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Słowo od wydawcy

Oto zbiór 366 codziennych rozważań biblijnych zwanych potocznie pobudka-
mi. Składają się na nie praktyczne komentarze do wybranych wersetów Pisma 
Świętego. W zbiorze tym znajdziesz bardzo dużo autentycznych historii ludzi, 

którzy poddani próbie wierności Bogu doświadczyli prawdziwych cudów i nigdy te-
go nie żałowali.

Książka poprowadzi cię przez biblijne zasady szafarstwa w różnorodnych obsza-
rach życia, ukaże moc współczucia i wielkoduszności oraz sens opierania się na Bogu 
w codziennych trudnych sytuacjach życiowych. Ta wyjątkowa w polskich realiach pu-
blikacja pokazuje, że zgodna współpraca z Bogiem we wszystkich sferach życia jest 
zawsze czymś najlepszym dla człowieka i do tego w dobrym rozumieniu opłacalna!

Mirosław Harasim
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1 lutego

Najlepsi przyjaciele pokory (cz. II)
„Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym,  

najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi” (Lb 12,3).

Po 40 latach przeżytych w Egipcie Mojżesz miał spędzić 40 kolejnych upalnych lat 
na pustkowiach Midianu. W tym czasie uczył się w szkole niepowodzenia: „Człowiek 
mógłby uważać za zbędny tak długi okres trudu i życia z dala od świata, uznając to 

za wielką stratę czasu. Jednak Nieskończona Mądrość wezwała tego, który miał zostać 
przywódcą ludu Bożego, do wykonywania przez 40 lat skromnej pracy pasterza. (...). 
Żadna korzyść, czerpana z wykształcenia czy kultury, nie była w stanie zastąpić tego 
doświadczenia. (...). Zamknięty w bastionie gór, Mojżesz był sam ze swym Bogiem. (...). 
Mojżeszowi wydawało się, że znajduje się w Jego obecności i że zacienia go Jego moc. 
Tutaj jego duma i próżność zostały starte. W surowej prostocie jego życia na pustkowiu 
skutki wpływu wygód i luksusu Egiptu zniknęły. Mojżesz stał się człowiekiem cierpliwym, 
godnym szacunku, pokornym i skromnym — »najskromniejszym ze wszystkich ludzi, 
którzy są na ziemi« (Lb 12,3) — ale jednocześnie silnym w wierze w potężnego Boga 
Jakuba”1.

Porażka jest najlepszą przyjaciółką pokory, nieprawdaż? Najwyraźniej Bóg pozwala 
nam ponosić porażki, mając sprzeczną z naszą intuicją nadzieję, że dzięki Niemu mo-
żemy przez te porażki odnieść sukces. Co bowiem tłumi nasze ego i rani naszą dumę 
bardziej i głębiej niż porażka, czy to publiczna, czy prywatna? Kiedy jesteśmy najbar-
dziej skłonni uczyć się, jeśli nie wtedy, gdy ponosimy porażki? Kiedy jesteśmy pokor-
niejsi niż wtedy, gdy porażka dotyka nas najmocniej? Przed laty ktoś wręczył mi książ-
kę i powiedział:

— Potrzebujesz jej.
To była słynna książka Andrew Murraya zatytułowana Pokora — klejnot świętych. 

Była dla mnie takim błogosławieństwem, iż przeczytałem ją trzy razy. „Z wdzięczno-
ścią przyjmuj wszystko, co Bóg na ciebie nakłada, czy to od wewnątrz, czy z zewnątrz, 
ze strony wrogów czy przyjaciół, natury czy łaski — po to, by przypomnieć ci o twoim 
braku pokory. Uważaj pokorę za swoją najważniejszą cnotę, najpierwszy obowiązek 
względem Boga i najtrwalszą ochronę swojego wewnętrznego życia. Skieruj na nią 
niezmiennie wszystkie swoje myśli i dążenia jako na prawdziwe źródło wszelkiego 
błogosławieństwa”2.

1 Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2014, wyd. VI, s. 173-174.
2 Andrew Murray, Pokora — klejnot świętych, w: http://www.jan1423.pl/slowo-pisane/2,ksiazki/19,pokora-klejnot-

-swietych-andrew-murray/74,12-pokora-a-wywyzszenie/, 8 I 2018 (przyp. red.).

http://www.jan1423.pl/slowo-pisane/2,ksiazki/19,pokora-klejnot-swietych-andrew-murray/74,12-pokora-a-wywyzszenie/
http://www.jan1423.pl/slowo-pisane/2,ksiazki/19,pokora-klejnot-swietych-andrew-murray/74,12-pokora-a-wywyzszenie/
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Czyż Jezus nie przyjmował wszystkiego, co Go upokarzało? Ręcznik do umywania 
stóp uczniów i krzyż dla naszego zbawienia... „Uniżył samego siebie i był posłuszny 
aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Jakie jest Jego zaproszenie skiero-
wane do nas?

— „Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11,29).
Czy nie powinniśmy prosić Go, by pomógł nam osiągnąć taki stan, w którym przyj-

miemy wszystko, co czyni nas pokornymi, cokolwiek mogłoby to być? Jak inaczej mog-
libyśmy się stać podobni do Jezusa?

Dwight K. Nelson

2 lutego

Ofiarność z głębi lojalnego serca
„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych,  

którzy szczerym sercem są przy nim” (2 Krn 16,9).

Może się wydawać, że środki pozostające w naszej dyspozycji nie wystarczają 
do pracy, lecz gdy będziemy z wiarą kroczyć naprzód, pokładając ufność 
we wszechmocy Boga, otworzą się przed nami obfite źródła. Jeśli będzie to 

praca Boża, On sam dostarczy środków do jej wykonania. On nagrodzi uczciwe i pełne 
prostoty oparcie się na Nim”1.

* * *
Członkinią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zostałam, mając niespełna 30 lat. 

Wtedy też zaczęłam oddawać dziesięcinę. Pan błogosławił mi szczególnie od tamtej 
pory. Gdy kiedyś nie miałam pieniędzy, by kupić córce wiosenny płaszcz, pewna miła 
pani podarowała nam nie jeden, a dwa płaszcze.

Kilka lat później jeden z pracowników diecezji opowiadał w naszym zborze o sza-
farstwie. Wspomniał o idei oddawania podwójnej dziesięciny. W pierwszej chwili po-
myślałam, że nie stać mnie na to. Ale ów pracownik diecezji podkreślił, że Izraelici od-
dawali 25% swoich dochodów, a nawet więcej. Wtedy uznałam, że skoro oni mogli, 
to i ja mogę.

W tamtym czasie zajmowałam się domem i opiekowałam się małym dzieckiem. 
Przedsiębiorstwo, w którym pracował mój mąż, miało być wkrótce zamknięte, a więc 
miał on stracić pracę. To był czas próby. Czy oddam pełną dziesięcinę i dary, do których 
oddawania Bóg mnie przekonał? Postanowiłam oddać pełną część i zaufać Panu.

1 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 330.
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W ostatnim tygodniu pracy, jak sądził mój mąż, brał on dużo nadgodzin. Gdy tydzień 
dobiegł końca, urzędniczka w biurze przedsiębiorstwa powiedziała:

— Nie wiem dlaczego, ale kierownictwo firmy poprosiło, by został pan w pracy 
jeszcze tydzień.

Wypłata za ten tydzień była niemal dwa razy wyższa niż normalnie. Po zakończe-
niu następnego tygodnia mąż definitywnie był przekonany, że jego praca w owej fir-
mie dobiegła końca. W piątek po południu poszedł do biura po ostatni czek, ale pani 
w biurze powiedziała:

— Nie rozumiem, co się tu dzieje. Polecono mi poinformować pana, że ma pan pra-
cować jeszcze przez następne dwa tygodnie.

Pod koniec trzeciego ponadplanowego tygodnia firma wreszcie została zamknięta 
i mąż otrzymał 3-tygodniową odprawę. Opłaciliśmy wszystkie rachunki i wyjechali-
śmy na Florydę, by odwiedzić moich rodziców. Gdy wróciliśmy do domu, mąż szybko 
znalazł kolejne zajęcie i od poniedziałku już pracował.

Wiem, że te wszystkie błogosławieństwa stały się naszym udziałem dlatego, iż po-
stanowiłam być wierna mojemu zobowiązaniu wobec Pana1.

Pauline Lewis

3 lutego

Ofiarność jako przejaw wierności
„Niech radują się i weselą ci, którzy pragną uniewinnienia mojego! Niechaj mówią 

nieustannie: Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego!” (Ps 35,27).

Dary składane ze szczerego serca Bóg przyjmuje z radością i zaszczyca dawców 
największymi sukcesami w służbie dla siebie. Jeśli oddajemy Jezusowi serce, 
przyniesiemy Mu również nasze dary. Złoto i srebro, nasze ziemskie kosztowności, 

a także umysłowe, jak i duchowe nasze zdolności trzeba poświęcić Temu, który nas 
umiłował i za nas oddał samego siebie”2.

* * *
Podczas jednego z ostatnich dni 1968 roku w drodze do pracy omawialiśmy z żoną 

sprawy fianansowe.
— Z pewnością nie możemy powiedzieć, żebyśmy marzli czy nie dojadali. Pan trosz-

czył się o nasze potrzeby w tym mijającym roku — powiedziała moja żona.

1 Pauline Lewis, w: Literature Evangelism Newsletter, wydany na początku lat 80. XX w.
2 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 46.



10

— O tak, Pan troszczył się o wiele naszych potrzeb — odpowiedziałem. — Ale i tak 
zostało nam sporo rachunków do opłacenia, zanim wkroczymy w 1969 rok.

Moja żona zaczęła myśleć o naszych zobowiązaniach wobec Boga.
— A czy oddaliśmy już dziesięcinę za grudzień? — zapytała.
— Nie, ale zamierzam to zrobić w nadchodzącą sobotę. Myślę, że powinienem od-

dać nieco większą dziesięcinę za wynagrodzenie, które otrzymałem za wydaną książ-
kę i udzielone lekcje muzyki.

— Dobrze. A ile to będzie?
Ustaliliśmy sumę, która, jak sądziliśmy, pozwoli nam rozliczyć się z Bogiem. Dwie 

godziny później zadzwonił telefon w pracy. Podniosłem słuchawkę i usłyszałem pod-
ekscytowany głos mojej żony:

— Wiesz, co się stało? — zapytała.
— Nie wiem. Co takiego?
Żona lubi mnie zaskakiwać niespodziewanymi wieściami.
— W poczcie odebranej dzisiaj rano była długa koperta z czymś zielonym w środku. 

Była zaadresowana do mnie. Otworzyłam ją i wyjęłam czek za artykuł, który napisałam 
dawno temu — tak dawno, że już o tym zapomniałam. Posłuchaj! Ten czek opiewa 
dokładnie na taką sumę, jaką postanowiliśmy dołożyć do dziesięciny!

— A to dobre! — wykrzyknąłem. — Więc teraz jesteś winna Bogu kilka dodatko-
wych dolarów dziesięciny od tego czeku!

— Oczywiście. To akurat nie będzie trudne. My oddaliśmy dziesięcinę, a Pan zwrócił 
nam 9/10, a do tego dołożył swoje błogosławieństwo.

Nasza dziesięcina nie należy do nas. Biblia mówi, że dziesięcina należy do Pana. Na-
wet jeśli miałbyś do ofiarowania tylko parę groszy, to i tak powinieneś przynieść je 
do domu Bożego. Umieść je w kopercie na dziesięcinę i, oddając, powiedz:

— Panie, to należy do Ciebie, więc przynoszę Ci to z radością.
A potem oczekuj, że niebiańskie okna otworzą się i spłynie na ciebie błogosławieństwo!1

Virgil E. Robinson

1 Virgil E. Robinson, Reach Out, Waszyngton 1970, s. 27.
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4 lutego

Jedno z Chrystusem
„Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim,  

ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5).

W tej przypowieści, jak w żadnej innej, zilustrowana została więź Chrystusa 
z tymi, którzy wierzą w Niego.

Wszyscy, którzy przyjmują Go przez wiarę, stają się jedno z Nim. Latorośle 
nie są przywiązane do krzewu i nie są przyłączane do niego za pomocą sztucznych 
mechanicznych zabiegów. Są zrośnięte z krzewem tak, iż stają się jego częścią. Żywią 
się sokami czerpanymi z korzeni krzewu. Podobnie ci, którzy przez wiarę przyjmują 
Chrystusa, stają się jedno z Nim w przekonaniach i działaniach. Są zjednoczeni z Nim, 
a ich życie jest życiem Syna Bożego. Czerpią swoje życie z Tego, który jest życiem.

Chrzest może być powtarzany raz za razem, ale ten obrzęd nie ma mocy zmienić 
ludzkiego serca. Ono musi zostać zjednoczone z sercem Chrystusa, wola człowieka 
musi być poddana Jego woli, umysł musi stać się jedno z Jego umysłem, a myśli mu-
szą być poddane Jemu. (...). Odrodzony człowiek utrzymuje żywą więź z Chrystusem. 
Jak latorośl czerpie odżywcze substancje z macierzystego pnia i dzięki temu przynosi 
wiele owocu, tak prawdziwie wierzący człowiek zjednoczony z Chrystusem objawia 
w swym życiu owoc Ducha Świętego. Latorośl staje się jedno z krzewem. Żadna bu-
rza nie może jej porwać ani mróz zniszczyć. Nic nie może oddzielić jej od krzewu. Jest 
żywą latoroślą i przynosi owoc. Tak samo jest z wierzącym człowiekiem. Przez dobre 
słowa i czyny objawia on charakter Chrystusa. (...).

Chrystus zapewnił środki, dzięki którym całe nasze życie może upływać w nieroze-
rwalnej więzi z Nim, ale poczucie trwałej obecności Chrystusa może się stać naszym 
udziałem jedynie przez żywą wiarę. (...).

Niechaj wszyscy rozmyślają nad pełnią, jaką daje im ten przywilej, i zadadzą sobie 
pytanie:

— Czy moja wola jest podporządkowana woli Chrystusa? Czy pełnia dobrodziejstw 
Żywego Krzewu — Jego dobroć, Jego miłosierdzie, Jego współczucie i Jego miłość — 
jest widzialna w moim życiu i charakterze?1

Ellen G. White

1 Ellen G. White, w: Review and Herald, 18 IX 1900.
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5 lutego

Ofiarowanie naszych talentów
„Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, bo nie opuszczasz, Panie,  

tych, którzy cię szukają” (Ps 9,11).

Wysiłek uszczęśliwiania innych zaowocuje uszczę śliwieniem nas samych. Taki 
właśnie był zamiar Boga, gdy wyznaczył nam udział w planie odkupienia. Dał 
ludziom przywilej stania się uczestnikami boskiej natury i rozprzestrzeniania 

błogosławieństw wśród bliźnich. Jest to najwyższy zaszczyt i największa radość, jakie 
Pan może ofiarować człowiekowi. Ci, którzy uczestniczą w dziele miłości, są najbliżej 
swojego Stworzyciela”1.

* * *
Znany adwentystyczny artysta Harry Anderson (1906-1996) był amerykańskim ilustra-

torem i członkiem Galerii Sławnych Ilustratorów. Zawsze z wielką skromnością odnosił 
się do swojego talentu, a jego największym pragnieniem było to, by wykonane przez 
niego ilustracje pomagały prowadzić innych do Chrystusa. Jego żona Ruth powiedziała:

— Bez modlitwy nigdy nie oddajemy do publikacji żadnej ilustracji, bo pragniemy, 
aby wywarła ona pozytywny wpływ na jakąś duszę przeżywającą duchowe zmagania.

Harry i Ruth nie tylko wiernie wspierali Kościół swoimi darami, ale także posłali swo-
je dzieci do szkoły kościelnej, a Ruth jeździła codziennie do szkoły oddalonej o 45 km 
od ich domu, by zawieźć tam dzieci i przywieźć je z powrotem. Harry był starszym zbo-
ru, kierownikiem szkoły sobotniej, nauczycielem i kaznodzieją w miejscowym zborze.

Harry namalował ponad 300 ilustracji dla wydawnictw adwentystycznych i udostęp-
nił je znacznie poniżej ich rynkowej wartości. W ten sposób wniósł znaczący finanso-
wy wkład w działalność Kościoła. Zrezygnował także na kilka lat z bardzo opłacalnej 
działalności, by pracować dla wydawnictwa Review and Herald Publishing Association 
i w ten sposób służyć swojemu Kościołowi.

Harry zatrzymywał dla siebie i rodziny tylko połowę wynagrodzenia za swoje ilustra-
cje. Resztę przeznaczał na modeli, fotografów, materiały potrzebne do pracy, ogrze-
wanie i podatki, w tym ubezpieczenie społeczne. Jedynym wydatkiem, jakiego unikał, 
było zatrudnianie agenta sprzedaży lub specjalisty zajmującego się działalnością ma-
jącą na celu kształtowanie dobrego publicznego wizerunku, jak to czynią inni artyści.

— Pan jest naszym specjalistą od kształtowania dobrego publicznego wizerunku 
— wyjaśniła Ruth. — To On daje nam też zatrudnienie.

1 Ellen G. White, Pokój, za którym tęsknisz, Warszawa 2011, wyd. III, s. 77.
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Dzięki temu mogli obniżyć cenę każdej ilustracji nawet o 30%. Andersonowie od-
dawali w zborze dziesięcinę ze swoich dochodów, a ponadto regularnie wspierali zbór 
składanymi darami. Ich finansowe wsparcie dla Kościoła w różnych formach przypusz-
czalnie przewyższało ewentualne koszty zatrudnienia wspomnianego powyżej agenta.

Czy składasz ofiary poprzez używanie swoich talentów? Wielu daje znaczące sumy, 
a inni mniejsze, ale wszyscy powinniśmy poszukiwać sposobów używania naszych talen-
tów dla dobra dzieła Bożego, mądrze inwestując te talenty, jakie otrzymaliśmy od Boga.1

Raymond H. Woosley
Ruth Anderson

6 lutego

Wzrastanie i rozwój
„Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę,  

potem kłos, potem pełne zboże w kłosie” (Mk 4,28).

Historia Brooke Greenberg łamie mi serce. Brooke jest 19-latką, a więc jest w takim 
wieku, że mogłaby już mieć prawo jazdy. Powinna już ukończyć szkołę średnią 
i pewnie by ją ukończyła, gdyby mogła. Ale Brooke jest 19-latką uwięzioną 

w ciele rocznego dziecka. Najwyraźniej choruje na rzadką chorobę spowodowaną 
mutacją genów, które odpowiadają za wzrastanie i rozwój. Ta mutacja sprawia, że 
zostają zahamowane normalne procesy rozwojowe organizmu, a więc Brooke pozostała 
małym dzieckiem, gdy jej młodsza siostra Carly urosła i dojrzała. Gdyby była zupełnie 
jak dziecko, nie byłoby jeszcze najgorzej, ale jej rozwój przebiega w niespójny sposób. 
Brooke ma tylko 76 cm wzrostu i waży niespełna 7,25 kg. Jej kości są takie jak u dzieci 
w wieku 10 lat. Nadal ma mleczne zęby. Nie nauczyła się mówić, bo jej mózg nie działa 
prawidłowo. Tak więc niejako składa się z niepasujących do siebie części. Dziewczynką 
zajmują się naukowcy, którzy chcą zbadać, czy mutacja występująca u niej pomoże nam 
lepiej zrozumieć działanie genów regulujących wzrastanie i rozwój. Biolodzy molekularni 
są przekonani, że procesy te są sterowane przez nieliczne geny, które wywierają istotny 
wpływ na wiele innych. Jest nadzieja, że gdy zrozumiemy lepiej te procesy, będziemy 
mogli opóźnić proces starzenia i poprawić jakość życia starszych osób.

Przypadek Brooke przywodzi mi na myśl zapisaną w Mk 4,26-29 przypowieść Chry-
stusa o nasieniu. Jest to bardzo krótka przypowieść, a Jezus opowiedział ją swoim naj-
bliższym uczniom. Gdy zasiewamy ziarno, jego wzrastanie nie zależy od naszej woli 

1 Raymond H. Woosley i Ruth Anderson, Harry Anderson: The Man Behind the Paintings, Review and Herald, 1976.
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i naszych działań. Ziarno wypuszcza pęd, źdźbło, łodygę, a potem kłos, w którym doj-
rzewają nowe ziarna. Proces podobny do rozwoju ziarna zachodzi także w życiu chrze-
ścijanina. Ale przypowieść ta odnosi się również do Królestwa Bożego, całego Kościoła. 
Rozwój, tak indywidualny, jak i zbiorowy, nie jest procesem, który moglibyśmy sztucz-
nie przyspieszyć. Gdy ziarno zostaje zasiane, kolejne etapy muszą nastąpić po sobie 
w odpowiednim porządku. Nie powinieneś oczekiwać dojrzałych ziaren, zanim wyro-
śnie kłos. Gdy pojawi się dojrzałość, pojawi się też owoc — wiara, skrucha i posłuszeń-
stwo. Jak w przypadku Brooke zaburzenie wzrastania prowadzi do kalectwa. Jest to 
wielka tragedia. Co mogę zrobić, by upewnić się, że moja osobista więź z Chrystusem 
rozwija się normalnie, a moja wspólnota wiary dojrzewa w Nim?

Panie Żniwa, czy widzisz wiarę, skruchę i posłuszeństwo w moim życiu? Jeśli nie, to na-
ucz mnie lekcji, jakiej muszę się nauczyć, by nadal robić normalne postępy w moim chrze-
ścijańskim rozwoju.

David A. Steen

7 lutego

Ofiarność w odpowiedzi na potrzebę
„Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: 
Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem 

Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,31-32).

Zmartwienie jest ślepe i nie umie rozeznać przyszłości, lecz Jezus widzi koniec 
na początku. We wszelkich trudnościach On ma swoją przygotowaną drogę, by 
przynieść ulgę”1.

* * *
Byłem kiedyś pastorem w adwentystycznym zborze w mieście Meridian w amerykań-

skim stanie Missisipi. Pewnego dnia otrzymaliśmy niezwykły list od mojej matki miesz-
kającej na Florydzie. Napisała, że otrzymała telefon od przyjaciółki, która powiedziała jej:

— Czuję, że twój syn, który jest pastorem w stanie Missisipi, potrzebuje nowego 
garnituru. Dam ci pieniądze, żebyś mu je wysłała.

— To dziwne — powiedziałem, zwracając się do swojej żony. — Przecież nie po-
trzebuję nowego garnituru. Kupiłem nowy garnitur tydzień czy dwa tygodnie temu.

Zastanawialiśmy się, co znaczy ta dziwna wiadomość. To prawda, że w tamtym cza-
sie nam się nie przelewało, więc trudno nam było wygospodarować środki na nowy 

1 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 293.
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garnitur. Ale dlaczego Pan miałby natchnąć naszych przyjaciół myślą, iż potrzebujemy 
pomocy, skoro właśnie udało mi się kupić nowy garnitur?

Nieco później tego samego dnia, gdy wróciłem do domu, zastałem naszą suczkę Pug 
zmagającą się z innym psem. Chwyciłem Pug za obrożę i odciągnąłem ją od owego psa. 
W tym zamieszaniu, chcąc jak najszybciej przerwać psie zapasy, nie zwróciłem uwagi, 
że ten drugi pies chwycił zębami za nogawkę moich spodni. Gdy udało mi się rozdzie-
lić walczące zwierzęta, zauważyłem, że w nogawce mam wyszarpaną ogromną dziurę.

Wszedłem do domu i powiedziałam do żony:
— Spójrz na mój nowy garnitur! Został zniszczony, a nie mamy pieniędzy na nowy.
— A pamiętasz list od mamy, który odebraliśmy rano? — zapytała. — Pamiętasz, że 

napisała, iż wkrótce wyśle ci pieniądze na nowy garnitur?
W natłoku zajęć zapomniałem o liście. Przeczytaliśmy go jeszcze raz. Tak, nie myli-

liśmy się. Dotyczył pieniędzy na nowy garnitur.
Po kilku dniach otrzymaliśmy przekaz pieniężny i mogłem kupić nowy garnitur. Ra-

zem z moją żoną Diane przypomniałem sobie te słowa: „Nasz Ojciec Niebieski ma ty-
siące dróg zaopatrzenia nas, o których nic nie wiemy”1.

Gdy od czasu do czasu doświadczaliśmy jakichś trudności finansowych, często my-
śleliśmy o wspaniałej obietnicy Jezusa, iż zaspokoi nasze potrzeby, a także o tym, jak 
spełnił tę obietnicę dla nas w mieście Meridian.

Walter E. Brown

8 lutego

Ofiarność pomimo  
największych przeciwności (cz. I)

„A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny” (1 Kor 4,2).

Stałe udzielanie darów Bożych tam, gdzie dzieło Boże czy potrzeby ludzkości 
wymagają naszego wsparcia, nie prowadzi do ubóstwa. (...). Siewca pomnaża 
ziarno, rzucając je w ziemię. Podobnie jest z tymi, którzy wiernie szafują Bożymi 

darami. Rozdając, pomnażają otrzymywane błogosławieństwa”2.
* * *

1 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 293.
2 Taż, Działalność apostołów, Warszawa 2007, wyd. IV, s. 189.
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Przed laty prowadziłem wykłady ożywieniowe w wiejskiej okolicy w zachodnim Teksasie. 
Podczas popołudniowego spotkania starałem się uświadomić zgromadzonym, że Bóg żąda 
pierwszeństwa we wszystkim i oczekuje dziesięciny oraz darów od miłujących Go i wierzą-
cych Mu ludzi. Tamtego dnia na spotkaniu obecny był kaznodzieja zborowy, brat Kuykendal. 
Od lat był on wiejskim misjonarzem w hrabstwie Palo Pinto. Przemawiał w społecznościach, 
gdzie nie było kościoła, zakładał niewielkie zbory oraz sprzedawał i rozdawał literaturę ewan-
gelizacyjną. Zapytał, czy może opowiedzieć, jak Bóg postępował z nim w kwestii dziesięciny, 
a ja chętnie pozwoliłem mu zabrać głos. Wstał i opowiedział następującą historię:

Przed laty, gdy zostałem wiejskim misjonarzem w tym hrabstwie, słynny baptystyczny biz-
nesmen H.Z. Duke, założyciel rozległej sieci sklepów Duke and Ayres, przybył do tego hrabstwa, 
przemawiając jako ewangelista i wzywając ludzi, by wystawili Boga na próbę i przekonali się, 
czy spełni On swoją obietnicę, iż pobłogosławi ich w sprawach materialnych, jeśli oddadzą 
dziesięcinę i ofiary na Jego dzieło. Po tym, jak pan Duke przemawiał w pewnej społeczności re-
ligijnej, zaprosiłem go, by wystąpił jako kaznodzieja w kolejnej. Wtedy pan Duke zapytał mnie:

— Bracie Kuykendal, czy wierzysz, że należy oddawać dziesięcinę?
— Oczywiście, wierzę, że należy oddawać dziesięcinę, i sam to głoszę.
— Ale czy praktykujesz oddawanie dziesięciny, bracie Kuykendal?
Niestety, musiałem odpowiedzieć przecząco:
— Nie, nie praktykuję. Wierzę, że należy to czynić, ale nie mam, jak tego czynić. Mam 

trzynaścioro dzieci. Podczas każdego posiłku do stołu zasiada nas piętnaścioro. Zarabiam 
zaledwie 125 dolarów miesięcznie, czyli 1500 dolarów rocznie. Ponadto muszę utrzymać 
konia i powóz, bo dużo podróżuję. Ledwie jestem w stanie wyżywić 15-osobową rodzinę 
za 125 dolarów miesięcznie. Nie mam już pieniędzy na dziesięcinę. Tak więc wierzę, że trze-
ba oddawać dziesięcinę, i mówię o tym, ale sam tego nie praktykuję.

Pan Duke był bardzo miłym człowiekiem. Powiedział:
— Bracie Kuykendal, czy chciałbyś oddawać dziesięcinę? Czy oddawałbyś dziesięcinę, 

gdybym wsparł cię finansowo, tak byś nie stracił na tym?
— Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł to czynić — odpowiedziałem.
Tak więc pan Duke złożył mi następującą propozycję:
— Chcę, żebyś postanowił oddawać Bogu co najmniej 12,5 dolara każdego miesiąca, 

gdy tylko otrzymasz wypłatę. Jeśli będziesz czuł, że Bóg cię prowadzi, możesz oddać wię-
cej. Obiecuję ci, że jeśli będziesz potrzebował pomocy, udzielę ci jej. Napisz do mnie w li-
ście: „Bracie Duke, oddaję dziesięcinę, ale brakuje mi pieniędzy. Potrzebuję ich dla rodziny. 
W tym roku oddałem tyle a tyle”. Obiecuję, że wyślę ci czek w odpowiedzi na taki list. Czy 
w takiej sytuacji jesteś gotowy oddawać dziesięcinę?

Zawahałem się przez chwilę pod wpływem emocji, ale pan Duke dodał:
— Mam 32 sklepy i dość pieniędzy, by dotrzymać obietnicy. Chętnie to uczynię. Czy za-

ryzykujesz, by zaufać mi i zacząć oddawać dziesięcinę, wiedząc, że zwrócę ci każdą sumę, 
jakiej będziesz potrzebował?1

John R. Rice

1 John R. Rice, Fifty Years of Soul-stirring Illustrations, Sword of the Lord Publishers, 1978.
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9 lutego

Ofiarność pomimo  
największych przeciwności (cz. II)

„Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną,  
niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Mt 16,24).

Duch szczodrości jest duchem nieba. Ofiarna miłość Chrystusa została objawiona 
na krzyżu. Aby zbawić człowieka, oddał On wszystko, co miał, a nawet samego 
siebie. Krzyż Chrystusa wzywa do ofiarności każdego wyznawcę błogosławionego 

Zbawiciela”1.
* * *

Chętnie przystałem na złożoną propozycję. Powiedziałem:
— Dobrze, bracie Duke. Od dawna pragnąłem oddawać dziesięcinę, ale czułem, że nie 

nie jestem w stanie tego czynić. Teraz, dzięki Bogu, mogę oddawać dziesięcinę i z radością 
będę to robił. Nie będę się czuł jak obłudnik, mówiąc innym, że powini oddawać dziesięcinę.

I tak po raz pierwszy w życiu zacząłem oddawać dziesięcinę. Co miesiąc odkładałem 
dziesiątą część wypłaty i oddawałem ją na dzieło Pańskie. A jeśli bardziej czułem, że Pan 
mnie prowadzi, to nawet więcej. Z tyłu głowy miałem zawsze tę myśl: Pan Duke obiecał, że 
wspomoże mnie, jeśli będę tego potrzebował — wyśle mi pieniądze, gdy go o to poproszę.

Ale stało się coś dziwnego. Wydawało się nam, że pieniędzy wystarcza na dłużej niż 
przedtem. Zdarzało się tak, że gdy przemawiałem w jakiejś wiosce, ktoś zostawił mi w po-
wozie klatkę z kurczakami. Ktoś inny zostawił jakąś pieczeń. A jeszcze innym razem jakaś 
pobożna kobieta podarowała mi kilka słoików z pasteryzowanymi owocami.

Mój sąsiad, rolnik, powiedział:
— Bracie Kuykendal, Bóg pobłogosławił mi tak, że nie mogę pomieścić zebranej kuku-

rydzy w szopie. Został mi cały wóz dorodnych kolb i nie wiem, co z nimi zrobić. Może przy-
wiozę je dla twojego konia?

Inny sąsiad przyjechał z wielką furą siana dla krowy.
Byliśmy zdumieni tym, gdy pod koniec roku okazało się, że ani razu nie musieliśmy wzywać 

lekarza do dzieci. Ich odzież niemal wcale się nie zużyła. To był naprawdę dobry rok. Ani razu 
nie musiałem prosić pana H.Z. Duke’a, by wspomógł mnie dlatego, że oddaję dziesięcinę.

Pewnego dnia pod koniec roku, gdy zbliżał się koniec próby, ze wstydem uświadomiłem 
sobie, że uwierzyłem H.Z. Duke’owi, a nie uwierzyłem Bogu. Pan Duke obiecał, że da mi 
wszystko, czego mi zabraknie po oddaniu dziesięciny, a ja mu zaufałem. Ale przecież mój 

1 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View–Omaha 1948, t. IX, s. 254.
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Niebiański Ojciec obiecał mi to samo wcześniej, a ja Mu nie uwierzyłem! Zaufałem słowom 
człowieka, a nie uwierzyłem obietnicy Boga! Teraz przekonałem się, że obietnice Boga nie 
zawodzą i że On zatroszczył się o mnie i moją rodzinę, choć mieliśmy do dyspozycji mniej 
pieniędzy. Przekonałem się, że 112,5 dolara miesięcznie z Bożym błogosławieństwem to 
znacznie więcej niż 125 dolarów bez błogosławieństwa, które Bóg oferuje na mocy przy-
mierza zawartego z tymi, którzy szukają najpierw Jego królestwa i oddają Mu dziesięcinę.

Ten pobożny wiejski kaznodzieja stał przed zgromadzeniem ze łzami w oczach. Po-
ruszony do głębi dodał:

— Od wielu lat oddaję dziesięcinę. Moje wynagrodzenie z roku na rok wzrastało. 
Nigdy niczego nam nie brakowało. Z tego powodu nigdy nie musieliśmy się wstydzić. 
Poza zbawieniem największym duchowym błogosławieństwem w moim życiu było 
to, że nauczyłem się ufać Bogu w kwestii codziennych potrzeb moich i mojej bardzo 
licznej rodziny1.

John R. Rice

10 lutego

Ofiarność prowadzi do szczęścia
„Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko 

uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia,  
sam będzie pokrzepiony” (Prz 11,24-25).

Wszyscy mogą wiedzieć, że mają do odegrania rolę w realizacji cennego dzieła 
zbawienia. Każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko mogą się stać 
skarbnikami Pana i przyczynić się do wyjścia naprzeciw potrzebie środków”2.

* * *
Radość płynąca z ofiarności jest dostępna nie tylko dla bogatych, ale i dla ubogich, 

co obrazuje poniższy przykład.
Vernon Wilson z miasteczka Poquoson w amerykańskim stanie Wirginia ofiarował 

1600 brylantów, rubinów, szafirów, szmaragdów i inych drogich kamieni wartych 182 
tys. dolarów lokalnemu oddziałowi organizacji Habitat for Humanity3. Gdy zapytano 
go o powód takiej decyzji, odpowiedział:
1 John R. Rice, Fifty Years of Soul-stirring Illustrations, Sword of the Lord Publishers, 1978.
2 Ellen G. White, Poselstwo do młodzieży, Warszawa 2011, s. 226.
3 Międzynarodowa sieć chrześcijańskich organizacji non profit, które działają na rzecz zapobiegania ubóstwu miesz-

kaniowemu oraz eliminacji bezdomności na świecie. W ciągu 40 lat istnienia organizacja wybudowała lub wyre-
montowała ponad 800 tys. lokali mieszkalnych na całym świecie, zapewniając godne warunki mieszkaniowe ponad 
4 mln osób (przyp. red.).
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— Doznałem więcej zadowolenia z pracy z ludźmi w ramach Habitat for Humanity niż 
z posiadania kosztowności, podziwiania ich i marzenia, co mógłbym zrobić przy ich pomocy1.

Vernon Wilson oddał to, co najlepsze. Kobieta, o której mowa poniżej, także odda-
ła to, co najlepsze.

— Czy to najlepsze perfumy, jakie państwo macie? — zapytała kobieta w perfumerii.  
— Potrzebuję najlepszych.

Sprzedawca udał się do innego pomieszczenia i wrócił z niewielkim flakonikiem. 
Gdy otworzył ów flakonik, wspaniała woń wypełniła sklep.

— Lepszych pani nie znajdzie — powiedział.
Znacie dalszy ciąg tej historii. Kobieta użyła tych kosztownych perfum, by namaścić 

stopy Jezusa podczas wieczerzy.
Czy podzielasz pogląd Marii? Czy jesteś przekonany, że tylko to, co najlepsze, jest 

odpowiednie dla Pana?2

N.N.

11 lutego

Przewody Bożej łaski
„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze  
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).

Duch Święty czeka na przewody, za pośrednictwem których mógłby działać. Gdyby 
wszyscy wykonywali to, do czego zostali powołani, tysiące ludzi można by było 
uratować. Szatan nie będzie triumfował w nieskończoność. Duch Święty zostanie 

wylany na Kościół, gdy tylko naczynia zostaną przygotowane na Jego przyjęcie. (...). 
Dlaczego brakuje wiary, która umożliwiłaby przyjęcie błogosławieństw Ducha Świętego 
w większej mierze i spotęgowałaby działania ludzi, aby chwała Pańska objawiła się?

Mój synu, Edsonie3, im pokorniejszy jesteś i im bardziej zbliżasz się do Boga, okazując 
Mu takie zaufanie jak małe dziecko rodzicom, tym bezpieczniej idziesz naprzód. Twoja 
siła jest tylko w Bogu — w prostej i całkowitej ufności do Boga. W zborach adwentystów 
dnia siódmego ludzie muszą więcej kroczyć z wiarą, a mniej polegać na uczuciach. (...).

Duch Boży, który zmiękcza i podporządkowuje sobie ludzkie serca i umysły, sprawi, 
że prawdziwe dzieci Boże zasiądą razem w niebie z Chrystusem. (...). Wszyscy, którzy 
patrzą na Jezusa, posiądą ducha łagodności i uległości. Miłość Jezusa zawsze prowadzi 

1 N.N., w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 1/2009.
2 Tenże, w: Iowa-Missouri Conference Offertory Reading, 1993.
3 James Edson White (1849-1928) — drugi syn Jamesa i Ellen White’ów.
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do chrześcijańskiej uprzejmości, ogłady i czystości w sposobie wyrażania się, które 
świadczą wszystkim dookoła, że podobnie jak Henoch chodzimy z Bogiem. Nie ma 
wybuchowości ani nieuprzejmości, ale słodycz w mowie i w usposobieniu.

Słowo Boże ma być przedmiotem naszego studium. Jest ono kopalnią cennej rudy. 
Wiele już jej wykopano, ale są jeszcze skarby, które trzeba wydobyć. Są tacy, którzy 
studiują Słowo Boże powierzchownie i niedbale, podczas gdy inni szukają starannie, 
z modlitwą i wytrwale, znajdując bezcenne skarby. (...).

Nie pozwól, by wpływały na ciebie czyjekolwiek słowa czy myśli objawione w czy-
nach. Potrzebujesz Chrystusa mieszkającego w tobie. On cię miłuje. Pociąga cię do sie-
bie więzami miłości. Niechaj będzie to widoczne, że twoje życie jest ukryte z Chrystu-
sem w Bogu. Nie wypowiadaj poniżających słów ani nie używaj obraźliwych wyrażeń. 
Niech będzie widoczne, że jesteś świadomy obecności Tego, którego darzysz czcią, i nie 
chcesz, aby On musiał wstydzić się za ciebie. Pomyślcie tylko, drogie dzieci1, że jeste-
śmy reprezentantami Jezusa Chrystusa! Reprezentujmy więc Jego charakter w słowach 
i zachowaniu, aby inni mogli widzieć i rozumieć wasze dobre uczynki i chwalić Boga2.

Ellen G. White

12 lutego

Ofiarność i zaufanie do Boga
„A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie,  
a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie” (2 Kor 9,6).

Pamiętajmy o wszystkich przejawach tkliwego miłosierdzia naszego Boga — o łzach, 
które otarł z naszych oczu, o bólu, który uśmierzył, o niepokojach, które usunął, 
o obawach, które rozproszył, o potrzebach, które zaspokoił, i o błogosławieństwach, 

których nam udzielił. W ten sposób wz macniamy siebie, przygotowując się na wszystko 
to, co czeka nas w pozostałej części naszej piel grzymki”3.

* * *
Zbliżała się zima, a ja i moja żona musieliśmy się wyprowadzić z małego domku, 

który wynajmowaliśmy.
Po bezowocnych poszukiwaniach mieszkania, na którego wynajęcie moglibyśmy 

sobie pozwolić, Bóg otworzył nam drogę do nabycia nowego mobilnego domu. Wska-
zał nam także miejsce, gdzie mogliśmy go ustawić.

1 Autorka ma na myśli Edsona i jego żonę Emmę.
2 Ellen G. White, Letter 171/1897.
3 Taż, Pokój, za którym tęsknisz, Warszawa 2011, wyd. III, s. 124.
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Jednak wraz z zakupem pojawiły się dwa problemy. Niestety, nie mieliśmy pieniędzy, 
by im zaradzić. Otóż nie mieliśmy dobrego ujęcia wody ani odprowadzenia ścieków.

Ponieważ byłem weteranem II wojny światowej, poradzono mi skontaktować się z ame-
rykańskim Departamentem ds. Weteranów i złożyć podanie o przyznanie środków finan-
sowych. Tak też uczyniłem. Gdy przedstawiciel departamentu nas odwiedził, poprosił, 
byśmy wyszczególnili wydatki rodziny. Zgodziliśmy się to uczynić, a on poinformował 
nas, że przedstawi naszą sprawę komisji, i obiecał wrócić po nasze wyszczególnienie.

Kilka dni później, gdy powrócił, zobaczyłem wyraz zmieszania na jego twarzy, gdy 
zaczął studiować naszą listę wydatków.

— Co to jest ta dziesięcina wymieniona w pierwszym punkcie? — zapytał.
Wyjaśniłem mu, że dziesięcina to 10% naszych dochodów oddawanych przez nas 

Bogu za pośrednictwem Jego Kościoła.
— Mój Kościół byłby szczęśliwy, gdyby otrzymał choć część takiej dziesięciny 

— odpowiedział.
Zapytał, czy moglibyśmy ukryć tę dziesięcinę pod jakimś innym punktem z listy wydatków.
— Nie — odpowiedziałem. — To niemożliwe. Dziesięcina należy do Boga.
— Stawiacie mnie państwo w trudnej sytuacji — powiedział, wychodząc wyraźnie 

sfrustrowany. — Wątpię, czy jakiekolwiek środki zostaną państwu przyznane.
Dwa tygodnie później przyjechał znowu, tym razem wyraźnie zdumiony. Gdy wy-

siadł z auta, wskazał ręką niebo.
— Ktoś tam naprawdę się o państwa troszczy! — zawołał. — Otrzymacie państwo 

pieniądze, których potrzebujecie. Wkrótce pocztą zostanie wysłany czek.
Po latach studnia, którą wywierciliśmy za te pieniądze, nadal daje czystą i smaczną 

wodę. Nigdy nas nie zawiodła, choć inne studnie w okolicy wyschły1.
Albert E. Howard

13 lutego

Opowiadanie o dwóch Saulach (cz. I)
„Miał on syna imieniem Saul, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu 

piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud” (1 Sm 9,2).

Czy chciałbyś, żebyśmy w naszych czasach tak wybierali prezydentów, rzucając losy? 
Pomyśl, ile pieniędzy i fatygi moglibyśmy zaoszczędzić. Wrzucić kartki z nazwami 
i nazwiskami do kapeluszy, wylosować region państwa, miasto, rodzinę i osobę.

1 Albert E. Howard, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 6/2007.
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— Panie i panowie! Oto prezydent naszego państwa!
Tak został wybrany pierwszy król Izraela. Wysoki, opalony i przystojny Beniaminita. 

Czy mogli się mylić? Ależ mylili się, i to bardzo.
W swojej książce Od dobrego do wielkiego Jim Collins opisał najskuteczniejszych przy-

wódców, których zaliczył do piątego poziomu: „Przywódców poziomu 5. charakteryzu-
je dwoista natura: są skromni, ale pełni mocy, pokorni, ale nieustraszeni. (...). Wszyscy, 
którzy pracowali z prezesami badanych przez nas firm lub o nich pisali, niezmiennie 
opisywali ich jako ludzi skromnych, spokojnych, zamkniętych w sobie, zdystansowa-
nych, nierzucających się w oczy czy nawet umniejszających znaczenie własnej osoby”1. 
Najskuteczniejsi przywódcy są znani z pokory. Ach, gdyby tak Saul pozostał pokorny, 
ale niestety jego postawa zmieniała się w zawrotnym tempie. Został wybrany dlatego, 
że wydawał się sobie mały, ale został odrzucony, bo uroił sobie wielkość. Jego historia 
jest przykładem tragicznego upadku człowieczeństwa.

Zważywszy na niesławną historię króla Saula, można się zastanawiać, dlaczego jesz-
cze jakakolwiek matka mogłaby chcieć dać na imię synowi Saul. Jednak w rzymskim 
mieście Tarsie pewna hebrajska matka i jej mąż faryzeusz wybrali właśnie takie imię 
dla swojego syna, choć w rzymskim środowisku, w jakim żyli, przezwano go Paulus 
(Mały). Wzorem swego ojca Saul został wysłany do szkoły w Jerozolimie, by stał się 
wykształconym faryzeuszem — znawcą prawa, i to jednym z najlepszych. Nie lubił 
przegrywać jak tego dnia w jednej z jerozolimskich synagog, gdy został pokonany 
na słowa i cytaty biblijne przez innego młodego człowieka, greckojęzycznego Żyda, 
który został uczniem ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu. Ukamienowanie Szczepana 
i nawrócenie Saula jest niesamowitą historią nieustraszonego rzecznika Chrystusa.

Opowiadanie o dwóch Saulach: jeden zaczął w pokorze, a skończył w pysze jako 
samobójca, drugi natomiast zaczął jako pewny siebie pyszałek, ale skończył w poko-
rze podobnej do Chrystusowej. Na czym polegała najważniejsza różnica między ni-
mi? Na tym, jak reagowali na przeciwności. Jeden pod wpływem przeciwności malał, 
a drugi wzrastał ku niebu. W tym mało znanym rozdziale wielkiego cierpienia Pawła 
leży największy sekret ludzkości wszystkich czasów.

Dwight K. Nelson

1 Jim Collins, Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, tłum. Marcin Wąsiel, Wydawnic-
two MT Biznes, Warszawa 2007, s. 44.49 (przyp. red.).
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14 lutego

Opowiadanie o dwóch Saulach (cz. II)
„Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją,  

albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę 
słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (2 Kor 12,9).

Jest taki mało znany rozdział w życiu Pawła, na który rzadko zwraca się uwagę, 
a który zawiera chyba największą ze wszystkich tajemnic — tajemnicę pokory. Nowo 
nawrócony Paweł zniknął na kilka lat. Gdy pozbieramy wszystkie nowotestamentowe 

informacje na ten temat, wynika z nich, że ostatecznie wrócił do swojego rodzinnego 
miasta, Tarsu. Tam prawdopodobnie otrzymał szczególne wizje od Boga. To powierzone 
przez Boga dziedzictwo przyspieszyło nadejście jednego z największych kryzysów 
i doprowadziło do sformułowania zasad pokory.

„Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty — czy to w ciele by-
ło, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie — został uniesiony w zachwyceniu 
aż do trzeciego nieba” (2 Kor 12,2). Paweł posługuje się podobnym środkiem styli-
stycznym jak Jan, celowo pokornie ukrywając się pod trzecią osobą. Ale z jego opisu 
wynika, że dzięki tej wizji otrzymał osobisty wstęp do raju, gdzie słyszał i widział nie-
powtarzalne rzeczy. Z uwagi na ten szczególny przywilej Bóg dał do rąk swego sługi 
nowy kielich do wypicia: „Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wy-
nosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, 
abym się zbytnio nie wynosił” (2 Kor 12,7). Greckie słowo przetłumaczone jako cierń 
nie jest tym samym, jakie zostało użyte w przypadku cierniowej korony Chrystusa, ale 
oznacza raczej drewniany skrawek wbijający się w ciało jak drzazga pod paznokciem. 
Ponieważ Paweł mówi, że został on wbity w jego ciało, bibliści sugerują na podstawie 
listów Pawłowych (Galatowie oferujący Pawłowi własne oczy, korzystanie przez Pawła 
z pomocy skrybów, wielkie litery pisane własnoręcznie przez Pawła pod koniec listów), 
że owym cierniem był jego osłabiony wzrok. Czy był to fizyczny skutek spotkania apo-
stoła z Jezusem na drodze do Damaszku? Nie wiemy tego. Ale z pewnością ta wada 
była dla Pawła stałym przypomnieniem jego ograniczeń i fizycznej niepełnosprawno-
ści, która czyniła go zależnym od innych, powodowała niedogodności i zakłopotanie, 
a także bolesny dyskomfort. Nic dziwnego, że Paweł kojarzy źródło tego niedomagania 
z wysłannikiem szatana, który go policzkuje. Po co to cierpienie? By się nie wynosił, to 
znaczy, aby trwał w pokorze. To daje do zastanowienia. Czy to możliwe, że cierpienie 
jest czasami dopuszczane przez Boga jako antidotum na pychę? I czy my, podobnie 
jak Paweł, możemy dojść do tego, by się tym cierpieniem chlubić?

Dwight K. Nelson
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15 lutego

Opowiadanie o dwóch Saulach (cz. III)
„Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, 
w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny” (2 Kor 12,10).

Czy kiedykolwiek błagałeś Boga, by usunął coś z twojego serca, twojego ciała i two-
jego życia, a On tego nie uczynił? Zatem rozumiesz głębię emocji w stwierdzeniu 
Pawła: „W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie” (2 Kor 12,8).

Oczywiście nie były to krótkie modlitwy. To były prawdziwe modlitewne zmaga-
nia — błagania kierowane do Jezusa z głębi duszy, aby zabrał to dokuczliwe fizyczne 
ograniczenie.

Zważywszy na bitwy, które sam stoczyłem w modlitwie, znajduję pocieszenie w świa-
domości, że Paweł zmagał się z podobną słabością: „Życie apostoła Pawła było ciągłym 
bojem z samym sobą. (...). Jego wola i jego pragnienia ścierały się z obowiązkiem i wolą 
Bożą. Zamiast pobłażać skłonnościom, wypełniał wolę Bożą, niemniej jednak musiał 
krzyżować swoją naturę”1. Właśnie dlatego, że ten największy z chrześcijan wszech-
czasów toczył walkę ze sobą, Bóg dopuścił w życiu Pawła — podobnie jak dopuszcza 
w naszym życiu — to, czego apostoł tak bardzo chciał się pozbyć. Taka jest trudna 
ścieżka pokory wiodąca przez cierpienie. Przyjąć porażkę i nauczyć się czegoś z niej, 
gdy samemu jest się jej przyczyną to jedno. Ale zupełnie inną rzeczą jest cierpieć z ce-
lowego Bożego dopuszczenia, aby głębiej przyjąć Bożą cechę, jaką jest pokora. Nie 
można wejść do szpitalnej sali i oświadczyć komuś, że cierpi, bo Bóg postanowił uczy-
nić go pokorniejszym. Taka postawa byłaby śmieszna i przypuszczalnie w znacznym 
stopniu błędna. Bóg nie powoduje cierpienia. Czyni to wysłannik szatana (jak powie-
dział Jezus: Wróg to uczynił). Ale można wejść do swojej salki cierpienia i szepnąć sa-
memu sobie, że być może to, co cierpię, zostało dopuszczone przez Boga, aby pociąg-
nąć mnie mocniej ku Jego miłości i pokorze. Paweł nigdy nie wspomina o cierpieniu 
innych ludzi jako Bożej lekcji. Jednak niezaprzeczalnie oświadcza tutaj, że dzięki Bo-
żemu objawieniu zrozumiał, iż cierpienie, które go spotkało, zostało zamierzone przez 
Boga jako mające go uchronić przed wywyższaniem siebie we własnym mniemaniu.

Cierpienie jest trudną ścieżką wiodącą do pokory. Jak inaczej moglibyśmy wyjaśnić 
słowa, które Paweł wypowiada po tym, jak za trzecim razem otrzymał na swoje mod-
litwy negatywną odpowiedź, ale jednocześnie obietnicę:

— „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją” (2 Kor 12,9).
Cudowna łaska, która przekształca cierpiących w tych, którzy chlubią się cierpie-

niem, chwalą Zbawiciela i korzą się przed Nim! Czy nie powinniśmy czynić podobnie?
Dwight K. Nelson

1 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 1997, wyd. V, s. 331.
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16 lutego

Ofiarność i zaufanie do Boga
„Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje” (Mt 25,25).

Pan dokładnie waży wszystko, co możemy uczynić. Niewykorzystane zdolności 
będą w ostatecznym rozrachunku liczone tak jak te, z których korzystaliśmy. Bę-
dziemy sądzeni według tego, co mogliśmy uczynić, a nie uczyniliśmy, ponieważ 

nie zużytkowaliśmy naszych sił na chwałę Bożą”1.
* * *

Amerykańska agencja prasowa Associated Press doniosła o pewnym człowieku, któ-
ry zmarł samotnie latem w Carson City, stolicy stanu Nevada. Przez wiele lat mieszkał 
w tym samym miejscu, ale nikt z sąsiadów go nie znał. Świadczy o tym między innymi 
fakt, że jego ciało zostało znalezione wiele tygodni po jego śmierci. Nazywał się Wal-
ter Samaszko i miał 69 lat.

Poza przykrymi okolicznościami odkrycia jego ciała oraz tym, że był człowiekiem 
stosunkowo ubogim, mając zaledwie kilkaset dolarów na koncie bankowym i żyjąc 
w skromnych warunkach, jego historia była szczególna z uwagi na to, że ekipa sprzą-
tająca znalazła w jego mieszkaniu imponującą kolekcję złotych monet zamkniętych 
w aluminiowych kasetach wartą ponad 7 mln dolarów.

Kolekcja złotych monet została wystawiona na aukcji w sądzie w Carson City i sprze-
dana za nieco ponad połowę szacowanej wartości. Część uzyskanej sumy — ok. 800 
tys. dolarów — została pobrana jako podatki i rozmaite opłaty, a resztę odziedziczył 
kuzyn zmarłego jako jego jedyny spadkobierca.

Pomyśl, ile dobra można byłoby dokonać, mając 7 mln dolarów. Jednak ten skarb 
został ukryty. Wiedział o nim tylko jego właściciel. Gdy zmarł, duża część z tego, co 
zgromadził, przepadła.

Takie sytuacje przywodzą na myśl prawdę zawartą w przypowieści o talentach, 
a zwłaszcza przykład człowieka, który zakopał swój jedyny talent. Choć suma, jaką otrzy-
mał, nie była wielka, zakopanie jej nie zdało się na nic ani jemu, ani nikomu innemu.

Pieniądze, kosztowności, nieruchomości — wszystko, czym dysponujemy na ziemi, 
nie jest nasze i nie wolno nam tego bezużytecznie gromadzić. Bądźmy wierni w tym, 
co nam powierzono, i używajmy tego, by przyczyniać się do rozwoju dzieła Bożego 
na ziemi2.

Walter E. Brown
1 Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 235.
2 Zob. http://www.foxnews.com/us/2012/09/17/nevada-man-dies-with-200-in-bank-7m-in-gold-hidden-inside-home/, 

6 XI 2017 (przyp. red.).

http://www.foxnews.com/us/2012/09/17/nevada-man-dies-with-200-in-bank-7m-in-gold-hidden-inside-home/
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17 lutego

Ofiarność pomimo trudności
„I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić,  

Ja już ich wysłucham” (Iz 65,24).

Zamiarem systemu dziesięcin i składania ofiar było wpojenie w umysły ludzi tej 
wielkiej prawdy, że Bóg jest źródłem wszelkich błogosławieństw zsyłanych Je-
go stworzeniom i że to Jemu człowiek powinien okazać wdzięczność za dobre 

dary Jego opatrzności”1.
* * *

Byliśmy kilka tygodni po ślubie i pałaliśmy wielką gorliwością i miłością do Kościo-
ła. Ja jeszcze nie pracowałem, a moja żona także szukała pracy. Za dwa tygodnie mia-
łem rozmawiać z przewodniczącym diecezji i ewentualnie miałem zostać zatrudnio-
ny jako pracownik biblijny. Żyliśmy z pieniędzy, które dostaliśmy jako ślubny prezent.

Jednak te pieniądze szybko się skończyły, a my musieliśmy jeszcze przeżyć półto-
ra tygodnia do mojej rozmowy kwalifikacyjnej i kilka kolejnych tygodni do pierwszej 
wypłaty. Jedyne pieniądze, jakie nam zostały, to odłożona dziesięcina i dary. W piątek 
po południu, gdy nie mieliśmy już prawie nic do jedzenia, a dzień po rozmowie kwa-
lifikacyjnej musieliśmy zapłacić czynsz, kusiło mnie, by skorzystać z pieniędzy odło-
żonych na dziesięcinę i zaspokoić nasze pilne potrzeby. Starałem się wytłumaczyć żo-
nie, że Bóg to zrozumie, bo nie chce, żebyśmy głodowali i nie mieli dachu nad głową. 
A przecież jeszcze nie byłem pewny, czy dostanę pracę. Zapewniałem ją, że oddamy 
dziesięcinę, gdy zaczniemy pracować.

W swój spokojny i bezpretensjonalny sposób popatrzyła na mnie i powiedziała:
— Musimy ufać Bogu i oddać Mu to, co jest Jego.
Pamiętam, jak wydałem moją dziesięcinę, gdy byłem na studiach, i jak tego żałowa-

łem. W jakiś sposób nigdy nie oddałem przywłaszczonej dziesięciny, bo zawsze poja-
wiały się nowe i pilne potrzeby.

W sobotę rano ostatecznie postanowiłem, że nie chcę powtarzać błędów z przeszło-
ści. Jednak z bólem serca patrzyłem, jak koperta z naszą dziesięciną oddala się od nas 
na tacy z darami do rąk skarbnika zborowego, który przyjął ją wraz z innymi darami 
z modlitwą o błogosławieństwo.

W drodze do domu nie mogłem przestać się martwić, co zrobimy przez cały tydzień 
bez pieniędzy, żywności i pracy.

1 Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2014, wyd. VI, s. 383.
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Wchodząc do naszego małego mieszkanka, zauważyłem dużą brązową kopertę we-
tkniętą w skrzynkę na listy. Sądziliśmy z żoną, że to jakieś spóźnione fotografie ślubne. 
Otworzyliśmy kopertę i wysypaliśmy zawartość na łóżko. I oto sterta portretów prezy-
dentów patrzyła na nas. Matka mojej żony wysłała nam pieniądze wyjęte z 25 spóź-
nionych kart z życzeniami ślubnymi.

Alleluja! Opłaciliśmy czynsz, kupiliśmy żywność, oddaliśmy dziesięcinę i dary, a dwa 
tygodnie później rozpocząłem pracę1.

Roscoe J. Howard

18 lutego

Wierni naszej nazwie
„Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował” (1 J 2,6).

Nosimy nazwę chrześcijanie. Bądźmy jej wierni. Być chrześcijaninem, znaczy być 
podobnym do Chrystusa. To znaczy iść za Chrystusem w samozaparciu, nieść 
wysoko Jego sztandar miłości oraz czcić Go przez niesamolubne słowa i czy-

ny. W życiu prawdziwego chrześcijanina nie ma miejsca na własne ja — ono ma być 
uśmiercone. Nie było egoizmu w życiu Chrystusa na ziemi. Mając naszą naturę, prowa-
dził życie całkowicie poświęcone dobru innych. (...). Naśladowcy Chrystusa mają być 
czyści i szczerzy w słowach i czynach. W tym świecie — pełnym występku i zepsucia 
— chrześcijanie mają objawiać cechy Chrystusa. Wszystko, co czynią i mówią, ma być 
pozbawione egoizmu. (...).

Wielki apostoł pogan powiedział:
— „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chry-

stus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie 
umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).

Przez wiarę Paweł przyjął łaskę Chrystusa, a łaska ta zaspokoiła potrzeby jego du-
szy. Przez wiarę przyjął niebiański dar i przekazywał go ludziom pragnącym światła 
prawdy. Takiego doświadczenia potrzebujemy. (...). Módlcie się o taką wiarę. Starajcie 
się ją zdobyć. Wierzcie, że Bóg ją wam da. (...).

Uczcie się od Tego, który powiedział:
— „Jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11,29).
Uczcie się od Niego, a znajdziecie odpocznienie. Dzień po dniu będziecie zdoby-

wać doświadczenie w sprawach Bożych oraz dzień po dniu będziecie uświadamiać 

1 Roscoe J. Howard, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 1/2009.
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sobie wielkość Jego zbawienia i chwałę jedności z Nim. Ciągle będziecie się uczyć, jak 
żyć na wzór Chrystusa, i ciągle będziecie wzrastać w podobieństwie do Zbawiciela.

Jeśli umrzemy dla własnego ja, jeśli stale będziemy poszerzać nasze zrozumienie te-
go, kim Chrystus jest dla nas i kim my jesteśmy dla Niego, oraz jeśli złączymy się ze sobą 
więzami chrześcijańskiej społeczności, Bóg będzie działał przez nas z potężną mocą. 
Wtedy będziemy uświęceni przez Ducha Świętego. Każdy dzień życia będzie dla nas 
cenny, gdyż będziemy dostrzegać możliwości wykorzystania powierzonych nam da-
rów, by stać się błogosławieństwem dla innych1.

Ellen G. White

19 lutego

Ofiarność buduje zaufanie
„Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, 

należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu” (Kpł 27,30).

Gdy niektórzy wyruszają, by wygłaszać kazania, Bóg powołuje innych, by od-
powiedzieli na Jego wołanie o dary na wsparcie Jego dzieła na ziemi. On daje 
środki w ręce ludzi, aby Jego boskie dary płynęły przez nich w celu wykony-

wania dzieła wyznaczonego nam dla ratowania bliźnich”2.
* * *

Rozwijałem moją więź z Bogiem i pewnej nocy, gdy studiowałem Biblię, Bóg wska-
zał mi, że dziesięcina jest ważna dla rozwoju tej więzi. Tak więc natychmiast podjąłem 
zobowiązanie, iż będę wiernie oddawał dziesięcinę, i od tej pory tak czynię.

W odpowiedzi na to postanowienie Bóg dał mi lepiej płatne stanowisko. Choć pra-
cuję w szpitalu, mam wolne soboty, a ponadto bardzo lubię moją pracę. Wierzę, że to 
zrządzenie Opatrzności. Dzięki temu jeszcze bardziej ufam Bogu. On poleca mi być 
ofiarnym, a gdy jestem Mu posłuszny, błogosławi mnie.

Jeśli ktokolwiek zmaga się z pytaniem, czy oddawać dziesięcinę, czy nie, niech weź-
mie pod uwagę utratę możliwości budowania zaufania do Boga. Oddawanie dziesię-
ciny jest sytuacją, w której wszyscy wygrywają — naszą ofiarnością oddajemy chwałę 
Bogu, a w zamian otrzymujemy błogosławieństwo, gdy On otwiera nam okna nieba3.

William Quoos

1 Ellen G. White, w: Review and Herald, 30 V 1907.
2 Taż, Testimonies for the Church, Mountain View–Omaha 1948, t. IX, s. 255.
3 William Quoos, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 10/2005.
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20 lutego

Nasz anioł o wełnistych włosach
„Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą” (Ps 46,2).

Nasz plan był taki, by spędzić noc u przyjaciół rodziny w Atlancie, stolicy ame-
rykańskiego stanu Georgia, i rankiem polecieć na karaibską wyspę Barbados. 
Podróż była zaplanowana od kilku miesięcy. Niecierpliwie czekałyśmy na spo-

tkanie z moimi rodzicami i rodziną. Dzień przed wyjazdem sprawdziłyśmy samochód, 
a mechanik zapewnił mnie, że wszystko jest w porządku przed naszą 4-godzinną jazdą.

Półtorej godziny od celu podróży samochód zaczął zwalniać. Naciskałam na pedał 
gazu, ale samochód zatrzymał się. Moje trzy córki i ja byłyśmy przerażone. Była ciemna 
noc. Modliłyśmy się, by Pan posłał nam kogoś na pomoc. Otworzyłam maskę samocho-
du i sprawdziłam, czy świece się nie obluzowały, ale trzymały się mocno. Nikt nie chciał 
się zatrzymać i nam pomóc. Zdesperowana postanowiłam pójść do najbliższego zjaz-
du z trasy i poprosić kogoś o pomoc. Poleciłam córkom pozostać w samochodzie i nie 
otwierać nikomu drzwi. Moja średnia córka, nie chcąc, bym szła sama, udała się razem 
ze mną. Próbowałyśmy zatrzymać kogoś z podróżujących, ale wszyscy przejeżdżali obok, 
nawet nie zwalniając. Nagle zatrzymała się jakaś ciężarówka i zobaczyłyśmy wysokie-
go i dobrze zbudowanego mężczyznę o białych wełnistych włosach idącego do nas.

— Hej, kobieto, czyś ty oszalała!?... Nie wie pani, że to niebezpiecznie chodzić nocą 
po autostradzie!? — zawołał.

Gdy dowiedział się, co się stało, zaoferował, że zabierze nas do naszego samochodu 
i zorientuje się, czy będzie mógł nam pomóc. Gdy powróciliśmy, także inna ciężarów-
ka była już zaparkowana koło naszego samochodu, a jej kierowca zaglądał pod ma-
skę naszego auta. Ci dwaj życzliwi nam kierowcy omówili, co trzeba zrobić. Potem 
kierowca o wełnistych włosach powiedział nam, że ten drugi mężczyzna nam pomo-
że. Podziękowałyśmy mu za chęć pomocy. Drugi kierowca zabrał nas do budki tele-
fonicznej i wezwałyśmy pomoc drogową. Gdy dojechaliśmy do warsztatu samocho-
dowego, mechanik powiedział, że zamierzał skończyć wcześniej pracę, ale z jakiegoś 
dziwnego powodu nie mógł.

Kierowca ciężarówki został z nami, póki nasz samochód nie został naprawiony, a po-
tem pojechał z nami kilka kilometrów, by upewnić się, że wszystko jest w porządku. 
Nigdy nie otrzymałyśmy rachunku od mechanika. Z powodu naszego lęku i zmartwie-
nia Bóg sprowadził właściwych ludzi we właściwym czasie na to miejsce, aby nam po-
mogli. Moje córki doświadczyły osobiście tego, że Bóg wysłuchuje modlitwy. On jest 
naprawdę naszą najpewniejszą pomocą w problemach.

Shirley C. Iheanacho
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21 lutego

Ofiarność w ciężkich chwilach
„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego,  

a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33).

Siewca pomnaża ziarno, rzucając je w ziemię. Podobnie jest z tymi, którzy wiernie 
szafują Bożymi darami. Rozdając, pomnażają otrzymywane błogosławieństwa”1.

* * *
Mając dwóch synów w adawentystycznej uczelni, mój mąż i ja ledwie wiązaliśmy 

koniec z końcem. Przekonani o korzyściach wynikających z chrześcijańskiego wykształ-
cenia, sprzedaliśmy niemal wszystko, co miało jakąś wartość, by nasi synowie mogli 
studiować. Potem przyszedł czas rozliczenia podatku.

Pełni obaw, mój mąż i ja, wypełniliśmy formularz podatkowy. Otrzymaliśmy niewielki 
zwrot federalnego podatku, ale podatek stanowy był pobierany także od emerytury 
wojskowej. Okazało się, że jesteśmy winni fiskusowi 300 dolarów!

— Co my teraz zrobimy? — zapytał zmartwiony mąż. — Może pożyczymy od two-
jej matki?

— Nie tym razem! — powiedziałam stanowczo.
Rodzice wiele razy wspierali nas finansowo. Pomagali nam nawet opłacić czesne sy-

nów. Postanowiłam więc, że nigdy więcej nie będziemy ich prosić o pomoc. Zamiast 
tego uchwycimy się Bożych obietnic.

Każdego ranka klękałam i modliłam się do Boga, przedstawiając Mu nasze potrze-
by. Każdego wieczora, gdy mąż wracał do domu z pracy, pytał:

— Czy dostałaś już pieniądze od matki?
— Nie, Pan się o nas zatroszczy — odpowiadałam.
Ale gdy zbliżał się 15 kwietnia, ostateczny termin opłacenia podatku, zaczęłam się 

naprawdę martwić. Jednak się zawstydziłam, więc odepchnęłam troski i znowu za-
częłam się gorliwie modlić.

W końcu nastał ten dzień. Gdy otworzyłam rankiem oczy, zaczęła się dyskusja 
z mężem.

— Musisz dzisiaj pożyczyć pieniądze od matki i wysłać czek — powiedział.
Dodał także, że już rozmawiał w tej sprawie z moją matką. Mogłam wtedy uznać, że 

Bóg mnie zawiódł. Gdy jechałam do rodziców, zaczęłam wołać do Pana:
— Boże! Nie rozumiem tego! Staramy się robić wszystko tak, jak nam nakazujesz. 

Oddajemy dziesięcinę i dary. Odmawiamy sobie wszystkiego, by zapewnić dzieciom 

1 Ellen G. White, Działalność apostołów, Warszawa 2007, wyd. IV, s. 189.



31

chrześcijańskie wykształcenie, a teraz rodzice muszą płacić za nas rachunki. To nie 
w porządku!

Matka dała mi gotówkę, więc zdeponowałam ją w banku, wypisałam czek i włoży-
łam go do koperty z adresem urzędu skarbowego. Jednak nie byłam w stanie wysłać 
koperty na poczcie. Postanowiłam więc sama zanieść ją do urzędu. Gdy wręczyłam 
formularz podatkowy urzędniczce, ona powiedziała:

— Proszę zaczekać chwilę. Sprawdzę, czy prawidłowo obliczyła pani podatek.
Po chwili uśmiechnęła się i powiedziała:
— Wygląda na to, że popełniła pani błąd. Nic pani nie musi dopłacać. Przeciwnie, 

dostanie pani zwrot.
Zaniemówiłam. Zwrot? To niemożliwe! Dziesięć razy sprawdzaliśmy liczby. Urzędniczka 

poprawiła rozliczenie podatkowe, podpisała formularz i przekazał go dalej. W drodze 
do domu rodziców, by zwrócić im pieniądze, podziękowałam Bogu.

Ostatecznie okazało się, że nasze wyliczenie było prawidłowe. Byliśmy winni pienią-
dze urzędowi skarbowemu, ale ponieważ urzędniczka popełniła błąd, nie musieliśmy 
płacić kary za nieterminową wpłatę. Gdy otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty, mieliśmy 
już odpowiednie fundusze, więc nie musieliśmy nic pożyczać1.

Sherian Atkins Will

22 lutego

Ręce
„Panie! Boże mój! Zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. 

Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak twoje,  
i tak potężnych czynów jak twoje” (Pwt 3,24).

Po kilku godzinach studiowania ilustracji dwóch tuzinów kości dłoni wraz z mięś-
niami, które nimi poruszają (w tym mięśniami przedramienia), jestem przekona-
ny, że ludzka ręka jest jednym z najwspanialszych mechanizmów w całym stwo-

rzeniu. Podziwiałem ścięgna i powięzi, które stabilizują, podtrzymują i łączą; naczynia 
krwionośne, które zaopatrują i oczyszczają; nerwy, które aktywują i przekazują odczu-
cia; oraz inne tkanki, które składają się na dłoń. Dziesiątki tysięcy poszczególnych ele-
mentów... I to wszystko precyzyjnie upakowane w stosunkowo niewielkiej masie ubra-
nej w skórę dłoni w sposób tak efektywny, iż ręka posiada wielką elastyczność i siłę, 
a jednocześnie niezwykle delikatny dotyk. Jest to doskonałe narzędzie umieszczone 

1 Sherian Atkins Will, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 4/200?.
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na końcu przedramienia, dzięki czemu możemy się nim posługiwać w bardzo szero-
kim zakresie ruchu. Używamy tego wspaniałego narzędzia, by się odżywiać, ubierać, 
myć i czesać, rozmasowywać bolące miejsca, drapać się, gdy nas coś swędzi, odganiać 
natrętne owady, głaskać ukochane zwierzątka i wykonywać tysiące innych czynności.

Ręce pomagają nam zachować łączność z innymi ludźmi. Mogą przynosić uzdrowie-
nie i ulgę, a złożone w pięść stanowią dobrą broń przed kimś, kto chciałby nas skrzyw-
dzić. Używamy dłoni, by wyrażać miłość, a także spełniać się, tworząc wspaniałą mu-
zykę i dzieła sztuki, gimnastykując się, pisząc, okazując miłosierdzie czy konstruując 
narzędzia, które zwiększają nasze przyrodzone możliwości. Niewątpliwie jedną z naj-
ważniejszych funkcji naszych dłoni jest składanie ich w modlitwie dziękczynnej, wsta-
wienniczej, błagalnej czy pochwalnej dla Stwórcy, który nam je dał.

Jakie zdolności masz w rękach? Używaj ich więc do służenia Bogu. Często narzekamy 
i utyskujemy, że nie mamy tego, co mają inni. Ale prawda jest taka, że każdy z nas ma 
coś, czego nie mają inni. Każdy ma swój indywidualny dar. Używaj tych darów, które 
Bóg ci powierzył, by pokornie Mu służyć i pomagać bliźnim. Przestań narzekać i za-
cznij służyć. Bóg może wykorzystać tę skromną służbę i pomnożyć jej efekty w spo-
sób, jakiego sobie nie wyobrażasz.

Panie, dziękuję Ci, że z miłością ukształtowałeś mnie swoimi rękami. Dziękuję Ci za wspa-
niałe narzędzia, jakie mi dałeś. Obym używał moich talentów w służbie dla bliźnich. Prze-
bacz mi moje narzekania. Proszę, daj mi wdzięczne serce i pomocne bliźnim dłonie.

David A. Steen

23 lutego

Ofiarność jako kwestia zasad
„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, 

w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,19).

Bóg nie żąda, aby nasze powołanie stało się ofiarą dla Niego. On prosi, abyśmy 
wiele rzeczy oddali Jemu, lecz czyniąc to, wyrzekamy się tylko tego, co nas po-
wstrzymuje od wejścia na drogę do nieba. Jeśli nawet Bóg żąda, by poddać mu 

te rzeczy, które same w sobie są dobre, bądźmy pewni, że działając w ten sposób, ma 
coś znacznie lepszego dla nas”1.

* * *

1 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 1997, wyd. V, s. 350-351.
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Gdy poślubiłam męża, poznaliśmy biblijną naukę dotyczącą dziesięciny. W Biblii 
przeczytaliśmy Bożą obietnicę dla tych, którzy oddają dziesięcinę:

— „Wystawcie mnie na próbę! (...) czy (...) nie wyleję na was błogosławieństwa po-
nad miarę” (Ml 3,10).

W tym czasie byliśmy bardzo ubodzy. Choć nie mieliśmy pojęcia, jak będziemy 
w stanie oddawać dziesięcinę, zdecydowaliśmy się, że będziemy posłuszni Bogu. Po-
stanowiliśmy Boże 10% oddać na początku, a nie po opłaceniu wszystkich rachunków. 
W ciągu minionych 31 lat widzieliśmy, w jak nadzwyczajny sposób Bóg troszczy się 
pod każdym względem o nasze potrzeby.

Gdy ufamy Bogu w kwestii naszych finansów, On przyjmuje naszą dziesięcinę i nasze 
dary, aby pomnożyć je w dziele Jego królestwa. Wielu ludzi ujrzało to, jak Bóg trosz-
czy się o ich potrzeby, gdy wiernie oddawali dziesięcinę. Nasi przyjaciele misjonarze,  
Mike i Mary, także przekonali się o Bożej opatrzności, gdy 10 pierwszych lat wspólne-
go życia spędzili na misji w Meksyku i Boliwii.

Pewnego razu, gdy Mary była w ciąży i uczęszczała do szkoły językowej, brakowa-
ło im żywności. Poczuła, że powinna napisać na kartce potrzebne im produkty, choć 
nie mieli już pieniędzy, by cokolwiek kupić. Po południu tego samego dnia rozległ się 
dzwonek u drzwi, a gdy je otworzyli, znaleźli dwie duże torby produktów żywnościo-
wych pozostawione na schodach. Torby zawierały dokładnie te produkty spożywcze, 
jakie Mary wypisała na kartce! Brakowało tylko jednego — chleba. Kilka godzin póź-
niej, gdy Mike udał się do dorywczej pracy, którą wykonywał, samochód z piekarni za-
trzymał się pod ich firmą i jeden z piekarzy rozdał pracownikom chleb upieczony rano, 
a niesprzedany w ciągu dnia. Gdy Mike przyniósł chleb do domu, Mary rozpłakała się 
z radości i wdzięczności dla Boga. Wdzięczność przebrała miarę jej emocji!

Jeśli sądzisz, że nie możesz oddawać dziesięciny, spróbuj mimo to, a odkryjesz, że 
nie możesz sobie pozwolić, by jej nie oddawać!1

Barb Marshall

1 Barb Marshall, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 11/2004.
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24 lutego

Aby Bóg mógł błogosławić
„Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! I będą twoje 

stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz” (Prz 3,9-10).

Kiedykolwiek lud Boży w jakimkolwiek okresie dziejów świata z radością i ocho-
czo wykonywał Boży plan dotyczacy systematycznej dobroczynności oraz da-
rów i ofiar, uświadamiał sobie stałą obietnicę, iż powodzenie będzie towarzyszyć 

wszystkim jego poczynaniom proporcjonalnie do posłuszeństwa Bożym wymaganiom. 
Gdy wierzący uznawali Boże żądania i dostosowywali się do nich, czcząc Boga swoim 
majątkiem, wówczas ich spichlerze opływały w dostatek”1.

* * *
Wychowałem się na farmie i sam byłem rolnikiem przez ponad 40 lat. W dzieciń-

stwie nauczono mnie biblijnych zasad, w tym także świętowania soboty i oddawania 
dziesięciny. Bez względu na pogodę — czy było zbyt mokro, czy sucho, zbyt gorąco 
czy zimno, by wykonać zaplanowane prace polowe — nigdy nie wychodziliśmy w po-
le w dzień Pański. Ta zasada przyświecała mi przez całe życie.

Oczywiście jako rolnik nigdy nie mogłem być pewien, czy po zebraniu plonów wyjdę 
na swoje. Tak więc zawsze obliczałem dziesięcinę i podatki po żniwach, gdy plony zostały 
zebrane i sprzedane. Aby zapłacić za dzierżawę i wynajem sprzętu, trzeba było czasem 
zrezygnować z całego zysku. W takiej sferze działalności gospodarczej jak uprawa roli 
zdarza się mieć „dochód” podlegający opodatkowaniu i dziesięcinie, a jednocześnie nie 
mieć gotówki, by oddać podatek i dziesięcinę. Gdy tak się zdarzało, a zdarzało się dość 
często, musiałem pożyczać pieniądze. Oczywiście wolałem tego unikać.

Pewnego roku w połowie żniw obejrzałem to, co zostało jeszcze do zebrania, i osza-
cowałem, że zabraknie mi około 5 tys. dolarów na opłacenie zobowiązań związanych 
z dzierżawą i wynajęciem maszyn. Jednak mimo to postanowiłem oddać 500 dolarów 
dziesięciny z pieniędzy, które uzyskałem dotychczas ze sprzedaży zebranych plonów. 
Uznałem, że tak będzie łatwiej, niż przekonać potem bank, by pożyczył mi pieniądze, 
które zamierzam oddać Kościołowi.

Ku memu zdumieniu, gdy zebrałem i sprzedałem ostatnią część plonów, otrzyma-
łem około 5 tys. dolarów więcej, niż szacowałem — dokładnie taką sumę, od jakiej 
wcześniej oddałem dziesięcinę. Po tym doświadczeniu zmieniłem mój plan oddawa-
nia dziesięciny. Oddaję ją od planowanych dochodów, zanim wydam całą gotówkę. 
Od tej pory zawsze towarzyszy mi Boże błogosławieństwo2.

Eugene Roddy
1 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View–Omaha 1948, t. III, s. 395.
2 Eugene Roddy, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 4/2008.
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25 lutego

Osobista pobożność połączona 
z pomocą potrzebującym

„Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia  
Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu” (Jud 1,21).

Jesteśmy rodziną Pana, Jego dziećmi, a On uczy nas wszystkiego o teraźniejszości 
i przyszłości. Przygotowanie na poważne wydarzenia, które wkrótce nastąpią, wy-
maga czujności i gorliwego oczekiwania. Jednak ludzie doskonali w Chrystusie nie 

poświęcają całego swojego czasu na czuwanie i rozmyślanie. Potrzebujemy cichych 
godzin rozmyślania, gdy wycofujemy się z pośpiechu codzienności i uspokajamy, by 
nawiązać łączność z Bogiem i uczyć się Jego woli wobec nas. Jednak nie możemy za-
pominać, że mamy stanowcze poselstwo ostrzeżenia dla świata.

Henoch chodził z Bogiem i niósł poselstwo przestrogi mieszkańcom przedpoto-
powego świata. Jego słowa, czyny i przykład pobożności były stałym świadectwem 
na rzecz prawdy. W czasach jak nasze — równie niesprzyjających rozwojowi czystego 
i świętego charakteru — żył w całkowitym posłuszeństwie. Ziemia była tak pełna nie-
prawości, iż Pan musiał ją oczyścić przez potop. Wywrócił świat niejako do góry dnem, 
by opróżnić go z nagromadzonego zepsucia.

Henoch był święty, gdyż chodził z Bogiem w Boży sposób. Był dla świata przykła-
dem, jakimi będą ci, którzy przy powtórnym przyjściu Chrystusa zostaną z Nim zabrani 
na obłoki. Mamy być takimi jak Henoch. Osobistą pobożność mamy połączyć z najbar-
dziej poważnymi oraz żarliwymi ostrzeżeniami i apelami. Mamy wskazywać zarówno 
na to, co się dzieje, jak i na to, co wkrótce się wydarzy. Polecono nam:

— „W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie” (Rz 12,11). 
Mamy być gorliwi w naszych wysiłkach zmierzających do wyrównania drogi dla Kró-

la i przygotowania ludzi na przyjście Pana. Żarliwość ducha musi towarzyszyć służbie 
Panu. Nasze duchowe lampy muszą być pełne oliwy i palić się.

Służenie Bogu wymaga całkowitego poświęcenia — serca, umysłu, duszy i sił. Bez 
ograniczeń mamy oddać się Bogu, abyśmy mogli uzyskać podobieństwo do nieba za-
miast podobieństwa do tego świata. Uczucia muszą być trzymane pod kontrolą, aby 
umysł mógł się w pełni obudzić do pracy, jaka ma być wykonana wśród wszystkich 
klas społecznych — wielkich i małych, bogatych i biednych, uczonych i prostych. Ma-
my przejawiać wrażliwość, jaką okazuje Wielki Pasterz, który bierze jagnięta na swoje 
ramiona i starannie strzeże stada, prowadząc je bezpiecznymi ścieżkami. Naśladowcy 
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Chrystusa mają okazywać Jego czułość i współczucie oraz muszą także objawiać Je-
go gorliwe pragnienie dzielenia się prawdą niosącą wieczne życie tym wszystkim, 
którzy ją przyjmą1.

Ellen G. White

26 lutego

Ofiarność i godny zaufania Bóg
„Kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego,  

co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę” (Rdz 28,22).

Duch chrześcijańskiej hojności wzmaga się, gdy człowiek zgodnie z nim postę-
puje. Nie trzeba go w sztuczny sposób rozbudzać. Wszyscy, którzy go posia-
dają — ci, którzy posiadają ducha Chrystusowego — ochotnie oddadzą swoje 

dary do skarbnicy Pańskiej”2.
* * *

Gdy zostałam ochrzczona w wieku 39 lat, dowiedziałam się o przykazaniu dotyczą-
cym oddawania dziesięciny, ale w sytuacji, w której się znajdowałam, nie było łatwo 
tę zasadę praktykować.

Mój mąż tak usilnie sprzeciwiał się oddawaniu przeze mnie dziesięciny, iż w końcu 
musiałam założyć oddzielne konto bankowe i bezpośrednio na nie kierować dziesię-
cinę, a na korespondencję ze zboru wynajęłam skrytkę pocztową. Ze drżeniem i mod-
litwą, krocząc w wierze, oddawałam wiernie Bożą dziesięcinę. Ku mojemu zdumieniu 
nasza sytuacja finansowa poprawiła się.

Po kilku latach nabrałam do Boga zaufania w sprawach finansowych. Ale Bóg nie 
poprzestał na tym. Diecezja Karolina zachęcała bowiem swoich członków do przyję-
cia planu 10+10+. Właśnie ukończyliśmy studium książki Ellen G. White pt. Rozsądne 
szafarstwo. Studium mi się podobało, ale czułam się nieswojo. W głowie brzmiały mi 
nieustannie słowa z Ml 3,3-12. Rozmawiałam z innymi o dziesięcinie i darach. Od czasu 
do czasu dawałam niewielkie sumy jako dobrowolne dary, ale Duch Święty przekony-
wał mnie, by wystawić Boga na próbę. Spierałam się z Nim przez sześć miesięcy. By-
liśmy winni kilka tysięcy dolarów za operację mojego męża na otwartym sercu, a po-
trzebowaliśmy także nowego dachu, paliwa do pieca na zimę, gruntownej naprawy 

1 Ellen G. White, Letter 97/1902.
2 Taż, Rozsądne szafarstwo, Warszawa 1999, s. 20.
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samochodu i oczywiście pieniędzy na bieżące wydatki. Od 16 miesięcy nie dostałam 
podwyżki. Zaczynałam się bać.

— Boże, jak możesz oczekiwać ode mnie większej finasowej ofiarności? — pytałam 
w modlitwie.

Jednak im więcej się modliłam, tym silniejsze było przekonanie, jakie żywiłam. W grud-
niu tego roku postanowiłam wystawić Boga na próbę. W pierwszą sobotę nowego 
roku Duch Święty natchnął mnie, by 5% dochodów oddawać jako dobrowolne dary.

Bóg nie zawiódł mnie ani nie kazał długo czekać. W następnym tygodniu mój szef 
dał mi podwyżkę — dokładnie tyle, ile przeznaczyłam na dary! Ponadto podniesiono 
mojemu mężowi uposażenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego — znowu o taką 
samą sumę.

Natępnie zwiększałam odsetek darów o 1% rocznie, aż w pełni zaczęłam realizo-
wać plan 10+10+.

Dobra nowina jest taka, że Boża arytmetyka wciąż działa! Niczego nam nie brako-
wało. Rachunki zawsze były opłacone i wystarczało pieniędzy na nieprzewidziane 
wydatki. Choć musiałam utrzymywać chorego męża, nigdy nie zabrakło nam tego, co 
niezbędne do życia. A od czasu do czasu Bóg dawał nam nawet coś ponad to.

Bóg jest godny zaufania. Nauczyłam się, że On nigdy mnie nie zawiedzie, jeśli ufam 
Mu wystarczająco, by być Mu wierną1.

Helen L. Self

27 lutego

Żywa woda
„Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja 

mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu” (J 4,14).

Był gorący i parny madagaskarski poranek, który zniechęca do działania w miarę, 
jak temperatura rośnie. Widziałam, że stróż naszych sąsiadów i jego żona pro-
wadzą ożywioną dyskusję. Uświadomiłam sobie, że nie była to zwykła rozmowa 

małżonków. Dobrotliwy Dominick został słownie napadnięty, a milczenie z jego stro-
ny rozpalało jeszcze bardziej gniew Giny.

Nie był to miły widok — publiczne roztrząsanie osobistej sprawy. Z drugiej stro-
ny ich niewielka chata kryta strzechą była za mała, by urządzić w niej awanturę. Gina 

1 Helen L. Self, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 7/2003.
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w końcu poszła na rynek, gwałtownie gestykulując i wykrzykując, a na naszym po-
dwórzu znowu zapanowała cisza.

Godzinę później modliłam się, gdy usłyszałam monotonny odgłos nożyc:
— Ciach, ciach, ciach...!
Dominick przycinał sekatorem trawę. Gdy przypomniałam sobie o jego obecności, 

wiedziałam już, w jakiej intencji mam się modlić.
— Panie, nie wiem, co się dzieje między Giną i Dominickiem, ale proszę, pomóż im 

się z tym uporać jak najszybciej. Nie wiem, co mam im powiedzieć. Jak mam im oka-
zać Twoją miłość, jeśli nawet nie mogę z nimi porozmawiać?

Moja modlitwa ugrzęzła we frustracji przy dźwięku nożyc wciąż dochodzącym 
z zewnątrz.

— Poczęstuj go zimną wodą — usłyszałam to w głowie tak, jakby ktoś powiedział 
mi te słowa na ucho.

Zaczęłam się śmiać z tego prostego pomysłu. Oczywiście! W taki upalny dzień jak te-
raz kto nie doceniłby zimnej wody?

Czułam wyraźnie, że Bóg niemal natychmiast odpowiedział na moją modlitwę, i to 
tak precyzyjnie i praktycznie. Kilka minut później wyszłam na podwórze z dzbankiem 
wody z lodem.

— Dominicku, to dla ciebie — powiedziałam łamaną francuszczyzną, stawiając 
dzbanek na schodach.

Uśmiechnął się nieśmiało, ale pracował dalej. Kilka godzin później, gdy wracałam 
z miasta, Dominick wychylił się zza rogu domu i powiedział:

— Merci! (Dziękuję!)
Uśmiechnął się i wręczył mi pusty dzbanek, po czym wrócił do pracy.
Odpowiadając na moją modlitwę, Bóg nie miał na myśli żadnego dramatycznego 

wyczynu. To nie było zdarzenie zmieniające życie. Ale choć Dominick o tym nie wie-
dział, tamtego dnia pił ze źródła żywej wody, a mam nadzieję, że w przyszłości będę 
mogła przekazać mu tej wody więcej.

Kimberly Baldwin Radford
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28 lutego

Ofiarność wypiera egoizm
„A lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca 

składali te dary Panu; również i Dawid, król, wielce się radował” (1 Krn 29,9).

Zamiarem systemu dziesięcin i składania ofiar było wpojenie w umysły ludzi tej 
wielkiej prawdy, że Bóg jest źródłem wszelkich błogosławieństw zsyłanych Jego 
stworzeniom i że to Jemu człowiek powinien okazywać wdzięczność za dobre 

dary Jego opatrzności”1.
* * *

Imponowało mi to, że dysponuję częścią Bożych pieniędzy. Bóg z pewnością ma 
ich dużo. Finansowy zysk był dla mnie wówczas silną motywacją do oddawania dzie-
sięciny. Miałem 17 lat.

Plony kukurydzy miały przynieść środki na moją edukację. We właściwym czasie 
zaorałem pole. Dbałem o nie i nawoziłem z pietyzmem. W suche dni system nawad-
niania pozwalał kukurydzy rosnąć bez przeszkód. Oczekiwałem, że Bóg pobłogosła-
wi mi wspaniałym plonem, gdyż planowałem oddać wiernie dziesięcinę z zysku. Ale 
Bóg miał inne plany.

Jesień przyszła wcześnie tamtego roku w zachodniej części amerykańskiego stanu 
Oregon. Zimne i deszczowe dni następowały jeden po drugim. Kukurydza, poświęco-
ny czas i wysiłek oraz zainwestowane środki — wszystko przepadło. Ale ja żyłem da-
lej. Wiedziałem, że Bóg widzi mnie także w trudnych chwilach. Bóg wciąż jest Bogiem.

Oddawanie dziesięciny nie jest już dla mnie sposobem zdobycia Bożych pieniędzy. 
Jest sposobem powierzenia się bez reszty Bogu. On użycza mi tego, o czym czasem 
myślę jako należącym do mnie. Oddawanie dziesięciny jest sposobem wyrażenia mi-
łości i wierności Bogu bez względu na to, co się dzieje. Bóg wie, jak umartwić nasz 
egoizm i rozwinąć naszą użyteczność.

Jestem bogatym człowiekiem2.
Norman Versteeg

1 Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2014, wyd. VI, s. 383.
2 Norman Versteeg, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 11/2007.



40

29 lutego

Ofiarność dla zasady
„Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić 
swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje” (Pwt 8,18).

Przejawy szczodrości i dobroczynności zostały zaplanowane przez Boga, by zacho-
wać serca ludzi czułymi i współczującymi oraz rozbudzić w nich zainteresowanie 
i wzajemną życzliwość na podobieństwo Pana, który dla nas stał się ubogi, aby 

przez swoje ubóstwo uczynić nas bogatymi”1.
* * *

Gdy myślę o biblijnym przykazaniu dotyczącym oddawania dziesięciny, wspomi-
nam czas, gdy moja żona Mavis i ja studiowaliśmy w Union College i zabrakło nam 
pieniędzy. Nie wiedzieliśmy, co robić, gdy zostało nam tylko 25 centów, a Mavis mia-
ła otrzymać czek dopiero za dwa tygodnie. Postanowiliśmy modlić się, prosząc Boga 
o mądrość i kierownictwo. Mieliśmy trochę mleka w proszku i zupę w torebkach, więc 
za ostatnie pieniądze kupiliśmy bochenek chleba.

Rano dostaliśmy list od mojej matki. Matka była wdową i miała bardzo małe dochody, 
ale wysłała mi kartkę urodzinową, jako że zbliżał się 16 maja, i dołączyła do niej 10 dola-
rów. Wdzięczny za ten prezent kupiłem paliwo do samochodu za 2 dolary. To powinno 
wystarczyć, by Mavis mogła dojeżdżać do pracy przez resztę miesiąca. Następnie oddali-
śmy dziesięcinę i kupiliśmy cztery torby żywności, która wystarczyła na dwa tygodnie.

Po latach prowadziłem praktykę lekarską w miasteczku Hemphill w Teksasie. Nasz 
syn Brian studiował wtedy medycynę na Uniwersytecie Loma Linda. Mavis wyjechała 
do naszego syna, by pomóc jemu i naszej synowej Charrie, gdy urodził się ich pierw-
szy syn Tyler. W sobotni wieczór Mavis zatelefonowała do mnie, by powiadomić mnie, 
że zalegamy z czesnym Briana. Zapytałem na jaką sumę.

— 4,5 tys. dolarów.
Następnie Mavis zapytała, co z tym zrobimy, dodając:
— Wypisałam czek na 1,5 tys. dolarów, bo tyle mamy na koncie.
Powiedziałem jej, żeby wypisała następny czek na 3 tys. dolarów i żeby modlili się 

z Brianem i Charrie, a ja zatelefonuję do nich wkrótce.
Natychmiast padłem na kolana i zacząłem się modlić. Prosiłem Boga, by nam pomógł. 

Powoływałem się na Jego obietnice. Gdy skończyłem się modlić, poszedłem napić się 
wody i wtedy zadzwonił telefon. Telefonował pewien mężczyzna z miasta Houston 
w Teksasie z pytaniem, czy mam do sprzedania bydło rasy Red Brangus.

1 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View–Omaha 1948, t. III, s. 547.
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— Potrzebuję najlepszych sztuk do rozpłodu — powiedział.
Zapewniłem go, że mam to, czego potrzebuje. Zaproponował, że przyjedzie w nie-

dzielę i obejrzy stado. Spotkaliśmy się o godzinie 10.00 następnego dnia. W jednej za-
grodzie miałem pięć najlepszych jałowic. Zapytał o cenę za sztukę. Wymieniłem cenę 
4,5 tys. dolarów.

— Czy mogę wybrać? — zapytał.
Oczywiście, że przystałem na to. Jechał właśnie do pewnego meksykańskiego rol-

nika, więc zapowiedział, że wróci jeszcze po jedną sztukę bydła, jeśli tę sprzeda jemu.
— Oczywiście, zapraszam — powiedziałem.
Wręczył mi niezwłocznie 4,5 tys. dolarów, a w następnym tygodniu przyjechał po na-

stępną jałowicę za taką samą sumę. Bóg nie tylko odpowiedział na nasze modlitwy, ale 
dał nam dość środków, byśmy mogli oddać dziesięcinę i jeszcze trochę nam zostało. 
Nasz Bóg jest dobry i wielki!

Leonard Shockey
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