

– Każda kasta, która przechodzi na chrześcijaństwo, 
staje się wykluczona! − Hira znów się roześmiała. – To 
też pewnie wiesz, co?

Tak. Wszyscy o tym wiedzieli. Gita wyglądała na 
zmęczoną całą tą rozmową. 

Wszystko zaczęło się Sristi układać w głowie, tworząc 
obraz złożony z wielu ostatnich wydarzeń. Ale odgo-
niła je i w milczeniu poszła z koleżankami w kierunku 
domu. Himal szedł obok niej, napychając sobie buzię 
pełnymi garściami pieczonej kukurydzy.  

ROZDZIAŁ 30 

Ama poszukuje
Mijały miesiące i Sristi skończyła dwanaście lat. 

Obyło się bez żadnej uroczystości. Według tradycji 
rodziny w obozie obchodziły urodziny swoich dzieci 
w uroczysty sposób, szykując huczne przyjęcie. Tłumy 
ludzi wchodziły do chaty, przynosząc pieniądze w darze, 
a potem wychodziły. Im więcej gości, tym więcej pienię-
dzy. Ale to mogły zrobić tylko liczne rodziny, ponieważ 
uczta wymagała mnóstwa przygotowań i wielu rąk do 
pomocy. Matka Sristi nie byłaby w stanie przygotować 
dań na ucztę z okazji urodzin swojej córki. 

Minęło więcej niż rok, odkąd ojciec przyjechał ich 
odwiedzić. Wysłał w międzyczasie wiadomość, że wraca 
i to wraz z Radżu. Ale Ram nie przyjechał w czasie, 
o którym zawiadamiał. Może w mieście wybuchły 
zamieszki, które doprowadziły do paraliżu usług trans-
portowych. Może czekał na swoją ostatnią wypłatę. 
Cokolwiek było powodem, Sristi nie martwiła się. Czas 
rozciągał się jak guma w obozie dla nepalskich uchodź-
ców i tak czy owak, większość spraw w jakiś sposób 
układała się, jak trzeba. 

To był kolejny zwykły dzień w szkole. Sristi stała na 
zewnątrz przy wielkim rowie, kończąc w ostatniej chwili 
przed wyjściem małe pranie. Sprzedawca mleka rozpo-
czął poranną rundę od ich szeregu chatek, niosąc białe 
wiadro. Kuśtykał po ścieżce, zatrzymując się przy cha-
tach, aby odmierzyć porcje mleka małym blaszanym 

kubkiem. Czandra czekała na niego przed swoją chatą 
ze szklanym dzbankiem. Sprzedawca zatrzymał się, 
postawił wiadro na ziemi i nabrał kubkiem trochę spie-
nionego mleka. Nalał je do dzbanka i wręczył matce 
Sristi, która mu zapłaciła. 

– Siostro, nie będę mógł przynosić już więcej mleka. 
Krowa je traci.

– O! A czy wiesz, kto jeszcze sprzedaje teraz mleko? − 
zapytała Czandra.

– Słyszałem, że krowa Khadki właśnie się ocieliła. On 
pasie swoją krowę na łące, którą dzierżawi od kogoś. 
Pewnie zacznie przychodzić tu rano. 

Kilka kobiet zebrało się dookoła z naczyniami na 
mleko. Mężczyzna nachmurzył się.

– Jeśli nie macie do mnie zaufania, możecie dać trochę 
mleka waszemu kaczorowi. Wypije mleko i zostawi 
wodę. − Kobiety zareagowały na to śmiechem.

Po pierwszym studium biblijnym w domu Sary, Sristi 
nie poszła na kolejne. Była trochę niespokojna, że Hira 
będzie jej robić problemy, jeśli znowu tam pójdzie. Na 
szczęście, ponieważ Hira była w innej klasie niż Sara  
i Sristi, nie mogła powodować zamieszania przez sianie 
plotek wśród koleżanek i kolegów Sristi i Sary. 

W każdy piątek Sristi czuła się winna na myśl, że nie 
pójdzie do Sary w sobotę. Unikała koleżanki, kiedy 
zwijały maty z podłogi po lekcji angielskiego. Ale Sara 
zachowywała się tak, jakby tego nie zauważała. 

– Czy twój brat wygrał ostatnio jakieś kulki? − zapy-
tała, próbując zagadnąć Sristi.

– Owszem, ale stracił je prawie zaraz, celując do 
ptaków z procy.

– Mógłby użyć zamiast nich małych kamyków.
– Pewnie, że by mógł. Ale nie chce słuchać, kiedy ja 

mu to mówię!
Sara nie wspomniała nic o studium biblijnym, a Sristi 

również nic nie powiedziała na ten temat. Tak więc  
w każdy piątek prowadziły grę polegającą na udawaniu. 
Sara udawała, że nie pragnie rozpaczliwie, żeby Sristi 
znowu przyszła na studium, a Sristi udawała, że nigdy 
tam nie była. 

Ale Czandra nadal ciągle czytała fragmenty Biblii 
z doskoku, kiedy tylko miała wolną chwilę. Pewnego 
chłodnego zimowego dnia, kiedy poranna mgła nadal 
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wisiała nad obozem, Sristi siedziała na łóżku, otulona 
ciepłym kocem. Jej matka, w szalu zamotanym na 
dwóch swetrach, próbowała rozpalić większy ogień.

– Wyobrażasz sobie, ama, jak się żyje w górach, gdzie 
pada śnieg? − zapytała Sristi. – Pewnie byśmy umarli! 
Jak ludzie mogą tam przeżyć?

– Ludzie z gór zazwyczaj schodzą na zimę w niższe 
miejsca − odparła ama. – A słyszałaś o synu Susmity?

Sristi zerknęła na matkę w nadziei na ciekawą historię. 
– Co z nim? − zapytała. Syn Susmity był dzikim, choć 

przystojnym nastolatkiem, który upijał się, palił i robił 
mnóstwo rzeczy, których nie powinien robić.

– Zaczął chodzić na spotkania chrześcijańskie  
i Susmita mówi, że teraz jest całkiem inny. Nawet nie 
prosi o pieniądze na papierosy. Pamiętasz, jak kiedyś 
naczelnik obozu kazał go zbić za to, że chłopak ukradł 
drewno z dżungli, żeby zapłacić za bilety do kina? Teraz 
już nie chce nigdzie chodzić ze swoimi kumplami.

Sristi pamiętała, że ama nieraz kradła drewno na opał 
z dżungli i nikt jej nie złapał. 

– Co się z nim stało na tych chrześcijańskich spotka-
niach? − zapytała.

– Nie wiem, ale czytałam w końcówce Biblii  
o ludziach, których życie się zmieniło. W pierwszej 
części wydaje się, że ludzie po prostu nie byli w stanie 
słuchać tego Boga, On ciągle ich karcił, ponieważ nie 
robili tego, co im nakazał. Nie wiem dokładnie... nie 
czytałam tego wszystkiego... jest tego tyle, że nie dała-
bym rady przez to przebrnąć. Ale to się staje bardziej 
zrozumiałe w ostatniej części Biblii, gdzie ludzie zaczy-
nają Go słuchać i chodzić z Nim, ponieważ On przy-
szedł na ziemię.

– Wiesz, ama, mogłabyś pójść ze mną do Sary na stu-
dium biblijne.

– Tak. Myślałam o tym. Ale potem słyszałam różne 
historie od znajomych. Oni mówią niedobrze o chrze-
ścijanach. Wczoraj moje znajome spod kranu mówiły, 
że chrześcijanie padają na podłogę i tracą kontrolę nad 
sobą, a potem mówią jak nienormalni. 

– Czy nie tak zachowuje się czasem nasz szaman? 
− zapytała Sristi. W jej umyśle powróciły też obrazy 
ojca, który zataczał się, wracając ze swoich karcianych 
spotkań.

– Czy robili tak, kiedy byłaś u Sary? − zapytała 
Czandra, ignorując pytanie swojej córki.

– Nie. Nikt nie zachowywał się jak wariat. Wszystko, 
co robili, to śpiewanie, modlitwa i rozmowa.

Sristi i jej matka siedziały przez chwilę w milczeniu, 
obserwując Himala, który wkładał patyczki do ognia. 

– Jaki dziś dzień? Chyba sobota, prawda? − zapytała 
matka.

– Tak.
– Która godzina?
– Słońce jeszcze nie świeci przez mgłę. Zazwyczaj 

zaczyna się przebijać około jedenastej.
– Chodźmy do domu twojej koleżanki − zapropono-

wała matka.

ROZDZIAŁ 31

Alfa i Ameryka
– Sristi, słyszałam, że jesteś teraz chrześcijanką − 

powiedziała Hira, klaskając w dłonie, żeby je rozgrzać.
– Nie, nie jestem − powiedziała Sristi, naciągając 

sweter ciaśniej na ramionach.  
– Jeśli chodzisz na spotkania chrześcijańskie, to jesteś 

chrześcijanką. I masz w domu Biblię, a twoja mama 
chodzi na spotkania. A twój tata − ooooj! − ale wam się 
od niego oberwie, kiedy się o tym dowie. Przeszłyście 
na obcą religię.

– Co ty mówisz? − zapytała Sristi, bojąc się odpowie-
dzi. Rzeczywiście Hira naprawdę dużo wiedziała. 

– Chrześcijański Bóg jest Amerykaninem!
– Naprawdę? − zapytała Sristi.
Na następnym spotkaniu Sristi przeżyła szok, odkry-

wając, że Hira miała rację. Kiedy tata Sary modlił się, 
uświadomiła sobie, że modlił się do Alfy i Ameryki.  
W szkole nie miała ochoty rozmawiać z Sarą. Sara zdra-
dziła swój własny naród. Przez kilka dni Sristi była 
nadąsana i milcząca, kiedy znalazła się w pobliżu Sary.

Sara pozwoliła jej na fochy, ale w końcu pewnego dnia 
przy zwijaniu maty po lekcji zapytała Sristi: 

– O co chodzi? Czy ja cię czymś zezłościłam? Nie 
przychodzisz na spotkania biblijne. Co powiedziałam 
nie tak?

– Sara, czemu przeszłaś na religię cudzoziemców? − 
wypaliła w końcu Sristi.

– Nie przeszłam. Wiem, że ludzie tak mówią. Przede 
wszystkim nie wyznaję żadnej religii. Ja naśladuję 
Jezusa Chrystusa. A poza tym On nie jest żadnym 
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cudzoziemcem. Jest Stwórcą świata i stworzył wszyst-
kich ludzi.

Sristi się rozgniewała.
– Nieważne, co ty mówisz − powiedziała do Sary. – 

Sama słyszałam. Twój tata modlił się do Alfy i Ameryki.
Kiedy Sara zaczęła się śmiać, Sristi potrząsnęła głową  

i skrzywiła się, bo zrobiło się jej niemiło. 
Sara nie mogła przestać się śmiać. 
– Ja nie... hahahaha... nie śmieję się z ciebie! − sapnęła. 

– To jest taaaakie zabawne!
– To wcale nie jest zabawne. Uważam, że jest okropne.
– Nie, nie rozumiesz. To jest... hahaha...
W końcu Sara przestała się śmiać na tyle, że mogła 

wziąć oddech. Sristi odeszła ostentacyjnie, a Sara pobie-
gła za nią.

– Nie, czekaj! Przepraszam... Ja wiem dokładnie,  
o czym mówisz. Mój tata lubi wypowiadać imiona 
Boga, kiedy się modli. Jednym z takich określeń jest Alfa  
i Omega, nie Alfa i Ameryka. To oznacza właściwie 
początek i koniec. Bóg Biblii jest początkiem wszystkich 
rzeczy i końcem wszystkich rzeczy. On nie jest cudzo-
ziemcem. Stoimy na ziemi, którą On stworzył.

Sristi czuła się zarazem głupio i radośnie, jednocześnie 
czując zażenowanie. Reszta lekcji minęła spokojnie. Była 
w stanie skoncentrować się na przedmiotach i czuła, że 
dwie przyjaźnie zostały jej przywrócone − jedna z Sarą,  
a druga z Bogiem Biblii, o którym teraz wiedziała, że jest 
Alfą i Omegą. 

Przez następnych kilka tygodni Sristi zadawała wiele 
pytań. Podobało jej się, że Sara próbowała jej powie-
dzieć to, co było prawdziwe. Było to całkowite przeci-
wieństwo nauczycieli szkolnych, którzy często wymyślali 
różne rzeczy, jeśli nie znali odpowiedzi na jakieś pytanie. 

Sristi miała odczucie, że większość dorosłych w obozie 
nie znała prawdziwych odpowiedzi na wiele jej pytań 
o Bogu. Aby przetestować swoją teorię, zapytała kiedyś 
ciocię Rachanę:

– Opowiedz mi o bogu, którego czcisz, jaki on jest?
Ciocia Rachana roześmiała się. Gorliwie dzwo-

niła dzwoneczkiem i obchodziła wszystkie święta hin-
duistyczne z całego serca. Ale Sristi była zawiedziona jej 
odpowiedzią. 

– Sristi, wiem jedno − bogowie są dobrzy. Jeśli dobrze 
ich traktujemy, wykonujemy nasze religijne obowiązki.

Sristi narysowała w ziemi linię czubkiem stopy.  
W końcu powiedziała:

– Ciociu Rachano, zrobiłaś mnóstwo religijnych 
uczynków. Czy kiedyś pójdziesz do nieba?

Rachana znów się roześmiała.
– Nie wiem!
Sristi nie uważała, że to jest zabawne. Po co tracić tyle 

pieniędzy i czasu na religijne obrzędy, które niczego nie 
wyjaśniają na temat Boga i nie mogą doprowadzić czło-
wieka do nieba?

Postanowiła zapytać mamę Sary o to samo i zobaczyć, 
jaka będzie odpowiedź. 

W sobotę po studium biblijnym Sristi znalazła okazję, 
żeby zagadać do mamy Sary. Po wypiciu herbaty mama 
Sary pozbierała cienkie filiżanki na tacę i zabrała je na 
zewnątrz do umycia. Sristi poszła za nią w nadziei, że 
nikogo innego tam nie będzie. Kucnęła obok kobiety, 
żeby wypłukać naczynia. Musiała szybko zadawać pyta-
nia, zanim ktokolwiek przyjdzie i usłyszy. 

– Ciociu, powiedz mi o Bogu, którego czcisz. Jaki On 
jest?

Mama Sary uśmiechnęła się. 
– Młoda siostrzyczko, zadałaś mi dobre pytanie. Bóg, 

którego czczę, jest Bogiem, który zbawił mnie od moich 
grzechów. On jest tak mocny − nic nie jest dla Niego 
niemożliwe! Kocham Go, ponieważ On pierwszy mnie 
ukochał. Przedtem musiałam zazwyczaj robić tyle róż-
nych rzeczy, żeby nakłonić bożków do wysłuchania 
moich modlitw. Czego ja nie robiłam, żeby zmusić ich 
do słuchania... Teraz wiem, że one nawet nie mogły mnie 
w ogóle słyszeć. Ale Boga nie muszę nakłaniać sztucz-
kami do tego, żeby mnie słyszał. To nie znaczy, że będę 
bogata albo zawsze zdrowa. Ale moje życie jest teraz  
w Jego rękach. On mnie prowadzi.

Sristi miała jeszcze jedno pytanie.
– Ciociu, a pójdziesz kiedyś do nieba?
Mama Sary znów się uśmiechnęła. 
– Sristi, chciałabym, żeby wszyscy myśleli o tych spra-

wach tak poważnie jak ty. Tak, pójdę do nieba pewnego 
dnia, bo Jezus odniósł zwycięstwo nad śmiercią i pie-
kłem. On obiecał mi życie wieczne. − Kobieta spojrzała 
ciepło na Sristi. – A ty? Czy pewnego dnia też pójdziesz 
do nieba?

Sristi nie spodziewała się tego pytania odniesionego do 
niej. Nie miała na nie odpowiedzi. 

—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Sristi

Christian Light Publications, Inc., 2019
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Zdecyduj za nas, Boże!

Wciąż będziemy ufać, choć świat wydaje się mroczny i ponury,
A serce mdleje pod karzącą rózgą Pana;

Choćby droga nasza była twarda i stroma i męcząca,
To my wciąż będziemy ufać Bogu!

Nasze oczy widzą słabo, dopóki nie zostaną namaszczone wiarą,
A nasze złe decyzje przynoszą nam smutek i ból;

Tylko przez Tego, który wyznaczył nam drogę,
Znów znajdujemy ukojenie.

Zdecyduj za nas, Boże! Nie pozwól, by nasza słaba wola
Odciągnęła nasze biedne dusze od dobra, które Ty przeznaczyłeś;

Zdecyduj za nas, Boże! Mądrość Twoja jest nieomylna,
A my jesteśmy głupcami i ślepcami.

Idźmy naprzód, w cierpliwym zapieraniu się siebie,
Podejmijmy trudy, nie bójmy się strat;

Nasz dział otrzymamy po godzinie próby,
Naszą koronę dostaniemy po krzyżu.

—William H. Burleigh



„Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bo 
do takich należy królestwo niebieskie” (Mt 19,14). 

Uczniowie jeszcze nie posiedli zrozumienia duchowej natury Królestwa Niebieskiego. 
Ich wyobrażenia o tym były ziemskie. Czy nie wiedzieli, że największy w tym Królestwie 
stoi właśnie przed nimi? Ich pytanie dowodzi, że byli bardzo podobni do nas; pochłonięci 
tym, kto będzie najważniejszy. 

Jezus wyjaśnił, że musimy być przemienieni na podobieństwo dzieci. „Jeśli się nie 
nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Kiedy 
stajemy się ludem Bożym, wówczas Jezus wzywa nas do stania się dziećmi. Oczywiste 
jest to, że Bóg ustala wielkość posługując się zupełnie inną skalą niż my. Nie możemy iść 
Jego drogą będąc pełni ziemskich wyobrażeń o wielkości. 

Nawrócenie oznacza tu przemianę serca, postaw i celów. Apostołowie okazywali 
względem siebie rywalizację, zazdrość i raczej mało świętą ambicję. Jezus mówi im, że 
nie wejdą do Królestwa wraz z Nim z takimi uczuciami. 

Małe dzieci są prostolinijne i ufne. Nie dążą do prestiżu ani zaszczytów. Są pokorne, choć 
o tym nie wiedzą. Posiadają naturalną, wewnętrzną dociekliwość. Bardzo lubią się uczyć 
i niekoniecznie chcą pouczać innych. Nie obrażają się. Są też w naturalny sposób mało 
światowe. Ich spojrzenie na życie jest o wiele pokorniejsze niż nasze, ludzi dorosłych. 

Kiedy dorastamy do chrześcijańskiej miary charakteru, im niżej się pochylamy, im 
więcej klęczymy, tym głębiej myślimy i dziękujemy. Tak, im bliżej jesteśmy Boga, 
tym bardziej stajemy się podobni do dzieci. Nie jest to dziecinada, tylko dziecięcość; 
niesfałszowana miłość. 

Ta miłość w sercu dziecka wyraża się w prostych rzeczach, jak zerwanie polnych 
kwiatów, żeby sprawić mamie radość. Tracimy to jako dorośli. Nasze poziomy stresu 
są boleśnie wysokie. Nasze oczekiwania w stosunku innych, ale także i siebie, są zbyt 
surowe. Relacje zrywają się z powodu braku autentycznego współodczuwania. 

Panie, zmień nas na podobieństwo dzieci, żebyśmy naprawdę pragnęli wejść do 
Twojego Królestwa.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nie utrać swej dziecięcości
—James Baer
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