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Trudne słowo: „konsekwencje”
— Chłopcy, czy możecie na chwilę przyjść do pokoju? — zapytała mama.
Po chwili Filip i Paweł usiedli obok mamy.
— Wiem, że jesteście jeszcze dosyć mali, ale chciałabym porozmawiać
z wami o szkodliwych używkach.
— O czym? — zapytał zdziwiony Paweł.
— No, o papierosach albo alkoholu — odpowiedział z dumą starszy Filip,
który poczuł się prawie jak dorosły, tłumacząc młodszemu bratu trudne

słowo.
— Nie tylko o tym — odpowiedziała mama. Używki to także narkotyki i inne substancje chemiczne, które doprowadzają ludzi do stanu podobnego jak narkotyki, a które nazywa się „dopalaczami”.
— A, to słyszałem — powiedział Paweł. Była u nas w szkole na ten temat rozmowa.
— Czyli wiecie, że to nie są substancje dobre dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci?
— Tak — odpowiedzieli chłopcy.
— To świetnie! Ale to nie wszystko. Chciałabym wam powiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś
będzie was próbował namówić do spróbowania tych rzeczy. Zwykle wygląda to podobnie. W grupie
kolegów lub znajomych ktoś przynosi, na przykład — papierosa. Wszyscy palą. Jak zachowacie się w
takiej sytuacji?
— Odmówimy — odpowiedział szybko Filip. Przecież wiemy, że tego nie wolno robić!
— Cieszę się, że tak twierdzisz! — odpowiedziała mama. Niestety, zwykle grupa nie przyjmuje do
wiadomości odmowy i zaczyna namawiać dalej. Często używając takich stwierdzeń jak „Boisz się!”
albo „Nie chcesz spróbować, bo jesteś mięczak”. Wyobraźcie sobie siebie w takiej sytuacji. Co wtedy
zrobicie?
W pokoju zapadła cisza. Chłopcy nie wiedzieli, co odpowiedzieć.
— To nie jest łatwa sytuacja — powiedziała mama. Zwłaszcza, że nikt nie lubi, jak inni się z niego
wyśmiewają. Ale musicie pamiętać, że trzeba mieć więcej odwagi, żeby w tej sytuacji odmówić, niż
żeby się zgodzić. Możecie to powiedzieć. Powinno to dać im trochę do myślenia. Możecie też dodać, że
to nie jest właściwe zachowanie. Wiem, że będzie wam to trudno zrobić, bo będziecie się bać utraty
kolegów, ale czy warto przyjaźnić się z kimś, kto namawia was do złych zachowań?
— Nie — odpowiedzieli Paweł i Filip.
— Nigdy byśmy nie wzięli żadnych używek — gorąco zapewnił Filip.
— Wiem, że to trudny temat, ale pomyślcie przez chwilę, jak moglibyście zachować się, gdyby taka
sytuacja się wam przytrafiła. Jeśli będziecie chcieli o tym jeszcze porozmawiać, przyjdźcie do mnie
Chłopcy poszli do swoich pokojów. Żaden z nich nie wrócił już do tego tematu. Wyglądało na to, że
wszystko jest jasne.
Minęło kilka miesięcy.
— Mamusiu — zapytał nieśmiało Filip — czy zgodzicie się, żebym poszedł spać do szkoły w ostatni piątek
przed feriami?
— Chcesz spać w szkole? — zdziwiła się mama. Nie bardzo wiem, o co chodzi.
— Tak. Nauczyciele postanowili zorganizować dla nas spanie w szkole. Chociaż nie wiem, czy będziemy
spać, bo mają być konkursy, gry na sali gimnastycznej i inne zajęcia.
— Nie jestem przekonana. To jest trochę dziwne.
— Proszę! Zgodzicie się?
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— Ja nie jestem tym zachwycona, ale porozmawiam z tatą.
Rodzice w końcu ulegli namowom Filipa. Nadszedł piątkowy wieczór. Filip spakował poduszkę, śpiwór
i karimatę. Mama zawiozła go do szkoły.
— Bardzo cię proszę, bądź grzeczny i nie przynieś nam wstydu — poprosiła mama, zanim Filip wysiadł
z samochodu.
— Mamo! Przecież wiem! — odpowiedział Filip i pobiegł do szkoły.
Następnego ranka mama przyjechała po syna. Przyszedł do samochodu z dziwną miną.
— Co się stało? — zapytała mama.
Filip chwilę milczał. — Pani kazała nam się przyznać, że wypiliśmy z kolegami napój energetyzujący.
— Co?
— Patryk i Bartek przynieśli i więcej osób spróbowało, ale przyznałem się tylko ja i dwóch kolegów.
— Spałeś w ogóle w nocy?
— Nie — odpowiedział Filip.
— W takim razie teraz pójdziesz się przespać, a porozmawiamy później. Teraz jestem zbyt zła, żeby
z tobą o tym rozmawiać.
Po kilku godzinach mama obudziła Filipa. Zawołała też na rozmowę Pawła i tatę.
— Dlaczego wypiłeś ten napój?
— Bo chciałem spróbować, czy potrafię tak jak dorośli nie spać całą noc.
— Piliście ten napój przy nauczycielach, czy chowaliście się przed nimi?
— Chowaliśmy się… — odpowiedział cicho Filip.
— Czyli wiedziałeś, że nie wolno tego pić?
— Tak.
— Chciałeś być dorosły, więc postanowiliśmy z tatą, że potraktujemy cię jak dorosłego. A dorośli ludzie
ponoszę konsekwencje swojego działania.
— Co to są konsekwencje? — zapytał Paweł.
— Konsekwencje w tym znaczeniu — powiedział tata. — to wynik jakiegoś zachowania. Na przykład:
jeśli zimą chodzisz bez kurtki, to konsekwencją tego, czyli rezultatem, będzie to, że będziesz chory.
— Można też robić coś konsekwentnie — dodała mama. Czyli wytrwale dążyć do realizacji jakiegoś celu.
Ale nam chodzi, o pierwsze znaczenie tego słowa. Nie potrafiłeś zachować się tak, jak cię uczyliśmy
i nie mogłeś oprzeć się namowom kolegów. W związku z tym, zdecydowaliśmy z tatą, że nie pojedziesz
na trzydniową wycieczkę do Gniezna.
— Ale mamo! — w oczach Filipa pojawiły się łzy. — Ja tak bardzo chcę jechać na tę wycieczkę!
— Wiem — odpowiedział tata. — My też tak bardzo chcieliśmy, żebyś zachowywał się dobrze, a ty przyniosłeś nam wstyd. Przecież twoi koledzy i ich rodzice wiedzą, że jesteś innego wyznania niż oni.
A teraz myślą, że jesteś gorszy od tych, którzy nie dali się namówić kolegom.
— Poza tym — dodała mama. — jeżeli nie potrafisz zachować się dobrze w czasie jednej nocy poza domem, to jaką mamy pewność, że zachowasz się dobrze podczas trzydniowego wyjazdu?
— Proszę, pozwólcie mi jechać — powiedział zapłakany Filip.
— Niestety, to nie podlega dyskusji — oznajmił tata. — Jeżeli na własnej skórze nie odczujesz skutków,
czyli konsekwencji swoich działań, to nigdy nie nauczysz się podejmować właściwych decyzji.
Filip poszedł do siebie i długo płakał w poduszkę. Po pewnym czasie wrócił do mamy.
— Dlaczego mnie musiała się przytrafić taka sytuacja? — zapytał rozżalony.
— Pamiętasz jak rozmawialiśmy o używkach? Wtedy obaj z Pawłem odpowiedzieliście, że nigdy nie dalibyście się na to namówić. Nie mówiłam o takich napojach, bo szczerze mówiąc nie pomyślałam o nich.
Wiesz, dlaczego dzieci nie mogą ich pić?
— Nie.
— Dlatego, że zawierają dużą ilość kofeiny, takiej samej jak w kawie. Do tego spora ilość cukru, witamin
i nie wiadomo czego jeszcze. To wszystko ma spowodować, że człowiek nie zasypia. Ale nawet dorośli
ludzie nie powinni pić ich często. Nie wiadomo jak wpłynęłoby to na wasze zachowanie, gdybyście wypili więcej. A może Pan Bóg specjalnie zesłał ci takie doświadczenie, żebyś wiedział, że łatwo ulegasz
wpływom innych i musisz nad tym popracować? Zastanów się jeszcze raz, co by się stało, gdyby zamiast
tego napoju ktoś poczęstował cię alkoholem lub narkotykiem?
— Już teraz wiem, że łatwo mówi się o pewnych rzeczach, ale trudno zastosować to w życiu.
— Więc pomyśl o tym i wyciągnij z tego wnioski na przyszłość — zakończyła rozmowę mama.
Filip poszedł do siebie i pomyślał, że jeden raz w życiu chciałby, żeby rodzicie potraktowali go jak dziecko, a nie jak dorosłego. I żeby nie musiał ponosić konsekwencji swoich działań.
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Dom Boga na ziemi

http://www.national-geographic.pl/historia/jerozolima-miasto-bog

Dawid, jeszcze za swojego życia, rozpoczął przygotowania do budowy świątyni. Wraz ze
swoim przyjacielem Chiramem, królem Tyru i Sydonu, przygotował cenne materiały
i wyznaczył swojego syna Salomona do nadzoru budowy. Ten sprowadził fachową siłę roboczą i z własnego skarbca opłacał: 30 tysięcy robotników do wyrębu drewna w Libanie,
80 tysięcy pracowników kamieniołomów, 70 tysięcy tragarzy, 3300 nadzorców i kierowników robót, tkaczy, farbiarzy, złotników pracujących w miedzi, brązie i innych metalach.

Budowla była imponująca, a naród Izraelski miał miejsce, w którym mógł spotkać się
z Bogiem. Piękna świątynia budziła zachwyt każdego, kto na nią patrzył.
Gdzie dzisiaj jest świątynia Boża? W Izraelu, w Jerozolimie? Tam na wzgórzu świątynnym
stoi dzisiaj meczet, czyli świątynia muzułmańska. A może w naszym zborze? Co w Nowym
Testamencie powiedziane jest o świątyni Boga?

„Czy nie wiecie, że świątynią Boga jesteście i że Duch Boży
mieszka w was?” I List do Koryntian 3:16.
Jako dziecko Boże masz zaszczyt być mieszkaniem dla Ducha Bożego. Gdy moc Boża jest
w Tobie, to jesteś Jego świątynią i możesz się spotkać z Bogiem zawsze i wszędzie.
Wróćmy na chwilę do świątyni, którą zbudował Salomon. Miejsce, w którym zamieszkał
Bóg, było Miejscem Najświętszym. Było ono oddzielone od reszty świątyni drzwiami
i grubą zasłoną, aby żaden człowiek nie spotkał się bezpośrednio z Bogiem. Zastanawiasz
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się dlaczego? Pan Bóg jest święty, a każdy człowiek jest grzeszny. Gdyby człowiek stanął
w obecności Boga, to stałoby się z nim to, co z papierkiem zbliżonym do płomienia świecy.
Nic, co jest grzeszne, nie ostoi się w obecności świętego Boga.
Jak to jest możliwe, żeby święty Bóg dzisiaj mieszkał w człowieku? Wtedy, kiedy człowiek
jest oczyszczony z grzechu przez krew Pana Jezusa, może żyć w obecności Boga. Czy pamiętacie to wydarzenie, kiedy zasłona w świątyni oddzielająca Miejsce Święte od Najświętszego
rozdarła się na pół? Gdy Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Od tego czasu każdy z nas może
mieć społeczność z Panem Bogiem.

Skoro możesz być mieszkaniem dla
Ducha Świętego, musisz o nie dbać:

o to, na co patrzą twoje oczy

o swoje zachowanie
o swój wygląd,
ubranie higienę
osobistą

o słowa, które
wypowiadasz

Salomon uczynił wszystko, aby Boża świątynia była miejscem
godnym Boga. A Ty, czy dbasz o Bożą Świątynię?
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kurs 7-9 lat
kurs rodzinny 5-8
Na kursie w Białogardzie...
Byliśmy nad potokiem Kernit.

Byliśmy na górze Karmel.

Byliśmy na górze Horeb.
Byliśmy w winnicy
Nabota.

Byliśmy
na górze Tabor.
Czy zgadniecie
z jaką postacią
biblijną podróżowaliśmy w tym
roku?
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Na kursie w Białogardzie były fajne wycieczki, na
przykład kąpaliśmy się w morzu. Bardzo podobały
mi się zabawy i zajęcia. Jednego dnia wujek dał
nam do podpisania deseczki. Potem ustawiliśmy
się w kolejce i wujek dawał taką masę przyczepioną do deseczek, w której odbijaliśmy dłonie. Po
jednym dniu malowaliśmy te kształty. Mój pomalowałam w środku na pomarańczowo, na palcach
- na kolorowo, a tło zrobiłam fioletowe z plamkami w kolorze niebieskim. Teraz opiszę drugą
zabawę. Druga zabawa była taka, że każda grupa
miała szukać karteczek. Na tych karteczkach
były pytania biblijne. Za każdą poprawną odpowiedź dostawało się cukierka. Jak jedna grupa nie
zgadła, to druga mogła odebrać pytanie. Na deser
dostawaliśmy wtedy galaretkę.
Hania Pietrzyk, 7.5 lat
Na kursie w Białogardzie były różne fajne zabawy.
Jedną z nich była bitwa na wodę. Bitwa rozpoczęła się tak, że wszystkie dzieci stanęły pod oknem
stodoły a dorośli rzucali z okna balony
z wodą, które rozbryzgiwały się na ziemi lub
kracie. Czasami się zdarzało, że balony nie wybuchały i można było rzucać w dorosłych. Potem
dorośli wybiegli z wiadrami i nas oblewali. My
też chcieliśmy się bronić, więc laliśmy z butelek.
Na zajęciach biblijnych uczyliśmy się wszystkich
ksiąg Biblii po kolei. Wujek przygotował też stare
zdjęcia z konwencji. Zobaczyliśmy, że kiedyś
ludzie przyjeżdżali na konwencje wozami na siano
zaprzęganymi w konie. Jechali tak, a byli ubrani
bardzo elegancko. Wyglądało to dziwnie. Układaliśmy też wielkie wieże z kolorowych kubków.
Bardzo śmiesznie wyglądało, jak cała wieża się
waliła.
Paweł Pietrzyk, 9.5 lat
Na kursie było fajnie. Najbardziej podobało mi
się, jak pojechaliśmy na basen. Było też fajnie,
kiedy pojechaliśmy nad morze i budowaliśmy zamki z piasku. Nie wiedziałam, że na kursie będzie
tak fajnie. Bardzo podobało mi się, gdy kadra
polewała nas wodą. W dodatku bardzo nauczyłam
się korzystać z Biblii.
Nadia Gniadek, 8 lat
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W niedzielę, 15 lipca, wieczorem zaczął się kurs
w Krakowie, podczas którego
omawialiśmy bardzo ciekawe tematy. Wujek Walenty
Bywalec starał się, przełożyć
historie ze Starego Testamentu, np. o Józefie, na nasze
czasy i wieki przyszłe. W czasie zorganizowanym graliśmy
w gry sportowe i biblijne.
Podczas kursu mieliśmy dwie
wycieczki: pierwszą do parku
trampolin, a drugą na krakowski rynek, gdzie graliśmy
w grę miejską.
Kursanci byli bardzo zgrani.
W czasie wolnym graliśmy,
np. w zbijaka lub laliśmy się
wodą. Chłopcy rozgrywali
mecze piłki nożnej, a dziewczynki oglądały je, budowały
domki i rozmawiały na różne
tematy.
Na kursie mieliśmy pyszne posiłki gotowane przez
kochane ciocie kucharki.
Najbardziej smakowały mi
tortille.
Mam nadzieje, że za rok wujek Krzysiu Organek zorganizuje taki sam super kurs jak
w tym roku.
Kesia Szarkowicz, 11 lat
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kurs 10-12 lat

Spotkaliśmy się, by spędzić czas ze sobą i Słowem Bożym. Na kurs przyjechały dzieci i młodzież z całej Polski. Zostaliśmy przydzieleni do pokojów
o nazwach wieża (dziewczynki) pokój północny i południowy (chłopcy). Każdy dzień rozpoczynaliśmy wersetem Manny i wspólnym śniadaniem.
W trakcie dnia uczestniczyliśmy w badaniach i wykładach. Tematem kursu
były historie Starego Testamentu przełożone na czasy teraźniejsze i przyszłe. Zastanawialiśmy się nad życiem: Adama, Noego, Abrahama, Józefa,
Mojżesza i Gedeona. Był także czas wolny. Graliśmy wtedy w piłkę, mieliśmy konkursy. Nie było czasu na nude. Po wieczornej toalecie odbywały się
społeczności wieczorne. Podobały mi się one, ponieważ mieliśmy możliwość
tworzyć je sami przez nasze pytania. Wszyscy chętnie i aktywnie uczestniczyli w tych społecznościach. Pytania dotyczyły zebrań i wykładów, ale
także poruszały tematy życia codziennego. Moim zdaniem były za krótkie.
Oczywiście nie zabrakło też wycieczek. Byliśmy na dwóch wycieczkach:
pierwsza do jump areny, druga miała formę gry terenowej. Podzieliliśmy się
na 4 grupy, wyruszyliśmy w miasto i rozwiązywaliśmy różne zagadki. Zakończyliśmy grę na kopcu Kraka.
Nie mogło także zabraknąć przepysznych posiłków, ugotowanych przez kochane ciocie kucharki.
Bardzo podobał mi się ten kurs i mam nadzieję, że spotkamy się za rok.
Dziękujemy Panu Bogu za to, że nam błogosławił, wujkowi kierownikowi
oraz ciociom i wujkom za pomoc w zorganizowaniu kursu.
Jakub Kaczor, 12 lat

