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Pusty grób
Po przyjęciu chrztu Jezus został zaprowadzony przez 

Ducha na pustynię. Przez czterdzieści dni pościł i był 
kuszony przez diabła. Pod koniec tych czterdziestu dni 
okazał się zwycięzcą. Później w ogrodzie Getsemane sto-
czył kolejną straszną walkę. Bój był tak intensywny, że 
„w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, 
a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię”  
(Łk 22,44). Chrystus zwyciężył w tej bitwie, gdy łamią-
cym się głosem powiedział: „Abba, Ojcze, dla ciebie 
wszystko jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. 
Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty” 
(Mk 14,36).

Czekała na Niego kolejna próba. Była to ostatnia 
walka na ziemi między Nim a diabłem. Była to zara-
zem najtrudniejsza próba. Zbawca doświadczył prze-
kleństwa krzyża, kiedy nas odkupił spod przekleństwa 
Prawa. Zawisł tam w hańbie, znosząc agonię chłosty, ból 
cierni wbijających się głęboko w skórę i psychiczną mękę 
związaną z odrzuceniem. Spojrzał w oczy śmierci i zawo-
łał do nieba o wzmocnienie.

Źli ludzie, którymi posługiwał się diabeł, szydzili  
z konającego Jezusa. Szatan pewnie się trząsł z podniece-
nia, kiedy życie powoli uchodziło z Syna Bożego. Jednak 
to, co mu się wydawało wielkim zwycięstwem, w istocie 
miało się stać jego wieczną klęską. Na krzyżu Chrystus 
„rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił 
je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi” 
(Kol 2,15).

Po swej okrutnej śmierci z rąk nikczemników został  
z dbałością zdjęty z krzyża i pochowany. Ale zmartwych-
wstał i żyje na zawsze! Jego grób jest pusty. Zwyciężył  
w walce ze śmiercią i piekłem. Alleluja, On zawsze będzie 
zwycięski! Zmartwychwstał, żebyśmy my mogli powstać 
do nowego życia.

„Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech 
wszedł na świat, a przez grzech − śmierć, tak też na 
wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy 
zgrzeszyli” (Rz 5,12). Chociaż jesteśmy przeznaczeni 
do fizycznej śmierci, to mamy okazję spędzić wieczność  
z Chrystusem (Rz 5,10). Po to żyjemy. Hiob zapytał: 
„Gdy człowiek umrze, to czy może żyć powtórnie?”. 
Zadał pytania, które ludzkość zadaje sobie od tysięcy 
lat: „Czy istnieje życie po śmierci?”.

I oczekiwał jakiejś odpowiedzi. Pusty grób, świadec-
two wielu, którzy również powstali ze swoich grobów, 
tych, którzy widzieli Go po Jego zmartwychwstaniu,  
a także wylanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy 
dają jasną odpowiedź.: „Tak, istnieje życie po śmierci”. 
Grób jest dla ciała, ale jesteśmy żywymi duszami, które 
otrzymały obietnicę życia w wiecznym Królestwie.

Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią było jednocze-
śnie zwycięstwem nad lękiem przed śmiercią. Dlatego 
On mógł „wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed 
śmiercią przez całe życie podlegali niewoli” (Hbr 2,15). 
Wierzymy, że „Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby 
zbawić grzeszników” (1 Tm 1,15) i pomóc im prowadzić 

—Alvin Mast

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

słowo
OD REDAKCJI
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nowe życie − „aby jak Chrystus został wskrzeszony  
z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postę-
powali w nowości życia” (Rz 6,4).

Z powodu tej nowości życia mamy nadzieję jako kotwicę 
duszy. Duch Święty poświadcza naszemu Duchowi, że 
jesteśmy dziećmi Bożymi. To wyciąga z nas żądło śmierci. 
Ktoś, kto był zagubiony do pewnego czasu, powiedział, że 
śmierć Chrystusa nie jest niepowodzeniem, lecz drzwiami; 
nie jest końcem, lecz początkiem; nie jest wyjściem, lecz 
wejściem; i nie jest zmierzchem, lecz wschodem słońca.

Wskazano nam na ten grób. Patrzymy na niego  
w przyziemny sposób. Historia głosi, że Jezus został tutaj 
zabity i pogrzebany. Potem dowiadujemy się, że On trze-
ciego dnia zmartwychwstał. Czy uwierzymy w to? Czy 
potrafimy wyznać, że Chrystus umarł, został pogrze-
bany i zmartwychwstał? Dziś stajemy przed tym grobem 
i musimy podjąć decyzję.

Nasza odpowiedź przekłada się na postrzeganie 
życia: na smutek lub zadowolenie, rozpacz lub nadzieję. 
Odpowiedź determinuje nasze przeznaczenie. Jeśli On 
jest dla nas martwy, to my również jesteśmy martwi dla 
wszelkiej nadziei na życie wieczne. Jeśli On dla nas żyje, 
to ożywa również nadzieja, a pokój i radość napełniają 
nasze serca.

„Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z mar-
twych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli”  
(1 Kor 15,20). „Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, 
abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń” (Jk 1,18).

„Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem 
dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokąd-
kolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby 
byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka” (Obj 14,4). 
Chrystus jest pierwszym plonem tych, którzy zasnęli,  
a my jesteśmy pierwszym plonem Jego dzieła − Chrystus 
powstał z martwych, żebyśmy mogli ofiarować siebie 
jako pierwszy plon − coś najlepszego z nas.

Chrystus wypełnił wolę Ojca, więc i my musimy. Jak 
On położył swoje życie, tak i my połóżmy. To zmar-
twychwstałe życie daje pokój. To jest dobre życie − wolne 
od winy i pozwalające w duchu wolności oddawać Bogu 
chwałę. To jest wolność od zawstydzenia, które zmie-
niło się w radość i moc do świadczenia oraz przezwy-
ciężania grzechu.

Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Bez wiary nie 
ma pokoju. Tam, gdzie nie ma pokoju, wkrada się strach. 
Doskonała miłość usuwa strach. Przez wiarę pusty grób 
daje nam wielką radość, pokój i nadzieję.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest również trium-
fem wiary nad zwątpieniem. Tomasz nie uwierzył  
w zmartwychwstanie Jezusa. Jedna rozmowa z Nim roz-
wiała wszelkie wątpliwości. Jedno spojrzenie na blizny 
wystarczyło, żeby zawołał: „Pan mój i Bóg mój!” Mamy 
świadectwo tych, którzy widzieli Zmartwychwstałego, 
zapisane w Bożym Słowie. Mamy świadectwo Ducha 
Świętego i przez wiarę ogłaszamy: „Pan mój i Bóg mój”.

 
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wiele lat temu w rodzinie Chesrona przyszedł na 
świat Besalel, wnuk Chura. Imię, które nadali mu 
rodzice, oznacza „w cieniu Boga”. Właściwe imię, bo 
przecież jeszcze niedawno mieszkali w Egipcie w mrocz-
nym cieniu niewolnictwa, nędzy i rozpaczy. Nawet teraz 
żyli na pustkowiu, nie mając domu.

Bóg jest aktywnie zaangażowany w życiu każdego 
człowieka przychodzącego na ten świat. W relacjach 
związanych z życiem Besalela stale powraca fraza „Ja 
[Pan] uczyniłem”. Bóg się nami interesuje i nigdy nie 
jest zbyt daleko od kogokolwiek z nas. Nasz cierpliwy, 
mocny Bóg, który doskonale zaplanował nasze życie, 
ma cel dla każdego, komu je dał. Możemy mieć w naszej 
egzystencji różne mniejsze cienie, ale przede wszystkim 
żyjemy w cieniu Wszechmocnego Boga.

Co to znaczy żyć w cieniu Boga? Oto kilka przemy-
śleń zainspirowanych Słowem Bożym skierowanym do 
Mojżesza na temat Besalela, znajdującym się w Księdze 
Wyjścia 31,1-6; 35,30-36 i 39,43.

„Powołałem po imieniu”. Bóg zna nas po imieniu, co 
sprawia, że traktuje nas indywidualnie. Czasami ludzie 
mylą nas z kimś innym, bo przecież zapewne istnieje 
wielu ludzi o tym samym imieniu. Czy Mojżesz mógł 
mieć problem z tym, o którym Besalelu Bóg do niego 
mówi? Wszelkie potencjalne wątpliwości Mojżesza 
zostały rozwiane od razu, ponieważ Bóg podał imię 
ojca, dziadka i plemię, z którego ów Besalel pochodził. 
Bóg nigdy nie jest zdezorientowany, jeśli chodzi o to, 

W cieniu Boga
kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i w każdej innej sprawie, 
jaka nas dotyczy. Jak napisał psalmista: „Otaczasz moją 
ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane” 
(Ps 139,3).

Ponadto, Bóg zna nas po imieniu w kontekście Jego 
szerszych planów. Powołał Besalela i wyposażył go we 
wszystkie umiejętności potrzebne do nadzorowania 
budowy przybytku. Besalel ochoczo przyjął powołanie 
i przykładał się do pracy. Uważnie robił wszystko, co 
zostało mu powierzone. Czy mogły mu zadrżeć ręce 
przy wykonywaniu skrzyni świadectwa, nadawaniu 
kształtu przebłagalni wraz z cherubinami albo umiesz-
czaniu przebłagalni na wierzchu skrzyni? To nie była 
dziecinna zabawa, tylko bardzo ważna praca, wykony-
wana dla Pana. Ile razy Besalel wołał do Pana o pomoc, 
uważnie i z namysłem wykonując pracę w cieniu Boga?

Przybytek był tylko cieniem większego i ważniej-
szego dzieła: Przyjścia Chrystusa i Jego służby w świe-
cie. Jednak kiedy ktoś zostaje powołany do zrobienia 
czegoś, co jest jedynie cieniem większych i przyszłych 
dzieł Bożych, nie powinien tracić z oczu faktu, że to sam 
Bóg go do tego powołał. Podobnie jak Besalel, pracuje  
w cieniu Boga. A Bóg jest zainteresowany każdym szcze-
gółem tej pracy, która jest elementem większego planu. 
Paweł napisał do Efezjan: „[Pracujcie] nie służąc dla 
oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak 
słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca” (Ef 6,6). 
Człowiek świadomie żyjący w cieniu Wszechmocnego 

—Arvin Rudolph

 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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czuje, gdy On go powołuje, i odpowiada na powołanie 
wypełniając wolę Pana.

„Napełniłem go Duchem Bożym”. Gdy Bóg powo-
łuje kogoś i powierza mu odpowiedzialność, zawsze go 
również wyposaża do dzieła. Bóg nie zostawia nikogo 
bez narzędzi, jeśli już daje jakieś zadanie do wykonania. 
Dlatego Besalel otrzymał wszystko, czego potrzebował. 
Bóg zaopatrzył go w mądrość, poznanie, wiedzę i umie-
jętności niezbędne do pracy jubilerskiej w złocie, srebrze, 
mosiądzu, do cięcia kamieni szlachetnych i do rzeźbienia 
w drewnie. Ten człowiek został wyposażony do wszyst-
kiego, co miał wykonać w ramach swego powołania.

Na przykładzie Besalela dowiadujemy się, że jeśli Bóg 
nas do czegoś powołuje, to napełni nas swoim Duchem 
i wyposaży do wykonania Jego woli. Ile razy obser-
wowaliśmy, jak bracia sprawują służbę, podziwialiśmy 
ich mądrość i umiejętności? Otrzymali to wszystko od 
Boga. On w pełni wyposaża swoich ludzi w duchowe, 
mentalne i emocjonalne zasoby, żeby mogli pracować  
w ramach swego powołania.

Boże wyposażenie jest zawsze adekwatne do potrzeb. 
Kiedy ktoś otwiera się na Ducha Bożego, otrzyma 
więcej niż potrzebuje, żeby zrobić to, czego się od niego 
wymaga. Lud ofiarował na budowę świątyni więcej niż 
było potrzeba. Jak często spotykamy się z tym dzisiaj? 
Takie rzeczy się zdarzają wtedy, gdy ludzie odpowiadają 
na Boże wezwanie tak jak powinni. Duch Boży zawsze 
odpowiednio wyposaża do danego dzieła.

„Oto dałem mu Oholiaba, (…) aby uczynili wszystko”. 
Bóg przygotowuje innych, żeby pomogli nam w pracy. 
Wprawdzie to nie oni są odpowiedzialni za to, co należy 
do nas, ale mamy z nimi współpracować w zespole. Boże 
projekty są o wiele za duże, by jedna osoba mogła je zre-
alizować w pojedynkę.

Besalel pochodził z plemienia Judy. Można się było 
po nim spodziewać siły i talentu, ale był jeszcze jeden 
brat z plemienia Dana, jednego z najmniej znaczących 
i niezbyt poważanych w Izraelu. Bóg powiedział: „Oto 
dałem mu Oholiaba”. To miał być dla Besalela „kolega 
z pracy”. Obaj zostali wybrani do wspólnej pracy przy-
budowie przybytku, więc pogardzanie Oholiabem jako 
podwładnym byłoby ze strony Besalela bardzo niemą-
dre. Podobnie jak ewentualne próby Oholiaba, żeby się 
wynieść ponad Besalela. Projekt budowy przybytku 
bardzo by ucierpiał, gdyby nie ufali sobie nawzajem albo 
zaczęli ze sobą współzawodniczyć zamiast się wzajemnie 

uzupełniać. O takie sytuacje nie jest trudno, ale broń 
Boże, gdyby miały się pojawiać, bo wtedy wszyscy na 
tym tracą.

Besalel i Oholiab byli odpowiedzialni za przygotowa-
nie ludzi do pracy i kierowanie nimi. Nie robili jednak 
wszystkiego sami we dwóch. Bóg dał im wszelkie zrozu-
mienie niezbędne do pracy, a także do przyuczania pozo-
stałych. Z Księgi Wyjścia 35,34 wynika, że głównym 
zadaniem Besalela i Oholiaba było nauczanie innych  
i pokazywanie im, jak rzeźbić, barwić i tkać. Miło jest 
rozmyślać o współpracy i powodzeniu tych mężów.

Podczas wznoszenia przybytków dla Pana ci, którym 
są przypisane najmniej ważne zadania, wnoszą wkład 
w całe dzieło i uzupełniają pracę innych. Bóg daje nam 
takich „Oholiabów” do pomocy. Całe zgromadzenie 
było zaangażowane w ten projekt, wymagający o wiele 
więcej niż praca dwóch ludzi. Potrzebna była każda para 
rąk. Czyż to nie jest piękne − czytać o dwóch mężach 
w Izraelu, którzy mieli tyle mądrości i chęci, że wspól-
nie pracowali, a nawet zbudowali cały zespół? To wiel-
kie błogosławieństwo, gdy udaje nam się coś takiego  
w kościele.

„Wlałem też mądrość w serce”. Mądrość, jaką daje 
Bóg, jest dowodem Jego „zacieniającej” obecności. „Tak 
więc wykonali Besalel i Oholiab, i wszyscy uzdolnieni 
mężczyźni, którym Bóg dał mądrość i rozum, aby umieli 
wykonać każdą pracę do służby w świątyni, według 
wszystkiego, co PAN rozkazał” (Wj 36,1). Nie powinni-
śmy zakładać, że możemy osiągnąć prawdziwą mądrość 
bez Boga. Otrzymujemy ją od Niego, przebywając  
w cieniu Jego skrzydeł.

„Uczynili wszystko, co ci przykazałem”. Żyjemy  
„w cieniu Wszechmocnego”. Nie próbujmy Go ogra-
niczać i stawiać Go w naszym cieniu. Istniejemy, żeby  
z determinacją i uważnie wypełniać Jego wolę. Zanim 
ktokolwiek będzie mógł się poświęcić czynieniu wszyst-
kiego, co Bóg nakazuje, musi Go uznać Panem w swoim 
życiu, wyrzec się dążeń swego „ja” i uszanować Słowo 
Boże. 

Besalel jest dla nas znakomitym przykładem posłu-
szeństwa. Gdy praca została ukończona, a Mojżesz obej-
rzał robotę, wówczas stwierdził, że wszystko zostało 
wykonane tak, jak rozkazał Bóg. „A zrobili ją, jak PAN 
rozkazał” (Wj 39,43).

Posłuszeństwo wymaga stałego przykładania wagi do 
szczegółów tego, co Bóg rozkazał. Jeśli ludzie przestają 
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się koncentrować na posłuszeństwie, to ukończona 
robota nie będzie „taka, jak Pan rozkazał”. Być może 
Mojżesz był nawet zaskoczony tym, jak dokładnie wyko-
nano pracę nad przybytkiem. Każda oprawka, trzpień, 
zasłona, ołtarz i waza została wykonana dokładnie tak 
jak trzeba i umieszczona dokładnie według Bożego 
projektu.

Posłuszeństwo w szczegółach przynosi błogosła-
wieństwo. Ostatnie słowa 39. rozdziału Księgi Wyjścia 
brzmią: „I Mojżesz im błogosławił”. Bóg również ich 
błogosławił. Jego błogosławieństwo zawsze jest zależne 
od posłuszeństwa. „Ponieważ PAN będzie cię hojnie bło-
gosławił (…). Jeśli tylko będziesz uważnie słuchał głosu 
PANA, swego Boga, byś pilnował wypełniania wszyst-
kich przykazań, które dziś ci nakazuję” (Pwt 15,4-5). 
„Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie 
przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szcze-
gólną własnością ponad wszystkie narody” (Wj 19,5). 
Posłuszeństwo zjednuje nam Boże serce.

Posłuszne przebywanie w cieniu Boga przygotowuje 
nas do udziału w Jego chwale. Po tym, jak budowa 
przybytku została ukończona, „obłok okrył Namiot 

Zgromadzenia, a chwała PANA napełniła przybytek” 
(Wj 40,34). To z pewnością stanowiło zwieńczenie wier-
nego posłuszeństwa Besalela i całego Izraela, pozostają-
cego w obecności Bożej. Chwała Boża pozostała wśród 
Jego ludu jako przypomnienie wędrówki po pustyni.  
„A obłok PANA był nad przybytkiem w ciągu dnia, 
w nocy zaś ogień był nad nim na oczach całego domu 
Izraela, w czasie całej ich wędrówki” (Wj 40,38).

Rezultatem naszego wiernego posłuszeństwa Panu 
będzie również chwała Pana pośród nas i wewnątrz każ-
dego z nas przez wszystkie dni naszej ziemskiej wędrówki. 
Oby w naszych kościołach było wielu „Besalelów” prze-
bywających w cieniu Wszechmocnego. Mimo wielu 
okoliczności, które mogą na nas rzucać mroczne cienie, 
pamiętajmy, że Bóg dokonuje cudów i prowadzi nas  
w drodze, tak jak to czynił z Izraelem. Zawsze pozosta-
wajcie w cieniu Boga.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wzajemne relacje rodziców  
i nauczycieli 

My, rodzice, mamy klucz do relacji naszych dzieci  
z ich nauczycielem.1 Jeśli mówimy dobrze o nauczycielu, 
to nasze dzieci prawdopodobnie będą go doceniać. Jeżeli 
natomiast rzucamy jakieś uwagi na temat jego niekompe-
tencji, to dzieci szybko je podchwycą i podzielą się nimi 
z kolegami i koleżankami. A kiedy to nastąpi, autorytet 

1Błogosławieństwem dla chrześcijańskiej szkoły jest wspólna praca rodziców i nauczycieli dla 
dobra dzieci. Niektóre fragmenty tego artykułu dotyczą konkretnie szkół chrześcijańskich, ale 
zawierają zasady przydatne również dla rodziców posyłających dzieci do szkół publicznych.

nauczyciela zostanie nadszarpnięty. Każdy nauczyciel 
pracuje o wiele skuteczniej, mając wsparcie rodziców.

1. Słowa wypowiedziane właściwie
Jako rodzice, musimy bardzo uważać na to, co, jak i do 

kogo mówimy. Jakub pisząc o tej sprawie, mówi: „Tak też 
język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. 
Jakże wielki las zapala mały ogień!” (Jk 3,5). Jeden nie-
kontrolowany język i kilku nierozważnych słuchaczy 
może szybko spowodować chaos. Tymczasem wśród 
duchowych braci rozważny rodzic może zadać kilka 

—Isaac D. MartinCzęść B
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pytań, które zmienią całą perspektywę danej sprawy. 
Pamiętacie, jak to robił Jezus. Gdy przełożony synagogi 
zganił ludzi za to, że przychodzą w szabat, żeby dać się 
uzdrowić, nasz Pan zapytał: „Czyż każdy z was w szabat 
nie odwiązuje swego wołu albo osła od żłobu i nie pro-
wadzi, żeby go napoić? 

A ta córka Abrahama, którą szatan wiązał już osiem-
naście lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów  
w dzień szabatu?” (zob. Łk 13,10-16). Przy pomocy 
dwóch pytań Jezus pokazał, że nie zrobił nic złego.

Możemy postępować tak samo. Gdy ktoś plotkuje  
o błędzie nauczyciela albo o innej rodzinie, powinniśmy 
zwrócić mu uwagę na jego własne potrzeby. Należy to 
zrobić w duchu miłości.

Dzieci w wieku szkolnym znają słabości swoich rodzi-
ców i chętnie je wykorzystują. Wiedzą, kiedy można 
spowodować, żeby tata i mama pomyśleli negatywnie 
o nauczycielu. Wiedzą również, czy należy taić przed 
nimi problemy, jakie przeżywają w szkole. Wiedzą, na 
ile rodzice są skłonni wspierać nauczyciela. Pozwalając 
sobie na negatywne komentarze w stosunku do perso-
nelu szkoły, bardzo szkodzimy samym sobie i naszym 
dzieciom.

2. Uznanie własnej potrzeby
My, rodzice, często jesteśmy zatroskani o nasze dzieci, 

być może ze względu na siebie samych. Wiemy, że 
każdy problem naszego dziecka może zostać uznany za 
naszą rodzicielską porażkę. Zazwyczaj niechętnie uzna-
jemy swoją winę. Znacznie łatwiej obwinić nauczyciela.  
W końcu nauczyciele nie są doskonali.

Jednak rodzice również nie są doskonali, a dzieci tym 
bardziej. Zamiast szukać winnego, powinniśmy się zasta-
nowić nad rozwiązaniem, a przynajmniej zminimalizo-
waniem problemu. Musimy uznać, że nasze dziecko 
może potrzebować pomocy − szczególnie jeśli jest to pro-
blem indywidualny.

W procesie wychowywania dzieci potrzebujemy obser-
wacji ze strony osób postronnych. Oczywiście nie chodzi 
o wtrącanie się, tylko o pomoc. Dzieci potrafią świet-
nie oszukiwać rodziców, a nauczyciele mogą to zauwa-
żyć i pomóc, wskazując naszym rodzinom na to, o czym 
powinniśmy wiedzieć. Czasem wolelibyśmy się o tym 
nie dowiadywać. Kiedy jednak odmawiamy konfronta-
cji z jakąś potrzebą w życiu naszego dziecka w wieku 
szkolnym, wówczas problem dogoni nas później i wtedy 
będzie dużo trudniej go rozwiązać.

Interesujcie się uwagami podawanymi w dziennicz-
kach. Świadomy rodzic zazwyczaj nie potrzebuje wyja-
śnienia uwag nauczyciela dotyczących charakteru dziecka. 

Mimo to dobrze byłoby, gdyby ono samo powiedziało, 
dlaczego dostało uwagę. Powiedzcie mu, że problemy 
opisane przez nauczyciela widać również w domu. 

Jeśli nie rozumiecie, jak wasze dziecko w ogóle mogło 
otrzymać coś takiego jak uwaga w dzienniczku, to zasta-
nówcie się, czy przypadkiem nie jesteście nieco zaśle-
pieni. Może niektóre rzeczy nie są dla was tak istotne, 
jak powinny. W większości rodzin są jakieś problemy. 
Nie pozwólcie, żeby duma uniemożliwiała wam przy-
znanie się do nich.

3. Nauczyciel nasz przyjaciel
Zaprzyjaźnijcie się z nauczycielami. Załóżcie, że dzia-

łają w waszym najlepszym interesie. Chcą odnosić suk-
cesy w swoim zawodzie i pragną, żebyście wy odnieśli 
sukces jako rodzice. Nie rywalizują z wami.

Warunkiem rozwijania dobrych relacji z nauczycie-
lem jest postawa, którą można wyrazić następująco: 
„Staraliśmy się przygotować to dziecko do szkoły, ale 
wiemy, że ono musi się jeszcze wiele nauczyć. Liczymy 
na to, że pan/pani nam pomoże. Nie chodzi nam o nad-
robienie wszystkiego, w czym my zawiedliśmy, ale jeśli 
nasze błędy uwidocznią się w szkole, chcemy o nich wie-
dzieć, żebyśmy mogli wspólnie pracować nad rozwojem 
naszego dziecka. Proszę się z nami swobodnie dzielić 
swoimi uwagami”.

4. Jak sobie radzić z błędami nauczyciela
Czasami nauczyciele mają poważne wady, które należy 

uświadomić zarządowi szkoły. Jeśli jego członkowie uwa-
żają, że przesadzacie, to nie upierajcie się przy swoim. 
Możecie sami być uprzedzeni. Jeśli jednak rzeczywiście 
nauczyciel wyraźnie się myli, to nie pogarszajcie sytuacji 
przez plotkę albo oszczerstwa. Módlcie się za niego, pró-
bując okazywać wsparcie i zachętę. Wyrażajcie przekona-
nie o jego dobrych intencjach. To pomoże podtrzymać 
konstruktywne kontakty.

Na czym polega poważny błąd? Jeśli nauczyciel fawo-
ryzuje niektórych uczniów i jest stronniczy, to wymaga 
zwrócenia uwagi. Każdy, kto chce zostać nauczycielem, 
ale w klasie wykazuje brak kwalifikacji, również stwa-
rza problem. Taki nauczyciel powinien zostać zastą-
piony kimś innym, chyba że zarząd szkoły skutecznie 
mu pomoże nadrobić braki. Może być również tak, że 
zdolny nauczyciel jest leniwy i lubi „chodzić na skróty”. 
Na przykład nie rozwija swoich kwalifikacji. Jest szansa, 
że jeśli zarząd szkoły odpowiednio go zachęci i przypil-
nuje, to taki nauczyciel bardziej przyłoży się do pracy.
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5. Jak sobie radzić z opowieściami przyno-
szonymi ze szkoły

A co z opowieściami przynoszonymi ze szkoły, które 
stawiają nauczyciela w złym świetle? Zadajcie dziecku 
kilka pytań, zanim uwierzycie w każdy szczegół. Możecie 
sprawdzić wiarygodność takich „zeznań” mówiąc, że 
wybierzecie się na rozmowę z nauczycielem, żeby je 
zweryfikować. Być może wtedy dziecko zacznie zmie-
niać niektóre szczegóły swojej opowieści. Często chodzi 
o to, żeby wypróbować naszą lojalność. Dzieci powinny 
szybko się dowiedzieć, iż nie wierzymy we wszystko, co 
mówią tylko dlatego, że mówią.

Pewien nauczyciel wysłał ucznia do domu z nastę-
pującą uwagą w dzienniczku: „Obiecuję nie wierzyć 
we wszystko, co dziecko mówi o sytuacji w domu, jeśli 
Państwo zrobicie to samo w przypadku jego opowieści 
o szkole”. Niektóre dzieci chcą sprawdzić, na ile naiwni 

potrafią być dorośli. Mimo to oczekują od nas mądro-
ści i umiejętności odróżnienia prawdy od fantazjowania. 
Nie rozczarujmy ich.

Opowieści szkolne trafiają do wielu rodziców. Co zro-
bimy w przypadku pokusy, żeby porozmawiać z innymi 
rodzicami o jakimś przykrym przeżyciu dziecka w szkole? 
Co robimy, kiedy jakiś inny rodzic dzieli się z nami 
narzekaniem na nauczyciela? W takich momentach to 
my trzymamy klucz do podtrzymywania dobrych relacji 
albo do ich zniszczenia. Sama świadomość, jak krytyczny 
jest taki moment, pomoże nam właściwie zareagować. 
Jeśli bezmyślnie popełnimy gafę, to możemy dolać oliwy 
do ognia, który narobił już wystarczająco dużo szkody.

Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers

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

Planując różne rzeczy, często spotykamy się z czyimś 
pomysłem, który różni się od naszego. W takich przy-
padkach istnieje wiele godnych przyjęcia sposobów 
współpracy i często różnice są nieistotne. To, jak tniemy 
drewno na opał, jak urządzamy pokój czy komponu-
jemy ogród, może być nieważne. Jedno rozwiązanie 
może być łatwiejsze, inne bardziej wydajne, ale zwykle 
któreś po prostu bardziej nam się podoba. To nie jest 
samo w sobie złe, skoro nasze wzorce myślowe są różne, 
ale efekt końcowy i tak jest podobny. W takich sytu-
acjach przeważnie ważniejsze jest podporządkowanie się 
innym, zamiast nalegania, żeby zrobić tak, jak my uwa-
żamy, bo inaczej współpraca się nie ułoży. Jeśli każdy 
upiera się przy swoim, to prawdopodobnie zrobi się  
z tego większy problem niż w sytuacji, gdy wybierzemy 
trudniejszą czy po prostu gorszą naszym zdaniem opcję. 
Gotowość ustąpienia innym przy różnicy poglądów jest 
cnotą, którą warto rozwijać.

Choć istnieją nieliczne bardzo ważne problemy, 
które można bezpiecznie rozwiązać przy takim podej-
ściu, sama idea jest często błędnie stosowana. Niektórzy 
rodzice stosują takie rozwiązanie w konflikcie ze swoimi 

małymi dziećmi. Istota problemu nie jest tak ważna jak 
sam konflikt, więc rodzic poddaje się, żeby załagodzić 
sprawę. Niestety, efektem takiej postawy wcale nie jest 
spokój. Dyskusje na tle religijnym często przebiegają 
podobnie. Istnieje tak wiele dobrych rzeczy, które nie 
pociągają za sobą wyraźnych skutków moralnych, że  
w sumie przeważa czyjaś osobista opinia. Dyskutowany 
problem jest uważany za mniej istotny od samej relacji 
między stronami sporu. W takich wypadkach, gdy jedna 
ze stron wywiera wystarczająco silną presję, a druga się 
poddaje dla „świętego spokoju”, prowadzi to do łatwej 
zmiany zasad.

Niektórzy uważają nawet, że doktryny biblijne mogą 
być interpretowane na tyle różnych sposobów, że osobi-
sty wybór jednego z nich jest o wiele mniej ważny od 
relacji z Bogiem. Pragnąc dostać się do nieba i wierząc 
w łaskę daną przez Stwórcę niezbędną do osiągnięcia 
tego celu, wiele osób uznaje szczegóły dotyczące samej 
tej podróży za mniej ważne. Ten humanistyczny relaty-
wizm jest dziś bardzo rozpowszechniony, co prowadzi 
do obojętności i moralnej degeneracji w wielu środowi-
skach nominalnych chrześcijan. Sama idea, że Bóg dał 

Skuteczna łaska
—James Horst
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przykazania, że poważnie traktuje swoje słowa, a wszy-
scy ludzie bez wyjątku będą przed Nim odpowiadać za 
swoje życie, jest dla wielu trudna do przyjęcia. Pogląd, że 
nieposłuszeństwo wobec Bożych przykazań może komuś 
uniemożliwić wejście do nieba, może być postrzegany 
jako ciasny, ograniczony, krytykancki i osądzający. Może 
również być postrzegany jako element taktyki zastrasza-
nia w celu kontrolowania innych.

W Liście do Rzymian czytamy: „Gdzie grzech się 
rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała; aby jak 
grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała 
przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana” (Rz 5,20-21). Czy łaska neguje 
przykazania Pisma Świętego i usprawiedliwia każdą 
decyzję gorliwego pracownika Królestwa Bożego? Czy 
łaska jest jak osłona bezwarunkowego miłosierdzia 
Bożego rozciągnięta nad ludzkością tak, że każdy doko-
nany wybór albo każdy popełniony grzech stają się dla 
Niego godne przyjęcia?

Wiara człowieka w Boże zbawienie jest niezbędna, bo 
łaską jesteśmy zbawieni (Ef 2,8-9). Nie możemy sobie 
zasłużyć na Jego akceptację naszą dobrocią ani dobrymi 
uczynkami. Jednak w Liście do Rzymian 6,1-2 czy-
tamy wyraźnie, że łaska nie jest przyzwoleniem, dzięki 
któremu Bóg przymknie oko na grzech. Dzięki łasce 
możemy zostać od grzechu uwolnieni. „Cóż więc 
powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfito-
wała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, 
jakże możemy jeszcze w nim żyć?”. Jeśli popełniliśmy 
grzech, to mamy tylko jedno wyjście akceptowane przez 
Boga: trzeba okazać skruchę i odwrócić się od niego. 
Ten fragment nie definiuje grzechu, lecz raczej wskazuje, 
że nie istnieje wiele sposobów uzyskania Bożej akcep-
tacji. Rozprawienie się z grzechem we właściwy sposób 
nie zależy od czyjegoś punktu widzenia. Jasne nauczanie 
Nowego Testamentu nie jest jedynie sugestią czy prze-
starzałą informacją.

W niektórych sprawach wiele zmienia dotychcza-
sowy zbiór przekonań danej osoby. Czasami okoliczno-
ści zmieniają nasze postrzeganie danej sytuacji. Kiedy 
jednak ktoś zna wolę Boga, to jedynym sposobem uzy-
skania Jego akceptacji jest pójście za Jego Słowem. 
Jeśli powiedział, że coś jest grzechem, to nawet łaska 
nie może „zakryć” nas wystarczająco szczelnie, żeby-
śmy mogli równocześnie cieszyć się grzechem i Bożym 
upodobaniem. 

„Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawie-
nie wszystkim ludziom; pouczająca nas, abyśmy wyrze-
kłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, 

trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie”  
(Tt 2,11-12). Łaska jest darem Boga i wspaniałą pomocą  
w naszych słabościach. Umożliwia nam uzyskanie Jego 
akceptacji, mimo że z natury jesteśmy grzesznikami. 
Łaska Boża jest niezasłużoną przychylnością i Boskim 
uzdolnieniem dla ludzkości. 

Słowo „naucza” w powyższym fragmencie Listu do 
Tytusa oznacza instruowanie lub pouczanie. Łaska 
dostarczyła nam jasnych wskazówek, żebyśmy mogli 
uporządkować życie. Pamiętając, jak ją otrzymaliśmy  
i że jej potrzebujemy, skłania nas do staranności, ponie-
waż wiemy, iż możemy „mieć łaskę” albo „odpaść od 
łaski” (Hbr 12,14.15.28). Boża łaska daje warunkową 
wolność od związania grzechem i naucza nas poprzez 
jasne przykazania. 

Boża łaska wyprowadza ludzi z drogi grzechu i wpro-
wadza na drogę świętości. Uzdalnia nas do chodze-
nia z Bogiem bez względu na wpływ otoczenia. Ucisza 
wymówki, które tak łatwo osłabiają nasza wrażliwość 
na Boży głos. Pochodzenie czy narodowość przestają 
być ważne, kiedy łaska Boża uzdalnia nas do chrze-
ścijańskiego życia. Nawyki, które trzymają grzesznika 
w szponach, mogą zostać złamane dzięki Bożej łasce. 
Osobiste zdolności, którymi człowiek lubi się szczycić  
i które tak często ograniczają naszą przydatność dla 
Boga, mogą być teraz postrzegane jako śmieci. Okazje, 
które tak łatwo można wykorzystać do napełniania wła-
snej kiesy, teraz dzięki łasce Bożej mogą posłużyć sze-
rzeniu Królestwa Bożego. Atrakcyjne próżności, które 
wydawały się usprawiedliwione, teraz tracą urok dzięki 
łasce Bożej, „pouczającej nas, abyśmy wyrzekli się (…) 
światowych pożądliwości”. Ziemskie obowiązki i okazje 
do zrobienia dobrego interesu mogą zostać właściwie 
skorygowane, gdy przyjęliśmy łaskę Bożą a Słowo nie 
jest już zaduszane przez światowe „ciernie”. Łaska Boża 
wzywająca ludzi do uczniostwa jest również wystarcza-
jąco mocna, żeby pomóc im w zerwaniu więzów z prze-
szłości i porzuceniu znanego i wygodnego stylu życia, by 
poświęcić się chodzeniu z Bogiem.

Łaska nie jest dana jako zacieniający obłoczek, który 
zapewnia Boże upodobanie dla wszelkich naszych wybo-
rów, lecz naucza nas, żebyśmy „żyli tak jak On [Jezus]”. 
Uzdalnia nas do porzucenia światowości i grzechu, do 
wystrzegania się nawet szaty skalanej przez ciało i do 
odwrócenia się od udziału w uczynkach bezbożników. 
Jest darem, dzięki któremu możemy uniknąć związa-
nia grzechem i zwycięsko żyć w wolności mocą Jezusa 
Chrystusa.

—ciąg dalszy na str. 22
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„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (…) 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 
Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą. (…) 
PAN Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogro-
dzie Eden, aby go uprawiał i strzegł” (Rdz 1,1.27; 2,15). 
Bóg objawił swój plan dla człowieka i w tym planie było 
powołanie − nie jakieś zwykłe hobby albo praca, na którą 
człowiek akurat ochotę, ale konkretne zadanie, które 
właśnie on ma wykonać. Dorastająca młodzież potrze-
buje powołania. 

Istnieje wiele form powołania. Często jest to codzienna 
praca w jakimś przedsiębiorstwie, ale wypełnia powoła-
nie także matka pracująca z córkami w domu dla dobra 
rodziny. Powołania można różnie zaklasyfikować. 
Niektórzy młodzi ludzie sądzą, że praca w domu nie 
jest tak ważna jak zatrudnienie w konkretnym miejscu. 
Ale w powołaniu ważna jest możliwość pracy dla Pana 
− czy to w domu, czy w biurze, czy w sklepie (Ef 6,7). 

Pierwszym krokiem w przygotowaniu naszej mło-
dzieży do odnalezienia powołania jest nauczanie wła-
ściwej etyki pracy. Najlepszą formą nauczania osobistej 

inicjatywy, odpowiedzialności i zarządzania jest dobry 
przykład. Musimy uczyć młodych, jak mają rzetelnie  
i ochoczo wykonywać pracę nad każdą rzeczą, która 
akurat jest do zrobienia, nawet jeśli jest to praca, której 
nie lubią (Kzn 9,10). Młodzi powinni nauczyć się dobrze 
pracować, nawet jeśli nikt ich nie obserwuje (Ef 6,6). 
Nawet w czasie bezrobocia pracowite osoby o wysokim 
poziomie etycznym na ogół znajdują zajęcie. 

Inną pomocną rzeczą w przygotowaniu dorastających 
ludzi do wyboru powołania jest umożliwienie im zdo-
bycia doświadczenia na różnych polach. Jako nasto-
latek wiele razy byłem wdzięczny za okazję do pracy  
w firmie budowlanej przez sześć tygodni. To doświad-
czenie w pracach budowlanych i kładzeniu dachów oka-
zało się bardzo cenne w późniejszym życiu, mimo że nie 
wybrałem zawodu budowlańca w sensie powołania. Te 
możliwości również pomogły mi obudzić ukryte talenty. 
Może niektórzy odkryją jakieś inne preferencje w dzie-
dzinie zawodowej, niż wcześniej myśleli. 

Do jakiego rodzaju pracy powinniśmy zachęcać 
naszych młodych? Musimy pamiętać, że postawa sługi 

—Peter Kraybill

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

Powołanie do zawodu

RODZICÓW
dla
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Czy będą musieli pracować do późnego wieczora? Czy 
praca będzie im przeszkadzać w uczęszczaniu na nabożeń-
stwa? Czy będą musieli oddać się pracy na długie godziny 
każdego dnia, co okradać ich będzie z czasu na osobistą 
modlitwę albo będą zasypiać w kościele? Musimy rozwa-
żyć, w jaki sposób odpowiedzi na te pytania wpłyną na 
ich życie duchowe na dłuższą metę.

A może będą mieli za dużo wolnego czasu? Można 
rozwiązać ten problem, znajdując im jakieś nieod-
płatne pożyteczne zajęcie albo rodzinny projekt, który 
im zapełni te wolne dni. Biorąc pod uwagę wszystkie 
niebezpieczeństwa związane z powołaniem do zawodu, 
można wyciągnąć słuszny wniosek, że najbardziej pożą-
danym miejscem pracy dla naszej młodzieży jest nasze 
środowisko. Istnieje też dodatkowa korzyść układu,  
w którym młody człowiek ma zapewnioną pracę w tym 
samym miejscu co rodzice. Rodzic może monitorować 
presję, jakiej podlega jego dziecko i pomóc mu w prawi-
dłowym funkcjonowaniu. 

Na ile osobiste zainteresowania powinny wpływać na 
wybór powołania do zawodu? Młody człowiek powinien 
na pewno czerpać radość ze swojej pracy. Czasem to ozna-
cza, że musi nauczyć się nią cieszyć, nawet jeśli nie jest to 
jego pierwszy wybór. Prawdą jest, że nie każdy jest zdolny 
i nie każdy nadaje się do wykonywania każdej pracy. 
Pewien człowiek poproszony o nauczanie w szkole, przy-
jął tę propozycję, wierząc, że jest to powołanie od Boga. 
Po długim czasie uczciwej i ciężkiej pracy stało się jasne, 
że praca nauczyciela nie jest jego właściwym wyborem. 

Powinniśmy myśleć o długofalowych efektach, jakie 
będzie wywierał na naszą młodzież wybór ich powołania. 
Ich wybór zawodu może nigdy nie uczynić ich bogatymi 
w sensie materialnym. Ale jeśli tylko pozwoli im odkła-
dać skarby w niebie i wzrastać duchowo, to zarówno my, 
jak i oni zyskamy prawdziwe bogactwo.

Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2021
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

jest celem, ku jakiemu powinniśmy kierować naszą 
młodzież. 

Nasze powołania mają służyć podstawowym potrze-
bom ludzkości. Powinniśmy odwracać uwagę młodych 
od zawodów, które zapewniają luksusowe życie, nawet 
jeśli oferują lepsze zarobki. Należy też ostrzegać przed 
profesjami, które opierają się na używaniu technologii 
niebezpiecznej w duchowym sensie. Specyfika przebywa-
nia w takich warunkach pracy może utrudniać nam pro-
wadzenie prostego, oddzielonego od świata stylu życia. 

Do jakiego stopnia płaca powinna mieć wpływ na reko-
mendacje powołania dla naszej młodzieży? Oczywiście 
jeśli mają oni sprostać swoim finansowym zobowiąza-
niom, potrzebny im będzie sensowny dochód. Jedną 
z pokus dla młodzieży jest odczucie, że muszą znaleźć 
pracę, która opłaca się na tyle, by zapewnić im wysoki 
standard życia. Najlepszym wyjściem jest nauczenie 
naszych młodych sztuki oszczędzania, aby ich wybory 
zawodowe opierały się bardziej na niebiańskich warto-
ściach, niż na zysku materialnym.

Musimy też przyjrzeć się duchowemu wpływowi, jaki 
wybór zawodu przez naszą młodzież może wywrzeć na 
ich życie. Czy ta propozycja zatrudnienia będzie pozy-
tywnym czynnikiem dla ich duchowej kondycji? Jeśli 
nie, to może lepiej pomóc im szukać gdzie indziej. Jaki 
rodzaj środowiska będzie im potrzebny do pracy? Czy 
będą współpracować blisko z osobami płci przeciwnej? 
Czy młodzi będą narażeni na oddziaływanie radia, tele-
wizji albo internetu? Co z wulgarnym słownictwem, nie-
przyzwoitym ubiorem albo presją jakieś fałszywej dok-
tryny lub ideologii? Czy będą musieli się angażować  
w podejrzane działania biznesowe? Młodzi nie mogą 
sobie pozwolić na przebywanie w środowisku, gdzie ich 
życie duchowe będzie nieustannie bombardowane przed 
nikczemność. W tej fazie życia nadal kształtują się w nich 
przekonania i są podatni na to, co widzą oraz słyszą. 
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Co to jest letarg?
Określenie letarg sugeruje nienormalną ospałość lub 

bezczynność, brak energii, niemrawość, obojętność i brak 
zaangażowania. Duchowy letarg jest związany z brakiem 
wrażliwości na rzeczywistość duchową i przejawia się  
w prowadzeniu niemrawego, nieaktywnego życia, pozba-
wionego świadomości, że Bóg wszystko widzi. Letarg 
jest przeciwieństwem tętniącego życiem doświadczenia 
chrześcijańskiego.

Pismo nazywa letarg snem. „Dlatego Pismo mówi: 
Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zaja-
śnieje ci Chrystus” (Ef 5,14). Piąty rozdział Listu do 
Efezjan zawiera wiele zachęt do tryskającego energią 
życia chrześcijańskiego. „Ocknijcie się ku sprawiedliwo-
ści i nie grzeszcie” (1 Kor 15,34). „Czuwajcie więc, bo 
nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem czy  
o północy, gdy pieją koguty czy rano; by przypadkiem, 
przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących” 
(Mk 13,35-36).

Powyższe fragmenty wskazują, że istnieje taka obawa, 
iż ostygniemy i zapadniemy w duchowy sen. „Nie 
śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci 
bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upi-
jają, w nocy się upijają” (1 Tes 5,6-7). Bezmyślna, obo-
jętna postawa sprawia, że przegapiamy to, co mogliby-
śmy zrobić dzisiaj.

Jakie są przyczyny letargu?
1. Rutyna. Życie staje się monotonne, co utrudnia 

determinację i wzrost. Młodzi ludzie mogą przeżywać 
nawrócenie i znać radość zbawienia. Całkowicie poddają 
wszystko Panu, ale po jakimś czasie może się u nich roz-
winąć postawa samozadowolenia.

To samo może się przydarzyć młodym małżeństwom. 
Po tym, jak wygaśnie pierwszy zachwyt wywołany szczę-
ściem towarzyszącym nowemu etapowi życia, wszystko się 

stabilizuje. Pan zwykle błogosławi małżeństwo dziećmi, 
małżonkowie budują lub kupują dom, a obowiązki  
w pracy stają się coraz poważniejsze. Tymczasem duchowa 
witalność może słabnąć, podobnie jak dotychczasowe 
przekonania. Wychowywanie dzieci, zapewnianie środ-
ków do życia rodzinie oraz pełnienie coraz poważniej-
szych obowiązków może doprowadzić do zmęczenia 
i zaniedbywania tego, co najważniejsze. Wytrwałość 
wymaga wysiłku i wzmocnienia stałej relacji z Bogiem.

Starsi wiekiem chrześcijanie mogą odczuwać presję 
codziennych obowiązków, co jest absolutnie zrozumiałe, 
ale rutyna codzienności może podciąć nogi ludziom  
w każdej grupie wiekowej. Jeśli cielesność nie została 
ukrzyżowana wraz z jej pożądliwościami (Ga 5,24) lub 
przeszłość nie została skutecznie odcięta przez prawdziwą 
skruchę, to życie chrześcijanina może zostać zdławione.

Być może główną przyczyną letargu jest utrata wdzięcz-
ności dla Boga za to, co dla nas zrobił. Kiedy staje się On 
coraz bardziej odległym obiektem naszego uwielbienia, 
a coraz mniej Królem zasiadającym na tronie naszego 
serca, to przestajemy Go wielbić z całej duszy i siły. Duch 
Święty rozpala życie chrześcijańskie, lecz jeśli nie pozwa-
lamy Mu w nas działać, to cała energia zacznie wygasać.

2. Duchowa apatia. Obojętność wobec spraw ducho-
wych może sprawić, że rodzice przestaną doglądać roz-
woju dzieci w tej dziedzinie. Nasz osobisty czas z Bogiem 
może się stać nudną rutyną. Możemy zapomnieć o roz-
myślaniach i wzmacnianiu się w Panu, jak to robił 
Dawid (1 Sm 30,6). Wtedy zapominamy o modlitwie 
i nie zachęcamy do niej pozostałych członków rodziny. 
Zasypiamy, nawet o tym nie wiedząc. Dlatego apostoł 
wzywa: „A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, 
abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest 
zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy” (Rz 13,11).

Walka z letargiem 
w życiu chrześcijanina

—Leonard Hege



14  Ziarno Prawdy  •  marzec 2023 „Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany. . .” 1 List do Tymoteusza 6,12

3. Obfitość dóbr doczesnych. Zdolność do gromadze-
nia rzeczy materialnych często odwodzi nasze myśli od 
skarbu gromadzonego w niebie. Fascynujemy się nowymi 
technologiami. Klikamy, wciskamy klawisze, wykonu-
jemy szybkie rozmowy telefoniczne, stosujemy szyb-
koschnące kleje i dokonujemy błyskawicznych napraw. 
Pilnie pracujemy, żeby utrzymać rodzinę. Po długim, 
ciężkim dniu przychodzi wieczór. Nie znajdujemy wiele 
czasu, żeby wyciszyć się przed Panem, gdy zmęczone 
ciało domaga się odpoczynku. Jak napisał pewien autor 
pieśni: „Sami przed Bogiem /świat zapomniany /Sami 
przed Bogiem/ Tam odpoczywamy! /Sami przed Bogiem,  
i w Nim ukryci / Tam zaznajemy Jego słodyczy!”. Gdy 
tracimy społeczność z Bogiem, wówczas letarg zbiera 
swoje żniwo.

Jaki jest skutek letargu?
Podczas, gdy przyczyna i skutek letargu są ze sobą 

blisko związane i przenikają się nawzajem, przyjrzymy 
się teraz kilku innym dziedzinom, w których on nam 
szkodzi.

1. Chrześcijański wzrost ulega zahamowaniu. Życie 
chrześcijańskie wymaga wysiłku i determinacji. „Bądźcie 
mężni, umacniajcie się” − to nie są próżne zachęty.  
„W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potę-
dze jego mocy” (Ef 6,10). Gdy wytrwałość słabnie, 
pokusy rosną w siłę; wtedy człowiek stopniowo popada 
w letarg i zadowala się tym, co dotąd osiągnął w zakre-
sie chrześcijańskiego wzrostu. Pozwala innym się zmagać 
oraz myśleć o nim dobrze, natomiast on sam płynie  
z prądem. Brak pokoju i radości staje się u niego przy-
jętą normą.

Taka osoba może wyglądać na znudzoną lekcjami  
w szkole niedzielnej i niechętną do rozmów na tematy 
duchowe, ale od razu się ożywia, gdy mowa o samocho-
dach, najnowszych wydarzeniach czy technologicznych 
gadżetach. Pewien autor słusznie pyta: „Gdzie błogo-
sławieństwo, które znałem/ Kiedy Pana ujrzałem?”. Tak 
mógłby o sobie powiedzieć każdy, kto doświadczył ospa-
łości i obojętności, a potem zdał sobie sprawę, że coś jest 
nie w porządku.

Leniwy chrześcijanin traci wiele błogosławieństw. 
Pojawia się strach, a lęki zbierają żniwo. Wielu takich wie-
rzących przybiera maskę i sztucznie się uśmiecha, żeby 
przykryć brak pokoju i radości. W wielu przypadkach 

nie mają pojęcia, jak się znaleźli w tym miejscu. Diabeł 
uwielbia kołysać nas do snu.

2. Zanika zainteresowanie sprawami duchowymi. 
Młodzi ludzie w takim stanie wyglądają na odrealnio-
nych, zamyślonych i pogrążonych w sobie. Tracą zainte-
resowanie innymi i wymagają nieustannego przypomina-
nia o ich powinnościach. Niewdzięczne zadania traktują 
jak harówkę. Chrześcijańskie książki ich nie wciągają. 
Zaniedbują osobiste studiowanie Biblii. Dziewczęta 
wymyślają nowe fryzury, oglądają żurnale z modą,  
a i chłopców ciągnie do światowych wzorców życia.

Jako rodzice musimy być czujni i rozpoznawać te 
objawy. Powinniśmy się troszczyć o takie dzieci nie mniej 
niż o te, które leżą obłożnie chore z gorączką. Jeśli dziecko 
przejawia fizyczną ospałość, to zaczynamy się martwić. 
Jak bardzo martwimy się, gdy taki stan widać w jego 
życiu duchowym? Czyż nie jest to powód do niepokoju?

3. Słabnie chęć uczestniczenia w nabożeństwach.  
Czy widzieliście kiedykolwiek, żeby leniwy był chętny do 
usługiwania? Każda społeczność potrzebuje nauczycieli. 
Zajęte matki potrzebują dziewcząt do pomocy. Starsze 
osoby potrzebują opiekunów. Organizacje misyjne 
potrzebują ochotników. Oprócz powyższych, potrzebu-
jemy młodszych i starszych, którzy wspieraliby wszelkie 
godne przedsięwzięcia datkami i słowem zachęty. Czy ist-
nieje motywacja tam, gdzie nie ma wizji? Czyż nie nad-
szedł najwyższy czas na przebudzenie?

Jakie jest lekarstwo na letarg?
Jak propagujemy wizję pokonującą taki letarg? 

Chcemy, żeby nasza młodzież, młodzi rodzice, ludzie  
w średnim wieku, dziadkowie i babcie wydawali owoc. 
Jak ich do tego zachęcić?

1. Podtrzymując stałą, codzienną relację z Bogiem 
i Jego Słowem. Jak pisał autor pewnej pieśni 
„Uświęcenie wymaga czasu”. W Ewangelii 
Mateusza 26,41 Jezus mówi: „Czuwajcie i módl-
cie się, abyście nie ulegli pokusie”. Ludzie ożywają 
duchowo, gdy idą na osobność i szukają Bożego 
oblicza.

2. Rozmyślając o tym, Kim jest Bóg, gdzie On jest  
i co dla nas zrobił. Dostrzegajmy dobroć Boga każ-
dego dnia i dziękujmy Mu za nią. „Rozmawiając 
ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, 
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śpiewając i grając Panu w swoim sercu; dzię-
kując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię 
naszego Pana Jezusa Chrystusa” (Ef 5,19-20). 
Wdzięczni ludzie nie śpią. Ufają Bogu, wiedząc, 
że On może uczynić o wiele więcej, niż popro-
simy lub pomyślimy (Ef 3,20). „Temu zaś, który 
według mocy działającej w nas może uczynić  
o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy 
albo o czym myślimy”. Określenie o wiele obficiej 
jest rzadko spotykanym w Biblii podkreśleniem.

3. Pamiętając, że Boże upodobanie jest ważniej-
sze niż podobanie się ludziom. Gdy wszystko  
w naszym życiu kręci się wokół tego, jak postrze-
gają nas inni, to prędzej czy później stanie się 
męczące. Szukajmy radości w pełnieniu woli 
Bożej.

4. Badając swoje serca i prosząc Boga, żeby je sam 
badał. Rozmyślajmy nad Psalmem 139,23-24: 
„Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce; 
wypróbuj mnie i poznaj moje myśli; i zobacz, czy 
jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie 
drogą wieczną”. Powinniśmy otwarcie przyzna-
wać się do błędów, wyznając grzechy jedni drugim  
(Jk 5,16).

5. Doceniając kościół i wiernie służąc tam, gdzie 
Bóg nas umieścił. Praca dla Boga w kontekście 
braterstwa sprawia, że czuwamy i nie zasypiamy.

6. Unikając złych procesów myślowych. Pewien 
człowiek opisał decyzję podjętą wiele lat wcześniej. 
Mimo że jego kościół nie uznawał telewizji i radia, 
on sam stwierdził, że może ich używać bez pono-
szenia duchowej szkody. Miał również pewne pro-
blemy z braterskimi relacjami, więc opuścił spo-
łeczność i poszedł do innej. Tamta po jakimś czasie 
zaczęła akceptować rozwody i powtórne małżeń-
stwa, z czym nie mógł się pogodzić. Dlatego opu-
ścił i to zgromadzenie, przenosząc się do kolejnego. 
Wkrótce i ono zaczęło przyzwalać na rozwody  
i powtórne małżeństwa. Co miał w tej sytuacji 
zrobić? Przejawiając złe wzorce myślowe, ludzie 
zasypiają tak łagodnie i powoli, że nawet tego 
nie zauważają. Musimy podejmować decyzje 
oparte na prawdzie. Musimy szukać woli Bożej 

i konsultować się z braćmi. W ten sposób unik-
niemy kolejnych faz zapadania w letarg.

7. „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciw-
nik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo 
by pożreć” (1 P 5,8). Trzeźwość oznacza rów-
nież czuwanie i poważne branie pod uwagę kon-
sekwencji wyborów dotyczących wieczności. 
Unikamy letargu, mając na sobie całą zbroję Bożą  
(Ef 6,10-18).

8. „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, 
o której Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 25,13). 
Jezus powraca i weźmie do domu tych, którzy czu-
wają i czekają na Niego. Z pewnością warto włożyć 
wysiłek w to, żeby nie zasypiać − dla dobra własnej 
duszy, dla dobra własnej rodziny i dla dobra znajo-
mych. „Dlatego, umiłowani, oczekując tego, sta-
rajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez 
skazy i nienaganni, w pokoju” (2 P 3,14).

Zaczerpnięto z The Christian Contender, październik 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
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13Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście 
mogli przeciwstawić się w dzień zły,  

a wykonawszy wszystko, 
ostać się. 14Stańcie 

więc, przepasawszy 
wasze biodra prawdą, 
przywdziawszy pancerz 

sprawiedliwości; 15  

I obuwszy nogi w gotowość 
ewangelii pokoju. 16A przede 

wszystkim weźcie tarczę 
wiary, którą będziecie mogli 

zgasić wszystkie ogniste strzały złego. 
17Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, 

którym jest słowo Boże. List do Efezjan 6,13-17
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Lata 67-367
Przesądy i religijność były na porządku dziennym 

w pierwszych wiekach historii chrześcijaństwa. Każdy 
wyznawał jakąś religię, choć dla większości zasadzała 
się ona na obłaskawianiu rozlicznych bóstw. Niektóre 
prądy filozoficzne wpływały na Kościół bardziej od 
innych, więc niektórzy wierzący szybko przejmowali 
różne błędne idee. Popadali oni w herezje głoszone 
przez nauczycieli, którzy uważali się za chrześcijan, 
lecz wyznawali fałszywe nauki, dlatego nazywano ich 
heretykami.

Heretycy
Wedle najprostszej definicji heretyk to „fał-

szywy nauczyciel”, a w związku z tym herezja to 
„fałszywa nauka”.

W Nowym Testamencie określenie heretyk jest 
użyte tylko raz. Apostoł Paweł napisał to Tytusa, 
młodego współpracownika działającego na 
Krecie, zalecając mu właściwy sposób traktowa-
nia fałszywych nauczycieli w kościele: „Heretyka 
po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj; 
Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grze-
szy, i sam siebie osądza” (Tt 3,10-11).

Znaczenie tego słowa jest całkiem proste, lecz 
śledząc historię Kościoła widzimy, że będzie ono 
wymagało rozszerzenia definicji oraz dodatko-
wych wyjaśnień.

Judaizujący głosili legalistyczne przestrze-
ganie Prawa Mojżeszowego, natomiast 
antynomiści głosili „wolność”.

Najwcześniejsze fałszywe nauczanie, z jakim musiał 
zmierzyć się Kościół, prawdopodobnie pochodziło 
od chrześcijan pochodzenia żydowskiego głoszą-
cych, że poganie (nie-Żydzi) muszą przestrzegać Prawa 
Mojżeszowego, żeby mogli zostać zbawieni. Widzieliśmy 
już, w jaki sposób rozwiązano ten problem podczas tzw. 
Soboru Jerozolimskiego (Dzieje Apostolskie, rozdz. 
15) i jakie zamieszanie wprowadzali „judaizujący” jesz-
cze przez jakiś czas potem. Różne odmiany tej fałszy-
wej nauki pojawiały się jeszcze na przestrzeni historii 
Kościoła i pojawiają się nadal.

Antynomiści głosili „wolność”. Antynomista to 
osoba występująca przeciwko prawu. Antynomizm 
jest z grubsza biorąc przeciwieństwem judaizowania − 
jego przedstawiciele głosili, że wolność od legalizmu 

Rozdział 7, część pierwsza —Keith Crider

Skutki falszywych nauk  
w Kościele

_
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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jest równoznaczna z „licencją na grzech”. Prawie za 
każdym razem, gdy Paweł ostrzegał przed judaizują-
cymi, jednocześnie sprzeciwiał się antynomizmowi. 
Inni autorzy Nowego Testamentu również potępiali 
tę naukę.

Piąty rozdział Listu do Galacjan jest jednym z tek-
stów, w których Paweł mówi zarówno o idei legali-
zmu, jak i antynomizmu. W wersecie pierwszym pod-
sumowuje swoje wystąpienie przeciwko legalizmowi 
w słowach: „Trwajcie więc w tej wolności, którą nas 
Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod 
jarzmo niewoli”. Jarzmem niewoli nazwał obowiązek 
obrzezywania się pogan oraz legalistyczne przestrze-
ganie przez nich Prawa Mojżeszowego. Potem w wer-
secie trzynastym dodaje: „Bo wy, bracia, zostaliście 
powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wol-
ności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni 
drugim”. Tutaj ostrzega przed nauką antynomizmu.

Antynomizm był problemem przewijającym się  
w różnych okresach historii Kościoła. W wielu współ-
czesnych nam społecznościach żyje i ma się dobrze, 
choć rzadko jest określany w ten sposób.

Z kolei gnostycy łączyli greckie idee filo-
zoficzne z niektórymi aspektami doktry-
ny chrześcijańskiej.

Autorzy ksiąg Nowego Testamentu odnosili się rów-
nież do fałszywych nauk gnostyckich, choć w sposób 
niezbyt dla nas dostrzegalny. Jednak współcześni im 
czytelnicy szybko rozpoznawali aluzje do gnostycy-
zmu, który był wówczas bardzo rozpowszechniony. 
„Chrześcijańska” wersja gnostycyzmu pojawiła się 
jeszcze za czasów nowotestamentowych i trwała do 
połowy II wieku, zanim przeminęła z biegiem czasu. 
Mimo to, podstawy tej herezji wracały co jakiś czas 
na przestrzeni kolejnych lat.

Gnostycyzm pojawiał się pod wieloma postaciami 
i posiadał wiele odmian. Przyjrzymy się teraz kilku 
poglądom leżącym u podstaw większości z nich. 
Można by zadać pytanie: Jak ktokolwiek może wie-
rzyć w coś takiego? Wielkie powodzenie gnostycyzmu 
wskazuje nam na głębię ludzkich przesądów oraz 
łatwość, z jaką człowiek jest gotów uwierzyć w dzi-
waczne poglądy filozoficzne. Miejmy to na uwadze, że 
gnostycyzm, jak już wspomnieliśmy, stanowił próbę 
połączenia chrześcijaństwa z ówczesną myślą grecką.

Ta nauka nie była chrześcijańska, choć jej głosiciele 
włączyli w swój system idee pochodzące: 1) ze Starego 
Testamentu, 2) z chrześcijaństwa, 3) od filozofów grec-
kich takich jak Sokrates czy Platon; a do tego wszyst-
kiego dodawali jeszcze nawet elementy mistycznych 
religii wschodnich. Na poparcie swoich tez gnostycy 
posługiwali się również alegorycznymi metodami 
interpretacji Biblii. Na przykład, jedno z ich ugrupo-
wań użyło wieku Jezusa w momencie Jego chrztu (30) 
i dodając do tego liczbę godzin z Jego podobieństwa  
w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza próbowali udo-
wodnić liczbę istot składających się na wyznawane 
przez nich „bóstwo”. Okazało się, że nawet niektórzy 
chrześcijanie dali się przekonać takiemu sposobowi 
interpretacji Pisma. 

Elementem gnostycyzmu była „tajemna” wiedza. 
Gnostycyzm miał wiele kluczowych aspektów: między 
innymi podkreślał, że „zbawienie” można osiągnąć 
poprzez nabycie „tajemnej” wiedzy (czyli po grecku 
gnosis). Wyznaje również dualistyczny pogląd na stwo-
rzenie − czyli że istnieje dwóch bogów, jeden dobry,  
a drugi zły. W tym systemie było to konieczne, ponie-
waż zakładał on, że wszelka materia jest zła, a dobre 
jest tylko to, co duchowe. Dlatego starotestamentowy 
Jahwe, który stworzył materię, był przez nich uwa-
żany za złego boga. Natomiast według nich dobry bóg 
nie ma nic wspólnego z materią, więc Jezus nie mógł 
być jego synem, skoro przybrał ludzkie (materialne) 
ciało.

Gnostycy wypaczyli obraz Jezusa. Kim zatem jest 
Jezus w tym systemie? Cóż, gnostycki „dobry bóg” 
objawiał wiele swoich „emanacji”. Mogli to być 
mniejsi bogowie wywodzący się z dobrego boga. 
Prawdopodobnie można by ich nazywać jego stwo-
rzeniami. Niektóre z tych emanacji same się objawiały  
w formie kolejnych emanacji. Niektórzy gnostycy 
uważali, że starotestamentowy Jahwe był pochodną 
jednej z nich.

Aby odkupić ludzkość od zła związanego z materią, 
dobry bóg zesłał na świat jedną ze swych słabszych 
emanacji, czyli Chrystusa, żeby przyniósł ludziom 
zbawczą wiedzę (gnosis).

Jednak ponieważ materia jest sama w sobie zła,  
a ludzkie ciała są materialne, Chrystus nie mógł 
być prawdziwym człowiekiem. Niektórzy nauczali, 
że Chrystus jedynie zamieszkiwał w ciele człowieka 
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Jezusa i odszedł, zanim On umarł. Inni mówili, że 
Chrystus posiadał jedynie ciało pozorne. To naucza-
nie nazywa się doketyzmem, a sam termin wywodzi się 
od greckiego słowa „wydawać się” lub „pozorować”.

Nowy Testament ostrzega przed gnostycyzmem. 
Apostoł Jan ostrzegał przed błędami gnostyków: 
„Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który 
wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest  
z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus 
Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to 
duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi 
i już teraz jest na świecie” (1 J 4,2-3). Zwróćmy uwagę 
na określenie w ciele.

Apostoł Paweł w 1 Liście do Tymoteusza 
6,20 ostrzega przed pewną formą gnostycyzmu: 
„Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj 
pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń 
rzekomej wiedzy [tutaj użył greckiego słowa gnosis]”. 
W Liście do Kolosan Paweł rozprawia się z wieloma 
fałszywymi poglądami związanymi z gnostycyzmem. 
W swoich listach Paweł, Jan i Piotr przekazują wiele 
pozytywnego nauczania dotyczącego prawdziwej 
wiedzy, która zbawia wierzących: poznania Chrystusa.

Gnostycy wypaczyli doktrynę o zbawieniu. Według 
gnostyków „zbawienie” oznaczało świadomość przy-
należności do grona „wybranych”. Wybranie miało 
polegać na tym, że dobry bóg (lub jedna z jego ema-
nacji) udzielił niektórym ludziom zalążka wiedzy albo 
iskry światłości. Nie wszyscy ludzie ten zalążek posia-
dają, ale jeśli ktoś go w sobie rozpoznał (mając o tym 
wiedzę − czyli znowu gnosis), mógł być pewny osta-
tecznego zbawienia, które oznaczało zjednoczenie  
z dobrym bogiem lub z jedną z jego emanacji. Chrystus 
zstąpił na ziemię, by przynieść tę iskrę boskości każ-
demu wybranemu.

Nauczanie gnostyków skutkowało odmiennymi 
stylami życia. Idea, że materia jest zła sama w sobie, 
zniechęciła niektórych gnostyków do zawierania mał-
żeństw, ponieważ płodząc potomstwo, zamykaliby 
więcej dusz w pułapce ciała. Ta grupa miała tendencję 
do ekstremalnej ascezy, bo tak pojmowali zapieranie 
się siebie. Jedli niewiele i bardzo niedbale, odmawia-
jąc sobie nie tylko wygód, ale nawet realizacji podsta-
wowych potrzeb życiowych. Inni poszli w przeciwle-
głą skrajność. Stwierdzili, że skoro materia i duch nie 

mają ze sobą nic wspólnego, to fizyczne aspekty życia 
nie mają znaczenia. Doszli do wniosku, że mogą grze-
szyć, ile tylko chcą, jeśli dotyczy to fizycznych przy-
jemności. Nietrudno zrozumieć, dlaczego niektórzy 
uważali chrześcijan za nikczemników, jeśli mieli do 
czynienia wyłącznie z takim (czyli gnostyckim) typem 
„chrześcijaństwa”.

To wszystko wydaje nam się dziwne i niewyobra-
żalne − a przecież powyższy opis jest i tak dość uprosz-
czony. Gnostycyzm stanowił jednak pewien system 
sklecony z wielu ówczesnych „mądrości” na temat 
stworzenia, zła i kuszenia.

Istnieje gnostycyzm starożytny i nowoczesny. 
Odwoływanie się do tajemnej wiedzy miało miejsce 
od początku historii ludzkości. Kusząc Ewę, szatan 
zaoferował jej poznanie dobra i zła. Zdaniem nie-
których gnostyków szatan zrobił w ten sposób coś 
dobrego, uwalniając człowieka z więzienia materii.

Idea wiedzy tajemnej była bardzo popularna nie 
tylko w czasach nowotestamentowych, ale później 
również. Nawet dzisiaj ludzie chwytają się „cudow-
nych terapii”, wyjaśnień pochodzących z „zagubio-
nych ksiąg biblijnych” czy poglądów o „polach energe-
tycznych” mających dostarczyć prawidłowe poznanie. 
Człowiek zawsze instynktownie szukał takiego pozna-
nia, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jego duch 
poszukuje poznania Boga.

Kościoły nie są z definicji odporne na szuka-
nie „wiedzy tajemnej” wykraczającej poza naucza-
nie zawarte w Biblii. Kościół rzymskokatolicki przez 
wieki zachowywał się podobnie do gnostyków. 
Czerpie swoje poznanie nie tylko z pism apostołów  
(z Nowego Testamentu), lecz uznaje inne źródło obja-
wienia (traktując je jako równoważne Pismu) nazywa-
jąc je tradycją apostolską, którą Piotr i inni apostoło-
wie rzekomo przekazali swoim następcom w formie 
ustnej.

—ciąg dalszy nastąpi

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—Gary MillerRozdział 8

Każda istota ludzka na tej ziemi pragnie transcen-
dentnej1 relacji i szuka czegoś większego i potężniej-
szego. Ludzie zawsze napotykali przeszkody; mamy 
jakieś wbudowane pragnienie bóstwa, które mogłoby 
zaingerować w nasze problemy i je rozwiązać. Ludzkość 
oddawała cześć słońcu, księżycowi, górom, a nawet 
zwierzętom i położeniom geograficznym. W pogoni 
za żywym bogiem ludzie czcili nawet innych ludzi2, 
ogłaszając cesarzy i królów istotami nieśmiertelnymi, 
zdolnymi do zapełnienia wewnętrznego pragnienia 
transcendencji. Dzisiejsi sportowcy, aktorzy filmowi  
i gwiazdy rocka przyjmują uwielbienie. Lecz w końcu 
każdy z nich umrze, dowodząc swojej śmiertelności − 
takiej samej jak ludzie, którzy oddają im cześć.

Bóg Biblii objawił samego siebie ludzkości na wiele 
sposobów. On pragnie, żeby ludzie oddawali Mu 
wyłączną cześć, ale z taką relacją wiążą się pewne pro-
blemy. Po pierwsze, ten żywy Bóg prawie zawsze pozo-
staje niewidzialny. To się ludzkości nie podoba. Człowiek 
lubi widzieć to, czemu oddaje cześć! Po drugie, ten żywy 
Bóg żąda nie tylko zewnętrznych przejawów kultu, ale 
również posłuszeństwa i osobistej odpowiedzialno-
ści. Każdy człowiek pragnący relacji z Nim wzdraga 
się przed poddaniem Mu swojej woli. Dlatego szuka-
jąc bóstwa, które wypełni wewnętrzną pustkę w sercu,  
a jednocześnie nie oczekuje zbyt poważnej odpowie-
dzialności, człowiek zwrócił się do czegoś innego.

1 Transcendentnej − czyli nadzmysłowej, wykraczającej poza zmysły ludzkie, funkcjonującej 
w sferze duchowej − przyp. red.
2 Dz 12,22.

Jedną z najbardziej zdumiewających cech ludzkości 
jest nasza skłonność do oddawania czci przedmiotom, 
które własnoręcznie zrobiliśmy. Brzmi to groteskowo, 
ale widzimy tę tendencję w całym Starym Testamencie 
i w wielu rejonach współczesnego świata. Ludzie wyko-
nują obrazy i figury z drewna i kamienia, klękają przed 
nimi i ogłaszają ich wspaniałość. Prorocy jeden po 
drugim nazywali to głupotą. Odwoływali się do Bożego 
prawa i ludzkiego rozsądku. Zauważmy tę logikę  
w Psalmie 115. Autor opisuje absurdalność oddawania 
czci czemuś, co nie ma w sobie życia ani żadnej mocy 
czy zdolności!

 „Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ludz-
kich. Usta mają, ale nie mówią; mają oczy, ale 
nie widzą. Uszy mają, ale nie słyszą; mają noz-
drza, ale nie czują. Ręce mają, ale nie dotykają; 
mają nogi, ale nie chodzą; ani gardłem swoim 
nie wydają głosu. Niech będą do nich podobni 
ci, którzy je robią, i wszyscy, którzy im ufają.”3

Po co szukać pomocy u martwych przedmiotów, które 
mogą mniej niż my? Ta skłonność pokazuje, jak bardzo 
potrzebujemy oddawać czemuś chwałę, nawet jeśli to 
jest tylko rzeźba. Lecz psalmista na tym nie kończy. 
Pisze dalej: „Izraelu, ufaj PANU; on jest ich pomocą  
i tarczą.”4

3 Ps 115,4-8.
4 Ps 115,9.

Bóg i Google

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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Zamiast klękać przed bożkiem, który nie może 
mówić, słyszeć, wąchać ani się poruszać − bożkiem 
wiedzącym mniej niż wy − oddajcie chwałę żywemu 
Stwórcy! Uwielbiajcie Boga, który stworzył wszech-
świat i potrafi zaradzić waszym problemom! Taki powi-
nien być oczywisty wniosek. Ale oczywiście wracamy 
do pierwotnego problemu: ten żywy Bóg wymaga ule-
głości i pociąga do odpowiedzialności. A my nie lubimy 
kwestionowania naszych działań. Tak naprawdę czło-
wiek potrzebuje czegoś wystarczająco potężnego, żeby 
mogło zaspokoić jego potrzeby, a jednocześnie pozwo-
liło mu żyć tak, jak mu się podoba.

Wielu ludzi uważa, że znaleźli coś takiego w techno-
logii, a szczególnie w jednym z jej osiągnięć, jakim jest 
internet. To potężne narzędzie, które dostarcza odpo-
wiedzi na ludzkie pytania; wiele osób widzi w nim 
najlepszą drogę do lepszego świata. Kevin Kelly jest 
autorem pewnej ciekawej obserwacji: „We wszystkich 
kulturach przed siedemnastym wiekiem, cichy i stop-
niowy postęp był przypisywany działaniu bogów albo 
jedynego Boga. Działo się tak, dopóki postęp nie został 
uwolniony od tego, co boskie i przypisany nam samym. 
Wtedy zaczął się karmić sam sobą”5.

Zdaniem tego autora postęp technologiczny przy-
spieszył, gdy ludzie uwolnili się od myśli, że istnieje 
jakiś bóg poza nimi. Teraz mamy coś, co własnoręcz-
nie zrobiliśmy i co wreszcie daje nadzieję na ulepszenie 
świata. Wprawdzie postrzeganie internetu jako odpo-
wiedzi na problemy ludzkości może być z początku 
dziwną ideą, lecz zauważmy kilka cech, które on 
posiada i zastanówmy się, dlaczego człowiek mógłby 
odczuwać pokusę, by zaufać mu, a nawet oddać chwałę 
jego potężnej mocy.

Wszechobecny. Widzimy wielkie wysiłki czynione  
w kierunku zapewnienia dostępu do internetu dosłow-
nie wszystkim ludziom na świecie. Jeszcze kilka lat temu 
wydawało się to nieosiągalne. Do wielu odległych zakąt-
ków ziemi nie można było nawet doprowadzić kabli 
telefonicznych. Teraz łączność bezprzewodowa usu-
nęła ten problem, a określenie „wszechobecny”, które 
dotychczas przypisywano wyłącznie Bogu, jest używane 
w stosunku do internetu. Jak stwierdził jeden z liderów 
w dziecinie tej technologii: „Jeśli mogę googlować, to 
jestem w stanie znaleźć wszystko, wszędzie i w każdym 
momencie. Dlatego właśnie uważam, że Google w połą-
czeniu z wi-fi jest trochę jak Bóg. Bóg jest bezprzewo-
dowy, Bóg jest wszędzie i Bóg wie wszystko”6.

5 Kevin Kelly, What Technology Wants, Penguin Books, New York, 2010, s. 89.
6 Thomas L. Friedman, “Is Google God?” The New York Times, June 29, 2003, <http://www. 
nytimes.com/2003/06/29/opinion/is-google-god.html>, dostęp 03.07.2017.

Nigdy wcześniej w historii ludzkości nie mówiono  
o wszechobecności czegokolwiek oprócz Boga.

Zawsze pewny. Ponieważ internet jest rozprzestrze-
niony w wielu krajach na niezliczonej sieci serwerów, 
bardzo trudno byłoby go zatrzymać. Brak prądu na 
jednym obszarze mógłby zastopować przepływ informacji 
właśnie tam na jakiś czas, ale dane nie zostałyby utracone. 
To daje użytkownikom poczucie pewności i bezpieczeń-
stwa. Nawet same pojęcia takie jak umieszczenie infor-
macji „w chmurze” sugeruje bezpieczeństwo wykracza-
jące poza problemy, z jakimi ludzkość na co dzień ma do 
czynienia. Mimo obaw związanych pożarem, powodzią 
czy innymi klęskami żywiołowymi zagrażającymi zgro-
madzonym informacjom, umieszczenie ich „w chmurze” 
może pozwolić użytkownikom odetchnąć i zapomnieć  
o potencjalnych stratach. Wszystko zawsze będzie dobrze, 
bo przecież internetu nie da się wyłączyć. Jak pisze Kelly: 
„Gdybyśmy chcieli wyłączyć w tej chwili cały internet, 
to byłby z tym problem (…). Jest on zaprojektowany  
w taki sposób, żeby nie można go było wyłączyć w cało-
ści. Nigdy”7.

Wszechwiedzący. W wyszukiwarce Google możecie 
wpisać dowolne pytanie. Bez względu na to, jak będzie 
trudne, zawsze otrzymacie jakąś odpowiedź. Może ona 
brzmieć „nie znaleziono rezultatów”, ale Google nigdy 
wam nie odpowie „nie wiem”. Zawsze odpowiada w taki 
sposób, żeby wzmagać w użytkownikach przekonanie, że 
internet jest wszechwiedzący. Możecie zapytać „Kim był 
Jezus Chrystus?” albo „Kto stworzył Boga” i natychmiast 
otrzymacie całe mnóstwo informacji. Możecie sobie  
z nich wybrać tę, która wam pasuje. To nam się podoba! 
Wreszcie jakaś wszechwiedząca moc jest chętna odpowie-
dzieć na każde trudne pytanie, pozostawiając ostateczny 
werdykt właśnie nam. I choć nasze egocentryczne „ja” 
lubi taki układ, to nawet bezbożny świat jest zaniepoko-
jony, do czego to może ostatecznie doprowadzić. Pewien 
psycholog z Harvardu wyjaśnia ten problem następująco:

„To szaleństwo, jeśli ktoś twierdzi, że te wszyst-
kie miliardy stron internetowych zostały rzetel-
nie sprawdzone i ocenione, a to wszechwiedzące 
źródło właśnie podało nam najlepszą z możliwych 
odpowiedzi. Że ktokolwiek lub cokolwiek szuka 
dla nas informacji, to odznacza się nieomylnością 
i wszechwiedzą. Google nie podaje wam obiek-
tywnie najlepszych informacji, tylko takie, któ-
rych według niego chcecie znaleźć” 8.

7 Kelly, s. 205.
8 Rick Paulas, “The Problem with Google’s Perceived Omniscience,” 13 lipca 2015, <https:// 
psmag.com/environment/how-google-helps-you-agree-with-yourself>, dostęp 04.07.2017.
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Wyszukiwarki takie jak Google są zaprojektowane 
tak, żeby uczyć się waszych preferencji i dostarczać 
informacji na podstawie poprzednich wyszukiwań. To 
może być pomocne, ale również zniekształca otrzy-
mywane rezultaty. Przez całe wieki człowiek szukał 
takiego boga! Takiego, który wie wszystko, odpowiada 
szybko na każde pytanie, a jego odpowiedź jest zgodna 
z naszymi pragnieniami. Pięknie! Wreszcie mamy boga, 
który nam służy! Potężne narzędzie, które podaje infor-
macje pasujące do naszych wcześniejszych poglądów  
i chęci! Porównajmy to ze Słowem Bożym, które kłuje, 
szturcha i zadaje ciosy naszemu sumieniu.

Bóg zaprojektowany na zamówienie
Podróżując po Kambodży, natknąłem się na wielki 

posąg stojący na środku ulicy. Samochody musiały 
korzystać z objazdu, żeby go ominąć szerokim łukiem. 
Nie mogłem się oprzeć zdumieniu nad głupotą bałwo-
chwalstwa. Dlaczego inteligentni ludzie ustawiają się 
w kolejce, żeby uklęknąć przed kawałkiem mosiądzu? 
Chciałem wysiąść z auta i krzyczeć: „Nie widzicie, że 
w tym bożku nie ma życia? On nie mówi, nie słyszy, 
nie myśli, ani wam nie odpowie! Po co oddawać mu 
chwałę?”.

Potem jednak musiałem sobie to jeszcze raz prze-
myśleć. Co by było, gdyby ten bałwan mógł mówić? 
Gdyby mógł odpowiedzieć na każde pytanie? Gdyby 
miał o wiele lepszą pamięć niż ludzie i umiał odpowia-
dać o wiele szybciej od nich? Wyobraźcie sobie jakiegoś 
bożka, który mógłby to wszystko robić natychmiast. 
Zaczynacie rozumieć, dlaczego niektórzy ludzie zaczęli 
traktować technologię jako coś więcej niż fizyczne 
narzędzie? Jesteście w stanie pojąć, dlaczego ludzie stwo-
rzeni przez Boga z rozpaczliwym pragnieniem oddawa-
nia czci, zwracają się ku elektronice, żeby to pragnie-
nie spełnić?

To nie ma na mnie wpływu!
Czytanie artykułów i książek na temat postępu 

współczesnej technologii działa na mnie trzeźwiąco. Jest 
oczywiste, że wielu widzi w nim nadzieję dla ludzko-
ści. Wielu pokłada ufność w technologii tak samo jak 
wcześniej wierzono w bogów, których podobiznom się 
kłaniano. Prowadząc badania, pocieszałem się myślą, że 
choć wiele osób robi sobie bożka z elektronicznej tech-
nologii, to dla mnie ona jest po prostu narzędziem. 
Innymi słowy: „Może to jest niebezpieczne dla innych, 
ale ja rozumiem to niebezpieczeństwo. Ono mnie nie 
dotyczy”. Czy technologia naprawdę nie ma na mnie 
wpływu? Bardzo łatwo jest kiwać głową nad innymi. 

Ale co by było, gdyby te narzędzia, które niewątpliwie 
bardzo ułatwiają pracę, zaczęły zmieniać moje postrze-
ganie Boga i bliźniego?

Wpływ na naszą relację z Bogiem
Zastanawiając się nad swoim życiem doszedłem do 

wniosku, że używanie technologii wpłynęło na to, jak 
postrzegam Boga. Dzieje się to na wiele subtelnych 
sposobów, których prawie nie zauważam. Technologia 
zapewnia uzyskiwanie natychmiastowych rezultatów 
bez wysiłku, bez względu na to, czy chodzi o używa-
nie koparki do przerzucania całych gór ziemi czy wpi-
sywanie pytania do przeglądarki o otrzymanie błyska-
wicznej odpowiedzi. To mi się podoba i po niedługim 
czasie błyskawiczne odpowiedzi zaczynają być dla mnie 
normą. Potem nie bardzo potrafię zrozumieć, dlaczego 
Bóg nie odpowiada tak szybko jak Google. Ten pro-
blem jest naturalny, a ludzie musieli się uczyć oczekiwa-
nia na Boże odpowiedzi na długo przed pojawieniem 
się technologii.

Czekanie na Boga zawsze testuje ludzką cierpliwość. 
Pismo wielokrotnie zachęca nas do oczekiwania Pana. 
Zauważcie, jak Dawid opisuje szukanie Boga: „PANIE, 
daj mi poznać twe drogi, naucz mnie twoich ście-
żek. Prowadź mnie w twojej prawdzie i pouczaj mnie, 
bo ty jesteś Bogiem mego zbawienia; ciebie co dzień 
oczekuję”9.

Dawid spędził w życiu wiele czasu na czekaniu. To 
nie było łatwe, lecz za jego czasów czekanie było normą. 
Ludzie spędzali długi czas w podróży i przygotowując 
posiłki. Wieści z pola bitwy odległego o kilka kilome-
trów dobiegały dopiero po godzinach. Dzisiaj żyjemy 
w „błyskawicznym” społeczeństwie. Jeśli temperatura 
w moim domu nie jest odpowiednia, przekręcam gło-
wicę termostatyczną i spodziewam się, że za chwilę 
nastąpi zmiana. Jeśli chcę napić się wody, otwieram 
kran i zakładam, że momentalnie popłynie woda. Jeśli 
potrzebuję się z kimś skontaktować, biorę do ręki tele-
fon, wybieram numer i chcę porozmawiać od razu, bez 
względu na to, w jakim miejscu kuli ziemskiej znajduje 
się mój rozmówca. Dawid nie był przyzwyczajony do 
błyskawicznego spełniania swoich pragnień, a mimo 
to zmagał się z oczekiwaniem na Boga. O ile bardziej 
byłby niecierpliwy, gdyby żył w kulturze błyskawicznej 
satysfakcji? Życie w „błyskawicznym społeczeństwie” 
wpływa na to, czego oczekujemy od Boga i jakie mamy 
z Nim relacje.

9 Ps 25,4-5.
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Unikanie dyscypliny
Przez wieki mędrcy byli znani z umiejętności narzu-

cenia sobie dyscypliny, a życie chrześcijańskie polega na 
chodzeniu z Bogiem w taki sposób. Pobożni mężowie 
słynęli z tego, że wstawali wcześnie rano, by rozmyślać 
nad Pismem Świętym, spędzali wiele godzin na modli-
twie i w poście szukali oblicza Bożego. Wiedzieli, co to 
znaczy cierpliwie czekać na odpowiedź od Pana. Gdzie 
są dzisiaj tacy ludzie? I dlaczego mielibyśmy się tym 
wszystkim trudzić, skoro odpowiedzi na każde pyta-
nie, jakie można sobie wyobrazić, są dostępne w prze-
glądarce internetowej?

W książce The Tech-Wise Family, Andy Crouch pisze: 
„Ponieważ technologia ma przede wszystkim ułatwiać 
nam życie, zniechęca do dyscypliny − szczególnie w tych 
sprawach, dzięki którym moglibyśmy się od niej trochę 
uniezależnić”10.

Twierdzę, że to wszystko wpływa na naszą ufność do 
Boga i relację z Nim bardziej, niż nam się wydaje. Skoro 

10 Andy Crouch, The Tech-Wise Family, Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 2017, s. 37.

w przeszłości ludzie chcieli odwracać się od Boga do 
kamiennych i drewnianych bożków, to o ileż bardziej my 
powinniśmy się upewnić, czy nasze serca nie odwracają 
się od żywego Boga do technologii? Jak powiedział już 
dawno temu Marshall McLuhan11: „Nadajemy kształt 
naszym narzędziom, a potem one kształtują nas”12.

Jezus powiedział, że nasza relacja z Ojcem jest najważ-
niejsza, a technologia jej zagraża. Mówił również o innej 
relacji, która jest „do niej podobna”13. W kolejnym roz-
dziale przyjrzymy się, jaki wpływ wywiera na nią tech-
nologia elektroniczna.

Fragment książki Surviving the Tech Tsunami
©2019 TGS International

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

11 Marshall McLuhan był kanadyjskim profesorem i kontrowersyjnym pisarzem w późnych 
latach sześćdziesiątych XX wieku. Pisał obszernie na temat technologii, a także wpływu mediów 
i pop-kultury. Zasłynął przepowiedzeniem powstania internetu, albo inaczej Globalnej Wioski, 
jak to określił. Przez wiele lat był agnostykiem, a potem pod wpływem twórczości G.K. Ches-
tertona nawrócił się na katolicyzm.
12 Marshall McLuhan, Understanding Media, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1964, 
s. xxi.
13 Mt 22,39.

Idea, że każdy pogląd jest tak samo właściwy jak każdy 
inny i że akceptacja różnych wzajemnie sprzecznych 
przekonań i praktyk prowadzi do harmonii, jest bardzo 
kusząca. Okazuje się jednak, że nie daje autentycznego 
pokoju w naszym pogubionym świecie. Oddala nato-
miast od Bożych standardów prawdy i sprawia, że jej 
wyznawcy robią to, co każdy uznaje za słuszne we wła-
snych oczach. Efektem jest brak szacunku dla władzy, 
porządku i moralności, co odwodzi wielu ludzi od szu-
kania pobożności, świętości i nieba. Juda pisał o ‘bez-
bożnikach, którzy obracają łaskę Bożą w rozpustę’. Tacy 
ludzie wprowadzają do Kościoła ludzkie filozofie, ‘zapie-
rając się naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa’.

Kiedy każdy stanie przed Bogiem w dniu sądu, wów-
czas na nic się nie przydadzą jego osobiste zasługi po 
otwarciu ksiąg. Kwestia posłuszeństwa Słowu Bożemu 
za życia nie będzie już względna. Własna perspektywa 

i preferencje nie będą miały żadnego znaczenia wobec 
przykazań Bożych. Łaska nie będzie już mogła nauczać 
i uzdalniać do porzucenia własnej głupoty (zob. Prz 
14,1-2).

„Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską” (Hbr 13,9). 
„Umacniać” to znaczy tyle co „stabilizować”. Kiedy życie 
staje się stabilne, wtedy przechodzi od stanu niepokoju 
i grzeszności do Bożej atmosfery pokoju i odpoczynku. 
Nasza własna ludzka cielesność jest niestabilna, zwodni-
cza, skłonna do szukania uników i „furtek w przepisach”. 
Tymczasem życie ustabilizowane łaską jest prowadzone 
prawdą i rządzone przez Ducha Świętego zamiesz-
kującego w nas. Stabilne życie pomaga nam wzrastać  
w Chrystusa, który jest Głową i pragnąć pokarmu  
w Jego Ciele, czyli Kościele (Ef 4,13-24). „Wzrastajcie 
zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa” (2 P 3,18). Dzięki niech będą Bogu za Jego 
łaskę, która uzdalnia nas do posłuszeństwa − czyli cho-
dzenia jedyną godną przyjęcia drogą do Niego i do nieba.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, wrzesień 2020
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Skuteczna łaska
—ciąg dalszy na str. 10
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Joanna chlusnęła wodą z wiadra na trawę i odstawiła 
mop do wyschnięcia. „Naprawdę się opłaciło − pomy-
ślała. − Przynajmniej umyłam tę zabłoconą 
podłogę w czasie, kiedy tata poszedł praco-
wać z chłopakami”. Zatrzymała się na 
chwilę, podziwiając lilie na rabatce,  
a potem weszła do domu. 

Jej wzrok omiótł kuchnię. Na 
blacie tkwił chaotyczny stos 
naczyń. Przeładowany kosz z pra-
niem na podłodze czekał, żeby 
wszystko rozwiesić na zewnątrz. „Trzeba 
jeszcze zebrać dzisiaj fasolkę” − przypomniała sobie 
Joanna. 

Westchnęła. „Tyle jest pracy w domu, a mamy nie 
ma i nie może pomóc. Od czego by zacząć?” − zasta-
nawiała się. Joanna podniosła kosz z praniem i ruszyła 
w kierunku sznura na pranie. Wzięła głęboki wdech 
świeżego, wiejskiego powietrza. „Moje ulubione zajęcie 
− myślała, przyczepiając spinaczami ubrania do sznura. 
− Chciałabym po prostu zostać sobie tutaj i pracować 
na rabatce kwiatowej. Też by się jej przydało wyplewie-
nie, ale gdzie indziej także jest co robić”. 

Postawiła kosz obok pralki i weszła do kuchni. 
„Chyba trzeba umyć te naczynia, zanim stos bardziej 
urośnie. Myślę sobie, że chłopcy mogli pozmywać, 
zanim wyszli belować siano. Gdyby tylko mama nie 
wyjechała dzisiaj. Czasem myślę, że mama powinna 
po prostu powiedzieć ‘nie’, kiedy siostra Małgorzata 
potrzebuje pomocy”.

Jarzmo Joanny
—D. K. R.

Myśli Joanny były coraz cięższe podczas zmy-
wania ogromnego stosu naczyń. „Wiem, że siostra 
Małgorzata potrzebuje pomocy, odkąd została wdową 

i że z trudem się porusza. Ale przecież na pewno 
ktoś inny też może czasem pomóc. Prawdą 

jest, że mama nie ma małych dzieci, więc 
pewnie uważa, że jej jest łatwiej pójść  
z pomocą niż innym”. W końcu Joanna 
włożyła ostatnią patelnię do płukania  

i pozwoliła jej obeschnąć. 
Kiedy mama weszła do kuchni, 

uśmiechnęła się z uznaniem. Czyste naczy-
n i a były ułożone na ociekaczu, a koszule i spodnie 
łopotały na wietrze przyczepione do sznura. 

− Tak bardzo ci dziękuję, Joasiu − powiedziała 
mama. − Wszystko wygląda wspaniale.

Joanna nie mogła się już powstrzymać od wybuchu 
frustracji. 

− O, mamo! − jęknęła. − Czemu muszę tyle praco-
wać? − sięgnęła po chusteczkę, żeby wytrzeć łzy. − Inne 
dziewczyny w moim wieku mają mnóstwo czasu dla 
siebie. Gosia powiedziała mi niedawno, że przeczy-
tała pięć nowych książek tego lata, a ja nie przeczyta-
łam ani jednej!

Nagle zauważyła na twarzy mamy oznaki znużenia 
i zapytała:

− Czy nie marzysz czasem, żeby nie musieć tak 
harować?

− Czasem naprawdę jestem zmęczona − odparła 
mama. Wydawała się patrzeć gdzieś obok Joanny, 

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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gdzieś na inny czas i miejsce daleko od ich domu na 
farmie.

− Wiesz − zaczęła. – Kiedy byłam małą dziew-
czynką, miałam trzy starsze siostry, które całkiem 
sprawnie radziły sobie z pracą w domu i ogrodzie. Nie 
musieliśmy też wykonywać żadnych prac na farmie, 
więc nigdy tak naprawdę nie nauczyłam się, co to jest 
ciężka praca. Kiedy tata i ja pobraliśmy się, uświa-
domiłam sobie, jak bardzo byłam zależna od moich 
sióstr. Musiałam się całkiem przestawić, żeby nie 
tylko nauczyć się dojenia krów, ale też pracy w domu. 
Ty już umiesz robić wiele z tych rzeczy. Jestem pewna, 
że nigdy nie będziesz żałować tego, czego nauczyłaś 
się jako nastolatka.

Joanna śmiała się do siebie, próbując sobie wyobra-
zić mamę jako młodą żonę, która dopiero uczy się, 
jak gotować dla głodnego rolnika i jednocześnie musi 
ogarnąć dom. 

− Powiedziałaś mi kiedyś, mamo, jak musiałaś uczyć 
się obsługiwać parowacz krok po kroku, bo bałaś się, 
że eksploduje. Ale w końcu nauczyłaś się go używać.

− Tak − oznajmiła mama, uśmiechając się do swoich 
myśli. − I uważałam, że nigdy nie nauczę się, jak zabi-
jać kury, ale tata cierpliwie mnie instruował.

− Chyba to dobrze, że ja teraz zdobywam wprawę 
w obsłudze różnych sprzętów i zabijaniu kur − pomy-
ślała głośno Joanna.

− Myślę, że uczysz się nawet czegoś ważniejszego − 
dodała mama.

− Czego?
− Jest taki werset w Biblii, który chcę przejrzeć  

i przeczytać z tobą − powiedziała mama.
Poszła do salonu i wróciła z Biblią. 
− Tu w Lamentacjach, rozdział 3, werset 27: 

„Dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swej mło-
dości”. Jestem pewna, że ten werset dotyczy zarówno 
młodych mężczyzn, jak i kobiet. Jeśli teraz nauczysz 
się pracować ciężko i oddawać część swojego czasu  
i energii, żeby służyć innym, nie będzie to dla ciebie 
trudne w późniejszym wieku. Będzie przychodziło 
bardziej naturalnie.

− Pewnie to prawda − zgodziła się Joanna. − Mamo, 
cieszę się, że ufasz mi na tyle, żeby pozostawić pod 
moją opieką dom, kiedy ty idziesz pomóc siostrze 
Małgorzacie. Wiem, że ona docenia twoją pomoc.  
W ten sposób możemy okazać jej, że nam zależy.

− I pamiętaj, Joanno − dodała mama – Jezus powie-
dział w Ewangelii Mateusza 11,28−30: „Przyjdźcie do 
mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, 

a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje 
jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokor-
nego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych 
dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje 
brzemię lekkie”. Odkryjesz, jak bardzo to jest praw-
dziwe w życiu, kiedy będziesz uczyć się od Jezusa. 

Joanna spojrzała na mamę z dzielnym uśmiechem.
− Dziękuję, mamo, za dobry przykład, którym 

zawsze jesteś dla mnie. Chcę uczyć się, jak nosić 
jarzmo Jezusa. I zastanawiałam się, czy nie zdrzemnę-
łabyś się po obiedzie, a ja w tym czasie zbiorę fasolkę. 
Może ją zapasteryzujemy, kiedy się obudzisz. Jeśli 
chcesz do mnie zaglądać, bo myślisz, że będę potrze-
bować instruktażu, to raczej nie jest to konieczne. 
Dzisiaj chyba poradzę sobie sama ze sprzętem.

− Ojej, dziękuję, Joasiu – ucieszyła się mama. − Tak, 
drzemka by mi się przydała.

Po zmyciu naczyń Joanna ruszyła do ogrodu z wia-
derkiem kołyszącym się u boku. 

− Jakie to dobre uczucie być potrzebną − mówiła 
do siebie. − Wiem, że dobrze jest, żebym nosiła moje 
jarzmo od młodości.

W miarę jak wiadro z zieloną fasolką robiło się coraz 
cięższe, serce Joanny stawało się lżejsze niż wcześniej 
tego dnia.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Strach
—Ellis Kropf

Współczesny świat, pełen kryzysów ekonomicznych 
i śmierci niezliczonych tysięcy ludzi wzmógł strach  
w wielu sercach. Strach jest wynikiem grzechu, który 
przyniósł ludziom chorobę, zarazę, głód, wojny i tym 
podobne zjawiska. 

Kiedy bogowie nauki, technologii i giełdy tracą kon-
trolę nad tymi wydarzeniami, ludzi ogarnia lęk. Jezus 
mówił o takim czasie, gdy „ludzie będą drętwieć ze stra-
chu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. 
Poruszą się bowiem moce niebios”

(Łk 21,26).
Cieleśni ludzie boją się wielu rzeczy. Boją się odrzu-

cenia, utraty własności i pozycji, a także załamania 
się stanu zdrowia. W spokojniejszych chwilach albo  
w obliczu śmierci boją się czasem sądu Bożego. „I aby 
wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią 
przez całe życie podlegali niewoli” (Hbr 2,15).

Wyobraźnia potrafi wywoływać lęk. Wyobrażamy 
sobie, że ktoś spóźniający się na spotkanie miał wypadek, 
albo że dyskomfort w naszym ciele jest oznaką śmier-
telnej choroby. Choć jest to możliwe, nasza wyobraź-
nia wielokrotnie wyolbrzymia te rzeczy. Karmienie się 
wiadomościami ze świata także napędza przerażające 
myśli. „Lęk przynosi udrękę” (1 J 4,18).

Strach w odpowiedzi powoduje koszmarne reakcje. 
Kiedy nastąpił krach na giełdzie w 1929 roku, niektó-
rzy wyskoczyli przez okno, popełniając samobójstwo. 
Kiedy dozorca więzienia w Filippi przeraził się, że jego 
więźniowie uciekli, wyciągnął miecz, żeby się zabić. 

Strach tworzy sidła (Prz 29,25). Może spowodować, 
że ludzie staną się niewiarygodni albo wyrzekną się 
Pana jak Piotr, albo nie będą się otwarcie opowiadać 
za prawdą, jak Józef z Arymatei, który był w tajem-
nicy uczniem, gdyż bał się Żydów (J 19,38). Wrogowie 
Nehemiasza próbowali zaszczepić w nim strach, aby 
doprowadzić do zatrzymania jego pracy. „Oni wszyscy 
bowiem straszyli nas (…). Zejdźmy się w domu Bożym 
(…). Przyjdą bowiem, aby cię zabić”. Jego odpowiedź 

była szlachetna: „Czy ktoś taki jak ja wszedłby do świą-
tyni, aby się ratować?” (Ne 6,9-11).  

Ten sam wróg w obecnym czasie próbuje zaszczepić 
lęk w dzieciach Bożych. Przychodzi z wątpliwościami 
i pytaniami. Jak możemy funkcjonować bez najnow-
szych wynalazków? On sprawia, że ludzie wyrzekają się 
prawdy, odrzucają ją na korzyść zwątpienia co do tego, 
jak można żyć zgodnie z Bożymi zasadami we współ-
czesnym świecie. 

Pytanie, które się pojawia pośród przerażających, 
globalnych wydarzeń brzmi: Jak chrześcijanin czuje 
się wśród tego wszystkiego i jak powinien się do nich 
odnieść? Czy ma się bać?

Każdy z nas posiada w sobie lęk pochodzący od 
Boga, który powstrzymuje nas od robienia głupich  
i niebezpiecznych rzeczy. Nie spacerujemy po krawę-
dzi stromych skał, stajemy z dala od działających urzą-
dzeń, nosimy okulary ochronne, prowadzimy samo-
chód ostrożnie i nie zbliżamy się do klatki z lwem. Ten 
lęk, który nas zdrowo chroni, nie powstrzymuje nas 
jednocześnie od okazywania posłuszeństwa Bogu czy 
wykonywania powierzonych przez Niego obowiązków. 
Nie jesteśmy wśród tych, którzy mówią: „Lew jest na 
dworze, będę zabity na środku ulicy” (Prz 22,13). 

Chrześcijanin przynosi swój strach do swojego nie-
biańskiego Ojca. Pośród wszystkich dobrych i złych 
kolei życia „PAN kieruje krokami dobrego człowieka  
i jego droga mu się podoba” (Ps 37,23). Jak ktoś napi-
sał: „U Boga nie ma przypadków”. Dopóki żyjemy  
w posłuszeństwie Jego woli, „wszystko współdziała dla 
dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są 
powołani według postanowienia Boga” (Rz 8,28). 

Jeśli swym Słowem Bóg planety trzyma
i baczy na ich żywiołowy pęd,
to czemu ja mam nagle nie dowierzać, 
że równie czujnie strzeże i mnie?
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Jakież poczucie bezpieczeństwa posiada święty, który 
żyje bez strachu na tym świecie. Jak wspaniałe jest 
to, że może przerzucić swoją troskę na Boga. Jaka to 
radość, że może oprzeć się na mocnych ramionach 
Boga i pamiętać o słowach niebiańskiego Ojca: „Ale 
teraz tak mówi PAN, który cię stworzył, Jakubie,  
i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się (…) Gdy 
pójdziesz przez wody, będę z tobą (…)” (Iz 43,1-2). 
Podobnie brzmią słowa Jezusa, kiedy Jego uczniowie 
bali się zagrażającej ich życiu burzy: „Czemu się tak 
boicie? Jak to jest, że nie macie wiary?” (Mk 4,40). 

Jeśli mogę powtórzyć za starzejącym się Dawidem: 
„PAN jest moją światłością i moim zbawieniem”, to 
mogę także powiedzieć: „Kogóż będę się bać? (…) 
Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje 
serce się nie ulęknie” (Ps 27,1-3). Ukryci w cieniu 
Wszechmocnego, nie musimy się bać „strachu noc-
nego ani strzały lecącej za dnia; ani zarazy, która przy-
chodzi w ciemności (…)” (Ps 91,5-6). 

Chociaż lęk powoduje udrękę, to wiara w Boga  
i miłość Boga, a także posłuszeństwo Bogu przy-
nosi ukojenie. „W miłości nie ma lęku, ale doskonała 
miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, 
nie jest doskonały w miłości” (1 J 4,18). 

Podczas gdy lęk powstrzymuje nas od posłuszeń-
stwa wobec woli Bożej, wiara daje nam siłę, aby iść 
naprzód pomimo ziemskiego strachu. Przez wiarę 
rodzice Mojżesza podjęli działanie, bo „nie ulękli się 
rozkazu króla” (Hbr 11,23). Przez wiarę Mojżesz „opu-
ścił Egipt, nie lękając się gniewu króla” (Hbr 11,27). 
Przez wiarę pierwsi chrześcijanie „szli wszędzie, gło-
sząc słowo Boże” (Dz 8,4). Przez wiarę anabapty-
ści odkryli na nowo chrzest. Przez wiarę różni ludzie 
przemycali Biblie do niebezpiecznych krajów. Choć 

ciało doznawało lęku, wiara zwyciężała. Uchwycili 
się obietnicy Boga w Księdze Objawienia 2,10: „Nic 
się nie bój tego”. Paweł zapewniał Tymoteusza, że 
Bóg nie daje „ducha bojaźni”, ale „mocy i miłości,  
i zdrowego umysłu” (2 Tm 1,7). Dziecko Boże wyko-
nuje swoje obowiązki pomimo fizycznego zagrożenia. 
Dziecko Boże jest posłuszne Bogu i przyjmuje tego 
konsekwencje.  

Jezus ustawił lęk w odpowiedniej duchowej perspek-
tywie, kiedy powiedział: „Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się 
raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w pie-
kielnym ogniu” (Mt 10,28). Jezus mówi tam dalej 
swoim słuchaczom, że nie muszą się bać fizycznych 
aspektów życia, ponieważ Bóg troszczy się nawet  
o wróble, a przecież ludzie mają nieporównanie więk-
szą wartość niż ptaki. 

W miarę jak nieszczęścia różnego rodzaju przeta-
czają się przez światową scenę, Boży ludzie nie muszą 
się bać, nie muszą tracić wiary w Bożą suwerenną moc, 
nie muszą zawodzić w posłuszeństwie wobec Słowa, 
ani przestawać być świadectwem wobec przerażonego 
świata. Raczej „spójrzcie w górę i podnieście głowy, 
gdyż zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28). 

Odwagi, odwagi święci lękliwi!
Te chmury, co straszą jak groźne olbrzymy,
wnet pękną od łaski, a wtedy nad wami
wytryśnie fontanna błogosławieństwami.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„NIE BÓJ SIĘ;  bo ja jestem z tobą. 
Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. 

UMOCNIĘ CIĘ,
 wspomogę cię i podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości.” 

Księga Izajasza 41,10
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Co mówi Biblia 
o skarbach serca?

Biblia mówi: 
„Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydo-

bywa ze złego skarbca złe rzeczy” (Mt 12,35). „I opowiedział im przypowieść: Pewnemu boga-
temu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. I rozważał w sobie: Cóż mam zrobić, skoro 
nie mam gdzie zgromadzić moich plonów? Powiedział więc: Zrobię tak: zburzę moje spichle-
rze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej 
duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale 
Bóg mu powiedział: Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowa-
łeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu”  
(Łk 12,16-21). „Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabły-
snął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. 
Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie  
z nas” (2 Kor 4,6-7). „Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce” (Łk 12,34). 

Dodatkowe refleksje:
Skarby serca są esencją tego, co dany człowiek kocha i dlaczego żyje. To co jest dla niego 

cenne, w wielkim stopniu wpływa na jego codzienne życie. Będzie to dotykało jego relacji  
z sąsiadami, znajomymi i rodziną. Boże wartości ukształtowane w wyniku oddania się Bogu 
będą sprawiać obfitość dobroci i służenia innym. I odwrotnie, człowiek, który jest przeko-
nany, że wszystko kręci się wokół niego, staje się niewrażliwy na potrzeby ludzi dookoła. 

Szatan stara się usilnie odwrócić naszą uwagę od skarbów. Tak jak w przypowieści o pewnym 
bogaczu, który skupił się na tym, co zrobić z obfitymi plonami i zatrzymał wszystko dla 
siebie, możemy żyć w wygodzie i na luzie. Możemy minąć się z rozpoznaniem Bożego prawa 
do naszej obfitości. Nasz wróg sugeruje nam wielką różnorodność ziemskich zainteresowań  
i bonusów, za którymi możemy się uganiać. Ale kiedy za nimi pędzimy, z pewnością tracimy 
niezniszczalne skarby wieczności. 

Tylko światło Boga poprzez dzieło Jezusa Chrystusa może nam pomóc rozpoznać auten-
tyczne skarby. Jego dzieło w naszych sercach zmienia obiekt naszej miłości. Otwiera nam 
perspektywę na to, co naprawdę ma znaczenie w wieczności i za czym musimy podążać, aby 
otrzymać nagrodę w niebie. Największym skarbem chrześcijanina jest pokój z Bogiem w jego 
sercu. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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− Jasiu, czas na strzyżenie! − zawołała mama  
w sobotni wieczór. Jaś podszedł i wdrapał się na stołek. 
Mama okryła jego ramiona pelerynką.

Mama zaczęła przycinać włosy Jasia. Bzzzzz! 
Przyjemnie było czuć, jak maszynka do strzyżenia 
włosów robi ślad wokół jego głowy. Jaś wyobrażał 
sobie, że maszynka to kombajn, a jego głowa to pole 
pełne zboża. Ciach, ciach. Kosmyki włosów fruwały 
wokół niego. Niektóre lądowały na nosie. Dmuchał na 
nie ustami i wtedy odpadały. 

Nareszcie maszynka do włosów przestała brzęczeć  
i mama oczyściła szczotką podkoszulek Jasia. Pasemka 
włosów leżały na kupce pod jego stopami. Potem 
mama wyłączyła maszynkę z kontaktu i zdjęła plasti-
kową osłonkę. Schowała całość do pudełka.

− Teraz pozamiatam te włosy − powiedziała. Wyszła 
z pokoju, aby znaleźć miotłę.

Głupia fryzura
Jaś sięgnął do pudełka i wyciągnął maszynkę do 

włosów. Jej ostrza wyglądały całkiem jak kombajn. 
Postanowił włączyć ją do kontaktu. Nacisnął przy-
cisk. Bzzzz! Ostrza zabrzęczały, ruszając się tam  
i z powrotem. 

Jaś umieścił maszynkę na czubku swojej głowy. 
Czekał przez chwilę. Następnie włączył urządzenie 
i poruszał nim tak samo, jak jedzie kombajn. Bzzz! 
Pasemka włosów zawirowały wokół jego twarzy. Jego 
oczy zrobiły się wielkie. Czy mamie się to spodoba? 
Spojrzał w kierunku pralni, gdzie przed chwilą 
zniknęła. 

Może mama nie zauważy. W końcu przecież tylko 
przystrzygł włosy w taki sam sposób, jak mama to 
wcześniej zrobiła. Jaś wyłączył maszynkę. Kiedy wła-
śnie ją chował do pudełka, mama weszła do pokoju  
z miotłą. 

− Jasiu, co ty robisz...? Och! − Spojrzała na maszynkę 
i na głowę Jasia. − Jasiu, całkiem ogoliłeś sobie część 
głowy!

Sięgnął ręką i poczuł szorstką szczecinę. 
− Oj, synku! Czy nie wiedziałeś, jak działa maszynka? 

− zapytała mama. Poprowadziła go do wielkiego lustra 
w łazience. Tam Jaś mógł dojrzeć czubek swojej głowy. 
Wzdłuż jednego pasa strzyżenia widać było gołą skórę 
zamiast włosów.

Jego oczy zrobiły się wielkie.
− Mamo! Nie mam włosów!
− Jasiu, to nie było mądre! Naprawdę nie wiedziałeś, 

co maszynka zrobi na twojej głowie?
− Przykro mi, Jasiu, ale trochę to potrwa, zanim 

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

DZIECI
kącik dla
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włosy ci odrosną − mama wyraziła delikatnie swoje 
współczucie.

Nazajutrz w drodze do kościoła Jaś był zmartwiony. 
Nie chciał, żeby inni zauważyli jego głupią fryzurę. 
Założył na głowę włóczkową czapkę, żeby to ukryć. 
Był szczęśliwy, że tata pozwolił mu nosić tę czapkę do 
chwili, kiedy wejdą do kościoła. 

− Niestety, Jasiu, będziesz musiał zdjąć czapkę  
w kościele − przypomniał mu tata łagodnie. − Wiem, 
że to będzie dla ciebie niełatwe, ale na pewno każdy 
zrozumie.

Jaś zwiesił głowę w drodze do wejścia. Brat Jan powi-
tał tatę, a następnie zwrócił się do Jasia z uśmiechem:

− Dzień dobry, Jasiu.
Jaś był szczęśliwy, że brat Jan nie skomentował jego 

fryzury. 
Następny był brat Andrzej. Uścisnął rękę Jasia  

i przywitał się z nim normalnie, jak zwykle. Brat Rafał 
powitał tatę i uśmiechnął się do Jasia, również ściska-
jąc jego dłoń. 

Jaś zaczął się uspokajać, siedząc obok taty i śpiewa-
jąc pieśń na rozpoczęcie. Chociaż nikt nie powiedział 
nic na temat jego bezsensownej fryzury, chętnie myślał  
o powrocie do samochodu i założeniu czapki na głowę. 

O, jak żałował teraz, że wziął w swoje ręce tę 
maszynkę do ścinania włosów! Poczuł wielką ulgę, 
kiedy jego włosy odrosły na tyle, że mama mogła je 
znowu ostrzyc i wyrównać.

Tym razem, gdy mama wyszła z pokoju po miotłę, 
Jaś spojrzał tylko na maszynkę w pudełku. Pamiętał, 
jak wyglądała jego głowa, kiedy ujrzał się z wygolo-
nym pasem w lustrze. Pamiętał, jak było mu smutno. 
Przypomniał sobie, jak trudno było czekać, aż włosy 
mu odrosną. 

Zostawił maszynkę w pudełku. Nie miał zamiaru jej 
znów testować na swojej głowie.

Zaczerpnięto z Wee Lambs, czerwiec 2021
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pewnego zimnego, śnieżnego dnia Śnieżynka urodziła 
cztery małe kocięta! Zwiniętym w sianie przy swojej matce 
kociakom było przytulnie i ciepło. Andrzejek i Miriam byli 
szczęśliwi. Podobały im się malutkie czarno-białe kociaki. 

Andrzejek chciał wziąć kotka do ręki, ale mama 
powiedziała:

− Nie, Andrzejku. Jeszcze nie teraz. Są zbyt malutkie, żeby 
je brać. Najpierw niech podrosną. Mama kotka nie będzie 
zadowolona, jeśli je teraz weźmiemy.

− Patrz, mamo − powiedziała Miriam. − Szczekuś też chce 
zobaczyć kociaki! − Szczekuś wsadził łapę na podajnik do 
siana. Spojrzał tęsknie na kocięta.

− Chodźcie, dzieci, powiedzcie kociakom „dobranoc”. 
Czas do domu − oznajmiła mama.

Nazajutrz rano mama wyszła na zewnątrz. Nagle usły-
szała smutne, cichutkie „miau”. Skąd ten dźwięk dochodzi? 
Spojrzała na Szczekusia, ale przecież pies nie miauczy. 

Następnie zajrzała do budy. W środku był maleńki, biały 
kociak. Cały mokry i zmarznięty. Szczekuś poszedł do budy 
z kociakiem. 

Mama podniosła kociaka, ale pies także chciał go mieć. 

− Nie, Szczekuś. Nie wolno ci zabierać kociaka od mamy. 
On nie może mieszkać w budzie. Kotek płacze, chce do 
mamy.

Mama zabrała maleństwo do kuchni, żeby je ogrzać. Po 
jakimś czasie powiedziała:

− No dobrze, Andrzejku. Możesz pójść z Rachelką  
i zanieść kociaka z powrotem do jego mamy.

Andrzejek i Rachelka położyli kociaka z powrotem na 
sianie przy jego mamie. Maleństwo było szczęśliwe, że jest 
przy niej. Zwinęło się w kłębek, żeby się ogrzać. 

Szczekuś także przyszedł. Rachelka popatrzyła na 
pieska. 

Szczekuś i kocięta
L. Martin
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Julka wcisnęła okulary głębiej na nos. Stała przy stole 
i przyglądała się, jak mama nakłada okrągłą 
łyżką kulki ciasta na blaszkę. Podskoczyła 
z radości. Mniam! Ależ ona prze-
padała za ciepłymi ciasteczkami  
z kawałkami czekolady! 

Mama otworzyła drzwiczki pie-
karnika i Julka pochyliła głowę w kie-
runku zegarka. Ojoj, coś było nie tak z okula-
rami! Czuła, że się poluzowały i przekrzywiły. 

– Mamo, popatrz na moje okulary − Julka zdjęła 
je ostrożnie. Nagle jakaś maleńka część spadła na 
stół, odbiła się od niego i zniknęła gdzieś na podło-
dze. Zaraz potem jedno szkło wypadło wprost na dłoń 
Julki!

– O, nie! Mamo! Ta maluśka śrubka wypadła mi  
z okularów, a tata będzie jej potrzebował do naprawie-
nia. − Dziewczynka pochyliła się, żeby szukać śrubki. 
– Ale ja nie wiem, gdzie jest − powiedziała.

Mama zostawiła blaszkę z ciastkami na stole i zdjęła 
rękawicę kuchenną. Podeszła i powiedziała: 

– Pomogę ci. − Uklękła obok Julki. 
Julka ostrożnie przesuwała dłonią po podłodze. 

Pamiętała, jak malutka wydawała się ta śrubka w jej 
okularach. Trudno będzie ją wypatrzyć. Wtedy przy-
pomniała sobie, że przecież dla Boga dostrzec ją to 
nic trudnego. Więc szukała jej dalej i modliła się: 
„Drogi Boże, Ty znasz to miejsce, gdzie jest śrubka. 
Jeśli chcesz, pokaż mi ją. Proszę, pomóż mi ją znaleźć, 
jeśli to Twoja wola”.

I właśnie wtedy ją zobaczyła! Tak, tę 
maleńką czarną śrubkę na podłodze. 

– Jest! Patrz, mamo! − wykrzyknęła, 
podnosząc ją pomiędzy palcami.

– Świetnie! Włóżmy ją do małej torebeczki. 
Potem połóż ją na biurku tatusia, żeby mógł ją 

przymocować, kiedy wróci − powiedziała mama, 
uśmiechając się do Julki. – Modliłaś się?

Dziewczynka uśmiechnęła się i pokiwała głową. 
– Kiedy szukałam, wiedziałam, że Bóg widzi dokład-

nie moją śrubkę. Wiedziałam, że może mi pomóc ją 
znaleźć.

– I zrobił tak tym razem − odparła mama. – Bóg 
słyszy nas nawet, kiedy nie modlimy się głośno. 
Dobrze jest przerwać pracę i uklęknąć, kiedy 
rozmawiamy z Bogiem. Ale czasem mamy 
otwarte oczy i modlimy się w myślach. 
Czy to nie cudowne, że Bóg troszczy 
się o takie drobiazgi jak ta maleńka 
śrubeczka? − Mama obdarowała 
Julkę wielkim ciastkiem i jeszcze 
większym uśmiechem.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Modlitwa o śrubkę
—Jewell Zook

− Nie, Szczekuś. Nie możesz brać kociaków. 
Szczekuś był smutny, ale rozumiał, że nie może zabie-

rać kociaków. 
Następnego dnia zobaczyli Szczekusia w sianie z kocia-

kami. Maluchy spały mocno. Mamy kotki nie było  
w pobliżu. Poszła zjeść śniadanie. Szczekuś nie uszkodził 
kociąt. Siedział i patrzył na nie. Obłożył je sianem. Nie 

chciał, żeby im było zimno. Kiedy mama kotka wróciła, 
Szczekuś odszedł. 

Teraz Szczekuś był szczęśliwy. Nie zabierał kotków do 
budy, ale zamiast tego pomagał kociej mamie przy jej 
dzieciach! 

Zaczerpnięto z Family Life, kwiecień 2021
Pathway Publishers

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Rozdział 3

Narodziny Michaela
Marilyn zamknęła podręcznik do matematyki i wes-

tchnęła z ulgą. Nie to, żeby nie lubiła matematyki, ale 
tego wieczoru zbyt wiele innych myśli mieszało się  
z algebrą.

Mama spojrzała znad dzierganego na szydełku kocyka, 
który wykańczała ostatnim ściegiem.

− Już zrobione? − zapytała.
− Wreszcie! Mamo, myślę o pani Graham. Czasem 

wydaje mi się, że ona jest najbardziej nieszczęśliwą osobą 
na świecie. A ja mam ją rozweselać! Mamo, to jest raczej 
niewykonalne!

− Możliwe − zgodziła się mama. − Najpierw to ona 
sama musi chcieć tego pocieszenia. Tak jak potrzebuje 
Pana. Ale Bob mówił tacie, że pani Graham ceni to, że 
do niej przychodzisz. A na pewno Bob to docenia. Ma 
wysokie mniemanie o twoich umiejętnościach pomaga-
nia jego żonie.

− Hm… pomaganie jej mnie przygnębia. Ta depresja 
chyba jest zaraźliwa!

− Jest aż tak źle? − zapytała mama z nutą współczucia. 
− Czy to cię duchowo przytłacza?

− Nie aż tak − powiedziała Marilyn z namysłem. − 
Właściwie chyba modlę się więcej niż kiedykolwiek, 
odkąd chodzę do pani Graham. Kiedy jest w podłym 
nastroju, modlę się, żebym nie przyczyniła się do pogor-
szenia się jej samopoczucia. Ale chodzę tam już codzien-
nie przez dwa i pół tygodnia i nie wierzę, że jest choć 
odrobinę szczęśliwsza. Ani jej noga nie jest w lepszym 
stanie.

− No cóż, po prostu rób, co możesz. Kiedy dzidziuś 
się urodzi, może i ja czasem będę mogła do niej zajrzeć. 
Jako chrześcijanie chcemy być dobrymi sąsiadami. To 
zbyt dobra okazja, żeby ją zmarnować.

Właśnie w tej chwili weszła Twila.
− Łóżeczko wreszcie wyschło − zawołała, tryskając 

radością. − Wnieśmy je do domu, chcę zobaczyć, jak 
wygląda w sypialni.

Wanda YoderCzęść trzecia

KSIĄŻKI
fragment

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

Pamięci 
Michaela
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Marilyn przewróciła się i próbowała opanować fale 
emocji, które w nią uderzały. W końcu zasnęła.

Kiedy jej budzik zadzwonił o 6:45, wciągnęła na siebie 
szlafrok i przeszła przez cichy dom. Zazwyczaj rodzice 
już nie spali o tej porze, ale dzisiaj rano oczywiście ich 
nie było. Poszła do kuchni, żeby się napić wody. Kiedy 
napełniała szklankę, samochód podjechał pod dom. To 
był tata. Nie zaparkował w garażu. Marilyn wybiegła 
do niego.

Tata wszedł i delikatnie zamknął drzwi.
− No, masz małego braciszka − powiedział powoli.
Zimna obręcz strachu ścisnęła Marilyn. „Co się stało? 

Czemu tata nie jest szczęśliwy?”
Zanim zdążyła zapytać, tata oznajmił:
− Idź obudzić dziewczynki. Zaraz wyjaśnię wszystko.
Marilyn poczuła słabość w brzuchu, ale zrobiła, jak 

tata powiedział. Za chwilę cała czwórka w nocnych 
koszulach stała pełna oczekiwania w progu.

− Macie małego braciszka − powtórzył tata.
− Wow! Super! − pisnęła Zuzia. − Nareszcie! Jak go 

nazwaliście?
− Michael Alex − tata sięgnął po krzesło i usiadł ciężko. 

− Ale, dzieci, możemy go nie mieć zbyt długo.
Dziewczynki zamarły w zdumieniu, a tata spokojnie 

wyjaśniał.
− Widzicie, coś jest nie tak z serduszkiem Michaela. 

Jak tylko go zobaczyłem, wiedziałem, że coś jest źle. Był 
sinawy, a nie różowy jak wy po narodzinach. Nie płakał 
ani nie oddychał. Personel szpitalny rzucił się do działa-
nia i pracowali nad nim. W końcu zaczął oddychać. Ale 
lekarz stwierdził, że dzidziuś ma wadę serca. Podejrzewa, 
że to poważna deformacja. Jeśli przeżyje, będą mogli 
mu zrobić operację. Ale na tym etapie nie ma zbytniej 
nadziei.

Marilyn otworzyła usta, żeby zadać pytanie, ale jej 
gardło było zbyt ściśnięte. Nie mogła wykrztusić ani 
słowa. W ciemnych oczach Twili wezbrały łzy.

Zuzia szarpała końce od swojej koszuli.
− Jak tu coś z tego zrozumieć? Wreszcie mamy 

braciszka, ale nie jest zdrowy. To niesprawiedliwe. 
Weberowie mają trójkę chłopców pod rząd! − powie-
działa porywczo.

Rita przysunęła się bliżej do taty i weszła pod jego 
ramię.

− Może Jezus go poprawi? − szepnęła z nadzieją.
− Może − tata uśmiechnął się niepewnie. − Chciałem 

wam o tym sam powiedzieć. Jadę po ciocię Fridę, żeby 

Zebrali się wszyscy w garażu. Po odmalowaniu 
łóżeczka przez Marilyn, Twila spędziła wiele radosnych 
wieczorów, malując na nim starannie motyle, kwiaty  
i ptaki. Chociaż kolory się nie zgadzały, szczegóły Twila 
naniosła starannie i ładnie.

Tata pomógł im złożyć łóżeczko i zanieść je do domu, 
do małego pokoiku obok sypialni rodziców. Przedtem 
był tam składzik − teraz pokój dzidziusia.

Dziewczynki włożyły do łóżeczka nowy materacyk, 
przykryły go prześcieradłem i założyły pościel, którą 
mama wyprała. Na wierzchu leżał nowy pled zrobiony 
na szydełku przez mamę.

− Wygląda absolutnie bajecznie − wyszeptała Rita.
− Jesteś prawdziwą artystką − powiedziała Zuzia do 

Twili. − Bałam się, że namalujesz jakieś bazgroły, a tym-
czasem nasz dzidziuś będzie miał najpiękniejsze łóżeczko 
w całym kraju. Nawet ładniejsze niż u Weberów.  
I będziemy mieli też najśliczniejszego dzidziusia!

− No, dosyć już! − powiedział tata. − Nie można tak 
mówić. Wystarczy nam, że nasz dzidziuś będzie zdrowy. 
Ale łóżeczko jest naprawdę śliczne, Twilo!

− No to wszystko już jest gotowe. Żebyśmy tylko nie 
musieli czekać tygodniami na dzidziusia − stwierdziła 
Zuzia.

Mama wygoniła je z pokoiku.
− Najlepiej, jak położycie się zaraz do łóżek zamiast 

marzyć nad łóżeczkiem.
− Innymi słowy, lepiej jak będziemy marzyć w czasie 

snu − roześmiała się Marilyn.
Wkrótce w domu zrobiło się cicho.
− Marilyn, Marilyn! − wołał głos taty. Senne oczy 

dziewczynki zamrugały i zwróciły się w kierunku 
budzika. Pokazywał pół do drugiej w nocy. „Czemu 
tata mnie budzi o takiej porze?” − zastanawiała się 
półprzytomna.

− Kochanie, zabieram mamę do szpitala − powiedział 
tata łagodnie. − Chcę tylko, żebyś wiedziała. − W jego 
głosie brzmiała nuta pośpiechu.

Nagle tyle pytań napłynęło do jej głowy, a z nimi 
poruszenie i emocje.

− O, tato! Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze 
− odrzekła szeptem.

„Więc dziecko jest trochę za wcześnie. Dziewczynki 
będą rano podekscytowane” − pomyślała Marilyn. 
Odczuła pokusę, żeby podejść do łóżka Twili po prze-
ciwnej stronie pokoju i obudzić ją. Ale by się ożywiła! 
Ale wtedy żadna z nich nie poszłaby z powrotem spać. 
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została z mamą w szpitalu. Za godzinę Michael zostanie 
przewieziony helikopterem do szpitala dziecięcego św. 
Piotra w Welbourne. Polecę z nim. Ciocia Julia przyje-
dzie do was dzisiaj rano. Nie musicie iść do szkoły.

Kiedy tata powiedział, że nie muszą iść do szkoły, 
Marilyn wiedziała, że spodziewa się najgorszego. Było 
jej niedobrze.

− Jak dziecko wygląda? − zapytała ciepło Twila.
− Tylko dziewczynka by o to zapytała − uśmiechnął 

się tata. − Ma słodką, okrągłą buzię i rudawe włoski jak 
wasza mama i Marilyn. Ma też oczywiście nosek-guzi-
czek. Nie otworzył jeszcze oczu, więc nie wiem, jakiego 
są koloru. Zabrali go tak szybko, że zdążyliśmy tylko 
rzucić okiem. Ale przyglądałem się, kiedy tylko się dało, 
bo wiedziałem, że będziecie pytać. Chciałbym dać wam 
więcej nadziei, dziewczynki. Pomódlmy się.

Tata posadził Ritę na kolanach, a pozostałe dziew-
czynki uklękły przy nim.

− Ojcze w niebie − modlił się tata – dziękujemy Ci za 
Michaela. Kochamy go i chcemy się nim opiekować. Jeśli 
to Twoja wola, Ojcze, przywróć mu zdrowie, aby był 
silnym chłopcem. − Jego głos się załamał. Przez moment 
było bardzo cicho. Potem tata podjął znów modlitwę. 
− Ale powierzamy Ci go. Pomóż nam nie pogrążać 
się w myślach, czy to jest sprawiedliwe. Ufamy Twojej 
dobroci. Jeśli musi cierpieć, zabierz go do siebie. W imie-
niu Jezusa, amen.

Tata wstał.
− Dziewczynki, muszę już się zbierać, jeśli mam lecieć 

z Michaelem. Bądźcie grzeczne i współpracujcie z ciocią 
Julią.

Kiedy wyszedł, dom zrobił się pusty. Rita zaczęła 
płakać. Marilyn zaprowadziła ją na kanapę i obie zwinęły 
się w kłębek pod pledem wydzierganym przez babcię. 
Twila i Zuzia usiadły na podłodze przy ich nogach.

− Jestem taka zawiedziona − westchnęła ciężko Zuzia. 
− Ale z pewnością Bóg uzdrowi Michaela. Wiecie, On 
może to zrobić.

− Oczywiście, że On może − rozjaśniła się na moment 
Twila. − I lekarze też wiele potrafią w naszych czasach. 
Na pewno coś wymyślą, może nawet przeszczepią mu 
nowe serce albo coś w tym rodzaju.

− Michael Alex − szepnęła Rita. − Podoba mi się. 
Rodzice wybrali lepsze imię, niż zrobiłaby to któraś  
z nas. Ale nie mogę się doczekać, kiedy wezmę go na ręce 
i będę do niego się zwracać tym imieniem.

Marilyn z trudem przełknęła ślinę. Czy jej mała sio-
strzyczka będzie mogła trzymać swojego małego bra-
ciszka? Tak bardzo chciała wierzyć, że wszystko będzie 
dobrze. Ale przecież noworodki umierają. Pamiętała 
około trzydzieści malutkich kamieni nagrobnych  
w kąciku cmentarza, na którym pochowany był też dzia-
dek Hammond. Szyld w tym miejscu ogłaszał: „Kraina 
niemowląt”.

„Proszę, Boże − szeptała w swoim sercu − daj nam cie-
szyć się Michaelem. Tak bardzo go pragniemy”.

Może powinna przygotować dziewczynki na najgor-
sze. Czy lepiej dać im nadzieję? Marilyn nie wiedziała, 
co było lepsze. W końcu powiedziała:

− Jeśli nie idziemy do szkoły, lepiej się ubierzmy, 
zjedzmy śniadanie i zróbmy coś pożytecznego. Mama 
tego by od nas chciała.

− A poza tym nie chcemy, żeby ciocia Julia znalazła nas 
w nocnych koszulach jeszcze o dziewiątej rano − odpo-
wiedziała Twila.

Ubrały się i zjadły owsiankę. Rita wciąż była płacz-
liwa. Kaprysiła nad jedzeniem i jęczała, gdy Marilyn roz-
czesywała jej kręcone, jasne włosy. Nie pocieszyła się 
też po przyjściu cioci Julii o pół do jedenastej. Tylko 
Marilyn poczuła ulgę na jej widok. Było coś takiego  
w cioci Julii, co sprawiało, że świat stawał się jaśniejszy.

− Dzień dobry, kochane – przywitała się ciocia miło. 
− Przykro mi, ale nie dałam rady być u was wcześniej. 
Więc nareszcie macie małego braciszka! Wiem, że jest 
wam smutno, ponieważ ma takie problemy, ale wszyscy 
mamy nadzieję. Jestem pewna, że Pan ma na celu nasze 
najwyższe dobro.

− Nazywa się Michael Alex − powiedziała Rita rado-
śnie. − Nie możemy się na niego doczekać.

− Domyślam się − zgodziła się ciocia Julia. − A nad 
czym dziś będziemy pracować?

Marilyn rozejrzała się. Poza kilkoma naczyniami 
do umycia  w domu panował porządek. Pomyślała  
o szklarni. Niektóre grządki kwiatowe potrzebowały 
plewienia jeszcze przed corocznym sadzeniem roślin. 
Omówiły to niedokończone zadanie.

− Ja podleję rośliny w szklarni − postanowiła ciocia − 
i wykonam kilka innych niezbędnych czynności. Może 
Zuzia by mi pomogła? Wezmę ze sobą telefon. Marilyn, 
ty, Twila i Rita możecie zacząć od grządki przy garażu. 
Jest ładnie i słonecznie. To powinno wam poprawić 
humor.
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Marilyn i Rita zajęły się pracą. Sprawiało im przyjem-
ność grzebanie w ziemi, więc nie uważały tego za wysi-
łek. Nagle Twila zniknęła. Kiedy wróciła, wykrzyknęła:

 –Popatrzyłam do kalendarza! Czy wpadłyście na to? 
Dzisiaj są narodziny Michaela! Piątek, 5 maja 1989!

Marilyn uśmiechnęła się do siostry, ale coś ścisnęło ją 
za serce. Czy to będzie też data śmierci braciszka? Mimo 
ciepłego blasku słońca na plecach, nagle poczuła zimny 
powiew i naciągnęła sweter.

W południe zadzwoniła mama. Jej głos był taki 
smutny, kiedy mówiła o dzidziusiu:

− On jest przesłodki. Chciałam go dłużej potrzymać, 
ale musieli go zabrać. Jednak… dziewczynki… chcemy 
poddać się woli Bożej, bez względu na wszystko. Nie 
możemy o tym zapomnieć.

Rozmawiała jeszcze przez chwilę z Marilyn, a potem 
z ciocią.

Popołudnie wlokło się niemiłosiernie. Rita włóczyła 
się ze swoją kurką pod pachą. Twila i Zuzia żałowały, że 
nie poszły do szkoły, co zdumiało Marilyn. Zazwyczaj 
cieszyły się z wolnych dni. Ciocia Julia zadzwoniła do 
pani Graham i poprosiła, żeby Marilyn została zwol-
niona z obowiązku przyjścia; wyjaśniła również dla-
czego. Marilyn prawie żałowała, że nie może tam dzisiaj 
iść, ale wiedziała, że młodsze siostry jej potrzebowały.

− Chodźmy na spacer do lasu − zaproponowała Twila. 
− Zaczynają kwitnąć wiosenne kwiaty. Deszcz sprawia, 
że wyrastają kwiaty i majowe noworodki.

− Głuptas! − zganiła ją Zuzia pogardliwie. − Ale 
chodźmy. Uwielbiam zbierać kwiaty.

Las za ich podwórzem porastały wysokie dęby, trochę 
iglaków i jakieś inne drzewa, których nie mogły określić. 
Poszycie nie było tak gęste, żeby uniemożliwiało space-
rowanie. Marilyn prowadziła, odnajdując najłatwiejszą 
trasę, a Rita szła obok niej jak cień. Rita nigdy nie czuła 
się dobrze w lesie. Ich las zajmował zaledwie kilka akrów. 
Graniczył z drogą z przodu, zaś polami po bokach,  
a od tyłu dochodził do terenu państwa Grahamów. Dziś 
dziewczynkom wydawał się dziki i samotny. Marilyn 
kochała ten las.

− Wiecie, co? − zatrzymała się tak nagle, że Rita prawie 
na nią wpadła. − Powinnyśmy zrobić ścieżkę przez las, 
taką ładną dróżkę, po której można będzie chodzić bez 
zadrapania całego ciała. Mogłybyśmy użyć sekatora  
i nożyc do ścięcia większości zarośli. Tata mógłby nam 
pomóc przy dużych gałęziach.

Tą burzą mózgów Marilyn rozpaliła wyobraźnię 
dziewczynek, które teraz trajkotały radośnie, idąc przez 
las. Wkrótce ich ręce były pełne pierzastych goździków 
i innych nieznanych im kwiatów. Było już pół do szó-
stej i kiedy dochodziły do domu, zbliżał się czas kolacji.

Ciocia Julia wyszła im na spotkanie. Jedno spojrzenie 
na jej twarzy wystarczyło i Marilyn wiedziała. Poczuła, 
jakby ktoś uderzył ją w brzuch.

− Dziewczynki, tak mi przykro − powiedziała ciocia, 
jąkając się. − Wasz tata właśnie dzwonił. Malutki umarł 
godzinę temu. Bardzo wam współczuję.

Twila wydała z siebie jęk niczym ranne zwierzę, a jej 
ciemne oczy zamieniły się w źródła bólu.

Tymczasem zielone oczy Zuzi zalśniły jak ogień.
− Nie wierzę! Lekarze potrafią sprawić, że chorzy ludzie 

żyją dłużej, a nie umieli utrzymać przy życiu małego dzi-
dziusia? Nie rozumiem tego! Po prostu się nie starali!

− Zuziu, nie mów tak! − ciocia zganiła ją stanowczo. 
− Życie i śmierć są w rękach Pana. Zabrał Michaela do 
swojego domu. Musimy Mu zaufać, że On wie najlepiej.

Z głuchym jękiem Zuzia wpadła do salonu i rzuciła 
się na kanapę.

To był długi wieczór. Tata w ogóle nie wrócił do 
domu, ale pojechał do szpitala do mamy. Wujek Jerry 
przywiózł babcię Hammond, żeby spędziła noc z dziew-
czynkami w domu, a ciocia Julia wróciła do siebie razem 
z wujkiem. Marilyn cieszyła się z obecności babci. Babcia 
miała takie kojące podejście, które uspokoiło rozgorącz-
kowaną Ritę.

O godzinie dziesiątej wieczór noc była nadal ciepła,  
a gwiazdy błyszczały. Marilyn, niespokojna i zmęczona, 
usiadła na schodach ganku, próbując poukładać myśli. 
Miała złamane serce. „Boże, czemu to się musiało stać?” 
− płakała. Nagle jej smutek rozproszyła Boża obecność. 
Mimo że łkała, a jej łzy lały się po palcach, czuła się 
pocieszona. Wreszcie komary wygoniły ją z powrotem 
do domu.

Popatrzyła na siebie do lustra w łazience. Tego ranka 
miała trzynaście lat. Ale teraz wieczorem czuła się stara 
i zmęczona. Jednak mimo śladów łez, twarz w lustrze 
wyglądała tak samo jak zazwyczaj. Z westchnieniem 
poszła spać. Ale jak można w ogóle zasnąć?

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment ksiąki In Memory of Michael 
Christian Light Publications, Inc., 1998
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Obecność

Siedzę w moim pokoju i z radością stwierdzam 
Że Ty, który zawsze kochasz, jesteś tu ze mną. 

Nigdy mnie nie zostawiasz za sobą, 
Lecz przez Ciebie samego trzymasz mnie zawsze blisko. 

Ogień płonie jaśniej, gdy patrzę na Ciebie, 
I wydaje mi się, że posłany mi jest milszy sługa; 

Z radośniejszym sercem czytam Twoją świętą księgę, 
Bo Ty jesteś okiem, którym widzę. 

To stare krzesło, ten stół, zegarek i drzwi 
Wokół w gotowości do służby zawsze czekają; 

I nie mogę prosić Cię o więcej robotników 
By wypełnić miarę mego wielkiego majątku, 

Bo Ty sam, z całą ojcowską troską, 
Gdziekolwiek się obrócę, zawsze jesteś tam ze mną. 

—Jones Very



„Siejcie sobie w sprawiedliwości, żnijcie w miłosierdziu, orzcie swoje ugory. 
Czas bowiem szukać PANA, aż przyjdzie i spuści na was sprawiedliwość jak 
deszcz” (Oz 10,12).

Ugór nie doświadczył działania pługa przez dług czas. Jest to ziemia, która 
wróciła do swojego naturalnego stanu. Powróciły osty i dzikie róże. Nawet 
pojedyncze gałązki wierzbiny wyssały resztki wilgoci. Ta ziemia nie wydawała 
plonu przez wiele lat i leżała odłogiem w uśpieniu. Co ma wspólnego ugór  
z Bożą wolą dla naszego życia?

W przesłaniu Ozeasza dla Izraela, ugór obrazuje stan serc w tym odstępczym 
narodzie. Byli bezowocni. Taki jest stan wielu serc, które nie doświadczyły 
pługa prawdy przez lata. Jest coś takiego jak ugór zaniedbanej modlitwy.  
A tu znów ugór gorzkich postaw. Oto ugór pychy, grzesznych wzorców myślenia 
oraz niemoralnego prowadzenia się. Oto ugór materializmu, hipokryzji  
i miłości do świata. Obecność tych zachowań i postaw utwardza glebę naszych 
serc. Kiedy przestaniemy siać niegodziwość i żąć nieprawość?

Bóg wzywa nas, abyśmy skruszyli ten ugór. On nie mówi, że On to zrobi; raczej 
to ty masz to zrobić. Poddaj całe swoje życie pod działanie pługa ewangelii. 
Rozbij zatwardziałą glebę zaniedbania. Zapuść pług głębiej w ziemię pełną 
cierni i ostów i przygotuj ją pod zasiew prawdy. 

Deszcz przeniknie w głąb wzruszonej ziemi. Małe robaczki, które wchodzą  
w miękką glebę, będą mogły utrzymywać ją w stanie zmiękczenia. Teraz słońce 
może ogrzać tę glebę głębiej i sprawić, że deszcz zmiękczy ziarno. 

Skoro tylko gleba będzie gotowa, Bóg wezwie nas do siania  
w sprawiedliwości. To wezwanie przychodzi do gotowego serca, które szuka 
Pana. Kiedy podejmujemy działanie, Bóg odpowiada, spuszczając na nas 
deszcz sprawiedliwości.

Czy będziemy szukać Pana, by otrzymać uzdrowienie? Czy skruszymy 
stwardniałą glebę naszych serc w oczekiwaniu na Boży deszcz? Zachęcam cię 
do tego, abyś zrobił to już teraz.
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