
W TYM NUMERZE:  Dom Onezyfora · „Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą” · Skuteczny post
Spojrzenie na ojcostwo · Wielbłąd niezbyt urodziwy  · Zły obrót spraw · Zaginiona kopalnia

 ZIARNO PRAWDY
Czasopismo chrześcijańskie  ·  luty 2023 ·  Nie na sprzedaż



Słowo od redakcji
Dom Onezyfora ��������������������������������������������������������������������������������� 3

Nauczanie
Wzajemne relacje w szkole (część A) ������������������������������������������������� 5
„Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą” �������������������������������� 7
Normalne doświadczenie chrześcijańskie? ������������������������������������ 8
Skuteczny post ���������������������������������������������������������������������������������� 9

Dla rodziców
Głową każdego męża jest Chrystus �������������������������������������������������� 11
Spojrzenie na ojcostwo ���������������������������������������������������������������������13
Znajdź czas, by naostrzyć siekierę ��������������������������������������������������� 14

Część historyczna
Powstawanie stref czasowych  (części pierwsza i druga) �����������������������16

Część praktyczna
Czy pan jest tatą Spryciarza? ������������������������������������������������������������� 19
Wielbłąd niezbyt urodziwy����������������������������������������������������������������� 20
Zatrzymaj się i pomyśl ������������������������������������������������������������������������22

Dla młodzieży
Zły obrót spraw �������������������������������������������������������������������������������� 23
Wprowadzeni w błąd ����������������������������������������������������������������������� 25
Trochę późno �����������������������������������������������������������������������������������26

Kącik dla dzieci 
Zaginiona kopalnia �������������������������������������������������������������������������� 27
Marysia uczy się słuchać�����������������������������������������������������������������30

Fragment książki
Pamięci Michaela (część druga) ����������������������������������������������������������31

Poezja
Kiedy przyjdziesz po mnie ���������������������������������������������������������������35

Ostatnia strona
Zanurzeni w radości ������������������������������������������������������������������������36

Spis 

Treści

Wydawca:
Christian Aid Ministries
P.O. Box 360
Berlin, OH 44610 USA

Wydawane w Polsce przez: 
Międzynarodowa Misja Anabaptystyczna
ul. Miłosza 8
05–300 Stara Niedziałka 
redakcja@ziarnoprawdy.pl

Komitet rewizyjny:
Ernest Hochstetler | Johnny Miller 

Clay Zimmerman | Fred Miller | Michael Jantzi

Redaktor naczelny:
Alvin Mast

Zastępca redaktora naczelnego:
James K. Nolt

Skład komputerowy: 
Kristi Yoder | Irene Martin
Paweł Szczepanik

Korektorzy:
Jolanta Ławrynowicz | Szymon Matusiak

Zdjęcie na okładce: 
iStock

Czasopismo jest bezpłatne. 
Dobrowolne ofiary można wpłacać na nasze konto:
Fundacja „Dziedzictwo” 
ING Bank Śląski nr:

91 1050 1894 1000 0022 9084 2752

© 2023 Całość niniejszej publikacji ani żadna jej część 
nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody  
Christian Aid Ministries.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.christianaidministries.org

Ziarno Prawdy



3„Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem.” Księga Kaznodziei 3,1

Dom Onezyfora

Dobrze zapamiętałem udział w pewnym spotkaniu  
z przywódcami kościołów Europy Wschodniej i przed-
stawicielami różnych organizacji chrześcijańskich poma-
gających tamtejszym wierzącym, którzy cierpieli prześla-
dowania za wiarę. 

Jeden z pastorów przywitał zgromadzonych fragmen-
tem Pisma Świętego, żeby wyrazić wdzięczność za wsparcie  
i zachętę otrzymane przez ich kościoły. „Niech Pan okaże 
swoje miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często 
pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził; lecz gdy 
był w Rzymie, usilnie mnie szukał i odnalazł. Niech mu 
Pan da, aby w owym dniu znalazł miłosierdzie u Pana.  
A jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty sam dobrze wiesz” 
(2 Tm 1,16−18).

Doceniam praktykę pozdrawiania braci fragmen-
tem Biblii  w celu zachęcania i budowania ich. Te wer-
sety skierowane do nas zainspirowały mnie i nauczyły 
pokory. Ukazują one ideał rodziny dzieci Bożych służą-
cych Chrystusowi i Jego ludowi. Kiedy je czytam, zawsze 
wracają do mnie tamte chwile sprzed dwudziestu ośmiu 
lat.

Ciekawy jest kontekst tych wersetów. Apostoł Paweł 
pisał swój Drugi List do Tymoteusza, „umiłowanego syna” 

w wierze. To był ostatni jego list, jaki wszedł do kanonu 
Nowego Testamentu. Został napisany około 65−67 roku 
podczas drugiego uwięzienia Pawła w Rzymie. Duch 
Święty natchnął go, żeby wylać serce przed pierwszym 
biskupem Efezu, a także podać mu wiele wskazówek, 
udzielić zachęty i ostrzec. Miłość Pawła do Kościoła przy-
naglała go, żeby wzmocnić serca i ręce młodszych chrze-
ścijan, póki jeszcze mógł to zrobić.

Tematy, jakimi podzielił się Paweł z Tymoteuszem, 
są ważne również dla nas. Potrzebujemy bowiem nie-
obłudnej wiary, mocy i miłości, a także gotowości na 
cierpienie dla Ewangelii. Musimy być także uświęco-
nymi naczyniami, nadającymi się do tego, aby posłu-
giwał się nami Bóg. Musimy czuwać, żeby nie ulegać 
zwodniczym naukom i praktykom. Powinniśmy dawać 
się pouczyć i czerpać mądrość z Biblii.

Siedząc w więziennej celi, Paweł rozmyślał nad wła-
snymi doświadczeniami i nad ludźmi, jacy stanęli kie-
dykolwiek na jego życiowej drodze. Niektórzy z nich 
niestety dali przykład takich zachowań, jakich należy 
unikać. Inni byli godni naśladowania. Paweł pamiętał  
o tych, którzy przysporzyli mu rozczarowań i bólu. 
Demas umiłował świat doczesny, opuszczając Pawła 

—James K. Nolt

Stawiam PANA zawsze przed oczami; skoro on jest po mojej prawicy, nie zachwieję się. Psalm 16,8

słowo
OD REDAKCJI
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i porzucając wiarę (2 Tm 4,10); Aleksander ludwisarz 
wyrządził mu wiele zła i szkodził jego służbie (1 Tm 1,20; 
2 Tm 4,14). Figelos i Hermogenes odwrócili się od niego 
(2 Tm 1,15), a Hymenajos i Filetos podważali wiarę nie-
których, głosząc fałszywe teorie na temat zmartwychwsta-
nia (2 Tm 2,18). Paweł wspominał ludzi o zepsutych umy-
słach, którzy opierali się prawdzie, podobnie jak niegdyś 
czarownicy Jannes i Jambres sprzeciwili się Mojżeszowi 
(2 Tm 3,8).

Mimo to, miłe wspomnienia o wiernych braciach były 
liczniejsze. W czwartym rozdziale drugiego listu Paweł 
pisze z miłością o Tytusie, Tychiku, Karposie, Eraście, 
Trofimie i innych. A potem szczególnie pozdrawia Pryskę 
i Akwilę oraz dom Onezyfora (2 Tm 4,19). Ze wszystkich 
godnych szacunku chrześcijan wymienionych w 2 Liście 
do Tymoteusza tylko jeden człowiek wraz z rodziną są 
wymieni dwukrotnie: Onezyfor. Wydaje się, że zajmo-
wali oni szczególne miejsce w jego sercu.

Być może Paweł miał dwojaki powód, żeby pozdro-
wić dom Onezyfora. Chciał ich pobłogosławić za oka-
zaną mu dobroć, a Tymoteusza skłonić do podtrzymywa-
nia kontaktu z takimi chrześcijanami, którzy mogliby go 
zbudować i wzmocnić. W więziennej samotności [„tylko 
Łukasz jest ze mną” (4,11)] Paweł wspominał, jak często 
Onezyfor go pocieszał − a przecież apostoł wiedział, jak 
bardzo Tymoteusz będzie tego potrzebował. Inni rów-
nież jemu będą potrzebni, żeby mógł przeciwstawiać się 
destrukcyjnym wpływom ludzi takich jak Hymenajos  
i Filetos.

Paweł zauważył, że Tymoteusz od młodości znał Pisma, 
które mogą „obdarzyć mądrością ku zbawieniu, które 
jest w Chrystusie Jezusie” (3,15). Onezyfor najwyraźniej 
wpajał nauki Pisma Świętego swoim dzieciom, skoro apo-
stoł wyraził wdzięczność nie tylko jemu osobiście, ale rów-
nież całej jego rodzinie. Jako oddany chrześcijanin we 
wczesnym Kościele, Onezyfor prawdopodobnie dobrze 
znał Stary Testament; Nowy Testament dopiero się for-
mował. Wyobrażam sobie tego pobożnego ojca, jak czyta 
Słowo Boga, zainspirowany Jego błogosławieństwem nad 
Abrahamem: „Znam go bowiem i wiem, że będzie naka-
zywał swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strze-
gli drogi PANA oraz czynili sprawiedliwość i sąd; aby 
PAN sprowadził na Abrahama to, co mu powiedział” 

(Rdz 18,19). Relacja o dzielnym Jozuem zapewne zachę-
ciła Onezyfora do podobnej postawy: „Lecz ja i mój dom 
będziemy służyli PANU” (Joz 24,15b).

Onezyfor i jego rodzina dowiedli własnym życiem, że 
studiowanie Pism Świętych okazuje się „pożyteczne do 
nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowy-
wania w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16). To umiłowanie 
prawdy wypływało z ich serc, przekładając się na życie, 
które było wielkim błogosławieństwem dla Pawła: „często 
mnie pokrzepiał”, „moich więzów się nie wstydził”, „usil-
nie mnie szukał”, „oddał mi wiele usług” (2 Tm 1,16−18).

Dzisiaj potrzebujemy więcej rodzin takich jak dom 
Onezyfora. Rodzin, które pokrzepiają swoich przywód-
ców i współbraci, które nie wstydzą się ich więzów czy 
innych bolesnych okoliczności, które szukają środków, 
żeby pomagać bliźnim. W erze wojen, zalewu uchodź-
ców, przemocy, prześladowań, gniewu, niemoralności  
i wszelkich innych przejawów zła chrześcijanie powinni 
służyć bliźnim w duchu Onezyfora.

Paweł modlił się, żeby Onezyfor „znalazł miłosierdzie  
u Pana w owym dniu”. Wierzę, że znalazł. „Błogosławieni 
miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia” (Mt 5,7). 
Onezyfor nie został wymieniony w związku z posiada-
niem wielkiego majątku czy eleganckiego domu; gdzieś 
indziej odkładał niezniszczalne skarby, których złodziej 
ukraść nie może (Mt 6,33).

Kiedy Paweł oczekiwał nieuchronnej śmierci, Onezyfor 
pojawiał się w jego ostatnich wspomnieniach. Były miłe, 
ponieważ nie próbował on robić dobrego wrażenia, ani nie 
szukał podziwu − były one efektem szczerości jego serca. 
Żyjmy w taki sposób, żeby znajomi i przyjaciele pamię-
tali naszą wierną służbę, którą uwielbialiśmy Pana i bło-
gosławiliśmy Jego lud.

W nowotestamentowych listach są wymienione inne 
rodziny podobne domowi Onezyfora, takie jak np. 
„dom Stefanasa”, który „poświęcił się służbie dla świę-
tych” (1 Kor 16,15). Korynt miał Stefanasa, Filippi miało 
Klemensa, a Efez − Onezyfora. Te pobożne rodziny stano-
wiły wtedy ważny element rozwijających się kościołów. My 
dzisiaj potrzebujemy podobnych. Czy ty i twoja rodzina, 
a także ja i moja wychodzimy naprzeciw tym potrzebom?

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Szkoła: Narzędzie Boga
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody − nakazał 

Jezus swoim uczniom − ucząc je przestrzegać wszyst-
kiego, co wam przykazałem” (Mt 28,19−20). Ten tekst 
jest używany przez misjonarzy, ale założyciele szkół rów-
nież mogą się na niego powoływać. Jakże można lepiej 
„uczyć przestrzegać wszystkiego” niż posiadając własną 
szkołę, żeby uczyć dzieci prawdy?

Chrześcijańska szkoła zawsze stanowiła integralny ele-
ment Kościoła w jego historii. Waga, jaką się jej przypi-
suje, wzrastała i opadała wraz z duchową temperaturą 
ludu Bożego. Wcześni anabaptyści wskrzesili chrześci-
jańską edukację, nauczając prostych ludzi czytania. Od 
niedawna chrześcijańska szkoła dzienna znów przeżywa 
swój renesans. Jedno i drugie zjawisko ma swoje korze-
nie w głębokim szacunku dla zdobywania wiedzy.

Uczenie dzieci o Bogu i Jego prawdzie jest przywile-
jem, który dla wielu jest oczywistością. Ale nie zawsze 
tak było. Diabeł na wiele sposobów usiłuje wprowadzić 
narody, kościoły i kultury w ciemność. W naszej gene-
racji udało mu się skłonić całe systemy edukacji do wpa-
jania dzieciom i młodzieży zwodniczych teorii zamiast 

prawdy. Sukces tego błędu sprawia, że wysiłki podej-
mowane w chrześcijańskich szkołach są bardzo ważne.

Chrześcijańska szkoła to współpraca wielu osób. 
Dzieci przychodzą do klasy i dowiadują się, że  
w każdym domu podchodzi się inaczej do tych samych 
problemów. Pod tym względem szkoła kościelna ma 
przewagę nad nauczaniem w domu. Daje dzieciom 
okazję do uczenia się relacji wzajemnych w grupie. 
Jednak korzyści płyną z tego wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie zaangażowane osoby uczą się wzajemnych 
relacji chrześcijańskich.

Na uwagę zasługuje kilka podstawowych pojęć.

1. Wartość ludzkiej różnorodności
Podstawa dobrych relacji wzajemnych wszędzie,  

a szczególnie w szkole, jest następująca: Bóg kocha 
różnorodność. „Gwiazda bowiem od gwiazdy różni się 
jasnością” (1 Kor 15,41). Na tej samej zasadzie żadna 
para ludzi nie jest identycznie stworzona, z bliźniakami 
włącznie. Ta nieskończona różnorodność powinna 
nas intrygować i prowadzić do wzajemnej akcepta-
cji. Niestety, zamiast tego często powoduje konflikty, 

Część A
—Isaac D. Martin

 Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się 
ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. List do Rzymian 12,6

NAUCZANIE
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unoszenie się dumą, urazy, bigoterię i snobizm. Takie 
postawy nie tylko powodują zrywanie przyjaźni, ale są 
również grzechem, z którego trzeba pokutować. Ludzie 
odmienni od nas mogą być dla nas wielkim błogosła-
wieństwem. Nie pozwólmy się z niego okradać.

2. Fakt, że wszyscy ludzie są równi.
Większość z nas cierpi z powodu idei, że im bardziej 

ktoś jest uzdolniony, tym ważniejszy jest w oczach 
Boga. Nauczyciele i rodzice często faworyzują bardziej 
błyskotliwe dziecko kosztem mniej zdolnych uczniów. 
To szkodzi wszystkim, a szczególnie dzieciom mniej 
bystrym, które często źle się zachowują po to, żeby uzy-
skać akceptację albo próbują się czymkolwiek wyróż-
niać, żeby zwrócić na siebie uwagę rówieśników.

Kto powiedział, że Bóg potrzebuje uzdolnionych 
mężczyzn i kobiet do pełnienia Jego woli? On nie ma 
żadnych potrzeb. Gdyby je miał, nie byłby Bogiem. Bóg 
może wszystko. Owszem, posługuje się człowiekiem do 
wykonywania różnych dzieł, ale go nie potrzebuje.

Bóg stworzył człowieka nie po to, aby Mu służył, 
lecz w tym celu, żeby Go uwielbiał. A to potrafi każdy. 
Człowiek posiadający jeden talent może chwalić Boga 
tak samo, jak ten dysponujący pięcioma. Małe dziecko 
ufające Bogu oddaje Mu chwałę tak samo jako osiem-
dziesięciolatek trwający w wierze po latach prób  
i trudności.

W gruncie rzeczy, Bóg ma upodobanie w tym, co nie-
pozorne, a nie w rzeczach podziwianych przez ludzi. 
„Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić 
mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić 
mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, 
wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obró-
cić wniwecz; aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało” 
(1 Kor 1,27−29).

Najlepiej odnosimy się do innych wtedy, gdy po 
prostu myślimy o nich jako o wybranych przez Boga. 
To nas stawia na równi z nimi.

3. Zalety i wady nauczania w grupie
Jedną z zalet szkół kościelnych jest to, że różne rodziny 

mogą się wzajemnie uczyć od siebie, obserwując swoje 
silniejsze i słabsze strony. Prawdopodobnie każdy dom 
− z twoim i moim włącznie − ma jakiś słaby punkt  
i możemy się czegoś nauczyć od rodzin, które akurat  
w danej dziedzinie są mocniejsze.

Grupa dzieci pochodzących z różnych rodzin może 
również sprawiać problemy. Wystarczy jeden uczeń źle 
wychowany w domu, żeby pod jego wpływem pozo-
stali zaczęli ulegać zepsuciu. Właściwie, to każda szkoła 
może być rozsadnikiem zła.

Z drugiej strony dziecko pochodzące z niestabil-
nej rodziny może się nauczyć lepszego zachowania od 
pozostałych kolegów i koleżanek. Dzieje się to jednak 
pod warunkiem, że lepiej wychowane dzieci nie pod-
dadzą się złym wpływom. Rodzice powinni się upew-
nić, że ich dzieci nie są odwodzone od posłuszeństwa, 
a przywódcy kościelni powinni dbać o to, żeby rodzice 
odpowiednio popierali dyscyplinę wdrażaną w szkole.

Nawet wśród szczerych i wrażliwych ludzi poja-
wiają się problemy we wzajemnych relacjach. Często 
nie powstają one pomimo tych samych doświadczeń, 
które uczą nas doceniać takie wartości, jak miłość, sza-
cunek i właściwe poważanie dla innych, lecz właśnie ze 
względu na te doświadczenia.

Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

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

Podstawa dobrych relacji wzajemnych wszędzie,  
a szczególnie w szkole, jest następująca: Bóg kocha 

różnorodność. . .  Ta nieskończona różnorodność powinna 
nas intrygować i prowadzić do wzajemnej akceptacji. 

Niestety, zamiast tego często powoduje konflikty, unoszenie 
się dumą, urazy, bigoterię i snobizm. . .  Ludzie odmienni  

od nas mogą być dla nas wielkim błogosławieństwem.  
Nie pozwólmy się z niego okradać.
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W szczytowym okresie gorliwości państwowego 
kościoła w Holandii pewien łowca złodziei został 
wysłany, żeby aresztować Dirka Williamsa, „heretyka” 
anabaptystów. Dirk uciekał po cienkim lodzie i, ryzy-
kując w tym niebezpieczeństwie, dotarł na drugą stronę. 
Pod łowcą złodziei w czasie tego szaleńczego pościgu 
lód się załamał. Dirk, widząc kłopoty swojego prześla-
dowcy, zawrócił i uratował mu życie. Łowca złodziei, 
posłuszny surowym rozkazom, aresztował w końcu 
Dirka. Dirk przetrzymał dni tortur i przesłuchań z rąk 
władz kościelno−państwowych i w końcu został spalony 
na stosie w 1569. (Ta relacja pochodzi z kronik Asperen 
w Holandii).

Pośród tysięcy uczniów Jezusa, którzy byli posłuszni 
słowom Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, bło-
gosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyń-
cie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, 
którzy wam wyrządzają zło i prześladują was” (Mt 5,44), 
Dirk Williams znajduje się na poczesnym miejscu. 
Szkic siedemnastowiecznego artysty, który narysował 
Dirka Williamsa biegnącego po zamarzniętej wodzie 
z wyciągniętymi rękami do swojego wroga, nadal sta-
nowi bodziec dla chrześcijan naszej ery, którzy nie chcą 
walczyć, gdyż unikają nienawiści. „Jeśli ktoś mówi: 
Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą”  
(1 J 4,20). Chrześcijanie nie walczyli z żydowskimi zelo-
tami przeciwko Rzymianom, ani rzymscy konwertyci 
nie służyli w rzymskim wojsku. A w czasie katolicko−
protestanckich wojen Reformacji chrześcijanie pokroju 
Dirka Williamsa nie angażowali się po żadnej ze stron. 
Autentyczni chrześcijanie naszych czasów odmawiali 
stawania po którejś stronie w czasie wojen. Zasada miło-
ści stoi ponad każdym politycznym względem i naro-
dowymi nastrojami, które wywołują wojny. Jak pierwsi 
chrześcijanie, biorą oni dosłownie nauczanie Jezusa: 
„Nie sprzeciwiajcie się złu” (Mt 5,39). 

Nasz świat potrzebuje tej bezwarunkowej miło-
ści − miłości, która nigdy nie ustaje (1 Kor 13,8). 
Niejednokrotnie to, co nazywamy miłością, jest ulotne 
i podczas próby zamienia się w nienawiść. Ale istnieje 
miłość, która nadal kocha, nawet gdy inni przestają; 
nadal jest dobra dla tych, którzy są podli; nie przestaje 
obdarzać uśmiechem, choć inni to ignorują. 

Miłość stoi godnie, broniąc zasad. Jest pokorna, ale 
nie słaba. Naśladowcy Jezusa obecnie nie dołączają do 
ogólnych nastrojów, kiedy wojenna gorączka przecho-
dzi przez kraj. Ich życie może być jedynie poświęcone 
na ołtarzu chrześcijańskiej służby (Rz 12,1). 

Niektóre narody mają w swojej historii świadectwo 
tolerancji religijnej i ludzie sprzeciwiający się służbie 
wojskowej mogli wykonywać użyteczne prace zamiast 
iść do wojska. A jednak nienawiść nadal wzbiera  
w ludzkim sercu. Zazdrość i zawiść psują sąsiedzkie rela-
cje, podobnie te same cechy powodują wybuchy wojen 
między narodami. 

Jezus, Książę Pokoju, nigdy nie założył pacyfistycz-
nej organizacji politycznej, aby unicestwić wojny. Ale 
przynosi pokój do każdego serca, które postanowi Mu 
służyć, jako Panu. 

Pewnego dnia On zakończy wojny i osądzi świat  
w sprawiedliwości. Do tej pory Królestwo pokoju Pana 
Jezusa stosuje zasady niesprzeciwiania się złu podane  
w Jego Kazaniu na Górze (Ewangelia według Mateusza, 
rozdziały 5 do 7). Działa ono wśród tych, którzy zaak-
ceptowali Jego zwierzchnictwo, oczekując w międzycza-
sie „nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka 
sprawiedliwość” (2 P 3,13).

Zaczerpnięto ze Star of Hope, wrzesień 2008
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Czyńcie dobrze tym, 
którzy was nienawidzą”

—Dennis Witmer
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„Jestem cielesny, zaprzedany grzechowi” (Rz 7,14). 
Czy to jest osobiste świadectwo Pawła i jego chrześcijań-
skiego życia? Zdaniem wielu współczesnych kaznodzie-
jów i nauczycieli protestanckich odpowiedź brzmi „tak”. 
Niektórzy twierdzą, że Paweł przyznał się tutaj do wła-
snego nieposłuszeństwa i że fragment Rzymian 7,14−25 
jest normalnym doświadczeniem chrześcijańskim,  
o którym mówi apostoł. Czy jest to prawidłowa inter-
pretacja tego fragmentu? Bezpośredni (List do Rzymian) 
oraz szerszy (cały Nowy Testament) kontekst pomogą 
nam to ocenić.

„Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem 
cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co 
robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, 
ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego 
nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. 
Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który 
we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest  
w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, 
ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię 
bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to 
czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, 
ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc 
w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się 
mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym 
według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne prawo 
w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, 
które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest 
w moich członkach. Nędzny ja człowiek! Któż mnie 
wybawi z tego ciała śmierci?” (Rz 7,14−24).

Bohater tego tekstu jest opisywany jako cielesny (7,14), 
poddany prawu grzechu (7,16−18), mimo że zna wolę 
Bożą (7,15.20). Określenie „wewnętrzny człowiek” (7,22) 
prawdopodobnie odnosi się do sumienia naznaczonego 
grzechem. Jego poczucie winy skutkuje strachem przed 
sądem (7,24). Te wzajemnie powiązane realia tworzą 
pułapkę „prawa grzechu”, w której znajduje się opisy-
wana osoba (7,25). Zanim odpowiemy na pytanie, czy 

Normalne doświadczenie chrześcijańskie?
Sió dmy rozdz ia ł  L i s tu  do  Rzymian

—Rudy Seibel

jest to „normalne życie chrześcijańskie”, należy zadać 
pytanie wprowadzające: „Czy zbawiony człowiek znaj-
duje się pod prawem grzechu?”.

Sam Paweł odpowiada zaledwie kilka wersetów 
dalej: „Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie 
Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci” 
(Rz 8,2). Doświadczenia związane z „prawem grzechu” 
nie dotyczą wierzącego. Weźmy pod uwagę opis czło-
wieka będącego pod prawem grzechu w przeciwieństwie 
do człowieka uwolnionego od prawa grzechu. 

1. „Jestem cielesny” to przygnębiające świadectwo 
człowieka opisanego w 7 rozdziale Listu do Rzymian. 
Nie może to dotyczyć nawróconej osoby, ponieważ List 
do Rzymian 8,6 mówi: „Gdyż zamysł ciała to śmierć”  
i że chrześcijanie są ożywieni w Chrystusie (1 Kor 15,22). 

2. Nieczyste sumienie w wersetach 15−19 jest dowo-
dem posiadania nienawróconego serca. Uczniowie Jezusa 
mają czyste sumienie (Dz 23,1; 2 Tm 1,3). 

3. Zamiast biadać na temat nadchodzącego sądu 
(7,24), odrodzony mówi wraz z Pawłem „żadnego potę-
pienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie” 
(Rz 8,1). Jedynie niezbawione osoby boją się potępienia; 
zatem 7 rozdział Listu do Rzymian opisuje życie osoby 
przekonanej o grzechu, ale jeszcze nieodrodzonej. 

4. Być „zaprzedanym grzechowi” (Rz 7,14) to znaczy 
być niewierzącym, ponieważ „słudzy sprawiedliwości” 
są „wolni od grzechu” (Rz 6,18). 

Błędna interpretacja tekstu z 7 rozdziału Listu do 
Rzymian, jakoby dotyczył on „normalnego życia chrze-
ścijanina” i w związku z tym również życia Pawła, czyni-
łaby z niego hipokrytę. W 1 Liście do Tesaloniczan 2,10 
apostoł pisze: „Wy i Bóg jesteście świadkami, że zachowy-
waliśmy się w świętości, w sprawiedliwości i nienagannie 
pośród was, którzy wierzycie”. Bohater 7 rozdziału Listu 
do Rzymian jest tego przeciwieństwem. Prowadzenie 
takiego życia i jednoczesne twierdzenie o własnej świę-
tości i nienaganności byłoby kłamstwem. Życie Pawła 
było czyste, uprzejme i cierpliwe (2 Kor 6,3.6). Kiedy 
go przeklinano, odpowiadał błogosławieństwem; kiedy 
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Jeśli chcemy skutecznie pościć, to na początek 
powiedzmy, na czym polega post. Skuteczne przepro-
wadzenie czegokolwiek zależy od świadomości tego, co 
zamierzamy osiągnąć.

Biblijne przykłady postu
„W każdej prowincji, gdzie tylko dotarł rozkaz króla  

i jego dekret, nastała wielka żałoba wśród Żydów, 
nastał też post, płacz i lament, a wielu leżało w worze  
i w popiele” (Est 4,3). Ci ludzie znaleźli się w poważ-
nych tarapatach. Jeśli Bóg jakoś by nie zainterwenio-
wał, to zostaliby wymordowani przez wroga.

„Następnie król poszedł do swego pałacu i pościł przez 
całą noc. Nie dopuścił do siebie niczego, co mogłoby 
go weselić, i sen odszedł od niego” (Dn 6,18). Król 
Dariusz uświadomił sobie, że popełnił poważny błąd; 
człowiek, którego wrzucił do jaskini lwów, był mu  

Skuteczny post
—Philip Wenger

w rzeczywistości bardzo potrzebny w zarządzaniu pań-
stwem. Sytuacja stała się rozpaczliwa, dlatego spędził 
bezsenną noc bez jedzenia, bez spania i odmówił sobie 
wszelkich rozrywek.

„I odpowiedział im: Ten rodzaj demonów nie wycho-
dzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post” (Mk 9,29). 
Uczniowie otrzymali moc z nieba, żeby wypędzać demony 
i uzdrawiać ludzi. Natknęli się jednak na przypadek,  
w którym byli bezradni. Jezus wskazał im na modlitwę  
i post jako rozwiązanie.

„A Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu pości-
łem aż do tej godziny, a gdy o godzinie dziewiątej modli-
łem się w swoim domu, stanął przede mną pewien mąż 
w jasnej szacie” (Dz 10,30). Korneliusz skupił się na pra-
gnieniu szukania Boga w sposób, który byłby Mu miły. 
Wydaje się, że wyczuwał jakieś braki w tej dziedzinie.

był prześladowany, nie opierał się; kiedy go oskarżano, 
odpowiadał z miłością (1 Kor 4,12−13). 

Niektórzy sugerują, że opis w omawianym fragmen-
cie dotyczy życia Pawła, ponieważ pisze on w czasie 
teraźniejszym. Czyni to wyłącznie w ramach pew-
nego zabiegu retorycznego. J. Morrell napisał: „Stosując 
pewną figurę stylistyczną, Paweł używa czasu teraźniej-
szego dla celów narracyjnych. Tak jak wiele opowieści 
zaczyna się od słów ‘pewnego razu’, apostoł pisze: ‘I ja 
żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, 
grzech ożył, a ja umarłem’ (Rz 7,9). Następnie używa 
tej narracji do opisu sytuacji nienawróconego człowieka 
w zderzeniu z prawem Boga”. W innych fragmentach, 
jak w Liście do Rzymian 3,7, Paweł używa czasu teraź-
niejszego do opisu doświadczeń z przeszłości. W Liście 
Rzymian 5,14 pisze o wcieleniu Mesjasza, które miało 
się okazać wieczne. „Ten, który miał przyjść” przyszedł 
jeszcze przed powstaniem Listu do Rzymian. 

Czy Paweł naprawdę opisuje tutaj własne życie 
chrześcijańskie? Trzy razy nakazuje nam, żebyśmy go 

naśladowali (1 Kor 4,16; 11,1; Flp 3,17). Czy chodzi mu 
o to, żebyśmy naśladowali jego grzeszność, strach przed 
sądem i nieczyste sumienie? Czy Paweł z 7 rozdziału 
Listu do Rzymian pisze o sobie sprzed doświadczenia na 
drodze do Damaszku, czy po nim?

Wszystko, co powiedziano powyżej, prowadzi nas 
do wniosku, że 7 rozdział Listu do Rzymian nie mówi  
o normalnym doświadczeniu chrześcijanina, lecz opisuje 
stan nienawróconego grzesznika przekonanego o winie 
przez Boże prawo.1 Zdaje on sobie sprawę, że prawo 
moralne jest dobre; jego sumienie mówi mu o tym. Jego 
własny grzech potwierdza, że potrzebuje Zbawiciela.  
W takim stanie znajdowalibyśmy się wszyscy, gdyby nie 
chwalebna Ewangelia Chrystusa.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

1 Od wydawcy: Doświadczenie chrześcijanina, który upadł i chodzi w poczuciu porażki, jest 
podobne do opisywanego w 7 rozdziale Listu do Rzymian. Wzrost od nawrócenia do dojrzałego 
życia chrześcijańskiego rzadko jest idealnie ciągły, ale chodzenie w zwycięstwie powinno być 
celem i normą.
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„A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powie-
dział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do 
dzieła, do którego ich powołałem” (Dz 13,2). Kościół 
antiocheński rozważał rozpoczęcie ewangelizacji. Szukali 
Pana, żeby ich poprowadził i wskazał, dokąd mają pójść 
i komu głosić. Post był elementem tych poszukiwań.

„A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu 
poczuł głód” (Mt 4,2). Przygotowując się do wielkiego 
dzieła, Jezus pościł, oddając się w ręce swego niebiań-
skiego Ojca.

To tylko kilka fragmentów Biblii mówiących o poście. 
Mając w pamięci powyższe sceny, rozważmy kilka kwe-
stii dotyczących postu.Dlaczego Bóg ustanowił post?

Jezus zostawił nam wskazówki dotyczące postu, 
więc wyraźnie oczekuje, że nawet w naszych czasach 
będziemy pościć. Nie powiedział: „jeśli będziecie pościć”, 
lecz: „gdy pościcie”. „A gdy pościcie, nie miejcie twarzy 
smutnej jak obłudnicy; szpecą bowiem swoje twarze, aby 
ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: 
Odbierają swoją nagrodę” (Mt 6,16).

Zapytany, dlaczego Jego uczniowie nie prakty-
kują postu w przeciwieństwie do wszystkich faryze-
uszy a nawet do uczniów Jana, odpowiedział, że będą 
pościć, gdy On odejdzie. Czyli oczekuje, że my również 
będziemy pościć.

Przyjrzyjmy się kilku faktom dotyczącym jedzenia, 
które mogą nam pomóc w zrozumieniu, dlaczego post 
jest tak ważny w oczach Boga. Oczywiście wszyscy 
musimy jeść. Nasze ciało tego wymaga. Wiele naszych 
organów wewnętrznych pracuje podczas przyjmowa-
nia, trawienia i wydalania pokarmów. Jeśli chcemy być 
zdrowi, musimy się stale odżywiać. Bóg zaprojektował 
nasze ciało w taki sposób, żeby jedzenie było przyjem-
nym doświadczeniem. Gdyby tak nie było, wiele osób 
byłoby niedożywionych. 

Z drugiej strony, kiedy powstrzymujemy się od jedzenia, 
w naszym organizmie przebiega kilka ciekawych proce-
sów. Niedawne badanie przeprowadzone przez biologów  
z Massachusetts Institute of Technology pokazało, że 
dwudziestoczterogodzinny post przywrócił prawidłowe 
funkcjonowanie jelitowych komórek macierzystych, 
naprawiających jelita uszkodzone w wyniku infekcji, 
zakażenia lub chemioterapii. To odkrycie było kolejnym 
przykładem wielu niespodziewanych korzyści wynika-
jących z postu. Post jest dobrze znany lekarzom jako 
sposób na poprawę kondycji i funkcjonowania całego 

ciała. Jeśli poświęcamy nawet na krótki czas jedną  
z najważniejszych potrzeb życiowych, nasze ciało na 
tym korzysta. Czyż nie jest to odzwierciedlenie mądro-
ści naszego wielkiego Boga?

Jaki jest cel postu?
Wprawdzie można pościć dla zdrowia, ale nie jest to 

związane ze stanem duchowym człowieka. Biblia mówi, że 
dzieci Boże pościły, kiedy była poważna potrzeba. Stając  
w obliczu poważnych decyzji, zmagań z pokusami, 
zagrożenia czy stresu, post jest jak najbardziej wska-
zany. Czasem możemy pościć, wstawiając się za zagu-
bioną duszę odrzucającą zbawienie. Zachęcamy również 
do postu przed rozpoczęciem kościelnej ewangelizacji.

Bóg dał nam tę praktykę, żebyśmy się mogli zbliżać 
do Niego, odmawiając sobie codziennego źródła poży-
wienia. Poszcząc, poddajemy sobie nasze ciało, które 
pragnie zaspokoić codzienne potrzeby, w imię poważ-
nych spraw duchowych. Nie jest to próba zwrócenia 
na siebie uwagi Boga czy wymuszenia na Nim, żeby 
nam coś dał; post stanowi raczej okazję do właściwego 
ustawienia priorytetów i ponownego postawienia Boga 
na pierwszym miejscu. Jest to wysiłek w celu całko-
witego poddania się Panu i poświęcenia Mu całkowi-
tej uwagi. Czasem chrześcijanie mają poczucie winy, że 
nie poszczą i boją się, że Bóg będzie z tego niezadowo-
lony. Taka motywacja jest błędna. Powinniśmy pościć 
nie ze strachu, lecz mając na sercu jakiś konkretny cel, 
a potem odpocząć w Panu, oddając Mu sytuację, jaka 
nas do postu skłoniła.

Od strony praktycznej...
Jak długo należy pościć? W Biblii mamy przykłady postu 

trwającego od jednego do czterdziestu dni. Nigdzie nie 
czytamy, żeby skuteczność postu była zależna od jego 
długości. Nie ma również sugestii, że jakikolwiek okres 
jest właściwy. Ważne, żebyśmy skupili się na celu, odło-
żyli na bok wszystko, co rozprasza uwagę i odosobnili 
się na jakiś czas przed Panem.

Jeden dzień postu może być traktowany jako norma, 
lecz nawet post od jednego posiłku może sprawić, że 
zyskamy dodatkowy czas na relacje z Panem. Wyjazd 
na post tygodniowy lub dłuższy wymaga planowania  
i przezorności, żeby przystosować swój organizm.

—ciąg dalszy na str. 15



11„Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem.” Księga Kaznodziei 3,1

Mówiąc o Bożym porządku, zazwyczaj skupiamy się 
na miejscu kobiety w jego ramach. Mamy opracowanych 
kilka bardzo dobrych wykładów na podstawie 11 roz-
działu 1 Listu do Koryntian, gdzie znajdujemy wyraźne 
wytyczne na ten temat. Jednak początek rozdziału,  
a zarazem wywodu apostoła Pawła, mówi, że „głową 
każdego męża [mężczyzny] jest Chrystus”. Co to ozna-
cza dla chrześcijanina?

Jakże byłoby inaczej, gdyby każdy brat mieniący się 
chrześcijaninem rozumiał, co to znaczy, że Chrystus jest 
jego Głową! Czy można być odpowiednią głową swojej 
żony nie rozumiejąc konkretnie, co to znaczy mieć 
Chrystusa za własną Głowę? Mąż, którego wzrok jest 
utkwiony w Jezusie jako Głowie, nie będzie stale przy-
pominał żonie, że powinna mu być uległa. Mąż, który  
z całego serca naśladuje Jezusa, stanowi zazwyczaj wielką 
inspirację dla żony, żeby również miłowała Pana i była 
posłuszna.

Chrystus wyraża swoją wolę równie precyzyjnie w sto-
sunku do męża jak do żony. Żona ma być uległa swemu 
mężowi we wszystkim. Czy rozumiemy, że mąż ma być 
posłuszny Chrystusowi we wszystkim? Jezus ma plan dla 
każdego męża i wyraża swoją wolę wobec niego. Przede 
wszystkim, pragnie zbawienia każdego człowieka, a zba-
wienie zawiera w sobie poddanie się Bogu i pełnienie 
Jego woli we wszystkim!

Pod kierownictwem Chrystusa mężczyzna [również 
jako mąż] ma być poddany innym. Gdy Saul z Tarsu 
się nawrócił i chciał poznać wolę Jezusa wobec siebie, 

Pan posłał do niego Ananiasza. To jest ważne. Chrystus 
często kieruje mężem poprzez innych mężczyzn. Każdy 
prawdziwy chrześcijanin będzie chciał poddać się bra-
ciom w Panu. Ciało, do którego należymy, może nam 
pomagać w znalezieniu wyjścia z wielu życiowych 
problemów. 

Chrystus kieruje każdym chrześcijaninem bezpośred-
nio. Może decydować o naszych zarobkach i wydatkach, 
o tym, jaką mamy żonę, czy o liczebności naszych rodzin. 
Chrześcijańscy mężowie stale pytają: „Panie, co mam 
dla Ciebie zrobić?”. Odpowiedź może przyjść bezpo-
średnio lub pośrednio. Mąż kierowany przez Chrystusa 
będzie godzien całkowitego zaufania swej żony. Będzie 
godny jej poważania i całkowitej uległości. 

Niektórzy mężowie nie czują się pewni w swej relacji  
z Chrystusem. Wierzą w Niego, lecz ich wiara jest słaba. 
Kiedy upadają, nie są tak naprawdę pewni, jak to jest 
między Bogiem a nimi. Czasami ta niepewność prze-
kłada się na stosunek do żony. Mąż jest wtedy bardziej 
motywowany strachem niż zaufaniem lub miłością. To 
powoduje, że jego żądania w stosunku do żony są niere-
alne. Zamiast podążać za Jezusem z radością, zaczyna się 
koncentrować na wymaganiu całkowitej uległości żony. 
To powoduje frustrację obojga. 

Wychwalamy piękno i chwałę żony, która jest cał-
kowicie uległa. Nawet żona agresywnego męża może 
cieszyć się błogosławieństwem, przestrzegając biblij-
nego nakazu poddania się mężowi. Niektórzy mężowie 
mają wiele do powiedzenia na ten temat. Ale gdzie są 

Głową każdego męża jest Chrystus
—Isaac D. Martin

Bądźcie poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. List do Efezjan 5,21

RODZICÓW
dla
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o relację z Panem są powodem poważnych konfliktów 
w domu i przyczyną stresów dla pobożnych żon (i vice 
versa). Małżonkowie są zależni od siebie nawzajem i naj-
lepiej służą Chrystusowi stanowiąc jedność. Nie możemy 
doświadczać pełni Bożego błogosławieństwa, dopóki 
mąż i żona nie idą za Panem ochotnie i z całego serca.

Wymagania Ewangelii w stosunku do męża są tak 
samo wysokie jak wobec żony. Jej uległość we wszyst-
kim wymaga ponadnaturalnej łaski od Boga, podob-
nie jak jego miłość do niej porównywalna jest do relacji 
Chrystusa i Kościoła. Żaden mąż nie powinien wyma-
gać od żony posłuszeństwa, zanim się nie upewni, że 
kocha ją tak jak Chrystus umiłował Kościół. Żadna żona 
nie powinna oskarżać męża o to, że nie kocha jej tak 
jak Chrystus umiłował Kościół, dopóki sama nie będzie 
mu uległa we wszystkim. Mimo że od męża wymaga 
się przywództwa, żona może być mu uległa ze względu 
na Chrystusa nawet wtedy, gdy on nie miłuje jej tak 
jak Chrystus. Tak samo jest w przypadku męża. Może 
on kochać żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół 
nawet wtedy, gdy ona nie jest mu uległa we wszyst-
kim. Bez względu na to, czy jesteś mężem czy żoną, 
możesz doświadczać błogosławieństwa, poddając się 
Chrystusowi we wszystkim.

Pamiętajcie, że stwierdzenie: „głową każdego męża jest 
Chrystus” jest tak samo ważne jak to, że „głową każdej 
żony jest mąż”. Jeśli mąż nie pozwala Chrystusowi, żeby 
był jego Głową, to nie jest gotowy być głową swojej żony. 
Macie problemy w małżeństwie? Jeśli tak, to zastanówcie 
się najpierw nad tym, czy mąż jest uległy Chrystusowi. 
Jeśli tak, to spróbujcie pomóc żonie zrozumieć jej miej-
sce w Bożym porządku.

Jego porządek jest doskonały. Zaburza go grzech. 
Chrześcijańska harmonia jest efektem poddania się 
Chrystusowi we wszystkim. To poddanie się prawie 
zawsze wiąże się z innymi ludźmi. Grzech buntu jest 
wykonalny w przypadku każdego z nas. Wybujały 
indywidualizm, który jest dzisiaj bardzo popularny, tak 
naprawdę stanowi zwiedzenie. Strzeżcie się go.

Chrystus jest głową każdego męża i będzie również 
naszym ostatecznym Sędzią. Czy rozumiecie, co to 
znaczy być głową?

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

ci, którzy wychwalają piękno i chwałę męża poddanego 
Chrystusowi we wszystkim? Co chrześcijańscy mężowie 
wiedzą w ogóle na ten temat? Nie wiedzą, co to znaczy 
mieć nad sobą agresywną głowę, bo Chrystus nie jest 
agresywny wobec żadnego męża! Mimo to, żąda całkowi-
tego poddania się od wszystkich. Oczekuje, że zaprzemy 
się siebie, weźmiemy swój krzyż i codziennie będziemy 
Go naśladować. Że będziemy Go kochać całym sercem 
i miłować swoje żony tak, jak On umiłował Kościół. 
Gdzie są mężowie, którzy rozumieją i wykładają Słowo 
na temat piękna i chwały osób pozbawionych jakich-
kolwiek praw? Gdzie są mężowie wychwalający mniej-
szą miłość (niż do Chrystusa − przyp. red.) względem 
ojca, matki, rodziny i własnego życia, żeby tylko naśla-
dować Jezusa?

Niektóre małżeństwa wiele by skorzystały, gdyby mąż 
był bardziej świadomy, że Chrystus jest jego Głową. 
Często „chrześcijańscy” mężowie są zaniepokojeni, że 
żony nie poddają im się całkowicie, podczas gdy oni 
sami nie dbają o własną relację z Panem. Drugi List do 
Koryntian 10,6 podaje mężom zasadę obowiązującą  
w tej dziedzinie. Każdy mąż uważający, że ma niepo-
słuszną żonę, powinien się poważnie zastanowić nad 
własnym poddaniem się Chrystusowi. Może również 
potrzebować pomocy ze strony przyjaciół, którzy lepiej 
naświetlą mu problem.

Uległość męża wobec Chrystusa jest związana ze sto-
sunkiem do innych braci, jak zauważyliśmy wcześniej, 
podając przykład z życia apostoła Pawła. Wywiązując 
się z tego obowiązku, nigdy nie jesteśmy całkiem sami. 
„Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy 
zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się 
w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokor-
nym łaskę daje” (1 P 5,5). Pycha jest wrogiem uległości 
zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Samowola, indy-
widualizm i inne grzechy związane z pychą utrudniają 
mężom doświadczanie błogosławieństwa, jakie niesie  
z sobą poddanie. Ta cudowna łaska, którą tak podzi-
wiamy u kobiet, jest udzielana również mężczyznom.

Wierność mężów wobec Chrystusa nie jest zależna 
od pobożności ich żon. Bóg jednak wymaga od mężów 
przewodzenia w małżeństwie. Mężowie mają wielki 
wpływ na to, jaka atmosfera duchowa panuje w domu. 
Chrześcijańska żona potrzebuje duchowego przy-
wódcy. Chce być pewna, że mąż jest rzeczywiście pod-
dany Chrystusowi we wszystkim. Mężowie nie dbający 
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Jeśli tak się składa, że jesteś ojcem rodziny, mężem 
swojej żony, czy piastujesz jakąkolwiek pozycję przywód-
czą z nadania Bożego, to dobrze byłoby widzieć i doce-
niać związaną z tym satysfakcję. Zastanów się nad upły-
wem czasu, którego nie powinniśmy marnować.

Kiedy dorastamy i obserwujemy własnych ojców, 
w naszych umysłach kształtują się konkretne pojęcia. 
Codzienne wydarzenia formują naszą wizję ojcostwa.

Pierwsze wrażenie związane z ojcostwem może się skła-
dać z wielu różnych obrazów − na przykład ze wspomnie-
niem, kiedy ojciec brał nas za rękę i pokazywał drogę 
przez życie. Dla małych, wrażliwych umysłów takie 
momenty są pierwszymi trwałymi wrażeniami, jakie 
niewinne dzieci są w stanie ogarnąć. Możemy pamię-
tać kojący głos potężnego taty, który zawsze niósł miłość  
i łagodność, czy jego długie kroki, którym próbowaliśmy 
jakoś dorównać, wyciągając nasze krótkie nóżki.

Zróbmy kolejny krok w czasie, przenosząc się pamię-
cią do czasów, gdy byliśmy nastolatkami. Może już wtedy 
widzieliśmy, jak tata w swej męskiej mądrości uczy nas 
wielu szlachetnych cech. Kiedy byłem małym chłop-
cem, poszedłem z tatą pochować mojego ukochanego 
pieska za stodołą; innym razem nauczyciel wysłał rodzi-
com informację, że kłamałem w szkole, i pamiętam, jak 
tata sam zawiózł mnie wtedy na rozmowę z wychowawcą. 
Pamiętam, jak pewnego sobotniego popołudnia pochwa-
lił mnie za pomoc w domu... to było naprawdę radosne 
wspomnienie, któremu towarzyszyło poczucie wielkiej 
wdzięczności.

A może nasze pierwsze wrażenia związane z ojcem nie 
są tak przyjemne? Może kurczymy się na samo wspo-
mnienie o nim? Może kojarzy się nam ono z cierpieniem 
i strachem z dzieciństwa − i z lękiem, że będziemy takim 
samym ojcem lub mężem jak on.

Jako nastolatek mogę postrzegać ojca jako ciężko pra-
cującego, wymagającego i bardzo ambitnego człowieka. 
Pracuje do późnych godzin, a do domu przychodzi  
w stanie wycieńczenia, zmęczony nieustannym wysił-
kiem. Nasz obraz ojca może kojarzyć się z surowością, 
nieczułością, skrytością i posępnością. Czasem w akcie 

desperacji wracamy pamięcią do lat młodości, odkry-
wając we własnym sercu i charakterze odbicie taty. 
Rozmyślamy o nieprzyjemnych wspomnieniach i uświa-
damiamy sobie, że przynajmniej częściowo powielamy 
jego zachowania.

Postać przywódcy i przewodnika kształtowała się  
w naszym umyśle przez cały okres dorastania. Jak już 
wspomnieliśmy, prawdopodobnie wszyscy mamy jakiś 
własny obraz ojcostwa. Bez względu na osobiste doświad-
czenie, na nas, którzy mamy dzieci i sami jesteśmy zjed-
noczeni w społeczności wierzących, ciąży poważna odpo-
wiedzialność i mamy do spełnienia ważną, wpływową 
rolę.

Przyjmując na siebie odpowiedzialność związaną  
z ojcostwem, musimy sobie uświadomić, że sami wybie-
ramy to, jaki obraz odciśniemy na naszych dzieciach, 
żonie, sąsiadach, a także na braciach i siostrach w miej-
scowym kościele, a oprócz tego na lokalnej społeczności 
i w szerszym świecie.

Nasze pierwsze ideały ojcostwa są niezaprzeczalnie  
i subtelnie ukształtowane bez naszego udziału. Od naj-
młodszych lat mamy pewne potrzeby, których nie może 
właściwie zaspokoić nikt poza naszym własnym ojcem. 
To on wpływa na kształtowanie się naszego charakteru.

Jak już zauważyliśmy, słowa i czyny ojca powodują, 
że jego napomnienia i rady są albo przyjmowane albo 
odrzucane przez nasz dorastający umysł. To, czy trafiały 
do nas, czy spływały jak woda po kaczce, zależało od 
jego empatii w stosunku do dzieci, która odzwierciedlała 
jego własne pojmowanie charakteru niebiańskiego Ojca 
i wiary w Niego.

To, jak pokazujemy ojcostwo, jest naszym wyborem. 
Decydujemy, w jaki sposób chcemy przekazać dzieciom 
obraz Ojca. W oczach najmłodszych dzieci to my stano-
wimy Jego obraz. Nasze możliwości są ułomne, ponieważ 
jesteśmy stworzeniami z krwi i kości. Nasza niedosko-
nałość powoduje, że reagujemy w sposób niedoskonały. 
Odpowiedzialność jest dla nas obciążeniem. Nasza wiara 
w Boga będzie wpływać na obraz przedstawiany naszym 
dzieciom i innym. Nie zapominajmy jednak o słowach 

Spojrzenie na ojcostwo
—anonimowy pastor
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Pawła: „Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny”  
(2 Kor 12,9−10).

Nasze wybory pochodzą z serca, z naszej wiary w Boga, 
z własnych doświadczeń, są związane z wpływem żony  
i jej doświadczeniem, a także z wieloma innymi czynni-
kami. Czy dostrzegamy piękno pobożnego małżeństwa? 
Jeśli postrzegamy ojcostwo jako coś przygnębiającego, 
nie dającego spełnienia i niezbyt miłego, to mamy przed 
sobą wiele pracy.

W siedemnastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy  
o relacjach między ojcem a synem. Widząc tę intymną  
i pełną miłości więź Ojca i Syna, spróbujmy odkryć 
radość poddawania się. Nawet w najtrudniejszych sytu-
acjach można zachować harmonię − przede wszystkim  
z naszym niebiańskim Ojcem, a oprócz tego z otoczeniem.

Gdy oglądamy jakiś namalowany obraz, wówczas bra-
kujące elementy lub źle dobrane kolory robią wrażenie 
braku równowagi. Na piękno obrazu składa się wiele 
szczegółów. Brak tych zasadniczych spowoduje, że dzieło 
będzie wyglądało na niedokończone.

Co składa się na obraz pobożnego ojcostwa? Przede 
wszystkim małżeństwo, czyli znalezienie towarzyszki 
życia, z którą będziemy mogli mieć wspólne cele życiowe. 
Pamiętajmy jednak, że szukając kogoś o odpowiednich 
walorach, sami najpierw powinniśmy je posiadać. 

Kiedy jeszcze fundament rodziny znajduje się w fazie 
konstrukcji, możemy zostać pobłogosławieni pierw-
szymi dziećmi. Czy ojcostwo zaczyna się dopiero w tym 
momencie? Nie. Budowanie charakteru właściwego dla 
ojca rozpoczęło się już wiele lat wcześniej. Pamiętajmy, 

że charakter jest do pewnego stopnia przekazywany 
tym cennym maleństwom, które przychodzą na świat  
w naszej rodzinie.

Piękno jedności małżeńskiej polega na tym, że sami 
wzrastamy i zmieniamy się, co wychodzi na dobre rela-
cji z żoną i całemu domowi, a oprócz tego oddziałuje 
na sąsiedztwo, miejscowy kościół i lokalną społeczność.

Kolejnym krokiem w tym procesie jest wychowywanie 
dzieci w karności dla Pana. Dyscyplina... to jest wielkie 
słowo, ale praktyka nie musi być wcale skomplikowana. 
Czytając o patriarchach widzimy, że ta dziedzina wycho-
wania była dla nich bardzo ważna. Wiemy również, że 
dyscyplina bez miłości jest jak błędnie dobrany kolor na 
obrazie naszego ojcostwa. Powinniśmy przejawiać cnoty 
pobożności w każdej przyjemnej i nieprzyjemnej sytu-
acji, jaka nam się zdarza. Uważajmy, jak malujemy ten 
obraz, żebyśmy później nie zostali zawstydzeni, pokazu-
jąc go Jezusowi.

Szeregowanie cnót chrześcijańskich od mniej do bar-
dziej ważnych nie przydaje temu obrazowi piękna. Każda 
sytuacja jest wyjątkowa, lecz nigdy pozawalajmy sobie na 
unikanie określonych cnót. Zdając sobie sprawę z różnic 
między rodzinami, nie zniechęcajmy się, jeśli na naszym 
obrazie pojawią się niezbyt ostro zarysowane szczegóły. 
W końcu upiększanie go należy do naszych chrześcijań-
skich obowiązków. Zastanówmy się nad jakością obrazu, 
który po sobie pozostawimy i oddajmy Bogu cześć  
i chwałę za wszystko, co na nim jest piękne!

 
Zaczerpnięto z Family Life, wrzesień 2008

Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Jeśli stępi się żelazo, a nie naostrzy się jego ostrza, 
wtedy trzeba wytężyć siły. Ale lepiej skutkuje mądrość” 
(Ks. Kaznodziei 10,10).

O co chodzi w tym wersecie? Jeśli rąbiemy drewno tępą 
siekierą, to będziemy na to potrzebowali więcej czasu  

i energii, niż gdyby była naostrzona. Jaką lekcję duchową 
możemy z tego odebrać? Zarówno w naszych duchowych, 
jak i materialnych sprawach, zawsze natrafiamy na szcze-
góły, które zabierają nam dodatkowy czas, ale opłaci nam 
się, jeśli im go poświęcimy.

Znajdź czas, by naostrzyć siekierę
—Wilmer Burkholder
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Może jako rodzice próbujemy czasem poradzić sobie  
z całą pracą w domu sami. Aby więcej zrobić, pracujemy 
dłużej i ciężej albo robimy wiele rzeczy naraz. Możemy 
nie uświadamiać sobie, że powinniśmy poświęcić odro-
binę czasu na przełożenie części tych obowiązków na 
nasze dzieci lub na innych, którzy mogą nam pomóc. 
Poświęcenie czasu na wyszkolenie ich w pomaganiu nam 
może się z początku wydawać dodatkową pracą, na którą 
nie możemy sobie pozwolić. Jednak mając przy sobie 
jedną albo dwie osoby, które z nami pracują, wkrótce 
stwierdzamy, że udaje nam się osiągnąć znacznie więcej  
i nie jesteśmy tak zestresowani.  

Możemy „rąbać drewna tępą siekierą” myśląc, że jeste-
śmy zbyt zapracowani, aby przeznaczyć czas na właściwy 
odpoczynek. Pracujemy więcej i śpimy mniej uważając, 
że więcej w ten sposób osiągniemy. Ale w rzeczywisto-
ści jesteśmy mniej produktywni, bo już na starcie jeste-
śmy zmęczeni. I w sumie możemy mieć znaczne zaległości  
z powodu braku odpowiedniej ilości snu. 

Może zmagamy się z jakimś problemem albo ciężarem 
w naszym życiu. Modlimy się i staramy się bardziej, ale 
nic się nie zmienia. Pomogłoby nam, gdybyśmy podzielili 

się naszym zmaganiem z mężem, żoną albo przyjacielem. 
Dzięki komuś obok, kto nas zachęca, mamy już połowę 
drogi za sobą. 

Wreszcie, w jaki sposób „ostrzymy naszą siekierę” 
duchowo? Możemy wstawać rano z głową pełną spraw 
do załatwienia. Ponieważ chcemy ze wszystkim zdążyć na 
czas, stwierdzamy, że jesteśmy zbyt zagonieni na poranną 
modlitwę. Mamy zbyt wiele do zrobienia i stracimy cenny 
czas. To jest jak zamachnięcie się na drewno tępą sie-
kierą. Możemy wtedy gorliwie działać naszymi własnymi 
siłami, dotrzeć do końca dnia, a mimo to mieć poczucie, 
że nie zdążyliśmy ze wszystkim. Możemy czuć się poko-
nani i zastanawiać się, co poszło nie tak. Każdy z nas ma 
codzienne i tygodniowe obowiązki, czyli nasz „stos drewna 
do porąbania”. Dlatego postanówmy codziennie poświę-
cić czas na „naostrzenie naszej siekiery”. Kiedy karmimy 
się Słowem Boga i prosimy Go o siłę potrzebną do wyko-
nania pracy, wówczas będziemy najlepiej przygotowani do 
skutecznego wypełniania naszych obowiązków. 

Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2021
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Inne rodzaje postu. Niektórzy muszą się regularnie 
odżywiać ze względów zdrowotnych. Bóg to dopusz-
cza i rozumie. „Nie jadłem smacznego chleba, mięsa 
i wina nie brałem do ust, i nie namaszczałem się olej-
kiem, aż się wypełniły trzy tygodnie” (Dn 10,3). To 
można nazwać częściowym postem, podczas którego 
spożywamy podstawowe produkty i pijemy wyłącznie 
wodę. W ten sposób nie narażamy się niepotrzebnie na 
niebezpieczeństwo, a z drugiej strony poddajemy Bogu 
nasze intencje.

Wróćmy do Księgi Daniela 6,18. Król Dariusz nie 
spał całą noc. To również może być pewien rodzaj 
postu, jeśli przeznaczamy ten czas na szukanie Pana. 
Oczywiście nie będzie to skuteczne w przypadku osób 
cierpiących na bezsenność; nie można również prak-
tykować takich postów regularnie. Bóg jest mądry  
i wyrozumiały. Nie jak bezduszne pogańskie bóstwa 

żądające niedorzecznych ofiar od swych nieszczęsnych 
wyznawców.

Planowanie postu. Czy rozsądne jest zaplanowa-
nie regularnego postu, na przykład raz w miesiącu 
lub dwa razy do roku? Dla niektórych może to być 
korzystne, ale zawsze pamiętajmy o konkretnym celu. 
Przypomnijmy sobie słowa faryzeusza w Ewangelii 
Łukasza 18,12: „Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dzie-
sięcinę ze wszystkiego, co mam”. Czy post był dla niego 
korzystny duchowo? Wątpliwe. Raczej próbował sobie  
w ten sposób zaskarbić Bożą przychylność. Post dla 
samego rytuału nie ma duchowego znaczenia. Intencja 
postu powinna wypływać z konkretnego powodu  
i szczerego pragnienia zbliżenia się do Boga.

Post okazuje się skuteczny tylko wtedy, gdy Bóg jest 
uwielbiony, a my zbudowani duchowo.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Skuteczny post
—ciąg dalszy ze str. 10



16  Ziarno Prawdy  •  luty 2023

Mamy tendencję do upraszczania historii. Akceptujemy 
wiele rzeczy takimi, jakimi są, i podświadomie zakładamy, 
że jest to całkiem logiczne, iż takimi powinny być. Ale 
to, czym cieszymy się dzisiaj, jest wielobarwną tkaniną 
tkaną na krosnach czasu przez wybitne jednostki, klu-
czowe wydarzenia i różnorakie kultury. 

Przyjrzymy się rozwojowi naszych współczesnych stref 
czasowych na podstawie trzech koncepcji, które wyłoniły 
się wraz z rozwojem współczesnych środków transportu  
i podróży. Standardowy czas odnosi się do idei wspólnego 
czasu. Na przykład kolej może używać zegarów nasta-
wionych na dokładnie ten sam czas na wszystkich sta-
cjach końcowych. Strefa czasowa ma związek z rozszerzo-
nym obszarem, który używa tego samego standardu czasu. 
Przesunięcia stref czasowych to strefy czasowe pozostające 
w szczególnym stosunku do danego punktu odniesienia 
czasu. 

Dla starożytnych precyzja czasu była nieistotna. W ich 
codziennym życiu wystarczyła im obserwacja położe-
nia słońca na niebie i poczucie przemijania. Przez stule-
cia zegar słoneczny dostarczał w miarę potrzeby bardziej 
trafny punkt odniesienia czasu. Ludzie zaczęli konstru-
ować różne zegary. Zegar nastawiony według słonecznego  
czasomierza mógł podawać czas nawet w pochmurny 
dzień. Zegary także umożliwiły dokładny punkt odnie-
sienia dla miast w postaci dzwonu kościelnego. 

Oczywiście zegar słoneczny w jednym mieście różnił 
się nieco od tego w innych miastach. Ta różnica wyno-
siła około minutę na każde 25,75 km w  kierunku 

wschód−zachód. Taka rozbieżność nie miała żadnych kon-
sekwencji w przypadku podróży na piechotę. Nawet i dzi-
siaj lokalne używanie zegarów opartych na czasomierzu 
słonecznym w większości nie nastręczałoby problemów. 
Gdybyśmy jechali samochodem przez godzinę na nabo-
żeństwo w kierunku wschód−zachód, może okazałoby się, 
że nabożeństwo jest przesunięte o nieistotne trzy minuty 
w stosunku do naszego zegarka. 

Czas standardowy. Jak to często bywa, potrzeba czasu 
standardowego wynikła najpierw w konkretnym zawo-
dzie − w nawigacji. W 1675 roku w Greenwich w Anglii 
powstało Królewskie Obserwatorium. Znajdował się tam 
pomiar czasu Greenwich GMT (na podstawie pomiaru 
słonecznego), zwany obecnie czasem uniwersalnym. 
Marynarze w tamtych czasach nastawiali swoje czasomie-
rze według tego właśnie standardu. Wyznaczali długość 
geograficzną w oparciu o różnicę pomiędzy uniwersal-
nym czasem Greenwich a ich lokalnym czasem mierzo-
nym w odniesieniu do słońca i gwiazd. Jednakże czas uni-
wersalny był w zasadzie używany do celów nawigacyjnych. 
Miasta − nawet angielskie − kontynuowały używanie swo-
jego lokalnego czasu słonecznego jeszcze przez wiele lat. 
Jednak technologia podróży i komunikacja nadal się roz-
wijały. Następnym przemysłem, który wymagał czasu 
standardowego, była kolej. Rozkłady jazdy stały się zbyt 
skomplikowane z powodu różnic w lokalnym czasie. Aby 
zaradzić temu zamieszaniu, w latach czterdziestych XIX 
w. brytyjskie koleje zaczęły używać czasu standardowego 
nazwanego też „czasem kolejowym”. 

Powstawanie stref czasowych
Część pierwsza —Roland Steiner

Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie 
pobudzam wasz czysty umysł... 2 List Piotra 3,1

HISTORYCZNA
część
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Czas standardowy przyjął się szybko. Do 1852 roku 
Obserwatorium Królewskie transmitowało sygnał za 
pomocą telegrafu na podobieństwo dzisiejszej telefonii 
komórkowej albo zegarów atomowych. W ciągu trzech 
lat praktycznie wszystkie zegary publiczne Wielkiej Brytanii 
używały czasu uniwersalnego. Co ciekawe, kraj ten nie 
przyjął tego standardu czasu oficjalnie aż do 1880 r. W mię-
dzyczasie niektóre zegary miały po dwie pary wskazówek 
− jedną dla czasu lokalnego a drugą dla uniwersalnego!

Ameryka pozostawała nieco dalej, jednak do 1870 roku 
Obserwatorium Allegheny w Pittsburghu transmitowało 
sygnały czasowe do trzystu punktów telegraficznych roz-
sianych na obszarze około 400 km. Jednak rozkłady jazdy 
mimo to były kiepsko skoordynowane. Każda linia kole-
jowa używała swojego własnego czasu w oparciu o pomiar 
słoneczny swojej siedziby albo ważnych stacji docelowych. 
Oczywiście każda linia publikowała swoje rozkłady, uży-
wając własnego czasu. Stąd też węzeł kolejowy obsługujący 
kilka kolei czasem miał inny zegar dla każdej z tych linii. 

Strefy czasowe. Rozwiązanie tego problemu dla kolei pół-
nocnoamerykańskiej nie było wcale tak proste jak w przy-
padku Wielkiej Brytanii. W przypadku zasięgu o wiel-
kości całego kontynentu przejście na jeden standardowy 
czas byłoby zignorowaniem rzeczywistości. Zamiast tego 
Amerykanie i Kanadyjczycy zaczęli rozumować w katego-
riach podzielenia kontynentu na standardowe strefy cza-
sowe, każdą przesuniętą o godzinę. Już w 1863 roku Charles 
F. Dowd zaproponował cztery strefy czasowe, przy czym 
pierwsza z nich miała obejmować stolicę − Waszyngton. 
Jednak nie opublikował swojego pomysłu, a przedstawicie-
lom kolei zaproponował go dopiero w 1869 roku. Do 1872 
nieco zmodyfikował swoją koncepcję, proponując środek 
pierwszej strefy na południku oznaczającym siedemdzie-
siąt pięć stopni długości zachodniej. Do wytyczania granic 
pomiędzy poszczególnymi strefami rozważał wykorzysta-
nie takich cech geograficznych jak Appalachy. Ale w końcu 
koleje nie wdrożyły jego systemu. 

Tymczasem sytuacja sama nie mogła się poprawić. Ale 
towarzystwa kolejowe martwiły się, że jeśli nie zastosują lep-
szego planu, rząd ustali system czasowy niekorzystny dla 
kolei. Wobec tego postanowili zastosować własne rozwiąza-
nie oparte o projekt Williama F. Allena, wydawcy przewod-
nika Traveler’s Official Railway Guide (Oficjalny przewod-
nik kolejowy dla podróżnych). Zaproponował on system 
oparty o pięć godzinnych stref czasowych (międzykolo-
nialna, wschodnia, centralna, górska i pacyficzna) z gra-
nicami przechodzącymi przez stacje kolejowe. Aby przejść 
na nowy system, amerykańskie i kanadyjskie koleje prze-
stawiły swoje zegary w południe w swoich poszczególnych 
strefach, ustanawiając tym samym 18 listopada 1883 roku 

pamiętnym „dniem dwóch południ”. Sygnał telegraficzny 
z Obserwatorium w Allegheny (i pewnie różnych innych 
obserwatoriów) dokonał synchronizacji ich wysiłków. 

Podczas gdy niektóre miasta szybko przyjęły nowy czas, 
inne go nie przyjęły. Szczególnie Detroit przejawiało mie-
szane uczucia i trzymało się lokalnego czasu aż do roku 
1900. Wtedy miasto przeszło na czas centralny i lokalny 
czas średni, zanim ostatecznie przestawiło się na czas 
wschodni w 1916 roku. W 1918 Kongres oficjalnie przy-
jął standardowe strefy czasowe w akcie prawnym z 1918 
roku. Granice między strefami okazały się raczej inne niż 
w pierwotnym projekcie Allena. 

Standardowe przesunięcia. Strefy czasowe w Ameryce były 
standardowymi przesunięciami w stosunku do południka 
Greenwich. Oznacza to, że wschodni czas standardowy 
jest przesunięty dokładnie o pięć godzin wobec czasu uni-
wersalnego, centralny czas standardowy jest przesunięty 
dokładnie o dwanaście godzin, i tak dalej. Ale niewiele 
innych krajów poszło za tym przykładem. Zwykle dany 
kraj używał standardowego czasu wyznaczonego przez 
jakieś lokalne obserwatorium. Jeśli dane obserwatorium 
akurat znajdowało się trzydzieści jeden stopni na zachód od 
Greenwich, wyznaczało czas standardowy o dwie godziny 
i cztery minuty wcześniej niż w Greenwich, zamiast używać 
dokładnie dwugodzinnego przesunięcia. 

W miarę rozwoju komunikacji i podróży ten system 
stawał się coraz mniej zadowalający. Ze względu na trudno-
ści spowodowane tym, że każde miasto miało czas lokalny, 
w perspektywie ustalono system globalnej strefy czasowej 
z dwudziestoma czterema przesuniętymi strefami, który 
miał zaradzić tej niedogodności. 

Część druga
Wraz z nadejściem XX w. większość krajów używała 

standardowych stref czasowych. Choć amerykańskie strefy 
były dokładnie godzinnymi przesunięciami w stosunku do 
czasu uniwersalnego Greenwich, wiele innych krajów uży-
wało stref czasowych ustalonych przez swoje obserwatoria. 
Jednak szybki postęp w dziedzinie podróżowania i trans-
portu sprawił, że ludzie zaczęli marzyć o jednolitym sys-
temie czasu, który byłby niezmienny na całym świecie. 

Już w 1858 roku, zaledwie sześć lat po przyjęciu czasu 
uniwersalnego Greenwich przez brytyjskie koleje, włoski 
matematyk, Quirico Filopanti, zaproponował globalny 
system czasowy oparty o dwudziestoczterogodzinną strefę. 
Oczywiście wyobrażał on sobie pierwszą strefę wokół połu-
dnika Rzymu. Z jakiegoś powodu jego koncepcja nigdy 
nie została przyjęta do publicznej wiadomości. 

Sir Sanford Fleming, kanadyjski Szkot, spóźnił się na 
pociąg w Irlandii, ponieważ w rozkładzie jazdy godzina 
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była oznaczona a.m. (skrót oznaczający „przed połu-
dniem”), a powinno tam być p.m. (czyli „po południu”). 
Potraktował ten incydent jako wyzwanie prowadzące go 
do projektu spójnego systemu globalnego czasu. Ponieważ 
zaprezentował ten problem na konferencjach międzyna-
rodowych, otrzymał rozgłos niezbędny do wprowadze-
nia proponowanych zmian. W  1876 roku wyobraził 
sobie „globalny dwudziestoczterogodzinny zegar w cen-
trum ziemi”. W 1879 roku ustalił, że jego „kosmiczny 
czas” zacznie się na południku 180 po drugiej stronie kuli 
ziemskiej od Greenwich. Fleming w jakiś sposób był prze-
konany, że cały świat będzie używał tego samego czasu. 
(Właściwie niektórzy naukowcy, a szczególnie astrono-
mowie, korzystają z tej zasady). Jednak pamięta się o nim 
głównie z powodu jego pomysłu stosowania standardo-
wych stref czasowych na całym świecie, jak ma to miej-
sce obecnie. 

W  1884 roku Fleming przedstawił swój pomysł na 
Międzynarodowej Konferencji d/s Południka. Ta kon-
ferencja wzywała do ustalenia zerowego (początkowego) 
południka dla rozkładów nawigacyjnych i kolejowych. 
Konferencja obrała Obserwatorium Greenwich jako 
punt zerowy − pewnie dlatego, że w tamtym czasie wiele 
krajów już go tak używało. Postulowano również ustale-
nie „uniwersalnej doby dogodnej dla wszystkich celów, 
która nie będzie kolidowała z korzystaniem z lokalnego 
albo standardowego czasu”. Ta doba miała się zaczynać 
w Greenwich o północy. Ale podstawą tej konferencji nie 
była idea stref czasowych, gdyż to wykraczało poza jej 
ramy. Jak się okazało, każdy kraj miał w zasadzie prawo 
do własnej decyzji, czy chce korzystać z systemu czaso-
wego przesuniętego o całe godziny w stosunku do stan-
dardu. Jednak ponieważ początkowy południk ustalono 
w  Greenwich i  kilka krajów już stosowało ten punkt 
odniesienia, kolejne państwa jedno za drugim poszły za 
tym przykładem. 

System ten podzielił świat na dwudziestoczterogo-
dzinne strefy czasowe, przy czym każda z nich była sze-
roka na około piętnaście stopni długości geograficznej. 
W  Ameryce umowne linie rozgraniczające strefy nie 
zawsze przebiegają dokładnie na linii północ−południe, 
ale zakrzywiają się wokół poszczególnych stanów, jeśli jest 
to potrzebne. Zaczynając podróż od południka zerowego 
(0 stopni długości geograficznej) i podróżując na wschód, 
dodajemy godzinę do każdej strefy czasowej. Jeśli podró-
żujemy na zachód, odejmujemy jedną godzinę. Po prze-
ciwnej stronie ziemi od południka początkowego leży linia 
zmiany daty (180 stopni długości geograficznej). Różnica 
czasu pomiędzy każdą stroną tej linii wynosi dwadzie-
ścia cztery godziny. Zatem podróżny żeglujący pomiędzy 

Alaską a Rosją traci cały dzień w przypadku podróży na 
zachód, jednak zyskuje cały dzień wracając. 

Chociaż większość dużych krajów do 1829 już korzy-
stała z przesunięcia standardowego, dopiero w 1986 r. 
dołączył do tej grupy Nepal. Niektóre kraje przyjęły stan-
dardowe przesunięcia co pół godziny albo nawet co kwa-
drans. Czas nowofundlandzki jest przesunięty o trzy i pół 
godziny do przodu w stosunku do czasu Greenwich. Indie 
z kolei są o pięć i pół godziny do przodu, a Nepal o pięć 
godzin i  czterdzieści pięć minut. Również nie wszyst-
kie kraje mają strefy z  jednym czasem dla całego swo-
jego terytorium. Na przykład rozciągnięte w nieskończo-
ność Chiny używają tylko jednej strefy czasowej dla całego 
kraju. 

Inny ciekawy aspekt stref czasowych jest taki, że nie-
które państwa mają zwyczaj wyznaczać swój czas według 
jakiegoś południka w  sporej odległości na wschód od 
niego, aby zaoszczędzić czas poprzez „efekt permanent-
nego dnia”. Można sobie to tak wyobrazić: Przeciętny 
człowiek wstaje o siódmej rano i idzie spać o jedenastej 
wieczorem. To ustawia środek dnia na godzinę trzecią po 
południu, kiedy słońce już nie jest najwyżej na niebie. Jeśli 
dany kraj używa czasu według południka wyznaczonego 
dwie godziny na wschód (dwie godziny wcześniej), jego 
mieszkańcy odkryją, że ich „południowy szczyt aktyw-
ności” z godziny 15:00 bardziej się zbiega ze słonecznym 
południem. Prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem dla 
ludzi byłoby narzucić sobie dyscyplinę wstawania o piątej 
rano i chodzenia spać o dwudziestej pierwszej. 

Reasumując, czas standardowy pozwalał marynarzom, 
towarzystwom kolejowym i wreszcie zwykłym ludziom 
osiągnąć wspólny standard czasu, który sięgał poza granice 
lokalnych miejscowości. Strefy czasowe umożliwiły więk-
szym obszarom korzystać z czasu w oparciu o wspólny 
standard, równocześnie trzymając się na tych obszarach 
w miarę blisko czasu słonecznego. Wraz z rozwojem stref 
czasowych na świecie wszystkie kraje są wzajemnie dla 
siebie zrozumiałe. Zjawisko to z pewnością usprawniło 
i uprościło punktualność. 

Czasem przekraczając strefę czasową w podróży, regu-
lujemy nasz zegarek o jedną godzinę. Jeśli przekroczyli-
byśmy linię zmiany daty, musielibyśmy przestawić nasz 
zegarek o jeden dzień. Ale nadchodzi dzień, kiedy prze-
kroczymy granicę czasu, gdzie zmiana nie będzie już obli-
czana w godzinach, czy dniach, ale w wieczności, według 
miary „na zawsze z Panem”. 

Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2020
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



19„Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem.” Księga Kaznodziei 3,1

—V. Miller

Czy pan jest tatą Spryciarza?
Oparte na osobistych przeżyciach

Mirek odwrócił się do tyłu na swoim siedzeniu, żeby 
zajrzeć do transportera dla psów. Spryciarz teraz leżał 
dużo spokojniej. Jazda vanem zdenerwowała go, a prze-
cież dosyć już przeżył przez całe popołudnie. 

Cała rodzina była zaskoczona, kiedy ich młody owcza-
rek pilnujący krów pojawił się przed drzwiami kilka 
godzin wcześniej. Nigdy nie wchodził do domu, lecz 
patrolował farmę tak, jak to psy pasterskie mają w zwy-
czaju. Był u nich dopiero od roku, ale znał zasadę: psy 
zostają na zewnątrz. Tym razem jednak Spryciarz był 
ranny. Miał długą ranę wzdłuż swojego boku i położył 
się w domu w milczącej prośbie o pomoc. Usiłowania 
zszycia tej rany przez tatę były dla psa bolesne i nie-
skuteczne. Było jasne, że zwierzę potrzebuje pomocy 
weterynarza. 

Mirek westchnął z ulgą, kiedy wjechali na parking 
kliniki dla zwierząt. Mama zadzwoniła już wcześniej, 
dzięki czemu było wiadomo, że od razu zajmą się 
Spryciarzem. 

Tata łagodnie namówił psa do wyjścia z transportera 
i wejścia do budynku. Za chwilę po podaniu środków 
uspokajających Spryciarz leżał na stole, a Mirek z tatą 
siedzieli w poczekalni. 

Mirek rozejrzał się, przyglądając się kolorowym pla-
katom i czystemu wnętrzu. 

– To prawie jak klinika dla ludzi, prawda? − zauważył.
Po dłuższej chwili stanęła przed nimi kobieta  

w białym kitlu z podręcznym notatnikiem. 

– Dzień dobry. Jestem asystentką doktora Stewarda. 
Czy pan jest tatą Spryciarza? − zapytała uprzejmie.

– Nie, proszę pani, jestem jego właścicielem − odparł 
uprzejmie tata.

– Mmm... tak, oczywiście. Cóż, robimy wszystko, 
żeby Spryciarz czuł się tu wygodnie i wyleczymy go tak 
szybko, jak to będzie możliwe. Potrzebuję tylko pań-
skiej zgody na piśmie − powiedziała dziarsko, wręcza-
jąc tacie długopis i jakąś kartkę.

Słysząc zdumiony pomruk taty, Mirek spojrzał na 
podany rachunek. Była tam długa lista usług, które  
w sumie opiewały na 1700 dolarów!

– Hm − powiedział tata z namysłem, zwracając nie-
podpisany dokument. – On tylko potrzebuje kilku 
szwów na boku i nie wiem, dlaczego miałbym tyle za 
to płacić. Muszę rozważyć inne możliwości.

– Cóż − odparła asystentka. – Spryciarz jest wspania-
łym psem i jak pan sam powiedział potrzebuje kilku 
szwów. Pójdę do pana doktora i zobaczę, co się da 
zrobić w tej sprawie.

Mirek zaniósł cichą modlitwę do Pana, żeby − jeśli to 
Jego wola − mógł biegać z psem po pastwiskach i żeby 
znalazł się jakiś sposób na zszycie tej rany. Spojrzał na 
tatę i poznał, że też się modli.

Wkrótce pojawił się sam weterynarz z notatnikiem 
w ręku.

– Witam, jestem doktor Steward. Czy pan jest tatą 
Spryciarza?

Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście  
i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. List do Filipian 4,9

PRAKTYCZNA
część
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– Nie, jestem jego właścicielem − odpowiedział tata, 
tym razem bardziej stanowczo.

– Tak, tak, rozumiem. Porozmawiajmy o tym, co 
możemy dla niego zrobić.

– My chcemy się troszczyć o zwierzęta − odparł tata 
i skinął głową w kierunku notatnika – ale nie widzę 
powodu, żeby aż tyle płacić.

Weterynarz przestudiował listę proponowanych usług 
i skreślił kilka punktów. 

– Hmmm... myślę, że możemy zrezygnować z tego,  
z tego, i jeszcze z tego. Czy to by panu odpowiadało?

Tata i weterynarz negocjowali rachunek jeszcze przez 
chwilę i w końcu Mirek odetchnął z ulgą, widząc podpis 
pod znacznie mniejszą sumą.

– To i tak jest mnóstwo pieniędzy − powiedział szep-
tem tata, gdy weterynarz się oddalił. – Nie pomyślał-
bym, że to może tyle kosztować. Myślę, że ta klinika 
jest dla ludzi, którzy za bardzo rozpieszczają zwierzęta.

Po zapłaceniu w kasie czas zaczął im się dłużyć. 
Wreszcie ktoś pojawił się w korytarzu i ogłosił:

– Czy jest tutaj tata Spryciarza? Pański pupil może już 
pójść do domu.

Mirek ruszył biegiem naprzód, żeby otworzyć drzwi 
tacie, który niósł półprzytomnego psa do samochodu. 

W drodze do domu zapytał:
– Dlaczego wszyscy nazywali cię „tatą Spryciarza”?
Patrzył przez okno na szarzejące w mroku pola. Było 

już dawno po kolacji.
– Pewnie większość klientów tej kliniki odnosi się do 

swoich zwierząt domowych jak do dzieci. Więc pracow-
nicy chcą ich zadowolić. W ogóle jest taka moda, żeby 
zrównywać ze sobą zwierzęta i ludzi. Może nie są tego 
świadomi, ale w ten sposób właściwie nie uznają war-
tości ludzkiej duszy stworzonej na obraz i podobień-
stwo Boga.

– Coś takiego przeczytałem na torbie do noszenia 
psów − odpowiedział chłopiec. – Tam było napisane, że 
ta torba uszczęśliwi mojego najbardziej lojalnego przyja-
ciela. Spryciarz nie jest moim najlojalniejszym przyjacie-
lem − przynajmniej nie takim, jakich mam w kościele. 
Ale cieszę się, że będzie zdrowy. Modliłem się, żebyście 
się jakoś porozumieli z weterynarzem.

– Dziękuję, synu − odparł tata. – Przypomina mi się 
werset mówiący, że mądry syn jest radością swego ojca. 
Cieszę się, że jestem twoim tatą, a nie Spryciarza!

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Halitoza, zajęcza warga i wielki garb tłuszczu na krę-
gosłupie nie są pozytywnymi cechami u żadnego zwie-
rzęcia. Dodajmy do tego zwyczaj plucia lub wymierza-
nia brutalnych kopniaków z powodu irytacji, a takie 
stworzenie wyda nam się mało pożyteczne dla ludzko-
ści. Twarde zgrubienia na skórze brzucha i stawów kola-
nowych wyglądają tak, jakby to zwierzę zostało w tych 
miejscach z niej obdarte. Jeśli rzeczywiście mogłoby się 
na coś przydać, to pewnie żyłoby w ciągłym bólu, wzdy-
chaniu i jęku.

Mimo to miliony mieszkańców Afryki i Azji używa 
wielbłądów do zaspokojenia większości potrzeb w gospo-
darstwach. Na obszarach półpustynnych wielbłądy 
ciągną pługi, obracają koła młynów wspomagających 
nawadnianie pól i noszą towary na targ. W wielu miej-
scach wielbłądy są niemal jedynym środkiem transportu, 
a ich sierść i skóra są niezastąpione do produkcji ubrań  
i namiotów używanych na pustyni. Tak jest od tysięcy lat.

Właściwie wielbłąd wydaje się być stworzony specjal-
nie do życia na pustyni. Jego oczy są chronione przed 

Wielbłąd niezbyt urodziwy
Andrew Hege
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słońcem i piaskiem grubymi brwiami, długimi rzęsami 
i trzema powiekami! Gruby garb na jednym tylko miej-
scu ciała inaczej niż warstwa tłuszczu pod skórą innych 
zwierząt pozwala na skuteczne chłodzenie. Dlatego nie-
straszne mu nawet kilkunastostopniowe wahania tem-
peratury ciała. Grube płaty skóry pod kopytami zapew-
niają stabilny ruch po piaszczystych wydmach. A woda? 
Potrzebują jej. Mogą jednak wytrzymywać wiele dni 
całkowicie bez picia.

Wielbłądy, o jakich czytamy w Biblii, są jednogarbną 
odmianą arabską. Położony wysoko garb jest nieco 
spłaszczony, co pozwala na osiodłanie. Wielbłądy prze-
wożą ładunki o ciężarze do 250 kilogramów. To robi 
jeszcze większe wrażenie, gdy dowiadujemy się, że nakła-
danie ich na zwierzę odbywa się w pozycji klęczącej − 
potężne mięśnie przednich nóg pozwalają wielbłądowi 
podnieść się mimo pełnego załadunku. Wielkie kara-
wany składające się z kilkunastu tych zwierząt podró-
żują z prędkością od 30 do 50 kilometrów dziennie.

Różne fragmenty Biblii sugerują prowa-
dzenie specjalnych hodowli wielbłądów 
w zależności od ich przeznaczenia 
do pracy. Jakub posłał trzydzie-
ści karmiących wielbłądzic wraz  
z ich młodymi jako prezent, żeby 
udobruchać Ezawa. Karawana 
wielbłądów wioząca przyprawy 
zawiozła Józefa do Egiptu. 
Ciekawe, że ładunek wieziony 
na każdym wielbłądzie jest 
szczegółowo opisany (zob. 2 Krl 
8,9). Dromadery hodowlane sły-
nące z szybkości zapewniały szyb-
kie dostarczanie poczty, jak czytamy 
w Księdze Estery 8,10. Ta odmiana 
nadal jest używana ze względu na swoje 
możliwości. Biblia mówi, że ludzie jadali mięso 
wielbłądów, choć dla Izraelitów było zakazane jako 
nieczyste. W krajach sąsiadujących z Izraelem hodo-
wano stada wielbłądów przeznaczonych na ubój.

Co do wielkości wielbłąd jest drugim po słoniu zwie-
rzęciem używanym przez człowieka. Jezus dwukrot-
nie skorzystał z jego cech w swoich przemówieniach. 
„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, 
niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. „Ślepi prze-
wodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda”. 
Całkiem praktyczne było użycie takiego porównania, 
które słuchacze doskonale znali z codzienności.

Wielbłąd jest niewątpliwie bardzo cenny w życiu na 
pustyni. Bez niego ogromne obszary byłyby zupełnie 
niedostępne. Bóg okazał swą mądrość, stwarzając go dla 
potrzeb człowieka. Tym większą oddajemy Mu chwałę 
za tę niezbyt urodziwą istotę.

Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2021
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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 J Ciągłe pilnowanie ruchliwego dziecka jest dużym wyzwaniem. Kiedy jest ono 
przy nas, a nagle znika, trzeba je szybko zlokalizować. Musimy być pewni, czy 
jest bezpieczne, zanim uruchomimy jakieś urządzenie, jak na przykład łado-
warkę, itp.

 J Samoczynna kosiarka do trawy to wielka oszczędność pracy i wygoda, ale też 
możliwe ryzyko. Dzieciom nie powinno się pozwalać na zabawę w pobliżu dzia-
łającej kosiarki. Bądźmy szczególnie wyczuleni na model z zerowym promie-
niem skrętu − szczególnie niebezpieczny z powodu szybkich ruchów. W połą-
czeniu z szybkim przemieszczaniem się dziecka z jednego miejsca na drugie 
nietrudno o nagły wypadek. Powinniśmy w sobie wyrobić zwyczaj oglądania 
się za siebie, zanim cofniemy.

 J Chemikalia powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu z dala od 
dzieci. Zawsze przeczytajmy etykietę przed użyciem aerozoli i pestycydów. 
Trzymajmy się dokładnych instrukcji co do okresu ich stosowania.

 J W pobliżu niektórych domów są stawy albo strumienie. Tam, gdzie tylko to 
możliwe, powinno się je zabezpieczyć ogrodzeniem. Rodzinny piknik nad wodą 
powinien być pod szczególnym nadzorem. Jeśli małe dzieci mają się bawić  
w wodzie, należy im zdecydowanie założyć kamizelki ratunkowe.

 J Istnieje kilka takich leków weterynaryjnych, które mogą być bardzo niebez-
pieczne dla ludzi po wstrzyknięciu. Rezultat takiej pomyłki jest śmiertelny. 
Tylko doświadczony dorosły powinien używać ich według instruk-
cji weterynarza. Inne leki mogą spowodować ostre ataki astmy. 
Trzymajmy wszystkie lekarstwa poza zasięgiem dzieci.

Zaczerpnięto z Plain News
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

 Zatr z ymaj się i  pomyśl
Wszyscy pamiętamy różne przypadki śmierci i urazów wywołanych przypadkowym uruchomieniem 

jakichś urządzeń, utonięciem lub zatruciem. Uważamy, że dzieci powinny pracować z rodzicami i znajdować 
się pod ich wpływem, ale też uważamy, iż rodzice powinni poważnie traktować czuwanie nad bezpieczeń-
stwem dzieci oraz poczuwać się do odpowiedzialności za kształtowanie w dzieciach ostrożności. Nauczanie 
jest procesem, który wymaga czasu i konsekwencji. Jest to prawda nie tylko z duchowego punktu widze-
nia, ale także dotyczy fizycznego bezpieczeństwa dziecka. Słowa „uważaj” oraz „zatrzymaj się i pomyśl” nie 
powinny być zbyt rzadko słyszane przez nasze pociechy. 

Oto przykładowe sytuacje, które wymagają ostrożności i rozwagi:
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Pewnego dnia Kain i Abel przynieśli Bogu ofiary. 
Kiedy Kain odkrył, że ofiara brata została przyjęta, 
a jego ofiara odrzucona, sprawy przybrały zły obrót.

Pewnego dnia po tym, jak Izaak odkopał studnie 
swego ojca, zasypane przez zawistnych Filistynów, ci 
znów stwierdzili, że to ich własność. Sprawy przybrały 
zły obrót.

Pewnego dnia Józef został posłany przez ojca, żeby 
coś załatwić. Po spotkaniu z zawistnymi braćmi sprawy 
przybrały zły obrót.

Pewnego dnia Dawid poprosił o  pomoc mate-
rialną bogatego Nabala, którego majątek ochraniał. 
Ale sprawy przybrały zły obrót, kiedy Nabal szorstko 
odmówił.

Pewnego dnia Achab złożył sąsiadowi hojną ofertę 
kupna jego winnicy, ale gdy sąsiad jej nie przyjął, 
sprawy przybrały zły obrót.

Pewnego dnia Ezechiasz (Hiskiasz) otrzymał list od 
generała potężnej armii, zagrażający pokojowi i powo-
dzeniu, jakie przeżywała Jerozolima za rządów króla. 
Sprawy zaczęły przybierać zły obrót.

Pewnego dnia Jonasz otrzymał polecenie głoszenia 
Słowa w Niniwie. Kiedy odmówił, sprawy przybrały 
zły obrót. Po zmianie zdania i bardzo owocnej misji 
widzimy proroka siedzącego poza miastem i  patrzą-
cego, co będzie dalej. Jego zdaniem mimo wszystko 
sprawy przybrały zły obrót.

Zły obrót spraw
—Ellis Kropf

Pewnego dnia, gdy apostoł Paweł przybył do 
Jerozolimy, żeby przekazać dary pieniężne potrze-
bującym, został otoczony przez rozwścieczony tłum. 
Sprawy przybrały zły obrót. Innym razem, podczas 
jego podróży do Rzymu statkiem, nagle na morzu 
zerwał się sztorm i sprawy przybrały zły obrót.

Powyższe ilustracje pokazują, że różne sprawy mogą 
pójść źle i różne mogą być reakcje, po których nastę-
pują różne skutki. Pokazują również, jak ważne są 
właściwe reakcje na normalne życiowe doświadczenia, 
kiedy sprawy przybierają zły obrót.

Zauważmy, jak różne były rezultaty.
Po tym, jak Kain odrzucił Boże napomnienie, żeby 

czynić dobrze i  szukać uznania u  Boga, jego gniew 
doprowadził do popełnienia pierwszego w historii mor-
derstwa. Kiedy Achabowi odmówiono sprzedaży win-
nicy, „położył się na swoim łożu, odwrócił swoją twarz 
i nie jadł chleba” (1 Krl 21,4). Potem przy użyciu fał-
szywego świadectwa i  morderstwa jego żona Izebel 
spełniła zawistną zachciankę Achaba. Nikczemna nie-
nawiść Jonasza w  stosunku do wrogów Izraela unie-
możliwiała mu wypełnienie misji oraz doświadczanie 
radości z  miłosierdzia Bożego i  nawrócenia Niniwy. 
Gniew Dawida na Nabala za szorstką niegościnność 
mógł sprowadzić na niego hańbę, gdyby nie interwen-
cja Abigail.

Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre,  
dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. List do Efezjan 4,29

MŁODZIEŻY
dla
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Z drugiej strony, widzimy Izaaka, który unika sporu 
i kopie inną studnię, a potem kolejną. Przeprowadzał 
się z miejsca na miejsce, szukając spokoju, aż wreszcie 
wrogowie musieli przyznać, że „Pan jest z nim”.

Józef został sprzedany do Egiptu i wiele razy sprawy 
przybierały dla niego zły obrót. Doświadczał niespra-
wiedliwości, która mogła zatwardzić jego serce, roz-
goryczyć go i rozpalić w nim żądzę zemsty. Zamiast 
tego, każde zło służyło mu za okazję do służenia Bogu, 
a odpuszczając zazdrosnym braciom zakrył wszystkie 
ich grzechy wobec niego.

Ezechiasz zareagował na zły obrót spraw, rozwijając 
list z pogróżkami przed Panem w świątyni.

Apostoł Paweł wykorzystywał każdą sytuację, gdy 
sprawy przybierały zły obrót, do świadczenia o Jezusie. 
Mówił o Nim swoim nieodrodzonym rodakom, mary-
narzom, żołnierzom i mieszkańcom Malty. Zły obrót 
spraw był dla niego okazją do głoszenia wieści o Jezusie.

Fakt, że czasem sprawy przybierają zły obrót, jest 
normą w świecie skażonym przez grzech. Ludzie mogą 
wyrządzać nam krzywdę. Pogoda, ceny i wydarzenia 
mogą być inne, niż byśmy sobie tego życzyli. Nasze 
ograniczone poznanie powoduje, że czasem dokonu-
jemy złych wyborów. Pytanie nie brzmi: „Czy sprawy 
czasem przybiorą zły obrót?”, tylko „Co zrobimy, kiedy 
to nastąpi?”.

Przypuśćmy, że sami − tak jak Kain − przynieśli-
śmy dar, talent lub radę, które nie zostały przyjęte. 
Czuliśmy się powołani do służby, ale wybrano kogoś 
innego. Pragnęliśmy uczyć w szkole, ale nas o to nie 
poproszono. Byliśmy zainteresowani misją zagra-
niczną, ale wysłano innych. Udzieliliśmy rady w jakiejś 
sprawie dotyczącej kościoła, ale z niej nie skorzystano. 
Mieliśmy dobre intencje, ale zostaliśmy źle zrozumiani. 
Czy w  takich i  podobnych sytuacjach krzywimy się 
i wybuchamy gniewem? Czy tracimy relację z Bogiem 
i uderzamy w braci? Czy może pokornie idziemy dalej 
i  czynimy dobro, starając się służyć z  radością bez 
względu na to, czy zostaniemy docenieni?

Przypuśćmy, że podobnie jak Józef doświadczymy 
oczerniania, niesprawiedliwości i  fałszywych oskar-
żeń. Czy jesteśmy w stanie spojrzeć w górę i wznieść 
się z wiarą ponad to wszystko? Wykorzystamy wyrzą-
dzoną nam krzywdę do oczyszczenia własnego charak-
teru i dobrowolnie wybaczymy, czy może pogrążymy 
się w goryczy?

Przypuśćmy, że − jak w przypadku Achaba − ktoś 
nie spełni naszej gorącej prośby. Będziemy się dąsać 
albo nawet pielęgnować urazę? Czy tak jak Dawid 

zaczniemy prężyć muskuły, bo odmówiono naszej sen-
sownej prośbie? Czy może łaska Boża na tyle pilnuje 
naszego ducha, że będziemy zadowoleni z okoliczno-
ści, w jakich się znajdziemy?

Przypuśćmy, że napotkamy przeciwników albo prze-
ciwności nie do pokonania. Czy uciekniemy przerażeni 
do Egiptu, czy może rozwiniemy nasze troski przed 
Panem, czekając jak Ezechiasz na Jego odpowiedź?

Czy tak jak Jonasz odmówilibyśmy pójścia do 
ludzi nieposłusznych albo takich, którzy spowodo-
wali w  kościele zamęt i  rozłamy? Czy cieszylibyśmy 
się, gdyby okazali skruchę? Czy może żałowalibyśmy, 
gdyby Bóg okazał im miłosierdzie?

Przypuśćmy, że podobnie jak Paweł doświadczyli-
byśmy pokrzyżowania naszych planów i zanegowania 
dobrych intencji, usłyszelibyśmy fałszywe oskarżenia 
i odrzucono by nasze mądre rady. Czy w takich oko-
licznościach zrzucilibyśmy winę na innych, czy może 
wykorzystalibyśmy okoliczności do świadczenia o łasce 
Boga i Jego zbawczej mocy?

Chcąc się zachować jak święci mężowie, gdy sprawy 
przybiorą zły obrót, musimy codziennie umierać dla 
siebie, pokornie poddawać się Bogu i  postępować 
w wierności, bo On widzi nie tylko to, co jest teraz. 
Potrzebna nam będzie łaska Tego, który „dokonuje 
wszystkiego według rady swojej woli” (Ef 1,11). On 
może ze zła wyprowadzić dobro i sprawić, żeby Jego 
lud był „więcej niż zwycięski” i  zawsze „triumfował 
w Chrystusie”.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Chcąc się zachować jak święci mężowie, 
gdy sprawy przybiorą zły obrót, musimy 
codziennie umierać dla siebie, pokornie 

poddawać się Bogu i postępować 
w wierności, bo On widzi nie tylko to,  

co jest teraz. 

„A wiemy, że wszystko współdziała dla 
dobra tych, którzy miłują Boga,  

to jest tych, którzy są powołani według 
postanowienia Boga.”

List do Rzymian 8,28
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Wprowadzeni w błąd
—Howard Bean

W  1998 roku sześciu mężczyzn położyło się spać 
pomiędzy szynami kolejowymi w  pobliżu Harlingen 
w stanie Teksas. 

Istnieje popularne, ale błędne przeświadczenie, że węże 
nie przemieszczają się przez tory i  dzięki temu ludzie 
mogą spać pomiędzy szynami pewni tego, że to ich 
ochroni przed wężami. Jak opisuje Kronika Houston 
około trzeciej godziny nad ranem po tych torach jechał 
pociąg z szybkością 72 km na godzinę. Klakson nie zbu-
dził śpiących między szynami mężczyzn, a załoga pociągu 
nie dała rady go w porę zatrzymać, przez co ci mężczyźni 
zginęli. 

Prawda zaś jest taka, że węże przemieszczają się przez 
tory, ponieważ pracownicy kolei nieraz widywali węże 
przecięte na pół po próbie przepełznięcia przez tory. 
Właściwie ciepłe kamienie pod podwyższeniem torowi-
ska nawet przyciągają węże. 

Błędne przekonanie i  wiara pokładana w  mylnych 
poglądach mogą przynieść dramatyczne rezultaty. Tak się 
stało na przykład, kiedy Potyfar otrzymał nieprawdziwą 
informację na temat zachowania swojego sługi Józefa 
wobec jego żony. Wyciągnął z tego mylne wnioski. Żona 
powiedziała Potyfarowi, że Józef próbował ją uwieść. Jej 
mąż najwyraźniej w to uwierzył i wtrącił Józefa do wię-
zienia (Rdz 39,17−20). 

Niewidomy patriarcha Izaak został wprowadzony 
w  błąd co do tożsamości swojego syna. Izaak chciał 
pobłogosławić starszego syna, Ezawa, ale jego brat, 
Jakub, oszukał ojca, przekonując go, że to pierworodny 
syn przed nim stoi. Następnie na podstawie tego oszu-
stwa Izaak przekazał swemu młodszemu synowi specjalne 
błogosławieństwo. 

Paweł i Sylas podczas podróży misyjnej w Filippi uwol-
nili w imieniu Jezusa pewną dziewczynę od ducha wiesz-
czego. Jej panowie zaniepokoili się tym, gdyż nie mogli 
dłużej czerpać korzyści finansowych z  jej zdolności. 
Dlatego zaciągnęli Pawła i Sylasa przed władze miasta. 
Powiedzieli: „Ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt 
w naszym mieście. I głoszą zwyczaje, których nam jako 
Rzymianom nie wolno przyjmować ani zachowywać” 
(Dz 16,20−21). W rezultacie tej dezinformacji władze 
zażądały kary chłosty dla misjonarzy i wtrąciły ich do 
więzienia. 

W duchowym sensie dezinformacja może przynieść tra-
giczne skutki. Weźmy na przykład błędne przekonanie, 
że istnieje wiele dróg do nieba. Ludzie bywają wprowa-
dzeni w błąd przez tych, którzy mówią im, które bóstwa 
należy czcić: Allaha, Buddę, Sziwę itd. Wielką pomyłką 
jest pogląd, że wszystkie religie prowadzą do Boga. Jezus 
powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (J 14,6). Piotr 
oznajmił swojemu pokoleniu: „I nie ma w nikim innym 
zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego 
imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być 
zbawieni” (Dz 4,12). 

Innym poważnym przykładem błędnego poglądu jest 
koncepcja, że wystarczy zwykła ustna deklaracja przy-
jęcia Jezusa. Ale On sam powiedział: „Nie każdy, kto 
mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebie-
skiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który 
jest w niebie” (Mt 7,21). 

Inne niefortunne pojmowanie duchowych prawd 
polega na tym, że chrześcijanin nie może wiedzieć, czy 
będzie zbawiony i  czy może mieć pewność wejścia do 
niebieskiej chwały. Pierwszy List Jana 5,12−13 mówi: 
„Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma 
życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna 
Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i aby-
ście wierzyli w imię Syna Bożego”. 

Czasem posiadanie mylnego przekonania nie pro-
wadzi do poważnych problemów. Na przykład policja 
w Hudson (stan Nowy Jork) pewnego razu otrzymała 
informację, że jakaś kobieta zamarzła na śmierć w zapar-
kowanym samochodzie. Kiedy przyjechali na miejsce, 
okazało się, że starsza kobieta siedząca w samochodzie 
miała na twarzy maskę tlenową. Funkcjonariusze roz-
bili szybę z  tyłu, otworzyli drzwi, po czym wyciągnęli 
„ciało”. Okazało się, że był to manekin. Właściciel auta 
okazał się akwizytorem sprzętu ratowniczego. Czuł się 
zażenowany, gdy po powrocie odkrył, że policja rozbiła 
mu okno, by uratować manekina. Jednak prawdziwi 
ludzie stoją w obliczu wiecznej śmierci i najważniejsze 
jest, żeby podać im prawdziwą informację. Bądźmy nosi-
cielami prawdy!

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—Lauren

Na dźwięk otwieranych drzwi do klasy Gabriel zerk-
nął znad swojego śpiewnika. 

− Dzień dobry, Dawid − brat Józef powitał spóźnial-
skiego. − W sam czas na drugą pieśń.

Gabriel obserwował ze zniecierpliwieniem, jak Dawid 
powoli odwiesza swoją kurtkę, odkłada pojemnik  
z kanapkami do szafki, sięga po śpiewnik i spacerowym 
krokiem dołącza do chóru na środku klasy. Wkrótce 
jednak muzyczne akordy „Bez łez w niebie” odpędziły 
na chwilę irytację Gabriela. 

Godzinę później zmęczeni arytmetyką uczniowie 
wyszli na przerwę na świeże, mroźne powietrze. 

− Ojej, aleśmy się naczekali na drodze numer 
dwanaście.

„Jasne − Gabriel wychwycił komentarz 
Dawida – Dawid już rozpoczyna swoje 
leniwe wymówki”. 

− Kiedy my przejeżdżaliśmy tam-
tędy, oba pasy były jeszcze otwarte 
− powiedział do Dawida. − Choć na 
poboczu stał już sprzęt budowlany. 
Ale akurat zdążyliśmy. 

− Pewnie byliście chwilę przed nami, 
bo już zablokowali tam jeden pas na krót-
kim odcinku. Musieliśmy chwilę czekać, 
zanim nas przepuścili dalej. 

„Gdybyście dotarli tam na czas, nie musielibyście 
czekać. Albo przynajmniej nie tak długo, żeby się tak 
fatalnie spóźnić”. W ten sposób mniej więcej biegły 
myśli Gabriela, ale trzymał język za zębami, żeby nie 
kierować tak ostrych słów do Dawida. 

„Dawid Ślamazara! − myślał, kiedy rozpoczęła się gra. 
− To przezwisko na pewno do niego pasuje!”.

Dziesięć minut później uczniowie skierowali się  
z powrotem do budynku w reakcji na dzwonek. Gabriel 
biegł, a Dawid się wlókł. Dotarłszy pierwszy do wejścia, 
Gabriel szybko rozwiązał sznurowadła butów. Wkrótce 
każdy stał w szeregu do wejścia. Dawid nonszalancko  
i ociężale ustawił się na końcu. 

Brat Józef otworzył drzwi i Gabriel jako pierwszy 
poprowadził wszystkich do środka. Zerkając przez 
ramię tuż przed wejściem do klasy, zauważył, że brat 
Józef rozmawia o czymś z Dawidem przed drzwiami. 

„Może wreszcie dostało mu się za ślamazarność” − 
wywnioskował z wyższością. Uwielbiał poczucie punk-
tualności. W jego mniemaniu dotarcie do szkoły pięć 
minut przed dzwonkiem oznaczało spóźnienie, a gorącz-
kowe ukończenie zadania w czasie ostatnich pięciu 
minut przed końcem lekcji oznaczało wstyd, którego 
łatwo uniknąć. „No cóż, Dawid nawet nie wysila się na 

gorączkowe pięć minut. Po prostu oznajmia: ‘Jeszcze 
nie skończyłem’”. 

Na lekcji angielskiego nadeszła kolej na 
Gabriela, żeby sprawdzić nagryzmolone 

odpowiedzi Dawida. „No, dobrze. Brat 
Józef po prostu jak zwykle powie, 
żeby to sprawdzić tak, jak jest napi-
sane, więc dam sobie spokój”. Gabriel 
podrapał się w głowę, a następnie 

przejrzał dokładnie ostatnią linijkę tej 
lekcji „na ostatnią chwilę”. 
Minęło kilka tygodni. Pewnego ranka 

Gabriel otrząsnął się z senności, otwiera-
jąc drzwi swojego pokoju i idąc na śniadanie. 

Puścił się biegiem po schodach do stołu w kuchni. 
Siódma trzydzieści pięć − zauważył, zerkając na zegar. 
Pochłonąwszy mnóstwo owsianki, przygotował się do 
wyjścia na nabożeństwo i dołączył do rodziny w samo-
chodzie. Będąc jak zwykle za pan brat z czasem, spoj-
rzał na zegar na desce rozdzielczej: ósma czterdzieści. 
„A, dobrze − pomyślał − będziemy w samą porę”. 

Kiedy rodzina zajechała na parking kościoła, piętna-
ście po dziewiątej, Gabriel wbił wzrok z niedowierza-
niem w rzędy samochodów zaparkowane na placu ota-
czającym budynek kościoła. 

—ciąg dalszy na str. 29

T R O C H Ę 
PÓŹNO
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Wcześnie rano po rozmowie telefonicznej tata 
wrócił do stołu i powiedział:

− No, chłopcy, dzisiaj odwołano szkołę z powodu 
oblodzenia dróg.

Grześ popatrzył na Antosia. 
− Co będziemy robić cały dzień bez szkoły?
− Też się zastanawiam − odparł Antek.
Tata szybko coś zaproponował. 
− Antek, na pewno twoje kaczki by się ucieszyły 

z czystej grzędy.
Antek poczuł gorąco na twarzy. Jesienią tata 

pozwolił mu kupić trochę własnego drobiu − sześć 
pięknych kaczek piżmówek. Z początku Antek gor-
liwie się nimi zajmował, ale ostatnio jego entuzjazm 
nieco osłabł. 

− Jasne, poodgarniam tam dookoła − obiecał.
Tata zerknął przez okno na zacinający śnieg  

z deszczem. 
− Zastanawiam się, czy sprzedawca obwoźny 

zdoła dzisiaj wyjechać na swój obchód. Miał nam 
skalibrować dozownik do karmy.

Antek i  Grześ właśnie wyruszyli w  kierunku 
stajni, kiedy błękitny samochód podjechał ostroż-
nie przed dom. Antek powiedział: 

− To chyba pan Landers, sprzedawca karmy.
Grześ zerknął z uwagą na samochód. 

Zaginiona kopalnia
—K. M.

− Na miejscu pasażera siedzi chłopiec.
Chłopiec wyskoczył i ruszył ku nim. 
− Cześć, jestem Tomek. Wasza szkoła też jest 

zamknięta przez gołoledź?
− Zgadza się − odparł Antek.
Tomek mówił dalej:
− Wiem od taty, że macie kaczki piżmówki. Ja też 

mam takie. Fajnie byłoby wasze zobaczyć. 
− Jasne, chodź ze mną – zgodził się Antek, choć 

w duchu żałował, że kacze grzędy nie są jeszcze 
oporządzone.

Ale wydawało się, że Tomek nie zauważa stanu 
kaczej zagrody. Pochwalił lśniące piórka kaczek  
i dodał:

− Hodowanie piżmówek nie jest szybkim sposo-
bem, żeby się dorobić, prawda?

Antek uśmiechnął się.
− Zgadza się. Mam nadzieję, że niedługo zarobię 

na tyle, żeby kupić sobie nową piłkę.
− Może ci się uda − zachichotał Tomek. − Albo 

może raczej powinniśmy spędzić trochę czasu na 
poszukiwaniu zaginionej kopalni srebra. 

− Kopalni srebra? − powtórzył Antek ze 
zdziwieniem.

Tomek spojrzał na niego.

 A wszystkie twoje dzieci będą wyuczone przez PANA, wielki będzie pokój twoich dzieci. Księga Izajasza 54,13

DZIECI
kącik dla
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− Nie słyszałeś tej starej opowieści? No tak. Wy 
chyba tu mieszkacie dopiero od kilku lat. Fama głosi, 
że wiele lat temu Indianie wydobywali srebro w tych 
górach. − Tomek wskazał ręką w kierunku skalistego 
urwiska leżącego na wschód.

− Brzmi ciekawie − powiedział Antek. − Czy ktoś 
wie, gdzie jest ta kopalnia?

− Nie – pokręcił głową Tomek. − Dlatego właśnie 
mówi się na nią „zaginiona kopalnia”. Ruszył przej-
ściem w kierunku drzwi. − Pewnie mój tata już jest 
gotowy do odjazdu. Dzięki za pokazanie kaczek.

Antek złapał szuflę i  zaczął odgarniać odchody. 
Grześ wziął swoją szuflę i  też pomagał. Pracując 
przez całe rano, Antek myślami krążył wokół kopalni 
srebra. Czy była gdzieś na ich farmie? Chociaż tata 
wykonał mnóstwo wycinek drzew na grzbietach gór, 
chłopiec był pewien, że nie dotarł jeszcze do każdego 
zakątka czterdziestohektarowej połaci ziemi. „Może 
mógłbym jej poszukać po południu” − pomyślał. 
„Gdybym tak znalazł tę kopalnię....”

Jego myśli pędziły bez końca. I pomyśleć, że tata 
mógłby spłacić całą farmę! To by było coś! A Antek 
i Grześ mogliby dostać nowe rowery...

Do południa gołoledź ustała. Kiedy tata oznaj-
mił przy obiedzie, że planuje wyciąć na opał trochę 
drzew z lasu, Antek zapytał gorliwie:

− Mogę iść z tobą? − Oczywiście jego brat zaraz 
jak echo powtórzył to samo pytanie.

− No, pewnie. Możecie pomóc mi składać 
drewno – ucieszył się tata.

Nie o to dokładnie chodziło Antkowi, ale nie 
powiedział nic. Jednak kiedy obaj z Grzesiem uło-
żyli już całkiem spory stos drewna, Antek zapytał:

− Możemy pójść na ten grzbiet i  trochę go 
przeszukać?

Tata odłożył piłę łańcuchową i spojrzał na Antka.
− Tak, macie jakieś dwadzieścia minut. Nie 

oddalajcie się zbytnio i uważajcie na oblodzonych 
skałach.

− Dobrze − powiedzieli chórem chłopcy. Idąc 
za swoim bratem pod górę, Grześ zastanawiał się:

− Szukamy tej zaginionej kopalni?
Antek zmieszany odpowiedział:
− E, ja tam nie spodziewam się, że ją znajdziemy.
− Może jest w jakiejś jaskini? − upierał się Grześ.

− Nie wiem − przyznał Antek. − Rozglądajmy się 
dookoła, może znajdziemy coś niezwykłego.

Chwytając się ośnieżonych gałęzi i korzeni, chłopcy 
wspinali się w  górę urwiska. Nagle Grześ wydał 
z siebie wysoki okrzyk. Stracił oparcie pod nogami 
i koziołkował na dół po oblodzonych głazach. 

Antek ruszył na dół ku tak szybko, jak tylko się 
odważył, ku miejscu, w którym Grześ zatrzymał się 
na drzewie.

− Jesteś cały?
− Boli mnie stopa − jęknął Grześ.
− Dasz radę iść? − zapytał Antek zdenerwowany.
Grześ usiłował wstać, ale znowu upadł. Antek 

powiedział mu:
− Pewnie skręciłeś kostkę. Poczekaj tutaj, pójdę 

po tatę.
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We dwóch z tatą pomogli Grzesiowi wdrapać się 
na traktor. Kiedy dotarli bezpiecznie do domu, Grześ 
wsadził stopę do ciepłej wody, a Antek zdążył już 
sto razy pożałować, że usłyszał o zaginionej kopalni 
srebra!

Ku jego zakłopotaniu Grześ przy kolacji napo-
mknął na ten temat.

− Niepotrzebnie poszliśmy szukać tej zaginionej 
kopalni.

Tata oczywiście zainteresował się tematem 
i wkrótce wszystko się wydało. 

− Lepiej było tam nie iść − powiedział Antek 
zawstydzony.

− Twoja ciekawość jest zrozumiała − przyznał tata 
łagodnie. − A coś takiego mogło wam się przydarzyć 
w czasie zwykłego spaceru, nawet gdybyście nie szu-
kali kopalni srebra. Ale jeśli marzy wam się bogactwo 

łatwe do zdobycia, to lepiej o tym zapomnieć. − Po 
chwili namysłu dodał: − Całe to przeżycie przywo-
dzi mi na myśl słowa Pawła do Tymoteusza: „A ci, 
którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła 
(…) Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość 
do pieniędzy (…)” (1 Tm 6,9−10).

Mama dodała:
− W tym samym rozdziale Paweł mówi: „Mając 

natomiast jedzenie i  okrycie, poprzestawajmy na 
tym” (w. 8).

Przypominając sobie swoje marzenia o mnóstwie 
pieniędzy na piłkę i rowery, Antkowi zrobiło się jesz-
cze bardziej głupio. Jego marzenia naprawdę zamie-
niły się w „sidło”, a jego młodszy brat nawet ucier-
piał z tego powodu.

Zaczerpnięto z The Christian Pathway, kwiecień 2021
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

− Niezły tłum jak na piętnaście minut przed 
rozpoczęciem.

Tata drgnął nagle ze zdziwieniem. 
− Coś musi być nie tak z tym zegarem − oznajmił, 

patrząc ku bladym cyfrom na desce rozdzielczej. Na to 
mama sapnęła z przerażeniem.

− Zmiana czasu! − jęknęła, zakrywając usta ręką.
− Faktycznie! − przypomniał sobie Gabriel. „Ale jak to 

możliwe, że nikt w rodzinie nie pamiętał, aż do tej kosz-
marnej chwili?”. Nie dało się już cofnąć czasu o godzinę. 
Wkrótce ich samochód był zaparkowany na zatłoczo-
nym gęsto parkingu. 

− Pomyślmy − kalkulował tata. − Zajęcia w szkole nie-
dzielnej jeszcze się nie skończyły, ale skończą się wkrótce. 
Nie ma więc sensu tam iść. Wy, dzieci, możecie w takim 
razie usiąść w sali głównej.

W całkowitym zażenowaniu Gabriel zajął miejsce 
obok taty na ławce z tyłu sali. Wkrótce nadszedł koniec 
zajęć szkoły niedzielnej. Nauczyciel zakończył rozważa-
nia i zajął swoje miejsce na sali. Następnie koledzy i kole-
żanki wyszli z pomieszczenia w przyziemiu i przemknęli 
obok, by zająć swoje miejsca. 

Gabriel niemal czuł ciekawskie spojrzenia skierowane 
ku niemu z powodu nieobecności na zajęciach. Po nabo-
żeństwie okazało się, że słusznie zauważył. 

− Nie dotarłeś na czas do szkoły niedzielnej, co? − 
Dawid cedził słowa, kiedy natknął się na Gabriela.

− Nie, zapomnieliśmy o zmianie czasu.
Dawid roześmiał się szczerze rozbawiony. 
− No, cóż. Nic się nikomu nie stało. Chyba ten jeden 

raz przeżyjemy gafę czasową Millerów. 
Gabriel nie uważał, że to takie zabawne. Dawid nie 

powinien się z nich śmiać, skoro  przynajmniej próbo-
wali być na czas. Ale po chwili zastanowienia uśmiech-
nął się. „Tak − powiedział do siebie. − Pycha chodzi 
przed upadkiem”.

Zaczerpnięto z The Christian Pathway, marzec 2021
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 26

T R O C H Ę  PÓŹNO
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− Marysiu, proszę cię, powieś te chustki na sznurku 
− poleciła mama pewnego zimowego poranka. − 
Potrafisz dosięgnąć do tego niskiego sznureczka, który 
tatuś zawiesił specjalnie dla ciebie. − Mama postawiła 
kosz z praniem na ganku blisko sznurów do suszenia. 
− Ja powieszę te ręczniki na dużych sznurach.

Pięcioletnia Marysia powoli podeszła z miejsca, 
gdzie bawiła się w śniegu. 

− Nie lubię wieszać prania − narzekała. − Chciałabym 
mieć dużą siostrę, żeby to robiła.

− Na pewno byłoby przyjemnie mieć starszą sio-
strę − zgodziła się mama − ale jej nie masz. Dlatego 
potrzebuję twojej pomocy. Cieszę się, że Bóg dał mi 
jedną dziewczynkę, która pomaga mi w obowiązkach. 

− Mama uśmiechnęła się do Marysi.
Dziewczynka powoli wieszała chusteczki. Mama 

skończyła rozwieszać większe rzeczy i wróciła do 
domu. 

Kiedy tylko Marysia skończyła swoje zajęcie, wró-
ciła z powrotem do zabawy w śniegu. Jak wspaniale 
było robić różne ślady! Udawała, że tworzy drogi. 

− Marysiu! Chodź tu! − zawołała mama.
Marysia zerknęła w stronę domu. Czego ta mama 

znowu chce? Dziewczynka chciała skończyć drogę, 
którą robiła. 

− Marysiu! − głos mamy brzmiał surowo.
Marysia powlokła się do domu.

− Co, mamo?
− Potrzebuję, żebyś mi pomogła w sprzątaniu 

− wyjaśniła mama. − Zdejmij kurtkę i pozbieraj 
wszystkie zabawki z podłogi w salonie. Potem ułóż 
książki w rzędzie na półce. 

− Nie chcę sprzątać! − powiedziała Marysia.
Mama zmarszczyła brwi. 
− Marysiu, co to za zrzędzenie? Oczekuję od 

ciebie pomagania z ochotą.
Marysia z westchnieniem zaczęła zbierać zabawki. 
− Czemu ja mam tyle pracy? − zastanawiała się.
Dwadzieścia minut później przyszedł jej starszy 

brat, Dawid.
− Mamo, tata chce obiad wcześniej, bo wetery-

narz przychodzi o wpół do drugiej.
− Dobrze − odparła mama. − Powiedz mu, że 

będę gotowa z obiadem na pierwszą. − Pospieszyła 
do kuchni z tymi słowami.

− Marysiu, proszę cię, nakryj do stołu − popro-
siła mama kilka minut później.

Marysia nie spojrzała nawet w tamtą stronę. 
− Bawię się lalkami − powiedziała nadąsana.
− Marysiu − zawołała mama surowo, widząc, że 

córeczka nie przyszła.

—ciąg dalszy na str. 34

Marysia uczy się słuchać
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Rozdział 2

Potrzeby pani Graham
Droga ze szkoły do domu jeszcze nigdy nie wydawała 

się Marilyn tak krótka jak tego kwietniowego dnia. 
„Tata powiedział, że klucz jest pod powitalną zawi-

eszką z lewej strony drzwi. Należy po prostu wejść do 
środka, bo pani Graham z trudem wstaje” − pouczyła 
ją mama, kiedy jechały pod dom państwa Grahamów. 

− Skąd ta pani będzie wiedziała, że to ja? − zapy-
tała Marilyn nerwowo. − Może pomyśleć, że to 
włamywacz!

− Pewnie byłoby dobrze zawołać i przedstawić 
się, na wszelki wypadek gdyby nie zorientowała się, 
że to ty weszłaś. I bądź wesoła, Marilyn. Myślę, że 
ona potrzebuje bardziej twojego uśmiechu niż twojej 
pracy. Chcesz, żebym z tobą weszła? Mogę to zrobić 
na początek.

Marilyn potrząsnęła głową. Mamie z trudnością przy-
chodziło wcisnąć się do samochodu i wysiadać z niego. 

− Nie, chyba dam sobie radę. Czy tata mnie odbie-
rze o piątej?

− Tak, a gdybyś miała wcześniej jakieś problemy, po 
prostu zadzwoń do domu.

− Wyglądasz na przerażoną − powiedziała Zuzia 
obcesowo. − Przecież ona cię nie pobije. Ma amputo-
waną nogę, więc nawet nie może chodzić.

− Marilyn ma pewnie kaczą skórkę − dodała Rita  
z powagą mądrej sześciolatki.

− Gęsią skórkę − poprawiła ją Marilyn, obejmując 
na chwilę szybko swoją małą siostrzyczkę. − Ale masz 
rację − szepnęła. Zabawny styl wypowiadania się Rity 
poprawił jej nastrój. Wysiadła z samochodu i z waha-
niem ruszyła wybrukowaną ścieżką.

„Czemu boję się pomóc sąsiadce?” − zastanawiała 
się. − Z pewnością pani Graham nie okaże się inna 
od kobiet, które już znam. A może…? Wkrótce się 
przekonam. 

Wanda YoderCzęść druga

Tym czterem młodzieńcom dał Bóg wiedzę i zrozumienie we wszelkim piśmie oraz mądrość. 
Ponadto Danielowi dał zrozumienie wszelkich widzeń i snów. Księga Daniela 1,17

KSIĄŻKI
fragment

Pamięci 
Michaela
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− Jesteś bardzo sprawna, nie powiem − skomentowała 
pani Graham. − Bob będzie zadowolony. Bardzo się mar-
twił. Zgodnie z sugestią twojego taty zapłacimy ci pod 
koniec tygodnia.

Pani Graham wyglądała teraz na trochę bardziej 
pogodną. Jej poprzedni nieprzystępny wyraz na kamien-
nej twarzy przytłaczał Marilyn. 

− Jak poszło? − zapytał tata, kiedy ruszyli w drogę 
powrotną. − Albo może opowiesz nam przy kolacji. 
Wszyscy będą chcieli usłyszeć. − Przejechali osiem-
set metrów na zachód, a potem skręcili na północ  
i jechali następne kilkaset. To była odległość między 
Hammondami i Grahamami.

Mama i dziewczynki z pewnością czekały niecierpliwie 
na wieści. Pogawędka przy kolacji była w całości poświę-
cona pani Graham. Kiedy Marilyn opisała nogę kobiety, 
oczy Rity stały się okrągłe jak guziki.

− Na pewno nie chciałabym, żeby mi amputowali jedną 
z moich nóg − oznajmiła. − Obydwie są mi potrzebne.

− To okropne − zgodziła się mama. − Ale jeszcze gorsze 
jest to, że pani Graham zmaga się z zaakceptowaniem 
tego, co się stało. To nie będzie łatwe. Musimy się za nią 
modlić.

Im więcej o tym rozmawiali, tym bardziej Marilyn 
czuła, że pocieszanie pani Graham było czymś ponad 
jej siły. 

− Chciałabym być świadkiem Jezusa, ale nie wiem, co 
powiedzieć − stwierdziła rozpaczliwie.

Tata pokiwał głową. 
− To jest częste doświadczenie ludzi wierzących od 

dłuższego czasu. Nie martw się tym, co powinnaś 
mówić. Twoim najważniejszym obowiązkiem jest obsłu-
giwanie pani Graham w zakresie jej wygody fizycznej  
i robienie tego, o co cię poproszą. Możesz podać kubek 
wody w imieniu Jezusa. Jestem pewien, że to wszystko, 
czego Pan od ciebie teraz oczekuje.

− Byłoby świetnie, gdyby pani Graham stała się chrze-
ścijanką − odezwała się Twila. − Chrześcijanie nie narze-
kają tyle, kiedy mają kłopoty.

− To prawda − zgodziła się mama. − Przynajmniej 
to jest postawa, którą powinniśmy przyjąć. Ale my 
jak dotąd doświadczamy wielkiego błogosławieństwa. 
Czasem myślę, że mieliśmy tak niewiele problemów, że 
nie wiemy naprawdę, jak byśmy zareagowali.

− Ale na pewno nie reagowałabyś jak pani Graham − 
stwierdziła stanowczo Zuzia.

− Myślę, dziewczynki, że kiedy zmyjecie naczynia, 
dobrze byłoby wieczorem zajrzeć do babci Hammond − 
zasugerował tata po skończonej kolacji.

Znalazła klucz, otworzyła drzwi i weszła do holu. 
− To ja, Marilyn Hammond! − zawołała drżącym 

głosem, który brzmiał dziwnie obco. 
− Wejdź do salonu! − zażądał głos. Pani Graham była 

wysoką, kościstą kobietą, która wypełniała sobą prawie 
cały fotel. Miała ciemne włosy z siwymi pasmami, 
przycięte niemal równo z głową jak u mężczyzny. Była 
ubrana w jasnofioletowy szlafrok. Owczarek afgański 
leżał na jej kolanach, sięgając niemal podłogi.

− Miejmy to już za sobą − powiedziała kobieta 
szorstko. Zrzuciła psa i odsłoniła swój kikut, sięga-
jący do kolana. Jedynie kawałek gazy przykrywał nie-
wygojoną nadal ranę na końcu.

Marilyn cofnęła się. Zakręciło jej się w głowie. 
− Ohyda, co? − syknęła pani Graham. − I to koniec 

mojej kariery. Właściwie koniec wszystkiego. − Jej głos 
brzmiał twardo.

− O, nie! − zaprzeczyła Marilyn instynktownie. − 
To niemożliwe. Przecież za jakiś czas może pani zała-
twić sobie protezę, prawda? I wtedy znowu robić różne 
rzeczy.

− Cukrzykom rany nie goją się tak szybko jak zdro-
wym ludziom − odrzekła pani Graham. − Raczej 
utknęłam tu do końca życia. Niezła perspektywa! − 
dodała z goryczą.

Marilyn była przestraszona. Cóż mogła zrobić dla 
tej nieszczęśliwej kobiety?

Próbowała wydobyć z siebie trochę pogody ducha. 
− Co mogę teraz zrobić, żeby pani pomóc?
Głos pani Graham złagodniał. 
− Niestety chyba cię przestraszyłam. Jesteś taka 

młoda. Pewnie nie widziałaś dotąd zbyt wiele cier-
pienia i brzydoty. Muszę moje bolączki zachować dla 
siebie. Bob zostawił dla ciebie na ladzie w kuchni listę 
rzeczy do zrobienia. Zawsze robił sporo przy domu, 
bo ja często byłam w rozjazdach. Ale teraz nie może 
nadążyć.

Marilyn przeczytała listę i zaczęła od prostych zadań. 
Najpierw posortowała śmieci i włożyła je do osob-
nych pojemników. Opróżniła zmywarkę i wysprzą-
tała kuchnię. Potem umyła dwa ziemniaki, włożyła 
je do mikrofalówki i przygotowała surówkę z sałaty. 
Mięso gotowało się już od jakiegoś czasu w maleńkim 
wolnowarze. 

„Nie jest tak źle” − pomyślała Marilyn. Poczuła ulgę, 
kiedy usłyszała, że tata podjeżdża pod dom alejką. 

− Do widzenia, pani Graham. Mój tata po mnie 
przyjechał − oznajmiła.
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Mama potaknęła, a dziewczynki zerwały się od stołu 
jak cztery piłeczki do ping−ponga. − Taaak! − zawo-
łały jednocześnie.

Naczynia zostały umyte błyskawicznie. 
Do babci było tylko kilka kilometrów. Tata zapar-

kował przed kamperem, gdzie babcia teraz mieszkała. 
Jej dawny dom zajmowali teraz wujek Jerry, ciocia Julia  
i Ricky. Stara wierzba osłaniała kamper od zachodniej 
strony, a kilka świeżo posadzonych iglaków tworzyło 
osłonę przed wiatrem od północy. Teraz już to miejsce 
wydawało się pasować do babci na wskroś.  

Babcia wyszła do drzwi. 
− O, Alex i Maria. Cieszę się, że jesteście. I dziew-

czynki są z wami. Wejdźcie. − Uścisnęła szybko każdą 
z dziewczynek. Wiedziała, jak sprawić, aby dzieci 
poczuły się naprawdę wyjątkowo.

Trzy młodsze dziewczynki pobiegły do sypialni, 
gdzie babcia trzymała łóżko pełne szmacianych, ręcznie 
robionych lalek i małą walizkę z ubrankami. Wkrótce 
były pochłonięte zabawą w dom. Dziesięcioletnia Twila 
niezbyt często bawiła się lalkami w domu, gdyż wolała 
czytać, ale będąc u babci, nie potrafiła się oprzeć uro-
kowi lalek. 

Marilyn sprawdziła babcine fiołki. Była ciekawa, 
czy nowe już zakwitły. Babcia przed przeprowadzką 
do kampera porozdawała wszystkie swoje kwiaty, ale 
znowu jakimś sposobem pojawiły się nowe. Babcia i jej 
fiołki widocznie były nierozłączne. 

Po dłuższej chwili rozległo się pukanie do drzwi. To 
był ośmioletni Ricky. 

− Babciu, rodzice powiedzieli, że wpadliby do ciebie 
na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie sprawimy 
kłopotu, obiecuję! − Skakał na jednej nodze, a potem 
na drugiej, czekając na odpowiedź babci.

Babcia spojrzała na mamę i tatę a potem zaśmiała się. 
− Powiedz im, Ricky, żeby przyszli. Im więcej, tym 

weselej.
Z głośnym pianiem i wrzaskami Rick puścił się jak 

strzała do domu. Wkrótce wujek Jerry i ciocia Julia 
weszli do kampera. Mama wiedziała, że kiedy Ricky 
bawił się z młodszymi dziewczynkami, robiło się 
głośno i kłótliwie. 

Zuzia i Ricky byli w tym samym wieku i dogady-
wali się wyjątkowo dobrze. Ona była tolerancyjna  
i odporna na nieskończoną paplaninę chłopca oraz jego 
bezmyślne zachowania. Ale też często to właśnie jej 
bezceremonialnie przekazywane rady pomagały mu 
uniknąć kłopotów w szkole albo podczas wspólnej 
zabawy z dziećmi. 

Marilyn lubiła słuchać rozmów dorosłych. Dziwiła 
się, jak gładko ciocia Julia weszła do rodziny 
Hammondów. Dość łatwo przekwalifikowała się  
z nauczycielki na żonę i matkę. Marilyn nie widziała 
dawniej, by wujek Jerry był tak szczęśliwy. Jego oczy 
już nie zionęły takim smutkiem. 

Ricky nadal potrzebował uwagi i kontroli nad swoim 
zachowaniem. Ale mimo problemów z nauką i okazy-
waniem emocji był szczęśliwym chłopcem. 

− No, dzieci pewnie już zrobiły sobie miejsce  
w żołądku na ciasteczka − stwierdziła po chwili babcia. 
− Marilyn, czy pomieszasz lemoniadę? A ja wyjmę 
ciastka.

Marilyn już uporała się z lemoniadą i stała  
w drzwiach, wołając młodsze dzieci, kiedy zajechał 
następny samochód.

Ricky popędził w jego kierunku i zatrzymał się 
prawie w poślizgu. Kiedy drzwi samochodu się otwo-
rzyły, wyszła Sue. 

− Jesteś sama? − zapytał Ricky oszołomiony. − Nie 
umiesz przecież prowadzić samochodu. Gdzie jest 
ciocia Faith i wujek Natan?

Sue roześmiała się. 
− Są w domu. A ja umiem prowadzić. Jestem już 

duża, Ricky. Mam od jakiegoś czasu prawo jazdy.
− Ale to niebezpieczne − odparł zaczepnie. − 

Prowadzenie auta jest dla starszych od ciebie.
− Cóż, jestem dostatecznie duża, mam szesnaście 

lat. Mogę wejść?
− No pewnie. Im więcej, tym weselej. Tak powie-

działa babcia. Ale dalej uważam, że to niebezpieczne.
Ricky wbiegł do domu, aby powiedzieć wszystkim 

o samochodowych wyczynach Sue. 
− Cześć, Marilyn − uśmiechnęła się Sue. − Chcesz, 

żebym ci pomogła poroznosić lemoniadę? Babciu, 
mama przysyła mnie, żeby ci oddać wykrój na 
spódnicę.

− Dziękuję − odrzekła babcia. − Więc teraz już 
możesz prowadzić sama? To naprawdę przełom, 
prawda Sue?

Marilyn nie umiała sobie wyobrazić siebie za kie-
rownicą. Dopiero w zeszłym roku niechcący wje-
chała kosiarką w klomb kwiatowy, kiedy jedna z sióstr 
odwróciła jej uwagę. Tata powiedział jej, że będzie 
musiała nauczyć się większej koncentracji, zanim 
zostanie kierowcą. 

− Bo musisz patrzeć, dokąd jedziesz − zauważył.
Czasem Marilyn czuła, jakby Sue była od niej  

o wiele starsza. Wcześniej bawiły się razem, gdy były 
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małymi dziewczynkami, ale teraz Sue stała się prawie 
dorosłą kobietą. Marilyn była gdzieś pomiędzy. 

Jednak Sue zawsze była kochana i Marilyn bardzo 
ceniła sobie jej przyjaźń. 

− Co ostatnio porabiasz? − zapytała Sue, kiedy usia-
dły na łóżku babci z ciastkami i lemoniadą.

Marilyn opowiedziała jej o pracy u pani Graham. 
− Trochę mnie to przeraża − zakończyła.
Sue uśmiechnęła się pocieszająco. 
− Twoje przemiłe i przyjazne usposobienie będzie 

dobrym sposobem ukazania jej Bożej miłości. Na 
pewno sobie świetnie poradzisz.

Marilyn poczuła się bardziej pewna siebie. Teraz 
prawie już czekała na jutrzejszą wizytę u pani Graham. 

Kiedy wychodzili od babci, Ricky odprowadził ich 
do samochodów. Na widok Sue wślizgującej się za kie-
rownicę odezwał się ostrzegawczo:

− Uważaj, Sue. Jesteś za młoda na prowadzenie auta.

Roześmiała się i pomachała mu. 
W drodze do domu Marilyn czuła się szczęśliwa, 

wracając ze swoją rodziną w balsamicznym aromacie 
wieczoru. Przy bagnistym terenie niedaleko drogi tata 
zatrzymał samochód na chwilę, żeby mogli posłuchać 
kumkania rzekotek. Powietrze pachniało ziemią i roz-
wijającą się zielenią. 

− To był bardzo miły wieczór − stwierdziła Rita śpią-
cym głosem z tylnego siedzenia. − Ale kiedy dzidziuś 
się urodzi, będzie jeszcze milej.

Wszyscy zgodnie się roześmiali.
 

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Pamięci Michaela
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Marysia szybciutko poszła do kuchni. Wiedziała, że 
będzie mieć kłopoty. Co też mama teraz zrobi?

− Nie dostaniesz dzisiaj deseru − oznajmiła mama. 
− Wiesz, że masz słuchać natychmiast, kiedy słyszysz 
polecenie.

Marysia przełknęła z trudem, kiedy dotarło do niej, 
że ma być deser. Ciocia Estera dała wczoraj im miskę 
przepysznych babeczek czekoladowych. Teraz mama 
wykładała je na talerz deserowy. 

Wieczorem tata powiedział podczas rodzinnej 
modlitwy:

− Dziś przeczytam fragment z 1 Księgi Królewskiej, 
z rozdziału 18. W tym rozdziale Eliasz kopie rów, aby 
ludzie mogli zobaczyć, który Bóg jest prawdziwy.

Odszukał fragment i zaczął czytać. Marysia słuchała 
uważnie, choć nie rozumiała wszystkiego.

Kiedy tata skończył czytać, odłożył Biblię i powie-
dział po namyśle.

− Na końcu rozdziału, gdy wszyscy czekali na deszcz, 
Eliasz kazał swemu słudze spojrzeć w kierunku morza 
siedem razy. W końcu za siódmym razem sługa zoba-
czył chmurę, na którą czekał. Czy nie uważacie, że 
musiał już być zmęczony tym chodzeniem i wypa-
trywaniem? − zapytał, rozglądając się po rodzinie. − 
Wyobrażam sobie, jak mówi: „Ale przecież byłem tam 
już cztery razy i żadnej chmury nie było. Nie mam 
ochoty iść kolejny raz”. Mimo to szedł, żeby wypatry-
wać. Mamy postępować tak samo. Jeśli rodzice każą 
nam coś zrobić, to trzeba słuchać nawet, jeśli nie rozu-
miemy polecenia. Bądźmy wszyscy jak sługa Eliasza.

Marysia spojrzała na mamę.
− Mamusiu, przepraszam − szepnęła. − Chcę być 

posłuszna za pierwszym razem, kiedy każesz mi coś 
zrobić.

− Przebaczam ci − odparła mama z uśmiechem.

Zaczerpnięto z Family Life, grudzień 2020
Pathway Publishers
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Marysia uczy się 
słuchać

—ciąg dalszy na str. 30



KIEDY PRZYJDZIESZ PO MNIE

Kiedy przyjdziesz po mnie, Jezu mój i Panie,
Serce moje czyste będzie i gotowe.
Niechaj nic na ziemi po mnie nie zostanie
Tylko ma tęsknota za Twym Sercem, Słowem.

Kiedy też już stanę przed Królestwa progiem,
Chcąc poczekać na to, aż się drzwi otworzą,
By z bojaźnią wielką stanąć przed mym Bogiem
I sercem wychwalać doskonałość Bożą.

Czuwać tedy będę przez wszystkie godziny,
Korzyć się przed Panem w godzinie pokuty.
Taki nieustannie cel mój jest jedyny,
By na przyjście Pana mieć wciąż czyste buty.

Ty już jesteś blisko. Już stoisz za drzwiami.
Jeszcze szansę dajesz i mnie grzesznikowi.
Dziś klęczę przed Tobą, wielbiąc modlitwami
Jezusa, co za mnie umrzeć postanowił.

Czyste buty znakiem są dla tego świata,
By serca oczyszczać w modlitwie i ciszy;
By zostawić z tyłu grzeszącego brata,
Który Twego głosu przez grzech swój nie słyszy.

Oddaję Ci dzisiaj serce swoje czyste,
Byś nim dysponował według swojej woli
I zechciał mnie zabrać w swe strony ojczyste,
Gdzie Bóg mój i Ojciec wielbić się pozwoli.

12 lipca 2021 r.
Wykorzystano za pozwoleniem

—Krzysztof Grabiński



Zanurzeni w radości
A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się 

radością niewysłowioną i pełną chwały (1 Piotra 1,8−9). 

Może pomyślisz, że tytuł mówi o rzeczach niemożliwych. Może nie słyszałeś o radości, którą trudno 
wyrazić słowami. Jeśli jesteś zgorszony tą początkową myślą, ponieważ twoje życie jest nie tylko 
pozbawione radości, ale strasznie nieszczęśliwe, to mamy tu dla ciebie zachętę. 

Istnieje taka niewysłowiona radość przychodząca do duszy, która odpowiada wiarą na miłość 
Jezusa. Nigdy nie widziałeś Jezusa, ale On jest postacią historyczną. Wielu wierzy, że On żył, umarł 
i zmartwychwstał jakieś dwa tysiące lat temu, i ty także możesz w to uwierzyć, nie popełniając 
intelektualnego samobójstwa. Wiara w to jest oczywiście dobra, ale wzywam cię, abyś uwierzył, że 
Jego ofiara za grzech ludzkości została złożona też za ciebie. To jest właściwa wiara, ponieważ kiedy 
uznasz to w odniesieniu do siebie, wówczas niewyobrażalna radość, o której pisze Piotr, wejdzie do 
twojej duszy. A to dopiero początek. 

Jesteśmy zanurzeni w radości, kiedy Bóg wymazuje nasze winy. Jesteśmy zanurzeni we wspólnocie 
z innymi wierzącymi, którzy doświadczyli tego samego. Wchłaniamy w siebie błogosławieństwa 
wynikające z uwielbiania Boga i oddawania Mu chwały. Radość płynie, kiedy nasze dzieci przychodzą 
pod krzyż po wybawienie, które daje Jezus. I wreszcie jesteśmy zanurzeni w radości wzmocnionego 
małżeństwa i stabilnego, radosnego domu. Jezus powiedział, że nasza radość może być pełna. 
Wierzę, że to znaczy pełna po brzegi. 

Posłuchaj, przyjacielu, nie ma takiej rzeczy na świecie, która może oddzielić cię od miłości Jezusa. 
On obiecał, że jeśli będziesz pić z Jego źródła, to zostaniesz zanurzony w radości, która wypłynie  
z ciebie ku innym, aby też ich napełnić. 

James Baer
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 


