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K I L K A  S Ł ÓW  O D  R E DA KC J I 
i n n y  rod z a j  ż yc z eń

Nikt z nas nie wie co przyniesie przyszłość. 1 stycz-
nia życzymy sobie nawzajem „szczęśliwego nowego 
roku”, ale tak naprawdę mamy znikomą  kontrolę 
nad tym jak potoczy się nasze życie. „Nie chwal się 
dniem jutrzejszym,  bo nie wiesz, co dzień ci przy-
niesie.”1 poucza nas Biblia. Na przestrzeni ubiegłego 

roku, kilku moich przyjaciół zmagało się z trudnym okresem w życiu. Życzenie 
im szczęścia i pomyślności wydaje się być nieco puste i bezwartościowe. 

Planowanie spraw w zakresie życia osobistego i zawodowego jest potrzebne, 
ale już na początku nowego roku wszyscy dobrze wiemy, że nadchodzący czas 
przyniesie mnóstwo wydarzeń i spraw, które nie będziemy w stanie przewidzieć 
i nad którymi będziemy mieć ograniczoną kontrolę. 

 Nie ma w tym nic złego ani strasznego, jeśli tylko będziemy pamiętać, że 
najszczęśliwsze i najbezpieczniejsze miejsce dla nas i dla tych, których kochamy 
jest w rękach Boga. Zamiast życzyć szczęścia tym, na którym nam zależy, życzmy 
im bliskości ze źródłem tego szczęścia, kochającym Ojcem, który obiecuje nam, 
„Nie opuszczę cię ani pozostawię.”2

Niezależnie od tego czy ten rok przyniesie nam pomyślność czy też trudne 
chwile, zdrowie czy chorobę, miłość czy stratę, zawsze możemy być pewni Bożej 
miłości i obecności,3 Jego odpowiedzi na nasze modlitwy,4 a także Jego nie-
zmiennego działania dla dobra tych, którzy są Jego dziećmi i Go miłują.5 

Bóg nigdy nie zapomina o Swoich obietnicach i zawsze je dotrzymuje. Jak 
stwierdza Paweł, „Ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są „tak” w Nim.”6

Niech Bóg błogosławi wam Swoją obecnością i troską w nadchodzącym roku. 

Samuel Keating 
Redaktor Naczelny 

1. Księga Przysłów 27:1

2. List do Hebrajczyków 13:5
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5. Patrz List do Rzymian 8:28
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Minęło prawie pół wieku od 
czasu, kiedy Neil Armstrong 20 lipca 
1969 roku oświadczył, „To mały krok 
dla człowieka, ale olbrzymi skok dla 
ludzkości.” Było to doniosłe wydarzenie 
– po raz pierwszy człowiek stanął na 
powierzchni Księżyca. 

Dzięki technologicznej wiedzy, 
załoga Apollo 11 dotarła tam, gdzie 
wcześniej nie było żadnego człowie-
ka. Z trudem można sobie wyobrazić 
myśli i emocje obu astronautów i ich 
rodzin. Co ciekawe, w czasie lądowa-
nia pierwszej załogi na Księżycu, wy-
darzył się mniej znany incydent. 

Towarzyszący Armstrong’owi 
astronauta, Buzz Aldrin, poczynił 

Astronauta nie może się uno-
sić w przestrzeni bez obecności 
Boga w swoim sercu i umy-
śle.—Jurij Gagarin (1934–1968), 
radziecki kosmonauta, pierwszy 
człowiek w przestrzeni kosmicznej

specjalne przygotowania do niezwykłej 
podróży. Zanim astronauci postawili 
pierwsze kroki na Księżycu, Aldrin po 
cichu przeczytał wybrane słowa Jezusa 
z Ewangelii wg św. Jana. Następnie 
wyjął miniaturowy kielich mszalny 
wraz z odrobiną chleba i wina. Oto 
co powiedział w wywiadzie udzielo-
nym magazynowi  Guideposts w 1970 
roku:   „Wlałem wino do kielicha, 
który dostałem z mojego kościoła. W 
zmniejszonej grawitacji płyn wlewał 
się dość powoli. Przemknęła mi przez 
głowę ciekawa myśl -  pierwszym pły-
nem i pierwszym pokarm spożytym na 
Księżycu były elementy komunii świę-
tej.”1 Ze względu na politykę NASA, 
ceremonia ta nie została podana wtedy 
do wiadomości, nie mniej jednak zo-
stał dobrze udokumentowana.2

 Aldrin nie był jedynym astro-
nautą, który wyraził swój zachwyt i 
wdzięczność w stosunku do Boga. Rok 

Lądowanie 
na Księżycu 
Chris Hunt

wcześniej, Frank Borman, dowódca 
pierwszej załogowej misji lotu wokół 
Księżyca, patrząc na naszą planetę 
z odległości 250 tysięcy mil, nadał 
przez radio wiadomość – cytat z bi-
blijnej Księgi Rodzaju: „Na początku 
Bóg stworzył niebo i ziemię.”

Jak później wyjaśnił, „Miałem 
przemożne wrażenie, że była tam siła 
wspanialsza niż ktokolwiek z nas, że 
był tam Bóg, że tam rzeczywiście miał 
miejsce początek.”

Kiedy ludzie ci podejmowali 
pierwszy krok w swojej odkrywczej 
podróży, Bóg był z nimi. Podejmując 
nasze pierwsze kroki w tym nowym 
roku, odkryjmy obecność Boga w na-
szym życiu. 

Chris Hunt mieszka w Wielkiej 
Brytanii. Jest wiernym czytelni-
kiem Activated od czasu pierwsze-
go wydania magazynu w 1999 r. ■

1. http://www.ericmetaxas.com/writing/

essays/buzz-aldrin-guideposts-

article-full-text/

2. Patrz http://www.websterpresby.org/

wnLunar.asp.

Photo: NASA
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Kiedy dzieci Izreala przygo-
towywały się do przejścia 
przez rzekę Jordan, Jozue 
nakazał kapłanom, aby wzięli Arkę 
Przymierza i szli na czele ludu. 
Natomiast Izraelitom przekazał nastę-
pujące wskazówki: „Gdy ujrzycie Arkę 
Przymierza Pana, Boga waszego, i nio-
sących ją kapłanów-lewitów, wyruszcie 
i wy z waszego postoju i postępujcie 
za nią. Tak więc poznacie drogę, którą 
macie iść, bo nigdy nią nie szliście.”1

„Nigdy nią nie szliście” – często 
właśnie tak się czuję! Staję w obliczu 
nowej sytuacji lub problemu i nie 

mam pojęcia jak uporać się z nowy-
mi okolicznościami. Iść czy zostać? 
Przyjąć propozycję czy też ją odrzucić? 

 Pewne decyzje są łatwe do pod-
jęcia. Bywa tak, że droga przed nami 
wydaję się być prosta, mimo tego, że 
nigdy nią nie podążaliśmy. Ale zdarza 
się też, że rozpościerająca się przed 
nami ścieżka wydaje się być pełna nie-
bezpieczeństw i problemów. Patrzenie 
przed siebie, w przyszłość, może być 
ekscytujące, ale może też przerażać 
przez wzgląd na to co nieznane. 

Pisząc ten tekst, stoję w obliczu dy-
lematu. Zaoferowano mi pracę, która 
wydaję się być całkiem ciekawa. Jest 
to zajęcie, które sprawia mi radość, 
co więcej, wynagrodzenie jest całkiem 
niezłe. Ale jest jeden problem – przy-
jęcie oferty tej pracy wiąże się z prze-

prowadzką do innego miasta, a dopiero 
co zaklimatyzowaliśmy się tu gdzie je-
steśmy. Musielibyśmy odłożyć na póź-
niej inne nasze plany, mieszkalibyśmy 
z dala od rodziny i nowych znajomych. 
Myśl o nowej pracy i przeprowadzce w 
pewien sposób jest ekscytująca, ale jest 
też niepokojąca, ponieważ nie mam 
pojęcia jak ułożą się sprawy. 

Dzieci Izraela też nie wiedziały jak 
potoczą się ich sprawy. Wiedzieli, że 
przed nimi jest ziemia obiecana, ale na 
ich drodze do ziemi obiecanej pojawiła 
się przeszkoda - rzeka Jordan. 

Izraelici nigdy wcześniej nie podró-
żowali tą drogą. Dlatego też, musieli 
podążać za Arką, która była symbo-
lem  obecności Boga i Jego obietnic. 
Podążając za Arką – podążając za 
Bogiem – mogli pewnym krokiem iść 

NA BRZEGU 
RZEKI

1. Księga Jozuego 3:3-4

2. Patrz Księga Jozuego 3:8

3. Księga Jozuego 3:15-16

4. Księga Izajasza 30:19-21

Marie Story 
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Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. 
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.
—Autor nieznany

Zrób pierwszy krok w wierze. Nie musisz widzieć całej drogi. 
Po prostu zrób pierwszy krok.
—Martin Luther King (1929–1968)

Osiągnięciem nie jest koniec drogi, lecz początek kolejnego 
okrążenia.—Harvey Mackay (ur. 1932)

na przód wiedząc, że zmierzają w od-
powiednim kierunku. 

Zdarza się, że droga, którą pro-
wadzi nas Bóg nie ma dla nas sensu. 
Czesem, wydaje się być wręcz szalona, 
jak wtedy gdy Bóg nakazał Jozuemu 
wydać kapłanom niosącym Arkę po-
lecenie wejścia do rzeki i zatrzymania 
się w niej.2 

Przypuszczam, że niektórzy Izraelici 
byli wręcz przerażeni zbliżając się do 
wezbranych brzegów rzeki. Ale Biblia 
mówi nam, że zaledwie gdy „nogi ka-
płanów niosących arkę zanurzyły się 
w wodzie przybrzeżnej, zatrzymały się 
wody płynące z gory i utworzyły jak-
by jeden wał na znacznej przestrzeni.”3 
Kapłani niosący Arkę stali na suchym 
korycie rzeki, tymczasem lud Izraela 
bezpiecznie po suchej ziemi przepra-

wiał się przez rzekę Jordan. 
Moim zdaniem, historia ta przed-

stawia wspaniały sposób na podejmo-
wanie decyzji. Kiedy stoimy w obliczu 
trudnych wyborów, kiedy jesteśmy na 
drodze „którą nigdy nie szliśmy”, kie-
dy zmagamy się z nowymi wyzwania-
mi i tym co pozornie wydaje się nam 
być niemożliwe, patrzmy na Jezusa. 
Tylko Bóg wie co nas czeka, a więc 
warto podążać za Jego wskazówkami. 

Bóg interesuje się naszymi proble-
mami, zmartwieniami i dylematami, 
tak samo jak troszczył się o Swój lud, 
który został zatrzymany nad brze-
gami rzeki Jordan. Biblia obiecuje 
nam, „Rychło okaże ci On łaskę na 
głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, 
odpowie ci. Twoje uszy usłyszą słowa 
rozlegające się za tobą: „To jest droga, 

idźcie nią!”, gdybyś zboczył na prawo 
lub na lewo.”4

Słowo Boga zawiera solidne obiet-
nice, na których możesz polegać w 
chwilach, w których potrzebujesz 
Jego odpowiedzi i wskazówki. Patrząc 
na Jezusa, podążając za Jego wskazów-
kami, będziemy mogli pewnym kro-
kiem kroczyć w przyszłość, jaką Bóg 
dla nas zaplanował. 

Marie Story jest ilustrator-
ką i projektanką, pracuje jako 
freelancer. Jest też członkiem 
TFI w Stanach Zjedniczonych.  
Artykuł ten został adaptowa-
ny z podkastu na stronie www.
just1thing.com (chrześcijański 
serwis internetowy dla młodych 
ludzi). ■

Niektóre historie nie mają jasnego początku, środka i końca. 
Życie polega na niewiedzy, konieczności zmiany, chwytaniu 
chwili i wykorzystywaniu jej, bez świadomości co będzie da-
lej. Cóż za cudowna wieloznaczność.
—Gilda Radner (1946–1989)

Myślę, że jest coś dużo ważniejszego niż wiara: Działanie! 
Świat jest pełen marzycieli, ale brakuje tych którzy ruszą do 
przodu i zaczną stawiać konkretne kroki by realizować swoją 
wizję.—W. Clement Stone (1902–2002) ■
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Mały chłopiec miał pewnie 
około 4 lat. Z zainteresowaniem 
patrzyłam jak jego ojciec wszedł na 
krawędź odskoczni nad basenem, 
po czym zaprezentował synowi jak 
skoczyć do wody. Maluch bił brawo i 
wiwatował na widok plusku wywoła-
nego skokiem taty do wody, ale kiedy 
sam miał wykonać skok, cofnął się z 
przerażeniem. „Nie martw się synu, 
złapię cię”, zapewniał go tata. 

Po chwili dopingowania ze strony 
taty, chłopiec odważył się wejść na 
koniec odskoczni, gdzie chwiejąc się 
zaczął pokazywać swojemu tacie sto-
jęcemu poniżej w basenie, aby nieco 
się przybliżył. „Nie, tato, trochę bar-
dziej w tą stronę! … Nie, w tamtą 
stronę!” Po chwili przyglądania się ca-
łej tej sytuacji, w pewnym momencie 
byłam pewna, że maluch zaraz skoczy 

do wody. Ale w ostatniej chwili wy-
straszył się, odwrócił i  z opuszczoną 
głową poszedł na brzeg basenu.  

Tata nie okazując rozczarowania, 
cierpliwie zachęcał syna do tego, aby 
się nie poddawał. W końcu, udało 
mu się namówić synka do powrotu 
na krawędź odskoczni, skąd maluch 
skoczył w ramiona swojego taty cze-
kającego w wodzie. Wyraz twarzy taty 
mówił sam za siebie. „Zrobiłeś to! 
Jestem z ciebie dumny, synku!” 

W dużej mierze przypominam tego 
chłopca. Od kilku miesięcy jestem w 
trakcie pakowania się i przygotowywa-
nia do przeprowadzki do innego pań-
stwa, gdzie czeka na mnie nowa praca, 
nowe doświadczenia i nowi przyjacie-
le. Mimo, że wiem, że wszystko będzie 
dobrze, czasem wciąż martwię się o to 
jak potoczą się sprawy. 

SKOK 
DO 
WODY

Bóg mówi, „Nie martw się! Skacz! 
Jestem tuż przed tobą, złapię cię! Nie 
zawiodę cię!”

Na co ja odpowiadam, “Dobrze, 
skoczę, ale czy możesz podejść  nieco 
bliżej? Czy możesz przesunąć się w tą 
stronę, albo w tamtą, abym mogła po-
czuć się bezpieczniej?”

Bóg, który jest nieskończenie bar-
dziej cierpliwym ojcem w porówna-
niu z którymkolwiek ojcem na ziemi, 
nieustannie zapewnia mnie, że mogę 
Mu ufać. I ma rację, oczywiście. 
Zawsze był przy mnie. Nikt, tak bar-
dzo jak On, nie radował się z powodu 
moich małych osiągnięć. A więc, po 
raz kolejny, wykonam skok. 

Lilia Potters jest pisarką 
i redaktorką. Mieszka w 
Stanach Zjednoczonych. ■

Lilia Potters 
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Kilka lat temu, zapisałem się 
na kurs nauki języka angielskiego. 
Moim językiem ojczystym jest 
język chorwacki. Przez ponad 20 lat 
pracowałem jako zawodowy tłumacz 
(zarówno ustny jak i pisemny), tak więc 
w języku angielskim mówiłem każdego 
dnia. Nauczanie języka angielskiego 
(jako freelancer) sprawiało mi radość. 

Nie mniej jednak, po jakimś cza-
sie zdałem sobie sprawę, że dyplom 
nauczycielski dałby mi więcej możli-
wości. Chciałem też wykorzystać na-
uczanie na letnich obozach chrześci-
jańskich, aby dzielić się Bożą miłością 
i otuchą. Stąd pomysł kursu naucza-
nia. Od tego czasu realizuję wszystko 
to co sobie zaplanowałem. 

 Pracuję zarówno z dorosłymi jak i 
dziećmi i rozumiem strach i lęk, jaki 
przeżywają ci, którzy mają wrażenie, 
że nie mają umiejętności albo predys-
pozycji do nauki nowego języka. Tak 
naprawdę, nawet teraz, kiedy piszę 

Boża miłość jest wspaniała! Daje nam 
wiarę w to, że możemy wykraczać 
poza nasze możliwości i ogranicze-
nia, pozwala nam angażować się w 
to co dla nas nieznane, pozwala nam 
osiągać nasz całkowity potencjał. 
Jego miłość daje nam pewność sie-
bie. Jego miłość daje nam wiarę.
—Maria Fontaine

Przeszłość jest ważna, ale ważniejszy 
jest sposób w jaki widzisz swoją przy-
szłość.
—Tony Campolo (ur. 1935)

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że 
już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: 
zapominając o tym, co za mną, a wy-
tężając siły ku temu, co przede mną, 
pędzę ku wyznaczonej mecie, ku na-
grodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę 
w Chrystusie Jezusie.
—List do Filipian 3:13–14 

ten tekst, sam borykam się ze strachem 
przed przyszłością! 

Czasem buduję swoje lekcje w 
oparciu o zwięzły i trafny cytat mo-
tywacyjny. „Nawet podróż tysiąca 
mil zaczyna się od jednego kroku” to 
jeden z moich ulubionych cytatów. 
Rozpoczynanie jest zawsze najtrud-
niejszym etapem; kiedy próbujemy 
czegoś nowego, często postrzegamy to 
co nowe niczym wielką górę piętrzącą 
się przed nami i po prostu wiemy, że 
nigdy nie będziemy w stanie wspiąć 
się na nią. Owszem, taki widok znie-
chęca, zwłaszcza gdy porównujemy się 
do tych, którzy stoją na szczycie takiej 
góry. Ale kiedy pokonamy początkowy 
strach i zrobimy pierwszy krok, znaj-
dziemy się na drodze do zwycięstwa.  

Milutin Bunčić jest nauczycie-
lem języka angielskiego i zawo-
dowym tłumaczem. Mieszka na 
Węgrzech. ■

JEDEN 
KROK
Milutin Bunčić
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Ktoś kiedyś powiedział, że 
dzień dzisiejszy to wspaniały przykład 
okazji ukrzyżowanych pomiędzy 
dwoma złodziejami – dniem wczo-
rajszym i dniem dzisiejszym! Dzień 
dzisiejszy, właśnie ten dzień, to jedna 
z najcenniejszych rzeczy jaką kiedykol-
wiek będziemy posiadać. 

Możemy dokonać niemalże wszyst-
kiego, jeśli tylko będziemy żyć dniem 
dzisiejszym. Słowo Boże mówi, „Jak 
dni twoje moc twoja trwała.”1 Każdego 
ranka, popatrz w górę, uchwyć dłoń 
Jezusa i powiedz, „Dziś zaufam Ci, 
dziś, z Twoją pomocą, będę iść krok po 
kroku obok Ciebie, a Ty dasz mi do-
skonały spokój.”

 Dziś możesz zrobić to co odkłada-
łeś przez tak długi czas. Nie dokonasz 
tego w dniu wczorajszym, a w dniu 
jutrzejszym możesz nie mieć szansy 
na zrobienie tego, ale dzień dzisiejszy 
należy do ciebie! Dziś możesz być tym 
kim zawsze chciałeś być „w dniu ju-
trzejszym”. 

Twoja przeszłość należy do Boga 
i żadne przeszłe rozczarowania nie 
powinny zakłócać dnia dzisiejszego. 
Dzień jutrzejszy jeszcze nie nastał i 
nie powinieneś zapożyczać się z niego. 
Dzień dzisiejszy wypełniony jest zło-
tymi szansami i wspaniałymi możli-
wościami! To jest złote jutro, o którym 
marzyłeś wczoraj.
—Virginia Brandt Berg (1886–1968)

Korzystaj z dnia dzisiejszego. Nie po-
zwól, aby twój dzień dzisiejszy został 
skradziony przez ducha dnia wczoraj-
szego czy też obowiązki dnia jutrzej-
szego! Dostrzeżenie wszystkich wspa-
niałych rzeczy jakie mogą wydarzyć się 
w dniu, który trwa niezwykle buduje i 
inspiruje.—Steve Maraboli (ur. 1975)

Każda chwila ma ogromną wartość.
—Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832)
 
Wczoraj minęło. Jutro jeszcze nie na-
deszło. Mamy tylko dziś. Zaczynajmy.
—Matka Tersa (1910–1997)

ŻYJ DNIEM 
DZISIEJSZYM!

Jedną z najtragiczniejszych rzeczy zna-
nych mi w ludzkiej naturze jest to,że 
wszyscy odkładamy życie na później. 
Wszyscy marzymy o jakimś magicz-
nym, różanym ogrodzie za horyzon-
tem - zamiast cieszyć się różami, któ-
re kwitną dziś pod naszym oknem.
—Dale Carnegie (1888–1955)

Pod koniec życia nigdy nie będziecie 
żałować, że nie zdaliście jeszcze jedne-
go egzaminu, nie wygraliście jeszcze 
jednej sprawy czy nie podpisaliście 
jeszcze jednej umowy. Natomiast żal 
wam będzie chwil niespędzonych z 
mężem, dzieckiem, przyjacielem czy 
rodzicami.
—Barbara Bush (ur. 1925)

Postanów sobie uszczęśliwiać przy-
najmniej jedną osobę każdego dnia, 
w przeciągu dziesięciu lat możesz 
uszczęśliwić 3650 osób, możesz roz-
weselić małe miasteczko poprzez 
swój wkład w fundusz powszechnej 
radości.
—Sydney Smith (1771–1845) ■1. Księga Powtórzonego Prawa 33:25
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Początek nowego roku to 
niezwykle ciekawy czas. 
Często wracamy myślami do 
doświadczeń minionego roku, a także 
patrzymy w przyszłość zastanawiając 
się co przyniesie nam nowy rok. Z 
entuzjazmem patrzymy na wyzwania, 
którym sprostaliśmy, na zwycięstwa, 
które odnieśliśmy, na postęp, którego 
dokonaliśmy, na zobowiązania, które 
zrealizowaliśmy i na błogosławieństwa, 
które otrzymaliśmy w minionym roku. 
W tym czasie, często też oceniamy 
obszary naszego życia, w których 
planowaliśmy poczynić postępy, jed-
nak w ostatecznym rozrachunku nie 
zdołaliśmy zrealizować własnych aspi-
racji. Nawet trudne chwile i problemy 

Jedynymi ograniczeniami możliwości 
Twojego jutra są wszystkie “ale” któ-
rych używasz dzisiaj.
—Les Brown (ur. 1945)

Oddanie otwiera drzwi do naszej wy-
obraźni, umożliwia widzenie i pozwa-
la nam przekształcać nasze marzenia 
w rzeczywistość.
—James Womack

– a nawet porażki – które przeżyliśmy 
mogą być źródłem nauki. 

Kiedy otwierają się drzwi do nowe-
go roku, kiedy myślimy o nowych po-
stanowieniach i zobowiązaniach, war-
to poświęcić trochę czasu na modlitwę 
i przemyślenie kwestii naszej relacji z 
Jezusem, naszego życia modlitewne-
go, naszej pomocy i hojności wzglę-
dem innych. Wspieranie naszych ro-
dzin, wychowywanie i kształcenie na-
szych dzieci, dbanie o nasz codzienne 
potrzeby – te wszystkie zadania są na-
szymi podstawowymi obowiązkami, 
a także częścią tego co buduje naszą 
lepszą przyszłość na tym świecie i w 
tym życiu, ale pamiętajmy też o tym, 
co Jezus powiedział swoim uczniom: 
„Starajcie się naprzód o królestwo 
<Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to 

NOWY ROK, NOWE 
ZOBOWIĄZANIA
Peter Amsterdam, adaptacja

1. Ewangelia wg św. Mateusza 6:33

wszystko będzie wam dodane.”1

Nasze zobowiązanie się do za-
angażowania się w naszą relację z 
Bogiem, do oparcia naszych wartości 
na Jego nauce, może zmienić i zmie-
ni nasze codzienne życie na zawsze. 
Poprzez takie zobowiązanie stanie-
my się bardziej podobni do Jezusa w 
naszych relacjach z innymi, stanie-
my się też większym błogosławień-
stwem dla naszych rodzin, przyjaciół 
i tych wszystkich, których kochamy. 
Staniemy się lepszymi, pobożniejszy-
mi ludźmi. Warto podjąć takie zobo-
wiązanie. 

Peter Amsterdam i jego żona, Ma-
ria Fontaine, są dyrektorami The 
International Family - chrześci-
jańskiej wspólnoty wiary. ■
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Będąc małym dzieckiem, 
wczęsto leżałam w łóżku w domu 
moich dziadków słuchając odgłosów 
płynących z telewizora na parterze, 
patrząc jednocześnie na obrazy 
powieszone na ścianie. Jeden z nich 
przedstawiał kobietę o falujących 
rudawych włosach, w koszuli nocnej, 
która kurczowo, z całej siły, trzymała 
się kamiennego krzyża stojącego 
pośrodku wzburzonego morza. Wokół 
niej dryfowały kawałki łodzi, rozsza-
lałe fale „próbowały” wciągnąć ją z 
powrotem do wody, ale kobieta nie 
poddawała się – wpatrzona w krzyż 
kurczowo się go trzymała. 

Wtedy, tak naprawdę nie rozumia-
łam przesłania tego obrazu. Pamiętam 
jak o nim myślałam kiedy zasypiałam. 
Zastanawiałam się, dlaczego kobie-
ta tak kurczowo trzymała się krzyża, 

Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, 
bo w Tobie pokładam nadzieję. 
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, 
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
—Księga Psalmów 143:8

dlaczego go nie puściła i nie złapała się 
jednego z pływających wokół niej ka-
wałków drewna.

Po latach, kiedy sama doświadczy-
łam kryzysów wiary, zaczęłam rozumieć 
sens tego obrazu. W trudnych chwilach, 
próbowałam trzymać się różnych rzeczy, 
które utrzymywały mnie na powierzch-
ni, ale moje życie nie miało żadnego 
celu. Uświadomiłam sobie, że trwanie w 
Bogu – zwłaszcza kiedy jest ciężko – jest 
tak naprawdę najważniejsze. 

Obraz ten ma jeszcze jedno głęb-
sze znaczenie, które odkryłam, kiedy 
zobaczyłam go ponownie kilka lat 
później: cały obraz utrzymany jest w 

TRWANIE
Joyce Suttin

ciemnej tonacji, z wyjątkiem jednego 
promienia światła, które pada bezpo-
średnio na krzyż. Zrozumiałam, że 
był to kolejny powód, dla którego ko-
bieta z obrazu trzymała się krzyża za-
miast pochwycić jeden z pływających 
wokół niej kawałków drewna. Mogła 
dryfować w ciemnościach, ale wolała 
pozostać w świetle. 

Kiedy wkraczamy w nowy rok i 
stajemy w obliczu świata pełnego nie-
znanych problemów, możemy czuć 
przerażenie. Jest tylko jedno bezpiecz-
ne miejsce pośród burzy i tylko jedno 
światło w ciemności. Wokół może 
panować nieszczęście, strach i śmierć, 
ale Bóg jest moim światłem i zbawie-
niem.1 Pan jest siłą mojego życia i po-
może mi trwać. 

Joyce Suttin jest nauczycielką i 
pisarką. Mieszka w San Antonio 
w Stanach Zjednoczonych. ■1. Patrz Księga Psalmów 27:1
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Stoisz w obliczu nowego zada-
nia lub nowej decyzji? Spróbuj 
wykorzystać poniższe sprawdzone i 
niezawodne kroki do sukcesu. 

1

Módl się: Nie lekceważ znaczenia mo-
dlitwy.  Nie modlący się człowiek to 
bezsilny człowiek.  Brak siły wiąże się 
z brakiem wytrzymałości, co prowadzi 
do nieuchronnej porażki. Kiedy mo-
dlitwa staje się  nawykiem, zwycięstwo 
staje się stylem życia. To modlitwa do-
daje skrzydeł naszym marzeniom: jeśli 
chcesz, aby twoje marzenia spełniły 
się, wykorzastaj moc modlitwy. 

2

Miej marzenia: Życie bez wyobraź-
ni to życie bez celu. Jeśli wiesz gdzie 
zmierzasz, jesteś w połowie drogi do 

O B I E T N I C A  I 
M O D L I T W A

Drogi Jezu, przed rozpoczęciem no-
wego roku, chciałbym na chwilę za-
trzymać się i pobyć z Tobą. 

Twoje Słowo obiecuje, że „ci, co 
zaufali Panu, odzyskają siły.”7 Daj mi 
proszę siły, aby zmierzyć się z tym co 
przyniesie nadchodzący rok. 

Król Dawid modlił się następują-
cymi słowami, „Spraw, bym usłyszał 
radość i wesele.”8 Przyjdź proszę do 
mojego serca i życia i pokieruj mną w 
nadchodzącym roku. ■

5 KROKÓW do 
SUKCESU
Peter Ogundele

swojego celu. Nie przyjmuj skwapli-
wie wszystko to co przynosi ci życie – 
wiedz czego chcesz i dąż do tego czego 
chcesz. Nie wystarczy mieć wzniosłych 
i szczytnych marzeń; potrzeba zagorza-
łości w ich spełnianiu i realizowaniu. 

3

Pracuj: Sukces pojawia się wtedy, kie-
dy łaska spotyka się z przygotowaniem 
-  innymi słowy, ciężką pracą. Droga 
do sukcesu nie ma nic wspólnego ze 
spacerem wolnym od pracy.  

4

Ucz się od innych: Nie musisz popełniać 
tych samych błędów co inni. Mądra 
praca polega na przyjmowaniu zasad od 
tych, którzy z powodzeniem podróżują 
szlakiem, którym ty zmierzasz.

5

Miej pozytywne nastawienie: Stojąc 
na okręcie błądzącym w samym środ-
ku nawałnicy, apostoł Paweł oznajmił, 
„A teraz radzę wam być dobrej myśli, 
bo nikt z was nie zginie, tylko okręt.”1 
Kiedy wyrażamy wiarę słowami, Bóg 
może przekształcić nasze marzenia w 
rzeczywistość. Zachowuj pozytywne 
nastawienie poprzez wyrażanie pozy-
tywnych myśli. 

Oto pięć pozytywnych stwierdzeń - 
powtarzaj je każdego ranka: 
1. Bóg jest zawsze ze mną, a więc do-

trę tam gdzie trzeba.2 
2. Ciężkie chwile miną, przetrwam je.3
3. Nieustannie się uczę.4

4. Jestem niezastąpionym narzędziem, 
stworzonym przez Boga w szczegól-
nym celu.5

5. Boża miłość nigdy mnie nie opó-
ści.6 

Peter Ogundele jest pasto-
rem, ter apeutą, dor adcą 
edukacyjnym, I  czytelnikiem 
Activated. Mieszka w Ogun 
State, w Nigerii.  ■

1. Dzieje Apostolskie 27:22

2. Patrz Księga Psalmów 121:5,8.

3. Patrz Ewangelia wg św. Jana 16:33.

4. Patrz Księga Psalmów 136:3;  

Księga Przysłów 4:18.

5. Patrz Księga Izajasza 43:1;  

Ewangelia wg św. Jana 15:16.

6. Patrz Księga Jeremiasza 31:3;  

Księga Izajasza 54:10.

7. Księga Izajasza 40:31

8. Księga Psalmów 51:10
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Jestem podekscytowan y 
moim noworocznym posta-
nowieniem, i mam nadzieję, że się 
uda. Nie, wiem, że się uda, ponieważ 
moja przyszłość całkowicie od tego 
zależy. „Myśl na małą skalę.” 

Może się wydawać, że strategia ta 
jest zaprzeczeniem powszechnej nowo-
rocznej reguły – „Myśl o rzeczach wiel-
kich” – ale tak naprawdę uzupełnia ją. 
Stategia „myśl na małą skalę” pojawiła 
się w mojej głowie po przeczytaniu 
artykułu „Formuła” autorstwa Jim’a 
Rohn’a. Oto kilka fragmentów, które 
podsumowywują strategię „myślenia 
na małą skalę”:

Porażka nie jest pojedynczym, kata-
strofalnym wydarzeniem. Nikt nie ponosi 
porażki z dnia na dzień. Porażka jest nie-
uniknionym rezultatem nagromadzenia 
negatywnego myślenia i błędnych decyzji. 
Ujmując rzecz prościej, porażka to nic 
innego jak kilka błędów w rozumowaniu 
powtarzanych dzień za dniem.

W istocie nasze codzienne działania nie 

W Y B I E R A M

Wybieram miłość zamiast nienawiści.
Wybieram uśmiech zamiast złości. 
Wybieram tworzenie zamiast 

niszczenia. 
Wybieram trwanie zamiast rezygnacji.
Wybieram chwalenie zamiast 

plotkowania.
Wybieram pocieszanie zamiast ranienia.
Wybieram dawanie zamiast brania.
Wybieram działanie zamiast zwlekania.
Wybieram wybaczanie zamiast 

przeklinania. 
Wybieram modlitwę zamiast rozpaczy. 
—Autor nieznany

wydają się być aż tak ważne. Drobne prze-
oczenia, marne decyzje lub starata jednej 
tylko godziny nie skutkują natychmiastowo 
i nie są czymś, co łatwo byłoby zmierzyć.

Najbardziej niebezpiecznym atrybu-
tem porażki jest jej subtelność. W krót-
kim okresie czasu te drobne błędy w ro-
zumowaniu nie wydają sie robić żadnej 
różnicy. Dopóki nic strasznego nie dzieje 
się w naszym życiu, dopóki nie widzi-
my natychmiastowych konsekwencji, 
które zwracają naszą uwagę, po prostu 
dryfujemy sobie z jednego dnia w drugi, 
powtarzając te same błędy, pozwalając 
negatywnym myślom osłabiać nas, słu-
chając negatywnych głosów i podejmując 
błędne decyzje.

 I tu dochodzimy do świetnej wia-
domości. Otóż równie łatwo jest podą-
żać formułą porażki jak iść za formułą 
sukcesu. Sukces to kilka prostych aktów 
dyscypliny powtarzanych każdego dnia.1

Najlepszym sposobem na realizację 
naszych celów życiowych jest posta-
nowienie dokonywania lepszych „ma-
łych” wyborów, a najlepszym czasem 
na to jest okres Nowego Roku. W 
podejmowaniu wyborów i trwaniu w 

NOWOROCZNE 
WYBORY
Keith Phillips

1. Źródło: www.affirmware.com.au/

Sculptor-Private/the_formula.html

nich najlepiej pomoże nam Ten, któ-
ry nas stworzył i dokładnie wie czego 
potrzebujemy! Z Bogiem, wszystko 
jest możliwe. „Myśl na małą skalę.” 

Keith Phillips był redaktorem 
naczelnym Activated przez 
14 lat od 1999 do 2013 roku. 
Teraz wraz ze swoją żoną 
pomaga bezdomnym w Stanach 
Zjednoczonych. ■
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Słynny himalaista, George 
Mallory zapytany kiedyś o to dla-
czego chce wejść na Mount Everest, 
odpowiedział krótko: „Bo tam jest.” 

Czy nie wiedział, że pozostanie w 
domu byłoby znacznie bezpieczniej-
sze? Czy nie przejmował się zagroże-
niami, trudami i niebezpieczeństwa-
mi?

Niestety, Mallory’emu i jego to-
warzyszowi we wspinaczce przytra-
fił się tajemniczy wypadek w 1924 
roku podczas próby wejścia na szczyt 
Mount Everest; jego ciało odnalezio-
no po 75 latach. Umarł próbując. 
Mam pewne podejrzenie, że jeśli 
Mallory miałby szansę, spróbowałby 
jeszcze raz. Wizja nie jest wolna od ry-
zyka, ale niesie ze sobą nagrody. 

Większość z nas nie miała by nic 
przeciwko staniu na szczycie góry, ale 
to co nas martwi, to co wywołuje w 
nas wahanie się, to podróż na szczyt 
i poświęcenia z nią związane. Z dru-

To co otrzymujemy z przygody jest 
czystą radością.
—George Mallory (1886–1924)

Ludzie ci wspinają się na górę, wcho-
dzą w chmury, znikają, ponownie się 
pojawiają. Droga jest nierówna, peł-
na nieustannych trudności. … Kiedy 
wznoszą się, wzrasta odczucie zimna. 
Muszą zrobić drabinę, pociosać lód i 
iść po nim. Coraz trudniej im oddy-
chać. … Bez względu na wszystko, nie 
poddają się. Pną się w górę.
—Victor Hugo (1802–1885)

giej strony, dla tych którzy mają wizję, 
sama podróż jest ekscytująca. Tylko 
ci, którzy pokonują góry, widzą świat 
w nowej perspektywie. Jak powiedział 
amator wspinaczki po górach, Henry 
Edmundson, “Jest w tym czyste pięk-
no krajobrazu, którego nigdy wcze-
śniej nie widziałeś, tajemnica tego 
co kryje się za kolejnym urwiskiem, 
przytłumiony ryk potoku położo-
nego tysiące metrów poniżej, spokój 
późnego popołudnia i głęboka więź z 
tymi, z którymi dzielisz to marzenie.”

Na horyzoncie tego roku widzę już 
kilka gór, które będę musiał pokonać. 
Chcę wspiąć się na nie z wiarą i wizją, 
trzymając się za ręce mojego Pasterza, 
który idzie ze mną i obiecał, że mnie 
nigdy nie opuści, nawet na jeden dzień. 

Niech ten rok będzie rokiem wizji! 

Koos Stenger jest pisarzem-
-freelancerem. Mieszka w 
Holandii. ■

GÓRA
MALLORY’EGO
Koos Stenger
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Od kiedy zaczęłam chodzić do szkoły, jedną z największych przyjemności sprawiało 
mi rozpoczynanie nowego notatnika. Pierwsza, ślicznie pachnąca strona i wszystko czyste 
i doskonałe, bez zagięć i wgnieceń było tak kuszące i obiecujące! Być może, cała ta radość 
wynikała z tego, że nie zawsze byłam starannym dzieckiem, a nowy notatnik był kolejną szansą 
na to, abym mogła poprawić charakter pisma. Albo najzwyczajniej, cieszyłam się, ponieważ 
zaczynałam coś nowego. 

Z biegiem czasu, moje niecierpliwie wyczekiwanie przeniosło się na noworoczne terminarze. 
Ich wybór jest ogromny – dostępne są w różnych rozmiarach i rodzajach, począwszy od dużych, 
grubych, eleganckich po małe, kieszonkowe, które świetnie pasują do małych torebek. Później 
przyszedł czas na elektroniczne terminarze. 

Kilka lat temu, zmienił się mój punkt widzenia. Przez wzgląd na ilość obowiązków w pracy, 
która wymaga wysokiego poziomu organizacji, zaczęłam korzystać z dużych ściennych termi-
narzy, które dają ogląd na cały rok i możliwość zapisania głównych zbliżających się wydarzeń. 

Chciałam mieć ogląd na cały rok, a nie tylko na pierwszych kilka ładnych, czystych i do-
skonałych stron na początku terminarza. Wspaniale jest czuć ekscytację, kiedy rozpoczynamy 
coś nowego myśląc o wspaniałych perspektywach i zamiarach – w końcu mówi się, że „dobry 
początek to połowa sukcesu” – nie mniej jednak równie ważne jest to, aby zaplanować całą swoją 
drogę do celu, ocenić swoje siły i pamiętać o tym, że droga do celu nie będzie prosta – upadki i 
porażki są nieuniknione. 

Anna Perlini jest współzałożycielką Per un Mondo Migliore (http://www.pe-
runmondomigliore.org/), organizacji humanitarnej działającej od 1995 roku 
w byłej Jugosławii. ■

Notatniki i 
Terminarze
Anna Perlini
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Biblia mówi o grupie ludzi, 
którzy podjęli próbę wykonania ambit-
nego planu budowniczego. Niestety, 
praca przy budowie pierwszego na 
świecie drapacza chmur – Wieży Babel 
– miała nieprzewidziane konsekwencje. 
Tak, naprawdę, budowa Wieży Babel 
przysporzyła ludziom nielada kłopoty.1

Sprawy nie zawsze układają się po 
naszej myśli, niezależnie od naszego 
przygotowania czy naszych możliwości. 
Nigdy nie możemy być pewni naszego 
planu, nawet jeśli jest on dobry, nie wie-
my co czeka nas w przyszłości.2 Ale nie 

jest to pełny obraz. Pierwsze próby mogą 
skończyć się rozczarowaniem, ale mogą 
też prowadzić do sukcesu i spełnienia:

Ktoś musiał jako pierwszy spróbo-
wać. Widok czegoś ziarnistego na ziemi 
był zagadką dla ludu Izraela, głodnego i 
zniechęconego długą pustynną podróżą. 
Ale po pierwszej próbie smaku, manna 
okazała się być miłą niespodzianką. Był 
to początek lepszych rzeczy, które czeka-
ły ich na drodze.3

Starosta weselny był zaskoczony, kie-
dy spróbował cudownego wina. Wino 
to pierwotnie było wodą, ale Jezus za-
mienił wodę w przepyszny, wysokiej 
jakości tunek – jednocześnie wzbudził 
niemałe zamieszanie. Coż za początek 
spektakularnej posługi!4 „Taki to po-
czątek znaków uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 
uwierzyli w Niego Jego uczniowie.”5

Pierwsze 
Kroki

Kiedy Jezus wysłał swoich uczniów 
w drogę, nie wiedzieli czego spodziewać 
się w trakcie swojej pierwszej podróży 
wiary. Mogli obawiać się nieprzewidzia-
nych konsekwencji i stracić okazję, ale 
tak nie było. Ruszyli zgodnie ze wska-
zówkami i powrócili z radością.6

Podejmując pierwsze kroki w 2015 
roku, pamiętajmy o tej pierwszej pró-
bie smaku manny, o tym pierwszym 
łyku cudownego wina weselnego, a 
także o tej pierwszej podróży według 
wskazówek Jezusa. Zwróćmy się do 
Boga z prośbą o Jego wskazówki, po-
prośmy Go o odwagę w próbowaniu 
nowości, a potem z wiarą w naszych 
sercach, pewnie kroczmy do przodu. 

Abi May jest pisarką – freelan-
cerką i wychowawcą. Mieszka w 
Wielkiej Brytanii. ■

1. Patrz Księga Rodzaju 11:1-9

2. Patrz List św. Jakuba 4:13-15

3. Patrz Księga Wyjścia 16:13–15,31

4. Patrz Ewangelia wg św. Jana 2:1-11

5. Ewangelia wg św. Jana 2:11

6. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 10:1,17

Chwile  
Wyciszenia

Abi May
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1. Patrz Księga Izajasza 1:18

2. Patrz Księga Psalmów 23

Pozdrowienia od Jezusa

Ahoj, 
przygodo! 
Przed wami stoi świat nowych minut, nowych godzin, nowych 
dni, nowych tygodni, nowych miesięcy. Na progu nowego roku, 
tak wiele rzeczy jest nowych i świeżych. Wasze przeszłe grzechy i 
błędy zostały wymazane przez Moją miłość i przebaczenie.1 

Nie obiecam wam, że nowy rok będzie prosty, ale obiecuję, że 
będę z wami we wszystkich trudnych chwilach jakie ten rok przy-
niesie. 

Jestem waszym Dobrym Pasterzem i nie będzie wam niczego 
brakować co leży w Mojej woli dania wam. 

Zabiorę was na zielone pastwiska i odnowię waszego ducha w 
każdej trudnej chwili. Pozwolę wam odpoczywać przy spokojnych 
wodach. 

Wprowadzę was w ścieżki Mojej prawości, z Moją prawdą 
i obietnicami przy waszym boku – ponieważ musicie być silni i 
zdolni we Mnie. 

Nawet kiedy będziecie kroczyć ciemnymi dolinami, kiedy sta-
niecie w obliczu niebezpieczeństw względem waszej duszy czy cia-
ła, kiedy doświadczycie trudnych chwil, dam wam siłę, abyście nie 
lękali się; dam wam zdolność wzniesienia się ponad te sytuacje. 

Będę z wami w każdej chwili – w chwilach trudnych i rado-
snych. W chwilach prób, dam wam wskazówki, poprowadzę was i 
dodam otuchy. 

Moja dobroć, łaska, miłość i siła będą z wami wszędzie! 
Zamieszkacie w Moim domu na zawsze – najpierw w Moim du-
chowym domu na ziemi, a potem na zawsze ze Mną w niebie.2

Szczęśliwego Nowego Roku!


