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Świętowanie narodzin Jezusa
—Alvin Mast
„Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został
nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza,
a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg
Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju” (Iz 9,6).
Ten cud, który ogłosił Izajasz, miał stać się cennym
darem dla całego świata. Cudem nie było to, że
dziecko się narodzi, tylko że Ono będzie Synem
Bożym, narodzonym z dziewicy. Około 700 lat po
tym obwieszczeniu nadeszło inne: „Dziś bowiem
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan”.
Ten wielki cud przepowiedziany przez Izajasza
przez stulecia ożywiał serca wierzących. To dziecko
stało się naszym Zbawicielem, naszą mocą i odwagą
oraz naszym pokojem. Ci, którzy uwierzyli, stali się
nowymi stworzeniami w Królestwie umiłowanego
Syna.
Przez łaskę Boga i wiarę w Jezusa Chrystusa mamy
przebaczenie naszych grzechów, pokój zamiast
poczucia winy i moc do zwycięstwa nad światem.
Ale Jezus przyszedł na świat, aby dać nam znacznie
więcej. Pomyślmy o wszystkich możliwościach, jakie
mamy zgodnie z 1 Listem Jana 3,2: „Umiłowani,
teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie
objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy
on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż

ujrzymy go takim, jakim jest”. Tekst nie tylko
mówi o tym, co Jezus dla nas zrobił, ale również,
co my możemy zrobić dla Niego. On powiedział:
„Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby
miały je w obfitości” (J 10,10).
Otrzymujemy obfite błogosławieństwa, więc
możemy również być błogosławieństwem dla
innych. Życie przeżyte dla samego siebie jest niespełnione. Człowiek, którego cele kończą się na nim
samym, jest zazwyczaj słaby. Ale jest coś cudownego i krzepiącego w kimś, kto nauczył się odnajdywać życie, tracąc je. Życie chrześcijanina ma
być życiem, które daje, a nie takim, które szuka
dla siebie zysku. Znajdując nasze życie w Jezusie,
uczymy się dawać, jak On daje, i poświęcać się tak,
jak On się poświęcił.
Gdy przyjmujemy Chrystusa jako naszego
Zbawiciela, wówczas wchodzimy z Nim przymierze. W Liście do Hebrajczyków 13,5 i w Liście do
Rzymian 8,38–39 znajdujemy takie pocieszające
słowa: „Wasze postępowanie niech będzie wolne
od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie.
Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie
opuszczę”; „Jestem bowiem pewien, że ani śmierć,
ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani

„Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego... a jego królestwu nie będzie końca.” Ewangelia Łukasza 1,32a; 33b
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moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie
będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest
w Jezusie Chrystusie, naszym Panu”.
Bóg uznaje naszą więź z Nim za wieczną. On
zapewnił nam wszystko, czego potrzebujemy do zwycięstwa. Jeśli przegramy bitwę, to nie z powodu braku
zaopatrzenia Bożego, ale z powodu braku jego przyjęcia z naszej strony.
Szczerzy i dojrzali chrześcijanie wiedzą, że Jezus
umarł na krzyżu. Oddał życie za nasze grzechy, abyśmy
mogli żyć dla Niego. Świadomość, że Królestwo Boże
jest w nas, to całkiem nowe spojrzenie na rzeczywistość tego świata.
Letnie kościoły skupiają się raczej na tym, co Jezus
uczynił dla nas, zamiast na tym, co my możemy
zrobić dla Niego, dlatego też kładą nacisk raczej na
Jego narodzenie niż na śmierć i zmartwychwstanie
Pana.
Głoszenie, że powinniśmy być bogaci i zdrowi, nie
było przesłaniem ani Jana Chrzciciela, ani samego
Jezusa. Starożytny Kościół nauczał o potrzebie
pokuty i odwrócenia się od grzechu. Kiedy ludzie
w tym Kościele przyjmowali Jezusa przez akt wiary
ku zbawieniu, wówczas spodziewali się prześladowań,
a nie bogactwa czy zdrowia. Byli szczęśliwi, że mogą
oddać życie Jezusowi. Punkt zwrotny w zwycięskim
chrześcijańskim życiu zawsze następował poprzez głęboką pokutę. Kiedy smucimy się z powodu naszych
grzechów, wtedy odwracamy się od nich. Jeśli pastorzy nie głoszą pokuty, wówczas pozostaje im głoszenie cielesnych przesłań dla cielesnych uszu.
List do Rzymian 8,1 i 12,1 używa w tym kontekście słowa „dlatego”, które chciałbym nieco naświetlić. „Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże,
abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą,
przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba”.
J. B. Philips powiedział, że słowo „dlatego” oznacza „z szeroko otwartymi oczami”. List do Rzymian
8,1 mówi: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma
(…)”.
Słowo „dlatego” jest użyte też w innych Pismach.
Tam, gdzie widzimy „dlatego”, pragniemy się cofnąć
i odkryć, co autor już przedtem napisał. Wkrótce
odkrywamy, że autor buduje na czymś, czego już
nauczał, i skłania nas w kierunku logicznego wniosku.
Pierwsze kilka rozdziałów w tym liście wyjaśnia,
kim jest stary człowiek (bądź też cielesny człowiek)
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i jakie są konsekwencje życia w grzechu. Bez Boga
nie mamy mocy do zwycięstwa nad grzechem. On
daje receptę na pokonanie grzechu w Liście do
Rzymian 7,25. Przesłanie zmienia się znów w rozdziale 8 i daje nam nadzieję. „(…) żadnego potępienia nie ma (…)”.
Paweł kieruje przesłanie na inne tory w rozdziale
12 – od tego, co Bóg uczynił, przechodzi na to, co
my mamy robić. „Proszę więc was, bracia, przez
miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako
ofiarę żywą (…)”. W tym rozdziale autor odchodzi od tematu zbawienia i podaje nam praktyczne
instrukcje. Mamy oczy szeroko otwarte, aby widzieć
coś poza nami. „Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę
żywą (…)”. Mówi on, że jesteśmy zbawieni, więc
prosi nas, żebyśmy coś zrobili!
Nasze oczy były zamknięte na cudowne dobrodziejstwa tego Królestwa, ale teraz są otwarte i stajemy się w nim aktywni. Zaczynamy od samych
siebie, składając nasze ciała jako żywą ofiarę i przechodzimy do tego, aby nie upodabniać się do świata,
nie być leniwymi w pracy, być hojnymi wobec
potrzeb świętych i skłonnymi do innych działań
potrzebnych w Królestwie Bożym.
Szczery i dojrzały chrześcijanin wie, że dziecko
Jezus dorosło i cierpiało na krzyżu, gdzie Pan oddał
swoje życie za nasze grzechy, tak byśmy mogli żyć
dla Niego. Znajomość Królestwa Bożego daje nam
całkiem nowe spojrzenie na rzeczy tego świata.
„Dziecko bowiem narodziło się nam”, ale nie zapominajmy o cierpieniu Jezusa, Jego ukrzyżowaniu
i zmartwychwstaniu. „Dziecko bowiem narodziło
się nam”. My także musimy zostać ukrzyżowani
i żyć nowym życiem przez wiarę. „Z Chrystusem
jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje
we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję
w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał
za mnie samego siebie” (Ga 2,20).
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

Relacje w Kościele
Części F i G
F. Stosunek braci do sióstr

„Starszego człowieka nie strofuj, lecz nakłaniaj jak
ojca, młodszych − jak braci; Starsze kobiety − jak matki,
młodsze − jak siostry, z całą czystością” (1 Tm 5,1−2).
Ten fragment dobrze oddaje właściwą równowagę
w relacjach między mężczyznami a kobietami. Promuje
z jednej strony przyjazny szacunek, a z drugiej pełną
poważania rezerwę. Mamy tutaj równowagę wyrażeń
„jak matki” i „jak siostry” z wyrażeniem „z całą czystością”. Właściwie jedno i drugie nie tylko się wzajemnie
równoważy, lecz często idzie w parze. Przyjazny szacunek między mężczyznami a kobietami wymaga rezerwy
i szacunku. Jest to miłość chrześcijańska w najlepszym
wydaniu.
Chrześcijańscy mężczyźni i kobiety nie zawsze zdają
sobie sprawę z tego, jak są sobie nawzajem potrzebni.
Wolontariaty przyjmują zarówno męski, jak i żeński
personel, żeby promować rodzinną atmosferę w prowadzonych ośrodkach. W służbie kościelnej zazwyczaj
mężczyźni i kobiety współpracują ze sobą i nigdzie nie
jest to bardziej widoczne niż w chórze. Sopran, alt,
tenor, bas − wszystkie zlewają się w jedno.
Jednak im większą wartość ma dla nas cokolwiek, tym
większy jest potencjał zranienia. Na przykład, najbardziej wartościową − i potencjalnie najbardziej raniącą
− relacją między dorosłymi osobami jest małżeństwo.
Każdy ze współmałżonków może zrujnować życie

—Isaac D. Martin

drugiemu, jeśli zechce. Relacje między mężczyznami
a kobietami nie będącymi w tym samym związku małżeńskim są potencjalnie mniej obciążone ryzykiem, ale
jednak mogą prowadzić do problemów. To jest tematem niniejszej części.
Bóg stworzył mężczyzn i kobiety w taki sposób, że
pociągają się nawzajem. Dlatego każdy musi strzec własnego serca w relacjach z osobami płci przeciwnej spoza
małżeństwa. Istnieje czysty i nieczysty sposób odnoszenia się mężczyzn do kobiet (i odwrotnie). Chrześcijanie
mogą wiedzieć, kiedy przekraczają tę granicę, lecz jeśli
nie są rozważni, ta granica się rozmywa. Określenie
„z całą czystością” wskazuje na konieczność zachowania wielkiej ostrożności.
Należy stworzyć odpowiednie warunki, jeśli mężczyźni i kobiety pracują w jednym pomieszczeniu. Na
przykład w naszych wydawnictwach, gdzie zatrudniamy
zarówno osoby w stanie wolnym, jak i żonatych mężczyzn i mężatki. Podobnie jest w naszych szkołach czy
organizacjach misyjnych. Często gościmy w naszych
domach młodzież płci obojga spoza rodziny. Takie sytuacje wymagają uwagi i dbałości o czystość relacji. Nie
wolno nam dbać tylko o to, żeby one wyglądały właściwie; musimy dążyć do tego, żeby były właściwe.

1. Odpowiednie powitanie
„Co do spraw, o których mi pisaliście: Dobrze jest
mężczyźnie nie dotykać kobiety” (1 Kor 7,1). Większość

„Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego... a jego królestwu nie będzie końca.” Ewangelia Łukasza 1,32a; 33b
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z nas jest zgodna co to tego, że możemy podawać sobie
rękę we wszelkiej czystości, ale powinniśmy zachować
roztropność, jeśli chodzi o inne rodzaje dotykania się.
Misjonarze, pracując wśród ludzi innych kultur,
powinni się uczyć pozdrowień stosownych w tych
krajach. Powinni promować rezerwę i czystość.
Jednocześnie muszą uważać, żeby nie oceniać pochopnie innych, którzy w kontekście własnej kultury uznają
swoje zachowania za właściwe.

2. Jak sobie radzić z pożądliwością
Jezus potępił pożądliwe oglądanie się za kobietami
(Mt 5,28). Mężczyźni z natury tak właśnie robią.
Kobiety z natury ubierają się tak, żeby mężczyźni ich
pożądali. To również jest grzech. Dlatego Biblia nakazuje kobietom ubierać się skromnie.
Ta sprawa jest tak poważna, że Jezus nakazuje
wydłubać sobie oko, jeśli ono nas gorszy. Praktycznie
oznacza to, że jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdy stale
czyha na nas pokusa, musimy zmienić pracę, zmienić
miejsce lub zrobić cokolwiek, co pomogłoby przed
nią uciec. Nie powinniśmy karmić pożądliwości; ale
możemy ją ukrzyżować.
Mężczyzna i kobieta nie powinni przez dłuższy
czas przebywać ze sobą w pracy bez osób trzecich −
chyba że są małżeństwem. Pastor (lub starszy zboru
− przyp. red.) powinien unikać przebywania sam na
sam z kobietą, szczególnie w sytuacji, gdy potrzebuje
ona dłuższej porady. Czy na pewno jej motywacje są
czyste? Bóg przyprowadza do kościoła kobiety z problemami, ale pastor musi zachowywać się wobec nich
stosownie. Najlepiej niech poprosi swoją żonę, żeby
zajęła się tego rodzaju usługą.
Najlepszą obroną dla mężczyzny przed pokusami
jest dobra relacja z żoną. Jednak nawet szczęśliwy mąż
nie powinien być zbyt pewny siebie w tym względzie i zachowywać się nierozważnie. Niech zachowuje rozsądną rezerwę. Mężczyźni i kobiety muszą
być ostrożni, żeby nie pozwalać sobie na niefrasobliwe żarciki. Mogą one doprowadzić do przekroczenia zdrowych granic i otworzyć drogę do nieobyczajnych zachowań.
Oczywiście przepuszczanie kobiet przed sobą przy
wejściu, ustępowanie im miejsca w autobusie czy
podawanie pomocnej dłoni w potrzebie jest właściwe.
Zacieranie granic między męskością a kobiecością
6
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w społeczeństwie jest grzeszne. Mężczyźni powinni
traktować kobiety uprzejmie i z szacunkiem. Ale bez
pozwalania sobie na flirty.
Powiedzieliśmy, że najlepszą ochroną dla mężczyzny przed pokusami jest dobra relacja z własną żoną.
Oczywiście wiemy, że jeszcze lepszą ochroną jest dobra
relacja z Panem. Jeśli Go kochamy, to weźmiemy sobie
do serca Jego ostrzeżenia:
„Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość,
która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy
pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany,
rodzi śmierć” (Jk 1,14−15). Pan obiecuje również, że
„nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły,
ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść”
(1 Kor 10,13). Możemy szukać tego wyjścia i uciec
przed pokusą albo pójść za pożądliwością i umrzeć
duchowo.
„Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który
człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału”
(1 Kor 6,18). Wiele chorób przenosi się drogą płciową
między ludźmi nie przestrzegającymi Bożych zasad
wstrzemięźliwości. To jest jeden ze sposobów karania
zła przez Pana. Diabeł rozsiewa również wiele duchowych chorób wśród chrześcijan, którzy nie popełniają
nierządu, ale w inny sposób kalają serca.

3. Doskonała droga
Dzięki niech będą Bogu za to, że istnieje możliwość
zachowania czystości w relacjach męsko−damskich.
Mężczyźni i kobiety mogą się ze sobą kontaktować.
Kobiety bardziej się nadają do niektórych zawodów,
takich jak opieka nad małymi dziećmi. W pracy misyjnej samotne siostry mogą odwiedzać inne kobiety, co
jest bardziej stosowne niż gdyby odwiedzali je mężczyźni. Wiele zadań można wykonywać wspólnie
w wydawnictwach, bez zbyt bliskiego kontaktowania się między sobą. Chrześcijańskie zasady wymagają właściwego ubioru, sposobu wyrażania się,
postawy i myśli. Moc Ducha Świętego i wysokie standardy zachowania pomagają zachować czystość i żyć
w świętości.

4. Chrześcijańskie zaloty
Samotni mężczyźni i kobiety oczywiście lubią ze
sobą przebywać. W którymś momencie ich więź może

przybrać szczególny charakter i zaczynają się zaloty.
W świecie robi się to dla własnej przyjemności, lecz
dla chrześcijan cel jest inny − chodzi o wybór towarzysza na całe życie.
Zaloty wymagają zachowywania większej rezerwy niż
w życiu codziennym − mimo (i właśnie ze względu na
to), że jest to okres bliskiej relacji mężczyzny i kobiety.
Dotykając kobietę, mężczyzna wzbudza emocje,
które są zarezerwowane dla więzi małżeńskiej. Z tego
powodu chrześcijańskie zaloty przebiegają zgodnie
z zasadą „ręce przy sobie”.
Taka para może sobie grzesznie folgować bez popełniania dosłownego nierządu. Kiedy jednak wzbudzają
w sobie nawzajem namiętność, wówczas wychodzą
poza zasięg Bożej ochrony. Zaczynają odnosić się do
siebie na poziomie cielesnym, co sprawia, że podejmowanie mądrych decyzji staje się trudne (jeśli nie
wykluczone). Skutki mogą być tragiczne, ponieważ
okres zalotów nadaje ton przyszłemu małżeństwu.
Dostarcza cennych wspomnień i trwałych uraz. Po
ślubie niektóre pary zastanawiają się, jak mogły nie
rozumieć tego podczas zalotów.
Najlepszym sposobem „uciekania od nierządu”
jest umiłowanie Pana bardziej niż siebie nawzajem.
Oddanie Jezusowi będzie dla nich gwarancją bezpieczeństwa tak długo, jak długo będą je podtrzymywać.
Po zaręczynach chrześcijańskie pary mogą poświęcić czas na odkrywanie duchowej postawy każdego
z nich. Mogą już rozsądnie omawiać poglądy dotyczące
spraw finansowych, życia kościelnego, rodziny i dzieci.
Rozmawiać o tym, co lubią, a czego nie. Odkrywać
przynajmniej niektóre problemy, jakie trzeba będzie
przezwyciężyć, jeśli się pobiorą.
Wiek, dojrzałość i zaangażowanie rodzicielskie stanowią o tym, jak często para będzie się nawzajem
odwiedzać. Podobnie jak same zaloty, wizyty nie
powinny być pospieszne ani przeciągane ponad miarę.
Ponieważ długie okresy przebywania razem niosą ze
sobą pokusy, należy unikać długich wycieczek. Udział
w każdym weselu, na które zostaną zaproszeni, nie
jest wskazany − szczególnie jeśli takich zaproszeń
jest wiele. Okres zalotów nie służy przede wszystkim
maksymalnemu przebywaniu razem, lecz odkrywaniu
Bożej woli. A to można robić osobno i w warunkach
umożliwiających refleksję.

G. Wzajemne relacje młodszych
i starszych

„Przed siwizną wstaniesz i uczcisz osobę starca,
i bój się swego Boga. Ja jestem PAN” (Kpł 19,32).
„Starszego człowieka nie strofuj, lecz nakłaniaj jak
ojca” (1 Tm 5,1). „Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci,
a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce”
(1 Tm 5,17).
Zazwyczaj myślimy, że słowo starszy odnosi się do
przywódców w kościele. To prawda, lecz oznacza również osoby starsze wiekiem; wszyscy starsi ludzie są
w jakimś sensie przywódcami − choćby we własnych
rodzinach.
To przykazanie szacunku dla starszych nie odnosi
się wyłącznie do młodych, ale ich dotyczy. Powinni
miłować i doceniać starsze pokolenie. Wielu młodych ludzi mogłoby sobie zaoszczędzić wielu cierpień,
gdyby zwrócili się o poradę do dziadków lub innych
starszych osób.
Jeśli młodzież potrafi wyrażać się o starszych bez szacunku, to takie zachowanie coś mówi o jej duchowym
stanie. Starsze osoby mają czasem swoje dziwactwa.
Możemy się do nich uśmiechać, ale nie wolno sobie
z nich żartować. Pierwsza z tych postaw oznacza akceptację i poważanie, a druga odrzucenie. Różnica między
nimi jest bardzo poważna.
Zresztą starsi ludzie i tak wiedzą, jaki mamy do nich
stosunek. Przekazujemy im akceptację lub odrzucenie, zanim jeszcze cokolwiek powiemy. Dlatego nie
możemy ich odpowiednio traktować, jeśli nie umiemy
właściwie o nich myśleć.
Bóg obiecuje, że dobrze nam się będzie wiodło, jeśli
będziemy czcili ojca i matkę. Gdy młodzież rozszerzy
szacunek dla rodziców również na swoich dziadków,
wówczas nagroda będzie podwójna. Bóg wie, co czujemy względem jednych i drugich. Błogosławi młodych ludzi, którzy okazują starszym ludziom poważanie, i posługuje się nimi.
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers
Box 3, Crockett, Kentucky 41413
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Zbawiciel
Był obiecany

Zmartwychwstał

„Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica
pocznie i urodzi syna, i nazwie go Immanuel” (Iz 7,14).
„Dziecko bowiem narodziło się nam (…). Na jego
ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem:
Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności,
Książę Pokoju” (Iz 9,6).
„Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze
wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten,
który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od
dawna, od dni wiecznych” (Mich 5,2).

„(...) Jezus powiedział do nich: Syn Człowieczy
zostanie wydany w ręce ludzi; I zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili”
(Mt 17,22−23).
„Anioł zaś powiedział do kobiet: Wy się nie bójcie!
Wiem bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie
ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie,
zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan” (Mt 28,5−6).
„Jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez
chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości
życia” (Rz 6,4).
„Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była
nad nimi wszystkimi” (Dz 4,33).
„A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam
głosiłem, (…) że Chrystus umarł za nasze grzechy,
zgodnie z Pismem; że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; potem
ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli”
(1 Kor 15,1−4.6).

Przyszedł
„I powiedział do nich anioł: (…) oto zwiastuję wam
wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś
bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan” (Łk 2,10−11).
„Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić
to, co zginęło” (Łk 19,10).
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
„Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg
posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy
żyli przez niego. Na tym polega miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał
swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy”
(1 J 4,9−10).

Umarł
„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył
na swą drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas
wszystkich” (Iz 53,6).
„(...) Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie
z Pismem; (…) został pogrzebany, że zmartwychwstał
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (1 Kor 15,3−4).
„W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski” (Ef 1,7).
„Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy
jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł”
(Rz 5,8).
8
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Zbawia
„Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze
mnie” (J 14,6).
„Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między
Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5).
„I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem
pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom,
przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

Powróci
„A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem,
i wy byli” (J 14,3).
„I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie,
wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was

wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go
widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1,11).
„Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli
w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki,

w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy
z Panem” (1 Tes 4,16−17).
Zaczerpnięto z Pilgrim Tract Society
Randleman, NC 27317
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Przesłanie na to Boże Narodzenie
—Edwin Raymond Anderson
Ten dzień jest dniem Bożego Narodzenia i najlepszy opis jego prawdziwego znaczenia został dokonany
przez pewnego lekarza ponad 1900 lat temu. Nie da się
go ulepszyć i deprecjonuje on wiele innych „diagnoz”.
Autorem tego opisu jest lekarz imieniem Łukasz,
a jego diagnoza znajduje się w drugim rozdziale jego
natchnionej „recepty”, które znana jest nam jako
Ewangelia według Świętego Łukasza. W wersecie 11 czytamy o krzyżu, o istocie i centrum tego przesłania. „Dziś
bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan” (Łk 2,11).
Zauważmy, jak klarowna i zdecydowana jest diagnoza
lekarza!
„Narodził się wam...” − to jest osobisty aspekt.
„Dziś...” − to jest aspekt teraźniejszości.
„Zbawiciel...” − to jest w tym najcenniejsze.
Wiemy oczywiście, że pomiędzy Bożym Narodzeniem
a Chrystusem jest kosmiczna przepaść. Miliony korzystają z tego pierwszego, żeby cieszyć się dniami wolnymi
od pracy, a szydzą z tego drugiego. Chrystus jest bezpardonowo wyrugowany z tego wyjątkowego dnia, który
pierwotnie miał honorować Go najbardziej. Świętość
jest pogrzebana pod stosami prezentów. Dekoracje świąteczne wiszą wyżej niż krzyż. A najgorsze ze wszystkiego jest to, że Zbawiciel musi ustąpić miejsca świętemu Mikołajowi.
A jednak bez Chrystusa nie ma prawdziwych Świąt.
Bez Niego nie ma o czym śpiewać, ani z czego się cieszyć. Zewnętrzna i powierzchowna radość szybko staje
się drwiną w głębi wygłodzonej duszy.
Czas już powrócić do słów tego mądrego lekarza.
Spędźmy z tymi cennymi słowami chwilę.

„Narodził się wam” − jest to osobiste przesłanie
i nie ma tu miejsca na żadne wypieranie tego ani unikanie. W jaki sposób uczciłeś/ łaś Pana Jezusa Chrystusa
w to święto? Czy może prezentami uczciłeś/ łaś rodzinę
i znajomych?
„Dziś...” – tak, tego dnia, w tym momencie! Myśli
o Nim wypełniają powietrze i przynajmniej widzimy
przemijające uznanie, że On jest. Ale czy wiesz, że
myśli Jezusa o tobie są cennymi „myślami z Golgoty”?
On chce Cię obdarować największym z darów − darem
łaski, którym jest życie wieczne; darem zbawienia twojej
duszy. Dzisiaj, właśnie ta chwila może być najważniejszą
chwilą w twoim życiu. Co zrobisz z Jezusem w to Boże
Narodzenie? Albo raczej co powinieneś z Nim zrobić?
Jedyna prawdziwa odpowiedź to przyjąć Go do swojego
serca przez wiarę.
„Zbawiciel...” − tak, droga od Bożego Narodzenia
na Golgotę jest naprawdę krótka, ponieważ to Dziecię
z Betlejem przyszło na świat, aby umrzeć jako Odkupiciel
grzechów na okrutnym krzyżu. Tylko ten mężczyzna
albo kobieta, albo młodzieniec był pod krzyżem na
Golgocie, którego grzeszne serce zostało złamane i którego życie zostało oczyszczone i przemienione − taki
człowiek może prawdziwie znać błogosławioną radość
„niebiańskiego Bożego Narodzenia” w swoim sercu.
Jakże cenne są to słowa: „Wam... Dzisiaj... Zbawiciel”.
A właściwie są naprawdę cenne, kiedy serce jest otwarte,
aby je przyjąć. Ten lekarz podał najlepszą diagnozę
i jestem więcej niż wdzięczny za ten szczęśliwy dzień
w moim sercu i życiu, od kiedy wziąłem sobie do serca
—ciąg dalszy na str. 28

„Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego... a jego królestwu nie będzie końca.” Ewangelia Łukasza 1,32a; 33b
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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 F—Stosunek dziadków do dzieci i wnuków
—Isaac D. Martin
Dziadkowie pełnią ważną rolę w życiu rodziny i jest to
zgodne z Bożym planem. „Tylko miej się na baczności
i strzeż swej duszy pilnie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które twoje oczy widziały, i aby nie odstępowały
one od twego serca po wszystkie dni twego życia. Ale
ucz ich swoich synów i synów swoich synów” (5 M 4,9).
Dziadkowie służą nauczaniem. Mają przypominać swoim
dzieciom i wnukom, co Bóg dla nich uczynił. Mają przekazywać dziedzictwo, które sami otrzymali. Nie powinni
pozwolić, żeby ich dziecko lub wnuk choćby pomyślał
o tym, że wolno mu odrzucić nauki Biblii i mimo to
mieć dobre samopoczucie. Powinni wyrażać niezadowolenie, jeśli ich potomstwo odchodzi od przekazanych mu
wartości.
„Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani
za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce” (1 Tm 5,17). Ten werset dotyczy wszystkich starszych ludzi. Słowo „zwłaszcza” podkreśla rolę przełożonych Kościoła, ale tylko tych, którzy
dobrze przewodzą.1 Nie oznacza to, że mogą sobie pozwolić na dyktatorskie rządy, ale ich zdanie na różne tematy
powinno się liczyć. Ten, kto dobrze przewodzi, „nakazuje swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi PANA”, jak to czynił Abraham (1 M 18,19).
Rzeczywiście, posiadanie dzieci i wnuków, które przychodzą po radę w różnych sprawach, jest powodem
do chluby. Starsze osoby w Kościele powinny aktywnie wspierać społeczność w kwestiach duchowych. A to
zaczyna się w rodzinie.
1
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− Co to jest trzęsienie ziemi? − zapytał pewien chłopiec swoją mamę.
− Dlaczego nie zapytasz o to dziadka? − odparła.
Chłopiec tak zrobił i dziadek cierpliwie wytłumaczył
mu, jak się trzęsie ziemia, a nawet lekko nim potrząsnął
dla zilustrowania zjawiska. To wryło się głęboko i przyjemnie w pamięć jego wnuka.
Żyjemy w czasie, gdy zbyt wielu nominalnych chrześcijan robi to, co jest słuszne w ich własnych oczach.
Dostatek użyźnił glebę pod ziarna odstępstwa. Wielu
dziadków pozwala sobie na samolubne i wystawne życie.
Robią to, co im się podoba i najwyraźniej nie obchodzi
ich styl życia własnych dzieci i wnuków. Skoro dziadkowie nie angażują się poważnie i aktywnie w sprawy
dzieci i wnuków, to kto będzie ich hamował w niezdrowych zapędach?

1. Odzyskajmy utracony szacunek

Wydaje się, że czegoś bardzo brakuje w relacjach rodzinnych, i widać to w wielu krajach. Widać nawet w Kościele.
Nie mamy szacunku dla podeszłego wieku. Moglibyśmy
próbować zrzucić winę na coś lub kogoś innego, ale to nic
nie da. Szacunek jest jedną z wartości, które gdzieś wyparowały, gdy dostatnie życie spowodowało w społeczeństwie pragnienie coraz większej niezależności.
Zanim odzyskamy tę utraconą wartość, musimy uznać
jej brak, a potem podjąć kroki niezbędne do naprawy sytuacji, która nie nastąpi od razu. Nie tracimy czegoś takiego
z dnia na dzień i nie odzyskamy tego w jednej chwili. Jeśli
nastąpi okazanie skruchy wszystkich stron, które zawiniły, Bóg pomoże nam rozwiązać problem. Tam, gdzie

sami zawiniliśmy, musimy dać przykład powrotu do
normy poprzez uszanowanie naszych poprzedników.
„Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik
chwały, która ma się objawić: Paście stado Boga, które
jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą; i nie jak ci,
którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla
stada” (1 P 5,1−3). Stosujemy ten fragment do starszych
Kościoła, lecz dotyczy on również starszych wiekiem. To
u nich szukamy przykładu. Oni wszyscy nadzorują trzodę
− bezpośrednio lub pośrednio.
„Nie jak ci, którzy panują” − to stwierdzenie również
ma praktyczne zastosowanie. Czasami starsi ludzie uważają, że ich zdanie musi się liczyć, ponieważ... są starsi. To
prowadzi do napięć. Wprawdzie Piotr nakazuje młodszym
uległość wobec starszych, lecz od razu dodaje: „Wszyscy
zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się
w pokorę” (1 P 5,5).

2. Dziadku, więcej pokory!

Piotr pisze: „ Przyobleczcie się w pokorę” (1 P 5,5).
Oczekujemy tego również od naszych dziadków. Z pewnością po wielu latach przeżytych pod korygującą ręką
Boga, powinni już dawno spokornieć. Wszyscy byśmy
chcieli, żeby tak zawsze było. Tymczasem prawda jest
taka, że toczą oni taką samą walkę jak młodzieńcy. Nikt
nie jest wolny od pokus, dopóki żyje. Dziadkowie muszą
się strzec myślenia w stylu: „Ja już przez to wszystko przeszedłem, więc wiem najlepiej”.
Jeśli taka postawa jest związana ze starczą demencją,
to można się uśmiechnąć, przebaczyć i modlić, żeby Bóg
był dla nich łaskawy. Jeśli jednak są w pełni władz umysłowych, a mimo to pozwalają sobie na wyniosłość w stosunku do otoczenia, to sprawa będzie dla nas trudniejsza.
Musimy się sporo nauczyć, żeby w przyszłości być dziadkiem, do którego wnuki będą chciały przyjść po radę.
Najlepiej się tego uczyć przez modlitwę. Modląc się stale
za tych, którzy pozostają pod naszym wpływem, otrzymamy od Boga w darze właściwą postawę wobec nich
i wobec samych siebie.

3. Udział babci

Babcie mają do spełnienia ważną rolę. „Podobnie starsze kobiety 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).

W związku z tym babcie ponoszą wielką odpowiedzialność. Pewna pani nawrócona na chrześcijaństwo żaliła
się, że nie miała się od kogo uczyć tego wszystkiego.
Musiała się sama nauczyć, jak kochać męża i dzieci, jak
zajmować się domem i okazywać mężowi posłuszeństwo.
Najwyraźniej mimo przyłączenia się do Kościoła nie miał
ją kto tego wszystkiego nauczyć. Niektóre starsze chrześcijanki w pouczaniu młodszych kobiet nie są tak pilne, jak
powinny być i jak mogłyby być.
Czyżbyśmy wchłonęli propagandę, że czasy się zmieniły i dlatego nie możemy oczekiwać od wnuczek, że będą
wyznawać takie same wartości jak ich babcie? Czy słowo
czystość oznacza dla jednych i drugich to samo? Czy ma
taki sam praktyczny wyraz? Czy babcię obchodzi albo
powinno obchodzić, jak się zmienia sposób ubierania
się zależnie od trendów mody? Czy powinna odróżniać
skromność od nieskromności, zachęcając lub napominając na ten temat w zależności od potrzeb? Tak, babcia
powinna się angażować. Powinna odnosić się do młodszych kobiet w taki sposób, który pomoże utrzymywać
Kościół w czystości i świętości.

4. Stałe i odpowiednie zaangażowanie

Starsi ludzie mają tendencję do wycofywania się z pełnienia ważnych funkcji. Często z zadowoleniem przyjmują
fakt, że młodsi przejmują po nich schedę. Owszem, to jest
naturalna kolej rzeczy, lecz starsi powinni nadal udzielać wskazówek swoim młodym następcom. Pismo Święte
mówi, że starsi mają nauczać młodszych, jak mają żyć.
I to nie tylko słowami, ale również własnym przykładem.
Ósmy rozdział Księgi Ezechiela opisuje degenerację
starszyzny Izraela w czasie, gdy prorok usługiwał wśród
nich. Siedemdziesięciu starszych popełniało po kryjomu
różne obrzydliwości. Bóg pokazał Ezechielowi dwudziestu pięciu z nich, jak oddają cześć słońcu, stojąc tyłem
do świątyni. Takich dziadków trudno byłoby szanować.
„Siwa głowa jest koroną chwały, zdobywa się ją na drodze
sprawiedliwości” (Prz 16,31).
Chrześcijańska rodzina jest potężnym świadectwem
dla Boga, gdy rodzice, dzieci, dziadkowie i wnuki żyją ze
sobą w zgodzie i harmonii. Łaska Boga jest dostępna dla
wszystkich i wszyscy muszą z niej korzystać. Cudowne
jest to, w jaki sposób On błogosławi małżeństwa, które
się Go boją i żyją dla Niego. Z Bożą pomocą przetrwają
wiele burz. Każda przeciwność powoduje wzmocnienie
ich więzi − zarówno tych wzajemnych, jak i tej, jaką mają
z Bogiem.
Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers
Box 3, Crockett, Kentucky 41413
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Niedźwiedzica i jej młode

—Andrew Hege

Tylko dwie historie biblijne mówią o niedźwiedziach.
Pierwsza dotyczy Dawida, gdy wspominał, jak niedźwiedź zaatakował pasioną przez niego trzodę. Bóg uratował pasterza, kiedy stanął w obronie owiec i zabił
drapieżnika. Dawid podkreśla w tej historii łapy niedźwiedzia. Wydaje się, że rozumiał, jak bardzo są niebezpieczne. Zaufanie Bogu okazane przez młodzieńca jest
ważnym szczegółem jego opowieści.
W drugiej historii Bóg posługuje się niedźwiedziami
do wykonania sądu. Prorok Elizeusz został otoczony
przez grupę agresywnych wyrostków, szydzących z wniebowzięcia Eliasza. Odwrócił się do nich i przeklął w imię
Pana. Wtedy z lasu wyszły dwa niedźwiedzie i poturbowały szyderców. Boże przesłanie tego fragmentu jest
jasne: „Nie będziesz szydził”.
Ten fragment prawdopodobnie mówi o brunatnym
niedźwiedziu euroazjatyckim. Ma on sierść w różnych
odcieniach, od rdzawego po brązowy i biały. Wielkość
osobnika również różni się w zależności od regionu
zamieszkania. Typowy niedźwiedź odmiany syryjskiej
waży od 150 do 250 kilogramów.
Masywne ciało, krótki ogon i bardzo muskularne kończyny to typowe cechy niedźwiedzi. Mają płaskie stopy
z potężnymi, nie chowanymi pazurami, które stanowią
ich główną broń. Jednym uderzeniem przedniej łapy
potrafią złamać kark wołu.
Niedźwiedzie są wszystkożerne, co widać po ich
zębach, z których przednie są podobne do kłów ssaków
mięsożernych. Natomiast ich trzonowce służące do miażdżenia pokarmu przypominają zęby roślinożerców. Na
górskich łąkach Izraela rośnie ciecierzyca, w której miejscowe misie szczególnie gustują. Na tych samych łąkach
pasterze wypasają owce, które czasem stanowią smakowity dodatek do niedźwiedziej diety.
Niedźwiedzie są samotnikami, z wyjątkiem samic,
które opiekują się młodymi przez około dwóch lat i są
wobec nich bardzo troskliwe. Ten okres poświęcają na
intensywne ćwiczenie potomstwa. Jakiekolwiek niebezpieczeństwo, prawdziwe czy potencjalne, powoduje dziki
wybuch gniewu samicy. W Biblii mamy trzy analogie do
reakcji niedźwiedzicy na utratę młodych. Nie oznacza
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to jednak, że troska matki jest przesadna i naraża je na
zepsucie.
Niedźwiedzie są również znane z tego, że surowo karzą
swoją krnąbrną młodzież. Pewien przyrodnik zaobserwował scenę, gdy matka uderzyła młode tak mocno,
że potoczyło się kilkanaście metrów! Następnie przytulała i pocieszała zranione dziecko przez kilka godzin.
Faktycznie, ta instynktowna surowość w wychowaniu
jest jedną z zalet niedźwiedzi. Nietrudno przewidzieć,
jakie byłyby konsekwencje w życiu uparciucha czy nawet
ciekawskiego misia bez odpowiedniego wychowania.
Drodzy rodzice, nasze dzieci o wiele bardziej wymagają
naszej troski i pouczeń. Czy jesteśmy na tyle pozbawieni
egoizmu, żeby oddać się temu zadaniu? Czy naprawdę
mamy do naszych dzieci dostęp i czy sami jesteśmy
dostępni dla nich? Jeśli tak, to silne więzi będą służyć
skuteczności dyscypliny. Czy jesteśmy gotowi pocieszyć nasze cierpiące dziecko? Czy w odpowiednim czasie
udzielamy mu wsparcia i napomnienia? Czy wychowujemy je na tyle skutecznie, żeby potrafiły się oprzeć presji
rówieśników, znajdując się pośród szydzącego tłumu?
Musimy pamiętać, że konsekwencja w dyscyplinie jest
lepsza od surowości, bo przynosi ukojenie zamiast napięć.
Mimo to, Pismo Święte wyraźnie naucza, że rózga i karcenie również są potrzebne do wpajania mądrości.
Niechaj wychowanie naszych dzieci będzie z Bożą
pomocą skoncentrowane na wieczności. Naszym celem
w prowadzeniu tych młodych dusz jest udzielenie im
pomocy w osiągnięciu wiecznej chwały w niebie.
Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2021
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Rodzice motywowani

BOJAŹNIĄ

—Laurence D. Kreider

Lęk motywuje ludzi. Pobudził on także Piłata, aby
Rodzice motywowani bojaźnią troszczą się o zbawienie
skazał Jezusa na śmierć; zainspirował Piotra i innych
każdej duszy w rodzinie. Codzienne czytanie Biblii jest
apostołów, aby stwierdzili: „Trzeba słuchać bardziej Boga
częścią dnia. Zasady biblijne są wyznacznikami praktyczniż ludzi”. Lęk wpłynął na Saula i jego wojsko, aby ucienych decyzji w pracy i w domu. Język, czyny i myśli muszą
kło od Goliata; lęk poruszył Dawida, aby wyjął procę
przejść przez test Pierwszego Listu do Tesaloniczan 5,22:
i zgładził olbrzyma. Strach pobudził również dziesię„Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie” (BW).
ciu szpiegów, aby przynieśli zniechęcający raport z ziemi
Rodzice motywowani bojaźnią rozumieją swoją
Kanaan; bojaźń spowodowała, że Kaleb i Jozue rozdarli
potrzebę łaski Bożej. Z pewnością Noe otrzymał jedno
swoje szaty na widok takiego buntu. Strach wpłynął na
z największych zadań dane kiedykolwiek człowiekowi.
Kaina, kiedy zabił swego brata i odszedł sprzed oblicza
A jednak nigdy nie zwątpił w Bożą łaskę. Jak reagujemy,
Pana; bojaźń skłoniła Noego do zbudowania arki dla
kiedy wola naszego dziecka wydaje się bardzo silna, zdrozbawienia swojej rodziny.
wie niemowlęcia bardzo się pogarsza, albo gdy nastolaOczywiste jest, że te same okoliczności mogą wywotek walczy z Bożym wezwaniem? Bóg dał również rodziływać dwa całkiem odmienne rodzaje strachu. Jeden
com wielkie zadanie wychowywania dzieci dla Niego.
z nich to nasza ludzka skłonność: „uczucie zdenerwoObyśmy działali w bojaźni Bożej, wiernie chodząc z Nim
wana i niepokoju spowodowane nieuchronnym zagrożena co dzień.
niem”. Ten drugi zaś, opisany w Liście do Hebrajczyków
Rodzice
postępujący
według
bojaźni
11,7, jest wynikiem wiary w Boga i znaczy „być rozważBożej stoją niezachwiani, kiedy świat drży
nym albo być pełnym obawy,
w posadach. Właściwe zrozumiedarzyć Boga czcią”. Która bojaźń
nie naszych czasów pobudza rodzinami powoduje?
ców do ochrony domu przed nieWiemy, że emocja strachu
Rodzice powodowani
godziwymi wpływami. Rodzaje
jest dana od Boga. Właściwie
bojaźnią
Bożą
mają
zła i strachu zasiewane przez spokontrolowana może nas ocalić
łeczeństwo to nie są tematy na dystroskę o zbawienie swojej
od szkody: brzdąc, który ma
kusje przy obiedzie. Jeśli jednak te
rodziny: zdrowy lęk, który
zdrowy lęk przed gorącym
rodzaje strachu docierają do uszu
piecem, będzie trzymał się od
pomoże im i innym członnaszych dzieci, wierni rodzice
niego z daleka; operator maszyny
kom stać się dziedzicami
zaszczepiają w nich zaufanie Bogu
z odpowiednią porcją zdrowego
sprawiedliwości,
która
poprzez proste wyjaśnienie, które
strachu będzie obsługiwał ją
uspokaja ich umysły dzięki ufnojest
dostępna
przez
wiarę.
ostrożnie; a kucharz bojący się
ści wobec Boga.
zatrucia pokarmowego starannie
Obyśmy wszyscy znaleźli się
przygotuje i przechowa jedzenie.
tam, kiedy rozlegną się głosy,
Jednak w chrześcijańskim
mówiące: „Chwalcie naszego Boga
domu rodzice powodowani
wszyscy
Jego
słudzy
i
ci, którzy się Go boicie, i mali,
bojaźnią Bożą mają troskę o zbawienie swojej rodziny:
i wielcy” (Obj 19,5).
zdrowy lęk, który pomoże im i innym członkom stać się
dziedzicami sprawiedliwości, która jest dostępna przez
Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2020
wiarę.
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Boża Opatrzność
Rosalie W.
Daniel wydobył z siebie głębokie westchnienie i przeczesał ręką swoje proste, ciemne włosy. Wstał z determinacją zza biurka i zebrał podręczniki, pióra oraz zeszyty.
– Gotowy na kolejny dzień szkoły? − radosny głos
Jolene dotarł do niego przez otwarte drzwi gabinetu.
Daniel podniósł swój neseser i wszedł do kuchni.
– Szczerze? Chyba wcale nie jestem gotowy
− powiedział.
Jolene posłała mu pytające spojrzenie, które spotkało
się z jego wzrokiem i postawiła na stole miskę parującej owsianki.
– A to czemu?
Daniel opadł na krzesło z kolejnym westchnieniem.
– Śniadanie gotowe?
Widząc skinięcie głowy swojej żony, zaproponował:
– Może najpierw się pomódlmy, a potem
porozmawiamy.
Pobłogosławił jedzenie, nabrał sobie porcję na talerz
i zalał ją mlekiem. Zwracając się do żony, zaczął:
– Wiesz, że nasze finanse są na minusie. Dziś rano,
kiedy przygotowywałem się do zajęć, przypomniałem
sobie, że nie ma już paliwa w baku. I mamy problem, bo
zostało mi już tylko kilka dolarów w portfelu, a w banku
mamy niecałe pięć dolarów na koncie. A jak wiesz, szkoła
nie jest za rogiem.
Zapatrzył się w otwarte okno, przez które wpadały
jasne promienie słońca. Jolene spojrzała w tym samym
kierunku.
– Miałam nadzieję, że wracając z pracy przyniesiesz mi
jajka i mleko − odważyła się powiedzieć. – Biorąc pod
uwagę gości na weekend, mogą być potrzebne.
Daniel obracał swój kubek w dłoniach powoli. Zapadła
cisza. W końcu odezwał się:
– Biorąc pod uwagę, że dziś jest środa, nie bardzo
wiem, jak dam radę to kupić przed piątkiem, wtedy
mam wypłatę. Wytrzymasz tyle?
Jolene zastanowiła się przez chwilę.
– Myślę, że bez problemu − zgodziła się. – Mogę coś
upiec w sobotę.
14
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– Ale problem pozostaje nadal − powiedział Daniel. –
Bo jak dostanę się dzisiaj do domu? – Jego pytanie zawisło rozpaczliwie w powietrzu, czekając na odpowiedź.
– Jedynym rozwiązaniem, jakie przychodzi mi do
głowy, jest całkowicie oprzeć się na naszym niezawodnym źródle siły: na Bogu. Możemy się o to pomodlić −
zaproponowała jego żona.
Twarz Daniela rozchmurzyła się.
– Masz rację. We każdej sytuacji możemy się nadal
modlić. Uklęknijmy od razu tutaj, zanim odejdziemy
od stołu.

Pół godziny potem Daniel włączył bieg wsteczny
i z końca alejki pomachał swojej żonie, która stała na
ganku z uśmiechem. Sam się uśmiechnął do siebie, przypominając sobie jej słowa: „Zastanawiam się, jak wrócisz dzisiaj do domu. Jajka mogą poczekać, ale ty nie”.
„No cóż, powierzyliśmy to naszemu wszechmocnemu
Ojcu − pomyślał − a On już zna zakończenie tego dnia.
Czemu mamy się denerwować?”
Włączając kierunkowskaz, zaczął śpiewać: „Ufaj Mu
w słońcu i w cieniu/ Ufaj Mu, nie bój się/ On idzie przy
twym ramieniu/ Bezpiecznie wiedzie cię/ Skrzydłami cię
ochroni/ Więc ufaj i nie bój się”.
Dzień nauczania w szkole przeszedł szybko i Daniel
zapomniał o pieniądzach. Siedział sam przy swoim
biurku, przygotowując się na następny dzień. Ostatnie,
wesołe głosy uczniów ucichły na korytarzu dwie godziny
temu i teraz jego pióro kreśliło szybko punkty na ostatnim teście z angielskiego. Starannie wykaligrafował
„100%” na górze testu i dołożył go do pliku na biurku.
„Czas się zbierać − uznał po spojrzeniu na zegar − trzeba
wracać do domu”.
Dziesięć minut potem, obładowany pojemnikiem na
kanapki, podręcznikami i neseserem, z pieśnią na ustach
lekkim krokiem skierował się do drzwi. Na zewnątrz
—ciąg dalszy na str. 20

część

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

MĘCZENNICY, APOLOGECI I OJCOWIE
Rozdział 6, część pierwsza
Lata 100–250
Męczennicy ochoczo umierali dla Pana Jezusa.
Wielu wierzących zginęło za wiarę podczas prześladowań z rąk Rzymian. Wielu innych cierpiało. Wierzący
miewali okresy względnego pokoju jeszcze przed rokiem
313, kiedy to prześladowania Kościoła jako całości ustąpiły na dobre. Nigdy jednak nie byli pewni, czy nie
stracą swego mienia, praw, przełożonych lub nawet
życia. Chrześcijanie bywali również karani finansowo,
zsyłani do obozów pracy i na wygnanie. Z własnego
doświadczenia wiedzieli o tym, czego my w wolnym
świecie nie znamy w ogóle. „Wszyscy, którzy chcą żyć
pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani”
(2 Tm 3,12).
Poznajmy kilku z tych męczenników.
Ignacy został rzucony na pożarcie lwom. Rzymianie
aresztowali biskupa Antiochii Ignacego prawdopodobnie w roku 107. Cesarz nie chciał go zabijać na miejscu,
gdzie był bardzo szanowany, więc kazał go przewieźć do
Rzymu i rzucić na pożarcie lwom. Podróż trwała dość
długo, a strażnicy pozwolili Ignacemu pisać listy do
różnych wspólnot chrześcijańskich po drodze. Ukazują
one nie tylko jego gotowość na śmierć dla Chrystusa,
lecz również pragnienie męczeństwa. Błagał wierzących
w Rzymie, by nie robili nic, co mogłoby temu zapobiec.
W ciągu dwóch kolejnych wieków niektórzy chrześcijanie mieli ekstremalne i niezdrowe tendencje domagania
się męczeńskiej śmierci.
Pewnego dnia podczas rzymskich igrzysk władze
kazały zaprowadzić Ignacego do amfiteatru, gdzie był
torturowany, próbowano go zmusić do przeklinania
Chrystusa i złożenia ofiar pogańskim bożkom. Kiedy

—Keith Crider
prowadzono go na miejsce kaźni, stale powtarzał imię
Jezus. Pytany o to, odpowiedział: „Mój drogi Jezus,
mój Zbawiciel, jest tak głęboko zapisany w moim sercu,
że gdyby moje serce miało zostać wyrwane i pocięte
na kawałki, to Jego imię byłoby zapisane na każdym
z nich”1. Zanim lwy zostały wypuszczone, Ignacy zwrócił się do zebranych tłumów, świadcząc o Panu Jezusie.
Dwa wygłodzone lwy szybko rozdarły go na strzępy.
Polikarp z radością poszedł na stos. Urodzony około 70
roku Polikarp prawdopodobnie znał osobiście apostoła
Jana. Wspominaliśmy wcześniej o jego liście napisanym
do Filipian. Jako biskup Smyrny udał się w roku 154 do
Rzymu na rozmowy z tamtejszym biskupem Anicetem.
Został potem aresztowany i zaprowadzony na arenę,
gdzie prokonsul próbował go nakłonić do zaparcia się
Chrystusa, każąc mu przysięgać „na pomyślność cesarza” i powiedzieć: „Precz z ateistami!”. Polikarp spojrzał
na zgromadzony tłum, westchnął i powiedział: „Precz
z ateistami!”.
Prokonsul spróbował innego sposobu: „Przeklnij
Chrystusa, a będziesz wolny”. Na co Polikarp odpowiedział: „Osiemdziesiąt i sześć lat Mu służę. Nie zrobił
mi nic złego. Jakże mógłbym bluźnić mojemu królowi,
który mnie zbawił?”.
Kiedy prokonsul ponownie kazał mu przysiąc na
bóstwo opiekuńcze cesarza, odparł: „Jestem chrześcijaninem” i wyjaśnił, co przez to rozumie. Wtedy urzędnik
zagroził mu rzuceniem na pożarcie przez dzikie zwierzęta. Polikarp odpowiedział: „Sprowadź je, bo niemożliwa jest dla nas taka zmiana zdania, która by prowadziła
1
Thieleman J. van Braght, tłum. Joseph F. Sohm, The Bloody Theater or Martyrs Mirror of the
Defenseless Christians (Scottdale: Herald Press, 1938), str. 107.
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od lepszego do tego, co gorsze, dobrze zaś jest zmieniać,
by przejść od złego do sprawiedliwości”.
Urzędnik ogłosił publicznie, że Polikarp przyznał się
do chrześcijaństwa, na co rozwścieczony tłum zaczął
żądać, żeby rzucono go na pożarcie lwom. Okazało się
jednak, że byłoby to bezprawne, ponieważ skończył się
już pokaz walk ze zwierzętami. Tłum zażądał zatem,
żeby spalono Polikarpa żywcem. Niektórzy ruszyli na
ulice, żeby zebrać drwa na stos.
Kiedy prokonsul kazał go przybić do stosu, Polikarp
poprosił, żeby tego nie robił, bo jeśli Bóg da mu siły do
zniesienia ognia, to pozwoli mu również wytrwać nieruchomo na stosie. Zamiast go przybijać, związano mu
zatem ręce. Gdy podkładano ogień, Polikarp głośno się
modlił. Kaci zobaczyli, że ogień go nie dotyka, więc
przebili starca włócznią.

Pragnienie męczeństwa

W roku 251 w Afryce Północnej wybuchła
plaga. Biskup Kartaginy Cyprian zachęcał
chrześcijan do wytrwania w tym czasie próby,
„żeby zobaczyć, czy zdrowi będą opiekować się
chorymi”. Wzywał wierzących, żeby łagodzili
cierpienia innych ludzi, mimo że ci ich właśnie obwiniali i prześladowali za wybuch zarazy.
Mówił o możliwości zachorowania jako
„rodzaju ćwiczenia dla nas” i pokazując wyjątkowość idei męczeństwa w Kościele przekonywał, że plaga pomaga chrześcijanom „pragnąć
męczeństwa i uczy ich nie bać się śmierci”.
Blandyna, Pontikos i inni, którzy wytrwali do śmierci.
Niewolnica Blandyna i piętnastoletni chłopiec imieniem
Pontikos zginęli śmiercią męczeńską wraz z całą grupą
chrześcijan w Galii podczas prześladowań za panowania cesarza Marka Aureliusza. Wiosną 177 roku
w ciągu kilku tygodni zostali oni wszyscy aresztowani
za namową tłumu. Oprawcy zadawali im okrutne tortury, próbując zmusić, by zaparli się wiary. Słudzy niektórych chrześcijan zeznali pod wpływem tortur, że ich
panowie uprawiają kanibalizm i uczestniczą w orgiach
seksualnych. Na wieść o tym, nawet obywatele sympatyzujący wcześniej z wierzącymi zwrócili się przeciwko
nim. Wielokrotne przesłuchania i towarzyszące im męki
miały zmusić ich do „wyznania swoich nikczemnych
czynów”.
Na początku czerwca władze rzuciły niektórych
chrześcijan na pożarcie dzikim zwierzętom. Blandyna
przeżyła, chociaż została ciężko ranna. Gubernator
napisał do cesarza z prośbą o wskazówki, jak postąpić z tymi chrześcijanami, którzy byli obywatelami
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rzymskimi, ponieważ prawo zabraniało rzucania ich
lwom na pożarcie. W międzyczasie kontynuowano tortury, podczas których kilkoro chrześcijan, którzy wcześniej zaparli się wiary, ponownie wyznało Chrystusa.
Wreszcie nadeszła odpowiedź od cesarza: chrześcijan,
którzy są obywatelami rzymskimi, należy ściąć, a pozostali mieli zostać rzuceni na pożarcie. Gubernator przeprowadził te egzekucje w sierpniu, a Blandyna i Pontikos
mieli zostać zabici jako ostatni. Niektórzy świadkowie
cierpień Blandyny stwierdzili, że „nigdy nie widzieli,
żeby kobieta cierpiała tak bardzo i tak długo”. Władze
nakazały spalić ciała męczenników, a prochy wrzucić do
rzeki, „żeby nie było dla nich żadnej nadziei na zmartwychwstanie” według ich wiary.
Krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Nie tylko
biskupi i inni przywódcy ginęli za wiarę. Zwykli członkowie lokalnych wspólnot chrześcijańskich w całym
imperium wyznawali Chrystusa, mimo że ich prześladowcy pomawiali ich o ateizm, kanibalizm, nienawiść
do ludzkości i jeszcze gorsze rzeczy, a następnie zabijali
po okrutnych torturach.
Męczennicy stanowili impuls do pomnażania
Kościoła. Chrześcijański pisarz i apologeta, Tertulian,
napisał na początku III wieku, że „krew męczenników
jest nasieniem Kościoła”. Laktancjusz, wykształcony
chrześcijanin i obywatel rzymski, poparł to twierdzenie faktami historycznymi. Napisał, że świat pogański
próbował zarzynać chrześcijan ku uciesze pogańskich
bóstw, a tymczasem prześladowania przyczyniły się do
wzrostu liczby nawróceń na chrześcijaństwo. Widząc
to, poganie chcieli dowiedzieć się więcej o tej wierze,
za którą ludzie tak ochoczo oddawali życie. W wyniku
tego często sami się na nią nawracali.
Pomyślcie! Pokorny i uniżony Jezus − wcielony Bóg,
który zstąpił na ziemię, żeby służyć ludziom − umarł
w męczarniach na krzyżu jak kryminalista, żeby wykupić sobie Kościół. Czyż nie jest właściwe, aby założona
przez Niego wspólnota była budowana i poszerzana
przez ludzi idących za Jego przykładem? Prawdziwy
Kościół Jezusa Chrystusa nigdy nie był budowany przez
ludzi potężnych i ważnych w oczach świata. Gromadził
tych, którzy umarli dla siebie samych, którzy wybrali
pokorę zamiast lansowania się, którzy woleli stracić
swoje życie niż je zyskać. Składa się z tych, którymi
świat gardzi, nienawidzi ich i prześladuje.

Apologeci próbowali wyjaśniać chrześcijaństwo i bronić go.

Wśród Ojców wczesnego Kościoła byli pisarze zwani
apologetami. W swoich dziełach bronili oni publicznie

chrześcijaństwa przed oskarżeniami ze strony pogan
i Żydów. Określenie apologia jest wzięte z greki i oznacza tyle, co „obrona” lub „odpowiedź” w niektórych tłumaczeniach 1 Listu Piotra 3,15: „Bądźcie zawsze gotowi
udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was
uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią”.
Apologeta broni swej wiary albo wyjaśnia ją innym.
W miarę, jak chrześcijaństwo zaczęło być przyjmowane w szerszych kręgach społecznych, było coraz
bardziej zauważane. Niektórzy pogańscy pisarze próbowali mu się sprzeciwiać, powielając argumenty stosowane od dawna: Chrześcijaństwo jest nową religią
i dlatego jest nielegalne. Chrześcijanie to ateiści i wrogowie ludzkości. Chrześcijanie uprawiają kanibalizm,
organizują orgie seksualne i są znani jako szumowiny.
Poza tym, dlaczego Rzym przegrywał kolejne bitwy
i nie był w stanie skutecznie bronić się przed barbarzyńcami? Powodem musiał być brak akceptacji ze strony
bogów, którzy tracili kolejnych wyznawców.
Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w społeczeństwie oznaczało również, że coraz więcej wykształconych ludzi publicznie broniło nowej religii. Podjęli się
tego właśnie apologeci.
Kwadrat i Arystydes wyjaśniali wiarę chrześcijańską
cesarzowi. Adresatem ich dzieł był cesarz Trajan. Praca
Kwadrata zaginęła i znamy ją dzięki Euzebiuszowi
− historykowi Kościoła z początku IV wieku, który
o Kwadracie wspomina. Arystydes był filozofem pochodzącym z Aten.
Justyn Męczennik odwrócił się od filozofii i nawrócił do Chrystusa. Urodził się w rodzinie pogańskiej
i jako młody człowiek szukał prawdy w różnych teoriach
religijnych. Studiował poglądy stoików, Arystotelesa,
Platona i innych. W wyniku rozmów z pewnym starszym chrześcijaninem poznał Chrystusa i zaczął szerzyć chrześcijaństwo jako „jedyną wartościową filozofię”. Uważał, że jako najwyższa prawda, ucieleśnia ono
najwspanialsze i najszlachetniejsze idee greckiej filozofii.
Napisał również księgę broniącą chrześcijaństwa przed
atakami ze strony judaizmu. Po tym, jak został zabity
w roku 165 podczas prześladowań za panowania Marka
Aureliusza, stał się znany jako Justyn Męczennik.
Tertulian pisał na temat absurdalności prześladowań.
Tertulian mieszkał w Kartaginie (Afryka Północna)
i otrzymał wykształcenie prawnicze w Rzymie. Napisał
wiele chrześcijańskich ksiąg na różne tematy w latach
196–212. Około roku 207 przyłączył się do sekty montanistów, która szerzyła różne fałszywe nauki i praktykowała bardzo surowy styl życia. W swojej Apologii
Tertulian dowodził, że prześladowanie chrześcijan jest

absurdem zarówno z prawnego, jak i moralnego punktu
widzenia. W innych pismach odpierał niektóre ówcześnie propagowane fałszywe nauki. Jest uważany za jednego z przednicejskich Ojców Kościoła.
W jednym ze swoich dzieł adresowanych do przeciwników chrześcijaństwa napisał: „Od wczoraj jesteśmy,
a wszystko, co macie, już zapełniliśmy: miasta, wyspy
(...) nawet wojskowe obozy, cechy rzemieślnicze
w Rzymie i na prowincji, pałac, senat, forum. Wam
zostawiliśmy tylko [wasze] świątynie”2.
Orygenes odpowiedział pewnemu antychrześcijańskiemu
pisarzowi. W pierwszej połowie III wieku Orygenes
napisał Przeciw Celsusowi − ośmiotomowe dzieło
w odpowiedzi na oskarżenia niejakiego Celsusa, który
jako poganin po przeczytaniu Biblii i innych chrześcijańskich pism napisał antychrześcijańską książkę pod
tytułem Prawdziwe Słowo. Orygenes jest uznawany za
jednego z przednicejskich Ojców Kościoła. Jest również
autorem pierwszej teologii systematycznej w historii.
Oprócz wyżej wymienionych, szereg innych pisarzy
jak Tacjan, Enchriatites, Atenagoras i Teofil również
pisali dzieła broniące chrześcijaństwa.

Teologia systematyczna
Jak wiemy, określenie teologia oznacza „nauka
o Bogu”. Teologia systematyczna to jedno– lub
wielotomowe dzieło, które w sposób systematyczny objaśnia poglądy chrześcijańskie.
Większość takich prac zaczyna się (jak czterotomowe De Principiis Orygenesa) od działów
na temat Boga, Chrystusa i Ducha Świętego,
a potem mówi o człowieku, grzechu, zbawieniu, Biblii itd.
Historycznie rzecz biorąc, niektóre teologie systematyczne były pisane przez autorów z
konkretnych kościołów, żeby podkreślić wagę
właściwej doktryny i „poglądów”, a nie prostego
posłuszeństwa nauczaniu Biblii.
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Church History: Resurrection to Reformation
© Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
2
Alexander Roberts and James Donaldson, ed. Ante–Nicene Fathers, tom 3, Latin Christianity:
Its Founder, Tertullian (Edynburg: T & T Clark, 1872), str. 45.
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część

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

Żarłoczne wilki
—Andrew Hege
Od wieków wilki prowokowały rolników i hodowców
bydła, atakując owce i krowy.
Niektórzy ludzie zastanawiali się, czy wilki są w ogóle warte
wszystkich tych środków, jakie podjęto przeciwko nim. Ale
nawet w czasach biblijnych znane było zagrożenie, jakie stanowiły wobec trzody.
Następujące dwa wyrażenia: „nie wywołuj wilka z lasu” oraz
„wilk w owczej skórze” są trafną ilustracją negatywnego nastawienia ludzi do wilków. Drugie z nich natychmiast kojarzy
nam się z określeniem, jakiego Jezus użył w Kazaniu na Górze.
Wilki żyjące w Izraelu są duże i jasno ubarwione.
W dzień szukają schronienia w norach albo innych zacienionych kryjówkach, a w nocy polują. Po całodziennym odpoczynku głodne wilki są szczególnie agresywne i niebezpieczne
o zmierzchu. Prorocy Jeremiasz, Habakuk i Sofoniasz odwoływali się do obrazu strasznego spustoszenia dokonywanego
przez wilki wieczorną porą.
Biblia wymienia często wilki, owce albo też stada jako środek
ilustrujący pewne prawdy. Inne historyczne części Biblii opisują wilka jako szczególnego wroga owiec i kóz. Jednym
z powodów jest fakt, że skaliste i pagórkowate tereny nieodpowiednie dla upraw przynajmniej mogły sprzyjać okresowym wypasom zwierząt. I właśnie te obszary stawały się żerowiskiem dla wilków. Choć dla owiec były one zagrożeniem
i przerażeniem, to uciekały na widok zbliżającego się pasterza.
Atak wilków nie tylko powodował śmierć owiec, ale też
pozostawiał wiele pokaleczonych. Potężne ostre szczęki i zęby
przyprawiały owce o szybką śmierć. Inne zwyczajnie bywały
rozerwane i wykrwawiały się na śmierć. Jeszcze inne same
się raniły podczas ucieczki. Złamane kości, rany szarpane
i siniaki czy nawet skaleczenia spowodowane wbiciem się
części ogrodzenia w ciało owcy powodowały oszalały pęd
stada w poszukiwaniu bezpiecznej kryjówki. Rozproszenie
stada sprawiało, że niektóre owce się gubiły i wiele z nich
nigdy się nie odnalazło.
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W Starym Testamencie prorocy porównywali niewiernych,
samolubnych przywódców do wilków. Przyjmowanie łapówek było wilczym zwyczajem. Ogłaszanie wyroków sądowych w oparciu o ludzkie preferencje zamiast Boże prawa
wywodziło się z wilczej natury.
Ponieważ mamy grzeszną naturę, każdy z nas ma potencjał stania się wilkiem. Osoby, którym nadano autorytet czy stanowisko w pracy z ludźmi, powinny być czujne.
Rodzice, nauczyciele i przywódcy kościelni, oddajmy Panu
siebie i nasze powołanie, abyśmy nie byli skażeni szukaniem
zysków finansowych albo czyimiś względami, zamiast szukaniem Bożych dróg. Obyśmy zachowali Prawo Boże w tym,
co stanowi istotę naszego życia oraz w naszych przywódczych
rolach.
Jezus i apostoł Paweł obaj posługiwali się przykładem
wilków jako typów ludzi, którzy dążyli do tego, by innych
oderwać od Boga. „Wilk w owczej skórze” oznacza, że zły
człowiek będzie maskował swoje złe intencje pozornie nieszkodliwymi czy nawet „dobrymi” uczynkami. Ci, którzy
dążą do zniesienia dyscypliny zapierania się siebie, ci, którzy
podążają za legalistycznie pojmowanymi przepisami zamiast
przestrzegać przykazań w Duchu Bożym oraz ci, którzy stawiają w centrum człowieka zamiast Chrystusa, są wilkami.
Obecnie każdy, kto mówi, ubiera się albo działa rzekomo
w duchu „prawdy”, podczas gdy jego wpływ odciąga ludzi
od niej, wpisuje się w kategorię wilków.
Jaką mamy odpowiedź na to niebezpieczeństwo? Trzymać
się Pasterza! Wilki uciekną na Jego widok. Czytać Słowo!
Prawda zawsze objawia naturę wilka. Otwierać się na Ducha
Świętego i na wspólnotę wierzących! Oto Boże dary zapewniające bezpieczeństwo naszego serca.
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

DBANIE
O KSIĄŻKI
—Mark and Naomi Rosenberry

Dobre książki to skarby, magazyny wiedzy i mądrości
oraz wartościowa inwestycja pieniężna, jeśli znajdziemy
czas, żeby je przeczytać. Ponieważ mamy Bożą Księgę,
Biblię, wiemy coś o początku świata, o naszym wiecznym przeznaczeniu i zbawczej mocy Jezusa.
Od starożytności słowa przechowywano w formie pisanej na kamiennych i glinianych tabliczkach, na zwojach
papirusu oraz pergaminu. Od czasów Jezusa ludzie wytwarzali papier z lnianych szmat i włókien drewna. Wraz
z nadejściem prasy drukarskiej w połowie XV wieku,
zapotrzebowanie na papier i książki gwałtownie rosło.
Dzisiaj papier i książki produkuje się szybko i tanio.
Najcenniejszą i ciągle czytaną książką na naszych półkach powinno być Słowo Boże. Dlatego, jeśli tylko
możemy, mądrze jest zaopatrzyć się w Biblię o wysokiej
jakości papieru i prawdziwej skórzanej oprawie, co daje
nam gwarancję długoletniej trwałości. Biblie dla dzieci,
inne książki oraz konkordancje przeważnie są gorszej
jakości.
Dbałość o każdą książkę przedłuża jej żywotność
i jest przykładem dobrego zarządzania. Daje też korzyść
innym, którzy może zechcą przeczytać nasze książki.
Aby zahartować nową książkę, umieść jej grzbiet pod
kątem prostym na stole przed sobą. Przytrzymując blok
stron w kierunku ku górze, rozsuń okładki na boki
i delikatnie przesuń palcami wzdłuż wewnętrznych marginesów po obu stronach. Odłóż małą partię stron na
bok (mniej więcej 20 stron) i ponownie przejedź palcami wzdłuż wewnętrznych marginesów. Powtórz proces
po przeciwnej stronie. Zmieniaj kolejność między lewą
a prawą stroną, aż dojdziesz do środka książki. Dzięki
temu procesowi porządnie oprawiona książka będzie
mogła leżeć dość płasko po otwarciu, co pomoże zachować grzbiet w dobrym stanie. Teraz można zacząć
czytanie.

Wybierz jakiś wąski i nieprzylepny kawałek papieru na
zakładkę. Nie wciskaj do książki czegoś grubego, jak długopis czy notes. To nadwyręża okładki. Trzymanie książki
brudnymi rękami, upuszczanie jej na podłogę, zawijanie
stron albo odkładanie jej otwartymi stronami do dołu
powoduje, że zaczyna szybko wyglądać na zniszczoną.
Można też przedłużyć życie książki, przewracając kartki
ostrożnie, czyli chwytając górną krawędź palcem wskazującym. Jeśli kartki są cienkie i kleją się do siebie, potrzyj
kciukiem wzdłuż marginesu od dołu do góry, aby pchnąć
stronę trochę do góry na tyle, żeby można było złapać
krawędź palcem. Mokre palce pozostawiają rozmazane
ślady.
Zaznaczanie ulubionych fragmentów w naszych
Bibliach albo komentarzach do Biblii, konkordancjach,
itp. pomaga je znaleźć. Można to robić ostrożnie za
pomocą ołówka. Atrament
zazwyczaj się rozmazuje albo przebija
przez kartki.
Przechowywanie
książek na mocnych półkach, tak
by się wzajemnie
podtrzymywały,
jest kolejnym krokiem do właściwego dbania o nie.
Po z o s t a w i e n i e
wystarczających
odstępów
pomiędzy
książkami
tak, by można było
je łatwo wysunąć
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z półek bez ciągnięcia na siłę za grzbiet, zachowuje go
w dobrej formie.
Bezpośrednie słońce, wysoka wilgotność i gorąco może
zażółcić i nadwyrężyć strony. Dla książek najkorzystniejszy jest zakres temperatur pomiędzy 15 a 25 stopni.
Osuszacze powietrza, nawilżacze, wentylatory i otwarte
okna przy dobrej pogodzie pomagają utrzymać warunki
korzystne dla książek. W większości domów utrzymanie dobrej temperatury i wilgotności w przyziemiu albo
na strychu jest wyzwaniem. W klimatach tropikalnych
może to być niemożliwe.
Kontrola warunków klimatycznych daje dobre efekty,
jeśli chodzi o ochronę książek przed szkodnikami. Jeśli
zauważysz skupiska jasnych kuleczek na półkach albo
dziurki w grzbietach książek, to oznacza, że książki są
prawdopodobnie opanowane przez rybiki albo inne
szkodniki książkowe. Można książki spryskać środkiem
owadobójczym albo owinąć książkę w papier do zamrażarek, wsadzić do plastikowego woreczka i zamrozić
w temperaturze minus 15 stopni na trzy doby. Wszystkie

zamrożone książki powinny wrócić do temperatury
pokojowej przed odpakowaniem ich, aby uniknąć zniszczenia z powodu kondensacji.
Niemowlęta i starsze maluchy uczą się, że ich książeczki są plastikowe i o twardych okładkach. Muszą zrozumieć, że nie wolno im gryźć książek starszego rodzeństwa, w ten sam sposób, jak uczą się szanować inne
rodzaje cudzej własności. Starsze dzieci powinny odkładać swoje książki w miejsce, gdzie maluchy nie będą
mogły ich dosięgnąć.
Jeśli jakaś kartka się rozedrze, można ją naprawić
przy pomocy taśmy bezbarwnej. Jeśli książka o bezcennej wartości straci okładkę, najlepiej oddać ją do introligatora, który na nowo ją zepnie. Można też spróbować
własnych sił w tej dziedzinie.
Dobrze utrzymane obwoluty na książkach zwiększają
ich wartość materialną. Zachowywanie treści, szczególnie treści Biblii, w naszych sercach i umysłach podnosi
dla nas rangę książek.

Boża Opatrzność

Cóż to było na siedzeniu kierowcy? Przyjrzał się z bliska.
– Cudownie! − krzyknął, sięgając po zwitek.
To tylko kawałek papieru − prostokątny papierek.
Trzymał go z szacunkiem w swojej dłoni. Pięćdziesiąt
dolarów! Dar od Boga!
Daniel obejrzał banknot. „To pięćdziesiąt dolarów od
kogoś, kto był otwarty na Boży głos. Bo tylko Bóg wiedział, że potrzebowaliśmy paliwa do samochodu. I oczywiście zaraz Mu podziękuję”.
Pochylił głowę i z wdzięcznością podziękował Dawcy
wszelkich dobrych rzeczy.
Potem skończył pakować swoje rzeczy do środka
i skierował się prosto na najbliższą stację benzynową.
„Najpierw benzyna, potem jajka i mleko dla Jolene. Ależ
to będzie dla niej niespodzianka! Zostawiliśmy nasz
problem w rękach Pana, a On wiedział, jak najlepiej nas
zaopatrzyć. On jest godzien całego naszego zaufania!”.

—ciąg dalszy ze str. 14
położył swoje rzeczy na ziemi i grzebał przez chwilę
w kieszeni, szukając właściwego klucza.
Zamknął wreszcie drzwi i, podnosząc z ziemi swoje
rzeczy, skierował kroki do samochodu. Miłe myśli przelatywały mu przez głowę i ciągle nucił pod nosem.
Nagle uderzyła go rzeczywistość! „Nie ma paliwa, a to
oznacza, że nie ma powrotu do domu. I tyle” − pomyślał. Przygarbił się lekko, a pieśń na jego ustach zamarła.
Co teraz?
Ale w momencie, kiedy przypomniał sobie o swoim
problemie, słowa pieśni, którą śpiewał w drodze do
szkoły, wróciły do jego myśli. „Ufaj Mu .../ On idzie
przy twym ramieniu/ Bezpiecznie wiedzie cię/ …”.
Otworzył drzwiczki samochodu i pochylił się, żeby
zrzucić swoje rzeczy na siedzenie. Nagle się zatrzymał.
20

Ziarno Prawdy • grudzień 2022

Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zaczerpnięto z The Christian Example, maj 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dla

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

Wierność w najmniejszych rzeczach
—Nathan Rudolph
Lilka i Beatka szły razem do kurnika. Co wieczór
po powrocie ze szkoły ich obowiązkiem było karmienie kur i zbieranie jajek. Każda z nich niosła koszyk.
− Nigdy jeszcze nie mieliśmy tak drobiazgowego
nauczyciela − narzekała Lilka. − Cały dzień siostra
Bożena przypomina nam o małych rzeczach, które
powinniśmy robić coraz lepiej. Zauważa każdą najmniejszą pomyłkę w pisowni. Stale mi mówi, że jestem
niedbała w pisaniu cyfr na lekcji matematyki.
Beatka przytaknęła.
− W tym półroczu dostajemy naganę za mnóstwo
nieważnych rzeczy, których w zeszłym roku poprzednia nauczycielka, siostra Alicja, w ogóle nie zauważała.
Beatka otworzyła drzwi kurnika.
− O! − wykrzyknęła. − Znowu zostawiłyśmy otwartą
pokrywę od pojemnika z karmą. Co będzie, jeśli myszy
dostały się do środka?
Nie dało się ukryć, że na pierwszy rzut oka w środku
było mnóstwo małych dowodów na jakiś najazd.
− Mamy za dużo tych myszy − narzekała Lilka.
− Albo szczurów − dodała Beatka. − Pamiętasz? Tata
powiedział, że niedawno widział szczura.
− Fuj! Szczury! Są gorsze od myszy. − Lilka skrzywiła się, zabierając karmę szufelką. − Teraz twoja kolej
na zebranie jajek, prawda?
− Chyba − zgodziła się Beatka. Szybko przesuwała
się od jednej grzędy do drugiej, zbierając jajka do

dwóch koszyków. Zanim je wszystkie zebrała, Lilka
już zakończyła karmienie i pojenie.
W drodze do domu dziewczynki znowu zaczęły
narzekać. Zamiast od razu pójść do kuchni i pomóc
mamie, ociągały się w przedsionku. Lista przewinień,
za które siostra Bożena je karciła, była coraz dłuższa.
− Nie wróciłyście zbyt szczęśliwe − stwierdziła mama
dobitnie, kiedy weszły wreszcie do kuchni.
Lilka spojrzała na Beatkę.
− No, to jeden powód jest taki, że znów coś dostało
się do pojemnika z karmą. Chyba zapomniałyśmy
zamknąć pokrywę.
− Musicie być bardziej staranne − zauważyła mama.
− Tylko to było powodem waszych narzekań w korytarzu? − Oczy mamy wydawały się prześwietlać swoje
córki.
Beatka kręciła się niespokojnie.
− Jesteśmy niezadowolone, bo siostra Bożena jest
taka drobiazgowa.
Na twarzy mamy pojawił się wyraz zatroskania. Coś
powiedziało Lilce, że mama nie martwiła się nauczycielką. Było to trafione odczucie. Kiedy dziewczynki
nakryły do stołu do kolacji, mama oznajmiła:
− Jestem bardzo zawiedziona, że słyszę wasze narzekania na nauczycielkę. Dzieci nie powinny nawet myśleć
o narzekaniu na temat starszych od siebie.
Beatka poczuła wstyd po tym skarceniu.

„Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego... a jego królestwu nie będzie końca.” Ewangelia Łukasza 1,32a; 33b
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− Chciałabym się poprawić − obiecała.
− Kiedy byłyście w korytarzu, słyszałam kilka raz
określenie: „takie małe rzeczy”. Czy mam to rozumieć,
że wy uważacie za drobiazgi to, w czym siostra Bożena
was koryguje?
Dziewczynki znowu popatrzyły po sobie. Więc mama
słyszała fragmenty ich rozmowy. Lilka przyznała:
− Chyba tak uważałyśmy.
− Chcemy, byście zrozumiały, że dobrze jest być starannym w takich „małych rzeczach” − podkreśliła mama
stanowczo. − Jezus powiedział uczniom: „Kto jest wierny
w najmniejszym, i w wielkim jest wierny, a kto
w najmniejszym jest niesprawiedliwy, i w wielkim
jest niesprawiedliwy”. Przez ćwiczenie się w staranności co do szczegółów przygotowujemy się na większą
odpowiedzialność.
Po chwili milczenia mama dodała:
− Powiem tacie, że narzekałyście na swoją nauczycielkę. Zapewne będzie chciał z wami o tym
porozmawiać.
To jeszcze bardziej je otrzeźwiło. Zastanawiały się,
jak szybko tata z nimi porozmawia.
Tego wieczora przy kolacji tata zaczął zadawać
pytania:
− Czy wiecie, dziewczynki, jakie zwierzę na świecie
uznawane jest za najbardziej szkodliwe?
Lilka myślała szybko. − Może słonie, bo są takie
duże?
Tata potrząsnął głową i wyjaśnił:
− Słonie nie sieją takiego zniszczenia jak zwierzę,
które mam na myśli.
Teraz Beatka zgadywała:
− Lwy? Niedźwiedzie? Goryle? Rekiny? − Za każdym
razem jednak tata potrząsał głową. − Zdaje się, że uważacie, że ponieważ jakieś zwierzę jest duże, to musi być
niszczycielskie.
− Hmmm − zastanawiała się Lilka. − To jest wskazówka. Czy w takim razie największy szkodnik na
świecie jest raczej mały?
− Tak − podpowiedział tata. − Mimo że czyni co
roku szkody na miliony dolarów, jest mniejszy od kota.
− O! − krzyknęła Beatka. Słowo „kot” podsunęło jej
coś na myśl. − Czy to może myszy?
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− No cóż, myszy także są szkodnikami. Ale nie tak
bardzo jak szczury. Tak, to szczury. One są nazywane
największymi szkodnikami wśród zwierząt. Ktoś oszacował, że co roku szczury niszczą tyle żywności, ile
produkuje kilkaset tysięcy gospodarstw rolnych.
− Kilkaset tysięcy! − sapnęła Lilka. − Nie mogę sobie
wyobrazić. Na świecie musi być masa szczurów.
− Niestety chyba tak. I są nawet w naszym kurniku
− dodał tata znacząco.
Obie dziewczynki zwiesiły głowę. Bez wątpienia tata
wiedział, że zostawiły otwarty pojemnik z karmą, co
dało szczurom okazję do skażenia kurzej karmy.
− Dziewczynki, chciałbym, żebyście zauważyły, że
szczur to taka mała rzecz − tata podkreślił ostatnie dwa
słowa. − Ludzie mogliby pomyśleć: „O, zwierzątko tej
wielkości nie może wyrządzić wielkiej szkody”. Ale
małe rzeczy prowadzą do większych. Ponoć dziesięć
szczurów potrafi zjeść tyle jedzenia, ile jedna wielka
świnia.
Beatka była zmuszona przyjąć wynikające stąd
wnioski.
− W takim tempie dziesięć szczurów wkrótce opróżni
pojemnik na karmę. − Była to trzeźwiąca myśl.
Tata ciągnął dalej.
− Chcę, abyście się tego nauczyły. Cieszymy się, że
siostra Bożena troszczy się o małe rzeczy. Uczy was staranności w szczegółach, czyli według słów Jezusa, uczy
was „wierności w najmniejszych rzeczach”. W takim
razie siostra Bożena pomaga wam położyć dobry fundament pod staranność i wierność w większych zadaniach, kiedy dorośniecie. Jeśli nie zajmiemy się małymi
rzeczami, to spowoduje wiele problemów w waszym
późniejszym życiu, tak jak te małe zwierzątka zwane
szczurami.
− Nieważne, czy to jest staranne pismo, czy pokrywa
od pojemnika z karmą dla kur, małe rzeczy są ważne
− podsumowała mama.
− Teraz już to rozumiemy − odpowiedziały
dziewczynki.
Zaczerpnięto z The Christian Pathway, luty 2021
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

przebaczenie
—Jonathan Whitmer

Wstęp do studium1
Przebaczenie jest wielowymiarowym pojęciem
przedstawianym w Biblii. Czytamy, że Bóg całkowicie odpuszcza grzech (Ps 51,1−9; Iz 38,17; Hbr
10,16−17). Przebaczenie w Nowym Testamencie jest
bezpośrednio związane z Jezusem Chrystusem, który
nie tylko nauczał o Bożym odpuszczeniu i potrzebie
tego odpuszczenia dla każdego z nas, ale również sam
stanowił przykład przebaczenia wobec swoich wrogów.
W Kazaniu na Górze i w innych miejscach Jezus naucza
ciągle o przebaczeniu: „Błogosławieni miłosierni”
(Mt 5,7). Mamy być pojednani z naszymi braćmi. Jeśli
coś mamy przeciwko komuś, mamy przebaczyć tak, aby
nasz Ojciec w niebie nam przebaczył (Mk 11,25−26).
Mamy miłować naszych wrogów, czynić im dobro oraz
modlić się za nich (Mt 5,44). Jeśli przebaczamy, to
i nam będzie przebaczone (Łk 6,37). Przebaczenie nie
jest opcjonalne dla chrześcijanina, lecz stanowi niezbędny składnik chrześcijaństwa.

Przygotowanie do Studium
Przeczytaj o przebaczeniu w różnych biblijnych
wersetach i zauważ, że wiele z nich mówi o potrzebie Bożego przebaczenia wobec nas oraz naszego przebaczenia wobec innych ludzi. Niektóre formy słowa
„przebaczać” (forma dokonana, przeszła, teraźniejsza)
w Nowym Testamencie pojawiają się ponad sześćdziesiąt razy. Poświęć nieco czasu, żeby przeczytać te
fragmenty, zwracając przy tym uwagę na rezultaty
przebaczenia.

II. Potrzeba przebaczenia
Potrzeba przebaczenia zaistniała w momencie, gdy na
świecie pojawił się grzech.
Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie czytamy o różnych sytuacjach związanych z przebaczeniem. Poznajemy Boże odpuszczenie grzechu wobec
1

Ten artykuł ma pełnić rolę pomocy w osobistym albo grupowym studium biblijnym.

upadłej ludzkości poprzez ofiary Starego Przymierza.
Często występują tam określenia „zgrzeszyłem” albo
„zgrzeszyliśmy”. Psalmy, a w szczególności psalmy
pokutne, ukazują naszą potrzebę odpuszczenia grzechu.
W Nowym Testamencie czytamy, że wszyscy zgrzeszyli
i są pozbawieni Bożej chwały.
•

Wszyscy zgrzeszyli (Rz 3,9.23; 11,32; Ga 3,22).

•

Musimy wyznać i porzucić grzech, aby Bóg
nam go odpuścił (Ps 32,5; 51,2; Prz 28,13;
1 J 1,7.9.10).

•

Odpuszczenie grzechu jest możliwe tylko dzięki
Bożemu przebaczeniu przez Jezusa Chrystusa
(J 3,16; Kol 2,13; Łk 15,11−32).

II. Boże przebaczenie
Wiemy, że my, ludzie, nie możemy w pełni doznać
odpuszczenia, jeśli nie wyznamy naszych grzechów i nie
szukamy przebaczenia u Boga. Uczymy się życzliwie traktować bliźnich i przebaczać im dzięki Bożemu odpuszczeniu i przebaczeniu Jezusa.
Boże przebaczenie jest warunkowe, jednak jest też całkowite i doskonałe: „Jak daleko jest wschód od zachodu,
tak daleko oddalił od nas nasze występki” (Ps 103,12).
•

Bóg przebacza (Ps 103,3−5; Łk 7,47−48).

•

Boże przebaczenie jest całkowite (Ps 103,12;
Iz 43,25; Mi 7,18; Hbr 9,26).

II. Przebaczenie ludzkie
Boże odpuszczenie wymaga od ludzi, aby wzajemnie
sobie przebaczali. Boże odpuszczenie każe nam odpuszczać innym. Jezus powiedział: „Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny” (Łk 6,36). Jezus
nie wyznaczył granic dla chrześcijańskiego odpuszczenia
wobec innych (Mt 18,21−22). Poprzez swój przykład
Jezus uczy nas żyć w duchu przebaczenia, nawet jeśli inni
nie reagują na to, że im przebaczamy (Łk 23,34).
•

Jesteśmy powołani do przejawiania postawy
miłosierdzia i miłości nawet wobec naszych

„Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego... a jego królestwu nie będzie końca.” Ewangelia Łukasza 1,32a; 33b
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nieprzyjaciół (Mt 5,44; Łk 6,36; Łk 10,36−37;
Rz 12,14−21).
•

Przyjrzyjmy się przykładom tych ludzi,
którzy przebaczyli swoim wrogom: Józefowi
(1 M 45,15), Dawidowi (1 Sm 26,11), Jezusowi
(Łk 23,34) i Szczepanowi (Dz 7,60).

II. Radość przebaczenia

Przebaczenie od Boga i przebaczenie ze strony ludzi
przynosi radość i pokój temu, któremu wybaczono,
i temu, który wybacza.

• Przeczytaj Psalmy 32 i 51 i zwróć uwagę na radość
wynikającą z pokuty i dostąpienia przebaczenia. Oba
psalmy zawierają słowo „radość”.
• Przebaczenie przynosi pokój i radość, a na owoc
Ducha składa się także radość i gotowość do przebaczenia (Prz 12,20; Łk 15,10; Ga 5,22−23).
Zaczerpnięto z Companions, maj 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Granice wolności
Życie chrześcijańskie jest życiem w wolności, i to
w cudownej wolności. Ofiara Jezusa wyzwala nas od
kary za przeszłe grzechy, a moc Jego zmartwychwstania uwalnia nas od niewoli „prawa grzechu” (Rz 7,4).
Chrześcijańska wolność jest wolnością absolutną; jesteśmy uwolnieni „z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych” (Rz 8,21).
Jednakże to nie oznacza, że chrześcijańskie życie jest
pozbawione ograniczeń. Musimy uważać, aby nasza wolność „nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia”
(1 Kor 8,9). Odbieramy ostrzeżenie: „(…) pod pozorem
tej wolności nie pobłażajcie ciału” (Ga 5,13), a także,
abyśmy nie używali wolności „jako zasłony dla zła”
(1 P 2,16). Gotowość poszczególnych członków Kościoła
do akceptowania ograniczeń ich wolności jest kluczem dla bezpiecznego, harmonijnego funkcjonowania
w braterstwie.
Wcielamy te zasady w życie, respektując różnice
w przekonaniach i zwyczajach naszych braci. Rodzina,
która przeprowadziła się w nowe miejsce, może odkryć,
że nowy zbór żyje według zwyczajów, które są chwilami bardziej konserwatywne niż te, z którymi członkowie tej rodziny mieli dotąd styczność. Dostosowując
się do ogólnie przyjętych praktyk, dają swoim najbliższym przykład podporządkowania się braterskiej jedności i pomagają swoim dorastającym dzieciom również się dostosować, zamiast wywierać rujnujący wpływ
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—N. C. H.

i presję na innych nastolatków z tej społeczności, aby ich
odwieść od miejscowych zwyczajów.
W naszych czasach te biblijne dyrektywy mogą mieć
szczególnie cenne zastosowanie w przypadku komunikacji cyfrowej. Jest to pole obecnie całkiem niestabilne
i zmienne, a przyszły jego rozwój jest niepewny w świetle
gwałtownie rozwijającej się technologii i zmieniającej się
dla Kościoła perspektywy na bezpieczne jej używanie.
Z pewnością nauki biblijne dotyczące korzystania z wolności zachęcają nas jako jednostki, żebyśmy z ostrożnością podchodzili do przyjmowania tych nowych
i niesprawdzonych technologii oraz byli szczególnie
wrażliwymi na troskę ze strony ostrożniejszych braci.
Młodzież (ale też starsi) powinni rozważyć te wskazania, kiedy mają pokusę zapytać: „ A cóż w tym jest
złego?”, jeśli dotkną ich restrykcje rodzicielskie czy kościelne. Lepszą perspektywę zawiera pytanie: „Czy to
posłuży mojemu duchowemu dobru?”. Możliwe jest, że
zbyt często nasze podejście do różnych decyzji jest powodowane bardziej legalistyczną analizą tego, na co zasady
nam zezwalają, niż uczciwą oceną duchowych następstw
tychże decyzji. Co stoi za wydaniem pieniędzy na luksusowe zagospodarowanie terenu wokół domu lub na
zakup najnowszego i przykuwającego uwagę modelu
samochodu, czy też na nabycie sukienki według wzorca
ostatniego krzyku mody? Czy takie rzeczy mogą być
powodowane pychą i pragnieniem wyższego statusu

społecznego? „Ale to nie podważa moich standardów” −
ktoś może powie. Pamiętajmy, mamy nie używać wolności za osłonę dla pożądliwości ciała.
Słowa „(…) z miłości służcie jedni drugim” (Ga 5,13)
są skutecznym przewodnikiem wskazującym na granice naszej wolności. Inspirujące jest obserwowanie
przykładów ludzi wprowadzających to w życie. Młody
ojciec poświęca dzień ze swojego napiętego grafiku, aby
pomóc innemu bratu na przykład wymienić na domu
dachówki zniszczone przez wichurę. Starsza para rezygnuje ze swojej spokojnej emerytury, aby służyć w jednej
z duszpasterskich organizacji na rzecz Kościoła. Pewien

brat sprzedaje swoją nieruchomość, aby pomóc zborowi
w kłopotach. Tacy bracia dają przykład raczej wyrzeczenia się siebie niż dogadzania sobie.
Chrześcijanin powinien uznać za przywilej rezygnację
ze swoich praw na rzecz dobrostanu swoich braci. Kiedy
oddajemy w ten sposób siebie jedni za drugich, wówczas przekonujemy się, że nasze życie staje się bogatsze.
Obyśmy ćwiczyli ten przywilej, radując się z błogosławieństwa wolności, którą Bóg dla nas zamierzył.
Zaczerpnięto The Eastern Mennonite Testimony, luty 2021
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pomyślała, że wie
—Robert Stauffer
O ósmej rano nad terenem naszej misji pojawił się helikopter. Wśród wirującej chmury pyłu i zeschłej trawy
pilot kilka razy dotknął ziemi, zanim ostatecznie posadził maszynę przechyloną śmigłem do góry po tej stronie, gdzie my, pasażerowie, mieliśmy wejść na pokład.
Śmigło nie przestawało się obracać, kiedy pilot wydał
krótkie instrukcje ewakuowanym właśnie grupom personelu misyjnego. Przemoc na tle politycznym, zbiorowe
gwałty i napaści na drogach wymusiły podjęcie tak skrajnych środków ostrożności przez kierownictwo naszej
misyjnej placówki.
Po kilku godzinach ponad trzydzieścioro z nas siedziało
na lotnisku Port−au−Prince w oczekiwaniu na popołudniowy lot z Haiti do Atlanty w stanie Georgia. Był to
dzień pytań, niepewności oraz ewakuowania ludzi z różnych placówek misyjnych z powodu ogólnokrajowego
zagrożenia.
Wkrótce po starcie z kabiny wróciła stewardessa, roznosząc coś w plastikowych torebkach. Kiedy dotarła do
mojego miejsca przy przejściu, zapytałem, co rozdaje.
− To słuchawki douszne do naszego pokładowego
systemu rozrywki − poinformowała mnie, dodając: −
Ale wy nie oglądacie telewizji, prawda?

− Zgadza się − odparłem, po czym zapytałem: − Proszę
mi powiedzieć, czy stracimy coś, co zasługuje na uwagę?
Nie zastanawiając się długo, odpowiedziała:
− Nie, nie stracicie nic szczególnego. A wasze twarze
są tak spokojne. Może i ja powinnam pozbyć się telewizora? − Po czym udała się dalej w kierunku tyłu samolotu, kontynuując swoje obowiązki.
Nie wiem, ile wiedziała na temat „nas”, ale większość
naszych ludzi była rozmieszczona bardziej z przodu.
Najwyraźniej połączyła jakoś swoje obserwacje, przechodząc przez pokład, z faktem, że żadne z nas nie chciało
słuchawek.
Dla mojej żony i mnie, stwierdzenie tej stewardessy
było zaskakujące. Jakikolwiek spokój zauważyła, musiał
to być pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, w dniu pełnym trwogi, podziałów, napięcia i niepewności. Kto, jeśli nie sam Bóg, potrafił zaaranżować
trzydziestosekundową wymianę słów, aby przemówić do
serca tej stewardessy? Modlimy się, aby doszła do poznania Pana.
Zaczerpnięto z Companions, listopad 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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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

Brakujące pieniądze
—Lorraine Yoder

Jaka to była śnieżna zima! Wszystkie pola zasypało.
Wszystkie dachy pokryte zmrożonym śniegiem.
Tania i Jaś cieszyli się zabawą w śniegu. Robili bałwany i domy ze śniegu na podwórku. Ale nie wychodzili w pola, bo tam śnieg był zbyt głęboki.
Pewnej nocy spadł deszcz, a nazajutrz rano było
bardzo zimno. Kiedy pojawiło się słońce, wszystko
zostało powleczone lodem. Gdy Tania wyjrzała przez
okno, krzyknęła:
− Cały świat się błyszczy!
Jaś także wyjrzał.
− Super będzie ślizgać się po lodzie.
− Uważajcie, żeby się nie przewrócić − powiedziała
mama.
Kiedy Tania i Jaś wyszli na podwórko, Jaś zawołał
z radością:
− Możemy pójść teraz, dokąd chcemy po powierzchni
śniegu!
Tania wybiegła w kierunku pola.
− Śnieg jest jak chodnik − powiedziała.
Biegli i biegli. W jednym miejscu była górka i mogli
usiąść i zjeżdżać z niej w dół. Cała przednia część pola
była dla nich placem zabaw!
− Ale nie wolno nam chodzić blisko drogi − przypomniała Tania. Oboje znali zasady. Nie wolno im było
pójść dalej niż słup energetyczny, który stał prawie na
końcu podjazdu.
Jaś podbiegł do słupa.
− Chodź, Taniu! − zawołał. − Coś tu leży koło drogi.
Jak myślisz, co to jest?
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Tania przybiegła do niego. W końcu i ona to zobaczyła: mały zwitek papieru.
− Może to pieniądze.
Jasia opanowały emocje.
− Może to dziesięciodolarowy banknot! Mam ochotę
tam pójść i go podnieść.
− Nie wolno ci − powiedziała Tania. − Jest za blisko
drogi. Chodźmy i powiedzmy mamie.
Dzieci pobiegły z powrotem do domu.
− Mamo! Widzieliśmy pieniądze za drogą! − zawołał Jaś.

Mama była zaskoczona.
− Widzieliście pieniądze? W śniegu?
− To coś wyglądało jak banknoty − dodała Tania. −
Ale nie mogliśmy tam podejść, bo to za blisko drogi.
Pójdziesz tam, mamo?
Mama zerknęła na zegar.
− Jeszcze nie czas na gotowanie obiadu. Chyba pójdę.
Mama nie chodziła po lodowej powierzchni pola,
ale szła podjazdem. Tania i Jaś szli z nią ku drodze.
− Ojej! To naprawdę aż dwadzieścia dolarów! −
krzyknęła mama, podnosząc banknot.
− Suuuper! Możemy sobie wziąć? − zapytał Jaś.
− To niezbyt uczciwe. Musimy się dowiedzieć, kto
je zgubił − powiedziała mama.
Nagle Tania zawołała:
− O! Następne dwadzieścia dolarów! I jeszcze jedno!
Mama i Jaś pochylili się nad rowem. Tania zbierała
banknoty jeden po drugim. Jaś powiedział:
− Wszędzie leżą pieniądze!
− Pamiętajcie, że nie są nasze − przypomniała im
mama. − Ale pozbieramy je wszystkie. Jeśli tego nie
zrobimy, pofruną z wiatrem albo przykryje je śnieg.
− Mam nadzieję, że nie znajdziemy właściciela −
powiedział Jaś, podnosząc kolejny banknot.

− Jasiu, nie powinniśmy tak myśleć − napomniała
mama surowo, podnosząc dwa dziesięciodolarowe
banknoty.
Wkrótce mama znalazła żółty kawałek papieru
i przeczytała go.
− Wreszcie mamy wskazówkę − powiedziała. − Tu jest
napisane „Kawiarnia słoneczna”. To nazwa kawiarni
w mieście oraz ich numer telefonu.
Na początku Jaś czuł rozczarowanie, bo teraz nie
mogli zostawić sobie tych pieniędzy. Mama wzięła
wszystkie banknoty do domu. Wybrała numer telefonu i rozmawiała z kimś.
Wkrótce odłożyła telefon i uśmiechnęła się do dzieci.
− Ten właściciel kawiarni był bardzo zadowolony, że
znaleźliśmy jego pieniądze. Włożył je do pojemnika
z tyłu w swoim samochodzie dostawczym. Zdaje się,
że pojemnik się otworzył, kiedy uderzył w próg zwalniający na drodze. Kiedy dotarł do miasta, większość
pieniędzy zniknęła! Powiedział, że już nigdy nie włoży
pieniędzy do tyłu swojego auta.
− Cieszę się, że je znaleźliśmy − powiedział Jaś. Teraz
już rozumiał, że należy być uczciwym i postępować
tak, jak uczy Biblia.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, styczeń 2021
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bóg strzeże Krzysia
—Jennifer
Krzyś był małym chłopczykiem, który jeszcze nie
skończył dwóch lat. Rodzina Krzysia przeprowadziła
się niedawno na farmę. Byli bardzo zapracowani, przygotowując stajnię na przybycie krów.
Pewnego dnia cała rodzina zajęta była pracą w stajni
i każdy coś robił. Mama pomagała, sprzątając w środku.
Tata załadował dużą porcję śmieci na ładowarkę i pojechał drogą. Oglądał się ostrożnie na obie strony, zanim
przejechał przez drogę ze swoim ładunkiem. Zamierzał
zrzucić śmieci na wielkie wysypisko za drogą.
Nikt nie widział, jak mały Krzyś biegnie za tatą.
Krzyś biegł za ładowarką. Kiedy wszedł na drogę, nie

miał pojęcia, że tam jest niebezpiecznie. Nie obejrzał
się na obie strony. Po prostu szedł za tatą, który siedział
w ładowarce.
Również nikt z rodziny nie zauważył, że Krzyś poszedł
za tatą. Ale Bóg nad nim czuwał. Kiedy przekraczał
drogę, właśnie nadjeżdżał samochód. Nagle kierowca
zauważył małego chłopczyka na drodze. Zatrzymał się
natychmiast.
Kiedy tata wracał z wysypiska, zobaczył samochód
zaparkowany obok drogi. Przy nim stał jakiś mężczyzna. Tata przyjrzał się kierowcy − kto to taki? Zobaczył
małego chłopczyka tuż obok drogi. To był Krzyś!

„Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego... a jego królestwu nie będzie końca.” Ewangelia Łukasza 1,32a; 33b
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Tata podjechał bliżej, w tym czasie troskliwy kierowca
trzymał Krzysia za rękę. Wtedy tata wysiadł, a Krzyś puścił
się biegiem w jego stronę. Tacie trzęsły się kolana. Uściskał
Krzysia z całej siły.
Ten uprzejmy człowiek rozmawiał jeszcze chwilę z tatą.
Był bardzo wdzięczny za to, że nie przejechał małego
chłopczyka. Tata podziękował mu za opiekę nad Krzysiem.
− Tak się cieszę, że Bóg pomógł panu zauważyć Krzysia
w porę − powiedział tata.
− Ja też się cieszę! − zgodził się mężczyzna.
W międzyczasie mama szukała swojego synka w stodole. Nie mogła go nigdzie znaleźć. Wtedy właśnie wszedł
tata z Krzysiem na rękach. Opowiedział rodzinie o tym,
co się stało.

Wszyscy przerwali pracę i podziękowali Bogu za opiekę
nad Krzysiem. Każdy był szczęśliwy, że malec jest cały
i zdrowy.
Chwilę później zadzwonił taty telefon. Tata powiedział:
„Halo!”. To dzwonił brat Leszek. Był pastorem w kościele,
do którego uczęszczała rodzina Krzysia.
− Dziękuję Bogu za to, że Krzyś jest cały! − ucieszył
się brat Leszek.
Tata zdziwił się.
− Skąd wiesz, Leszku, co się stało?
Brat Leszek opowiedział tacie:
− Potrzebowałem paliwa do auta i kiedy byłem na stacji
benzynowej, jakiś miły człowiek też przyjechał po paliwo.
Opowiedział mi, jak o mało nie przejechał
małego chłopca. Dziękował Bogu za Jego
opiekuńczą rękę.
Rodzina Krzysia też była szczęśliwa. Byli
tak wdzięczni Bogu za Jego miłość do każdego i za to, że zachował Krzysia.
Przy kolacji tata dziękował znowu Bogu
za opiekę nad nimi wszystkimi tego dnia,
a szczególnie nad jego małym synkiem. Ale
wszyscy zrozumieli, że oni też muszą zrobić
to, co do nich należy. Muszą być na przyszłość bardziej czujni.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, marzec 2021
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Przesłanie
na to Boże Narodzenie
—ciąg dalszy na str. 9
tę instrukcję i przyjąłem uzdrowienie, jakie daje nowe
narodzenie (Ew. Jana, rozdział 3), stając się nowym
stworzeniem w Chrystusie Jezusie (2 Kor 5,17).
A co z tobą? Oto znowu mamy Święta Bożego
Narodzenia! Czy należysz do Pana, czy niestety nadal
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przechodzisz obok słów doktora Łukasza, nie przyjmując ich dla swojego zbawienia?
Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeśli nie narodziłeś się na
nowo, módl się z głębi serca w pokucie: „Drogi Jezu,
proszę przebacz mi moje grzechy. Wejdź do mojego serca
teraz i mieszkaj w nim jako mój Zbawiciel. W imieniu
Jezusa. Amen”.
Pilgrim Tract Society
Randleman, NC 27317
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Oczyszczanie dachu
Pewnego dnia, kiedy Janek wyjrzał przez okno, zobaczył coś dziwnego.
− Mamo! – krzyknął − Pan Wagner jest na dachu.
I odgarnia śnieg.
Mama i Teresa podeszły do okna.
− Nigdy nie widziałam, żeby nasz sąsiad to robił −
powiedziała mama. − Ale chyba też nie widziałam dotąd
tyle śniegu na dachach.
Janek przytaknął.
− Tej zimy mamy mnóstwo śniegu. Ale czemu pan
Wagner nie lubi mieć go na swoim dachu? Przecież śnieg
na górze nikomu nie przeszkadza.
− Zapytajmy tatę, kiedy wróci − zasugerowała mama.
− Może jest jakiś powód, dlaczego nie powinno być tyle
śniegu na dachu.
W czasie kolacji Janek opowiedział tacie, co robił pan
Wagner.
− Czy domyślasz się, tato, po co zawracał sobie głowę,
żeby odgarnąć śnieg z dachu?
Tata stwierdził:
− Dzisiaj u nas w pracy ludzie o tym rozmawiali. Na
jednym z domów w mieście zawalił się dach, bo śnieg na
nim był za ciężki.
− Na naszym dachu też jest dużo śniegu − zasugerowała Teresa. Jej głos wyrażał troskę.
− Chyba jutro zabiorę się do odgarniania − odparł tata.
− Ale nie martw się o nasz dach, Teresko. To jest mocny,
dobry dach.
Następnego dnia była sobota i tata nie poszedł do pracy.
Po skończeniu zajęć w stodole obaj z Geraldem poszli
po szufle.
− Czy ja też mogę wejść na dach? − zapytał Janek
z nadzieją.
− Nie − odpowiedział tata. − To jest zbyt niebezpieczne.
Części dachu mogą być oblodzone, mógłbyś się poślizgnąć i spaść.
Janek był taki rozczarowany! To nie było sprawiedliwe,
że Gerald mógł wejść na górę, kiedy on nie mógł.
− Możesz poodgarniać śnieg tu na ziemi − powiedział
mu tata. − Proszę cię, odśnież ścieżkę do drzwi szklarni.
Wkrótce będziemy musieli wysprzątać szklarnię i przygotować ją na rośliny. Ale najpierw potrzebna jest nam
ścieżka, ż by tam dojść. − Tata wręczył szuflę Jankowi.

Janek powoli sięgnął do szufli. Powoli wlókł się ku
szklarni. Wetknął szuflę w zaspę i odgarnął trochę.
Nagle zatrzymał się. Obserwował, jak tata i Gerald
wspinają się po drabinie. Zaczynając od góry drabiny, zsuwali śnieg łopatą na dół, a on spadał gwałtownie niczym
biały wodospad.
Janek przyglądał się przez cały czas. Ale super byłoby
spychać takie masy śniegu! Gdyby tylko tata pozwolił
mu wejść na dach!
Nagle Janek zauważył, że tata spogląda ku niemu
surowo. Odwrócił się i przerzucił jeszcze kilka łopat
śniegu. Ale nie spieszył się za bardzo.
Po chwili tata i Gerald przesunęli się na drugą stronę
dachu. Janek pomyślał, że tata stamtąd już go nie może
dojrzeć. Usiadł przygnębiony na zaspie.
Nagle usłyszał głos taty:
− Janek, prosiłem cię, żebyś odśnieżył ścieżkę do
szklarni. Co się stało?
Janek odwrócił się szybko. Tata stał tuż obok.
− Myślałem, tato, że jesteś na dachu − odrzekł Janek
zażenowany.
− Zszedłem, żeby sprawdzić, jak ci idzie − oznajmił
tata. − Niewiele udało ci się odgarnąć.
Janek wymamrotał:
− Chciałbym odśnieżać dach.
− Janku, powiedziałem ci, że nie możesz. Prosiłem cię
o usunięcie śniegu w tym miejscu. To źle, że masz ochotę
na coś innego. Powinieneś sumiennie wykonać to, o co
się ciebie prosi − tłumaczył tata.
− Przepraszam − odrzekł Janek. − Zaraz się bardziej
postaram.
− To dobrze − uśmiechnął się tata zachęcająco. −
Możesz nauczyć się solidnego wykonywania przy pracy,
nawet kiedy ja cię nie widzę.
Tata wspiął się na drabinę i wkrótce zniknął za wierzchołkiem dachu. Janek pracował. Jego szufla sprawnie
przerzucała na bok duże ilości śniegu!
Zaczerpnięto z Wee Lambs, styczeń 2021
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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fragment

KSIĄŻKI

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

Sristi
Część jedenasta

ROZDZIAŁ 35

Nauki przyrodnicze i bazylia
Sristi rozłożyła swój podręcznik do przyrody na stoliku przed sobą. Co za ulga wreszcie mieć stoliki i krzesła w szkole! O ileż łatwiej było pisać na stole, niż próbować utrzymać wszystko w równowadze na kolanach albo
pochylać się nad podłogą.
Kiedy nauczyciel wszedł do klasy, Sristi szybko zerwała
się na nogi wraz z pozostałymi uczniami.
− Dzień dobry panu − powiedzieli wszyscy i skłonili
się lekko.
− Dzień dobry, dzieci – przywitał się nauczyciel. −
Możecie usiąść.
Jakiś spóźniony uczeń wszedł do sali. Przewodniczący
klasy ukarał go obok drzwi, uderzając go kilka razy kijem.
Hari ledwo to zauważył.
− Dzień dobry panu. − Ukłonił się w kierunku nauczyciela i poszedł na swoje miejsce.
− Dziś zaczynamy nowy dział − oznajmił pan od przyrody. Był to nowy nauczyciel i postanowił zignorować
Hariego, który był wyższy i silniejszy od niego.
− Niech wszyscy otworzą na pierwszej stronie i będziemy
czytać razem.
Kiedy Sristi kartkowała swój podręcznik, z krytego
strzechą dachu spadł na jej książkę jakiś żuk. Strzepnęła
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Jyoti Nepal
go szybko, ale wylądował na książce Hariego, który siedział przed nią. Trzasnął owada swoim podręcznikiem.
Potem każdy czytał jakiś fragment na głos; niektórzy
powoli, inni szybko, a jeszcze inni po cichu. W klasie brzęczały muchy. Jakiś ptak wleciał do środka i usiadł na krokwiach. Umysł Sristi wędrował podczas czytania o kościach małp. Był to kolejny nudny dzień w szkole.
Nauczyciel zaczął o czymś mówić. Sristi z trudem usiłowała uważać.
− … i dlatego, rozumiecie, nie ma chrześcijan naukowców, a żaden naukowiec nie jest chrześcijaninem – dokończył wypowiedź.
Sristi nagle odzyskała przytomność umysłu. Rozejrzała
się wokół siebie. Niektórzy uczniowie spoglądali na nią
w oczekiwaniu na jej reakcję. Spojrzała na Sarę, ale koleżanka patrzyła w swoją książkę. Hari pokazał na nią i roześmiał się. Inni uczniowie spoglądali to na nią, to na niego,
chichocząc. Sristi wpatrywała się intensywnie w nauczyciela, nagle zaintrygowana tym, co mówił. Czy wiedział,
że ona jest od niedawna chrześcijanką? Nie, najwyraźniej
nie wiedział. Nie znał nikogo z uczniów. Bała się zapytać
go, dlaczego nie ma chrześcijan wśród naukowców.
W porze obiadowej Sristi odesłała Himala do domu
i pobiegła za Sarą.
− Czekaj! Czekaj! − wyciągnęła Sarę na bok z tłumu uczniów zmierzających do domu na posiłek.

Sara spojrzała na zaczerwienioną twarz Sristi.
− O co chodzi?
− Ja... czy ty... pamiętasz? − Sristi nadal myślała o tym,
co powiedział pan od przyrody, ale obojętna mina Sary
sprawiła, że przestało to być aż tak ważne.
Hira biegła za nimi i dogadywała.
− Pospieszcie się, wy dwie, inaczej nie zdążycie zjeść
obiadu. Nie pozwólcie, żeby papaja spadła wam na głowę!
− Chodzi mi o to, co powiedział nauczyciel na lekcji,
że żaden chrześcijanin nie jest naukowcem. Co o tym
myślisz?
− O! − roześmiała się Sara. − To kompletnie nieprawda!
Mój tata mówił, że kiedyś pewnie to się wydarzy na lekcji
przyrody.
− Ale skąd wiesz, że to nieprawda? − nalegała Sristi. −
Znasz jakichś naukowców?
− Wiem, że to nieprawda, ponieważ mam w domu czasopismo pełne artykułów napisanych przez chrześcijańskich naukowców. I wielu sławnych naukowców w naszej
książce do przyrody to chrześcijanie. Nasz nauczyciel
pewnie o tym nie wie.
− Nie masz już dość tego, że inni się z ciebie naśmiewają? − zapytała Sristi.
− Oczywiście! − powiedziała Sara. − Ale staram się
pamiętać, że jeśli ludzie się ze mnie naśmiewają dlatego,
że idę za Jezusem, to według Jego słów powinnam się
z tego cieszyć. Ludzie mówią różne rzeczy, ponieważ nie
znają prawdy. Ja staram się dowiadywać, co jest prawdą,
i tego się trzymać, bez względu na czyjeś gadanie.
Sristi spojrzała z podziwem na swoją przyjaciółkę. Sara
wydawała się o wiele mądrzejsza, niż wskazywałby na to
jej wiek.
Później tego dnia Sristi siedziała na progu swojej chaty
z zeszytem na kolanach, próbując zapamiętać informacje na następny egzamin. Powtarzała je na głos kilka razy.
Czarna kura chodziła sobie w pobliżu, grzebiąc
w kurzu zagraconego, glinianego podwórka. Obok przeleciał jakiś motyl i wylądował na bazylii rosnącej w doniczce
przed chatą. Nagle kura zauważyła motyla. Podbiegła tak
szybko, jak się dało, trzepocząc skrzydłami, aż wreszcie
podfrunęła niezdarnie do góry i opadła na krzak bazylii. Małe gałązki ułamały się z trzaskiem, a kura złapała
motyla w swój dziób.
− Zabieraj swoją kurę od mojej bazylii! − wrzasnęła
sąsiadka, wybiegając z chaty z wielką łyżką w dłoni. Sristi
spojrzała i zerwała się na nogi. Tulsi Maya zamachnęła

się na kurę swoją łyżką, ale uderzyła tylko w bazylię.
Kura wraz ze schwytanym motylem szybko schroniła się
w chacie Sristi.
− Jeśli jeszcze raz złapię twoją kurę w pobliżu mojej
bazylii, zrobię z niej rosół! − wrzasnęła piskliwie Tulsi
Maya. Sristi weszła do chaty, usiadła na łóżku i gapiła się
na swoją kurę.
Tego wieczora przy kolacji w przyćmionym świetle oliwnej lampki przysłuchiwała się kłótniom sąsiadów. „Czemu
zawsze się kłócą ze sobą przy stole?” − pytała samą siebie
w myślach. Wzdłuż całego obozu słychać było, jak po kolacji brzęczały garnki i stukały talerze myte w ciemnościach.
Sristi zaoferowała się umyć naczynia dla amy. Zebrała
je do miski i wyniosła na zewnątrz, niosąc też dzbanek
wody, żeby je opłukać.
Potem w łóżku owinęła się kocem po szyję i czekała, aż
dźwięki hałaśliwego obozu ucichną przed snem. Myślała
nad wydarzeniami dnia, cofając się do chwili, kiedy
nauczyciel zakpił sobie z chrześcijan − to wspomnienie
napełniło ją nieco mściwymi odczuciami. Czemu Sara się
tym nie przejęła? Ona jest taka silna. „Jak to możliwe,
że uczniowie w szkole nie drwią z osób, które czczą ziele
bazylii?” − myślała Sristi.
Nareszcie w obozie zrobiło się cicho. Himal pochrapywał cichutko przez sen. Sristi burczało w brzuchu z głodu.
Od kolacji minęło już kilka godzin. Była noc, a ona nie
mogła spać. Po cichu wstała i ruszyła w kierunku półki,
szukając po ciemku palcami paczki ciastek. Nagle zabrzęczała łyżeczka i spadła z półki. Sristi wstrzymała oddech
i stała przez chwilę nieruchomo, ale nikt się nie obudził.
Namacała ciastka, wzięła je i powoli wyszła na zewnątrz
otworzyć opakowanie, by nie szeleściło w chacie.
Usiadła na schodku w ciemności, chrupiąc ciastka.
Nie mogła przestać myśleć o bazylii. Przypomniała sobie
rzeczy, które czciła jeszcze niedawno: krowy, psy, wrony,
drzewa, skały, a raz w roku podczas wielkiego święta
nawet swojego małego braciszka. To wszystko było takie
śmieszne.
Ale wkrótce przestała się śmiać. Spojrzała na rozgwieżdżone nocne niebo.
− Boże Stwórco − powiedziała, a jej serce było tak pełne
zachwytu, że o mało nie wybuchło. Łzy spływały po jej
twarzy. − Dziękuję Ci tak bardzo − modliła się. − Dziękuję,
że pozwoliłeś mi siebie poznać. − Pomyślała o Radżu,
żyjącym gdzieś daleko innym życiem razem z ojcem. −
O Boże, proszę Cię, pomóż im też poznać Ciebie.
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ROZDZIAŁ 36

Wroga sąsiadka
Rano Sristi włożyła zeszyt Himala do swojej torby.
Spakowała też swoją Biblię i śpiewnik. Ama odprowadziła ją za drzwi i zamknęła za nimi. Himal podskakiwał
i kręcił piruety po drodze. Przechodzili obok chaty
sąsiadki. Córka Tulsi Mayi siedziała na progu, łuskając
groch.
Sristi cieszyła się, że nie wypuściła rano swojej kury,
żeby wałęsała się po okolicy. Ptak siedział bezpiecznie pod
swoim koszem w kuchni. Córka Tulsi Mayi wykrzykiwała
w kierunku Sristi i śmiała się, kiedy ją mijali.
− Idziecie po pieniądze?
Sristi namacała w kieszeni pieniądze, które niosła jako
specjalną ofiarę na sierociniec. Ale jak mogła wyjaśnić to
komuś, kto tylko chciał z niej szydzić?
Z wielką ulgą dotarli wreszcie do domu Sary po drugiej
stronie obozu. Kilka rzędów klapek i butów na zewnątrz
przed drzwiami wskazywało na to, że mała chata jest już
pełna ludzi. Rodzina Sristi przyłączyła się, znajdując miejsce na podłodze, żeby usiąść po turecku. Sara uśmiechnęła się i wsunęła coś w dłoń Sristi, zanim zaczęli śpiewać. Sristi spojrzała w dół − to był kolorowy magazyn.
Odwzajemniła uśmiech i powiedziała:
− Dziękuję!
„Przynoszę Ci, Panie, serce pełne dziękczynienia1” −
każdy śpiewał z całej siły. Śpiewali wiele pieśni, potem
modlili się, a następnie tata Sary otworzył Biblię, żeby
rozpocząć nauczanie.
Sristi głęboko wciągnęła powietrze przy słowach:
„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego
bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy
wam wyrządzają zło i prześladują was”2.
W drodze do domu Sristi milczała. Koza przywiązana
obok chaty głośno beczała. Himal zabeczał w odpowiedzi. Potem gdzieś zaszczekał pies. Himal zaszczekał również. Potem zapiał kogut i znowu chłopiec przedrzeźniał
go pianiem. W końcu Sristi powiedziała:
1
Pieśń autorstwa Johna D. Khavasa z Kalimpong w Nepalu. Pieśń została napisana w języku
nepalskim, a potem autor przetłumaczył ją na angielski.
2
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− Himal, przestań!
Matce to nie przeszkadzało, ale Sristi była okropnie
zakłopotana. Wtedy przypomniała sobie wersety z Biblii
i pomyślała: „Jeśli muszę kochać moich wrogów, to przecież tym bardziej muszę kochać mojego małego braciszka”.
Zawołała na niego znowu.
− Mam coś dla ciebie, mały braciszku! − Wyjęła czekoladę. To była jej ostatnia i jedyna czekolada.
− Ama, chcę coś zrobić dla rodziny Tulsi Mayi − powiedziała do matki, zmotywowana nagle do czynienia dobra.
− O czym myślisz, córeczko? Nie mamy nic, co moglibyśmy im dać. Jesteśmy od nich biedniejsi. Możemy tylko
podzielić się z nimi ewangelią, ale Tulsi Maya w ogóle nie
słucha, kiedy mówię o Jezusie. Naprawdę nic nie możemy
dla nich zrobić. Może po prostu nie zwracać na nich
uwagi. Kiedy biją się w nocy albo kiedy krzyczą na siebie
nawzajem, będziemy cierpliwi i nie będziemy narzekać.
Kiedy mijali jej chatę, Tulsi Maya siedziała na zewnątrz,
robiąc na drutach.
− Uwaga, idą cudzoziemcy! − powiedziała głośno do
swojej córki. Matka Sristi otworzyła drzwi kluczem,
a Sristi odwiesiła torbę na ścianie kuchni.
Jej czarna kura gdakała głośno, chętna do wyjścia na
zewnątrz. Kiedy Sristi odkryła kosz, kura podniosła się.
− Ama, zobacz! − pisnęła dziewczynka. − Moja kurka
zniosła jajko − pierwsze jajko!
Himal przyszedł się przyjrzeć. Sristi ostrożnie podniosła jajko. Było nadal ciepłe: gładkie, czyste, brązowe jajko.
− Jakie ładne! − powiedział Himal i zrobił wielkie oczy.
Chciał wziął jajko do ręki, ale Sristi bała się, że je rozbije.
Natychmiast pohamowała rosnącą frustrację, spojrzała
na braciszka i położyła jajko w jego wyciągniętej dłoni.
Był bardzo ostrożny i nie rozbił jajka. Kura wędrowała po
kuchni, gdakając i domagając się wypuszczenia z chaty.
Nagle Sristi zrozumiała, co dokładnie ma zrobić.
Najpierw jednak zapytała matkę.
− Jesteś pewna, córko? Wiesz, że nie będziesz mogła jej
odebrać z powrotem.
− Tak, ama − odparła Sristi, podnosząc swoją małą
czarną kurkę i jednocześnie koszyk. − Chodź ze mną,
Himal − oznajmiła. I malec ruszył za nią.
Wyszła za drzwi, minęła drzewo bananowe i zatrzymała się przed chatą Tulsi Mayi i jej córki. Podniosły
oczy do góry. Umysł Sristi nagle ogarnęła mgła. Co ma
powiedzieć?

− Ja... − spojrzała na swoją kurkę, a potem na Tulsi
Mayę. − Ja... chciałam podarować wam moją kurkę.
Zdumiona Tulsi Maya odłożyła druty z robótką.
− Jezus troszczy się o was i ja też − powiedziała Sristi.
Położyła kurę na kolana Tulsi.
Himal szturchnął Sristi łokciem w bok.
− Co ty robisz? – zapytał głośnym szeptem.
− Daj jej też jajko − powiedziała Sristi i Himal wyciągnął
rączkę do sąsiadki. Wzięła od niego ciepłe jeszcze jajko.
Tulsi Maya nie miała nic do powiedzenia.

ROZDZIAŁ 37

Chrzest
− Sristi, co się dzieje?
Głos Hiry zaskoczył dziewczynkę, która kucała przed
plastikową miską pełną wody, zanurzając dłonie w mydlinach. Ugniatała ubrania, tak jak ugniata się ciasto roti.
− O, Hira! − wykrzyknęła, odgarniając włosy z oczu
i przenosząc niechcący mydliny na twarz. − Co tu robisz?
Będziesz miała przykrości.
− Słuchaj, ja musiałam przyjść i zobaczyć, jak ci się wiedzie. Tęsknię za tobą.
Sristi przełożyła ubrania do czystej wody, żeby je wypłukać i chlupotała nimi w wodzie w górę i w dół.
− Jeśli tak za mną tęsknisz, to czemu zawsze mnie ignorujesz? Nawet na mnie nie patrzysz.
− Przecież teraz na ciebie patrzę − powiedziała Hira.
− Czy twoi rodzice nadal mnie nienawidzą?
− Hm... Oni cię wcale nie nienawidzą. Nigdy cię nie
nienawidzili. Oni tylko... chodzi o to... nie podoba im
się to, co robisz. Ale przekonuję ich, że wkrótce zmienisz decyzję.
− Jaką decyzję? − Sristi przestała płukać ubrania, żeby
spojrzeć na swoją koleżankę.
− No... wiesz jaką... że zostałaś chrześcijanką i tak dalej.
− Mam nadzieję, że nigdy nie odwrócę się od poznania
Boga − odpowiedziała stanowczo Sristi, a w jej sercu wzbierała odwaga. − A nawet właśnie jutro przyjmuję chrzest,
aby pokazać wszystkim, że jestem uczennicą Jezusa.
Hira sapnęła z wrażenia.
− Poważnie? − Spojrzała na Sristi wielkimi oczami pełnymi smutku.
− Możesz przyjść i zobaczyć chrzest. Potem będzie
piknik i przyjedzie też specjalny mówca.

− Sristi, wiesz, że moja mama nie...
− To ją też przyprowadź. Po prostu to zrób! − Sristi podniosła się, aby wykręcić wodę z koszuli Himala. Skręciła
ją tak mocno, jak tylko mogła, wyciskając z niej wodę.
Wręczyła ją Hirze, która powiesiła koszulę na sznurze do
prania.
− Nie przeraża cię ten chrzest? − zapytała Hira.
− Nie będę sama. Ama też zostanie ochrzczona i Sumita
ze swoim synem. Przez kilka tygodni odbywaliśmy specjalne spotkania przygotowujące do chrztu. Tata Sary
chciał się upewnić, czy wierzymy w Jezusa jako Zbawiciela,
a nie w chrzest jako nasze zbawienie.
Poranek w dniu chrztu był ciepły i bezchmurny. Sristi,
Himal i Czandra szli ostrożnie przez wysypisko śmieci na
brzegu rzeki. Widzieli nadchodzących ludzi. Na żwirowym miejscu tuż nad wodą kilku mężczyzn już rozpalało
ogień pod dwoma ogromnymi garnkami − jednym do
gotowania ryżu pulao3, a drugim do gotowania warzyw.
Czandra przykucnęła pomiędzy dwiema siostrami, które
kroiły cebulę. Sristi rozglądała się w poszukiwaniu Sary.
− Sristi! Wyciągnij Himala z wody! − krzyknęła ama.
Himal już był do kolan mokry, stojąc w strumieniach
wody. Syn Sumity brnął ku niemu, żeby go wyciągnąć.
Sristi poprowadziła go w kierunku wielkiego głazu, na
który mógł się wspiąć i mieć jakieś zajęcie. Głaz był od
niej wyższy. Oboje wdrapali się na jego szczyt. Sristi nie
zdołała dojrzeć rodziny Sary, ale zobaczyła Hirę biegnącą
po żwirze i matkę Hiry tuż za córką.
Uśmiechnęła się i pomachała ręką do kochanej, nieprzewidywalnej Hiry. Inni znajomi też zmierzali ku rzece,
niosąc Biblie i śpiewniki. Jakaś grupa kobiet przerwała
pranie w rzece i stały teraz, przyglądając się chrześcijanom. Półnagie dzieci w różnym wieku, które pływały
w wodzie, teraz wdrapywały się na brzeg, żeby obserwować grupę wierzących.
Nagle Himal ześlizgnął się z głazu. Wylądował na
nogach i zaczął biec.
– Himal! Czekaj! – krzyknęła Sristi, zsuwając się za nim.
Rzucił się na jakiś cień za kamieniem.
– Zobacz, duża siostro! – krzyknął.
Podeszła bliżej, akurat w sam raz, żeby złapać go na tym,
jak ściska mocno w dłoniach żabę.
– Oj, nie zabijaj tego biednego stworzenia! – krzyknęła.
3

Ryż pulao − ryż gotowany z przyprawami.
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Jej brat wypuścił żabę i szedł za nią, kiedy w podskokach
kierowała się między kamienie.
Wkrótce Hira pędziła dookoła głazu, wołając do Sristi:
– Chodź szybko! Zgadnij, kto tu jest! – powiedziała,
prawie tracąc dech.
– Czy Sara już jest? A co z Gitą? Widziałaś ją? – zapytała Sristi.
– Tak, Sara już idzie i zgadnij, kto z nią jest!
– Nie wiem. Powiedz mi! – powiedziała Sristi, próbując
strząsnąć kurz ze swojej długiej kurta suruwal.
– Sama chodź, to zobaczysz! Biali cudzoziemcy!
Sristi rzuciła się, łapiąc żabę jedną ręką, a ciągnąc
Himala drugą.
– Auć! Duża siostro, nie ciągnij! I oddaj mi żabę! Za
mocno ją ściskasz! – pisnął Himal.
– Nie, Himal, wcale nie ciągnę cię za mocno. Oddam
ci żabę, kiedy tam dojdziemy. Musimy iść tędy, a nie tamtędy – powiedziała Sristi. – Niedługo zacznie się chrzest.
Chodźmy zobaczyć, kto tam jest. Chodź, malutki.
Kiedy tylko ponownie dołączyła do grupy wierzących,
nagle się zatrzymała. Hira wpadła prosto na nią.
– Co jest? – sapnęła Sristi?
– Coś nie tak? – zapytała ją znowu Hira.
Sristi upuściła żabę.
– Patrz, Hira! Ta dziewczynka – znam ją! Ma na imię
Rut!
Dla Sristi i Rut było to radosne spotkanie. Obie wywołały sporo zainteresowania wśród zdumionych wierzących,
ponieważ od razu zaczęły rozmawiać i próbowały wszystko
wyjaśnić rodzinie Sary. Hira obserwowała z szeroko otwartymi oczami, jak Sristi wita się z rodzicami Rut. Nie miały
wiele czasu na rozmowę przez nabożeństwem, ale każdy
uśmiechał się na widok ich podniecenia.
Tata Rut wstał, aby wygłosić kazanie – do wierzących,
niewierzących, do praczek i do pływających. Głosił na
temat łaski Boga i Jego miłości. Następnie starsi zboru
ochrzcili nowych wierzących.
Po chrzcie mama Sary rozdawała wielkie talerze zrobione z liści.
– To Sumita je zrobiła – mówiła każdemu. Sumita przymocowała szerokie liście do szczapek drewna i wysuszyła
je, nadając im kształt płytkich miseczek.
Rut była wszystkim zachwycona.
– Uwielbiam takie wiejskie przyjęcia! Jedzenie w mieście ani w połowie tak nie smakuje. – Nabrała trochę ryżu
ręką do ust. – Mniam! Lubię jeść rękami, ale mama nie
aprobuje, kiedy w domu próbuję tak jeść!
34

Ziarno Prawdy • grudzień 2022

Dzbanek z wodą krążył dookoła. Sristi wzięła go i przechyliła głowę do tyłu, wlewając wodę prosto do ust bez
dotykania nimi dzbanka. Potem podała wodę Sarze. Sara
z łatwością wypiła i przekazała dzbanek Rut. Rut, która
nie była przyzwyczajona do picia wody w ten sposób,
zmoczyła sobie ubranie. Każdy się z tego śmiał i wszyscy,
włącznie z Rut, świetnie się bawili.
– Powinnam założyć śliniaczek! – pisnęła.
– Jak poznałaś Sarę? – zapytała Sristi Rut, kiedy tylko
wreszcie mogły rozmawiać. Rut opowiedziała historię, jak
jej rodzina odwiedziła obóz Beldangi 2 i spotkała tam
rodzinę Sary.
– To wtedy właśnie moi rodzice zostali uczniami Jezusa
– powiedziała Sara. – Potem powiedzieli mi i ja też uwierzyłam w Jezusa. Kiedy byłam mała, było u nas okropnie. Mój tata pił i wdawał się w bójki. To był taki wstyd,
kiedy siedział w więzieniu. Bardzo byłam szczęśliwa, że
został prawdziwym uczniem Jezusa. Teraz jest całkowicie
inny i nieraz się zastanawiam, co by było z nami, gdyby
nie uwierzył zwiastowaniu twojego taty.
– Żałujesz, że zmieniłaś imię po uwierzeniu w Jezusa?
– zapytała Rut.
– Ani trochę! – powiedziała Sara. – Nie jestem tym
kimś, kim byłam.
– Zawsze zastanawiałam się nad twoim imieniem. Czy
to oznacza, że kiedyś nazywałaś się inaczej? – przerwała jej
Sristi. Ale jeszcze zanim Sara zdążyła odpowiedzieć, inne
pytanie przyszło Sristi do głowy. – Czy ja też będę musiała
zmienić imię?
– Nie – wytłumaczyła Rut. – Ty nie musisz zmieniać
imienia. Sara została kiedyś nazwana na cześć bogini, dlatego musiała je zmienić. Ale twoje imię ma zupełnie dobre
skojarzenia.
Sristi westchnęła z ulgą. Kiedy jadła, wracała myślami
do wydarzeń z poprzednich lat. Próbowała opowiedzieć
Rut wszystko, co się wydarzyło w międzyczasie, ale było
tego za dużo. Tak wiele rzeczy złożyło się razem, by doprowadzić dzisiaj do ich spotkania.
– Kiedy ostatnim razem się widziałyśmy, byłaś moją
koleżanką. Ale teraz jesteś moją siostrą!
Sristi uśmiechnęła się. Jej życie zmieniało się pod tak
wieloma względami.

Fragment książki Sristi
Christian Light Publications, Inc., 2019
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Emmanuel
(wiersz wigilijny)
Ew. Mateusza, rozdz. 1,18–25
Był taki mąż – cieśla Józef
Który brzemienną małżonkę Miriam
Pragnął oddalić potajemnie
Z tą myślą spać się położył
W nocy
Powstrzymał go anioł Pański
Sen był proroczy
Plan cieśli nie powiódł się
Dziecię przyszło na świat
W Judzkim
Betlejem
W szałasie pasterzy owiec
Zabrakło miejsca miejsca wśród możnych
Boży Syn kwilił na sianku
W zwierzęcym k o r y t k u
Dziś –
Po dwóch tysiącleciach
W ten grudniowy wigilijny wieczór –
Jest realną obecnością
Ż YJ E !
Już niemowlęciem nie jest
Niepotrzebne Mu pieluszki
Wydoroślał!
Zawisł na krzyżu zamiast nas
I po trzech dniach
Zmartwychwstał
Zwyciężył śmierć!
Teraz
Przed biesiadną wieczerzą
Nim biel opłatka dotknie naszych warg
Oddajmy mu pokłon
Jak mędrcy ze Wschodu
Niech Zbawca Świata
Emmanuel
Lśni w sercu na wieki!

—Wacław Pomorski
Zaczerpnięto z tomu W stronę światła

Niezliczone obietnice
—James Baer

Tekst wiodący: 2 List Piotra 1,4.
W Chrystusie wszystkie obietnice są „tak” i „amen” na chwałę Boga. To samo
w sobie jest jedną z tych błogosławionych obietnic Boga. Gdybyśmy poświęcili
czas na spisanie każdej obietnicy, którą Bóg dał ludzkości w swoim Słowie,
zadziwiłoby nas, jak wiele pociechy możemy z niego zaczerpnąć. On obiecał
zaspokoić nasze potrzeby na wiele cudownych sposobów.
Popatrzmy chociaż na kilka z nich. W Liście do Hebrajczyków 6,17−20 mamy
obietnicę, że dla Boga kłamstwo jest czymś niemożliwym. To już na początek
daje nam mocne pocieszenie − każda obietnica, którą On wypowiedział, jest
na tak i amen.
Dalej tekst mówi, że środki do ucieczki od zepsucia i żądzy tego świata – oraz
do przyjęcia natury Boga – zawarte są w tych nadzwyczaj cudownych i cennych
obietnicach Bożych.
Trzecia obietnica znajduje się w Ewangelii Jana 1,12. Wierząc Jezusowi
i przyjmując Go, mamy obietnicę mocy stania się dziećmi Bożymi. Nawet kilka
z tych obietnic już udowadnia, jak obfita jest łaska Boga wobec nas, a jest ich
przecież o wiele więcej.
Przyjrzyjmy się obietnicom duchowego wypełnienia: „[...] abyście zostali
napełnieni całą pełnią Boga” (Ef 3,19). Czy nasz umysł potrafi to pojąć?
A także: „napełnieni owocami sprawiedliwości [...]” (Flp 1,11). „[...] abyście
byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym
zrozumieniu” (Kol 1,9).
Takie obietnice mamy w obfitości w Jezusie Chrystusie! Skłońmy się przed
Nim teraz i wyznajmy, że nasza wiara jest zbyt mała, i dziękujmy Mu za każdą
daną nam obietnicę.
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