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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

Należność czy wdzięczność?
—James K. Nolt
„Dziękujmy Bogu wraz, i sercem i ustami, bo wielkość Jego spraw objawia się nad nami!” („Śpiewnik
Pielgrzyma” pieśń nr 12 − przyp. red.). Można by
pomyśleć, że te pierwsze linijki znanej pieśni zostały
napisane w czasach pokoju i dobrobytu. W rzeczywistości było zupełnie przeciwnie. Jej autor Martin
Rinkart służył jako pastor w niemieckim mieście
Eilenberg podczas wyniszczającej wojny trzydziestoletniej w latach 1618-1648. Uciekinierzy tłoczyli się
w obrębie jego murów, szerzyły się choroby i głód,
a różne armie nacierały na miasto. Rinkart wiernie
służył tam przez całą wojnę i zmarł niedługo po jej
zakończeniu. Wielbił Boga za Jego „cudowne dzieła”,
uznając fakt, że to człowiek, a nie Bóg, jest winny
wojennemu spustoszeniu. Wdzięczność otworzyła
jego oczy na Bożą dobroć.
Pewnego razu rozmawialiśmy w pewnej szkolnej kawiarence z kucharką, która bezceremonialnie stwierdziła, że dla tej konkretnej grupy uczniów
nie jest trudno gotować. W innych klasach dzieci
miały poczucie, że im się to należy. Ciekawe jest, że
kucharka potrafi zauważyć, czy gotowane przez nią
posiłki są przyjmowane z wdzięcznością czy traktowane jako coś oczywistego, co konsumentom się
słusznie należy.

Wdzięczność jest cechą widoczną w chętnym okazywaniu uznania za otrzymane dobra, a także gotowością do odwdzięczenia się tym samym. Poczucie
uprawnienia do czegoś przejawia się w przekonaniu
danej osoby, że przysługuje jej szczególne traktowanie, choć na nie wcale nie zasłużyła. Wdzięczność
rozpoznaje dary i błogosławieństwa od Boga i ludzi,
a także wykorzystuje okoliczności, żeby błogosławić Pana i bliźnich. Ktoś przekonany, „że mu się
wszystko należy”, koncentruje się na tym, co sam
może zyskać, wziąć od innych lub jak może obrócić
daną sytuację na własną korzyść. Istota wdzięczności
polega na chęci dawania, podczas gdy istotą poczucia uprzywilejowania jest pragnienie brania.
„Cóż oddam PANU za wszystkie jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył?” (Ps 116,12). To pytanie wypłynęło z serca pełnego wdzięczności, a sam
psalmista odpowiada na nie w kolejnych wersetach.
Między innymi tak: „Moje śluby złożone PANU
wypełnię teraz przed całym jego ludem”. Innymi
słowy, otwarcie będę okazywał oddanie Panu, żeby
inni mogli wielbić Ojca, który jest w niebie.
To pytanie psalmisty powinno skłonić nas do
postawienia innych pytań: „Co powinienem oddać
bliźnim za wszystkie dobra, jakie oni mi wyświadczyli?”. Co mogę dać swojej żonie? Albo mężowi?

„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.” List do Kolosan 3,17 3

Co mogę dać braciom i siostrom w kościele za
wszystko, co mi dali? Cóż oddam kucharce i każdemu, kto wyświadcza mi codziennie dobro w zwykłych sprawach? Wdzięczność wprawia w ruch Złotą
Zasadę, żebyśmy byli skorzy do uśmiechu i nieskorzy do narzekania.
W Podobieństwie o synu marnotrawnym młodszy
syn nie przyczyniał się do rodzinnego szczęścia, ale
uważał, że „mu się wszystko należy”. „Ojcze, daj mi
część majątku, która na mnie przypada” (Łk 15,12b).
Nie zastanawiał się, jak mógłby użyć swego dziedzictwa, żeby błogosławić innym. Zamiast tego „roztrwonił swój majątek, żyjąc rozpustnie”. Spadł najpierw od poczucia uprzywilejowania do rozpasania,
ale potem wspiął się na wyżyny pokory i wdzięczności: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie; i nie jestem już godny nazywać się twoim
synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników” (w. 18-19).
Jednak jego starszy brat miał takie poczucie uprzywilejowania, że nie potrafił docenić skruchy swego
brata. Zamiast tego starał się wyolbrzymiać własne
zasługi. „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś
mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi”
(Łk 15,29b). Czy taka samoocena była rzeczywiście
trafna? Uczciwa samoocena niesie ze sobą wdzięczność, a nie poczucie uprzywilejowania.
„Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych
żądz, które toczą bój w waszych członkach?” (Jk 4,1).
Ludzkie żądze łatwo prowadzą do postawy „mnie się
należy”. Co się dzieje, gdy kilka osób uważa, że mają
prawo do tej samej pozycji, własności lub osoby?
Uczniowie Jezusa pragnęli prestiżu związanego
z zasiadaniem obok Niego w Jego chwale. Gdy Jakub
i Jan śmiało to wyrazili, pozostali uczniowie byli
mocno urażeni (zob. Mk 10,35-41). Jezus wyprowadził ich z błędu i pokazał, że należy szukać pełnej
wdzięczności służby zamiast ubiegać się o stanowiska: „A kto z was chce być pierwszy, niech będzie
sługą wszystkich” (Mk 10,44).
Król Achab uważał, że ma prawo do posiadłości
i winnicy Nabota, a jego podła żona Jezebel „załatwiła” mu ją, uciekając się do manipulacji, krzywoprzysięstwa i egzekucji. Król Dawid arogancko nadużył władzy; uważał, że ma prawo pojąć Batszebę
i dopiął swego przez cudzołóstwo, knowania i zamordowanie Uriasza.
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Ci, którzy są wdzięczni za Boże błogosławieństwa,
będą chcieli się dzielić, ale uważający się za uprzywilejowanych są mocno przywiązani do swoich dóbr.
W Podobieństwie o miłosiernym Samarytaninie
kapłan i lewita nie byli złodziejami, ale bezdusznie
przeszli obok bliźniego w potrzebie. Głupi bogacz
budował większe stodoły, żeby przechowywać swoje
dobra i cieszyć się nimi w przyszłości (zob. Łk 12,1621). „Należy mi się − zapracowałem na to, więc
jest moje!”. Tymczasem sprawiedliwi stawali przed
Bogiem z poczuciem, że są bezwartościowi − a nie,
że im się cokolwiek należy. Tak bardzo kierowali
się miłością do Pana, że nie byli świadomi własnej
dobroci w stosunku do bliźnich (zob. Mt 25,3440). Niestety bezbożni byli tak ślepi, że nie zauważyli okazji, by być błogosławieństwem dla innych.
Uważali, że nagroda w niebie im się słusznie należy.
Jezus czasami zestawiał ze sobą rozmaite idee,
żeby pomóc nam zrozumieć różne aspekty prawdy.
Zarówno z Jego nauk, jak i z własnego doświadczenia wiemy, jacy słabi i pozbawieni miłości jesteśmy
w porównaniu z Jego mocą i miłością. Dlatego Jego
wniosek jest zrozumiały: „Także i wy, gdy zrobicie
wszystko, co wam nakazano, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy
byli zrobić” (Łk 17,10). To zdanie prowadzi nasze
dumne serca do pokory, abyśmy nie uważali, że „nam
się należy”. Natomiast w innych Jego słowach znajdujemy zachętę: „Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko,
co słyszałem od mego Ojca” (J 15,15).
Tylko wtedy, gdy rzeczywiście zrozumiemy, jak
nieużytecznymi sługami jesteśmy, będziemy mogli
prawdziwie docenić piękno oferty przyjaźni ze strony
Jezusa − a przecież On dał nam więcej niż to, co nam
się należy. Złóżmy Mu dziękczynienie, oddajmy
chwałę i służmy Mu. „Tobie złożę ofiarę chwały
i będę wzywać imienia PANA” (Ps 116,17).
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Usprawiedliwienie z wiary
—Paul M. Weaver
„Jak więc może człowiek być usprawiedliwiony przed
Bogiem?” (Hi 25,4). „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są
pozbawieni chwały Boga” (Rz 3,23). Wszyscy musimy
uwierzyć, że jesteśmy grzesznikami, zanim doświadczymy
Bożej miłości i miłosierdzia, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni. Dobroć Boga prowadzi nas do nawrócenia.
Szatan chciałby, żeby człowiek się bronił i sam się usprawiedliwiał; ale nie możemy się uwolnić od winy i usprawiedliwić, ponieważ zgrzeszyliśmy przed sprawiedliwym
i świętym Bogiem. Pierwszy człowiek zbuntował się przeciw Niemu i od tej pory wyrok śmierci ciąży na całej ludzkości. „Dusza, która grzeszy, umrze” (Ez 18,20). „Zapłatą
bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga
jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu”
(Rz 6,23).
Prawo Boże obnaża naszą grzeszną naturę i potępia nas.
Z powodu własnego grzechu zasługujemy na wieczną
śmierć, czyli cierpienie w piekle. Nie możemy zaspokoić
wymogów Prawa ani uwolnić się od mocy grzechu. Nie
możemy zasłużyć na zbawienie dobrymi uczynkami, ale
musimy je przyjąć przez wiarę. Przyjmując zbawienie przez
wiarę, stajemy się sprawiedliwi w oczach Boga.
Prawo pokazywało ludziom ich potrzebę odkupienia
i zapewniało zakrycie grzechu na jakiś czas. Pokazywało
również człowiekowi potrzebę doskonalszej ofiary, jaka
miała zostać złożona w przyszłości. Prawo nie mogło zrobić
tego, co zrobił Chrystus jako owa doskonalsza ofiara. Przez
Niego nasze grzechy są nie tylko zakryte; one są zgładzone.
Chrystus daje nam również moc do życia w zwycięstwie
nad grzechem.
Prawo nigdy nie miało być docelowym i stałym rozwiązaniem problemu grzechu, dlatego Bóg w swej nieskończonej miłości i miłosierdziu udzielił człowiekowi

daru usprawiedliwienia w Chrystusie. Jego dzieło odkupienia usprawiedliwia zarówno starotestamentowych świętych, jak i nowotestamentowych świętych. Grzechy świętych z czasów Starego Testamentu, które były zakrywane
ofiarami ze zwierząt, zostały zmyte krwią Chrystusa tak
jak grzechy każdego, kto pokutuje dzisiaj. „I przez niego
każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim,
w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez Prawo
Mojżesza” (Dz 13,39).
Bóg poczytuje szczerą wiarę jako sprawiedliwość.
„Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa” (Rz 3,28).
Jezus zadośćuczynił Bożej sprawiedliwości przez swoją
śmierć na krzyżu, abyśmy mogli zostać „usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest
w Jezusie Chrystusie” (Rz 3,24). Jezus stał się ofiarą usuwającą zarówno grzech, jak i żądło śmierci, a także wypełniającą wymagania Prawa. Wierzący może dzięki temu cieszyć się Prawem wolności.
Boży plan zbawienia nie został pośpiesznie obmyślony
w wyniku nagłej „awarii w Edenie”. Został postanowiony dla odkupienia człowieka jeszcze przed jego stworzeniem. Nowe stworzenie w Chrystusie jest tak chwalebne, jak pierwotnie stworzony człowiek. Docelowym
planem Bożym dla ludzkości jest uświęcenie ludu, który
został przygotowany i nadaje się do wiecznego zamieszkania w Jego obecności. „Będąc więc usprawiedliwieni przez
wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa” (Rz 5,1). Usprawiedliwienie nie tylko uwalnia nas od zasłużonej kary, ale również zapewnia człowiekowi pewne dziedzictwo. „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy
nie postępują według ciała, ale według Ducha” (Rz8,1).

„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.” List do Kolosan 3,17 5

Ciężar naszych win zostaje zdjęty, a doskonała relacja
z Ojcem przywrócona.
Usprawiedliwienie następuje w momencie nawrócenia.
W chwili, gdy zaufamy Jezusowi i uwierzymy w odkupienie na mocy Jego ofiary, zostajemy usprawiedliwieni; nie
możemy jednak twierdzić, że jesteśmy usprawiedliwieni
z łaski bez jednoczesnego posłuszeństwa Chrystusowi.
Mimo wielkiej miłości Boga do człowieka, nie może On
przymykać oka na grzech i bunt. Jego miłość nie podważa Jego sprawiedliwości. Staje się natomiast jeszcze
bardziej chwalebna, ponieważ Bóg nadal jest sprawiedliwy, choć postanowił usprawiedliwić każdego grzesznika,
który wierzy w Jezusa (zob. Rz 3,26). Usprawiedliwienie
jest uznaniem wierzących za sprawiedliwych przed świętym Bogiem.
Niektórzy błędnie wierzą, że otrzymujemy jakąś część
sprawiedliwości Chrystusa. Jednak twierdzenie o przeniesieniu Jego sprawiedliwości na nas albo naszego grzechu
na Niego nie ma biblijnego uzasadnienia. Co sprawiło, że
Abraham został uznany za sprawiedliwego? „I nie zachwiał
się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się
wiarą i oddał chwałę Bogu; będąc też pewien tego, że to,
co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to
poczytane za sprawiedliwość” (Rz 4,20-22).
Marcin Luter był pod takim wrażeniem idei usprawiedliwienia przez wiarę w przeciwieństwie do katolickich
rytuałów, że skonstruował pewną ekstremalną koncepcję.
Błędnie nauczał, że możemy zostać usprawiedliwieni przez
wiarę z wykluczeniem uczynków. Jednak wiara nie jest

fundamentem naszego usprawiedliwienia; jest po prostu
sposobem jego przyjęcia. Podstawą, na której spoczywa
usprawiedliwienie, jest dzieło odkupienia dokonane przez
Chrystusa.
Usprawiedliwienie zapewnia nam pokój z Bogiem, dając
pewność i wolność od strachu. Pokój z Bogiem bierze górę,
kiedy doświadczamy pokus, utrapień i smutków. „Ten
bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały” (2 Kor 4,17).
Jezus umarł i zmartwychwstał, abyśmy mogli zostać
usprawiedliwieni Jego krwią. Jego zmartwychwstanie
jest zasadnicze dla naszego usprawiedliwienia, ponieważ
umożliwia zwycięstwo nad grzechem i duchową śmiercią.
„[Jezus] został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych
dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4,25).
Posłuszeństwo i dobre uczynki będą owocem życia
tych, którzy są usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa.
Uświęcenie i uwielbienie są połączone z usprawiedliwieniem. Kiedy nasza relacja z Bogiem zostaje przywrócona,
wówczas On działa w nas dla swojej chwały. „Zostaliście
obmyci, (….) zostaliście uświęceni, (…) zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego
Boga” (1 Kor 6,11). Poddajmy się Bogu, żeby nas przygotował do wiecznego przebywania w Jego chwale.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, grudzień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Idź za mną”
—Stephen Byler
„Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś
chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie
swój krzyż i idzie za mną” (Mt 16,24).
Wyparcie się samego siebie i wzięcie krzyża są istotą
życia chrześcijańskiego. Fragmenty Ewangelii o wzięciu
swojego krzyża niemal zawsze kończą się wezwaniem
„idź za mną”. W życiu jest podobnie jak w konkretnych
wersetach − zaparcie się siebie, wzięcie krzyża i pójście
za Nim stanowią całość. Jeśli naśladujemy Chrystusa, to
zaprzemy się siebie i weźmiemy swój krzyż.
6
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W 19 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o bogatym młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa z pytaniem:
„Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby mieć
życie wieczne?”. Jezus odpowiedział: „Jeśli chcesz być
doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź
za mną”. Młody człowiek odszedł zasmucony. Czy gdyby
sprzedał wszystko i rozdał ubogim, zagwarantowałby sobie
w ten sposób żywot wieczny? Zauważmy, że Jezus dodał:
„Idź za mną”. Zbyt często pomijamy tę część wersetu.

„Kto mówi, że w Nim trwa, powinien sam postępować
tak, jak On postępował” (1 J 2,6). Chodzić z Jezusem
znaczy naśladować Go. Chcąc Go naśladować, trzeba
wiedzieć, jak On postępował.
„A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego
siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Jezus się uniżył; duma nie pozwala
nam Go naśladować. Był posłuszny aż do śmierci. Być
posłusznym znaczy „podążać w kierunku wyznaczonym
przez kogoś (kto jest przewodnikiem)”. Zmagając się
w Ogrodzie, Jezus powiedział: „Nie moja, lecz Twoja
wola niech się stanie”. Czy Jezus próbował uniknąć
posłuszeństwa woli Ojca? Czy poddał się jej niechętnie?
Jaka była Jego postawa, gdy okazywał Ojcu posłuszeństwo? Wiedział, po co przyszedł na ten świat, a jednak
chodząc w posłuszeństwie Ojcu uzdrawiał (Łk 22,51),
pocieszał (J 14,18), odpuszczał grzechy (Łk 23,34), obiecywał nagrodę (Łk 23,43) i pragnął zapewnić opiekę
swej matce (J 19,26-27).
Aby naśladować Jezusa, powinniśmy przejawiać takie
postawy. Nasz duch może być ochoczy, ale ciało jest
mdłe. To powoduje napięcie; ale tak jak Jezus wołał do
Ojca o zwycięstwo nad pragnieniem ciała, podobnie my
o wiele bardziej musimy wołać do Boga: „On za dni
swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od
śmierci, i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności” (Hbr 5,7). Ofiarna uległość jest dla Boga najcenniejsza wtedy, kiedy nam najtrudniej ją okazać.
Przyjrzyjmy się kilku innym przykładom biblijnym.
Po tym, jak Jehu został namaszczony na króla, posłusznie wykonał wolę Bożą, zabijając wszystkich członków
rodziny Achaba i wyznawców Baala. Potem jednak się
zatrzymał. „Lecz Jehu nie pilnował tego, aby postępować
z całego swego serca według prawa PANA, Boga Izraela.
Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, który przywiódł
Izraela do grzechu” (2 Krl 10,31). Jehu był posłuszny
tylko do pewnego momentu.
Abraham był posłuszny w wierze. Nigdy nie ujrzał
ziemi, do której został wezwany, lecz ufnie poszedł za
Tym, który go prowadził.
Niektórzy szli za Jezusem dla chleba. Najbardziej interesowały ich korzyści wynikające z Jego cudów. „Jezus
im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się” (J 6,26).

List do Rzymian 6,17 dobrze podsumowuje taką
postawę: „Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście”. Naśladowanie Jezusa ze szczerego serca przejawia się w natychmiastowym i ochoczym posłuszeństwie.
Bóg chce, byśmy sami siebie badali. Czy naprawdę
idziemy za Nim, czy nie? Kain usłyszał pytanie: „Dlaczego
się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz?”.
Innymi słowy, Bóg zapytał go: „Dlaczego jesteś rozgniewany i nieszczęśliwy?”. Z kolei Eliasza zapytał: „Co tu
robisz?”. Czasem powinniśmy się zatrzymać i zastanowić nad sobą. Co robimy, kiedy nie jesteśmy szczęśliwi
w Panu?
Dlaczego chodzimy do kościoła? Wszyscy znamy prawidłową odpowiedź. Chodzimy tam, żeby uwielbić Boga
i dowiedzieć się o Nim więcej. Ale jaki jest rzeczywisty powód w naszym przypadku? Może chodzimy od
dawna i po prostu się przyzwyczailiśmy. Może po to,
żeby nas ktoś nie pytał o powody nieobecności. Może
Bóg chciałby nas zapytać: „Co tu robisz?”. Dlaczego czytamy Biblię? Dlaczego się modlimy? Dlatego, że nas tak
nauczono, a może dlatego, że tak trzeba? Czy pragniemy
mieć społeczność z Bogiem i chodzić z Nim? Czy chcemy
czytać Biblię jako osobiste przesłanie Boga do nas?
Czasem zmagamy się z własnymi uczuciami. Okazuje
się, że mamy trudności z przebaczeniem. Bóg zapytałby
nas: „Dlaczego się rozgniewałeś?”. Gdybyśmy pogrążyli
się w zniechęceniu i przygnębieniu, Bóg zapytałby nas:
„Czemu spochmurniała twoja twarz?”. Musimy powstać
i podążać za Bogiem, żeby zwyciężyć.
Powinniśmy zadać sobie pytanie: „Dlaczego?”, kupując niepotrzebne akcesoria do domu czy samochodu albo
upiększając nad miarę swoją fryzurę czy strój. Osobiste
przesłanie Boga do nas zawarte w Biblii napomina, żebyśmy się nie stroili i nie miłowali tego świata.
Wiele rzeczy, które w życiu robimy, wygląda z pozoru
niewinnie, ale kogo naśladujemy? Bardzo łatwo jest
odejść od Boga, lecz chodzenie z Nim wymaga wysiłku
i poświęcenia. Niech Bóg pomoże każdemu z nas zaprzeć
się samego siebie, wziąć swój krzyż i iść za Nim.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, grudzień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Psy i okruchy
W Ewangelii Mateusza 15,5 czytamy o kobiecie, która
przyszła do Jezusa z prośbą. Była ona podobna do wielu
próśb, przedstawionych przez innych ludzi Jezusowi, ale
tym razem Jego reakcja była inna. Jest w tej sytuacji kilka
szczegółów, które czynią ją wyzwaniem dla nas.
Po pierwsze, oczywiste jest, że ta kobieta nie spodziewała się łatwego rozwiązania dla swoich problemów.
Choć Jezus unikał rozgłosu, ona jednak Go znalazła. Była
w potrzebie i miała przekonanie, że tylko Jezus może −
i powinien − jej pomóc. Rozumiała jasno dwie rzeczy:
swoją potrzebę i moc Jezusa. Ta pewność przynagliła ją
do tego, że uporczywie chciała do Niego się zwrócić.
Po drugie, nie dawała się łatwo zniechęcić. Kiedy zbli-

Rozumiała jasno dwie rzeczy:
swoją potrzebę i moc Jezusa.
Ta pewność przynagliła ją do
tego, że uporczywie chciała do
Niego się zwrócić.
żyła się do uczniów, a oni zaczęli na nią narzekać do
Pana, musiała sobie uświadomić, że status społeczny nie
uprawnia jej do ubiegania się o pomoc. Wtedy przyszła
przed oblicze Jezusa i oddała Mu cześć. Wiedziała, że to,
co On mówi, jest prawdą, ale potrzebowała pomocy. Nie
należała do tamtej społeczności, ale to była jej życiowa
szansa. Jeśli miała uzyskać pomoc, to właśnie teraz! Poza
tym jej ból i wyczerpanie emocjonalne wywołane życiem
z osobą opętaną pobudzało ją do działania. Jeśli cokolwiek miało od niej zależeć, to była zdeterminowana znaleźć pomoc.
Trzecią rzeczą i całkiem oczywistą była jej pokora. Jezus
odpowiedział krótko i konkretnie: „Niedobrze jest brać
chleb dzieci i rzucać szczeniętom”. W istocie Jezus powiedział: „Nie jesteś godna” (psy cieszyły się złą opinią jako
nieczyste zwierzęta i to określenie było używane jako
napiętnowanie czegoś pogańskiego). To może wydać się
nam dziwne, bo przecież Izajasz prorokował o Jezusie:
„Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie
zagasi. Wyda sąd według prawdy” (Iz 42,3). Jezus prawdopodobnie wiedział, jaka będzie jej odpowiedź i użył jej
8
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—James Horst

jako lekcji dla nas. Implikacja tego stwierdzenia jest taka,
że ta kobieta była kimś takim jak pies z powodu faktu,
że była Kananejką, czyli pochodziła z pogan. Nie należała do ludu Bożego, czyli do Izraela. Mogła się poczuć
dotknięta odpowiedzią Jezusa oraz odejść obrażona i rozgoryczona. Tymczasem ona nie próbowała zanegować
porównania siebie do psa, ale powiedziała: „Tak, Panie,
ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich
panów”. Jej intencja była jasna: „Wiem, że jestem niegodna, ale potrzebuję pomocy”.
Wiara tej kobiety pomogła jej też zobaczyć, że dla
„psów” gdzieś znajdowały się „okruchy”. Nie wiemy,
czy ta kobieta znała historię Moabitki Rut albo nierządnicy Rachab, ale wierzyła, że Boże błogosławieństwo mogło przekraczać granicę narodowości i dotrzeć
do tych, którzy byli na samym dole. Nie prosiła Jezusa
o pierwsze miejsce dla siebie, ponieważ „okruchy”, których pragnęła, nie pozbawiłyby nikogo jego praw. Nie
prosiła Jezusa, aby zabrał coś komuś innemu − pragnęła
jedynie odebrać błogosławieństwo Jego obecności. Jej
wiara została wynagrodzona. Nie czytamy o uczuciach
tej kobiety, kiedy wróciła do domu i zastała swoją córkę
uwolnioną. Ale możemy słusznie przypuszczać, że była
bardzo wdzięczna i głęboko pobłogosławiona.
Czy oczekujemy, że błogosławieństwa tak łatwo do nas
przyjdą? Czy nasza narodowość jest lepsza niż kananejskiej kobiety? Czy zrobiliśmy coś, czym zasługujemy na
lepsze potraktowanie, lub może podświadomie zakładamy, że błogosławieństwo Boże słusznie nam się należy
z powodu naszego pochodzenia? Nasza przeszłość ma
istotny wpływ na nasze życie i większość z nas odniosła ogromny pożytek dzięki czyimś wysiłkom, podejmowanym dla naszego dobra. Ale nie powinniśmy nigdy
zapominać, że to Jezus jest Źródłem duchowego błogosławieństwa i każdy z nas musi zobaczyć własną potrzebę

Nie powinniśmy nigdy zapominać,
że to Jezus jest Źródłem
duchowego błogosławieństwa
i każdy z nas musi zobaczyć
własną potrzebę przychodzenia
do Niego każdego dnia.

przychodzenia do Niego każdego dnia. Jedynym sposobem otrzymania błogosławieństwa jest przyjście do
Jezusa w ukorzeniu, skrusze i zaufaniu Jego dziełu odkupienia z łaski. Pamiętanie o tym uzdalnia nas do tego,
że doceniamy „okruchy”, które spadają nam z dnia na
dzień.
Jednym z powodów, który sprawia, że odczuwamy
brak błogosławieństwa, jest oczekiwanie go w duchu
zbytniej pewności siebie. Jest nam łatwiej zobaczyć
siebie zasiadających przy stole, niż czekających z psami.
Wówczas, kiedy spadają nam okruchy, możemy je całkowicie przeoczyć z powodu naszego skupienia się na czymś
upragnionym. Jezus uczy nas czekać, prosić i pukać. Nie
powinniśmy myśleć, że Bóg nam spuści mannę z nieba,
jak tylko zbliżymy się do Niego bez przekonania. Jeśli
podchodzimy do Niego byle jak, czy stwierdzenie „nie
jesteś godny” nie jest jedyną właściwą odpowiedzią?
Jak wielka jest nasza potrzeba? Jeśli naprawdę mamy
potrzebę i przynosimy ją Jezusowi − taką potrzebę,
o której wiemy, że nie jesteśmy w stanie jej sami zaspokoić − wówczas On może rozpocząć swoje dzieło w nas.
Sam Jezus zaprasza nas: „Przyjdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam
odpoczynek” (Mt 11,28). Jeśli czujemy się samowystarczalni, zbyt skoncentrowani na sobie albo zbyt obficie
obdarowani, to błogosławieństwa, których pragniemy,
raczej nas ominą. Jeżeli chlubimy się naszym pochodzeniem, rodziną albo czymkolwiek innym, co mogłoby
nam przydać wartości, to powstrzymujemy dopływ do
siebie najpełniejszego Bożego błogosławieństwa.
Jak bardzo sobie cenimy te liczne błogosławieństwa,
które są naszym udziałem? Dawid wyraża uznanie dla
Bożych myśli o sobie: „Jak drogie są dla mnie twoje
myśli, Boże! Jak wielka jest ich liczba! Gdybym chciał je
zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku; gdy się budzę, jeszcze jestem z tobą” (Ps 139,17-18). Kiedy zatrzymamy się
i pomyślimy o bogactwie błogosławieństwa, jakim Bóg
nas obdarował, czy nadal przyjmujemy do wiadomości, jak niegodni jesteśmy? Czy pełne uznania stwierdzenia na nasz temat ze strony naszych znajomych i braci
w wierze podnoszą nas wysoko i czujemy, jacy dobrzy
jesteśmy? Czy przywilej życia w kraju pełnym swobód
obywatelskich rozwija w nas przekonanie o pewnych
„prawach”, jakie my, chrześcijanie, posiadamy? Wolimy
nie być porównywani do psów, ale musimy pamiętać, że
jesteśmy „nieużytecznymi sługami”. Nie powinniśmy się
wynosić, ale raczej mieć bojaźń Bożą (Rz 11,20).

Kobieta, która przyszła do Jezusa, nie przyszła z pomysłem, jaką może Mu przynieść korzyść. Ona miała tylko
wielką potrzebę, ale nic w zamian. Nasze podejście do
Boga powinno być podobne, oparte na świadomości tego, że nie przychodzimy, aby Mu się przydać, ale
przychodzimy w potrzebie. Nasza więź z Nim musi być
więzią zależności i otwartych na naukę uszu.

Nasze podejście do Boga powinno
być podobne, oparte na świadomości
tego, że nie przychodzimy, aby Mu się
przydać, ale przychodzimy
w potrzebie. Nasza więź z Nim musi
być więzią zależności i otwartych na
naukę uszu.
Kobieta kananejska była przekonana, że stoi przed
źródłem błogosławieństwa. Nie dała się łatwo zniechęcić, gdyż nie miała innej nadziei jak tylko w Jezusie. Czy
w naszym życiu znajdujemy źródła błogosławieństwa?
Czy różne okazje do zbierania „okruchów” wydają nam
się wyjątkowe? Czy raczej szukamy uginającego się od
potraw stołu, który jest poza naszym zasięgiem? Nasze
doświadczenia są inne od doświadczeń tamtej kobiety,
ale nasze postawy i oddanie muszą być podobne.
Nie możemy przychodzić do Jezusa fizycznie, jak przyszła Kananejka, lecz mamy kontakt z innymi, którymi
Bóg może się posłużyć jako kanałami Jego błogosławieństwa dla nas. Nie jest to zawsze łatwe, ale Bóg zaplanował to w taki sposób, że nasze relacje w braterskiej wspólnocie są kanałami błogosławieństwa od Niego samego!
Czasem zachodzi potrzeba nagany albo napomnienia; innym razem przychodzimy do kogoś po pomoc.
W zależności od czyjejś odpowiedzi w takich sytuacjach, możemy odczuć, że cenią nas nieco bardziej od
psów, które są niegodne błogosławieństwa. Jeśli potrafimy pamiętać, że jesteśmy niegodni błogosławieństwa i
że wszelkie dobro, jakie otrzymujemy, jest darem Bożym,
wówczas będziemy mieć lepsze relacje ze sobą wzajemnie w braterstwie i zaczniemy cenić „okruchy”, które spadają nam, „psom”, w czasie powszedniej społeczności
z innymi, którzy chodzą z Bogiem.
Zaczerpnięto z The Timely Truth, sierpień 2020
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Relacje w Kościele
Część E—Wzajemne stosunki między siostrami
—Isaac D. Martin
Biblijne zasady rządzące relacjami między braćmi
dotyczą również sióstr. Nic w tym dziwnego, bo przecież kobiety mają podobne problemy w tej dziedzinie.
Podobnie jak mężczyźni, wszystkie kobiety różnią się
od siebie nawzajem. Bóg zamierzył tę różnorodność ku
naszemu dobru, lecz niesie ona ze sobą potencjał wzbudzania tarć, urazy, a nawet rozgoryczenia. Chcąc najlepiej korzystać z różnorodności związanej z osobowością
i być dla siebie błogosławieństwem, kobiety muszą
zostać przemienione przez Boga i napełnione Jego
ponadnaturalną miłością.
Kobiety są jednak w wielu aspektach bardzo różne od
mężczyzn − i dzięki Bogu! Przeważnie wydają się być
bardziej wrażliwe duchowo. Choć niewiele z nich ma
większe problemy w relacjach niż mężczyźni, to również niewiele z nich przewyższa mężczyzn pod względem przebaczenia, wyrozumiałości, współczucia czy
cierpliwości.

1. Problem mówienia

Kobiety w większym stopniu od mężczyzn stwarzają
i rozwiązują problemy w wyniku mówienia. Dlatego
są w tej kategorii zarówno lepsze, jak i gorsze od nich.
Łatwiej wyrażają emocje, ale równie łatwo robią to
w niewłaściwy sposób. Ponieważ mówienie stanowi
sporą część życia kobiety, omówimy je tutaj. (Mężczyźni
nie powinni przerywać czytania w tym miejscu).
Pierwszą Osobą mającą głos w każdej sprawie jest
Pan. On jest zawsze obecny, żeby nam pomóc, zanim
narobimy sobie kłopotu mówiąc to, czego nie trzeba.
Pomyślcie, o ile lepiej by było, gdybyśmy zamykali się
w pokoju i mówili Bogu o ludziach, zamiast mówić
o nich innym. Pomyślcie, o ile lepiej byłoby, gdybyśmy westchnęli do Pana, gdy dzwoni telefon: „Panie,
pomóż mi powiedzieć to, co właściwe i wiedzieć, kiedy
skończyć”. Większość z nas zna z pierwszej ręki szkody
wyrządzane kościołom i konkretnym osobom przez
plotkowanie, w którym nie wolno nam brać udziału.
Następnie mamy wspaniałą okazję do modlitwy
za grzeszącego brata lub siostrę (1 J 5,16). Tak właśnie czynimy, jeśli naprawdę kogoś kochamy. Nie szepczemy po kątach o tym, co widzieliśmy albo myślimy,
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że widzieliśmy. Zamiast tego, będziemy błagać Boga,
żeby im odpuścił, bo wiemy, że on (ona) naprawdę chce
postępować właściwie. Taka żarliwa miłość przykrywa
wiele grzechów (1 P 4,8).

2. Pycha i zazdrość

Kobiety muszą się strzec tych grzechów, bo wyrządzają one wielką krzywdę duchową. Jeśli któraś z nich
sprawnie prowadzi dom, mając wszystko pod kontrolą, może odczuwać wyższość w porównaniu z siostrą
z naprzeciwka, która nie radzi sobie tak dobrze. Jeśli
ma czas pomagać innym, może czasem czuć potrzebę
pochwalenia się swoją dobroczynnością przed innymi
siostrami. (Większość z nas słyszała, jak ktoś przechwala
się znajomością z powszechnie poważanymi ludźmi).
Autoreklama jest przejawem pychy.
Z drugiej strony, kobieta powierzchownie traktująca swoje obowiązki w domu może czasem gderać pod
nosem na siostrę, która na wszystko znajduje czas. „Jak
ona to robi? Zastanawiam się, w których sprawach idzie
na skróty. Oczywiście nie ma tylu dzieci, co ja i przypuszczam, że nie są takie nieznośne, a gdyby nie mówiła
do mnie wczoraj tak długo, to zrobiłabym dużo więcej”.
I tak dalej. Zazdrość!
Jak wszyscy ludzie, mamy ograniczenia, które powinny
powściągać naszą pychę, podczas gdy słabości bliźnich
powinny powściągać naszą zazdrość. Może po prostu
musimy przestać roztrząsać własne ułomności. Ludzie
utyskujący na temat swych niedoskonałości po prostu
nam je uzmysławiają. O ileż lepiej byłoby radować się
w Panu, skupiając się na Nim zamiast na sobie!

3. Znajomości

Chrześcijanki korzystają na utrzymywaniu szerokiego kręgu znajomych. Relacje z przyjaciółkami to
cenna rzecz, ale tworzenie się klik jest efektem egocentryzmu. Poza tym, pozbawia nas szerszej perspektywy,
jaką widzą ludzie spoza wąskiego kręgu. Długa, intensywna rozmowa z jedną osobą jest nam potrzebna, lecz
warto również utrzymywać kontakty z innymi (na przykład podczas rozmów po nabożeństwie).

Kobiety mają własne zainteresowania i chętnie dzielą
je z innymi kobietami. Matki z dziećmi mają upodobanie w porównywaniu swoich macierzyńskich przeżyć
i rozwoju swoich pociech z tym, czego doświadczają
w tym zakresie inne kobiety. Takie rozmowy mogą przynieść wiele korzyści. Pomysły ogrodnicze i inne podpowiedzi pomocne w prowadzeniu domu powinny
być „puszczane w obieg”. Oczywiście, nikt nie może
twierdzić, że jego pomysły są jedynie słuszne. Kobiety
powinny jednak zachowywać dyskrecję, dzieląc się
z innymi na temat przeżyć związanych z porodem czy
sprawami intymnymi. Niektóre rzeczy powinny pozostać między mężem i żoną.
Czasem młode kobiety wchodzą do społeczności kościelnej bez doświadczenia w sztuce prowadzenia domu.
Jeśli inne, starsze siostry zbyt dużo rozmawiają o tych
sprawach w ich obecności, dziewczyny mogą nabrać
poczucia niższości. Zamiast tego, okażcie im zainteresowanie. Zapytajcie, jak radzą sobie w życiu. Czasem
warto przestać mówić jak Marta i pójść za przykładem
Marii. Pamiętajcie, że fundamentem waszych siostrzanych więzi nie są wspólne zainteresowania, lecz fakt, że
wszystkie siedzicie u stóp Pana Jezusa.

miłość będzie o wiele szczęśliwsza niż chowając urazę.
Że może funkcjonować w wolności, jeśli pozbędzie się
ciężaru użalania się nad sobą.

4. Starsze powinny pouczać młodsze

6. Na straży prywatności

Biblia mówi do starszych kobiet: „niech zachowują się
w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów
i dzieci; żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się
domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie
bluźniono słowu Bożemu” (Tt 2,3-5). Młodsze kobiety
nauczą się niektórych rzeczy przez doświadczenie, ale
w innych sprawach należy je pouczyć. Dlaczego?
Dlaczego na przykład trzeba uczyć młodsze kobiety,
żeby miłowały swoich mężów?
Młode małżeństwa czasem przeżywają frustrację, próbując się wzajemnie zrozumieć. Ponieważ mężczyźni
i kobiety patrzą na życie z różnej perspektywy, nieporozumienia są tego naturalną konsekwencją. Niegdyś tak
bardzo zakochany i troskliwy mąż zaczyna być obojętny.
Skąd młoda żona ma wiedzieć, co powinna wtedy zrobić?
Czy zacznie się odsuwać od umiłowanego, którego niegdyś tak podziwiała? Czyż on na to nie zasługuje?
W takich sytuacjach starsza i dająca dobre świadectwo
chrześcijańska żona czy matka może okazać się bardzo
pomocna. Będzie umiała wyjaśnić zawiedzionej siostrze,
że mężczyzna myśli inaczej niż ona, i pokazać, w jaki
sposób pozyskać na nowo uczucia, których ona pragnie.
Starsza żona pomoże młodszej zrozumieć, że okazując

Pożałowania godny jest fakt, że nie wszystkie starsze
kobiety są spełnionymi mężatkami. Nie wszystkie są
w stanie dobrze doradzić. Jeśli potrzebujecie rady, poszukajcie siostry wydającej widoczny owoc w tej dziedzinie.

5. Sidła literatury

Dzisiaj można kupić wiele książek na temat wychowywania dzieci i relacji małżeńskich. Poleganie wyłącznie
na literaturze prowadzi do pomijania zdrowej wymiany
poglądów i doświadczeń między starszymi i młodszymi
kobietami. Poza tym wiele z tych książek nie zawiera
zdrowego nauczania biblijnego.
Czasami niezamawiana informacja przychodzi na
adres mailowy. Jeśli tak się zdarzy, to młodsza siostra
powinna skonfrontować wątpliwe porady ze zdaniem
starszej, doświadczonej chrześcijanki. Nie oznacza to,
że powinna unikać rozmowy z własnym mężem na takie
tematy. Wręcz przeciwnie, powinna z nim rozmawiać.
Jeśli jednak potrzebuje usłyszeć zdanie jakiejś kobiety,
lepiej, żeby to była starsza siostra w wierze.
Młode siostry powinny strzec prywatności własnego
małżeństwa. Nie powinny dzielić się intymnymi sprawami, dopóki nie będą potrzebować pomocy z zewnątrz.
Jeśli mąż i żona wspólnie potrzebują rozmowy z jakimś
doradcą, niech wybierają ostrożnie.
Młode siostry przed zamążpójściem często rozwijają
przyjaźnie z rówieśniczkami i dzielą się wieloma tajemnicami. Wcale nie jest pewne, że jest to mądra postawa.
Takie relacje bywają zbyt intymne. W każdym razie,
powinny się skończyć po ślubie. Sama przyjaźń może
pozostać, ale na zupełnie innym poziomie. Zmiana
priorytetów co do lojalności powinna nastąpić już
w okresie narzeczeńskim. Sprawami, jakimi poprzednio
młoda żona dzieliła się z przyjaciółką, należy się teraz
dzielić z towarzyszem życia.
Siostry mogą cieszyć się dobrymi relacjami wzajemnymi, okazując chrześcijańską miłość, odpowiednią
powściągliwość i szacunek do wszystkich. Niech Bóg
obdarzy nasze siostry mądrością i łaską do rozwijania
zdrowych relacji.
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dla

RODZICÓW
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

Relacje w rodzinie
Część E—Stosunek dzieci do rodziców
—Isaac D. Martin
Wiele fragmentów Księgi Przypowieści Salomona
zaczyna się od słów: „Mój synu”. Na przykład: „Synu mój,
strzeż przykazania twego ojca i nie odrzucaj prawa twojej
matki. Przywiąż je na zawsze do serca twego i zawieś
je sobie na szyi. Gdy będziesz chodził, poprowadzi cię;
gdy zaśniesz, strzec cię będzie, a gdy się obudzisz, będzie
mówić do ciebie” (Prz 6,20-22).
Wasi rodzice uczą was, jak żyć. Uczą was, dlaczego
kłamstwo i kradzież są złe. Uczą, jaki wpływ będzie miało
na was złe towarzystwo. Mówią wam o Bogu i o grzechu.
Bardzo im zależy, byście wiedzieli, jak odnosić się do Boga
i do innych ludzi. Rodzice są waszymi najlepszymi przyjaciółmi. Zróbcie ze swojej strony wszystko, żeby podtrzymywać z nimi dobre relacje.
„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 powodziło i abyś długo żył na ziemi” (Ef 6,1-3). Na tym polega
rola dziecka w utrzymywaniu dobrych relacji z własnymi
rodzicami. Ten tekst jest skierowany do dzieci wystarczająco dużych, żeby zrozumiały, co to jest odpowiedzialność
przed Bogiem i rodzicami.

1. Od maleńkości do odpowiedzialności

Małe dzieci kochają rodziców, którzy zapewniają im
niezbędne poczucie bezpieczeństwa, troszcząc się o nie
i pielęgnując. Często uważają swoich rodziców za najlepszych na świecie. Wchodząc w wiek nastoletni, mogą
zacząć zmieniać zdanie. Ich wola i pragnienia stają się
wtedy dla nich coraz ważniejsze. Podchwytują pomysły
12
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swoich rówieśników. Znajomi spoza rodziny mogą się stać
ich mentorami i wtedy problemy w domu gotowe. To, że
dzieci nawiązują relacje z osobami spoza rodziny, jest normalne. Choć mogą się one stać dla nich bardzo ważne, nie
powinny być ważniejsze od więzi z własnymi rodzicami.
Ci widzą ten temat inaczej. Niektórzy bardzo chcą,
żeby ich dzieci upodobniły się do otoczenia i czynią wielkie wysiłki, żeby ułatwić im społeczną akceptację. Inni
rodzice mają przeciwne zdanie i bardziej im zależy na
lojalności dzieci w stosunku do nich. Nie dbają o to, czy
rówieśnicy je akceptują czy nie. Oba powyższe poglądy
rodzicielskie są ekstremalne.
Dzieci postrzegają rodziców jako główny czynnik wpływający na ich życie. Chrześcijańscy rodzice powinni dbać
o społeczną akceptację swoich pociech, ale ważniejsze
muszą być ich relacje z Bogiem. W dużych społecznościach kościelnych zazwyczaj jedne rodziny bardziej dbają
o przestrzeganie pewnych standardów zachowania, a inne
mniej. W takiej sytuacji trzeba mieć dobre rozeznanie,
z kim warto się bliżej przyjaźnić. Dotyczy to zarówno
rodziców, jak i młodzieży.
Dzieci i młodzież pragnące okazywać Bogu posłuszeństwo, czasem będą doświadczać odrzucenia przez tych,
którzy mają swobodniejsze obyczaje. W takich sytuacjach
bardzo pomocne są silne więzi z rodzicami dbającymi
o duchowe dobro swoich dzieci. Jeśli natomiast społeczna
akceptacja jest ważniejsza niż posłuszeństwo rodzicom,
spowoduje to konflikty w domu.
Czasami dzieci nie mogą zrozumieć, dlaczego rodzice
się czemuś sprzeciwiają i nawet przy próbach wyjaśniania

przez nich swojego stanowiska, wydaje się ono młodym
ludziom niesłuszne. W takich sytuacjach występuje silna
pokusa, żeby się zbuntować. Trzeba wówczas pamiętać,
że bunt utrudnia wzajemną komunikację. Buntownik
ma wtedy problem nie tylko z rodzicami, ale również
z Bogiem.

jest wartościowsze? Czy osoba próbująca stanąć między nią
a rodzicami jest rzeczywiście przyjacielem? Zdecydowała
wówczas, że zaufanie ze strony rodziców jest dla niej
warte więcej. Wszystkie dzieci muszą to zrozumieć. Cenią
swoich znajomych i potrzebują ich, ale oni nigdy nie będą
dla nich tak wartościowi jak rodzice.

2. Odpowiedzialność przed Bogiem poprzez
rodziców

4. Bezpieczne dziecko

Wiek dojrzewania jest okresem, w którym dzieci stają
się odpowiedzialne nie tylko przed rodzicami, ale również przed Bogiem. Rodzice zaczynają mniej podkreślać
własne oczekiwania w stosunku do dziecka, a bardziej
te Boże. Nauczanie w domu popierają Słowem Bożym.
Wtedy z reguły nie mija zbyt wiele czasu, aby młodzi
ludzie zrozumieli, że potrzebują Bożej pomocy. Stają się
coraz bardziej świadomi, że ich naturalne pragnienia prowadzą na manowce z dala od Niego. Oby doprowadziło
ich to do nawrócenia.
Gdy dzieci staną się odpowiedzialne przed Bogiem,
wówczas nie kończy się ich odpowiedzialność przed
rodzicami. Muszą im być posłuszne, ponieważ tak mówi
Biblia. Jeśli rodzice nie są chrześcijanami, to dzieci i tak
muszą okazywać im posłuszeństwo na tyle, na ile jest to
możliwe − czyli do granic, poza którymi nie wejdą w konflikt z oczekiwaniami Boga.
Rodzice mają wieloletnie doświadczenie. Wiedzą, co
okaże się wartościowe dla ich dzieci, a co może im zaszkodzić. Mają na sercu ich jak największe dobro. Przy takiej
postawie rodziców dzieciom po prostu opłaca się utrzymywać z nimi dobre relacje.

3. Wartość zaufania

Posłuszne dziecko jest nagradzane zaufaniem ze strony
rodziców. Pewna młoda córka była rozdarta między
posłuszeństwem ojcu i radami swojej znajomej. Dostała
od niej list, który miał pozostać ich wspólną tajemnicą.
Tymczasem ojciec zażądał, by mu go pokazała. Córka
nie chciała zdradzić przyjaciółki, więc przyniosła ojcu list
podarty na kawałki.
Ojciec poprosił Boga o mądrość w tej sprawie. Po
namyśle powiedział do córki: „Do tej pory mama i ja ufaliśmy ci, ale nadużyłaś tego. Dlatego już nie będziemy ci
ufać i zaczniemy cię pilnować jak kogoś, kto na zaufanie
nie zasługuje. Jeśli jednak opowiesz nam treść tego listu
w zadowalający nas sposób, to zaufamy ci z powrotem”.
Taki obrót sprawy niewątpliwie spowodował
wewnętrzny konflikt w sercu dziewczyny. Czyje zaufanie

Skąd dziecko wie, że rodzice je kochają? Wie, bo się
o nie troszczą, ale co to znaczy? Czy jest kochane, jeśli
rodzice pozwalają mu na wszystko? Tak naprawdę to nie,
bo w życiu mamy relacje z wieloma ludźmi. Każdy ma
jakieś pomysły, uczucia i pragnienia. Czasem trzeba się
czegoś wyrzec ze względu na dobro innych. Jeśli dziecko
rośnie w przekonaniu, że wszystko mu wolno, to w przyszłości będzie miało wielkie problemy w relacjach z otoczeniem. Ono wie, że jest kochane przez rodziców właśnie dlatego, że nie zawsze wolno mu robić to, co chce.
Dyscyplina daje mu poczucie bezpieczeństwa. Mówi
mu, że rodzice naprawdę się o nie troszczą. Bez względu
na to, ile dyscypliny trzeba, żeby wymóc posłuszeństwo,
musi być wdrażana. Dopóki dziecko nie podda się dobrowolnie rodzicom, dobra relacja z nimi będzie niemożliwa.
Czasem dyscyplina musi być surowa, żeby wydała owoc
w postaci radosnej uległości.
Każde dziecko jest jednak inne i rodzice muszą sami
umieć zastosować taki rodzaj dyscypliny, który będzie najbardziej skuteczny. Czasem konkretnego problemu nie
da się rozwiązać przy jednej okazji. Samo surowe karcenie nie jest też uniwersalnym lekarstwem na wszystko.
Dyscyplinie musi towarzyszyć wychowywanie i napominanie. Właściwie, jeśli zaniedbamy inne środki wychowawcze, to sama surowość nie będzie nieskuteczna.
Czasem stanowi ona dla rodziców najłatwiejsze rozwiązanie. Upewnijcie się, że nie stosujecie jej w sytuacjach,
gdy łagodne środki wychowawcze zadziałałyby lepiej.
Owszem, niektóre dzieci wymagają bardziej surowego
korygowania, lecz chrześcijańscy rodzice muszą szukać
Bożego prowadzenia w nauczaniu dzieci posłuszeństwa.
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Zachęta dla młodych rodziców
—Marlin Wadel
Młode pary wchodzą w małżeństwo z marzeniami na
przyszłość. Ich gotowość do stawiania czoła przeciwnościom życia nadaje im szczególny cel w ich związku.
Nadejście rodzicielstwa wnosi nowy zakres odpowiedzialności w małżeństwo, któremu teraz zostały powierzone nieśmiertelne dusze. Naprawdę „dzieci są darem
Pana”. To dziedzictwo niesie z sobą zarówno przywileje,
jak i zobowiązania.
Celem tego artykułu jest umocnienie młodych rodziców, którzy mogą czuć się przytłoczeni ogromem odpowiedzialności. Czasem niepewność i niezdecydowanie
mogą przejść w paraliż utrudniający osiągnięcie celów,
które dotąd wydawały się łatwe. Nie powinni oni pozwolić, aby trudności przerodziły się we frustrację, która zrujnuje szczęście rodzinne.
Młodzi rodzice powinni mieć realistyczne wyobrażenia. Wchodząc w rodzicielstwo, mają tendencję przyjmować, że cele, które sobie wyznaczyli, zdecydowanie się
spełnią. Przecież w końcu w ten sposób postępowali ich
rodzice i to było najlepsze. Podobnie wskazówki nauczycieli szkół biblijnych na pewno okażą się niezawodne.
W ten sposób myślą, że ich plany muszą zakończyć się
sukcesem.
Choć wielu młodych rodziców ma punkt odniesienia, za który mogą być wdzięczni, takie przyjęte z góry
ideały mogą być trudne do osiągnięcia. To, co działa
w jednej rodzinie, może nie działać w taki sam sposób
w innej. Chociaż rodzice mogą ciągle z trudem walczyć
o całkowite spełnienie swoich ideałów, nie oznacza to, że
były złe. Raczej powinni sobie uświadomić, że potrzebują
pomocy z zewnątrz. W wypełnianiu swoich rodzinnych
obowiązków ich ułomna natura potrzebuje wsparcia od
Boga. W miarę uczenia się, jak wypełniać wolę Pana
w domu, będą obdarzani Jego odwagą i mądrością.
Egzekwowanie dyscypliny może być wielkim wyzwaniem dla młodych rodziców. Jeśli nigdy dotąd nie robili
tego wobec dziecka w szkole albo otoczeniu domowym,
kara jest dla nich czymś nowym. Oczywiście kiedy
słodki dzieciak wykazuje z czasem buntownicze zachowanie, wówczas karcenie może okazać się trudne. Ale
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przychodzi moment, kiedy rodzice muszą w nieugięty
sposób wymagać posłuszeństwa, nawet jeśli trzeba ukarać
dziecko. Oboje powinni się nawzajem wspierać w tych
wczesnych sytuacjach karcenia, żeby każde z nich umiało
egzekwować karę także wtedy, kiedy drugiego akurat nie
ma w pobliżu. Nawet jeśli rezultat nie jest taki, jakiego
oczekiwali, zdobędą w ten sposób pewność siebie w procesie kształtowania charakteru dziecka.
Młodzi rodzice, którzy stawiają czoła zniechęceniu
i frustracji wobec zachowania swoich dzieci, nie powinni
popadać w rozpacz. Wszystkie te podziwiane i skuteczne rodziny też kiedyś zaczynały jako młodzi rodzice.
I prawdopodobnie ich świadectwo też zawiera trudne
doświadczenia i błędy popełniane w życiu rodzinnym.
Ci dziadkowie, którzy wydają nam się dzisiaj tacy spokojni i pewni, kiedyś również byli młodzi. Potrzebowali
Bożej mądrości, aby z czasem dorosnąć do tej spełnionej
roli tak wyraźnie obecnie widocznej. Właściwie każde
pokolenie rodziców musi utożsamić się z okrzykiem
Manoacha: „Lecz jak mamy postępować z dzieckiem
i co mamy dla niego zrobić?” (Sdz 13,12).
Młodzi rodzice mogą też doświadczać frustracji
w kwestiach finansowych. Dzieci oznaczają zwiększone
wydatki. Poza stałymi kosztami życia dochodzi dodatkowe jedzenie i wydatki medyczne. Ciężka praca podjęta przez młodych ojców dla utrzymania rodziny bywa
wyzwaniem. Matki pozostające w domu mogą w znacznym stopniu przyczynić się do dobrostanu rodziny przez
oszczędne i przemyślane zakupy. Wspólne starania rozciągnięcia zasobów rodzinnych mogą dawać satysfakcję, jednak będą one zniechęcające, kiedy jedno zacznie
obwiniać drugie o trudną sytuację. Młodzi rodzice mogą
się cieszyć swoim skromnym gospodarstwem i wyposażeniem, nawet jeśli ktoś ze znajomych ma dom o lepszym
standardzie. Proste życie jest korzystne dla dorastających
dzieci, które obserwują swoich rodziców jako poprzestających na tym, co posiadają (Hbr 13,5).
Z pewnością młodzi rodzice powinni cieszyć się swoim
rodzicielstwem, ucząc się bawić wspólnie i śmiać się
razem. Choć życie rodzinne nie zawsze jest wesołe, to

można w nim doświadczać błogosławieństwa, jakim jest
uczucie szczęścia. Wspólne projekty rodzinne powinny
być otaczane błogosławieństwem i entuzjazmem, a także
śpiewem. Jeśli dziecko akurat ma zły nastrój i odstaje od
reszty, rodzice powinni starać się zaangażować je z powrotem w sam środek rodzinnych działań. Mają cudowną
możliwość promieniować radością, która uszczęśliwia
dom i pomaga każdemu dziecku czuć się chcianym
i kochanym.
Dzieci potrafią spajać rodziców nawzajem w ich
więzi małżeńskiej. Dar dziecka w domu może wydobyć

z każdego z nich to, co najlepsze, bez względu na to, czy
dziecko jest adoptowane czy biologiczne. Kiedy każda
poszczególna osoba jest postrzegana jako błogosławieństwo od Boga, wówczas w każdej relacji może panować
harmonia.
Oby młodzi rodzice dzisiaj odnaleźli spełnienie w tych
szczególnych chwilach rodzinnego życia.
The Eastern Mennonite Testimony
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dobrze przespana
noc
—Laurence D. Kreider

„(…) Bo to on daje sen swemu umiłowanemu”.
Psalmista rozumiał to właściwie − solidna porcja snu
nocą jest darem od Boga. Często uznajemy ten dar za coś
oczywistego, aż do chwili, gdy przydarzy nam się bezsenna noc!
– Dzieci, czas do łóżek! − to znajome słowa w każdym
domu. Kolejny dzień się zakończył i oczekujemy na
nowy, który jest oddzielony od obecnego przespaną
nocą. Przygotowywanie się do snu pod koniec dnia samo
w sobie powinno być relaksującą czynnością. A jednak,
aby nasze dzieci mogły doświadczać błogosławieństwa
zawartego w ósmym wersecie Psalmu 4: „W spokoju się
położę i zasnę”, musimy pomóc im rozwinąć odpowiedni
rytm i wzorce snu.
Jedno z pierwszych pytań, jakie młoda mama słyszy od
innych, brzmi: „Jak śpi twoje maleństwo? Czy udaje ci się
ustalić rytm?”. Im lepiej niemowlę śpi, tym jest szczęśliwsze. Zatem mama robi wszystko, co w jej mocy, aby
niemowlę miało wystarczającą dawkę snu i o właściwych
porach.
Wzorce snu zmieniają się z czasem. Mądrzy rodzice
zwracają na nie uwagę i kierują tymi zmianami zgodnie z indywidualną potrzebą dziecka. Niektóre dzieci
potrzebują spać dłużej niż inne, jednak wszystkie czerpią

korzyść z wyznaczonej pory dziennego i nocnego snu.
Pierwszoklasista może potrzebować pomocy w przystosowaniu się do nowego rozkładu dnia, jaki wyznacza
szkoła. Brak popołudniowej drzemki, wysiłek fizyczny
i umysłowy wkrótce przełoży się na potrzebę dłuższego
snu nocą.
Szkoły publiczne obecnie stoją przed wyzwaniem
nauczania dzieci, które mają zbyt małą ilość snu.
Nastolatki często zarywają noce, grając na urządzeniach
elektronicznych albo robiąc inne rzeczy, ponieważ rodzicom nie udaje się wymóc na nich zgaszenia światła i pójścia spać. Chrześcijańscy rodzice pamiętają tę prawdę:
„Daremne jest dla was wstawać rano, wysiadywać do
późna i jeść chleb boleści, bo to on daje sen swemu umiłowanemu” (Ps 127,2).
Chociaż nie możemy zmusić naszych dzieci do zaśnięcia, to możemy przyczynić się do tego, by były senne
przed położeniem się do łóżek. Dobrze jest wcześnie uczyć dzieci smaku pracy. Solidna praca fizyczna
w połączeniu z porządnymi, zdrowymi posiłkami sprowadza sen w każdym wieku. Jest to jeden z powodów, dlaczego każemy dzieciom skopać ziemię na działce, skosić
—ciąg dalszy na str. 21
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HISTORYCZNA
A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia
nas, których dosięgnął kres czasów. 1 List do Koryntian 10,11

Edukacja w czasach biblijnych
Część druga
Zatrzymajmy się w naszym omówieniu edukacji wśród
ludu Bożego i spójrzmy na inną wielką cywilizację.

Grecja
„Grecy szukają mądrości” − napisał apostoł Paweł
(1 Kor 1,22). Grecy bardzo cenili mądrość i promowali
edukację wśród swoich obywateli. Arystoteles, czołowy
filozof grecki i nauczyciel Aleksandra Wielkiego, napisał:
„Nikt nie zaprzeczy, że prawodawca powinien skupiać się przede wszystkim na edukacji młodzieży. (…)
Obywatel powinien być kształtowany tak, żeby dopasował się do rządu, któremu podlega”1.
Jak funkcjonowały szkoły greckie? Chłopcy w wielu
od 6-7 lat do 14-15 lat otrzymywali podstawowe
wykształcenie u paidagogosa. Był to niewolnik należący do rodziny, który nauczał dzieci2. Nie uczył on
jednak osobiście konkretnych przedmiotów, lecz doprowadzał dzieci do nauczycieli poszczególnych przedmiotów jak czytanie, pisanie, arytmetyka, muzyka, taniec
czy gimnastyka. Paidagogos był jakby „trenerem personalnym” odpowiedzialnym również za rozwijanie charakteru dziecka.
Najmłodsi uczniowie zaczynali od nauki alfabetu,
który musieli opanować na pamięć od początku i wspak,
czyli od alfy do omegi oraz od omegi do alfy, co w języku
polskim sprowadzałoby się do umiejętności powtórzenia
1
Pierwsze słowa dzieła Platona Państwo, cytowane w Encyclopaedia Britannica, © 1981, księga
6 wydawnictwa Macropaedia, str. 324.
2
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—Theodore Yoder
liter w następującej kolejności: A, Ż, B, Ź, C, Z i tak
dalej. Następnie uczyli się prostych sylab, a potem złożonych wyrazów.
Na lekcjach matematyki zaczynali od liczb całkowitych i ułamków, ale nie uczyli się rachunków pisemnych
(dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia) tak jak
dzisiaj. Dzieci liczyły wtedy na palcach, a do bardziej
skomplikowanych obliczeń używały liczydła3.
Po zakończeniu nauki u paidagogosa dzieci mogły kontynuować edukację w gimnazjum. W gimnazjalnym
rozkładzie zajęć promowano wychowanie fizyczne oraz
naukę pozostałych przedmiotów według najlepszej tradycji greckiej. Uczniowie gimnazjum mieli zajęcia z literatury, filozofii, polityki, a także z zapasów, boksu, biegania, rzutu dyskiem i rzutu oszczepem. Prowadzili między
sobą dyskusje, żeby pogłębiać umiejętności przemawiania publicznego i ćwiczyć myślenie. Oprócz tego wychowywano ich również na dobrych żołnierzy.
Niektóre szkoły greckie stały się zaawansowanymi
ośrodkami dydaktycznymi. Słynny filozof grecki Platon
założył w Atenach własną Akademię, która wraz z podobnymi szkołami stała się pierwowzorem współczesnych
uniwersytetów. Nasz system oświaty publicznej obficie czerpie z wpływów greckich i późniejszych rzymskich. Dzisiejszy nacisk na kulturę fizyczną z jednej
strony i wyrafinowanie intelektualne z drugiej został
Liczydło to proste urządzenie do liczenia wynalezione w starożytności. Zasada działania polegała
na przesuwaniu koralików nanizanych na drut albo kamieni ustawionych w rowku. Jest używane
do dzisiaj w niektórych krajach.
3

odziedziczony przez nasze społeczeństwo właśnie od
starożytnych Greków.
Grecy z początku byli małym narodem, lecz za panowania Aleksandra Wielkiego stali się mocarstwem na
skalę ówczesnego świata. Gdziekolwiek się udali, szerzyli
greckie idee i edukację na podbitych terenach.
A teraz powróćmy do...

Izraela w okresie od niewoli babilońskiej do
Chrystusa.
Po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej za czasów
Ezdrasza i Nehemiasza szkolnictwo szybko stało się
coraz powszechniejszym elementem ich życia. W czasach Jezusa szkoły istniały już na całym terytorium
Izraela. Nie były to instytucje świeckie skoncentrowane
na doskonaleniu jednostki. Szkoła była przedsięwzięciem religijnym zainicjowanym w celu nauczania Prawa
Bożego. Prawo, Prorocy i Psalmy [tak nazywano Pisma
składające się na Stary Testament − przyp. tłum. i red.]
to był ich podręcznik.
Szkoły przy synagogach nabrały jeszcze większego znaczenia po tym, jak dynastia Seleucydów narzuciła grecką
kulturę w Judei. Za panowania Seleucydów w Jerozolimie
założono greckie gimnazjum, żeby upowszechniać myśl
i oświatę grecką w sercu żydowskiego narodu. Celem
ówczesnych władców była integracja Żydów z szeroko
pojętą kulturą grecką.
Niektóre bogate rodziny żydowskie oraz kapłani skłaniali się do kompromisu z greckim najeźdźcą. Poddali
się greckim wpływom i posyłali swoich synów do gimnazjum. Ta postawa charakteryzowała przede wszystkim
stronnictwo saduceuszy, które wtedy bardzo się rozwinęło. Z drugiej strony, pobożni Żydzi byli tym zbulwersowani. Stronnictwo faryzeuszy mocno sprzeciwiało się
całej idei gimnazjum i wszystkiemu, co ze sobą niosła.
Po zwycięstwie nad Seleucydami w roku 164 p.n.e.
faryzeusze postanowili przeciwdziałać wpływom gimnazjum, kładąc nacisk na edukację ściśle żydowską.
Zarządzili, żeby wszyscy żydowscy chłopcy uczęszczali
do szkół przy synagogach zwanych „domami Księgi”.
Wydaje się, że one istniały już wcześniej, lecz teraz każdy
dobry Żyd miał posyłać synów właśnie tam. Nie było
jednak przymusu w tej sprawie aż do roku 65 n.e., czyli
na pięć lat przez zburzeniem Jerozolimy. Jezus narodził
się w sytuacji, gdy edukacja była powszechnie dostępna.

Przyjrzyjmy się temu, co wiemy o szkolnictwie z tamtego okresu. Szkoła mieściła się w synagodze. Wprawdzie
miejsce to służyło głównie zgromadzeniom modlitewnym i wykładaniu Prawa w dzień szabatu, lecz uczniowie mogli tam przychodzić również w pozostałe dni
tygodnia. Odpowiednio wykwalifikowani nauczyciele
nauczali chłopców ze zwojów Pism przechowywanych
w „domu Księgi”.
Oto podstawowe kryteria, jakie powinien był spełniać
nauczyciel: miał być żonaty, mieć dobry charakter, nie
mógł być leniwy, miał być opanowany, nie wolno mu
było postępować stronniczo, okazywać zniecierpliwienia,
podważać swojej godności żartami i zniechęcać dziecka.
Musiał pokazywać, że grzech jest czymś odrażającym,
karać wszelkie wykroczenie i dotrzymywać wszystkich
złożonych obietnic.
Członkowie synagogi opłacali nauczyciela ze składek.
Nauka w szkole była ograniczona do czterech godzin
dziennie, rano i wieczorem, przy czym w najgorętszej
porze dnia czyli między godziną 10 a 15 uczniowie
mieli przerwę (sale lekcyjne nie były klimatyzowane!).
Nie istniał podział na klasy, lecz stopień zaawansowania
w nauczaniu był dostosowany do szybkości przyswajania wiedzy przez dzieci.
Podręcznikiem były Pisma Starego Testamentu.
Nauczyciel przepisywał wersety, które młodsi uczniowie
mieli głośno recytować. Siedzieli na podłodze na wprost
nauczyciela, recytując przydzielone teksty tak długo, aż je
zapamiętali. Kluczowymi fragmentami do opanowania
były Sz’ma (Pwt 6,4-9; 11,13-21; Lb 15,37-41), Psalmy
113-118, opis stworzenia z Księgi Rodzaju 1-5 i przepisy ofiarnicze z Księgi Kapłańskiej 1-8.
Pomyślmy: w czasach biblijnych podstawowym elementem edukacji było uczenie się na pamięć. Zdumiewamy
się trafnością i autorytetem, z jakim Jezus cytował Pisma
swoim przeciwnikom. Jednak nie powinniśmy pochopnie przypisywać Jego znajomości Pism jedynie Boskiemu
natchnieniu. Żył w kulturze, w której Prawo było szanowane i uczono się na pamięć jego długich fragmentów.
Gdzie była konkordancja apostoła Piotra − a nawet
cała Biblia − gdy głosił improwizowane kazania zapisane w drugim i trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich?
Cytował wtedy i robił aluzje do wielu fragmentów
Starego Testamentu. Czy doceniamy znaczenie pamięciowego opanowania tekstu tak samo, jak lud Boży robił
to w tamtych czasach?
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Uczniowie nie traktowali wtedy tekstów biblijnych
wyłącznie jako materiału do ćwiczenia pamięci. Z Pism
czerpali cały swój styl życia. Uczyli się z nich historii
swego narodu, a także czytali tam o triumfach i upadkach
swoich przodków. Dowiadywali się, że Bóg miał plan
i cel, do którego mogli i powinni się dopasować.
Tylko chłopcy chodzili do szkoły. Nie znaczy to jednak,
że dziewczęta nie uczyły się z Pism. Chodziły na nabożeństwa do synagogi. Weźmy pod uwagę Marię, matkę
Jezusa. Piękny psalm, który ułożyła (Łk 1,46-55) pokazuje świetną znajomość tekstu Pism oraz historii Bożego
działania w życiu Jego narodu wybranego. Jak z tego
wynika, dziewczęta miały również okazję zaznajomić się
z drogami Pana. Ktoś (na przykład rodzice Marii) musiał
spędzić trochę czasu, żeby uczyć je z Pism. Czytamy również, że matka i babka Tymoteusza uczyły go z Biblii
(2 Tm 1,5).
Najprawdopodobniej oprócz czytania i recytowania
fragmentów Pism uczniowie w szkołach synagogalnych
uczyli się również pisania i liczenia. Jednak to nie tutaj
większość z nich uczyła się zawodu, który potem dawał
im chleb. Uczyli się go od swoich rodziców, tak jak Jezus,
albo od wynajętego przez nich nauczyciela.
Istniały również szkoły wyższego stopnia, zwane
„domami studiowania”. Jedna z nich mieściła się w świątyni w Jerozolimie. Być może to właśnie tam przebywał Jezus, kiedy w wieku 12 lat dyskutował z uczonymi
w Piśmie. Czytamy również, że apostoł Paweł studiował
„u stóp Gamaliela”. Prawdopodobnie była to jego szkoła.
W takim „domu studiowania” poważany nauczyciel
Prawa wprowadzał studentów w tajniki Bożego Słowa.
Każdy rabin miał własne podejście i z czasem wyłoniło się
wiele szkół interpretacyjnych, co prowadziło do sporów
między ich przedstawicielami. Pytanie zadane Jezusowi
przez faryzeuszy w Ewangelii Mateusza 19,3 jest tego
przykładem.

Wnioski
Nasza „wycieczka edukacyjna” niemal dobiegła końca.
Skupmy się na jeszcze jednej scenie, zanim zstąpimy na
Górę Historii.
Podczas Święta Namiotów Jezus naucza w świątyni.
Jego słuchacze są zdumieni. „Skąd on zna Pismo, skoro
się nie uczył?” (J 7,15).
Co mieli na myśli? Sam fakt, że Jezus umiał czytać,
prawdopodobnie ich nie zdziwił, skoro istniało wówczas
18
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wiele szkół przy synagogach. Prawdopodobnie chodziło
im o wyższy poziom wykształcenia, charakterystyczny
dla „domu studiowania”. Skoro Jezus nigdy nie studiował
pod kierunkiem żadnego uznanego nauczyciela Prawa,
to jakim prawem stał w świątyni i nauczał, jakby sam
posiadał autorytet?
Swoim krytykom dał następującą odpowiedź: „Moja
nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś
chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy
ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. (…)
Czy Mojżesz nie dał wam prawa? A żaden z was nie przestrzega prawa” (J 7,16.17.19). Innymi słowy: „Zacznijcie
wprowadzać w życie to, co już wiecie na temat Bożej woli.
Wtedy nauczycie się czegoś więcej”.
Najwyraźniej Żydzi zaczęli tak wysoko cenić własne
metody oświatowe, że zapomnieli o istocie i celu samej
edukacji: coraz bardziej poznawać wolę Bożą i wprowadzać ją w życie. „Bojaźń PANA jest początkiem mądrości;
prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają jego przykazania” (Ps 111,10). Wartościowa edukacja zaczyna się (i zawsze będzie się zaczynać) od bojaźni
Pana.
Nasza „wycieczka edukacyjna” po czasach biblijnych
dobiegła końca. Zgromadziliśmy trochę wiedzy. Czy przy
okazji nabyliśmy jakiejś mądrości? Historia umieszcza
nasze czasy we właściwej perspektywie. Pracujmy dobrze,
żeby przyszłe pokolenia oglądające naszą pracę z drugiej
strony lunety miały się z czego uczyć.
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, maj 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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PRAKTYCZNA
Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły...
Księga Kaznodziei 9,10a

Czy wszystkie narzedzia
sa‹ równe?
‹
Rozdział 6
Na blacie w naszej kuchni stoi duży drewniany stojak
na noże. Żona postawiła go wysoko nad podłogą i z daleka
od krawędzi blatu, i miała ku temu poważne powody.
Noże to niebezpieczna technologia. Być może nigdy nie
postrzegaliście ich w taki sposób. Pamiętajcie jednak, że
technologia to „nauka lub wiedza wprowadzona w praktykę, żeby rozwiązywać problemy lub wymyślać pożyteczne narzędzia”. Gdybyście kiedykolwiek próbowali
kroić mięso bez ostrego noża, szybko się przekonacie
o użyteczności tej technologii. Właściwie Biblia mówi
o grupie ludzi, którzy marzyli o takim rodzaju „nowatorskiego” wynalazku.
Saul był królem, a Izrael czekał na dzień, w którym
będzie można zrzucić jarzmo Filistynów, którzy ich uciskali i utrudniali im życie, jak tylko mogli. W jaki sposób
trzymali Izraela w nieustannej opresji? Ograniczając im
dostęp do technologii. Zauważcie, jak Biblia opisuje to
trudne położenie.
„Lecz w całej ziemi Izraela nie było żadnego
kowala, bo Filistyni mówili: Niech Hebrajczycy
nie robią mieczów ani włóczni. Cały Izrael schodził więc do Filistynów, by każdy naostrzył
sobie swój lemiesz, redlicę, siekierę i motykę.
Mieli bowiem tylko pilnik do ścierania lemieszy, motyk, wideł, siekier i ościeni. Tak więc się
stało, że w dniu bitwy nie można było znaleźć
miecza ani włóczni w ręku całego ludu, który
był z Saulem i Jonatanem. Znajdowały się tylko
u Saula i jego syna Jonatana”1.
1

1 Sm 13,19-22

—Gary Miller

Wyobrażacie sobie tę nieustanną frustrację i upokorzenie? Izraelici mieli za sobą historię pełną podbojów.
Wytwarzali własne narzędzia, broń i wygrali w przeszłości wiele bitew. Ale to już była historia. Za każdym
razem, gdy Żyd potrzebował jakiegoś narzędzia, przypominała mu się filistyńska okupacja. Musiał iść do
pogańskiego kowala. Z powodu ograniczonego dostępu
do technologii nadzieja na pokonanie Filistynów była
niewielka. Pewnie nie uważacie noża za najnowszy krzyk
technologii. Ale oni wtedy uważali!

Ryzykowna technologia
Wychowujemy się w przekonaniu, że noże są pożyteczne, ale również niebezpieczne. Nie zostawiamy ich
leżących na podłodze i nie dajemy ich do zabawy małym
dzieciom. Chowamy je do szafek, wkładamy do futerałów i kładziemy na wyższych półkach, żeby osoby niepowołane (ze względu na wiek) nie miały do nich dostępu.
Technologia wiąże się z ryzykiem i zazwyczaj im jest
potężniejsza, tym większe ryzyko jest z nią związane.
Mimo to nie przestajemy z niej korzystać. Nie spotkałem
jeszcze nikogo, kto by stwierdził, że nóż jest zbyt niebezpieczny, żeby go używać, albo postanowił, że będzie darł
mięso rękami, by uniknąć zranienia. Nie, wszyscy używamy noży. Doszliśmy do wniosku, że ich użyteczność
jest ważniejsza od potencjalnego ryzyka. Jesteśmy jednak
ostrożni, jeśli chodzi o sposób ich używania.
Zatem jak powyższa logika stosuje się do narzędzi
elektronicznych?
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Narzędzia elektroniczne

W roku 2016 Time opublikował artykuł zatytułowany „50 najbardziej wpływowych narzędzi wszechczasów”. Redakcja techniczna czasopisma podzieliła
najnowsze wynalazki na kategorie nie według stopnia
złożoności albo kreatywności wynalazców, lecz zgodnie
z wpływem, jaki wywarły na społeczeństwo. Artykuł
jest przeglądem pięćdziesięciu wynalazków, a na pierwszy miejscu przedstawionej listy znalazł się iPhone, czyli
smartfon wyprodukowany przez firmę Apple.
Pierwszy model iPhone’a został przedstawiony publicznie 9 stycznia 2007 roku po kilku latach wytężonej
pracy objętej ścisłą tajemnicą. Kiedy Steve Jobs wszedł
na scenę, żeby zademonstrować iPhone’a, nikt nie był
w stanie przewidzieć, jak bardzo wpłynie to na społeczeństwo. Wielu inżynierów, którzy opracowali ten telefon, siedziało na widowni z obawą, że dopiero co przetestowany prototyp nie zadziała podczas swego debiutu.
Zadziałał, i to niesamowite urządzenie znane z intuicyjnej interakcji z użytkownikiem, stało się najbardziej
znanym produktem firmy Apple, przynoszącym jej
krociowe zyski. Magazyn Time tak podsumował jego
ocenę: „iPhone rozpowszechnił mobilne oprogramowanie, na zawsze zmieniając sposób naszej wzajemnej
komunikacji, zabawy, pracy i wykonywania codziennych zadań (…). Ponadto doprowadził do zasadniczej
zmiany w naszym pojmowaniu informatyki oraz informacji − zmiany, której skutki będziemy odczuwać jeszcze przez następnych kilkadziesiąt lat”2.
Niewątpliwie iPhone jest potężnym narzędziem
i stanowi doskonały przykład „technologicznej
konwergencji”3. Oprócz podstawowej funkcji telefonu,
jaką jest wykonywanie połączeń, użytkownik otrzymał
możliwość korzystania z poczty elektronicznej, czytania
książek, oglądania filmów i telewizji, płacenia rachunków, określania swego położenia poprzez GPS i tak
dalej.

„Przyrodzone” niebezpieczeństwo

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że smartfon jest
nie tylko użytecznym narzędziem. Podobnie jak nóż
kuchenny, może stanowić również zagrożenie. Telefony
komórkowe są stosunkowo tanie i proste w obsłudze,
a średnia długość czasu spędzanego przed jego malutkim ekranem stale wzrasta. W 2015 roku statystyczny

użytkownik robił to 1,85 godziny (czyli 111 minut)
dziennie. Czyli o 40 minut więcej niż trzy lata wcześniej4. Internet tylko czeka, żeby nas zalać całym morzem
bezbożnych treści, a urządzenia są w stanie dostarczać
ich coraz szybciej i wygodniej, więc to zagrożenie jest
oczywiste. Wielu ludzi przyznaje, że używali smartfona do wchodzenia na strony, które potrafiły rujnować ich życie małżeńskie i duchowe. Wielu wpadło
w pułapkę uzależnienia od pornografii. Kiedyś młody
człowiek chcąc oglądać zakazane materiały musiał pójść
do kiosku i stawić czoła sprzedawcy, żeby je kupić, lecz
dzisiaj ma dostęp do niezliczonych stron internetowych
w zaciszu samochodu lub własnego pokoju.
Pornografia w internecie stała się wielkim problemem.
Jak twierdzą badacze, w Stanach Zjednoczonych 40
milionów ludzi regularnie odwiedza takie strony, natomiast 35 procent wszystkich ściągniętych z sieci materiałów wiąże się właśnie z pornografią. To jest olbrzymia
możliwość wystawiania się na działanie bezbożności.
Jeszcze bardziej niepokoi fakt, iż wyszukiwarki internetowe otrzymują codziennie 116 000 zapytań o pornografię dziecięcą 5. Ten sam iPhone, który może być
zdumiewająco użytecznym narzędziem, potrafi również
stać się zwodniczą pułapką.

Równie niebezpieczne?

Czy nóż kuchenny jest tak samo niebezpieczny jak
stały elektroniczny towarzysz, który jest w stanie dostarczyć nam rujnujące duchowo treści przez całą dobę? To
zależy od punktu odniesienia. Dla niewierzącego być
może istnieje jakaś różnica. Wielu z nich może nawet
bardziej boi się ostrego noża niż iPhone’a. A co z uczniem Jezusa, który walczy z pokusami szatana? Taki człowiek wie, że jest słaby, ale pragnie żyć w świętości. Czy
ryzyko związane z obydwoma narzędziami jest dla niego
takie samo?
Oczywiście, że nie! Podczas gdy nóż kuchenny zagraża
zranieniem ciała, iPhone niesie z sobą możliwość dewastacji duchowego życia, więzi rodzinnych i konsekwencje
w wieczności. Niebezpieczeństwo związane z obydwoma
przedmiotami jest realne, lecz ukryty „pakiet możliwości” iPhone’a szkodzi o wiele bardziej, o czym wiele osób
może zaświadczyć. Ale zmieńmy pytanie i przypuśćmy,
że iPhone nie ma dostępu do szkodliwych treści.
Ingrid Lunden, „80 Percent of All Online Adults Now Own a Smartphone, Less Than 10
Percent Use Wearables”, Techcrunch, 12 stycznia 2015, https://techcrunch. com/2015/01/12/80of-all-online-adults-now-own-a-smartphone-less-than-10-usewearables/, dostęp: 29.06.2017.
4

Lisa Eadicicco et al., „The 50 Most Influential Gadgets of All Time” Time, 3 maja 2016, http://
time.com/4309573/most-influential-gadgets/, dostęp: 28.06.2017.
2

3
Technologiczna konwergencja jest ideą prowadzącą do kombinacji różnych rodzajów technologii w jednym urządzeniu. W wyniku dodania każdej kolejnej, użyteczność urządzenia
może wzrosnąć wykładniczo.
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Webroot, „Internet Pornography by the Numbers; A Significant Threat to Society”, <https://
www.webroot.com/us/en/home/resources/tips/digital-family-life/internet-pornography-by-thenumbers dostęp: 29.06.2017.
5

Filtrowanie internetu

Internet jest po prostu globalnym systemem wzajemnie połączonych sieci komputerowych. Wszystko
zaczęło się od pomysłu, żeby stworzyć jakąś metodę
wymiany informacji między instytucjami zajmującymi się edukacją i w obiektach wojskowych.
W latach osiemdziesiątych XX wieku była to podstawowa funkcja internetu. Na początku lat dziewięćdziesiątych ideą zaczął się interesować biznes i pod
koniec tej dekady było już oczywiste, że ta globalna
sieć będzie czymś o wiele większym niż ktokolwiek
sobie mógł wyobrazić. Zaledwie kilka lat po tym, jak
udzielono publicznego dostępu do sieci, było już wiadomo, że niezbędne będzie jakieś narzędzie do filtrowania treści. 21 grudnia 2000 roku podpisano ustawę
o ochronie dzieci w Internecie, nakładającą na wszystkie szkoły i biblioteki w Stanach Zjednoczonych obowiązek zainstalowania filtrów internetowych jako
warunku uzyskania funduszy państwowych. Od tej
pory, mimo że filtry nie są doskonałe, są stosowane
do eliminacji szkodliwych treści. Porównajmy raz jeszcze iPhone’a z założonym filtrem internetowym do
kuchennego noża.

Wszystkie narzędzia są równe?

Załóżmy, że iPhone ma zainstalowaną doskonałą
aplikację do filtrowania treści internetowych6. Nie
6
Od wydawcy: Jest to stwierdzenie teoretyczne, ponieważ nie ma doskonałych filtrów
internetowych. Oprócz tego, co jest klasyfikowane jako pornografia, istnieje jeszcze wiele
innych rodzajów szkodliwych treści internetowych, w tym niektóre reklamy.

Dobrze przespana noc
—ciąg dalszy na str. 15
trawnik przed domem czy wykonywać inne, konkretne
obowiązki każdego dnia. Powinniśmy zapewnić naszym
dzieciom (i sobie również) to błogosławieństwo kończenia dnia w stanie fizycznego zmęczenia i poczucia spełnienia, które sprowadza zdrowy sen.
Nie tylko ciało, ale również duch i dusza potrzebują
przygotowania do snu. Niewiele jest rzeczy, które potrafią tak zakłócić sen jak poczucie winy. Jeśli w danym dniu

można ściągać niewłaściwych materiałów ani mieć dostępu
do podejrzanych stron internetowych. Nie trzeba się bać, że
przypadkowo trafimy na taką, która zaprowadzi nas na złą
drogę. Wcześniej ustaliliśmy, że zarówno noże kuchenne,
jak i smartfony są użytecznymi narzędziami niosącymi
potencjalne zagrożenie. Czy udało nam się teraz wyrównać ryzyko posługiwania się nimi? Czy dobre filtrowanie
treści może pozbawić was lęku przed używaniem technologii elektronicznej?
Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy poważnie
obawiają się używania internetu i tego rodzaju wynalazków, i uważam, że niektóre ich obawy są uzasadnione.
Można przesadzić z drobiazgową analizą wszelkich nowinek i wyolbrzymianiem problemów związanych z każdą
następną. Prawie zawsze, gdy pojawiło się na rynku jakieś
nowe urządzenie czy technologia, znajdowali się krytycy
marszczący brwi, kręcący głowami i ostentacyjnie odmawiający jej uznania. Czyżby po prostu historia toczyła się
kołem?
Możliwe, ale zanim stwierdzimy, że osoby nieufnie nastawione do technologii elektronicznej reagują paranoicznie,
powinniśmy sami przyjrzeć się jej bliżej i zbadać, w jaki
inny sposób może ona na nas wpływać.
Zaczerpnięto z Surviving the Tech Tsunami
TGS International, 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

zajdzie potrzeba oczyszczenia atmosfery w domu ze złych
rzeczy, musimy zrobić to jak najszybciej, aby nasze dzieci
mogły pójść spać z czystymi sumieniami. Ten wzorzec
powinien za nimi iść przez całe życie.
Szczęśliwe są te dzieci, które mogą słuchać opowiadań
na dobranoc, piosenek czy modlitw kochających, chrześcijańskich rodziców. Kiedy myśli o Bogu są ostatnimi
myślami w ciągu dnia, jakże słodki staje się sen! „Gdy się
położysz, nie będziesz się lękał; a gdy zaśniesz, twój sen
będzie przyjemny” (Prz 3,24).
Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Psy przewodnicy

—Heidi Good

Ucho słuchające, a oko widzące − PAN obydwa uczynił (Prz 20,12).

· Kiedy

niewidoma osoba musi przejść
przez ulicę, najpierw nasłuchuje ruchu.
Gdy uzna, że jest to bezpieczny moment
na przejście, mówi do psa „naprzód”. Jeśli
jednak nie jest to bezpieczny moment,
pies zdecyduje się na tak zwane inteligentne nieposłuszeństwo i zlekceważy
polecenie.

· Tresura psa przewodnika trwa około roku.
Potem psy te pracują około 7 do 9 lat.

· Psy przewodnicy muszą być skoncentro-

wane, bo tylko tak są w stanie pomóc
swoim właścicielom. Nigdy nie głaskaj
takiego psa, ani nie odwracaj jego uwagi.

· Labrador retriever to najpopularniejsza
rasa wśród psów przewodników.

· Pierwsza oficjalna próba tresowania psów

w latach osiemdziesiątych XVIII wieku w Paryżu.

· W 1788 roku Joseph Riesinger z Wiednia wytresował psa, aby
mu pomagał. Pies był tak dobrze wytresowany, że ludzie zastanawiali się, czy Joseph naprawdę jest niewidomy.

· W latach dwudziestych XX wieku Dorothy Harrison Eustis

pomagała zakładać szkoły tresury psów w Szwajcarii i w Stanach
Zjednoczonych. Nazwała szkoły „Oko widzące” od wersetu
z Księgi Przysłów 20,12.

· Termin „Oko widzące” odnosi się wyłącznie do psów wytresowanych przez The Seeing Eye, Inc. w Morristown, New Jersey.

· Wielu ludzi uważa,

że pierwszym psem
przewodnikiem w
Ameryce był owczarek niemiecki imieniem Buddy.

do pomocy niewidomym miała miejsce

Sprawdź, co przeczytałeś
Poziomo
2. Z której księgi Biblii pochodzi nazwa szkoły „Oko widzące”?
5. Jakie słowo mówi właściciel do psa, zanim przechodzi przez ulicę?
6. Imię pierwszego psa przewodnika w USA.

6

1

4
2

3

Pionowo
1. Nie powinieneś nigdy __________ psa
przewodnika

5

2. W jakim mieście na początku tresowano
psów przewodników?
3. Psy przewodnicy były tresowane przez
okres _______.
4. Kto pomógł założyć szkołę psów przewodnikó w Szwajcarii?
Zaczerpnięto z Partners, sierpień 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

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

Jozjasz
Początek rządów króla Jozjasza daleki był od ideału.
Amon, jego ojciec, przeżył większość swojego panowania
składając ofiary bożkom i ich wizerunkom, a po dwóch
latach został zabity przez własnych służących w swoim
domu. W ten sposób Jozjasz, jego syn, został obwołany
królem w wieku ośmiu lat.
Król Jozjasz zaczął szukać Boga, kiedy był szesnastolatkiem, a w wieku lat dwudziestu zainicjował sześcioletni
okres oczyszczania królestwa z bałwochwalstwa. To oczyszczanie nie polegało na jakimś niejasnym projekcie typu
„zrób to sam”; Jozjasz osobiście je nadzorował. Potrzebna
była praca zespołowa.
Żydzi w sposób gruntowny i nadzwyczajny realizowali
to zadanie. Zaczęli od zburzenia ołtarza Baala i zniszczenia
związanych z tym wizerunków. Odlane posągi zostały starte
na pył i rozrzucone na grobach tych, którzy je czcili. Zabito
też wszystkich pogańskich kapłanów, a niektórych nawet
spalono na ich ołtarzach, które potem także zburzono. To
nie były połowiczne działania!
Natychmiast po wybiciu bezbożnych ludzi Jozjasz rozpoczął odnowę i przywracanie prawowitych zwyczajów religijnych. Usunięcie grzechu nie było wystarczające w jego
oczach − powstałą pustkę należało zapełnić właściwymi
wzorcami. Nauczano więc cały naród o prawdziwym Bogu,
a lud został zachęcony tym, że król ramię w ramię z pomocnikami podążali za Panem.
Obecnie nie mamy takich problemów jak pokusa czczenia bałwanów... a może nie do końca? Przynajmniej nie
mają one postaci odlewanych wizerunków Baala. Słownik
mówi, że bałwan (idol) to „wyobrażenie bóstwa będące
przedmiotem kultu”. Pokusy bałwochwalstwa rzeczywiście

—Nathan Rudolph

nas otaczają. Czy poświęcanie zbyt wielkiej ilości czasu na
jakieś hobby może być bałwochwalstwem? Albo nawet
nasza praca? Poświęcanie zbyt wiele uwagi, żeby nasze ubranie lub fryzura były „jak należy” też może być czymś takim.
Wolność od bałwochwalstwa wymaga osobistego
wysiłku. Owszem, pobożni znajomi i przełożeni w kościele mogą być pomocni, ale to my osobiście musimy czuć
się za to odpowiedzialni. Inni nie będą w stanie dokonać
za nas wyboru.
Odpowiednie potraktowanie bożków wymaga konsekwentnego, gruntownego wysiłku... Gorliwe zburzenie
98% bałwanów w naszym życiu i jednoczesne chowanie
gdzieś w kącie pozostałych dwóch procent to nie jest załatwienie problemu. Pragnienie prowadzenia konsekwentnego życia daje nam bodziec do unikania miejsc skłaniających do pokusy.
Oczywiście, wypełnianie naszego czasu tym, co podoba
się Bogu, również pomaga uporać się z problemem.
Na początek świetnym sposobem może być udzielenie
pomocy młodszemu rodzeństwu przy jakimś projekcie.
Zapracowane matki zazwyczaj z radością przyjmują podwiezienie gdzieś samochodem. Dobrym pomysłem jest
także oddanie swojego czasu na pracę ewangelizacyjną
w kościele i w życiu codziennym.
Bóg ma różne błogosławieństwa dla tych, którzy traktują Go z całkowitym oddaniem. Obyśmy pomagali sobie
nawzajem w dążeniu do zdobycia nagrody i dotarcia do
domu w niebiańskiej krainie.
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wymówki
—Dale E. Martin

Miliony
diamentów
—Anya Hursh
Dzień zaczął się ponuro. Drzewa podniosły swoje nagie
ramiona ku niebu, a brązowe trawy drżały na lodowatym
wietrze.
Kiedy światło zbladło, gęsta mgła opadła na ziemię i nie
widać było niczego na odległość większą niż jeden krok.
Cała okolica pogrążyła się w ciemności.
Jednak mgła podniosła się kolejnego dnia. Olśniewające
białe kryształki otaczały każdą gałąź i każde źdźbło trawy.
Drzewa stały nagie, ale migotały i połyskiwały, jakby
zostały zanurzone w milionach diamentów.
Moje serce przepełniała bojaźń Boża, kiedy uświadomiłam sobie, że tak czasem wygląda życie. W jednej chwili
jest ponure i czuję się słaba. Jestem duchowo chłodna
i martwa jak te drzewa zimą. Podnoszę ręce ku niebu:
„Boże, gdzie jesteś?” − wołam.
A potem przychodzi mgła i jest jeszcze gorzej. Nie widzę
ścieżki przed sobą. „Jezu, proszę Cię, prowadź mnie, bo nie
widzę, co mnie czeka”. W takich chwilach mrok ogarnia
moją duszę. Potykam się i wołam: „Panie, nie rozumiem.
Czemu moje życie musi być takie ciemne, brzemiona tak
ciężkie, a noc tak długa?”.
Ale przychodzi poranek, kiedy słońce przebija się z góry.
Każda łza wypłakana zamieniła się w lśniący, srebrzysty
kryształek. Ból, zranienia i złamane serce zostały oprawione w ramę Jego miłości, miłosierdzia i łaski.
Zaczerpnięto z Companions, lipiec 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Zamiast pokornie przyznać się do własnych
braków, często próbujemy je usprawiedliwiać
i bronić za pomocą różnych wymówek. Dlaczego?
Pragniemy uciec od odpowiedzialności za nasze
czyny, aby uniknąć konsekwencji. Albo może
chcemy, by nasza reputacja pozostała nietknięta.
Wymówki są stare jak świat. W odpowiedzi na
dociekanie Boga Adam starał się wytłumaczyć
z grzechu, przerzucając winę na swoją żonę. Ewa
z kolei próbowała obarczyć winą węża, który
zaszczepił w niej chęć eksperymentowania z tym,
co zakazane. Ponieważ Adam i Ewa byli naszymi
pierwszymi rodzicami, wymyślanie wymówek jest
naszą dziedziczną cechą. Nie ma znaczenia nasz
wiek, czy narodowość − zazwyczaj wszyscy jesteśmy w stanie wymyślić jakiś powód, dla którego
spóźniliśmy się na spotkanie, albo przyczynę niedbale zrealizowanego zamówienia.
Bóg mówi jasno w swoim Słowie, że wszyscy
jesteśmy osobiście odpowiedzialni za swoje czyny.
Po wysłuchaniu marnych wyjaśnień Adama i Ewy,
Bóg wezwał do odpowiedzialności oboje oraz
diabła (całą trójkę) za ich postępki oraz ogłosił
wyrok nad każdym po kolei. Nawet jeśli skutecznie tłumaczymy się przed ludźmi, nigdy nie nabierzemy Boga. „Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie
naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć
będzie” (Ga 6,7).
Oto przykłady autorów wymówek w Biblii. Ile
jeszcze podobnych przykładów potraficie sobie
przypomnieć? Mojżesz próbował wymigać się od
Bożego powołania do służby braciom, wskazując
na swoją fizyczną słabość i prawdopodobieństwo,
że Izraelici nie będą go słuchać. Pan zgromił go,
przypominając, kto mu dał usta (Wj 4).
Kiedy Bóg zapytał Kaina: „Gdzie jest twój brat,
Abel?”, Kain odpowiedział: „Czy jestem stróżem
brata mego?”. Skłamał, twierdząc, że nie wiedział,
iż jest za Abla odpowiedzialny. Bóg znał prawdę
i ukarał Kaina za zabójstwo brata, czyniąc z niego
uchodźcę i wędrowca na tej ziemi (Rdz 4).

Jeremiasz powiedział Panu, że jest tylko dzieckiem
i nie umie mówić. Bóg zachęcił go, aby się nie bał. Włożył
swoje słowa w usta Jeremiasza, aby prorok wiedział, co
ma mówić (Jr 1,4-10).
Król Izraela, Saul, zrzucił winę na swój naród za
zachowanie najlepszych sztuk bydła po zwycięstwie nad
Amalekitami. Potem z kolei usprawiedliwił ten sam uczynek, mówiąc, że to wszystko przecież będzie poświęcone
Panu. Saul drogo zapłacił za swój grzech. Jego królestwo
zostało mu odebrane, a ponadto Pan się od niego odwrócił (1 Sm 15).
Leniwy, o którym mówi autor Księgi Przysłów, jest
świetnym przykładem tworzenia wymówek. Boi się
lwów i lubi spać, zamiast pracować na swoje utrzymanie
(Prz 16,13-16).

W przypowieści o wielkiej uczcie (Łk 14) osoby zaszczycone zaproszeniem na bankiet wzgardziły nim i zaczęły
się wymawiać. Jedni byli zbyt zajęci swoimi obowiązkami i majątkiem, a inni pozwolili, aby życie rodzinne
powstrzymało ich przed pozytywną reakcją na wezwanie. W związku z tym ich przywilej został im odebrany
i oddany innym, którzy chcieli skorzystać z zaproszenia.
Czy ty i ja chętnie odpowiemy na zew Jezusa i pójdziemy za Nim tam, dokąd nas poprowadzi? Czy może
również będziemy się zasłaniać wymówkami?
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, kwiecień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Motto nastolatka
—Merle J. Sensenig

Część druga
„A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz
łaski u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). Jezus jest wzorem dla
młodego człowieka, gdy wzrasta u niego świadomość
i odpowiedzialność Bożego powołania do Jego dzieła.
W ubiegłym miesiącu rozważaliśmy wzrastanie Jezusa
w mądrości.
Jezusowi przybywało wzrostu. To jest coś, na co
masz najmniej wpływu. „I któż z was, martwiąc się,
może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?” (Mt 6,27).
Nie możesz dodać (albo ująć) nawet centymetra. Mimo
to, nastolatki zazwyczaj przywiązują wielką wagę do
swego wyglądu. Mogą przeglądać się w lustrze, lakierować włosy i kupować preparaty usuwające pryszcze.
Księga Izajasza 53,2 mówi, że Jezus „nie miał kształtu
ani urody; i gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który
by się nam podobał”. Wyglądał zwyczajnie i nie miał
jakiejś uderzającej urody.

Młodzi ludzie naśladują Jezusa zadowalając się tym, jak Bóg ich stworzył. Można małym
dzieciom dać do nauczenia się na pamięć następującego
wierszyka:
„Moja mama nie dba o to
Jaki moich włosów kolor.
Nieważne, jaka moja postać
Mówi, że tak może zostać.
Taki wygląd naszych ciał
Jak nas Pan Bóg stworzyć chciał”.
Musimy również zrozumieć, że piękno nie zależy od kosmetyków ze sklepowych półek. Dobrze jest wyglądać schludnie i czesać włosy. Nie ma również nic złego w usuwaniu
pryszczy. Problem w tym, że takie sprawy mogą nas za
bardzo zajmować. Czy przeglądając się w lustrze chcesz
zadowolić Boga czy siebie?

„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.” List do Kolosan 3,17 25

Prawdziwe piękno nie jest efektem „zaplatania włosów,
obłożenia się złotem lub strojenia w szaty”. Istotą piękna
jest „ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej
ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny
w oczach Boga” (1 P 3,3-4). Pokój i radość sprawiają, że
nawet najbardziej przeciętny człowiek staje się piękny.
Jezusowi przybywało łaski u Boga i ludzi. Łaska jest
przychylnością pochodzącą z Bożego wpływu na nasze
serce, który jest widoczny w naszym życiu. Najpierw
musimy znaleźć łaskę u Boga. Robimy to postępując tak,
jak Mu się podoba. Dobrzy ludzie będą dobrze traktowali osobę podobającą się Bogu. „Jeśli będziesz dobrze
czynił, czy nie zostaniesz wywyższony?” (Rdz 4,7). To
jest Boży przepis na akceptację i aprobatę.

Wzrastaj w łasce, poddając się rodzicom.
Jezus wrócił z Jerozolimy do Nazaretu i był poddany
rodzicom, którzy byli niedoskonali. Nie rozumieli tego,
co mówił ich dwunastoletni syn (Łk 2,50). Jezus wiedział więcej od rodziców, ale mimo to wrócił do domu
i był im poddany.
Być może twoi rodzice zbyt ostrożnie przyznają ci
kolejne przywileje. Zyskaj ich zaufanie pokazując, że nie
mają się o co martwić.
Nastolatek z czasem zaczyna myśleć jak dorosły
i umie dostrzec niektóre słabości rodziców. Jeśli się na
nich będziesz skupiał albo nawet będziesz próbował
je poprawiać, w końcu to sam zaczniesz je powtarzać.
W końcu jesteś dzieckiem swoich rodziców i odziedziczyłeś po nich pewne cechy charakteru. Jeśli wyczuwasz
słabości rodziców, to żyj tak, żeby ich nie powielać. Oni
chętnie pozwolą, żebyś stał się od nich lepszy w tych
dziedzinach.
Wzrastaj w łasce, koncentrując się na rozwijaniu charakteru. Zadaj sobie kilka pytań: „Czy umiem zaakceptować rozczarowanie i zmianę planów? Czy dobrze
żyję z rodzeństwem? Czy umiem wykonywać domowe
obowiązki bez przypominania mi o nich, szczególnie
te mniej przyjemne? Czy mam zwyczaj narzekać? Czy
moi znajomi pomagają mi robić to, co słuszne? Dlaczego
czeszę się tak a nie inaczej, wkładam bardziej wzorzystą
sukienkę albo podrasowuję samochód?”.
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Wzrastaj w łasce, odnosząc się właściwie
do przeszłości. Czy są grzechy, których nie wyznałeś? Czy ukrywasz cokolwiek? Czy jesteś gotowy na
spotkanie z Bogiem? Wzrastając, będziesz miał inne
spojrzenie na przeszłość. Czasem młodzi ludzie zmagają się z niedoskonałościami przeszłości. Na przykład
mając siedemnaście lat, możesz sobie przypomnieć
swoje zachowania sprzed trzech lat i zastanawiać się:
„Jak ja mogłem tak postąpić? Czy ja w ogóle byłem
odrodzony, kiedy przyjmowałem chrzest?”. Taki jest
efekt wzrastania w łasce u Boga! Jeśli patrząc wstecz,
nie zauważasz wzrostu, to coś jest nie tak! Nie byłoby
właściwe, gdybyśmy żyli w taki sposób. Kiedyś pewnie
przypomnisz sobie, jaki byłeś dzisiaj i zobaczysz, że
Bóg pracuje nad twoim uświęceniem teraz i wtedy.

Wzrastaj w łasce, zwyciężając nad pokusą.
Bóg nie usuwa wszystkich pokus. Pozwala na nie, żeby
sprawdzić, czy jesteśmy Mu całkowicie oddani czy nie
(Sdz 2,21-22). Codziennie trzeba do Niego wołać o siłę
do ich pokonywania: „Napisałem do was, młodzieńcy,
bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i zwyciężyliście złego” (1 J 2,14).

Wzrastaj w łasce przez dzielenie się swymi
zmaganiami. Młodzież często się obawia takiej
otwartości, żeby nie ubyło im przychylności u ludzi:
„Co ludzie o mnie pomyślą?”. Łatwo jest uwierzyć, że
jesteś jedyną osobą, która zmaga się z danym problemem. Tymczasem jeśli poprosisz o pomoc, ludzie
pomyślą, że jesteś normalny. Pokusy dotykają nas
wszystkich. Młody człowieku, nie jesteś sam! Bóg nie
chce, żebyś się zmagał w samotności. On chce twojego
wzrostu! Jeśli żyjesz w poczuciu porażki albo coś cię
trapi, to poproś o pomoc. Napisz do kogoś ze starszych
kościoła albo zwróć się do rodziców, jeśli tak jest najłatwiej porozmawiać o jakiejś wrażliwej sprawie.
Droga młodzieży, wzrastajcie w Panu! Przed wami
całe życie błogosławieństw, a potem wieczna radość.
Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

kącik dla

DZIECI

Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie,
bo do takich należy królestwo niebieskie. Ewangelia wg Mateusza 19,14

List do nieba
– Rebeko, usiądź tutaj − zarządziła Róża, sadzając lalki dookoła drewnianego stołu. – A ty, Lizo,
możesz tu się położyć − powiedziała, opierając
wypchaną jaszczurkę o krzesło. – Teraz jesteśmy
gotowe! − Róża radośnie spojrzała na swoją lalkową
rodzinę i wskoczyła na krzesło. – Podam herbatę!
Róża podniosła dzbanek i na niby nalała herbatę
do maleńkich filiżanek.
– Mniam, herbata jest przepyszna! − Podniosła
jedną z filiżanek i obejrzała ją dokładnie.
„Piękne są te małe różyczki po bokach” − pomyślała. „Tak się cieszę, że prababcia Frania dała mi ten
zestaw”. Powoli odłożyła filiżankę znowu na stół,
myśląc o prababci. „Szkoda, że prababcia nie żyje.
Chciałabym usiąść na jej kolanach i porozmawiać
z nią znowu”. Przypomniała sobie, jak tata musiał
wsiąść w duży samolot i lecieć do USA na pogrzeb
prababci. Nagle wyskoczyła z krzesła, prawie przewracając stół. „Wiem! Napiszę list do prababci
Frani!”.
Róża znalazła kartkę papieru i usiadła przy stole.
Starannie napisała duże „S” a potem trzy duże „O”.
Potem napisała pięć „I” a następnie numer 7.
– No! − oznajmiła. – Tu jest napisane: „Prababciu,
tęsknię za Tobą. Chciałabym usiąść na Twoich kolanach znowu i słuchać, jak czytasz mi historyjki.
Mam nadzieję, że jest Ci dobrze w niebie. Jak
wygląda Twój dom? Powiedz Bogu, że chciałabym
Go zobaczyć. Zapytaj Go, czy możesz mi odpisać.
Kocham Cię, Róża”.

—Lorraine Yoder

Nagle uderzyła ja pewna myśl. „Jak dam radę
wysłać list do nieba?”. Ugryzła koniuszek swojego
ołówka. „Już wiem! Bóg ma długie ręce i może
wszystko! Po prostu Mu powiem, że wysyłam list
do prababci, a On sięgnie na dół i zaniesie go do
nieba!”.
Zamknąwszy oczy, Róża powiedziała:
– Boże, wysyłam list do prababci Frani. Czy mógłbyś jej go dać? Masz najdłuższe ręce na świecie, więc
wiem, że to dla Ciebie nic trudnego. Dziękuję!”.
Podnosząc swój złożony list, przebiegła w podskokach przez kuchnię na podwórko.
„Stanę sobie dalej od jabłoni, żeby Bóg mógł
dokładnie zobaczyć, gdzie jestem. Teraz podrzucę
list tak wysoko jak się da, żeby Bóg mógł go złapać!”.

„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.” List do Kolosan 3,17 27

Stojąc na palcach, podrzuciła list z całej siły w kierunku błękitnego nieba. Poszybował wysoko ponad
jej głowę, jednak ku jej rozczarowaniu, spadł z trzepotem na ziemię.
– Chyba Bóg nie może go dosięgnąć − powiedziała. – Muszę przynieść stołek. To mnie trochę
podwyższy. − Róża wbiegła do domu i wkrótce wróciła ze stołkiem. Stanęła na nim i znowu podrzuciła
swój cenny list ku niebu. Obserwowała z zapartym
tchem, a jednak i tym razem list spadł na ziemię.
Właśnie wtedy usłyszała wołanie mamy z ganku.
– Róża, kochanie, co robisz?
– Wysyłam list do prababci Frani − powiedziała
Róża. Podniosła kartkę z ziemi i ponownie stanęła
na stołku.
Mama przez chwilę nic nie mówiła. Potem się
odezwała:
– Ale Różo, nie możesz wysłać listu do prababci.
Ona jest w niebie.
– Wiem, mamusiu, ale już rozmawiałam o tym
z Bogiem. On jej poda mój list! − Znowu podrzuciła swój list tak wysoko, jak tylko zdołała.
Mama czekała, aż list opadnie z powrotem na
ziemię i wtedy zawołała:
– Różo, chodź tutaj. Chcę z tobą porozmawiać.
Róża powlokła się na ganek z listem w ręce.
Wspięła się na kolana mamy.
Oczy mamy były trochę jakby mokre, a jej głos
brzmiał dziwnie.
– Różo, kiedy ludzie umierają, nie możemy już
z nimi rozmawiać. Bóg tak to urządził. Nie możemy

się z nimi porozumiewać, zanim sami też nie pójdziemy do nieba.
Buzia dziewczynki rozpromieniła się w uśmiechu.
– Już wiem! Schowam ten list i jak umrę, to wezmę
go ze sobą i sama jej dam!
Mama ścisnęła leciutko Różę, przytulając ją.
– Nie, moja mała dziewczynko, kiedy umrzemy,
nie możemy nic stąd zabrać.
– Ale mamo − krzyknęła Róża załamana − przecież
musi być jakiś sposób, żebym mogła babci powiedzieć, że ją kocham!
– Nie − odparła mama. – Dlatego jest tak ważne,
żeby wykorzystać dobrze ten czas i okazywać
ludziom miłość, zanim umrą. – Ale wiesz co? − ciągnęła mama. – Prababcia by się ucieszyła, gdyby wiedziała, że wysyłasz jej list. Wiemy, że Bóg na pewno
widział, jak to robisz. Jestem pewna, że Jemu też to
sprawiło radość.
Róża była szczęśliwa, kiedy mama ją pocałowała.
„Chcę kiedyś też pójść do nieba, żeby zobaczyć się
z prababcią i powiedzieć jej, że ją kocham” − pomyślała, wbiegając w podskokach z powrotem do domu,
żeby bawić się lalkami.
Zaczerpnięto ze Story Mates, lipiec 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Chętnie
– Rafał, czas już poskładać zabawki − zawołała mama
w pewne sobotnie przedpołudnie. – Zadzwoniła pani
Bryk i powiedziała, że mogę przyjechać po pomidory.
– Muszę iść? − zapytał Rafał. – Tatuś jest w domu.
Mogę przecież z nim zostać.
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—Kristin Good

Mama roześmiała się.
– Tatuś i dziewczynki wyjechali do miasta godzinę
temu. Pewnie byłeś tak zajęty zabawą, że nie usłyszałeś,
jak wyjeżdżali. Pani Bryk ma synka w twoim wieku.
Może spotkasz dziś nowego kolegę.

Rafał powoli pozbierał swoje zwierzątka z zoo
i małego dozorcę, po czym wrzucił je do pojemnika na
zabawki. Znalazł swoją kurtkę w miejscu, w którym
ją porzucił poprzedniego wieczora. Potem powlókł się
za mamą do samochodu. Do tej pory widział panią
Bryk tylko raz. Nie widział natomiast jej małego syna.
Kiedy zapięli pasy, mama pojechała krętą drogą.
Przejechali przez potok i skręcili na podjazd przed
domem pani Bryk. Rafał zobaczył, jak kobieta i jakiś
nieznajomy chłopczyk wychodzą z domu.
– To jest syn pani Bryk − oznajmiła mama, parkując samochód.
– Tak się cieszę, że dziś przyjechaliście – powiedziała
kobieta przyjaznym głosem, kiedy oboje z mamą wchodzili na schody. – Mam tych pomidorów więcej, niż
byłabym w stanie zużyć.
Otworzyła przed nimi drzwi.
– Jeśli macie czas, to zapraszam na przekąskę, zanim
zabierzemy się za pomidory. Tomek, czy możesz poszukać jakichś zabawek? A ja w tym czasie zrobię kawę.
– Jasne! Chętnie! − powiedział Tomek i pobiegł do
swojego pokoju. Wrócił zaraz, niosąc ciężarówki i traktory. Chłopcy bawili się razem, a w tym czasie pani Bryk
zrobiła kawę i przyniosła na tacy babeczki z kremem.
– Tomek, przyniesiesz kubki? − zapytała pani Bryk.
– Może Rafał miałby ochotę popić babeczki sokiem
jabłkowym?
Tomek pobiegł do kuchni i przyniósł kubki. Pani
Bryk nalała Rafałowi i Tomkowi sok jabłkowy do szklanek. Nałożyła im też babeczki na talerzyk. Pani Bryk
i Tomek byli tak przyjaźni i mili, że w ogóle nie wydawali się obcy.
Po zjedzeniu babeczek pani Bryk powtórzyła:
– Cieszę się, że akurat przydadzą wam się pomidory.
Mam więcej, niż mi potrzeba, a chyba dzisiaj w nocy
ma chwycić przymrozek.
Wzięła z wieszaka kurtkę.
– Tomku, czy możesz sprzątnąć ze stołu, gdy będę
pracować w ogrodzie? Kiedy skończysz, dołącz do nas,
to nam pomożesz.
Tomek dopił do końca swój sok.
– Chętnie − stwierdził, zbierając kubki ze stołu.
– Ma pani takiego kochanego, grzecznego synka −
powiedziała mama do pani Bryk.
Pani Bryk uśmiechnęła się.
– Czasem mówię na niego Tomek „Chętnie”. Uczy

się, że jeśli posłucha mnie od razu, będzie o wiele bardziej zadowolony. Czasem próbuje się przekonać, jak
szybko uda mu się skończyć jakieś zadanie. Wczoraj
poskładał zabawki w minutę.
Rafał zauważył, że pani Bryk uśmiechnęła się promiennie do Tomka. Potem obie z mamą poszły do
ogrodu. Rafał patrzył, jak Tomek wyciera stół i odstawia naczynia. Nigdy nie widział, żeby jakiś chłopiec
tak szybko pracował. Kiedy Tomek skończył, złapał
kurtkę i zbiegł ze schodów. Rafał musiał robić wszystko
szybciej, niż przez cały ranek do tej pory, żeby w ogóle
dotrzymać mu tempa.
Zebranie wszystkich pomidorów nie zajęło mamie
wiele czasu.
– Tomek, możesz pomóc pani zanieść pomidory do
samochodu − zasugerowała pani Bryk.
– Jasne! Chętnie! − odparł Tomek. Złapał największy pojemnik, a Rafał wziął najmniejszy. Mama poszła
za nimi, niosąc wiaderko.
—ciąg dalszy na str. 34
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KSIĄŻKI

Czytali więc z księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak,
żeby zrozumiano to, co czytali. Księga Nehemiasza 8,8

Sristi
Część dziesiąta

ROZDZIAŁ 32

Porzuceni
Sristi wracała do domu ze szkoły w tłumie dzieci,
z których jedne biegły, inne skakały, a jeszcze inne się
wlokły, jednak wszystkie były szczęśliwe, że szkoła jest
już za nimi. Chłopcy skakali i próbowali dotknąć liści
na bananowcach. Sristi, Gita i Hira szły razem. Gita
pierwsza dotarła do domu, potem Hira, a na końcu Sristi
pokonywała samotnie ostatni kawałek drogi. Himal już
czekał w domu. Sristi cieszyła się, że jej mama na pewno
ma dla nich coś smacznego do jedzenia.
Kiedy dotarła do chaty, zaskoczył ją widok matki siedzącej na łóżku i pogrążonej we łzach. Ogień był wygaszony pod paleniskiem i żadne ugotowane jedzenie nie
czekało na nich. Plecak Himala leżał na stosie z innymi
rzeczami na podłodze. Chłopiec musiał pójść pobawić
się na zewnątrz.
Sristi odwiesiła swoją torbę na hak wbity w ścianę.
Usiadła na niskim taborecie obok paleniska, zastanawiając się, co mogło się wydarzyć.
− Co się stało z Himalem? − zapytała, zastanawiając
się nagle, czy nie doznał jakiejś szkody.
− Poszedł pobawić się do Sziama − łkała matka.
Czandra odwróciła się do ściany, zakrywając twarz
szalem i łkając tak, jak nigdy dotąd. Próbowała oczywiście płakać cicho, żeby sąsiedzi nie słyszeli.
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Jyoti Nepal
Sristi nie wiedziała, co zrobić. Siedziała przez chwilę
bez słowa. Potem otworzyła opakowanie klusek i zaczęła
jeść je na zimno. Nigdy wcześniej nie były tak obrzydliwe. W końcu odłożyła opakowanie, opróżnione do
połowy. Matka nadal płakała. Co teraz będzie?
− Ama, czy chcesz, żebym zawołała ciocię Bimalę?
− Nie, nie! Tylko nie to! − krzyknęła matka.
Ale było już za późno. W obozie nie było czegoś
takiego jak prywatność. Ciocia Bimala już waliła pięścią w drzwi.
− Czandra, czy to ty tak płaczesz? Potrzebujesz czegoś?
Czy Sristi jest przy tobie i może ci pomóc? − zapytała
głośno sąsiadka.
− Odpowiedz jej − szepnęła Czandra.
− Tak, jestem, ciociu. Pomogę mamie. Wszystko
w porządku − powiedziała Sristi.
Ciocia Bimala poczekała na zewnątrz przez kilka
minut, po czym wróciła do swoich obowiązków uspokojona, że nikt nie umiera.
Tymczasem Sristi wcale nie była pewna, czy wszystko
jest już dobrze.
− Ama, czy chcesz, żebym cię zaprowadziła do
przychodni?
− Nie, nic mi nie jest − załkała matka. Jej włosy były
potargane, a oczy czerwone. Wciąż płakała.
To wszystko było takie niezwykłe. Matka Sristi nigdy
nie płakała. Zawsze godziła się z tym, co los przynosił

i była silna. Jej córka była wstrząśnięta. Co mogło się
stać?
− Ama, czy z Radżu jest wszystko w porządku?
− zapytała.
− Nie wiem − odparła matka.
− Co się stało Radżu? Co mu się stało? − zapytała
Sristi, czując przypływ paniki.
− Nic się nie stało z... Radżu − powiedziała Czandra.
− Ama, czy z tatą jest wszystko dobrze?
− Nie! − powiedziała matka znowu, tym razem głośniej. Jej łkanie ucichło na chwilę, zastąpione gniewem.
− Nie!
Teraz Sristi zaczęła rozglądać się za pomocą. Nie mogła
już więcej tego znieść.
− Twój ojciec nas opuścił!
Sristi zapadła się na swoim siedzeniu. Zrobiło jej się
ciemno przed oczami. Cichy płacz znów wypełnił chatę,
ale to nie Sristi płakała. Jej serce było jak z kamienia.
− Twój ojciec... wziął sobie inną żonę... w mieście. Nie
wróci już do nas. Opuścił nas.
Nie mogła już znieść więcej. Nie pamiętała reszty tego
ponurego dnia.
Kilka dni później wokół ich chaty falował mały
tłumek kobiet. Wszystkie znajome matki i sąsiadki
przyszły podzielić się swoimi opiniami i radami. Kiedyś
Sristi widziała, jak kury zadziobały wróbla na śmierć
i teraz czuła się jak ten wróbel. Jej sytuacja stała się dyżurnym tematem w połowie obozu. Przy kranie z wodą, nad
rzeką, obok rowu ze ściekami, w szkole i nawet na boisku
do piłki nożnej jej rodzina była w czołówce najważniejszych wiadomości.
Na myśl o przyszłości robiło jej się niedobrze. Jak teraz
matka ich utrzyma? Co stanie się z Himalem? To tak,
jakby matka została wdową. Sristi odczuwała niemal
żałobę po swoim bracie, Radżu. Pewnie pozostanie ze
swoim ojcem.
Nie będzie już świąt i prezentów, ani żadnych wiadomości z miasta wraz z małą kwotą pieniędzy wetkniętą
w kopertę. Nie będzie wspólnego rodzinnego siedzenia
wokół ognia.
Czandra wzięła rodzinne zdjęcia ze ściany i wsadziła
je ostrożnie do metalowego pudełka, na sam spód pod
inne rzeczy. Sristi wpatrywała się w zdjęcie Radżu tak
długo, jak tylko mogła.
− Czy on wróci, ama?
− Nie wiem − odparła matka.
Tylko Himal bawił się beztrosko jak zwykle, nie martwiąc się o nic na świecie. Nie tęsknił za ojcem, ani za
Radżu, ponieważ byli od dawna nieobecni w jego życiu.

Jakby za mało było tego bólu, przyjazna ciocia Rachana
musiała się przeprowadzić do innego obozu. Sristi stała
przed domem, obserwując, jak rodzina Rachany wynosi
swoje rzeczy w jutowych workach. W koszyku przenoszono dużego czarnego koguta. Ciocia Rachana zauważyła smutny wzrok przyglądającej się Sristi. Przy pożegnaniu podarowała dziewczynce prezent − prawie dorosłą,
czarną kurkę ze swojego stada.
Kilka dni później do chaty po cioci Rachanie wprowadziła się wdowa z czwórką dzieci. Sristi przyglądała się
ponuro ich kłótni, kiedy wnosili swoje nieliczne rzeczy
do środka. Mniejsze dzieci miały zmierzwione włosy
i podarte ubrania. Ich buzie były wysmarowane czymś
bardzo brudnym.
Najstarsza dziewczynka wydawała się być w wieku
Sristi. Niosła worek pełen garnków i rondli. Obijały się
o próg, kiedy z nimi wchodziła. Jej matka wrzeszczała
na nią, a dziewczynka wrzeszczała na matkę.
Matka Sristi wyszła i gapiła się na nowych sąsiadów.
Próbowała ustalić ich kastę na podstawie jakichś widocznych oznak: biżuterii, kształtu nosów albo wzorów na
ubraniu matki. Odgadła, że należeli do wysokiej kasty
braminów.

ROZDZIAŁ 33

Dwie strony
W końcu tłumy ludzi zostawiły ich w spokoju, a plotki
ucichły. Czandra i jej dzieci znowu znalazły się w tle życia
obozowego − byli niewidoczni, niezauważani i pozostawieni swoim własnym zmaganiom.
Mała kurka Sristi dreptała w okolicy w ciągu dnia, ścigając żuki i rywalizując z innymi kurami o drobiny jedzenia przy rowie ze ściekami. Ale o zmroku zawsze przychodziła z powrotem do chaty i na noc Sristi wsadzała ją
pod kosz w rogu kuchni.
Spotkania biblijne w domu Sary nabrały teraz głębszej
wymowy dla Sristi i jej matki. Potrzebowały pomocy od
Boga. Bóg Biblii powiedział, że troszczy się o nie. Bogini
Czandry na ścianie nigdy tego nie powiedziała. Nie dała
im nigdy żadnych obietnic.
Pewnego dnia przyszły z wizytą Sara i jej mama.
− Czandra, od jakiegoś czasu mam pragnienie modlić
się z tobą − powiedziała matka Sary. − Wiem, że przechodzisz przez ciężkie doświadczenie i chcę, żebyś wiedziała,
że pomożemy ci, jak tylko damy radę. Czy potrzebujesz
jedzenia? Ubrań? Czegokolwiek?

„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.” List do Kolosan 3,17 31

Czandra nie chciała prosić o pomoc rodziny Sary. To
nie było w jej stylu. Powiedziała:
− Nie, nie potrzebuję jedzenia ani ubrań. − Ale zgodziła się na modlitwę.
− To nie wszystko, Czandro. Przyszłam tu dzisiaj,
ponieważ już od kilku miesięcy przychodzicie na spotkania do naszego domu. Chciałabym wiedzieć, czy masz
jakieś pytania. I chcę ci też coś pokazać.
Prawdą było, że ama miała różne pytania. Jednym
z nich było:
− Jeśli wybiorę tę religię, jak moja córka będzie miała
w ogóle szanse wyjść za mąż? Nie mam pieniędzy na
posag i na pewno żaden młody mężczyzna nie będzie
chciał poślubić córki chrześcijanki.
Mama Sary spojrzała na swoją własną córkę.
− To jest pytanie, które ja też sobie zadawałam, zanim
przyjęłam zbawienie. Nie musisz się o to martwić.
Chrześcijanie nie wypłacają posagu, a mąż chrześcijanin
nie będzie bił twojej córki, nie będzie upijał się albo przepuszczał pieniędzy na hazard − nie będzie tego robił oczywiście, jeśli będzie posłuszny Biblii. O, pokażę ci tutaj.
− Otworzyła Biblię i przeczytała: − „Mężowie, miłujcie
swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za
niego samego siebie”1. Oboje z mężem planujemy szukać
dobrego chrześcijanina dla naszej córki. Będziemy chcieli
się przekonać, że to jest ktoś, kto naprawdę jest posłuszny
Biblii.
Matka Sary wyciągnęła kawałek papieru.
− Czandro, coś mi leży na sercu od jakiegoś czasu
i wierzę, że Bóg chce, abym się z tobą tym podzieliła.
− Narysowała linię przez środek kartki. Na szczycie po
lewej stronie napisała „królestwo ciemności”. − Kiedy
rodzimy się na tym świecie, rodzimy się w królestwie
ciemności. Wszyscy wybieramy grzech, ponieważ wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy.
− Jak zostałaś hinduską? − zapytała.
− Urodziłam się jako hinduska. Moi rodzice byli hindusami − powiedziała Czandra.
− Właśnie tak. Ja też i Sara też, i twoja Sristi! Czy wiesz,
że nikt nie rodzi się chrześcijaninem?
To zdumiało matkę Sristi.
− No jak to? A Amerykanie? Przecież oni rodzą się
chrześcijanami, może nie?
− Nie, Amerykanie rodzą się w królestwie ciemności,
tak samo jak my. Każdy na całej ziemi rodzi się w takim
stanie. − Teraz na szczycie kartki napisała werset z Biblii:
„PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek,
1
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bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN
patrzy na serce” (1 Sm 16,7).
Po lewej stronie linii matka Sary wypisała listę różnych rzeczy, stanowiących duchową ciemność. Grzech.
Ofiary, które nie mogą zgładzić grzechu. Oddawanie czci
stworzeniu, zamiast Stwórcy. Pycha. Kradzież. Oszustwo.
Brak pokoju. Trzymanie się swoich wyobrażeń zamiast
Słowa Bożego. Jezioro ogniste.
Matka Sary spojrzała na plakat z boginią. Kadzidlane
pałeczki wystawały z małego naczynia na półce obok
plakatu.
− Czandra, wiem, że wykonujesz mnóstwo religijnych
czynności, podobnie jak ja kiedyś robiłam. Ale te rzeczy
nie mogą zmienić naszych serc. Prawdopodobnie składasz w ofierze kozła w czasie wielkiego święta co roku,
jak i ja kiedyś składałam. Odkryłam, że my naprawdę nie
możemy przyjść do Boga bez ofiary. Ale nie musimy już
składać ofiar ze zwierząt. „Niemożliwe jest bowiem, aby
krew wołów i kozłów gładziła grzechy”2.
− To Jezus jest moją ofiarą i mogę przyjść przed Boży
tron dzięki Niemu. „Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”3.
Na górze prawej części kartki mama Sary napisała:
„Królestwo Jezusa Chrystusa”. Pod spodem wypisała
listę różnych rzeczy. Światłość. Radość. Pokój. Mądrość.
Obmycie z grzechu. Życie wieczne. Wysłuchane modlitwy. Przyjaźń w wierzącymi. Przyjaźń z Bogiem. Boża
rodzina. Niebo.
Zwróciła się znowu do Czandry.
− Teraz popatrz, ta część kartki to Królestwo Boże.
Wolą Boga jest, abyśmy żyli w Jego Królestwie. On nie
chce, abyśmy umarli w naszych grzechach. Za bardzo nas
kocha! Ale On jest Bogiem prawdy. Wszystkie te opowieści, które słyszeliśmy w młodości o naszych bogach,
ukazują nam, jak bardzo oni kłamią, oszukują i kradną.
Matka Sristi roześmiała się.
− Pamiętasz taką historię o tym, jak jeden z bogów
przeklął drugiego, który był łobuzem, i zamienił go
w ziele bazylii?
Matka Sary także się roześmiała.
− Dlatego wszyscy bramini oddają cześć zielu bazylii!
− Potem znowu spoważniała. − Ale Bóg Biblii nie kłamie
ani nie oszukuje. On nie wpuści grzechu do nieba. Gdyby
wpuścił, niebo straciłoby swoją wyjątkowość − nie różniłoby się niczym od tego obłąkanego świata.
Matka Sary pokazała swojej córce kartkę, na której
rysowała to wszystko.
2
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− Córko, na której stronie kartki jesteś?
Sara wskazała na Królestwo Boże. Następnie kobieta
pokazała kartkę matce Sristi.
− Czandro, jak myślisz, na której stronie ty się
znajdujesz?
Czandra wskazała na drugą stronę. Matka Sary nie
pytała Sristi, ale dziewczynka wiedziała w swoim sercu,
że ona także jest w tym samym miejscu, co jej matka.
− Czy wiesz, jak wydostać się z królestwa ciemności
i wejść do królestwa światłości? − zapytała matka Sristi.
Nie, na pewno nie mogły tego powiedzieć. Linia była
narysowana prosto od góry do dołu przez środek kartki
pomiędzy dwom królestwami. Nie było żadnej drogi
dookoła.
Wtedy matka Sary narysowała drugą, poziomą linię
przez środek kartki. Teraz zobaczyły kształt krzyża.
− Nikt na całym świecie nie może dostać się do
Królestwa Bożego, ale jest tylko jedna droga − powiedziała. − Posłuchaj tego: „Dziękując Ojcu, (…) który nas
wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez
jego krew, przebaczenie grzechów”4. Zatem widzisz,
Czandro, to krew Jezusa Chrystusa usuwa nasze grzechy, abyśmy mogli narodzić się na nowo do Królestwa
Boga. Sam Jezus dał takie przykazanie: „Musicie się na
nowo narodzić”5. Właściwie powiedział: „Jeśli się ktoś
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”6. Aby stać się chrześcijanką, musisz narodzić się na nowo.
Matka Sristi sięgnęła po kartkę i przysunęła ją blisko
twarzy. Sristi oparła się o jej ramię, żeby lepiej zobaczyć.
Nagle te rzeczy, które słyszała od kilku miesięcy, zaczęły
się jej łączyć w sensowną całość. Chciała słuchać jeszcze
więcej. To, że Himal jeszcze dotąd nie wpadł jak burza
do chaty, zakrawało na cud. Sristi miała też nadzieję, że
nie przyjdą żadni goście.
Matka Sary mówiła dalej.
− Czandro, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nikt z nas
nie potrafi być posłuszny Bogu dzięki naszej własnej sile
i tak, jak On tego oczekuje. Ale dobrą nowiną jest to, że
Bóg dał samego siebie za nas. − Z tyłu kartki wypisała
niektórych bogów hinduizmu.
− Czy oni nas kochają, Czandro? Kiedy boisz się
w nocy, czy zabierają od ciebie strach?
Matka Sristi pokręciła głową.
− Ale Jezus cię kocha i słyszy modlitwy swego ludu.
4 List do Kolosan 1,13−14.
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Ewangelia Jana 3,7.
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Odkąd stałam się uczennicą Jezusa, On odpowiedział
na tyle moich modlitw. On ma moc nad grzechem
i nad śmiercią − i obiecał dać życie wieczne tym, którzy
w Niego uwierzą.
− Co mam więc robić? − zapytała Czandra.
− Musisz przestać zadowalać swoich bogów. Kto zasługuje na cześć? Musisz sobie uświadomić, że to wszystko
uczynił Jezus i wszystko zawdzięczasz Jemu. Jesteś Mu
winna swoje życie, duszę − wszystko! On umarł jako
ofiara za nasze grzechy. On ma sprawiedliwość, którą
może cię obdarować. Weź ją. Wołaj do Niego. On odpuści twoje grzechy. Spójrz, co Bóg mówi w tym wersecie Biblii: „Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz
w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz
zbawiony”7.
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Nowa Sristi
Matka Sristi naprawdę zawołała do Jezusa, aby ją
zbawił. Sristi też to uczyniła. I tak zaczęło się ich nowe
życie. Stare zmagania odeszły − przyszły za to nowe.
Starzy bogowie odeszli, a tylko jeden zajął ich miejsce–
w dodatku ten nowy Bóg był najstarszy i najpotężniejszy ze wszystkich. Plakaty z bożkami zniknęły ze ściany,
a kadzidło zostało wyrzucone. Matka Sristi wyrzuciła też
w dżungli swój dzwoneczek obrzędowy.
Sristi i ama zaczęły razem modlić się co rano, zanim
dziewczynka wyszła do szkoły. Jak cudowne było dla
matki i córki odkrycie, że Bóg naprawdę słyszy i odpowiada na ich modlitwy! Już nigdy nie czuły się tak całkowicie samotne.
Kiedy wieści o ich przemianie rozeszły się w sąsiedztwie, Sristi znowu poczuła na sobie dziobanie wrogich
kur. Wydawało jej się głupie, że jej koleżanki będą ją
źle traktować za zrobienie czegoś dobrego. Gita już nie
mogła przychodzić do niej, a Hira nieraz nadal z nią szła,
ale jej słowa były jak szpilki.
− Moja mama mówi, że twoja mama została chrześcijanką, bo jest zdesperowana, żeby zdobyć jedzenie
i ubranie. Teraz kiedy twój tata zniknął na dobre, mamie
przyda się jakieś wsparcie, co?
− Hira, nie zostałyśmy chrześcijankami dla jedzenia
i ubrania − próbowała wyjaśnić Sristi, ale Hira nie była
w nastroju do słuchania. Jej brązowe oczy zajaśniały,
kiedy krzyknęła nagle:
7
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„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.” List do Kolosan 3,17 33

− Chodźmy jutro do kina! Mam dodatkowe pieniądze,
mogę zapłacić za twój bilet.
Sristi powiedziała, że nie będzie już chodzić do kina.
− Czemu nie? Co się stanie, jeśli byś poszła?
− Po prostu nie chcę już więcej wypełniać swojej głowy
takimi rzeczami − wyjaśniła koleżance.
− A co się stało z twoją głową?
Sristi musiała uwolnić się od Hiry.
− Hira, jutro jest sobota. Może ty być poszła ze mną
do Sary?
− Już raz byłam z tobą i wiem, że jest identycznie co
tydzień. Nie mam ochoty iść znowu. Poza tym idę do
kina.
− Ale w zeszłym tygodniu widziałaś dokładnie ten sam
film.
− To bez znaczenia. Mogłabym go oglądać bez końca.
− I z tymi słowami Hira odbiegła, żeby przyłączyć się do
gry w klasy z grupką znajomych koleżanek. Sristi westchnęła i w pojedynkę poszła do domu.
Nie tylko jej przyjaźnie się zmieniły, ale sama zaczęła
rozumieć więcej rzeczy związanych z chrześcijanami.
Nie wszyscy jednak byli jak rodzina Sary. Była w obozie
taka grupa chrześcijan, która krzyczała głośno i padała
na ziemię na spotkaniach. Sristi zapytała Sarę, dlaczego
jej rodzina tak nie robi. Sristi była szczęśliwa, że nie

Chętnie

—ciąg dalszy ze str. 29

Włożyli pomidory do bagażnika i pomachali na
pożegnanie pani Bryk i Tomkowi.
– Podobało ci się u Tomka? − zapytała mama, gdy
jechali do domu.
Rafał potaknął.
– Lubię Tomka − powiedział. – On tak szybko umie
wszystko robić!
– To prawda − zgodziła się mama. – I jest bardzo
miły i uczynny.
Rafał myślał o Tomku. Za każdym razem, kiedy chłopiec dostawał od mamy jakieś polecenie, wykonywał
je od razu. Nie narzekał ani razu.
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zachowywali się w ten sposób, ale obawiała się, czy pewnego dnia nie każą jej krzyczeć i padać na podłogę.
Sara uśmiechnęła się i powiedziała:
− Ktoś im powiedział, że Duch Święty tak działa, więc
tak się zachowują. Ale jeśli poszukasz w Biblii, nie ma
tam nic takiego w jakimkolwiek miejscu. To nie jest
dobry przykład dla innych ludzi. Duch Święty pomaga
ludziom słuchać Jezusa, a nie tracić rozum.
Poranne zgromadzenia w szkole były trudne do przetrzymania. Kiedy nauczyciel prowadził zbiorową hinduistyczną modlitwę, Sristi próbowała uciszyć swoje serce.
Nie mogła opuścić apelu, ani nie mogła protestować.
Oczywiście też nie mogła się modlić do nieistniejącego
boga, więc w głębi serca wspinała się do sali tronowej
Najwyższego Boga, żeby się na chwilę schronić.
Najbardziej jasne odpowiedzi na modlitwy przychodziły nocą. Kiedyś lęki w nocy tłoczyły się do jej serca,
a straszliwe myśli wchodziły do jej umysłu. Ale teraz był
z nią Jezus. On naprawdę zabrał strach. A kiedy strach
wracał, wołała do Jezusa. I On zawsze, ale to zawsze,
napełniał jej serce pokojem po brzegi.
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Sristi
Christian Light Publications, Inc., 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

– Chciałabyś mieć takiego syna „chętnie”? − zapytał Rafał po chwili.
– O, nawet bardzo − potaknęła mama. Akurat podjeżdżali po dom.
Kiedy zaparkowali, Rafał zobaczył ciężarówkę taty.
– O, tata jest w domu − powiedział. Wyskoczył
i puścił się biegiem do garażu.
– Rafał! − usłyszał wołanie mamy. – Potrzebuję twojej
pomocy, żeby wnieść pomidory do piwnicy.
Rafał zawrócił i powlókł się do samochodu.
– Ale ja chcę się zobaczyć z tatusiem... – Nagle urwał,
a jego twarz rozświetlił uśmiech.
– Chętnie! − powiedział i podniósł największy
pojemnik.
Zaczerpnięto ze Story Mates, listopad 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Hymn
Rozniebieszczone te błękity,
Ten strop, w promienne mże spowity,
Te nieb bezmiary przewspaniałe
Wieczną Praźródła głoszą chwałę.
Niewyczerpany ogień słońca
Swojego Stwórcę czci bez końca
I z wieścią spieszy na okręgi
O wielkich sprawach Wszechpotęgi.
A wieczór mrok swój gdy rozleje,
Księżyc przedziwne chwyta dzieje
I z zasłuchaną ziemią gwarzy
O narodzinach swych miraży.
Planet mu lśnisty zastęp wtórzy,
Gwiazdy, w nadziemnej swej podróży
Przebiegające firmamenty,
Dają świadectwo Prawdzie świętej.
Chociaż naokół ziemskiej kuli,
Którą noc w ciemny płaszcz swój tuli,
Krążą w milczeniu, choć dla ucha,
Zda się, naokół przestrzeń głucha,
Serce w tej wiecznej, gwiezdnej ciszy
Głos nieustanny ciągle słyszy —
Od nieb rozłoga do rozłoga
Brzmi: „Nas posiała ręka Boga!”
—Joseph Addison

Czy moralne życie
może nas zbawić?

—James Baer

Kluczowy tekst: Ewangelia Mateusza 5,20-44.
„Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego
oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu” (List do Rzymian 3,20).
Jezus w Kazaniu na Górze podejmuje wysiłek, aby pomóc nam zrozumieć,
że istnieje wyższy standard sprawiedliwości niż prawo moralne. Rzuca On
wyzwanie temu, czego nikt dotąd nie kwestionował: wystarczalności prawa.
Oznajmia słuchaczom, że samo powstrzymywanie się od złych uczynków nie
wystarcza. Podnosi poprzeczkę. Samo posłuszeństwo nie jest już odpowiednim
standardem.
Sprawiedliwość – rozumiana inaczej niż system legalistycznego
posłuszeństwa, które jest zewnętrzne i powierzchowne – tutaj sięga głębi. Tu
chodzi o serce. Jezus nie pozwala nam na oddzielenie myśli i motywacji od
uczynków. On domaga się sprawiedliwości płynącej z głębi.
Możemy być najbardziej moralnie sprawiedliwymi ludźmi na świecie i nadal
być zagubieni. Jeśli nasze myśli i motywacje nie są czyste, nadal jesteśmy
grzesznikami. Możesz nigdy nie popełnić cudzołóstwa, ale jeśli twój umysł tym
się zajmuje, to jesteś cudzołożnikiem w taki sam sposób, jakbyś to uczynił.
Może nie masz również na koncie morderstwa, ale jeśli mordujesz kogoś
codziennie w swojej wyobraźni, już jesteś mordercą.
Standard sprawiedliwości Chrystusa domaga się jej od całego człowieka.
Ilustruje to fragment z Ewangelii Mateusza 12,36-37. Za każde nieużyteczne
słowo odpowiemy przed Panem. Bezmyślne słowa albo przypadkowe uczynki
są prawdziwym wyznacznikiem naszego charakteru. Co Jezus tak naprawdę
tutaj mówi? Ci, którzy są naprawdę odkupieni i niosą w sobie sprawiedliwość
Jezusa, ostaną się na sądzie, nawet pomimo nieużytecznych słów.
Standard sprawiedliwości Jezusa ma pozytywny i czynny charakter, co
pięknie ilustrują wersety 40-44. To nie jest jakieś nieowocne powstrzymywanie
się od zła, lecz postawa pełna żywej pasji. Jezus oczekuje przemienionego
serca, które skutkuje nowym duchem i nowym podejściem wobec wszystkiego.
On pragnie sług, którzy są napełnieni Jego życiem i miłością do innych. Moralne
uczynki nie mogą cię zbawić. Wszyscy potrzebujemy odkupienia.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

