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3„Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję.” (List do Rzymian 15,4).

Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na 
tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. Księga Habakuka 2,2

Wysychanie

Starożytna przypowieść mówi o kobiecie, która niosła 
dzban pełen jedzenia. W pewnym momencie urwała się 
rączka od naczynia i cała zawartość zaczęła wysypywać 
się na  drogę, czego właścicielka nie zauważyła. Kiedy 
weszła do domu, okazało się, że dzban jest pusty1.

Choć nie uważam tej przypowieści za natchnioną 
przez Boga, sprowokowała mnie do przemyśleń. Oczyma 
wyobraźni zobaczyłem tę kobietę, jak bierze dzban  
z żywnością na cały dzień. A potem idzie do domu, 
nie wiedząc, że stopniowo wszystko traci. Wyobraźcie 
sobie jej rozczarowanie, gdy w domu okazało się, że to, 
co miało zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa, rozsy-
pało się po drodze.

Czy twój garnek jest dziurawy? W Ewangelii Łukasza 
21,34 jest mowa dokładnie o tym: „Pilnujcie się, aby 
wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem 
i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył”. 
Inny trzeźwiący werset, który powinniśmy sobie co jakiś 
czas czytać, pochodzi z Pierwszego Listu do Koryntian 
10,12: „Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby 

1 Ta przypowieść pochodzi z Koptyjskiej Ewangelii Tomasza, niekanonicznej księgi odkrytej w 
1945 roku w Egipcie wśród innych manuskryptów znanych jako biblioteka z Nag-Hammadi. 
Nie wiemy, czy wypowiedział ją Jezus, jak przypuszczają niektórzy; przytaczamy ją jedynie 
jako pewien materiał do przemyśleń. 

nie upadł”. Powinniśmy sprawdzać nasz dzban, żeby 
się upewnić, czy nie cieknie.

Bywa, że w codziennej rutynie zapominamy  
o najważniejszych aspektach naszej wiary. Zbaczamy 
na manowce i pozwalamy, żeby troski o byt obciążyły 
nasze serca. Z czasem zaczynamy się z tym czuć wygod-
nie, aż w końcu przechodzi to w nawyk.

Wreszcie niemal nieświadomie zaczynamy tracić 
wrażliwość na Boży głos. Sprawy Królestwa Bożego 
powoli tracą swój blask. Nasz umysł zaczyna być 
owładnięty innymi rzeczami. Zło zakorzenia się w nas 
tak głęboko, że nawet już tego nie zauważamy. Powoli 
tracimy pokój, który kiedyś mieliśmy... jak kobieta, 
która niosła dzban...

Idziemy do domu, nie zdając sobie sprawy z tego, co 
tracimy. Nasz czas i myśli poświęcamy innym rzeczom. 
Piasek w klepsydrze naszego życia powoli się przesy-
puje, a sprawy Królestwa Bożego nie są już dla nas tak 
istotne. Idziemy dalej. Oliwa powoli uchodzi z naszej 
lampy, ale przyzwyczailiśmy się już do słabego światła. 
Dzban nadal cieknie. Czy zauważymy to, zanim doj-
dziemy do domu?

—Alvin Mast

słowo
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Pewne starsze małżeństwo jechało samochodem na 
południe i zatrzymało się na stacji benzynowej, żeby 
zatankować. Potem ruszyli w drogę, ale po dwóch godzi-
nach żona zauważyła, że coś jest nie tak. Okazało się, że 
jadą na północ zamiast na południe. Zanim odkryli ten 
błąd, stracili cztery godziny. Tak bardzo zajęli się zaku-
pionymi przekąskami, że przeoczyli oznaczenia na auto-
stradzie. Gdy życie skupia się na małych sprawach, które 
mogą nawet nie być złe same w sobie, ale też nie pogłę-
biają chrześcijańskiego życia, zaczynamy zajmować się 
nie tym, co trzeba, i przestajemy patrzeć na znaki.

Przy okazji uznajemy, że mamy licencję na dalsze fol-
gowanie sobie. Małe sprawy zaczynają się mnożyć, aż 
pochłaniają nas tak dalece, że jesteśmy nimi „pijani”  
i zapominamy, dokąd idziemy. Gonimy za błahostkami, 
które znaczą niewiele albo nic, a w międzyczasie tracimy 
z oczu perspektywę działania Chrystusa w nas.

Taką błahostką może być na przykład pragnienie szcze-
gółowego poznania rzeczy, które nie prowadzą do ducho-
wego rozwoju, wtrącanie się w cudze sprawy, plotkowanie, 
niezdrowa rozrywka, a nawet wygórowane oczekiwa-
nia w stosunku do kościoła w sprawach mało istotnych  
u kandydatów do członkostwa. Bogacąc się skarbami 
tego świata, tracimy skarby Królestwa. W końcu życie 
robi się puste jak dzban kobiety z przypowieści.

Życie Chrystusowe może również uchodzić z ludzi 
zajętych pożądliwościami. Pociąg fizyczny między męż-
czyzną a kobietą jest dobry, jeśli kieruje nim Duch Boży. 
Właściwie małżeństwo bez niego nie może funkcjono-
wać prawidłowo. Jednocześnie wydaje się, jakby nasz 
świat był w stanie wcisnąć cielesność w każdą dziedzinę 
naszego życia. Musimy być czujni i unikać tych pogań-
skich trendów.

Jeśli zbyt mocno zajmujemy się atrakcyjnością fizyczną, 
często dzieje się to kosztem duchowych aspektów naszej 
osobowości.

Będąc w Japonii usłyszałem, że bogiem Japończyków 
są ich dobra materialne. Tak samo jest w wielu innych 
częściach świata. Pieniądze nie są złe, ale miłość do nich 
stanowi korzeń wszelkiego zła. „Korzeniem bowiem 

wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, prag-
nąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wie-
loma boleściami” (1 Tm 6,10). Gdy dążenie do boga-
ctwa staje się silniejsze od dbałości o dobra duchowe, 
wiara słabnie i staje się rachityczna. Ziemskie dobra są 
przeważnie grobem dla niebiańskich.

Pożądliwość, chciwość, zazdrość i zawiść często są 
związane z umiłowaniem pieniędzy. Potrzebujemy 
ich i dlatego pracujemy, ale musimy uważać, żeby ze 
wzrostem zamożności nasza uwaga nie przesunęła się 
ze wzrostu duchowego na materializm. Dzban zaczyna 
wtedy przeciekać...

Aby zapobiec nieszczelnościom w dzbanie, potrzebu-
jemy właściwej perspektywy Królestwa. Jezus powie-
dział w Ewangelii Mateusza 13,23, że Królestwo jest 
podobne do człowieka, który został posiany na dobrej 
ziemi. Usłyszał i zrozumiał Słowo, przynosząc wielki 
owoc. Życiowe troski nie powinny nas zmuszać do łata-
nia dziur w dzbanie – przede wszystkim dbajmy o to, 
żeby te dziury się nie robiły.

Zapamiętajmy sobie dobrze fragment z 2 Listu Piotra 
2,22: „Ale przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym 
przysłowiem: Pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia 
umyta do tarzania się w błocie”.

Powinniśmy kochać Boga i czytać Biblię, rozmyśla-
jąc nad nią, kiedy tylko można. Psalm 1 mówi, że bło-
gosławiony jest człowiek, który rozkoszuje się prawem 
Pana i rozmyśla nad nim dniem i nocą. „Będzie on 
bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, 
które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie 
zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się”. 

Nehemiasz dał nam wspaniały przykład oddania 
Bożemu powołaniu (zob. Ne 6,1-6).

„Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się 
dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się 
powodzi twojej duszy” (3 J 1,2).

 Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



„Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję.” (List do Rzymian 15,4).

Wartościowe życie 
modlitewne dziecka Bożego

5

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

„Gdy się znalazły twoje słowa, zjadłem je, a twoje 
słowo było dla mnie weselem i radością mego serca. 
Nazywam się bowiem twoim imieniem, PANIE, Boże 
zastępów!” (Jr 15,16). „O, jakże miłuję twoje prawo! 
Przez cały dzień o nim rozmyślam” (Ps 119,97). 
Pobożny człowiek „ma upodobanie w prawie PANA  
i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy” (Ps 1,2). 
Te fragmenty obrazują osobę odznaczającą się wielką 
miłością i pragnieniem Słowa Bożego, posiadającą rela-
cję z Bogiem nacechowaną konkretną komunikacją, 
inspiracją, a nawet radością. Czy na tym polega nasze 
doświadczenie, gdy ucztujemy u Bożego stołu? Czy 
może są sprawy, które bardziej nas zajmują?

Nasze życie składa się z wielu elementów takich 
jak praca, kościół i rodzina. Nasze życie modlitewne, 
zawierające wspólnotę z Bogiem, stanowi bardzo 
ważny aspekt codzienności, który może zostać przy-
tłumiony wieloma różnymi czynnikami. Życie mod-
litewne jest sprawą ducha i nie dzieje się samo tak po 
prostu. Jak w przypadku wszystkiego, co dobre, pod-
trzymywanie otwartej komunikacji z Bogiem wymaga 
włożenia pewnego wysiłku. Jeśli relacja z Nim robi 
się powierzchowna lub dorywcza, to przestanie być 
poważna i efektywna.

Dlaczego poważne życie modlitewne jest tak ważne? 
Bo dzięki niej nasz wewnętrzny, duchowy człowiek 
się odżywia. „Duch jest tym, który ożywia, ciało nic 
nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem 
i są życiem” (J 6,63). Nasze ciała fizyczne nie mogą 
żyć bez pokarmu i podobnie jest z prawdziwą ducho-
wością. Chrześcijanin musi wierzyć Bożym słowom 
i karmić się nimi, by utrzymać się przy duchowym 
życiu. Jezus powiedział: „Nie samym chlebem będzie 
żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust 
Boga” (Mt 4,4).

Hiob wiedział, że duchowy pokarm jest ważniej-
szy od naturalnego. „Od przykazania jego ust nie 
odchodziłem; ceniłem słowa jego ust bardziej niż 
mój własny pokarm” (Hi 23,12). Kto z nas ma ten-
dencję do zapominania o jedzeniu albo lekceważenia 
potrzeby posiłku? Głód i pragnienie duchowe są jesz-
cze ważniejsze.

Oto kilka przeszkód utrudniających war-
tościowe życie modlitewne

1. Obojętność. Szatan chce nam przeszkodzić, bo 
wie, że nasze życie modlitewne jest źródłem mocy. 
Trzeba pamiętać, że szatan nam się przeciwstawia, 
kiedy spędzamy czas na czytaniu Biblii, modlitwie 

—fragment kazania Marcusa Sommersa

NAUCZANIE



6  Ziarno Prawdy  •  styczeń 2023

czy oddawaniu czci Bogu. Często wykorzystuje  
w tym celu nasze skłonności do niedbalstwa. Chce 
nas trzymać z daleka od błogosławieństw płynących 
z przekonania o prawdzie. „Tymi przy drodze są ci, 
którzy słuchają; potem przychodzi diabeł i zabiera 
słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zba-
wieni” (Łk 8,12). Zauważcie, co przeciwnik robi, 
kiedy człowiek słyszy Słowo Boże.

Można by pomyśleć, że tymi przy drodze są 
zatwardziali grzesznicy, po których prawda spływa 
jak woda po kaczce. Ale ta myśl pochodzi od sza-
tana, żebyśmy jej nie zastosowali do siebie samych. 
Gdy słyszymy prawdę modląc się lub słuchając kaza-
nia, czasem mamy tendencję skojarzenia jej z potrze-
bami kogoś innego, zamiast zastosować ją we włas-
nym życiu.

2. Emocjonalizm. „A tymi na skale są ci, którzy, 
gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Nie mają 
jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy 
odstępują” (Łk 8,13). Słowo Boże było radością serca 
Jeremiasza. To dobrze, że ono porusza nas emocjo-
nalnie, ale uczuciowa reakcja to nie wszystko. Jeśli 
pójdziemy swoją drogą, nie wprowadzając w życie 
tego, co usłyszeliśmy, to Słowo na nic nam się nie 
przyda.

Szatan jest zadowolony, jeśli pobieżnie spojrzymy 
na kilka wersetów. Gdy czujemy się zbyt ponaglani, 
zbyt zmęczeni, zbyt zniechęceni, zbyt sfrustrowani 
lub jest nam zbyt niewygodnie, żeby naprawdę 
karmić się Słowem, to pragnie nas skłonić do pój-
ścia za własnymi uczuciami. Oczywiście uczucia 
na nas wpływają i mogą nam utrudnić koncentra-
cję, ale trzeba próbować wznieść się ponad emocje. 
Kierując się nimi, nie zapuścimy korzenia i będzie 
nam trudno przezwyciężać pokusy, a wtedy możemy 
nawet odpaść od wiary. Jeśli nie wprowadzamy  
w życie tego, co słyszymy, albo w ogóle nie słuchamy, 
szatan się cieszy.

3. Rozproszenie uwagi. „To zaś, które padło 
między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale 
odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia 
zostają zagłuszeni i nie wydają owocu” (Łk 8,14). 
Problem rozproszenia uwagi zdarza się, gdy mamy 
dobre intencje, ale występuje konflikt interesów. 
Nie wszystkie rodzaje rozproszenia uwagi są złe. 
Mamy konkretne zobowiązania w pracy czy w domu 

i w związku z tym ciąży na nas odpowiedzialność. 
Trudno się całkowicie oderwać od myślenia o pla-
nach i obowiązkach, kiedy próbujemy rozmawiać  
z Bogiem. Mimo to takie zakłócenia odbierają nam 
błogosławieństwo. Jeśli jesteśmy wyjątkowo zajęci, 
tym bardziej potrzebujemy żywej relacji z Nim.

Jednym z przykładów potencjalnego rozproszenia 
uwagi jest małżeństwo i obowiązki, które z niego 
wynikają, jak czytamy w 1 Koryntian 7,35: „Mówię 
to dla waszego dobra, nie aby zarzucać na was sidła, 
ale żebyście godnie i przyzwoicie stali przy Panu, nie 
dając się rozproszyć”. Małżeństwo jest bardzo war-
tościowym elementem życia, ale nie możemy pozwo-
lić, żeby cokolwiek trzymało nas z daleka od rela-
cji w Bogiem. Musimy się uczyć, jak pokonywać 
zakłócenia. 

Możemy nawet być zbyt zajęci działaniami dla 
Pana. Jeśli taka służba uniemożliwia nam codzienne 
wydzielenie czasu na rozmowę z niebiańskim Ojcem, 
to nasze wysiłki dla Jego Królestwa pójdą na marne. 
Na relacje z Panem trzeba mieć czas.

4. Literatura. Niezdrowa lektura − taka jak czy-
tanie romansów i książek przygodowych − psuje 
nam apetyt na głoszenie i słuchanie Słowa Bożego. 
Tak jak byle jakie jedzenie − smakuje dobrze i może 
nawet nie jest szkodliwe na krótszą metę, ale w końcu 
zbiera swoje żniwo. Z powodu cielesnej natury taka 
lektura może szybko nas pozbawić ochoty na sprawy 
duchowe.

Możemy również tracić czas, czytając literaturę 
pozornie pożyteczną zamiast karmić się Biblią. Nawet 
dobre czasopisma chrześcijańskie czy inna literatura 
tego typu nie powinny zajmować miejsca należnego 
Słowu Bożemu. Uważajmy, żeby nawet dobre rzeczy 
nie stały na drodze lekturze Pisma Świętego.

5. Obowiązek. Możemy regularnie czytać Biblię 
i modlić się, ale robić to głównie z poczucia obo-
wiązku. Nie wystarczy po prostu wydzielić piętna-
ście czy dwadzieścia minut dziennie na modlitwę 
albo chodzić regularnie do kościoła i zadowolić się 
tym, że zrobiliśmy, co do nas należy. Służenie Bogu 
z obowiązku może się przerodzić w religijny zwyczaj. 
Właściwe odczuwanie potrzeby może nam pomóc  
w regularnej modlitwie, lecz jeśli czujemy się do tego 
zmuszeni, cała „procedura” traci sens.
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6. Niewyznany grzech. Skrywana uraza, zazdrość, 
podejrzliwość, zawiść czy umiłowanie świata będą 
nam utrudniać prowadzenie wartościowego życia 
modlitewnego. Podobnie jak odmowa podporządko-
wania się wspólnocie dzieci Bożych.

Zapewne słyszeliście powiedzenie Albo grzech 
będzie cię trzymał z dala od Biblii, albo Biblia będzie 
cię trzymała z dala od grzechu. Brak okazania skru-
chy ograbia nas ze słyszenia głosu Bożego. Dlatego 
musimy okazywać skruchę za grzechy i otwierać 
serce na Boga, żeby mieć z Nim właściwą relację.

Co robić, żeby nasze życie modlitewne 
było wartościowe?

1. Poddać się Bogu ze szczerym sercem. „Lecz to, 
które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szcze-
rym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, 
i wydają owoc w cierpliwości” (Łk 8,15). Musimy 
podchodzić do Pisma z całkowitą szczerością. Słowo 
przypomni nam od czasu do czasu o naszych potrze-
bach − w relacjach rodzinnych czy w postępowaniu 
wobec bliźnich. Odczuwając przekonanie o grzechu 
w wyniku czytania Pisma Świętego i widząc potrzebę 
poprawy, powinniśmy zrobić wszystko, żeby wypro-
stować swoje drogi. To jest sposób na wydawanie 
owocu w cierpliwości; nie poddając się, ale stale wzra-
stając w łasce Bożej. Uczciwe i dobre serce będzie to 
praktykowało w życiu codziennym.

2. Postanowić, że będziemy słuchać i uczyć 
się. „Ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą 
cząstkę, która nie będzie jej odebrana” (Łk 10,42). 
Potrzebujemy gotowości do uczenia się jak Maria, 
która dokonała świadomego wyboru i usiadła  
u stóp Jezusa, który nazwał to „wybraniem dobrej 
cząstki”. Codziennie stajemy przed wieloma wybo-
rami. Jednym ze sposobów utrzymywania właści-
wych priorytetów jest decyzja o codziennym spędze-
niu pewnego czasu u stóp Jezusa. Czytajmy Pismo 
Święte, żeby nas zainspirowało. Siadając u stóp 
Jezusa, Maria przyjęła pozycję ucznia. My jesteśmy 
wezwani do tego samego.

Piotr ostrzega przed przekręcaniem treści Pisma 
Świętego. Jeśli podchodzimy do niego z postawą 
pychy, to nie będziemy mogli się niczego nauczyć 
ani usłyszeć. Musimy przyjść do Pana, zdając sobie 
sprawę z własnych potrzeb, które mogą zostać 

zaspokojone poprzez Jego Słowo. Potrzebujemy 
postawy ucznia, który słucha, ponieważ Bóg ma 
wszystko, czego potrzebujemy − czy to napomnie-
nie czy zachętę.

Samo słuchanie Słowa nie wystarczy. Musimy 
uznać prawdę, przyjąć do serc i umysłów, a potem 
wprowadzić w życie codzienne. Jakub pisze, że jeśli 
nie żyjemy tym, czego słuchamy, jesteśmy jak czło-
wiek, który przyjrzał się sobie w lustrze, zobaczył 
swoje odbicie, a potem szybko zapomniał, jaki jest 
(Jk 1,22-24). Ważnym aspektem wartościowego 
życia modlitewnego jest wprowadzanie w praktykę 
prawd, które słyszymy.

3. Szukać Boga w modlitwie. „Otwórz moje oczy, 
abym ujrzał cuda twego prawa”. To powinno być 
zawsze naszą modlitwą, gdy otwieramy Słowo Boże. 
Trzeba się modlić, żeby Pan dał nam zrozumienie 
cudownych rzeczy w Jego Słowie.

Modlitwa to również słuchanie Boga; nie chodzi  
o to, żeby powiedzieć „swoje”, a potem od razu wstać 
i pójść własną drogą. Powinniśmy przedstawić Panu 
nasze plany na cały dzień i pozwolić, żeby pokazał 
nam swoją wolę; zostań na kolanach wystarczająco 
długo, żeby się zastanowić: „Panie, co chcesz, żebym 
czynił?”. W ten sposób możemy wprowadzać plany 
w życie ze świadomością Bożej aprobaty.

Jakub zachęca, żebyśmy mówili: „Jeśli Pan zechce, 
uczynimy to lub tamto”. Sama myśl o poddaniu włas-
nych planów Bogu i pamiętanie, że to On panuje nad 
wszystkim, może nam pomóc w uznaniu Jego woli. 
Wtedy jeśli poprowadzi nasz dzień trochę inaczej, 
możemy zaakceptować zmianę planów z ufnością, że 
taka jest Jego wola.

4. Przychodzić do Boga z oczekiwaniem. 
„Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie 
życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie” (J 5,39). 
Powinniśmy oczekiwać, że nasza pamięć zostanie 
odświeżona, by pamiętać o duchowych prawdach, 
że w czasie pokusy będziemy uzbrojeni, że możemy 
liczyć na prowadzenie i pociechę w chwilach smutku. 
To wszystko znajdujemy w Słowie.

„Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i świat-
łością na mojej ścieżce” (Ps 119,105). Słowo Boże jest 
światłem pokazującym drogę; może nam udzielić 
wskazówek podczas dokonywania wyborów i wypeł-
niania obowiązków. Jeśli zasiadamy do czytania 
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Relacje z osobami 
niepełnosprawnymi i „odmiennymi”

„Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś 
nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, 
jakbyś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7)

„Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią 
miłosierdzia” (Mt 5,7)

„Kto gnębi ubogiego, uwłacza jego Stwórcy, a czci go 
ten, kto lituje się nad ubogim” (Prz 14,31)

1. Boży plan
Musimy sobie zadać to samo pytanie, które zadał 

Koryntianom apostoł Paweł. Wszyscy różnimy się od 
siebie nawzajem. Dlaczego? Ponieważ Bóg nas takimi 
stworzył. Czasem o tym zapominamy. Lubimy myśleć, 
że nasze cechy czynią nas lepszymi od innych. Albo 
wpadamy w przeciwną pułapkę − obawiamy się, że nasze 
wady czynią nas gorszymi. Ta obawa sprawia, że odczu-
wamy pokusę udowadniania otoczeniu naszej wartości.

Niestety, nie wszyscy chrześcijanie odnoszą się 
właściwie do ludzi odmiennych od nich. Osoby nie-
pełnosprawne w większym stopniu wywołują w nas 

Relacje w Kościele
Część H

—Isaac D. Martin

Słowa lub uczestniczymy w nabożeństwie, ale nie 
spodziewamy się na tym skorzystać, to prawdopodob-
nie tak będzie. Korzystamy o tyle, o ile sami chcemy. 
Bóg zna nasze potrzeby i zaspokoi je, jeśli oczekujemy 
Jego woli. Nasza modlitwa może być różna − czasem 
będzie bardziej duchowa, czasem mniej − ale powin-
niśmy zawsze szukać i oczekiwać przynajmniej jakie-
goś małego, świeżego poruszenia Ducha. 

5. Wdrażać samodyscyplinę. „Dopóki nie 
przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki”  
(1 Tm 4,13). Ten nakaz mówi o skoncentrowaniu myśli  
i włożeniu pewnego wysiłku. Sugeruje poświęcenie  
i oddanie, czyli samodyscyplinę. Nie pozwalajmy, 
żeby nasze myśli błądziły.

Jaki jest cel waszego życia modlitewnego? 
Samodyscyplina oznacza wytrwałość w dążeniu do 
niego, aż zostanie osiągnięty. Wielu z nas wie, co to 
znaczy przeczytać fragment Pisma Świętego, a potem 
nie pamiętać, co właśnie przeczytaliśmy. Kiedy 
tak się dzieje, powinniśmy przeczytać jeszcze raz,  
a potem kolejny raz, aż będziemy pewni, że zrozumie-
liśmy i przyjęliśmy.

6. Dbać o regularność. Kiedy powinniśmy się 
modlić osobiście i jak długo? Ktoś zasugerował, żeby 
spędzać na modlitwie tyle czasu, ile na jedzeniu. To 
może zależeć od osobistych preferencji. Ważniejsze 
jest to, żeby modlitwa była skuteczna i wartościowa, 
niż żeby była dłuższa czy krótsza. Jeśli jednak prze-
znaczymy na nią konkretny czas, to będzie łatwiej 
uniknąć pośpiechu.

To od nas zależy, którą porę dnia wyznaczymy na 
modlitwę. Niektórym najlepiej modli się rano, bo 
wtedy mają lepszą koncentrację. Inni preferują wie-
czór. Zapracowana matka może wykorzystać czas 
po południu, kiedy małe dzieci śpią. Jakakolwiek by 
to nie była pora − spędzajmy czas na pielęgnowaniu 
więzi z Bogiem.

„O, jakże słodkie są twoje słowa dla mego pod-
niebienia! Są słodsze niż miód dla moich ust”  
(Ps 119,103).

Zaczerpnięto z The Timely Truth, styczeń 2021
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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z naszej znajomości z nimi. To jest sposób, żeby „skła-
niać się ku niskim” (Rz 12,16).

Istnieje wielka różnica między protekcjonalizmem  
a uniżeniem. Osoba, która się skłania ku niskim, prze-
chodzi na twój poziom i powoduje, że czujesz się swo-
bodnie. Daje ci sygnał, że nie jest lepsza. Natomiast 
człowiek pyszny utrzymuje dystans i rezerwę. Pokazuje, 
że właśnie zstąpił do ciebie ze swoich wyżyn; przy nim 
zawsze czujesz się gorszy.

Ilustruje to pewne wydarzenie z życia Jezusa opi-
sane w Ewangelii Łukasza 7,36-50. Szymon zapro-
sił Go do swego domu. Niewątpliwie chciał uhonoro-
wać Chrystusa w ten sposób. Gdy grzesznica zaczęła 
obmywać stopy Pana, Szymon w swoim sercu poczuł się 
wyższy od Niego. „Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, 
kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Jest bowiem 
grzesznicą”. Jezus prawdziwie zniżył się do tej kobiety, 
podczas gdy postawa Szymona była protekcjonalna.  

Z natury jesteśmy podobni do Szymona. Z łatwością 
widzimy dziedziny, w których inni pla-
sują się niżej od nas, i mamy tendencję, 
żeby odnosić się do nich w taki sposób. 
Musimy jednak zdać sobie sprawę, że 
jesteśmy, kim jesteśmy tylko z powodu 
Bożej dobroci i łaski. A to sprawia, że 
nie jesteśmy od nikogo lepsi.

Jezus mimo swej wielkości był 
pokorny, a „tłum chętnie go słuchał” 

(Mk 12,37). Ci ludzie czuli się akceptowani. Dzisiejsi 
uczniowie Jezusa są podobni. Potrafią nawiązywać 
relacje z kimkolwiek na każdym poziomie i w każdej 
kulturze.

Apostoł Paweł dał swoje świadectwo w tej sprawie  
w 1 Liście do Koryntian 9,19-23. Rozpoczyna ten frag-
ment słowami: „Będąc bowiem wolny wobec wszyst-
kich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszyst-
kich, abym więcej ludzi pozyskał”. Chrześcijanie, którzy 
zachowują służebną postawę, nie mają problemu ze skła-
nianiem się ku osobom niepełnosprawnym.

Wreszcie, nasz Pan wszystko widzi i to Jemu odda-
jemy ostatnie słowo: „To, co uczyniliście jednemu  
z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście” 
(Mt 25,40).

Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

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

współczucie. Jeśli jednak czyjeś ograniczenia są niewiel-
kie, to czasem odczuwamy pokusę, żeby uśmiechnąć się 
z politowaniem (odbieranym jako litość albo wyższość), 
a nawet zrobić niemiłą uwagę. To jest grzech, ponieważ 
zapominamy w tym momencie, kto daje nam zdolności, 
jakie posiadamy. Zręczne wykonywanie pracy pocho-
dzi od Boga. Brak takiej zdolności u kogoś innego też 
pochodzi od Niego. To On zdecydował, czy wyposażyć 
nas w pięć talentów, w dwa talenty, czy tylko w jeden.

Mniejsze zdolności kogoś innego dają nam okazję, 
jakiej nie mielibyśmy w innym wypadku. Dają nam 
szansę do służby i nauki pokory. Jeśli ktoś dostrzega 
te okazje i wychodzi im naprzeciw, to jest to znakiem 
prawdziwej wielkości.

Jezus dał przykład prawdziwej wielkości, umywając 
nogi swoim uczniom. Nic bardziej nie pomaga w utrzy-
mywaniu dobrych relacji z osobą, której się gorzej powo-
dzi, niż prawdziwa pokora na wzór Chrystusa. 

Nie wpatruj się w niepełnosprawnego. Rozmawiaj 
z nim. Uśmiechnij się i poklep po ramieniu. Nawet 

jeśli nie będzie mógł ci odpowiedzieć, to doceni fakt, 
że poświęcasz mu czas. Jednocześnie pozwól, żeby ci 
usłużył samym przypomnieniem, jak wiele dostałeś od 
Boga.

Poszukaj sposobu, żeby jakoś pomóc rodzinom 
wychowującym dzieci specjalnej troski. Dziel się z nimi 
swoimi dobrami, jeśli są obciążeni finansowo. Jeśli to 
możliwe, postaraj się zapewnić im trochę odpoczynku. 
Zajmij się takim dzieckiem przez cały dzień. „Jedni 
drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo 
Chrystusa” (Ga 6,2). Okaż uznanie rodzinie za troskę 
okazywaną niepełnosprawnemu dziecku. Takie osoby 
muszą się dowiedzieć, że nie tylko Bóg widzi ich pełną 
poświęcenia miłość.

2. Protekcjonalizm czy uniżenie?
Zachęcajmy tych, którzy najwyraźniej otrzymali 

mniej talentów. Chwalmy ich za to, co robią dobrze. 
Szukajmy okazji do okazania im, jak bardzo korzystamy 

Nic bardziej nie pomaga  
w utrzymywaniu dobrych relacji  
z osobą, której się gorzej powodzi,  

niż prawdziwa pokora  
na wzór Chrystusa.
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Strach! Czym jest strach? Mocą, którą diabeł używa  
w życiu ludzi. Moc diabła jest oczywista, kiedy widzimy 
strach na twarzach ludzi i w ich zachowaniu. Czyny 
powodowane przez strach nie są aktami wiary, które 
mają cechować dzieci Boże. 

Bój się Boga, a nie będziesz miał się 
już czego bać

—Harlan Reinford

Żyjemy w starym i bardzo zniechęconym świecie  
i – kiedy kończy się stary rok, a zaczyna nowy – na 
próżno co roku od nowa czekamy na zmiany ku 
lepszemu. 

Nasza tęskna nadzieja, że Nowy Rok może przy-
nieść bardziej optymistyczny pogląd na wiele rzeczy  
i poprawić jakoś naszą sytuację, nie oferuje pociesze-
nia w świetle pogarszających się globalnie okoliczności, 
a także politycznej, ekonomicznej, jak i moralnej sytu-
acji w naszym kraju. 

Jeśli szczęścia nie można znaleźć w poprawie tych 
okoliczności − a wiemy, że nie można − to musi nastą-
pić zmiana w pojedynczym człowieku, która pozwoli 
mu wznieść się ponad okoliczności i mieć wśród nich, 
a nawet nad nimi – kontrolę. 

Taka zmiana w człowieku, która jest widoczna w jego 
wyglądzie zewnętrznym i ogólnym zadowoleniu z życia, 
dotyczy milionów ludzi, którzy zaufali Jezusowi jako 
Zbawicielowi. Odnaleźli oni pokój serca tak głęboki  
i trwały, że nie mogą go zniszczyć życiowe burze; odkryli 
sekret radości i szczęścia dzięki zaufaniu i posłuszeń-
stwu wobec Boga. Zyskali takie przewartościowanie 

znaczenia życia, że wszystkie rzeczy naprawdę „stały 
się nowe” dla nich. 

Apostoł Paweł tak wyraża sens tej cudownej prze-
miany w 2 Liście do Koryntian 5,17: „Tak więc jeśli ktoś 
jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, 
przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17). 

Możesz wkroczyć w Nowy Rok jako nowy człowiek  
w Chrystusie. A wtedy szczęście i powodzenie w życiu 
nie będzie zależeć od „nowego porządku”, od pomocy 
rządowej i lepszej opieki zdrowotnej, ale od nowego życia 
w pełni poddanego Jezusowi Chrystusowi. Przejawem 
tego nowego życia będą nowe pragnienia, nowe aspi-
racje i nowe możliwości. I ten „nowy człowiek” naro-
dzony z góry poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa nie tylko 
będzie mógł stanąć w obliczu Nowego Roku, ale przed 
obliczem samego Boga. Obyś spotkał Go jako człowiek 
oczyszczony, cieszący się przebaczeniem i pełen wspa-
niałych cnót Chrystusa, twojego Zbawcy. Uczyń Go 
swoim Zbawicielem i Ufnością w Nowym Roku!

Pilgrim Tract Society
Randleman, NC 27317

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa 
lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest dosko-
nały w miłości” (1 J 4,18). „Doskonała miłość”, połą-
czona z pełną czci bojaźnią wobec Boga, jak nic innego 
rozprasza dręczący strach. Kiedy mamy poznanie 

Nowa nadzieja NA Nowy Rok
—Willard M. Aldrich

—ciąg dalszy na str. 26
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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

W czasach sędziów żył pewien kapłan Pana, imieniem 
Heli. Cieszył się błogosławieństwem swego przodka, 
Pinechasa, wnuka Aarona, który był bratem Mojżesza. 
Ów Pinechas był gorliwy w służbie dla Pana i zabił syna 
izraelskiego księcia oraz córkę wodza Midianitów, którzy 
dopuścili się nierządu w Izraelu. Pinechas bał się Pana 
zamiast bać się ważnych ludzi z jego otoczenia. Jego szyb-
kie działanie zatrzymało plagę Bożą, która spowodowała 
śmierć dwudziestu czterech tysięcy Izraelitów. 

Oto jest właśnie powód, dla którego Heli był obda-
rzony błogosławieństwem, posiadając takiego przodka 
jak Pinechas. Bóg udzielił swojego błogosławieństwa 
Pinechasowi poprzez swoje przymierze pokoju. „Będzie 
to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymie-
rze wiecznego kapłaństwa, ponieważ okazał gorliwość  
o swego Boga i dokonał przebłagania za synów Izraela” 
(Lb 25,13). Dlatego też Heli żył pod błogosławieństwem 
wiecznego kapłaństwa − właśnie z powodu swojego gor-
liwego przodka. My dzisiaj także żyjemy pod błogosła-
wieństwem naszych ojców w wierze. Dlaczego zatem 
mamy się przejmować grzechem Heliego?

Heli odegrał znaczącą rolę w początkach królestwa 
Izraela. Był on kapłanem, który pobłogosławił Annę, 
żonę Elkany. Po błogosławieństwie ta kobieta, która 
wcześniej była bezdzietna, urodziła czterech synów  
i dwie córki. Jej pierwszym synem był Samuel, którego 
Anna oddała Panu po odstawieniu od piersi. Samuel 
służył Heliemu, a kiedy Pan zawołał po imieniu do niego  
w nocy, to właśnie Heli mu powiedział, w jaki sposób 
zareagować na to wołanie. Samuel dorastał na kapłana 

Pana i namaścił króla Saula oraz króla Dawida. Król 
Dawid otrzymał obietnicę trwałego królestwa. Jeśli Heli 
miał ważny udział w namaszczeniu Dawida na króla, to 
czemu mielibyśmy się przejmować jego grzechem?

Ten kapłan doświadczał błogosławieństwa w swoim 
życiu. Bóg obdarował go dwoma synami. Jeden miał na 
imię Chofni, a drugi Pinechas. Prawdopodobnie to imię 
było na cześć Pinechasa, syna Eleazara. Kiedy jego syn 
dorósł i został wprowadzony na urząd kapłana, prawdo-
podobnie Heli pomyślał o przymierzu pokoju zawartym 
z jego przodkiem Pinechasem i chyba miał wielkie ambi-
cje co do kapłaństwa swoich synów. Mógł zastanawiać 
się, jak rozwinie się ich kapłańska służba. Pewnie modlił 
się też za swoje wnuki. 

Kiedy Chofni i Pinechas zostali kapłanami, Heli z pew-
nością dobrze pouczył ich na temat obowiązków. Heli − 
oprócz tego był sędzią w Izraelu − pełnił również urząd 
kapłana. Jako ojciec, kapłan i sędzia wiedział, że Bóg 
ustalił dla kapłanów zasady postępowania oraz że jego 
synowie powinni starannie ich przestrzegać. 

Chofni i Pinechas mieli typową naturę ludzką. Słyszeli 
pouczenia swojego ojca na temat kapłaństwa, jednak kie-
rowali się swoimi pomysłami. Powinni zabierać mięso 
ofiar dopiero po tym, jak zostało namoczone w wodzie 
albo ugotowane. Zwyczaj nakazywał, aby wyciągać  
z garnka trochę mięsa widelcem o trzech zębach. Bóg 
troszczył się o wyżywienie kapłanów i oczekiwał od nich, 
że będą jeść mięso z ofiar w sposób, który On nakazał. 
Być może ci młodzi mężczyźni spróbowali któregoś razu 
mniej ugotowanego mięsa i bardziej im posmakowało. 

Grzech Heliego
—Brian Garber

RODZICÓW
dla
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samego. Błogosławieństwo przodków Heliego prze-
padło z powodu jego zaniechania w karceniu własnych 
synów. Błogosławieństwa Pinechasa, syna Eleazara, prze-
padły z powodu braku dyscypliny u Heliego. Grzechem 
tego kapłana była niechęć do zajęcia swojego miejsca 
jako ojca, kapłana i sędziego Izraela. To smutna histo-
ria. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby nam się 
nie przydarzyła. 

Grzech rośnie. Synowie Heliego stawali się coraz 
gorsi. Szansa na błogosławieństwo została zaprzepasz-
czona. Rolą dyscypliny jest powściągać rozwój grzechu. 
Zacznijmy od naszych młodych chłopców i dziewcząt. 
Wszyscy rodzą się z naturą Adama. Nasze dzieci potrze-
bują dobrego nauczania, konsekwentnego napominania 
i pełnej miłości dyscypliny. Jako rodzice mamy zapew-
nić właściwe środowisko naszym dzieciom, czyli takie, 
które zachęca je do dokonywania właściwych wyborów. 
Tym, który zmienia serca, jest Bóg, a naszym zadaniem 
jest wychowywać dzieci w bezpiecznym miejscu, tak by 
umiały usłyszeć ten cichy głos, kiedy Bóg woła. Bóg tak 
powiedział o Abrahamie: „Znam go bowiem i wiem, że 
będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi po 
sobie, aby strzegli drogi PANA oraz czynili sprawiedli-
wość i sąd; aby PAN sprowadził na Abrahama to, co mu 
powiedział” (Rdz 18,19). Czy nakazujemy naszym dzie-
ciom i rodzinom, aby strzegli sprawiedliwości i czynili 
sąd? Czy wiedzą, w co wierzymy i dlaczego tak wierzymy? 
Czy oczekujemy od nich chodzenia Bożymi ścieżkami, 
podczas gdy jeszcze mieszkają w naszym domu? Kiedy 
opuszczą nasz dom, czy zwalnia nas to od odpowiedzial-
ności? Jeśli należą do naszego kościoła, to nadal powinni 
być poddani dyscyplinie kościoła. 

Heli był kapłanem Pana. Jako kapłan miał obowiązek 
utrzymywać porządek w Bożym domu. Kościół ma dziś 
ten sam obowiązek, by wymagać od swoich członków 
pewnych rzeczy, aby się nie okazało, że bardziej szanu-
jemy ludzi niż Jezusa, Głowę swojego Kościoła. 

Żyjemy w epoce pobłażliwości. Wszyscy kochamy 
nasze dzieci i chcemy dla nich jak najlepiej. Chcemy, aby 
trwały w błogosławieństwie Bożym. Nie mylmy miłości 
z pobłażliwością i tolerancją, abyśmy nie popełniali grze-
chu Heliego.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, kwiecień 2021
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

W każdym razie postanowili żądać niegotowanego mięsa 
i brali go więcej, niż powinni. Kiedy lud Izraela przynosił 
swoje ofiary i sprzeciwiał się Chofniemu i Pinechasowi, 
oni grozili, że odbiorą mięso przemocą. „Tak więc 
grzech tych sług był bardzo wielki przed PANEM, 
gdyż ludzie lekceważyli ofiary PANA” (1 Sm 2,17). 
Kiedy Heli usłyszał o zachowaniu swoich synów, prze-
pytał ich oraz ostrzegł: „Dlaczego czynicie takie rzeczy? 
(…) Doprowadzacie lud PANA do przestępstwa (…) 
Jeśli człowiek zgrzeszy (...) przeciw PANU, któż się za 
nim wstawi?” (1 Sm 2,23-25). Ponieważ Heli rozma-
wiał z synami i ostrzegał ich, prawdopodobnie uważał, 
że wypełnił swój obowiązek.

Co my robimy, kiedy nasza młodzież źle zachowuje 
się podczas nabożeństwa? Co robimy, kiedy nie szanuje 
ludzi z naszej społeczności, cudzej własności oraz swoich 
młodych rówieśników? Te rzeczy mogą zniechęcić inne 
Boże dzieci i są złym świadectwem. Czy przepytywanie 
i ostrzeganie naszych dzieci wystarczy? Co Bóg powie-
dział w tej sprawie?

„Potem przyszedł mąż Boży do Heliego i powiedział 
mu: Tak mówi PAN: Czy nie objawiłem się wyraźnie 
domowi twego ojca, gdy byli w Egipcie w domu faraona? 

I wybrałem go sobie spośród wszystkich pokoleń 
Izraela na kapłana, aby składał ofiary na moim ołta-
rzu, palił kadzidło i nosił efod przede mną. Dałem też 
domowi twego ojca wszystkie ofiary ogniowe od synów 
Izraela. Dlaczego podeptaliście moją ofiarę krwawą  
i pokarmową, które rozkazałem składać w przybytku? 
Dlaczego bardziej uczciłeś swoich synów ode mnie, aby-
ście utuczyli się z pierwocin wszystkich ofiar pokarmo-
wych Izraela, mojego ludu? Dlatego PAN, Bóg Izraela, 
mówi: Wprawdzie powiedziałem: Twój dom i dom 
twego ojca będzie chodzić przede mną na wieki, ale teraz 
PAN mówi: Nie będzie tak! Tych bowiem, którzy mnie 
czczą, ja będę czcić, a ci, którzy mną gardzą, będą wzgar-
dzeni. Oto nadchodzą dni, gdy odetnę twe ramię i ramię 
domu twego ojca, aby już nie było starca w twoim domu”  
(1 Sm 2,27-31). „I dałem mu poznać, że osądzę jego dom 
na wieki za nieprawość, o której wiedział. Jego synowie 
bowiem postępowali nikczemnie, a on ich nie poskro-
mił.” (1 Sm 3,13). 

Bóg osądził Heliego, ponieważ ten nie powstrzymał 
swoich synów, mimo że wiedział o ich nikczemności. 
Bóg uznał powściągliwość Heliego w karceniu dzieci 
za przejaw uznania dla nich i za pogardę dla Niego 
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Niezwykle ważnym aspektem naszego życia jest 
zarządzanie pieniędzmi. Mamy z nimi do czynie-
nia chyba więcej teraz niż kiedykolwiek w histo-
rii. Musimy podejmować wiele różnych decyzji  
w związku z ich wydatkowaniem. Jesteśmy również 
bombardowani ze wszystkich stron niezliczonymi 
propozycjami dotyczącymi wydawania oraz inwe-
stowania naszych środków. Jak się przekonał młod-
szy syn z podobieństwa zapisanego w 15 rozdziale 
Ewangelii Łukasza, okazje do uszczuplania majątku 
mogą z łatwością go wyczerpać. Efektem nieroz-
ważnego i rozpustnego stylu życia jest materialne  
i duchowe ubóstwo. Wydawanie pieniędzy powinno 
być rozważne i uczciwe.

Skoro Bóg jest dawcą wszystkiego, co dobre  
i doskonałe, to do Niego należy wszystko, co posia-
damy. To sprawia, że jesteśmy przed Nim odpowie-
dzialni za finansowe decyzje, które powinny być 
podejmowane na Jego chwałę.

Jako rodzice musimy zdawać sobie sprawę, że 
nasza młodzież nie umie przewidywać długo-
falowych skutków decyzji finansowych tak jak 
my. Dlatego słuchanie rad rodziców jest dla nich 
błogosławieństwem.

Jaki standard posiadania chcemy im pokazać jako 
wzór? Dążenie do posiadania milionów? Dobrze 
zrobimy, wskazując młodzieży, czego naucza w tej 
sprawie Nowy Testament.

Być może największym zagrożeniem dla nich jest 
pęd ku gromadzeniu bogactwa albo przynajmniej 
stwarzanie wizerunku zamożno-
ści. Gdy młody bogacz odszedł 
zasmucony, Pan Jezus powiedział 
uczniom, że łatwiej wielbłą-
dowi przejść przez ucho igielne, 
niż bogaczom wejść do 
Królestwa Bożego. Paweł 
napisał do Tymoteusza: 
„ci, którzy chcą być 

bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele 
głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrą-
żają ludzi w zgubie i zatraceniu”. Dalej czytamy: 
„Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość 
do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli  
z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami”  
(1 Tm 6,10).

Jeśli przez nauczanie i przykład pokazujemy 
młodym ludziom, że pieniądze lub bogactwo są 
naszym życiowym priorytetem, to kierujemy ich 
na drogę ku zatraceniu. Tak samo jest w przypadku 
uganiania się za najnowszymi i najlepszymi mode-
lami pojazdów, sprzętu i technologii, nawet jeśli to 
prowadzi nas do ubóstwa zamiast do zamożności. 
Bogactwo albo posiadanie najnowocześniejszych 
rzeczy nie daje nam przepustki do szczęścia czy do 
nieba. Pismo Święte mówi, że jest wręcz przeciw-
nie. Pieniądze powinny nam służyć, a nie panować 
nad nami.

Po drugiej stronie tej drogi mamy inny rów, czyli 
postawę minimalistyczną − ponieważ nie chcemy 
być bogaci ani gromadzić rzeczy, pracujemy tylko 
tyle, żeby zaspokoić własne potrzeby. Paweł pisał  
w swoich listach, że jeśli ktoś nie chce pracować, to 
niech również nie je i że „jeśli ktoś nie dba o swoich, 
a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary  
i gorszy jest od niewierzącego” (1 Tm 5,8). Te słowa 
nie pozwalają na lenistwo. Powinniśmy uczyć mło-
dzież pilności i zadowolenia z pracy. Salomon napi-
sał: „Cokolwiek masz zrobić, rób to najlepiej, jak 

potrafisz”.
Idealną postawą, do jakiej powinniśmy 
zachęcać naszą młodzież, jest postawa 

sługi. Musimy przede wszystkim 
służyć Bogu naszym majątkiem,  

a w ramach tego służyć bliź-
nim. „Kto kradł, niech więcej 
nie kradnie, ale raczej niech 
pracuje, czyniąc własnymi 

Odpowiedzialność finansowa
—Peter Kraybill



14  Ziarno Prawdy  •  styczeń 2023

rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać 
potrzebującemu” (Ef 4,28). Postawa sługi niweluje 
problem zazdrości, lenistwa i pomaga przezwycię-
żyć egoizm. Podsumowanie tego wszystkiego mamy  
w 1 Liście do Tymoteusza 6,6: „Wielkim zaś zyskiem 
jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co 
się ma”.

Poprzestawanie na małym jest postawą wynika-
jącą z naszego wyboru, a nie wynikiem zbiegu oko-
liczności czy poziomu zamożności. Józef w Egipcie 
jest przykładem młodzieńca pragnącego służyć. 
Był błogosławieństwem wszędzie, gdzie się znalazł. 
Nasza młodzież może być taka sama, jeśli rodzice 
pokażą jej, jak to robić. 

Nasza młodzież powinna odkrywać błogosławień-
stwo dawania ciężko zarobionych pieniędzy na taki 
cel, żeby zaspokoić potrzeby innych. Społeczność 
z westchnieniem ulgi przyjmie wkład finansowy 
młodych w ofiarę na zapłacenie rachunku za czyjś 
pobyt w szpitalu. Należy oczekiwać od młodych 
ludzi regularnego dawania części zarobków na ofiarę 
− czy pochodzą z konta rodziców, czy z własnych 
oszczędności.

W miarę dorastania większość z nich prędzej 
czy później zapragnie samodzielności w zarządza-
niu własnymi pieniędzmi. Jaki poziom dojrzałości 
jest na tyle bezpieczny, żeby pozwolić im na własne 
decyzje w tej sprawie? Młodzież, która docenia 
rodzicielskie rady, pokazuje tym samym dojrzałość 
wystarczającą do podejmowania odpowiedzialności 
w sprawach finansowych.

Niektórzy rodzice zaspokajają materialne 
potrzeby dzieci aż do ich wyjścia z domu. Jeśli 
dzieci zarabiają, powinny oddawać wszystkie pie-
niądze rodzicom. Ojciec zapewnia rodzinie trans-
port, płaci za benzynę, utrzymuje dom i pokrywa 
koszty podróży. Pieniądze przeznaczane na ofiarę 
pochodzą z zarobku rodziców. Kiedy dzieci są już 
gotowe do samodzielnego życia, wówczas ojciec 
daje im określoną sumę. Takie podejście pozwala 
dzieciom uczyć się finansowej odpowiedzialności  
w zarządzaniu pieniędzmi rodziców, nie ryzyku-
jąc osobiście. Oprócz 
tego, wprowa-
dza bezpośrednią 

odpowiedzialność [przed rodzicami] za to, jak te 
kwoty są wydawane.

Inne podejście stosuje się do młodszych nasto-
latków, które dostają pewien procent zarobio-
nych przez siebie pieniędzy z przeznaczeniem na 
własne oszczędności. Rodzice nadal zaspokajają ich 
potrzeby materialne, aż dojdą do dorosłości. Wtedy 
będą mogli wydać zaoszczędzone pieniądze pod 
kierunkiem rodziców, żeby dokonać niezbędnych 
zakupów. Pomoże im to doceniać i szanować posia-
dane środki, ponieważ będą zdawać sobie sprawę, 
jak ciężko zostały zarobione. Pozwoli to również 
na posiadanie pewnych środków nawet wtedy, gdy 
zasoby ojca się zmniejszą.

Niektórzy sugerują, żeby syn lub córka mieli wkład 
w kosztach zakupu samochodu. To daje ojcu okazję, 
żeby wyrazić dorastającemu dziecku radość z tego 
powodu, a ponieważ ojciec pomaga w zakupie, jego 
zgoda jest niezbędna przy dokonywaniu wyboru. 
Takie partnerstwo pomaga również w pogłębianiu 
wzajemnych relacji.

W niektórych rodzinach daje się młodym okazję 
do zarządzania pieniędzmi na małą skalę, żeby się 
tego nauczyli. Mogą kupić sobie coś niedrogiego, co 
będzie dawało jakieś zyski. W ten sposób nauczą 
się inwestować w większe przedsięwzięcia, a także 
prowadzić księgowość i płacić rachunki. To pozwala 
wyrobić pracowitość i odpowiedzialność za powie-
rzone dobra.

Każdy z powyższych pomysłów może być dobry, 
o ile rodzice dają rozsądne rady dotyczące limitów 
wydawania pieniędzy, a dzieci bezpośrednio odpo-
wiadają za zarządzanie nimi. 

Jaki poziom długu jest dopuszczalny w przypadku 
młodych ludzi? Poważne zadłużanie się może pro-
wadzić do beztroskiego i nieodpowiedzialnego 
obchodzenia się z pieniędzmi. Jako rodzice dobrze 
robimy, nauczając młodych zdrowego strachu przed 
długami. Muszą sobie radzić z wystarczającą presją 

i nie trzeba im jeszcze dodawać ciężaru w postaci 
zadłużenia. Mądrzy 

rodzice uczą dzieci, 
żeby go unikały.
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„Oto dzieci są dziedzictwem od PANA, a owoc łona 
nagrodą” (Ps 127,3).

Nie ma większego błogosławieństwa na ziemi niż 
posiadanie dzieci, które podążają za nami w wierze 
i miłości do Chrystusa. Jeśli Bóg błogosławi nas 
dziećmi, czy to jednym, czy aż dziesiątką, wielkie 
szczęście mamy! Jeśli dzieci nasze są zbawione, to jest 
to jedyna rzecz, którą zabierzemy ze sobą do nieba. 

Zatrzymajmy się i zastanówmy nad ogromną odpo-
wiedzialnością nauczania i wychowywania naszych 
dzieci według Bożych dróg. Przyjrzyjmy się trosce  
i konsekwencji, które rodzice muszą stosować, aby 
prowadzić swoje pociechy ku posłuszeństwu i kształto-
wać w nich Boży charakter. Bądźmy wierni w napomi-
naniu naszych dzieci i powierzmy rezultaty tych starań 
naszemu wiernemu Bogu. 

„Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone 
za młodu” (Ps 127,4). Analogia do strzał ma głębo-
kie znaczenie. Dzieci tak jak strzały muszą być proste 
i prawe. Grot musi być zahartowany w ogniu. Lotki 
zrobione z piór muszą być przymocowane i odpowied-
nio wyprofilowane. Dzieci potrzebują także czasem 
dyscypliny i korekty.

Na ile jesteś oddany kwestii wychowywania dzieci 
dla Boga? Czy bardziej zależy ci na ich duchowym 
dobru, czy na sukcesach finansowych i edukacyjnych? 
Czy stawiasz sobie za cel wychować wierzące dzieci, 
które pewnego dnia będą umiały śmiało opowiedzieć 
się za Jezusem? Dzieci, które żyją gorliwie dla Jezusa  
i szukają możliwości służenia Mu, są ogromnym bło-
gosławieństwem dla swoich rodziców i dla innych. 

Wzrost dzieci rozpoczyna się od małej oliwki przy 
naszym stole. Tam nauczamy je o Jezusie i jak mod-
litwa zmienia rzeczywistość. Słyszą, jak się modlimy 
i widzą naszą wiarę oraz zaufanie Bogu. Zaczynają 
prosić Go o swoje własne potrzeby. Wzrastają, aby 
stać się wiernymi nastolatkami i dorosłymi − silnymi 
drzewami oliwnymi przynoszącymi uzdrawiającą 
oliwę innym. W tym procesie rozciągają one wpływ 
naszych bogobojnych rodzin na wielu ludzi i żyją  
w pokoju z Bożym ludem. Wówczas, zamiast być przy-
czyną naszego złamanego serca i stresu, nasze dzieci 
będą błogosławieństwem.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dzieci są nagrodą od Pana
—James Baer

Jakich rad powinniśmy udzielać starszym dzie-
ciom, które dobrze zarabiają? Jest wiele okazji, żeby 
pożyczyły jakąś sumę rodzicom lub komuś z lokal-
nego kościoła. Jeśli jako rodzice pożyczamy pienią-
dze od dzieci, pamiętajmy o terminowych spłatach 
i stosujmy Złotą Zasadę. Pamiętajmy, że to, w jaki 
sposób obchodzimy się z pieniędzmi pożyczonymi 
od nich, pokazuje im, jak sami powinni postąpić, 
kiedy będą chcieli pożyczyć od nas.

Nie bądźmy pochopni w doradzaniu młodzieży 
niepewnego, ryzykownego inwestowania środków, 
również w przypadku wysokich kosztów obsługi 
danej inwestycji. Większość młodych powinna móc 
służyć w charakterze wolontariuszy, jeśli mają okazję. 
Niepewne inwestycje mogą im to uniemożliwić. Są 
również związane z ciężarem dodatkowego stresu  

w okresie, gdy powinni się skupić na duchowym  
i społecznym dojrzewaniu. Pewien młodzieniec 
posiadający firmę zajmującą się strzyżeniem traw-
ników miał bardzo stresującą podróż poślubną  
i trudny początek małżeństwa częściowo z powodu 
niepewnej sytuacji w przedsiębiorstwie. 

Jako rodzice szukajmy Bożego kierownictwa, żeby 
wiedzieć, jak doradzać młodym ludziom w sprawach 
finansowych, by mogli wejść do Królestwa Bożego 
i usłyszeć słowa Jezusa: „Dobrze, sługo dobry  
i wierny! W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wie-
loma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana” 
(Mt 25,21).

Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2020
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Apologeci stosowali różne metody argumenta-
cji. Niektórzy odwoływali się do poznania i sprawied-
liwości. W wielu okresach historycznych chrześcijanie 
propagowali ideę wolności sumienia − było to jeszcze  
w czasach, gdy w powszechnym przekonaniu władza 
państwowa miała absolutną władzę nad swymi podda-
nymi. Tertulian pisał, że każdy posiada naturalne prawo 
do czczenia Boga zgodnie z własnym sumieniem, a zmu-
szanie kogokolwiek do postępowania wbrew sumieniu 
jest zaprzeczeniem samej istoty religii. Twierdził on, że 
wielbienie Boga jest bezwartościowe, jeśli nie płynie  
z serca. Takie idee wydają nam się dzisiaj oczywiste, ale  
w cesarstwie rzymskim nie było miejsca dla takiej wolno-
ści, a obywatele mieli obowiązek składania ofiar wyłącz-
nie bogom uznawanym przez władze.

Inni apologeci próbowali objaśniać naukę i praktykę 
chrześcijan, żeby pokazać fałszywość oskarżeń kierowa-
nych pod ich adresem. Na przykład, dlaczego ludzie 
pragnący prowadzić święte życie mieliby się angażo-
wać w niemoralne zachowania czy uprawiać kaniba-
lizm? Nowi adepci chrześcijaństwa przestawali grzeszyć 
i zaczynali żyć pobożnie.

Jeszcze inni apologeci bronili chrześcijaństwa poprzez 
wytykanie religiom pogańskim ich niedorzeczności,  
a następnie na tym tle wykazywali zasadność monote-
izmu, czyli wiary w jednego Boga. W niejednym przy-
padku agresywny język polemiki z pogańskimi wierze-
niami zrażał czytelników do chrześcijaństwa, jeszcze 
zanim zdążyli się zapoznać z podaną argumentacją.

Złe świadectwo
Antychrześcijańskie dzieło Celsusa zatytuło-
wane Prawdziwe Słowo nie zachowało się do dzi-
siaj. Znamy jednak niektóre z wysuwanych prze-
zeń zarzutów, ponieważ Orygenes je cytuje przed 
udzieleniem swoich odpowiedzi. Jeden z nich 
pokazuje, że już przed rokiem 200 chrześcijanie 
zaczęli się spierać doktrynalnie w sposób nie licu-
jący z wyznawaną przez nich wiarą. Celsus zarzu-
cał im, że „oczerniają się nawzajem, używając 
strasznego słownictwa, a przy tym nie wykazują 
gotowości do żadnych ustępstw, ponieważ niena-
widzą jedni drugich”.

Niektórzy bardziej wykształceni myśliciele próbowali 
porównywać chrześcijańskie nauki do myśli greckiej, 
czerpiąc z dorobku Platona i innych filozofów. Chcieli 
wykazać, że chrześcijaństwo jest nie tylko logiczne, ale 
również przewyższa współczesne mu greckie szkoły 
filozoficzne.

Apologeci działali z różnym skutkiem. Różnili 
się pochodzeniem, metodologią i możliwościami; dla-
tego skuteczność ich służby również była różna. Niektóre 
ich dzieła rzeczywiście pomagały zrozumieć ewangelię 
zarówno poganom, jak i chrześcijanom. Kilku z nich 
udało się przerzucić pomost między poglądami chrześ-
cijańskimi a greckim pojmowaniem świata. Inni jednak 
ogarnięci polemicznym zapałem odeszli od prostej 
wiary w zmartwychwstałego Pana. Byli również i tacy, 

Męczennicy, apologeci i ojcowie

A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, 
których dosięgnął kres czasów. 1 List do Koryntian 10,11

Rozdział 6, część druga —Keith Crider

HISTORYCZNA
część
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którzy próbowali „udowodnić”, że wiara jest logiczna − 
przy pomocy ludzkiego rozumowania i filozofii starali 
się szerzyć duchową prawdę. Jednak nawet najbardziej 
logiczne rozumowanie może dojść jedynie do pewnych 
granic; ci, którzy nie zdecydują się uwierzyć, nie uwie-
rzą − bez względu na to, jak słuszne argumenty będą im 
przedstawiane.

Najlepszym przykładem tego jest proces i śmierć 
Justyna Męczennika.

Rzymski prefekt Rusticus zapytał Justyna, w co wierzy. 
Justyn zarysował mu to w skrócie. Rusticus po prostu zig-
norował jego odpowiedź, przechodząc do kolejnego pyta-
nia i próbując się dowiedzieć, gdzie spotykają się chrześ-
cijanie na modlitwę. Niedługo potem powiedział: 

− Zatem przejdźmy do sedna: złożysz ofiarę bogom czy 
nie?

Na to Justyn odparł: 
− Nikt o zdrowych zmysłach nie odwraca się od prawdy 

na rzecz kłamstwa.
− Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz ukarany bez litości.
− Nic milszego stać się nam nie może, jak dla Pana 

naszego Jezusa Chrystusa męki znieść i tak zbawie-
nie osiągnąć. Śmierć męczeńska zapewnia nam zbawie-
nie i miłosierdzie przed strasznym trybunałem Pana  
i Odkupiciela naszego, przed którym na rozkaz Boży, cały 
świat się stawi.

Po tej wymianie zdań Rusticus skazał Justyna i innych 
chrześcijan na karę śmierci przez ścięcie.

Wady apologetyki
Ludzkie rozumowanie nie ma mocy przemienia-
nia serc. Chrześcijanie powinni umieć „udzielić 
odpowiedzi każdemu, kto domaga się (...) uza-
sadnienia [ich] nadziei”. Lecz ich odpowiedź nie 
powinna być oparta na ludzkiej filozofii i porów-
nywaniu wiary z religijnymi przekonaniami oto-
czenia czy ubrana w doskonałą formę oratorską. 
Chrześcijanie powinni prezentować Chrystusa 
najlepiej, jak umieją, ale nawet najlepsza pre-
zentacja na świecie nie sprawi, że ktokolwiek  
w Niego uwierzy. Jedynie Duch Chrystusowy może 
przekonać serce człowieka tak, żeby otworzyło się  
i odpowiedziało na Ewangelię.
Zastanówmy się nad słowami apostoła Pawła, 
który był największym ewangelistą w Kościele:  
„I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przyby-
łem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc 
wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie 
znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa 
Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I byłem u was  

w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem.  
A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na 
powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na uka-
zywaniu Ducha i mocy; aby wasza wiara nie opie-
rała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga” 
(1 Kor 2,1−5).

Ojcowie przednicejscy o chrześcijaństwie
Wspomnieliśmy o Tertulianie i Orygenesie, których 

historycy generalnie zaliczają zarówno do grona apo-
logetów, jak i przednicejskich Ojców Kościoła. Dwaj 
inni ważni Ojcowie Kościoła to Klemens Aleksandryjski  
i Ireneusz z Lyonu.

Klemens Aleksandryjski i Orygenes mieszkali  
w Aleksandrii (Egipt). Ponieważ pochodzili ze wschodniej 
części imperium, ich sposób myślenia i pisania odzwier-
ciedlały wpływy greckie. Ireneusz i Tertulian mieszkali 
w zachodniej części cesarstwa, gdzie mówiono po łaci-
nie. Tertulian mieszkał w Kartaginie (Afryka Północna), 
a Ireneusz w Lyonie, położonym na terenie Galii (w dzi-
siejszej Francji).

Klemens Aleksandryjski (ok. 150−215) pro-
mował chrześcijańską prostotę. Aleksandria już  
w bardzo wczesnej fazie historii Kościoła stała się ważnym 
centrum chrześcijańskim − prawdopodobnie częściowo 
ze względu na dużą liczbę mieszkających tam Żydów. 
Klemens nauczał tam w szkole biblijnej (teologicznej)  
w roku 190. W wielu pismach bronił chrześcijaństwa, 
zwalczając gnostyków, którzy mieszali fałszywe idee gre-
ckie z Ewangelią.

Klemens promował proste życie chrześcijańskie.  
W dziele zatytułowanym Wychowawca napisał:

„Powiedz mi, o cóż tu chodzi? Czyż nóż stołowy 
nie kroi, jeśli nie jest aplikowany srebrem albo nie 
ma rączki z kości słoniowej? (…) Jeżeli miednica 
będzie z wypalonej gliny, nie wystarczy, by umyć 
w niej ręce czy nogi? Czyż nie będzie zgrzytem stół 
z nogami z kości słoniowej, na którym położono 
chleb za obola [moneta rzymska − przyp. red.]?

„Pan jadł z prostych talerzy, które rozłożył swoim 
uczniom na ziemi na murawie. On, Bóg skromny, 
Pan wszechświata umył też im nogi przepasawszy 
się płócienną chustą. Nie używał do tego srebr-
nej, pochodzącej z nieba misy. (…) Miał bowiem 
zawsze na względzie użyteczność, a nie niedobrą 
próżność.1”

1 Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, tłum. Marian Szarmach, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, str. 105−106.
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Orygenes (ok. 185−ok. 254) nauczał i two-
rzył w Aleksandrii. Był uczniem Klemensa. Podczas 
prześladowań w roku 202 jego ojciec został areszto-
wany i zginął śmiercią męczeńską. Orygenes chciał mu 
wtedy towarzyszyć, ale uniemożliwiła mu to matka, 
chowając mu ubrania! Został dyrektorem szkoły 
Klemensa i pracował tam przez dwadzieścia osiem 
lat. Słynął ze swej pobożności i zdolności nauczyciel-
skich do tego stopnia, że nawet poganie przychodzili 
na jego wykłady. Zginął w roku 254 po torturach pod-
czas prześladowań za panowania Decjusza. Jednak nie 
wszystkie jego teorie były biblijne; niektóre z nich póź-
niej doprowadziły do tego, że mnisi i zakonnicy zaczęli 
całkowicie izolować się od społeczeństwa.

Orygenes nauczał o preegzystencji dusz, co niewiele 
się różni od reinkarnacji, a także o tym, że upadli anio-
łowie mogą zostać zbawieni. Uważał, że Biblię można 
interpretować na trzy sposoby: dosłownie (historycz-
nie), moralnie i alegorycznie. W wyniku wprowadze-
nia tych zasad on i jego uczniowie dochodzili czasem 
do dziwacznych interpretacji Pisma.

Tertulian (ok. 155−ok. 220) pisał najpierw 
jako chrześcijanin, a potem jako montanista. 
Mimo że przyłączył się do sekty montanistów, która 
oddzieliła się od głównego nurtu w Kościele powszech-
nym, jego dzieła pomagają nam w zrozumieniu życia 
i sposobu myślenia pierwszych chrześcijan. Napisał 
wiele ksiąg, zarówno w okresie chrześcijańskim, jak 
i później jako montanista. Pod jego przywództwem 
w łonie montanistów powstała osobna grupa, którą 
zaczęto nazywać tertulianistami. Przetrwali oni do 
początku V wieku. Tertulian jako pierwszy ze zna-
nych nam pisarzy chrześcijańskich zaczął stosować 
słowo Trójca w odniesieniu do Boga. Niektóre z jego 
dzieł nie są zgodne z naszym rozumieniem Biblii.

Ireneusz (ok. 130−ok. 202 r.) wykazywał 
błędy gnostycyzmu. Prawdopodobnie w młodo-
ści znał osobiście Polikarpa. Został biskupem Lyonu 
w rzymskiej prowincji Galia, gdzie zastąpił na tym 
stanowisku podeszłego wiekiem Potyna, który zmarł 
śmiercią męczeńską podczas tych samych prześlado-
wań, w czasie których zginęła Blandyna. Jako jedyny 
biskup, Ireneusz służył na terenie znanym jako dzi-
siejsza Francja i mówił po galijsku, który był językiem 
„barbarzyńskim”. W swoich dziełach odpierał błędy 
gnostyków, cytując ich pisma i jednocześnie stając się 
dla nas głównym źródłem ich treści.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Męczeństwo niektórych 
spośród przyjaciół  

i braci Pawła
Arystarch, towarzysz podróży Pawła, zabity  
w Rzymie za cesarza Nerona, około 70 roku po 
Chrystusie

Arystarch, obywatel Tesaloniki, wraz z Gajusem 
towarzyszył Pawłowi w jego podróży z Macedonii do 
Azji. W czasie zamieszek w Efezie został aresztowany, 
ale tym razem udało mu się uciec. Później jednak spro-
wadzono go do Rzymu w charakterze więźnia, dokład-
nie w czasie, gdy Paweł też był zatrzymany za świade-
ctwo o Jezusie. 

Ten przyjaciel Boga pozdrowił kościół w Kolosach 
ręką apostoła Pawła, o czym Paweł nadmienił, 
pisząc: „Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień”  
(Kol 4,10). 

To uwięzienie jednak zakończyło się jego śmier-
cią, ponieważ został zabity przez krwiożerczego lwa, 
Nerona, mniej więcej w czasie śmierci Pawła, po 
kilku latach wiernej służby duszpasterskiej w kościele  
w Tesalonikach.

 Epafras, współwięzień Pawła, zabity w cza-
sach Nerona, około 70 roku po Chrystusie

Epafras, wierny sługa Jezusa Chrystusa w kościele 
w Kolosach − choć był więźniem w Rzymie − napi-
sał pozdrowienia ręką Pawła, jak można sądzić z Listu 
do Kolosan: „Pozdrawia was Epafras, który pochodzi 
spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za 
was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni 
we wszelkiej woli Boga. Wydaję mu bowiem świade-
ctwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są 
w Laodycei i Hierapolis” (Kol 4,12–13).

Biorąc pod uwagę, że był współwięźniem Pawła, być 
może nawet dzielił z nim ten sam loch, Paweł pisze do 
Filemona w zakończeniu listu: „Pozdrawia was Epafras, 
który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa”. 

—ciąg dalszy na str. 21
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—Gary Miller

Niezbędne relacje: 
sedno naszej tożsamości

Rozdział 7

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

„Sally” jest znajomą z naszej lokalnej społeczności. Ma 
za sobą wiele problemów i zawiodła się w przeszłości na 
wielu ludziach. Czasem nas odwiedza i spędziliśmy całe 
godziny, próbując zrozumieć jej cierpienie w wyniku dys-
funkcyjnych relacji. Częściowo z powodu swojej histo-
rii Sally ma wiele współczucia dla wszystkich stworzeń,  
a widok porzuconego kota jest dla niej nie do zniesienia. 
Ona wie, jak to jest być porzuconym. W związku z tym,  
w jej domu znalazło schronienie całe mnóstwo kotów.

Niedawno Sally zadała pytanie: „Jak to jest, że  
w waszym kościele ludzie nie troszczą się o koty tak 
jak ja? Powinniście mieć więcej miłości niż tacy jak ja,  
a jednak to ja się zajmuję tymi wszystkimi bezdomnymi 
kotkami”. To pytanie zapoczątkowało wiele długich 
rozmów i trochę autorefleksji. No, bo właściwie czemu 
ja nie cenię zabłąkanych kotów tak jak Sally? Poza tym, 
dlaczego przypisujemy różną wartość różnym formom 
życia? Dlaczego nie stawiam kotów na równi z ludźmi? 
Nawet w świecie zwierząt uważam jedne za wartoś-
ciowsze od innych.

Niektórzy tłumaczą, że nasz system wartościowania  
w tej sprawie wynika ze stopnia złożoności. Na przy-
kład pies jest istotą bardziej złożoną i bliższą ludziom 
od chrabąszcza. Nie odczuwamy specjalnego dyskom-
fortu zabijając owada, natomiast serce nam się kroi, 

gdy widzimy cierpiące szczenię. Jest to być może jakieś 
wyjaśnienie, ale dosyć problematyczne. Na przykład 
taka „prosta” mucha jest tak misternie stworzona, że 
im bliżej się jej przyglądamy, tym większe robi na nas 
wrażenie jej budowa. Trudno nazwać prymitywnym 
oko złożone z trzech tysięcy elementów patrzących jed-
nocześnie we wszystkich kierunkach! Mimo to, więk-
szość z nas zabija muchę bez poczucia winy czy reflek-
sji na temat jej zdumiewającej złożoności. Zatem jak 
określamy wartość różnych form życia? Jak ustalamy 
wartość człowieka w porównaniu do kota, małpy czy 
zwykłej muchy? I skąd wiemy, jak powinniśmy się 
zachowywać w stosunku do każdego z nich?

Punkt odniesienia dla relacji
Jeśli jesteś ewolucjonistą, to pytanie o to, czy życie 

ludzkie ma większą wartość od życia muchy, jest dobre  
i zasadne. No, bo jeśli życie jest jedynie bezwartoś-
ciowym produktem ubocznym jakiegoś przypadku 
na skalę kosmiczną, to kto ma decydować o różnico-
waniu tych wartości? Efekty takiego sposobu myśle-
nia widzimy w naszym społeczeństwie. Jeśli jednak 
wierzysz w Boga Biblii, to zmienia wszystko. Z Biblii 
wyraźnie wynika, że ludzkie życie ma większą wartość 
od zwierzęcego. Od początku człowiek miał panować 

PRAKTYCZNA
część
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nad światem zwierząt. W Starym Testamencie przewija 
się wątek, że zwierzęta zostały stworzone dla dobra czło-
wieka i mają być mu poddane1. Nie oznacza to licencji 
na znęcanie się, lecz pokazuje podstawę różnicowania 
wartości życia ludzi i zwierząt. Rozmawiając o ludziach, 
rzeczach, religiach czy relacjach, dobrze jest przyjrzeć 
się przypisywanej im wartości. Gdy zaczynamy ingero-
wać w relacje, wówczas dotykamy istoty naszego czło-
wieczeństwa, a im bardziej ludzie oddalają się od biblij-
nego światopoglądu, tym gorsze są efekty.

3 kwietnia 2018 Nasim Najafi weszła do biura  
w korporacji YouTube i zaczęła strzelać do pracowni-
ków, raniąc troje, a potem popełniając samobójstwo. 
Jak wykazało dochodzenie, Nasim miała pretensje 
o to, że publikowane przez nią materiały mają małą 
liczbę wyświetleń, więc wzięła sprawy we własne ręce. 
Dziennikarze zrobili wywiady z jej rodziną, żeby usta-
lić, kim była osoba zdolna do takiej przemocy. Ojciec 
opisał ją jako „wegańską aktywistkę i miłośniczkę zwie-
rząt. Jako nastolatka nie była zdolna do zabicia muchy 
i zamiast tego, wyganiała je na podwórko przy pomocy 
gazety”2. Nie do wiary, że kobieta niezdolna do zabi-
cia muchy była gotowa mordować ludzi! Wyznawane 
przez nią wartości były oczywiście sprzeczne z biblij-
nym światopoglądem.

Dwa rodzaje istotnych relacji
Nauczanie Jezusa koncentrowało się na wartoś-

ciach i relacjach. Bez względu na to, czy Jego wypo-
wiedzi dotyczyły ziemskich bogactw3 czy przyjmowa-
nia chwały od ludzi4, Jezus wyraźnie identyfikował te 
relacje jako najważniejsze. W poniższej wymianie zdań 
między Nim a uczonymi w Piśmie zauważmy rodzaj 
relacji podkreślany przez Jezusa.

„Podszedł jeden z uczonych w Piśmie i słysząc, że ze 
sobą rozmawiali oraz widząc, że im dobrze odpowie-
dział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze 
wszystkich? A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przy-
kazanie ze wszystkich jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz 
Bóg, Pan jest jeden. Będziesz więc miłował Pana, swego 
Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym 
swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze 

1 Rdz 1,26; Ps 104,14.
2 Ethan Baron, „YouTube Shooter’s Father Says She Was Angry at Company”, Mercury News, 
3 kwietnia 2018, <https://www.mercurynews.com/2018/04/03/youtube-shooters-father-says 
she-was-angry-at-company/>, dost ęp 4.04.2018.
3 Łk 12,13-21.
4 Mt 6,1-4.

przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz 
miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma 
innego przykazania większego od tych. Wtedy powie-
dział mu uczony w Piśmie: Nauczycielu, zaprawdę 
dobrze powiedziałeś, że jeden jest Bóg i nie ma innego 
oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umy-
słem, całą duszą i z całej siły i miłować bliźniego jak 
samego siebie znaczy więcej niż wszystkie całopalenia  
i ofiary. A Jezus, widząc, że mądrze odpowiedział, rzekł 
do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt 
nie śmiał go więcej pytać” .

To zdumiewający fragment! Jeśli człowiek ma się roz-
wijać, to jego relacje z Bogiem i bliźnimi muszą być 
właściwe. Jezus powiedział nawet, że Prawo i Prorocy 
opierają się właśnie na tym fundamencie! . Wróćmy 
pamięcią do Starego Testamentu. Pomyślmy o wysił-
kach Boga w pracy nad człowiekiem przez tak wiele 
wieków. Pomyślmy o ofiarach ze zwierząt, o budowie 
Świątyni, o całej religijności − to pochłaniało wiele 
pracy i środków. A jednak nie ma ważniejszej rzeczy 
niż nasze relacje z Bogiem i bliźnimi.

Czasami jestem znużony samym słowem relacje. 
Nasza kultura jest bardzo skupiona na uczuciach i wiele 
czasu spędza się na tym, żeby wszystkim zapewnić 
dobre samopoczucie. Kiedy tylko ktoś poczuje, że jego 
uczucia zostały zranione, wówczas biegnie do jakie-
goś doradcy , żeby mu powiedzieć, jak bardzo cierpi,  
a potem porozmawiać o relacjach. Wydaje się jednak, 
że wszystko kręci się wokół mnie, moich uczuć i tego, 
jak inni mnie traktują.

Jezus koncentrował się jednak na mojej relacji  
z Bogiem i bliźnim, zamiast na tym, jak inni traktują 
mnie. Istotne jest nie to, jak bardzo jestem wartoś-
ciowy, lecz jakie są moje wartości. Czy rzeczywiście Bóg 
jest dla mnie najważniejszy? Czy pełnienie Jego woli 
jest moim największym pragnieniem? Czy naprawdę 
kocham swego bliźniego? Jezus mówi, że jeśli w życiu 
człowieka obydwie te relacje są właściwe, to wszystko 
inne znajdzie się na właściwym miejscu. I na odwrót, 
jeśli one są zaburzone, to wszystko inne wymyka się 
spod kontroli.

Jak to się odnosi do naszego używania technologii? 
Niektóre zagrożenia z nią związane są łatwo zauwa-
żalne. Na przykład, nietrudno jest zauważyć niebez-
pieczeństwo pornografii. Wiemy, że ma ona druzgo-
cący wpływ na życie wielu mężczyzn, na małżeństwa  
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i na moralną tkankę całego społeczeństwa. Ale czy ist-
nieją bardziej subtelne zagrożenia?

Więcej niż się wydaje?
Przyjrzyjmy się bliżej mniej oczywistym wpływom 

elektronicznej technologii na człowieka. Po pierw-
sze, w jaki sposób te urządzenia mogą zmienić nasze 
postrzeganie Boga i Jego Królestwa? Jak mogą odwieść 
nas od chwały Jego majestatu? Powinniśmy sprawdzać 
wszystko, co może zniekształcić nasze postrzeganie 
Boga. 

Chcemy się również przyjrzeć temu, jak technologia 
może wpłynąć na drugi rodzaj relacji, o którym mówił 
Jezus − na to, jak bardzo cenimy sobie wzajemną komu-
nikację. Jak to wpływa na lokalną społeczność? 

Wreszcie, biorąc pod uwagę wielkie możliwości tych 

urządzeń w kształtowaniu naszego myślenia o Bogu  

i o nas nawzajem, należy sobie zadać kilka pytań.  

W jaki sposób mam się odnosić do elektronicznej tech-

nologii jako uczeń Jezusa? Czy jest ona błogosławień-

stwem w moim chodzeniu z Bogiem? Jezus mówi, że 

nasza relacja z Bogiem i bliźnim jest niezwykle istotna. 

Jeśli chcemy wytrzymać presję naszych czasów, to 

musimy pilnie strzec obydwóch rodzajów relacji.

Fragment książki Surviving the Tech Tsunami
©2019 TGS International

A subsidiary of Christian Aid Ministries
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

W związku z tym, najprawdopodobniej nie bez pod-
staw, niektórzy uważają, że Epafras również zginął 
męczeńską śmiercią podczas prześladowań Nerona.

Czworo współpracowników i rodaków Pawła, 
mianowicie: Pryska, Akwila, Andronikus i Junias, 
umęczonych w Rzymie za czasów Nerona, około 
70 roku po Chrystusie

Apostoł Paweł w zakończeniu swego listu do kościoła 
Bożego w Rzymie, z wielką miłością pozdrawiając róż-
nych świętych tam zamieszkujących, wymienia między 
innymi dwie osoby, które oddały własne życie za jego 
życie; a także dwie inne, które nazywa swymi współwięź-
niami, ponieważ bez wątpienia byli poddani wraz z nim 
prześladowaniu i cierpieniu z powodu imienia Jezusa. 

Ich wszystkich wylicza on imiennie i pozdrawia ich po 
apostolsku. 

O dwojgu pierwszych w związku z tym pisze: 
„Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich pomocników  
w Jezusie Chrystusie, którzy za moje życie nadstawiali 
swojego własnego karku” (Rz 16,3-4).

O dwojgu pozostałych pisze w taki sposób: „Pozdrówcie 
Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współ-
więźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy 
też przede mną byli w Chrystusie” (Rz 16,7).

Jaki był koniec tych ludzi, nie jest wiadome ani z listów 
Pawła ani z innych fragmentów Nowego Testamentu; ale 
niektórzy autorzy twierdzą, że w wymienionych wcześ-
niej prześladowaniach Nerona cierpieli i walczyli aż 
do śmierci za prawdę Jezusa Chrystusa; czemu trudno 
byłoby zaprzeczyć, jako że krwiożerczość tego cesarza − 
szczególnie wobec chrześcijan − była tak wielka, że nie-
wielu z tych, którzy wpadli w jego ręce, zdołało uniknąć 
krwawych cierpień albo nieszczęsnej śmierci.

Zaczerpnięto ze Zwierciadła Męczenników
Zebrane przez Thielemana J. van Braghta, rok 1660

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

Męczeństwo niektórych 
spośród przyjaciół  

i braci Pawła
—ciąg dalszy ze str. 18
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W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Księga Psalmów 119,9

Nasze pojmowanie Boga pokazujemy własnym życiem. 
Wszystkie nasze doświadczenia życiowe wypływają albo  
z naszych wyborów, albo z przejawów Bożej mocy działa-
jącej w nas. Żadne działanie kogokolwiek przy zdrowych 
zmysłach nie jest pozbawione moralnego znaczenia.  
A to sprawia, że nasze wybory są bardzo ważne. Musimy 
patrzeć na życie z punktu widzenia Bożego objawienia 
się ludzkości, żeby móc właściwie porównać, czym jest 
ono dla nas, a czym dla Niego.

Często oceniamy życie na podstawie opinii ludzkiej, ale 
to jest błędny punkt widzenia. Właściwe wartościowa-
nie musi wynikać z tego, jak Bóg postrzega nas. Musimy 
jednak pamiętać, że Jego pogląd często jest wyrażany za 
pośrednictwem opinii dojrzałych duchowo braci.

Chcąc zrozumieć samych siebie i nasze działania, naj-
pierw musimy zrozumieć, kim jest Bóg. Hiob uświa-
domił to sobie i dlatego zawołał: „On bowiem nie 
jest człowiekiem jak ja, abym śmiał mu odpowiedzieć 
i abyśmy razem stanęli przed sądem. Nie ma między 
nami rozjemcy, który mógłby położyć rękę na nas obu”  
(Hi 9,32-33).

Ci z nas, którzy mają już relację z Bogiem, dobrze zdają 
sobie sprawę, że stale musimy Go coraz lepiej pozna-
wać. On się nam jednak objawia na tyle, na ile jesteśmy 
w stanie Go pojąć. To pocieszające − wiedzieć, że Ten, 
który wie o nas wszystko, sam się nam daje poznać sto-
sownie do naszych możliwości.

Nasze pojmowanie Boga
—Mervin J. Baer

Atrybuty Boga
Bóg jest duchem nieskończonym i doskonałym − 

źródłem i końcem wszechrzeczy, których istnienie sam 
podtrzymuje. On zawsze działa w ramach własnych 
atrybutów.

1. Bóg jest niezmienny. To znaczy, że Jego natura 
i atrybuty nigdy nie mogą się zmienić. Zawsze był, jest 
i zawsze będzie taki sam. Bóg jest absolutną doskona-
łością, która nie ulega zmianom, bo doskonałość to jest 
stan skończony i trwały. Dlatego odchylenia od Jego 
doskonałej woli są nie do obrony, a ludzie żyjący bez 
Jego łaski działającej w nich są niekonsekwentni i nie-
spójni w swoich działaniach. Nasza skłonność do doga-
dzania ciału jest tak silna, że potrzebujemy Bożej pomocy 
i łaski, żeby okazywać Mu posłuszeństwo, chodzić  
w Bożym odpoczynku i mieć nadzieję. Szatan jest auto-
rem wszelkiej zmiany, która odwodzi nas od pełnienia 
woli Bożej. Doświadczamy dzisiaj wielu pokus, czyli pro-
pozycji „korekty kursu” z jego punktu widzenia.

Następujące wersety biblijne mówią o Bożej niezmien-
ności: „Ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się 
nie skończą” (Ps 102,27). „Ja, PAN, nie zmieniam się, 
dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni”  
(Ml 3,6). „Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały 
pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego 
nie ma zmiany ani cienia zmienności” (Jk 1,17).

Wszelkie zmiany, jakie napotykamy, muszą być oce-
niane w świetle Pisma, które pozostaje niezmienne. Bóg 

MŁODZIEŻY
dla
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żąda tego samego zapierania się siebie i niesienia krzyża, 
jakiego On doświadczył w przeszłości.

2. Bóg jest prawdą. „Ja jestem drogą, prawdą  
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze 
mnie” (J 14,6).

Boże myśli są ponad naszymi. Nikt z nas nie może 
powiedzieć: „Ja jestem prawdą”, choć możemy stwier-
dzić, że znamy prawdę, ponieważ została nam objawiona 
z góry. Jezus mówi: „Ja jestem prawdą”. On jest prawdą, 
ponieważ objawia sprawiedliwość i szuka ludzi, którzy 
będą jej posłuszni. Jezus sam objawia prawdę, przed-
stawiając ją w sposób, który możemy pojąć. Ponieważ 
Chrystus jest prawdą, możemy skutecznie poszukiwać 
prawdy dopiero wtedy, gdy już Go uznamy (za Pana  
i Zbawiciela).

Wiele osób poszukuje prawdy dla własnej satysfakcji, 
ale nigdy jej nie znajdują, ponieważ źle szukają. Prawda 
dociera do nas w całej pełni tylko wtedy, gdy szukamy 
jej pokornie i z całego serca. „A ty, Salomonie, mój synu, 
poznawaj Boga swego ojca i służ mu sercem doskonałym 
i dobrowolnym umysłem. PAN bowiem przenika wszyst-
kie serca i zna wszystkie zamysły i myśli. Jeśli będziesz 
go szukać, znajdziesz go, a jeśli go opuścisz, on odrzuci 
cię na wieki” (1 Krn 28,9). „Pokorni to ujrzą i rozradują 
się, ożyje serce szukających Boga” (Ps 69,32). „Twoje 
prawa są dla mnie pieśniami w domu mego pielgrzymo-
wania. Nocą wspominam twoje imię, PANIE, i strzegę 
twego prawa. To mam, bo przestrzegam twoich przyka-
zań. PANIE, ty jesteś moim udziałem, przyrzekłem prze-
strzegać twoich słów” (Ps 119,54-57).

3. Bóg jest miłością. Bóg pokazuje swą miłość  
w swoim Słowie. I rządzi nami w miłości. Miłość przeja-
wia się w Jego pragnieniu, żeby nam udzielić z Jego Ducha 
i mieć z człowiekiem osobistą relację duchową. Bóg kocha 
nie dlatego, żeby coś w zamian otrzymać, lecz by dawać.

Świętość wymaga odkupienia, ale to miłość je zapew-
nia. „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, 
ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim 
darować nam wszystkiego?” (Rz 8,32). Miłość zapew-
niła odkupienie i miłość podtrzymuje tych, którzy ją 
przyjęli. Ponieważ zostaliśmy obdarzeni miłością, jako 
Jego dzieci musimy obdarzać nią innych. „A to jest jego 
przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa 
Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. 
Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on 
w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego 
nam dał” (1 J 3,23-24).

4. Bóg jest świętością. „I wołał jeden do drugiego: 
Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest 
pełna jego chwały” (Iz 6,3). „Lecz jak ten, który was 
powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszel-
kim waszym postępowaniu; gdyż jest napisane: Świętymi 
bądźcie, bo ja jestem święty” (1 P 1,15-16).

5. Bóg jest wieczny. Ten atrybut Boga wykracza 
poza nasze ograniczone pojmowanie. Mimo to wiemy, 
że w Chrystusie mamy życie wieczne.

Nasze pojmowanie Boga powinno nas uczyć pokory,  
a nasze rozmyślania o Nim powinny nas skłaniać do 
posłuszeństwa Jego przykazaniom. Odkupienie jest 
cudownym aktem Bożej miłości, ponieważ On włas-
nym kosztem czyni zadość swojej sprawiedliwości wobec 
wszystkich grzeszników, którzy szczerze Go szukają. Jego 
Słowo jest jedynym prawdziwym objawieniem prawdy. 
Jego świętość jest obrazem sprawiedliwości. Jego miło-
sierdzie nie ustaje. On daje życie wszystkim, którzy przy-
chodzą do Niego w szczerym nawróceniu.

„Któż jest jak PAN nasz Bóg?”.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

24Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim,  
ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką; 

25Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował,  

ponieważ sam daje wszystkim życie, i oddech, i wszystko;  
26I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej  

powierzchni ziemi . . .  Dz 17,24–26a
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Nieprawdopodobny świadek
—Melanie Martin

– Kiedy patrzymy na sposób, w jaki uczniowie zno-
sili burze, katastrofy morskie i pobicia, aby nieść dalej 
w świat przesłanie Boga, czujemy się zachęceni, by 
żyć w ten sam sposób obecnie. − Pan Zeiset zamknął 
swoją Biblię i rozejrzał się po swojej ósmej klasie. – 
Są pytania?

Akurat w chwili, kiedy Jeremiasz odwrócił się, 
jedna z uczennic podniosła rękę. 

– Jak możemy dzielić się przesłaniem Boga w tak 
młodym wieku?

 Pan Zeiset splótł ręce. 
– Myślę, że kiedy ludzie widzą was, młodych, jak 

żyjecie dla Boga, to naprawdę ich uderza. Nawet 
kiedy nie jesteście zbyt wymowni, czyny mówią 
więcej niż słowa.

Kiedy Jeremiasz dołączył do śpiewu, wówczas nasu-
nęło mu się wiele różnych myśli. Pan Zeiset zwró-
cił uwagę na ważną rzecz, ale Jeremiasz był raczej 
pewien, że nigdy nie będzie miał okazji zaświadczyć 
o swojej wierze − w sytuacji, gdy jego rodzina miesz-
kała kilometr od drogi. Niewielu ludzi przejeżdżało 
obok, poza człowiekiem, który kosił siano i upra-
wiał łąkę, dzierżawiąc ją od taty − a w dodatku był 
chrześcijaninem. 

Z-zoom. V-vroom.
– Ci chłopcy znowu tam są! − krzyknął Jeremiasz, 

wskazując na górkę. Na dalekim końcu działki trzy 
skutery śnieżne z warkotem śmignęły się przez ich 
pole. Następnie pomknęły do lasu.

Jarek potrząsnął głową.
– Nawet nie zapytali o pozwolenie, czy mogą wje-

chać na ziemię taty!
– Tata naprawdę powinien kiedyś z nimi poroz-

mawiać − zgodził się Jeremiasz. Zatrzymał się, żeby 

złapać oddech, kiedy dotarli na swoje zbocze do sanek 
na szczycie górki. 

– Musi być dziś powyżej zera − powiedział Jeremiasz 
z nutką zawodu, sprawdzając trasę, którą już wcześniej 
wygładzili zjazdami. – Mam nadzieję, że znowu spad-
nie śnieg, a wtedy zrobimy naprawdę porządny tor do 
zjazdów.

Chłopcy zaczęli zjeżdżać na sankach i w ten rześki, 
chłodny wieczór było to wesołe zajęcie. Nagle zna-
jomy dźwięk dobiegł z lasu. Te same skutery zbliżały 
się z ogromną prędkością. Mknęły przez pole prosto 
na chłopców. 

– Uważaj! − krzyknął Jarek, machając rękami. 
Chłopcy od sąsiadów kierowali się prosto na nich, by 
w ostatniej chwili nagle zrobić unik na lewo.

Jeremiasz poczuł przypływ oburzenia.
– To jest nasz teren! − wrzasnął, ale skutery śnieżne 

były poza nimi i wkrótce wyglądały z oddali jak małe 
kropki.

– Oni mnie denerwują! − zawołał Jeremiasz. – 
Chodźmy do domu. Co myślisz?

Jarek kiwnął głową, przytakując i ruszyli z powrotem. 
Kiedy weszli, czekała już na nich gorąca czekolada, 

przygotowana przez mamę. Ogrzewając się, opowie-
dzieli o rajdzie sąsiadów przez ich pole. 

– Hmmm − powiedział tata powoli. – Może powinie-
nem porozmawiać z nimi. Nie przeszkadza mi ich obec-
ność na polach, dopóki nie stanowią zagrożenia. Ale  
z pewnością powinni trzymać się z dala od lasu.

Jeremiasz nie wspomniał nic o tym, jak wrzeszczał na 
chłopców, podobnie Jarek. Nie spodziewał się, żeby tata 
chciał w taki sposób załatwić tę sprawę. 

Następne dni zrobiły się ciepłe i śnieg stał się zbyt 
rozmokły do wieczornej jazdy na sankach, ale w piątek 
zachmurzyło się. Zanim zaczęły się lekcje, pierwsze 
płatki śniegu leniwie opadały na ziemię. 
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Tego dnia pan Zeiset znowu mówił o tym, żeby być 
światłością dla świata. Potem dodał:

– Wiem, że to może wymagać opuszczenia waszej 
strefy wygody, ale zachęcam każdego, aby w najbliż-
szych tygodniach szukał okazji do dania komuś świa-
dectwa. Jeśli chcecie, możecie się kiedyś podzielić  
z klasą swoim doświadczeniem.

Jeremiasz rzucił ukradkiem spojrzenie na innych  
i zauważył, że ich twarze odzwierciedlały jego myśli. 
W jaki sposób mieli to robić?

Pan Zeiset uśmiechnął się.
– Zapytajcie rodziców o jakieś pomysły. Dzielenie 

się świadectwem wiary to nie tylko rozdawanie trak-
tatów. Można zaśpiewać coś starszemu sąsiadowi, 
poczęstować kawą listonosza, który przejeżdża właś-
nie obok, albo wysłać komuś kartkę. Dawanie świade-
ctwa to pozwalanie Jezusowi, aby świecił poprzez nas. 
Bądźcie pomysłowi! Ponieważ nie jesteście dorosłymi, 
nie macie do dyspozycji większości ich środków i nie 
spodziewam się, że będziecie ich naśladować.

Jeremiasz nie był pewien, co o tym myśleć, ale kiedy 
po szkole wpadł w kilkucentymetrowy, świeży śnieg, 
miał więcej czasu, żeby się zastanowić. Tuż po kolacji 
chłopcy wyszli na pole. 

– Zróbmy naprawdę porządną trasę zjazdową 
− zaproponował Jeremiasz. – Zrobiło się zimno  
i powinna ostać się na długo.

Zabrali się energicznie do pracy, odgarniając szuflą 
śnieg na boki i tworząc szeroki, dobrze wygładzony 
tor. Zabrało im to cały wieczór, ale skończyli go  
i wyglądał świetnie. 

– Jak dobrze, że jutro jest sobota. − Jeremiasz sapnął, 
kiedy wchodzili do domu. – Możemy być na sankach 
cały dzień!

Właśnie zamykali drzwi wejściowe, kiedy na górce 
pojawiły się światła skuterów śnieżnych.

Następnego dnia rano Jeremiasz obudził się wcześ-
nie. Przetoczył się w kierunku Jarka i szturchnął go. 

– Chodźmy na sanki przed śniadaniem!
– Jest jeszcze ciemno − wymamrotał Jarek.
– Zanim dotrzemy na górkę, rozjaśni się. − Jeremiasza 

trudno było powstrzymać.
Kiedy obaj bracia byli gotowi, chwycili swoje sanki  

i zaczęli iść w kierunku zjazdu na górce. Zanim dotarli 
do celu, jasne słońce roziskrzyło śnieg jak tkaninę 
wyszytą diamentami. 

– Ale super! Co za dzień! − powiedział Jeremiasz. 
Nagle serce w nim zamarło, zamrugał kilka razy 
oczami, bo nie był pewien, czy dobrze widzi.

– Czy to nasza...?
– Jak to...? − Niedokończone pytania zawisły  

w powietrzu, a oni puścili się biegiem.
Nie trzeba było wiele czasu, żeby zorientować się, 

co się stało. Setki zamarzniętych śladów po skute-
rach śnieżnych przecinało ich trasę saneczkarską. Była 
zrujnowana!

– Nie mogę uwierzyć! − krzyknął Jeremiasz. – To 
znowu oni!

– Nie widzieli, że to nasz tor? − zapytał Jarek bezsil-
nie, oglądając zniszczenia.

– To było obrzydliwe! Ja... − Jeremiasz zamilknął. 
To nie poprawi już niczego. Ich tor został zniszczony 
i nie było jak go naprawić, aż śnieg znowu stopnieje.

– Idę z tym do taty! − oznajmił, kiedy ruszyli do 
domu. – Najwyższy czas, żeby dał nauczkę tym 
chłopakom!

Kiedy bliźniacy weszli do kuchni, opowiedzieli 
mamie o wszystkim. Ledwo skończyli swoją opowieść, 
w oddali zawarczały silniki skuterów śnieżnych. 

Jeremiasz poderwał się tak szybko, że krzesło pod 
nim skrzypnęło głośno. 

– Dosyć tego! Idę do nich!
– Poczekaj! − powiedziała mama łagodnie. – Oni 

raczej nie będą cię słuchać, ale …
Zamilkła na chwilę i otworzyła piekarnik.
– Zrobiłam świeże pączki z różą i jestem pewna, że 

będą im bardzo smakowały!
Jeremiasz zerknął na Jarka. Nie o to mu chodziło. 
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– Może... − powiedział Jarek powoli. – Pewnie te 
pączki będą czymś w rodzaju dobra za zło.

– Pewnie tak − zgodził się Jeremiasz. Kilka minut 
potem znowu szli przez pole, niosąc pojemnik opa-
kowany folią. Jeźdźcy na skuterach nadal śmigali tam 
i z powrotem przez pole. Kiedy zobaczyli bliźniaków, 
zaczęli szybko odjeżdżać.

– Hej! − wrzasnął Jarek, chociaż go nie mogli sły-
szeć. – Mamy coś dla was!

Jeremiasz machał pojemnikiem, aż w końcu jeden 
z jeźdźców zatrzymał skuter i czekał, aż obaj podeszli.

– To dla nas? − zapytał.
– Tak − powiedział Jeremiasz.
Chłopiec sięgnął po pączek. 
– Hej! − krzyknął do pozostałych. – Oni przynie-

śli nam pączki!
Jego koledzy zsiedli ze skuterów i podeszli.
– Super! Wielkie dzięki! − powiedział jeden z nich.
Ku zdziwieniu Jeremiasza byli przyjaźnie usposo-

bieni i mili. Wcale nie zachowywali się tak, jak sobie 
wcześniej wyobrażał, gdy myślał o tym spotkaniu. 

Kiedy bliźniacy zawrócili do domu, jeden z chłop-
ców odezwał się:

– Dopiero teraz zauważyłem: to wasz tor 
saneczkowy?

– Tak, ale nie ma o czym mówić − odparł Jeremiasz.

– Przepraszam – powiedział chłopiec. – Odtąd 
będziemy trzymać się od niego z daleka.

– Dzięki − odpowiedział Jeremiasz szczerze. Bracia 
czuli się o wiele lepiej, kiedy wrócili do domu. 

– Właściwie nawet już nie jestem zły z powodu 
naszej trasy − wyznał Jarek.

– Ja też − zgodził się z nim Jeremiasz. Nagle powie-
dział: – Wiesz co, możemy się tym podzielić w szkole. 
Czy można to nazwać dawaniem świadectwa?

– Chyba tak. To zabawne, bo nawet o tym wtedy 
nie myślałem. 

– I daliśmy im pączki − dodał Jarek. – A co do 
pączków, to mam nadzieję, że dla nas też jeszcze coś 
zostało!

Tego samego dnia później tata powiedział 
bliźniakom:

– Wreszcie miałem okazję porozmawiać z chłop-
cami od sąsiadów. Byłem pod wrażeniem ich dobrego 
wychowania i myślę, że odtąd będą bardziej uważać.

Jeremiasz i Jarek spojrzeli po sobie i uśmiechnęli 
się.

Zaczerpnięto z Partners, grudzień 2020
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bój się Boga, a nie 
będziesz miał się już 
czego bać

świętego Boga, wówczas ono prowadzi nas do wiary  
w Tego, który jest odpowiedzią na wszystkie nasze lęki. 

Boże działanie jest powodowane miłością dla naszej 
duszy. Wszystko, co Bóg czyni w naszym życiu, jest 
zamierzone tak, aby przyciągnąć nas bliżej do Niego, 
ponieważ Bóg nas stworzył do pełnej miłości relacji  
z Nim. 

Z drugiej strony szatan jest gnębicielem, którego 
jedynym celem w każdym działaniu wobec ludzi jest 
potępienie dusz. On trzyma ich życie w uścisku, zwią-
zując ich strachem pochodzącym do niego samego. 
Żaden człowiek nie jest w stanie złamać tych więzów 
szatana. To może się stać tylko poprzez pokutę i podda-
nie się Bogu. Potrzebna jest do tego modlitwa, a czasem 
nawet post (Mk 9,29). 

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie 
mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może  
i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu” (Mt 10,28). 

Zaczerpnięto z Light of Life, tom 41 nr 1
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 10
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– Kiedy będziemy w tartaku, tato? − zapytała 
Judytka, podskakując z niecierpliwością na siedze-
niu ciężarówki.

– Za piętnaście minut − odpowiedział tata. – 
Zmęczyło cię siedzenie?

– Tak − przyznała Judytka. – Moje nogi chcą 
pobiegać. Ale cieszę się, że Jaś i ja możemy z tobą 
jechać.

Wkrótce dotarli do tartaku. Tata zaparkował 
ciężarówkę i weszli do biura. Tata napisał coś na 
kartce. 

– Podjedź do tej najdłuższej ciemnej szopy − 
powiedział jakiś człowiek, kiedy zerknął na kartkę 
taty.

Tata podjechał do wskazanej szopy. Za chwilę 
przyjechał tam również wózek widłowy z ładun-
kiem drewna i tata otworzył klapę ciężarówki. 
Bach! Drewno wtoczyło się do środka. Tata wrócił 
do biura i zapłacił za drewno. Wkrótce wracali do 
domu. 

– Jestem głodny − powiedział Jaś. Potarł swój 
pusty brzuszek. – Możemy coś zjeść?

– Zgoda − postanowił tata. – Teraz pomodlę się 
przed jedzeniem.

Judytka otworzyła pojemnik z kanapkami. 
Podała je tacie i Jasiowi. 

Dobra Samarytanka
—K. M.

– Mniam! − powiedziała, zanurzając zęby  
w swojej kanapce. – Mama robi takie pyszne 
kanapki.

Nagle Jaś zaczął się krztusić. Następną rzeczą, 
jaka się mu się przydarzyła, było zwymiotowa-
nie całego obiadu. Całe siedzenie i okolica były  
w okropnym stanie. Jaś zaczął płakać. 

Tata zatrzymał ciężarówkę na poboczu. Podszedł 
z drugiej strony i otworzył drzwi obok Jasia.

– Nie płacz, Jasiu − pocieszał synka. – Wszystko 
dobrze. − Następnie zwrócił się do Judytki: – Podaj 
mi te zapasowe szmaty z kieszeni w drzwiach. 
Musimy tu posprzątać.

Jakiś samochód minął ich jak błyskawica. Nagle 
zatrzymał się, zawrócił i podjechał. Wyskoczyła  
z niego jakaś kobieta i podeszła szybko do taty.

– Czy coś się stało? Mogę pomóc? − zapytała.
– Mój syn zakrztusił się kanapką i teraz mamy 

niezły bałagan do posprzątania. Ale chyba dam 
radę.

– Właśnie odwożę ubrania do sklepu z używa-
nymi rzeczami. Chyba mam jakieś ubrania, które 
na niego pasują – zaproponowała. Pospieszyła do 
bagażnika swojego auta i zaraz wróciła z koszulą  
i parę spodni.

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

DZIECI
kącik dla
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– Wyglądają na dobre − powiedział tata. – Ile 
pani za nie sobie życzy?

– O, proszę nie płacić! − powiedziała ta pani 
szybko. – I tak planowałam je po prostu oddać.

– Jest pani pewna? − zapytał zdziwiony tata.
– Oczywiście. Całkowicie.
– Bardzo dziękuję! − powiedział tata.
– Nie ma za co! − odparła. – Miłego dnia! − Po 

czym wsiadła do samochodu i odjechała.
Wkrótce tata również wyjechał z powrotem na 

drogę. 
– Bóg zesłał nam tę panią akurat, kiedy potrze-

bowaliśmy czystych ubrań − powiedział.
– Ona była jak dobry Samarytanin, prawda? − 

zapytała Judytka.
– Całkowicie! − zgodził się tata. – Nie musiała 

dawać nam tych ubrań. Nawet nie musiała się 
zatrzymywać i sprawdzać, co się stało. Powinniśmy 
szukać sposobów, jak pomagać innym, tak jak ta 
pani nam pomogła.

– Będę starała się być jak dobry Samarytanin  
i też pomagać innym − postanowiła Judytka. – Ale 

w jaki sposób? Nie mogę oddać swoich ubrań. 
I nie mogę pomóc nikomu choremu, jak dobry 
Samarytanin w Biblii.

Tata myślał przez chwilę.
– Wiesz, Judytko, możesz pomagać w małych 

rzeczach. Na przykład zrobić kartkę dla kogoś 
chorego. Albo pobawić się z naszym Jureczkiem, 
kiedy mama potrzebuje coś zrobić. Wymyśliłabyś 
coś jeszcze?

Judytka myślała i myślała. 
– Czy będę jak dobry Samarytanin, jeśli pomogę 

mamusi piec ciasteczka dla sąsiadów?
– Tak, to też jest pomysł − zgodził się tata.
Judytka pochyliła się do przodu na swoim sie-

dzeniu i podskoczyła. 
– Nie mogę się doczekać, aż powiem mamusi 

o tej pani − dobrej Samarytance! − wykrzyknęła.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Boży plan jest najlepszy
– Mamo, co dolega Rachelce? Ma drgawki i nie 

chce pić mleka − zawołała Celinka z salonu.
Mama przyszła z kuchni.
– Daj mi ją, spróbuję ją nakarmić.
Celinka stała obok mamy. 
– Co jej jest? − Celinka zauważyła pełne niepo-

koju spojrzenie mamy.
– Nie jestem pewna.
– Maleństwo jest chore?
– Zmierzę jej temperaturę.
Celinka poszła za mamą do sypialni. Mama przy-

trzymała termometr pod ramieniem niemowlęcia. 
– Tak, ma gorączkę. Musimy ją uważnie obser-

wować. Widać, że źle się czuje.
Mama wróciła do salonu i trzymała Rachelkę,  

a Celinka zabrała się do kończenia zadania z arytme-
tyki. Usiadła na sofie obok mamy, używając książki 
jako podkładki pod zeszyt.

Co jakiś czas spoglądała na niemowlę. W końcu 
powiedziała:

– Mamo, nie potrafię myśleć o arytmetyce.
– Już czas spać, Celinko. Możesz skończyć zada-

nie jutro rano przed szkołą. Pomogę Jankowi przy-
gotować się do spania i przyjdę do twojego pokoju.

Mama położyła Rachelkę w łóżeczku. Kiedy Janek 
już był gotowy do spania, mama przyszła do Celinki 
i razem uklękły, żeby się pomodlić. 

– Panie, prosimy cię, uzdrów Rachelkę − zakoń-
czyła Celinka swoją modlitwę.

Kiedy wskoczyła do łóżka, mama jej przypomniała:
– Powinniśmy zawsze się modlić: „Bądź wola 

Twoja”, córeczko. Boży plan na wszystko jest 
najlepszy.

– Ale mamo! Bóg uzdrowi Rachelkę, prawda?
– Jeśli taka jest Jego wola, to uzdrowi. Dobranoc, 

Celinko.
– Dobranoc, mamo.

Celinka zasnęła, myśląc o swojej malutkiej 
siostrzyczce. 

– Dzień dobry!
Celinka przetarła oczy. Kto ją wołał?
– Dzień dobry, Celinko. To był znajomy głos, ale 

nie głos mamy.
Otworzyła szeroko oczy, żeby odpędzić senność. 

Któż to ją wołał? Nie mama... Wtedy zobaczyła 
kuzynkę Annę siedzącą obok łóżka. 

– Twoja siostrzyczka bardzo się rozchorowała  
w nocy − powiedziała Anna delikatnie. – O czwartej 
nad ranem rodzice zawieźli ją do szpitala. Jestem tu, 
żeby pomóc ci przygotować się do szkoły i zostanę, 
aby zaopiekować się Jankiem.
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– Rachelka w szpitalu! O, nie! − Łzy popłynęły 
po policzkach Celinki. – Modliłam się wczoraj 
wieczorem, żeby Bóg ją uzdrowił − szlochała.

– Pamiętaj, Boże sposoby są zawsze najlepsze.  
O, dzwoni telefon. Ubierz się, zaraz wrócę.

Wkrótce Anna wróciła. 
– Dzwonił twój tata. Twoja siostrzyczka jest 

nadal bardzo chora. Lekarze uważają, że to może 
być...  czekaj, mam tu kartkę. − Anna przeczytała: 
– Zapalenie opon mózgowych.

Celinka chciała powtórzyć:
– Zapalenie... − Łzy kapały z jej twarzy, tak że 

nie była w stanie wypowiedzieć całej tej nazwy. – 
Dzisiaj nie mam ochoty na wypowiadanie słów. 
Muszę iść do szkoły? Bóg zabierze Rachelkę do 
nieba wkrótce? 

– Będziemy się za nią modlić − pocieszała ją 
kuzynka Anna. – To może być trudny dzień, ale 
lepiej dla ciebie, żebyś jednak poszła do szkoły.

Celinka powoli przygotowała się do wyjścia. 
Pomachała ze smutkiem Jankowi i Annie, wsia-
dając do samochodu. 

To był dla niej smutny dzień. Nauczycielka, sio-
stra Maria, powiedziała, że też będzie się modlić 
za jej małą siostrzyczkę. Kiedy Celinka wróciła 
do domu, ucieszyła się, że widzi mamę zamiast 
kuzynki Anny. 

– Usiądź na sofie, to opowiem ci coś więcej 
o Rachelce − powiedziała mama po uściskaniu 
córeczki. – Maleńka jest nadal bardzo chora. Ale 
po badaniach okazało się, że to zapalenie płuc,  
a nie zapalenie opon mózgowych. To o wiele lepsze 
wieści i czujemy ulgę.

– Jak długo zostanie w szpitalu? − zapytała 
Celinka.

– Prawdopodobnie jakieś cztery, pięć dni.
– Zeszłego wieczoru modliłam się, żeby Bóg ją 

uzdrowił, ale On tego nie zrobił.
– Czy nie przypomniałam ci, że musimy się 

modlić: „jeśli taka jest Twoja wola?”. Jego plany 
są najlepsze.

– Tak − przypomniała sobie Celinka.

– Lekarze robią wszystko, ale tylko Bóg może 
uzdrowić Rachelkę. Musimy się dalej modlić. 
Podłączyli ją do kroplówki. Lekarstwo przez 
maleńką rurkę dostaje się do rączki Rachelki. Kiedy 
jestem w pobliżu niej, muszę nosić maskę na nosie  
i ustach, aby moje zarazki nie przedostały się do niej.

Celinka uśmiechnęła się.
– Pewnie śmiesznie wyglądasz, mamo.
– Wieczorem będę znowu w szpitalu, a tatuś zosta-

nie z wami − powiedziała mama. – Jutro kuzynka 
Anna przyjedzie znowu. Może jutro wieczorem tatuś 
będzie z malutką, to ja wtedy wrócę do domu.

Kiedy Celinka wróciła ze szkoły następnego dnia, 
szepnęła do siebie:

– Te dni mi się tak mieszają. Czasem tata jest  
z nami, a mamy nie ma; potem znów mama jest  
w domu, a taty nie ma. Czasem znów jest tylko 
Anna. Nie lubię takiego zamieszania.

Minął kolejny dzień szkoły. Tego popołudnia po 
powrocie ze szkoły Celinka powoli otwierała drzwi. 
Myślała o tym, co tata powiedział dziś rano. Że 
może jutro Rachelka wróci do domu. 

Kiedy weszła do środka, jej oczy zrobiły się okrą-
głe z zaskoczenia. Na sofie siedział tata z Jankiem  
i mama z Rachelką na rękach. 

Celinka rzuciła swój pojemnik na kanapki i plecak 
na krzesło, biegnąc ku sofie. 

– Rachelko! − Łzy szczęścia kapały jej z oczu.
– Mogliśmy już dzisiaj zabrać ją do domu. Czy 

to nie cudowna niespodzianka? − zapytała mama.
Tata dodał:
– To więcej, niż niespodzianka. To odpowiedź 

na modlitwy. Tym razem to Pan uzdrowił naszego 
dzidziusia.

– Tak, jak powiedziałaś, mamo: Boży plan jest 
najlepszy.

 

Zaczerpnięto z Light of Life, tom 41, nr 1
Rod and Staff Publishers, Inc.
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Rozdział 1

Przygotowania
Nareszcie. Na ile mogła zauważyć, nie było ani jed-

nego zacieku na całym łóżeczku dla dziecka. Marilyn 
Hammond odchyliła się do tyłu i przyglądała się 
swojemu dziełu z satysfakcją, trzymając pędzel nad 
puszką białej farby. Przeniknął ją dreszcz emocji. 
Jak cudownie będzie widzieć w łóżeczku maleńkie 
niemowlę!

W tym łóżeczku spała kiedyś ona sama i jej młod-
sze siostry. Ale teraz miało się urodzić jeszcze jedno 
dziecko! Marilyn pracowała nad łóżeczkiem dość 
długo, żeby je odnowić. Nie przeszkadzały jej szczy-
piące opary preparatu do złuszczania farby, kiedy 
usuwała stare warstwy różu, żółci i zgaszonego błę-
kitu. Teraz łóżeczko prezentowało się pięknie w czy-
stej bieli, właściwym kolorze dla dziecka − według 
Marilyn i jej sióstr.

Popatrzyła w górę, kiedy drzwi do garażu otwo-
rzyły się. Do środka weszła sześcioletnia Rita z rudo-
brązową kurą pod pachą. 

− Rito, zamknij drzwi − powiedziała Marilyn. − 
Jest mokro od deszczu, a ja chcę, żeby farba wyschła. 
Cieszę się, że tata pozwolił mi zrobić palenisko  
w tym starym piecyku na śmieci, inaczej byłoby tu 
za zimno.

Rita obeszła łóżeczko, uważając, żeby nie popla-
mić mokrą farbą sukienki. Stopniowo jej na ogół 
poważna twarzyczka rozjaśniła się w uśmiechu.

− Teraz wierzę, że będzie nowy dzidziuś!
Marilyn roześmiała się radośnie. 
− Oczywiście, że będzie dzidziuś. Mama ci przecież 

mówiła. Czy to nie cudowne?
Rita pokiwała głową i stała w milczeniu, skubiąc 

pióra kury. 
− Czemu nie włożysz Balbinki z powrotem na 

grzędę? − zapytała Marilyn.

Wanda YoderCzęść pierwsza

Pamięci 
Michaela

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

KSIĄŻKI
fragment
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ma kolorowe balony namalowane na obu końcach.  
I mają też balony na tapecie i na zasłonkach.

− Poczekaj! − powiedziała Marilyn. − Jeśli o mnie 
chodzi, nie namaluję nic na łóżeczku. Gdybym 
spróbowała, zepsułabym wszystko. Twila, jeśli 
mama ci pomoże, to możliwe, że ci się uda. Możesz 
wypróbować na papierze. Naniesienie obrazków na 
łóżeczko nie powinno być trudniejsze.

− Jeśli nie wyjdzie, zawsze możesz to zamalo-
wać − powiedziała Zuzia, szczerząc zęby w złośli-
wym uśmiechu do swojej dziesięcioletniej siostry. − 
Pewnie niezbyt ci się uda.

− Nie bądź taka krytyczna − odparła Marilyn. −  
Z pomocą mamy to może wyjść świetnie!

Mama otworzyła drzwi.
− Nie chcę wam za nic przeszkadzać − uśmiech-

nęła się – ale tata lada chwila będzie w domu i mam 
nadzieję, że zjemy razem kolację, kiedy przyjdzie.

Rita podreptała do kurnika odprowadzić Balbinkę 
na grzędę. Dwie średnie siostry w podskokach 
udały się do domu, szczebiocząc radośnie o łóżeczku  
i oczekiwanym dzidziusiu. Marilyn starannie oczyś-
ciła otwór puszki i nałożyła ściśle przykrywkę. Tata 
był bardzo pedantyczny i wymagający, jeśli chodzi  
o takie rzeczy. Włożyła pędzel do słoika z rozpusz-
czalnikiem, żeby go oczyścić z farby. 

Właśnie w tym momencie na podjeździe zachrzęś-
cił żwir i dało się słyszeć silnik samochodu. Drzwi 
do garażu otworzyły się ze skrzypieniem. Tata wrócił 
do domu. Wjechał do środka swoją ciężarówką,  
a warkot silnika odbijał się echem od ścian. 

Marilyn czekała. Opinia taty liczyła się dla niej 
bardziej niż zdanie kogokolwiek innego. Tata zaj-
mował się wykończeniem stolarki i staranność  
w pracy była dla niego bardzo ważna. 

Przyjrzał się uważnie łóżeczku. 
− Doskonała robota! − stwierdził szczerze. − 

Pięknie ci to wyszło, szczególnie że masz dopiero 
trzynaście lat. Cieszę się z twojej pracy. − Oczy taty 
rozbłysły figlarnie. − Może tego lata powinniśmy ci 
znaleźć pracę.

− Nic z tego − odcięła się Marilyn. − Będzie dzi-
dziuś w domu!

Weszli do domu ze śmiechem. 
− Jak było w pracy? − zapytała mama, poda-

jąc ziemniaki po odmówieniu modlitwy. Co wie-
czór zadawała to samo pytanie i zazwyczaj tata 

− Ona tęskni za mną, kiedy jestem w przedszkolu 
− wyjaśniła dziewczynka. − Więc bawię się z nią, gdy 
tylko mam czas.

− To chyba raczej ty za nią tęsknisz − zauważyła 
Marilyn. Każdy w rodzinie wiedział, że pupilka Rity 
ją uszczęśliwiała. Po wypadku, w którym ich piesek 
Reksio został przejechany zeszłego lata, dziewczynka 
zaadoptowała kurkę Balbinkę z małego kurzego 
stadka różnych odmian. Ta mała karmazynka chyba 
lubiła być w centrum uwagi swojej opiekunki.

Kiedy Marilyn podniosła głowę, drzwi otworzyły 
się z hukiem i do środka wpadła niczym kula ośmio-
latka Zuzia. Drzwi za nią trzasnęły. 

− Skończyłaś? − zapytała.
− No, tak było, zanim nie ubrudziłaś barierki − 

odparła Marilyn, podnosząc pędzel i puszkę z farbą.
− Ups, przepraszam. Nie chciałam. Powiedzmy, że 

wygląda ładnie z wyjątkiem tego miejsca od końca. 
Chyba farba jakoś odpada…

Marilyn cierpliwie zamalowała to miejsce przez 
wzgląd na swoją małą siostrę. 

− Lepiej obejrzyj swoją sukienkę. Mama nie będzie 
zachwycona śladami farby na niej.

Zuzia wzruszyła ramionami.
− I tak jest brudna. Usiadłam w kałuży przed 

szkołą. Nie wiem, czemu w kwietniu musi cały czas 
padać. Gdyby nie to, byłoby całkiem ciepło.

− Kwiecień plecień wciąż przeplata… Właśnie dla-
tego − wyjaśniła Rita poważnie. − Tak mówiła siostra 
Rut. A deszcz przynosi kwiaty.

− I majowe noworodki − przypomniała im Marilyn.
Drzwi znów się otworzyły i weszła trzecia siostra. 

Podobnie jak Rita zabrała się za oględziny łóżeczka. 
− Jest śliczne − wyraziła szczerze pochwałę. − Nawet 

pozbyłaś się śladów zębów Rity z poręczy. Jak ci się to 
udało? Były głębokie.

Marilyn roześmiała się.
− Muszę przyznać, że zeszło na to dużo papieru 

ściernego. Ale było warto.
Ciemne oczy Twili nabrały wyrazu rozmarzenia. 
− Jest jeszcze tylko jedna rzecz, która może to ulep-

szyć − powiedziała. − Jakieś zwierzątka albo kwiaty  
i motyle namalowane na obu końcach, żeby dziecko 
mogło na nie patrzeć.

− I misie − dodała Rita. − Niemowlęta lubią misie.
− Balony − podkreśliła Zuzia. − Weberowie 

kupili nowe łóżeczko dla swojego dziecka i ono 
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odpowiadał, relacjonując ciekawe zdarzenia ze 
swojej pracy.

− Zaczęliśmy od suchych tynków w domu 
Ruckerów − powiedział tata. − Jedynym problemem 
był wysoki sufit w salonie.

Mama skrzywiła się. 
− Mam nadzieję, że twoi pomocnicy wykonali 

prace na wysokości.
− No, zrobiłem swoje − odparł tata zdawkowo. − 

Ciesz się, że nie zajmuję się wysokościowym myciem 
okien na drapaczach, jak te w Chicago zeszłego lata!

− No tak, to byłoby gorsze − zgodziła się mama.
− Nasz sąsiad, Bob Graham, pracował tam z nami 

nad instalacją wodną. Pogadałem z nim przez chwilę 
w czasie przerwy na obiad.

Marilyn spojrzała na tatę z ciekawością. 
Poprzedniego lata kosiła trawnik u Grahamów kilka 
razy, kiedy gospodarz był zbyt zajęty. 

− Powiedział coś ciekawego? Chce, żebym kosiła 
ich trawnik tego lata?

− Właściwie zastanawiał się, czy nie mogłabyś 
zrobić więcej − powiedział tata. − Jego żona potrze-
buje pomocy. Choruje na cukrzycę, odkąd była 
nastolatką. Na jednej nodze dostała wrzody i trzy 
tygodnie temu musieli jej amputować nogę.

− Co to znaczy „amputować”? − dopytywała się 
Zuzia.

− Odciąć. Całkiem odciąć. Ona jest ze swoją matką 
w Deer Creek, ale pan Graham chciałby zabrać ją do 
domu. Chce sam się nią zajmować na tyle, na ile da 
radę.

− Nigdy nie widziałam pani Graham − stwierdziła 
mama. − A ty ją kiedykolwiek widziałaś przy okazji 
koszenia trawnika?

− Nie, nigdy. Zawsze była poza domem. A pana 
Grahama też widziałam tylko raz, kiedy pokazał mi, 
jak obsługiwać kosiarkę. Tato, w jakim oni są wieku?

− Niewiele starsi od nas. On mówił dzisiaj, że ma 
45 lat, a jego żona jest kilka lat młodsza. Zawsze lubi-
łem Boba. Pracowaliśmy niejeden raz w tych samych 
domach. Jest jednym z nielicznych ludzi ze świata, 
z których ust nigdy nie słyszałem przekleństwa ani 
dosadnego języka. Ale kiedy zapytałem go raz, czy 
jest chrześcijaninem, odpowiedział, że raczej tak, bo 
przecież nie jest poganinem. Więcej nie skomento-
wał pytania. Może pomagając mu, zdołamy być dla 
nich świadectwem wiary.

− Co Marilyn miałaby tam robić? − zastanawiała 
się mama. − Jest za młoda, żeby robić coś innego niż 
koszenie trawy i tego typu rzeczy. O, wiem, że zna się 
sporo na pracach domowych, ale nie jestem pewna, 
czy dałaby sobie radę z takim obowiązkiem.

Po skończeniu szarlotki tata ciągnął temat dalej. 
− Pan Graham zastanawiał się, czy Marilyn 

mogłaby pobyć przy jego żonie przez godzinę po 
szkole, sprawdzić, czy dobrze się czuje, pozałatwiać 
jakieś sprawy i przygotować kolację. Bo on zajmie się 
obiadem, ale popołudnia mogą się jego żonie dłużyć. 
Albo coś mogłoby się wydarzyć, zanim on wróci do 
domu wieczorem. Czy chciałabyś się tego podjąć, 
córciu, do końca roku szkolnego?

− Chyba bym się bała − stwierdziła szczerze dziew-
czynka. Miała dziwne uczucie w żołądku na myśl  
o chodzeniu w pojedynkę do czyjegoś domu.

− Wyobraź sobie, że masz amputowaną nogę − 
zastanawiała się Zuzia. − Mam ciarki, jak o tym 
myślę.

− Niewiele trzeba, żebyś miała ciarki − powie-
dział tata rzeczowo. − Ale na pewno to jest smutne. 
Pan Graham jest chyba miłośnikiem natury i wiele 
czasu spędza na zewnątrz, badając rośliny. Mówił, że 
jego żona popadła w gorycz, bo teraz jest uwiązana  
w domu. Jej praca legła w gruzach.

− A co będzie, kiedy dzidziuś się urodzi? − zapy-
tała Twila. − Czy to znaczy, że ja przejmę opiekę nad 
maleństwem zamiast Marilyn? − Jej oczy błyszczały 
od entuzjazmu.

− Część tych spraw można omówić później − 
uśmiechnął się tata. − Dziękuję za kolację, kochanie. 
Jeśli nie masz nic przeciwko, pójdę zrobić porządek  
z ciężarówką. Może powinnaś odpocząć, zanim 
wrócę. Dziewczynki chyba nie mogą się doczekać 
zmywania naczyń.

− Marilyn zaczęła zmywać talerze, a Rita je wycie-
rała. Twila zamiotła podłogę pod stołem, a Zuzia 
wyciągnęła swoje zadanie na malutkim kuchennym 
stoliku, tak żeby Marilyn mogła jej w razie czego 
pomóc. 

− Muszę znowu zrobić mapę naszej miejscowości − 
obruszyła się. − Siostra Rut stwierdziła, że tamta była 
nieporządna.

− No cóż, gdy ją robiłaś, to już wtedy się zastana-
wiałam, co powie nauczyciel − oznajmiła Marilyn. − 
Czemu nie starasz się napisać idealnie każdej literki  
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w podpisach, a każdego koloru nanieść równo  
i ładnie?

− To ciekawy projekt − Twila pochyliła się nad 
ramieniem młodszej siostry.

Nauczycielka narysowała mapę ich miejscowości,  
a jej uczniowie mieli podpisać małe domki reprezen-
tujące domy członków kościoła. Mieli starannie poko-
lorować mapę i nanieść dodatkowe ciekawe szczegóły.

− Hm… to twoja działka, nie moja. Ty jesteś taka 
staranna.

Marilyn odwróciła się, żeby młodsza siostra nie 
dostrzegła jej rozbawienia. 

− Mama nie lubi, kiedy narzekamy na zadania 
domowe. Mówi, że zadania do szkoły to teraz nasza 
praca i żebyśmy się starały zrobić ją jak najlepiej − 
powiedziała Twila z powagą. 

− Wiem − przyznała Zuzia z westchnieniem, a jej 
mała brązowa główka znowu pochyliła się pracowi-
cie nad projektem. Marilyn zastanawiała się, czy tym 
razem uda się jej zrobić to lepiej.

Rita wycierała naczynia, stojąc spokojnie na 
taborecie.

− A jak nazwiemy dziecko? − zapytała nagle.
− Rodzice nazwali nas wszystkie − przypomniała 

jej Marilyn. − Przypuszczam, że nie będą nas pytać 
o zdanie. A jakie imię byś wybrała dla dziewczynki?

− Mam nadzieję, że to będzie chłopiec – odrzekła 
smętnie Rita.

− Ja także. Wszyscy chyba tak myślimy − dodała 
Marilyn.

W tym momencie weszła mama. 
− Mam cztery słodkie dziewczynki − powiedziała. 

− Nie mam nic przeciwko piątej, jeśli Bóg nam ją da. 
A co mówiłaś o imionach, Rito?

− Jak nazwiemy dzidziusia? − dopytywała mała 
dziewczynka, a między jej oczami pojawiła się 
zmarszczka. 

− Zdecydujemy z tatusiem − odparła mama. − Ale 
weźmiemy pod uwagę wasze sugestie.

− Ja lubię imiona na „M” − zauważyła Marilyn. 
Cieszę się, że moje imię zaczyna się na „M”. Dla 
chłopca mogłoby być Marvin, Milton, Morris, 
Mateusz, Micheasz…

Zuzia nagle podniosła głowę znad zadania. 
− Albo Maher−Szalal−Hasz−Baz. Też zaczyna się 

na „M”. I jest w Biblii. Najdłuższe imię w Biblii − tak 
mówi siostra Rut.

− Nic z tego – odrzekła poważnie Rita.
− Raczej nie − potwierdziła mama ze śmiechem.
− Tak myślałam, że nic z tego − powtórzyła Rita. 

− Nie zmieści się w żadnej rubryce do podpisu na 
teście. − Nauczycielka zawsze zostawia mało miejsca 
na podpis. To imię się tam nie zmieści.

Twila zachichotała.
− Rita, jesteś taka zabawna, ale masz rację. Takie 

imię byłoby wielkim problemem. Mamo, czy dzi-
dziuś dostanie biblijne imię?

− Możliwe. Ale jeśli zbyt wiele osób w jednej spo-
łeczności nosi te same imiona, może to być kłopot-
liwe. Zobaczymy. Twój tatuś i ja uważamy, że nasze 
imiona stają się zaszczytne poprzez sposób, w jaki 
żyjemy, a nie że imiona kształtują charakter. Ale na 
pewno chcemy, żeby nasze dzieci miały ładne, prak-
tyczne imiona.

− Marta. To imię na „M”. − Zielone oczy Zuzi tań-
czyły z emocji. − Jeśli urodzi się dziewczynka, chcia-
łabyś nazwać ją Martą? Marta Miller to miła kobieta.

Marta była wspaniałą kobietą, ale jej imię nie 
podobało się specjalnie Marilyn. 

− Są inne ładne imiona − powiedziała. − Wydaje 
mi się, że możemy podać mamie nasze pomysły, 
ale mam nadzieję, że oboje z tatusiem wymyślą coś 
lepszego.

− Zaczynamy się trochę wygłupiać − stwierdziła 
mama. − Chodźcie ze mną na chwilę do szklarni. 
Możemy zebrać i przesadzić resztę pomidorów,  
a potem pójdziecie spać. Deszcz ustał i na zewnątrz 
pachnie tak świeżo i wiosennie.

Mama zasadziła warzywa i kwiaty dla kilku kobiet 
z kościoła, a poza tym oczywiście też obsadziła ich 
wielki ogród. Dziewczynki cieszyły się, że mogą 
pomagać. To był specjalny wiosenny rytuał. 

Jednak kiedy biegły przez podwórze, Marilyn wie-
działa, że jej najmniejsza siostrzyczka myśli bar-
dziej o niemowlętach niż o malutkich sadzonkach 
pomidorów. 

− Elmer, Izaak, Franek, Samuel, Beniamin… − 
dało się słyszeć cichy szept Rity.

—ciąg dalszy nastąpi
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Oto roczek znów minął
Oto roczek znów minął,
Nowy stoi przed nami,
Radość czy smutek zgotuje
Tajemnicą okryty i nam jest nieznany.

Jutrzejszy dzień kryje swą tajemnicę,
I nikt nie wie teraz, co on dla nas ma,
Czy serce twe radość wypełni,
Lub kielich goryczy gotowy ci da.

Daremnie się trworzysz o los twego życia,
Zapobiec nieszczęściu nie zdołasz sam,
Bo cóż twoje życie, jako kwiatek na trawie,
Dziś żyjesz, a jutro staniesz u wieczności bram.

Jest Jeden, który może dopomóc ci w życiu,
Bóg może dać siłę, nieść krzyż twój co dzień.
A los twój weźmie w Swoje święte ręce,
Tylko przyjdź do Niego i uwierz Weń.

Porucz swe życie władcy wszechświata,
Dzisiaj to uczyń, jeszcze jest czas,
Dzień pierwszy rozpocznij modlitwą,
I żyj tak, jak uczy Pan nas.

Bo tylko pod ręką dobroci Jego,
Możesz spokojnie spojrzeć w dal,
Przyszłość jest nasza wspaniała w wieczności,
Gdyż pokój i radość Zbawiciel nam dał.

Gdy nawet będziesz wśród burzy groźnej,
A fale będą przykrywać cię już,
Ty wiesz, że Chrystus jest z tobą w łodzi,
Przepłyniesz morze nawet wśród burz.

Wincenty Bryćko, 1964 r. 
Zaczerpnięto ze zbioru Wiersze - moja wdzięczność Chrystusowi za Ewangelię 



„A kto upadnie na ten kamień, rozbije się, na kogo zaś on upadnie, zmiażdży go” (Ewangelia 
Mateusza 21,44).

Nasze poddanie się panowaniu Jezusa ma podstawowe znaczenie. W rzeczywistości jest 
ono fundamentalne dla naszego zbawienia. Tak, jak mówi ten fragment, albo upadamy na 
Jezusa i zostajemy złamani, albo On spadnie na nas jako sąd. Jezus wzywa nas do życia 
pełnego zaparcia się siebie, które prowadzi nas tam, gdzie ciało nigdy nie chciałoby się 
znaleźć. 

On może wezwać niektórych z nas − tak jak Piotra − do pozostawienia za sobą sieci zysku. 
Może buntujemy się przeciwko temu, ponieważ tak wielu chrześcijan ciągle czerpie z czegoś 
zyski. To nie ma znaczenia. Dla ciebie uczniostwo w szkole Jezusa oznacza powołanie 
do pozostawienia biznesu za sobą. Każda próba zaprzeczenia woli Mistrza z pewnością 
spowoduje duchową katastrofę. Co więc zrobisz?... Upadnij na ten kamień. 

On może nas powoływać do pracy w ukryciu, niezauważanej przez innych. Inni wierzący 
wydają się stać na pierwszej linii frontu i cała uwaga skierowana jest na nich. Może znajdujesz 
się w zamknięciu ze względu na wiarę, jak Paweł. Inni są stawiani na piedestale i honorowani, 
ale ty jesteś zapomniany. Upadnij na ten kamień. 

Duch Święty może utrzymywać cię w nijakiej pozycji poprzez chorobę albo malejącą 
użyteczność. Może próbujesz robić to, co z łatwością robiłeś kiedyś, ale teraz nie jesteś  
w stanie robić tego dobrze albo wręcz wcale. Harujesz ciężko, ale rezultaty idą na konto kogoś 
innego? Upadnij na ten kamień. 

On może nas nawet powołać do życia w nędzy, tak jak Łazarza. Może leżymy chorzy przy 
czyichś drzwiach, bo z powodu czynników znajdujących się poza naszą kontrolą straciliśmy 
wielką fortunę. Pan doprowadził nas do wielkiej bezsilności i zależności od Niego. Wszyscy 
wokół nas prosperują znakomicie w swoich interesach, ale ty się zmagasz. Upadnij na ten 
kamień.

Podsumujmy więc teraz wszystko: Oddaj Bogu pełne i całkowite prawo do porządkowania 
twoich spraw, bez względu na cenę, jaką przyjdzie ci zapłacić.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Upadnij na ten kamień

—James Baer


