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K I L K A  S Ł ÓW  O D  R E DA KC J I 
i l e  p owi n n o  na m  wystarc z yć ?

Bóg zna nasze potrzeby, a Jego Słowo jest pełne obiet-
nic obfitego zaspokojenia wszelkich naszych potrzeb.1 
Nie mniej jednak, Jezus przestrzega przed próżną po-
gonią za bogactwem, która może stanowić przeszko-
dę w chrześcijańskim życiu.2 Ludzka natura utrudnia 
nam poprawne określenie naszych potrzeb. Jak zauwa-

żył Benjamin Franklin, „Im więcej człowiek ma [pieniędzy], tym więcej chce. 
Pieniądz nie wypełnia pustki, wręcz przeciwnie, tworzy ją.”

A więc, ile powinno nam wystarczyć? 
Apostoł  Paweł stawia to ważne pytanie w liście do Tymoteusza. Jego wniosek 

jest zaskakujący w swoim minimalizmie: „Mając żywność i odzienie, i dach nad 
głową, bądźmy z tego zadowoleni! Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; 
nic też nie możemy [z niego] wynieść.”3 Paweł nie mówi nic złego na temat życia 
ponad ten standard, ale zwraca uwagę na to, że prawdziwe zadowolenie nie ma 
nic wspólnego z dobrobytem materialnym. 

Badania potwierdzają, że powyżej pewnego punktu, rosnące bogactwo może 
pomniejszać poczucie szczęścia i jakość życia.4 Ma to sens – każdy z nas potrze-
buje pewnej puli pieniędzy, aby zadbać o siebie samego i swoją rodzinę, ale kiedy 
nasze podstawowe potrzeby i dążenia zostaną zapokojone, pogoń za bogactwem 
często kłoci się z pogonią za szczęściem. 

 Zasadnicza kwestia polega na tym, że wiele zależy od naszej postawy i od 
działania Boga w naszym życiu w danym czasie. Niezależnie od tego czy obecnie 
cierpimy biedę, czy też cieszymy się dostatkiem,5 powinniśmy pamiętać, że praw-
dziwe powodzenie i spełnienie w życiu przychodzi poprzez poznawanie Boga i 
zaciśnianie więzi z naszym Ojcem niebieskim. Głupcem jest ten, „kto skarby gro-
madzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.”6

 
Samuel Keating
Redaktor Naczelny 

1. Patrz Księga Przysłów 10:22 i List do Filipian 4:19

2. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 19:24

3. 1 List do Tymoteusza 6:8,7

4. Na przykład, Eugenio Proto, Aldo Rustichini, http://www.voxeu.org/

article/gdp-and-life-satisfaction-new-evidence#.UtJNbd8rp_4.twitter

5. Patrz List do Filipian 4:12

6. Ewangelia wg św. Łukasza 12:21
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Przez kilka ostatnich lat 
opiekowałam się swoimi 
bliskimi. Pomagałam opiekować 
się ciężko chorymi przyjaciółmi. 
Byłam też „pełnoetatową” opiekunką 
mojej mamy do czasu gdy odeszła w 
2009 roku z powodu nieuleczalnego 
nowotworu. 

Kiedy opiekowałam się mamą, 
otrzymywałam zasiłek dla opiekunów. 
Pieniądze te pomagały w opłaceniu 
rachunków i zapewniały dodatkowe 
niewielkie środki na przyjemności. 
Żyłam skromnie. Ograniczony, stały 
dochód wiąże się z pewnymi wyzwa-
niami, ale nie martwiłam się tym za 
bardzo. Moje upodobania są proste: 
lubię pływać, spacerować i jeżdzić na 
rowerze, od czasu do czasu chadzam 
do kina albo restauracji, uwielbiam 
odwiedzać przyjaciół, gawędzić z nimi 
przy lampce wina lub butelce piwa w 
czasie grillowania, ogromną radość 
sprawia mi też oglądanie zachodów 

słońca nad morzem. 
 Moje mieszkanie położone jest we 

wspaniałej lokalizacji – zaledwie dwa-
dzieścia minut od miasta i tylko trzy 
przecznice od nadbrzeża, gdzie mam 
dostęp do szlaków spacerowych i ście-
żek rowerowych ciągnących się kilo-
metrami. Dworzec kolejowy położo-
ny jest 5 minut drogi od miejsca gdzie 
mieszkam. Przy dworcu usytuowana 
jest główna ulica ze sklepami, super-
marketami, biblioteką, domem kul-
tury, miejscami piknikowymi, molo 
i kafejkami serwującymi przepyszną 
kawę, chai latte i sernik. Biorąc pod 
uwagę to na jakim etapie podróży ży-
ciowej obecnie jestem, lokalizacja ta 
jest doskonała. Jestem szczęśliwa, że 
Bóg tak pokierował moim życiem. 

Opiekując się bliskimi, często na-
potykałam na swojej drodze wyzwa-
nia, często też czułam emocjonalne 
wyczerpanie. Były też takie chwile, w 
których oczywiście przydałby się nie-

Moja  
podróż  
w roli  
opiekuna

wielki dodatkowy zastrzyk finansowy, 
ale w gruncie rzeczy nigdy niczego mi 
nie brakowało. Życie przy niewielkim 
dochodzie zmusza nas do przemyśle-
nia tego co tak naprawdę potrzebu-
jemy – w końcu w ilu parach butów 
człowiek może chodzić? Mimo że nie 
mam na własność swojego domu, pła-
cę niewygórowany czynsz i nie mam 
żadnych długów.      

W czasie mojej życiowej podróży 
w roli opiekuna, odkryłam, że spokój 
serca i umysłu to coś znacznie waż-
niejszego od bezproblemowego życia 
w bogactwie. Pieniądze nigdy nie do-
równają pewności tego, że jestem we 
właściwym miejscu i robią to co na-
leży; że zrobiłam wszystko co w mojej 
mocy aby pomóc innym; że nie mam 
czego żałować. 

 
Louisa Rose Watson jest 
nauczycielką wczesnoszkolną. 
Obecnie mieszka w Australii. ■

Louisa Rose Watson
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Naszym prawdziwym skar-
bem nie są pieniądze ani 
dobra materialne. Naszym 
prawdziwym skarbem jest królestwo 
Boże, Jego miłość i Jego działanie 
w naszym życiu, nasze zbawienie, 
Boża opieka nad nami i czekające na 
nas nagrody. Kiedy to zrozumiemy, 
nabierzemy właściwego dystansu do 
kwestii finansowych. 

W Psalmie 24, Dawid mówi, 
„Do Pana należy ziemia i to, co ją 
napełnia, świat i jego mieszkańcy.”1 
Bóg sam rości sobie prawo wła-

sności do Swojego dzieła: „Do Mnie 
należy cała ziemia”,2 „Pod całymi nie-
biosami — Moje to jest”,3 „’Do Mnie 
należy srebro i do Mnie złoto’, mówi 
Pan”.4 Wynika z tego, że to wszystko 
co „posiadamy” tak naprawdę należy 
do Stwórcy. I chodzi tutaj nie tylko 
o nasz dobra materialne, lecz także o 
nas samych. Jesteśmy gospodarzami, 
zarządcami tego co Bóg powierzył na-
szej opiece. 

 Wszystko jest Bożą własnością, ale 
Bóg chce też, abyśmy byli szczęśliwi, 
abyśmy cieszyli się tym wszystkim co 
nam daje. Bóg „nam wszystkiego ob-
ficie udziela do używania.”5 Będąc za-
rządcami Bożych zasobów – zwłaszcza 
tych rzeczy, które są w naszym posia-
daniu jak i zasobów ziemi – możemy z 
nich korzystać na potrzeby własne jak i 
na potrzeby naszych bliskich. Właściwy 

stosunek do dóbr materialnych, pie-
niędzy i bogactwa to niezwykle istotna 
kwestia w naszej relacji z Bogiem. 

Zrozumienie zasad własności 
(wszystko jest Bożą własnością) i za-
rządzania (możemy korzystać z tego 
co daje nam Bóg zgodnie z Jego wolą 
i Jego Słowem), a także potrzeby bu-
dowania właściwego stosunku do 
kwestii materialnych i finansowych, 
pomoże nam dostosować naszą po-
stawę i zachowanie dotyczące tych 
spraw, nad którymi mamy kontrolę, 
zarówno spraw materialnych jak i nie-
materialnych. 

Kluczem do budowania takiego sto-
sunku jest prostota. Prostotę można ro-
zumieć jako sposób wyzwalania się od 
pewnych zbędnych więzi z kwestiami 
ziemskimi, jako sposób dążenia do tego 
co w górze, a nie do tego co na ziemi.6 

KLUCZ 
PROSTOTY

1. Księga Psalmów 24:1

2. Księga Wyjścia 19:5

3. Księga Hioba 41:11

4. Księga Aggeusza 2:8

5. 1 List do Tymoteusza 6:17

6. Patrz List do Kolosan 3:2

Peter Amsterdam, adaptacja
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Żyj prosto
Kupuj rzeczy przez wzgląd na ich przydatność a nie prestiż. 
Unikaj podejmowania decyzji zakupowych myśląc o tym czy to co kupisz zaimponuje 
innym. Decyzje zakupowe podejmuj w oparciu o swoje własne potrzeby. 

Uprość swoje życie poprzez rozwinięcie nawyku pozbywania się tych rzeczy, 
których już nie używach lub nie potrzebujesz. Spróbuj je rozdać i wyzwól się z 
konieczności ich przechowywania.

Strzeż się przed nadmiernym wpływem reklam i trendów społecznych. 
Marketing ma na celu przekonać nas do tego abyśmy nieustannie podążali za 
tym co najnowsze, najlepsze, najszybsze i najmocniejsze. Korzystaj z tych dóbr 
jakie masz dopóki naprawdę nie musisz ich wymienić. 

Unikaj robienia zakupów pod wpływem impulsu; nie kupuj tego czego nie 
potrzebujesz. 

Korzystaj z tego czego nie posiadasz. Korzystaj z bibliotek, publicznego 
transportu, publicznych plaż, czy parków. 

Lista została zaczerpnięta z książki autorstwa Richard’a J. 
Foster’a, zatytułowanej  „Dyscypliny życia duchowego” (Nowy 
Jork: HarperOne, 1998), 90–95. ■

Jezus powiedział nam, że tam 
gdzie jest nasz skarb, tam jest i nasze 
serce, dlatego też warto rozważyć co 
dla nas jest prawdziwym skarbem. 
Powinniśmy budować właściwy sto-
sunek do swoich dóbr materialnych. 
Powiniśmy też mieć świadomość 
szkody jaka może pojawić się w przy-
padku, gdy zatracimy kontrolę nad 
tym związkiem. Dzięki prostocie 
zmniejszamy uwagę na sobie i tym co 
nasze, a skupiamy się na tym co sta-
nowi nasz prawdziwy skarb, czyli na 
naszym kochającym Bogu, który daje 
nam to co najcenniejsze – Swoją mi-
łość i zbawienie. 

Peter Amsterdam i jego żona, Ma-
ria Fontaine, są dyrektorami The 
International Family - chrześci-
jańskiej wspólnoty wiary. ■

Nie można   kupić miłości
Keith Phillips

Hit zespołu the Beatles z lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku, zatytułowany „Can’t Buy My Love” (Nie można kupić miłości) opiera się 
na prostej, wyświechtanej prawdzie. Równie dobrze mogli zaśpiewać, „Nie można 
kupić prawdy”, albo „szczęścia, albo „spokoju ducha.” Wartości te wtedy nie były i do 
teraz nie są na sprzedaż. Jest to prosta prawda, ale nie łatwo wprowadzić ją w życie. 

Ciężko jest prowadzić proste życie, kiedy prawie wszędzie gdzie się nie odwró-
cimy, widzimy nowy produkt albo osobowość rywalizującą o zainteresowanie i 
pieniądze wykorzystując tę samą bezwartościową obietnicą: „To jest to – klucz 
do szczęścia!” Nie potępiajmy też domokrążców. W dzisiejszym świecie rządzo-
nym przez pieniądz, aby przetrwać, każdy musi coś sprzedawać, niezależnie od 
tego czy jest to piosenka, produkt, usługa, czy Boże uchowaj – własna dusza. 

Tymczasem, maleńki głos w każdym z nas nieustannie mówi nam, że w życiu 
musi chodzić o coś więcej. Rzeczy tego świata mogą być źródłem chwilowej 
przyjemności, ale nigdy nie zaspokoją wewnętrzne ja. Tylko Bóg może to zrobić 
Swoją miłością i chce i zrobi, jeśli tylko wyciągniemy do Niego rękę. 

Keith Phillips był redaktorem naczelnym Activated przez 14 
lat od 1999 do 2013 roku. Teraz wraz ze swoją żoną, Caryn,  po-
maga bezdomnym w Stanach Zjednoczonych. ■
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Po raz pierwszy spotkałam Iwana w 1995 
roku we Włoszech, podczas zbierania wsparcia na 
pomoc dla obozów dla uchodźców w Chorwacji i Bośni. 
Pamiętam jego uśmiech i ciepły uścisk dłoni. 

Kilka lat później, Iwan zadzwonił do nas oferując paczki 
z odzieżą jaką zebrał. Udaliśmy się do jego domu, gdzie 
po raz pierwszy spotkaliśmy się z jego żoną, Franciszką, i 
dwójką ich dzieci. Od tego czasu, utrzymujemy kontakt i 
uczymy się wiele od siebie nawzajem. 

Iwan i Franciszka często mówili o swojej frustracji zwią-
zanej z próbą przystosowania się do społeczeństwa tracą-
cego swoje wartości. Pragnęli obrać inny styl życia, ale nie 
wiedzieli jak to zrobić. W czasie jednej z moich ostatnich 
wizyt, zauważyłam pewne zmiany w rodzinie Franiszka. 
W jadalni w ich domu pojawiły się dodatkowe stoły, któ-
re szybko zapełniły się żywą gromadką dzieci z sąsiedz-
twa. Iwan zajęty serwowaniem jedzenia przedstawił mnie 
Klaudiuszowi i Manueli, innej parze mieszkającej w tym 
samym mieście, podzielającej taki sam pogląd na życie jak 
Iwan i Franciszka. 

Później, poznałam inne rodziny będące częścią orga-
nizacji Gruppi di Acquisto Solidale (Zespoły Etycznych 
Zakupów). Celem tej organizacji jest współpraca w zakre-
sie dokonywania zakupów żywności i innych powszechnie 
używanych towarów bezpośrednio od producentów lub 

„Aby przekazać innym przesła-
nie miłości, trzeba go wysłać. 
Aby lampa świeciła, trzeba 
dolewać do niej oliwy.”

sprzedawców detalicznych w obniżonych cenach, a także 
podkreślanie wagi korzystania z produktów lokalnych, pro-
duktów fair-trade, towarów wielokrotnego użytku i dóbr   
przyjaznych dla środowiska. Iwan i Franciszka (i obecnie 
ich trójka dzieci) byli jednymi z założycieli lokalnego od-
działu organizacji Gruppi di Acquisto Solidale. Rzecz jasna, 
zawsze znajdowali sposób na to, aby przekazać odrobinę 
miłości i uwagi swoim bliskim i dalekim sąsiadom. 

Kilka miesięcy temu, Iwan i Franciszka zorganizowali 
lunch dla grupy ubogich rodzin, które przyprowadziliśmy do 
ich domu. Zadbali o to aby ugościć nas wszystkich – grupa 
liczyła 16 osób. Poczęstowali nas przepysznymi przysmakami 
domowej roboty. Po posiłku, każdy otrzymał malutką bute-
leczkę oliwy z oliwek (patrz zdjęcie) tłoczoną przez rodzinę 
Iwana z drzew oliwnych rosnących w ich ogrodzie. 

Wraz z upływem czasu, oczywiste jest, że to co kiedyś 
miało charakter próby, rozwinęło się w sprawdzoną alter-
natywę wyboru życiowego.

Anna Perlini jest współzałożycielką Per un Mondo 
Migliore,1 organizacji humanitarnej działającej od 
1995 roku w byłej Jugosławii. ■

Sprawdzona 
ALTERNATYWA
Anna Perlini

1. http://www.perunmondomigliore.org/
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NIEWYCZERPANE 
ŹRÓDŁO

Roald Watterson

Kiedy dorastałem, nie mieliśmy za dużo pie-
niędzy. Nigdy nie brakowało mi niczego niezbędnego, 
ale nie mogłem pozwolić sobie na beztroskie dzielenie się 
z innymi. 

Kiedy miałem 17 lat, pewnego dnia bezdomny poprosił 
mnie o pieniądze. Uczono mnie, że należy się dzielić z in-
nym, ponieważ dobro zawsze wraca do nas, więc przeliczy-
łem ile będę potrzebować pieniędzy na pociąg do domu, 
a resztę oddałem bezdomnemu – było to około siedmiu 
dolarów. Z ciężkim sercem oddałem ostatnią część swojego  
kieszonkowego. Nie mogę powiedzieć, że ofiarowane sie-
dem dolarów wróciło do mnie z nawiazką, ale wiem, że z 
biegiem lat, otrzymałem z powrotem tyle, aby uwierzyć w 
„prawo powracającego dobra”. 

Jezus wyraził prawo powracającego dobra w następujący 
sposób: „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, na-
tłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. 
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.”1

Jezus nie mówi o tym, że to co damy od siebie powróci 
do nas w takiej samej ilości. Ilość powracającego doba zo-
stanie „odmierzona” taką miarą jaką my sami mierzymy. 
Tak naprawdę, kiedy dajemy coś od siebie, dobro często 

wraca do nas z nawiązką, tak jak w przypadku historii 
chłopca, który podzielił się swoim jedzeniem z Jezusem.2  
W potrzebie było 5000 głodnych ludzi, a to co mały chło-
piec zaoferował to zaledwie 5 bochenków chleba i dwie 
ryby. Na pierwszy rzut oka, nic nadzwyczajnego, ale spójrz-
my co z z tymi darami uczynił Jezus! 

Mój dwuletni siostrzeniec lubi się dzielić swoim jedze-
niem. Nie ważne co je, nieważne czy jest to coś co lubi czy 
też nie, zawsze chce abym spróbował razem z nim – nawet 
wtedy jeśli jest to jego ulubiony smak czipsów czy lodów. 
Jego ufność w niewyczerpane źródło tego czym się dzieli, 
sprawia, że dzielenie się z innymi nie jest dla niego niczym 
trudnym. Tymczasem my, dorośli, wiemy, że pewne rzeczy 
wyczerpują się – i to utrudnia nam dzielenie się z innymi. 

 W chwilach, w których czujemy, że zaczyna nam brako-
wać dobroci, współczucia, czasu, lub czegokolwiek innego, 
pamiętajmy, że Bóg jest naszym niewyczerpanym źródłem, 
którego nigdy nam nie zabraknie.

Roald Watterson pracuje dla My Wonder 
Studio . Zajmuje się opracowywaniem 
zawartości chrześcijańskiej strony 
internetowej dla dzieci.3 ■

1. Ewangelia wg św. Łukasza 6:38

2. Patrz Ewangelia wg św. Jana 6:5-15

3. http://www.mywonderstudio.com/
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Gdybyśmy tylko mogli, jako śmier-
telnicy, zrozumieć, że dzień po dniu 
tworzymy dla wieczności, jakże ina-
czej wylądałoby nasze życie! Każde 
subtelne słowo, każda subtelna myśl, 
każdy bezinteresowny czyn stanie się 
filarem wiecznego piękna w przy-
szłym życiu. Nie można być ego-
istycznym i obojętnym w jednym 
życiu, a w drugim -  wielkodusznym 
i pełnym miłości. Te dwa życia są ze 
sobą zbyt ściśle powiązane – jedno 
jest kontynuacją drugiego.
—Rebecca Springer (1832–1904)1  

To jedna z najważniejszych nagród, 
jakimi obdarowuje nas życie, że ża-
den człowiek nie może szczerze po-
móc innemu, nie pomagając same-
mu sobie.
—Ralph Waldo Emerson (1803–1882)

Ludzie, którzy nie zostawili po sobie 
wielkich osiągnięć, lecz łańcuszek 
drobnych życzliwości, nie zmarno-
wali życia.—Charlotte Gray

Każdego  dnia mamy tyle okazji 
do praktykowania cierpliwości, 
dobrych uczynków i przebaczenia. 

Kwestie do rozważenia

Życie, Kochanie, 
Dawanie

Mamy czas na czułe myśli, uśmiech, 
obejmowanie innych i ćwiczenie 
wdzięczności. Możemy ćwiczyć by-
cie dobrym słuchaczem. Możemy 
próbować okazywać współczucie, 
zwłaszcza ludziom trudnym i zgryź-
liwym. Możemy ćwiczyć swoją du-
chowość praktycznie we wszystkim 
co robimy.
—Richard Carlson (1961–2006)2

Kiedy spojrzysz wstecz na swoje życie, 
odkryjesz, że naprawdę żyłeś tylko w 
tych chwilach, w których czyniłeś coś 
w duchu miłości.
—Henry Drummond (1851–1897)

Miłość, aby była prawdziwa, nie musi 
być wyjątkowa. Bądź wierny w ma-
łych rzeczach , ponieważ w nich leży 
Twoja siła.
—Matka Teresa (1910–1997)

Każdy dobry uczynek wywołuje na-
stępny. Każdy dobry uczynek za-
puszcza korzenie we wszystkich kie-
runkach, a korzenie puszczają pędy, 
z których rodzą się nowe drzewa. 
Czynienie dobra sprawia, że inni lu-
dzie stają się lepsi.
—Amelia Earhart (1897–1937 [przy-
puszczalna data śmierci])

1. Intra Muros, 1922

2. Nie zadręczaj się 

drobiazgami w pracy  

(Nowy Jork: Hyperion, 1998)

3. Wiele twarzy miłości  

(Aurora Production, 2010)

Człowiek uczynny dozna nasycenia, 
obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.
—Księga Przysłów 11:25 

Pamiętaj, nie ma małego dobrego 
uczynku. Każdy uczynek powoduje 
efekt domina.—Scott Adams (ur. 1957)

Musisz innym poświęcić trochę czasu. 
Zrób coś dla nich, choćby to miała być 
najmniejsza rzecz, coś, za co nie otrzy-
masz zapłaty, a jedynie przywilej zro-
bienia tego.
—Albert Schweitzer (1875–1965)

Jestem tylko jeden, ale jestem, nie 
mogę zrobić wszystkiego, ale mogę coś 
zrobić i dlatego, że nie mogę zrobić 
wszystkiego, nie odmówię, by zrobić 
to, co mogę.
—Edward Everett Hale (1822–1909)

8



Większość z nas z niecierpliwością 
wyczekuje dnia swoich urodzin, albo 
innych wyjątkowych okazji, aby uzy-
skać odrobinę dodatkowej uwagi. Ale 
czy nie czujemy się szczególnie  ko-
chani, kiedy niespodziewanie, ktoś 
czyni dla nas coś czułego tylko dlate-
go, że nas kocha? 

Zróbmy to samo dla innych! 
Bylibyście zaskoczeni ilością drobnych 
życzliwych uczynków, nie wymagają-
cych od nas ani wielu pieniędzy ani 
wiele czasu, jakie można zrobić dla 
innych. Chcesz zmienić swoje relacje 
z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z 
pracy? Wykorzystaj pięciominutową 
przysługę.—Shannon Shaylor3

Czy ktoś okazał ci dobroć?
Podaj ją dalej;
Bo nie była dana tylko tobie,
Podaj ją dalej;
Niech podróżuje przez lata,
Niech otrze inne łzy,
Zanim dobry uczynek pojawi się w 

Niebie
Podaj ją dalej.
 —Henry Burton (1578–1648)

Św.ranciszek z Asyżu powiedział, 
„Branie oddala od innych; dawanie 
łączy z innymi.” Sednem bezintere-
sowności jest szczodrość. Nie tylko 
pomaga zjednoczyć zespół, lecz także 
go rozwinąć.
—John C. Maxwell (ur. 1947)

Jeśli naszym celem będzie życie pełne 
współczucia i bezwarunkowej miłości, 
świat stanie się ogrodem, w którym 
będą kwitnąć i rosnąć wszelkiego ro-
dzaju kwiaty.
—Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004)

Dobroć to najdoskonalszy nagrobek. 
Ci którzy kochali cię i otrzymali od 
ciebie pomoc będą pamiętać o tobie 
nawet wtedy kiedy zwiędną niezapo-
minajki. Rzeźb imię swoje w sercach, 
nie w marmurze.
—Charles Spurgeon (1834–1892)

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
—Ewangelia wg św. Mateusza 10:8

Nie daję ci takiej kwoty, tylko poży-
czam. Kiedy […] spotkasz drugiego 
uczciwego człowieka w podobnej 
niedoli, zwrócisz mi pożyczając mu 
tę sumę, a on spłaci dług poprzez 
podobne działanie, kiedy nadarzy się 
kolejna okazja. Mam nadzieję, że w 
ten sposób kwota ta przejdzie przez 
wiele rąk. … To mój trik na czynienie 
dobra przy wykorzystaniu niewielkiej 
ilości pieniędzy.
—Benjamin Franklin (1706–1790), 
w liście do Benjamin’a Webb’a ■
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Jedna z moich ulubionych 
historii bibilijnych jest dla mnie 
drogowskazem od czasu gdy zaczęłam 
pracować jako wolontariuszka w kra-
jach misyjnych w 1987 roku. Historia 
ta jest dla mnie zarówno obietnicą, na 
której mogę polegać, jak i kuksańcem, 
którego nie mogę ignorować. 

Oto jak przedstawia się ta historia: 
Bóg zesłał suszę, aby ukarać lud Izraela 
za jego nikczemność. Potok, przy któ-
rym mieszkał prorok Eliasz wysechł, 
skończyły się też zasoby żywności. Bóg 
nakazał Eliaszowi udać się do miasta 
Sarepty, gdzie spotka wdowę o do-
brym sercu, wierzącą w Boga, która 
będzie go żywić, podczas gdy Eliasz 
będzie kontynuował swoją posługę. 

Kiedy Eliasz zbliżał się do mia-
sta, spotkał kobietę zbierającą drwa 
przy bramie miasta. Poczuł, że jest to 
ta wdowa, o której mówił mu Bóg. 
Zmęczony i głodny, poprosił niewia-
stę o wodę i kawałek chleba. 

Kobieta popatrzyła na niego z niedo-
wierzaniem i wytłumaczyła, że nie ma 
pieczywa, a jedyne co ma to garść mąki 
i odrobinę oliwy, które starczą na przy-
gotowanie ostatniego bochenka chle-
ba dla niej i dla jej syna. Będzie to ich 
ostatni posiłek zanim pomrą z głodu. 

I wtedy Eliasz poprosił ją o rzecz 
niemożliwą: „Nie bój się! Idź, zrób, 
jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego 
mały podpłomyk dla mnie i przynieś 
mi! A sobie i twemu synowi zrobisz 
potem.” Po czym zapewnił ją, że Bóg 
pobłogosławi ten ofiarny i bezintere-
sowny czyn: „Dzban mąki nie wyczer-
pie się i baryłka oliwy nie opróżni się 
aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz 
na ziemię.”1 Wdowa zrobiła to o co po-
prosił ją Eliasz i jak mówi Biblia, od 
tego czasu kobiecie nigdy nie brakowa-

DZBAN OLIWY 
I ZBIORNIK 
PALIWA

1. 1 Księga Królewska 17:14

2. Patrz 1 Księga Królewska 17:7-16

Iris Richard
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Każdy może być wielki… a to dlatego, że 
każdy może pomagać i służyć innym. Nie 
potrzebny do tego żaden dyplom wyż-
szej uczelni. Jedyne co potrzeba, to serca 
pełnego łaski i duszy, ulepionej z miło-
ści.—Martin Luther King Jr. (1929–1968)

CODZIENNE ODSETKI 
—Autor nieznany

“Zanieś to biednej wdowie mieszkającej na skraju miasta,” 
niemiecki, stary szewc powiedział do swojego młodego 
ucznia, wręczając mu kosz świeżych warzyw z ogrodu. 
Szewc ciężko pracował w swoim zawodzie, ale aby powią-
zać koniec z końcem, uprawiał małą grządkę. Zawsze dzie-
lił się tym co miał, mimo iż sam wiele nie posiadał.  

„Jak możesz pozwalać sobie na tak hojne dzielenie się z 
innymi?”, zapytano kiedyś szewca. 

„Nic nie oddaję!” odparł szewc. „Pożyczam Bogu, a 
On zwraca mi wielokrotnie. Wstyd mi, że ludzie myślą 
iż jestem hojny, kiedy tak wiele dostaję w zamian. Dawno 
temu, kiedy byłem bardzo biedny, spotkałem kogoś kto był 
jeszcze biedniejszy odemnie. Chciałem mu coś dać, ale nie 
wiedziałem czy dam radę sobie na to pozwolić. I w końcu 
dałem, a dobry Pan pomógł mi. Zawsze miałem jakąś pracę 
i swój ogród. Od tego czasu, nigdy nie zastanawiam się czy 
pomóc, kiedy słyszę, że ktoś jest w potrzebie. Nawet jeśli 
oddałbym wszystko co mam, Bóg nie pozwolił by mi umrzeć 
z głodu. To jak trzymanie pieniędzy w banku, z tym że ten 
bank – Bank Boski – nigdy nie zawodzi, a odsetki wracają 
każdego dnia.” ■

ło ani mąki ani oliwy. Mieli wystarcza-
jącą ilość jedzenia, aby przetrwać głód. 
Bóg dotrzymał Swojej obietnicy.2

Rozmyślając o wielu latach mojej 
pracy wolontaryjnej przy głodowym 
budżecie, uświadomiłam sobie, że 
mam podobną historię do opowiedze-
nia. Niemalże codziennie otrzymuje-
my prośby i apele o pomoc. Czasem 
jest to samotna matka i jej dzieci, albo 
grupa ubogich starszych ludzi, których 
spotykamy podczas misyjnych wypraw 
w wiejskie okolice. Czasem jest to 
pozostawiony własnemu losowi okra-
dziony nieznajomy, albo głodne sieroty 
z trudem egzystujące w niedofinanso-
wanych instytucjach, lub sąsiad, które-
mu zabrakło jakiegoś artykułu. Można 
by tak wymieniać bez końca. 

W Kenii, wielokrotnie w ciągu 
dnia stajemy w obliczy wyboru „dać 
czy nie dać”, nawet gdy samemu żyje 
się skromnie. Mając siódemkę wła-
snych dzieci do wychowania, często 
wydawało mi się, że mam uzasadnio-
ną wymówkę, aby nie dawać. Ale za-
wsze wtedy czułam szarpnięcie Boga 
w moim sercu i poczucie obowiązku 
próby pomocy potrzebującemu. 

 Do dziś, po ponad 35 latach da-
wania, wciąż niczego nam nie bra-
kuje. Nasza spiżarnia jest niczym 
wdowi dzban  mąki, który nigdy nie 
jest pusty, a bak naszego dżipa jest 
jak jej baryłka oliwy, która nigdy się 
nie kończy. Cykl dawania wynagra-
dzany jest ponownym napełnianiem. 
Nieustannie dajemy, aby Bóg napeł-
niał nas Swoją dobrocią. 

Iris Richard jest doradcą. Mieszka 
w Kenii, gdzie od 1995 roku działa 
jako wolontariuszka, pracuje też 
na rzecz lokalnej społeczności.  ■
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DZIEWIĘĆ 
FINANSOWYCH 
ROZWIĄZAŃ 
Alex Peterson

Pokładaj 
nadzieję w Bogu. Bóg 
chce opiekować się tobą 

i zaspakajać twoje potrzeby. 
„Bóg mój według swego 

bogactwa zaspokoi wspaniale 
w Chrystusie Jezusie każdą 
waszą potrzebę.” (List do 

Filipian 4:19). 

Masz problemy finan-
sowe? Nie nadążasz za swoimi 
rachunkami? Oto dziewięć rozwią-
zań, które mogą pomóc ci przetrwać 
trudne chwile. 

Bądź uczciwy zarów-
no w życiu osobistym jak i 

zawodowym. Błogosławieństwa Boże 
są warunkowe. „Starajcie się naprzód 

o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko będzie wam dodane.” 

(Ewangelia wg św. Mateusza 6:33). „Spłyną 
na ciebie i spoczną wszystkie te błogosła-

wieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu 
Pana, Boga swego.” 

(Księga Powtórzonego Prawa 
28:2).

dawaj 
innym. Bądź spra-

wiedliwy i hojny dla tych, 
których otaczasz swoją opieką. 

„Każdy niech przeto postąpi tak, 
jak mu nakazuje jego własne serce, 
nie żałując i nie czując się przymu-

szonym, albowiem radosnego 
dawcę miłuje Bóg.” (2 List 

do Koryntian 9:7). 

doceniaj to co 
już masz. „Przez Niego 

więc składajmy Bogu ofia-
rę czci ustawicznie, to jest 

owoc warg, które wyznają.” 
(List do Hebrajczyków 

13:15). 

gosPodaruj 
swoim dobytkiem mą-

drze i planuj. Bóg oczekuje, 
że będziemy się właściwie troszczyć 
o to co nam powierzył. „Zamiary 

pracowitego [przynoszą] zysk.” (Księga 
Przysłów 21:5). Do mrówki się udaj, 
leniwcze, patrz na jej drogi … w lecie 
gromadzi swą żywność i zbiera swój 

pokarm we żniwa.” (Księga 
Przysłów 6:6,8).

Żyj oszczędnie 
i unikaj marnotraw-

stwa. „Uważajcie i strzeżcie 
się wszelkiej chciwości, bo 
nawet gdy ktoś opływa [we 
wszystko], życie jego nie jest 

zależne od jego mienia.” 
(Ewangelia wg św. 
Łukasza 12:15).

oPracuj BudŻet 
i przestrzegaj go. Nie 

wydawaj pieniędzy, których nie 
masz na rzeczy, które miło byłoby 

mieć, ale tak naprawdę nie są one ko-
nieczne. Pogrążanie się w długach, życie 

dniem dzisiejszym mając nadzieję, że 
jutro spłacisz dług, może prowadzić 

do finansowej ruiny. „Sługą wie-
rzyciela jest dłużnik.”  (Księga 

Przysłów 22:7).

róB co do cieBie 
naleŻy i róB to jak 

najlePiej, a resztę zostaw 
Bogu. „Ręka leniwa sprowa-
dza ubóstwo, ręka zaś pil-
nych wzbogaca.” (Księga 

Przysłów 10:4). 

nie 
ustawaj w modli-

twie. Czasem, Bóg doświadcza 
nas problemami finansowymi po 

to, abyśmy zbliżyli się do Niego, abyśmy 
bardziej włączali Go w nasze życie codzienne, 

a także abyśmy nauczyli się bardziej polegać na 
Nim.  Poprzez sumienną modlitwę, możemu poka-

zać Bogu, że na nim polegamy. Kiedy modlimy 
się całym naszym sercem, Bóg obiecuje nam, że 

będzie działać na naszą korzyść. „Będziecie 
Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem 

będziecie Mnie szukać z całego 
serca.” (Księga Jeremiasza 

29:13). ■
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ŻYCIE
MARZENIAMI
Koos Stenger

1. List do Filipian 4:12

„Potrzebuję pieniędzy – dużo pie-
niędzy!” Westchnął głęboko mój przyjaciel, 
mieszając kawę na naszym kuchennym stole. 

„Po co?” Zapytałem go nieco zaskoczony. 
Mój przyjaciel nie był biednym człowiekiem. 
Wydawało się, że ma wszystko czego potrze-

buje, aby być szczęsliwym. 
Spojrzał na mnie nieco zdezoriento-

wany. „Mam marzenia, człowieku! No 
wiesz – większy dom i nowy samochód. 
Wszystko w moim życiu jest takie nijakie! 
Ale nie mam pieniędzy, aby coś zmienić.” 
Naprawdę wyglądał na nieszczęśliwego. 

 postoł Paweł przedstawił słuszną uwagę mówiąc, 
„Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszyst-
kich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i 
głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.”1 Bycie 
zadowolonym to klucz. To prawda, może być to nieco 
trudne, kiedy wszystko wokół nas nieustannie przesyła 

nam przekaz, że jedyną drogą do szczęścia jest posiadanie więcej wszyst-
kiego tego co już mamy. To naprawdę może zniechęcać.  

Angielski milioner, Jon Pedley, także miał wielki marzenia – i w przeci-
wieństwie do mojego przyjaciela, zdołał je spełnić. Pieniądze, sława, szacunek 
– Jon Pedley wszystko to miał. Znalazł się nawet na okładkach magazynów. 

Ale jak się okazało, Jon Pedley szarpał się z myślami. W głębi jego duszy, dręczył go głos 
mówiący mu, że w życiu nie chodzi tylko o bogactwo. Pedley nienawidził tego głosu, pró-
bował go stłumić alkoholem. Pewnego dnia, wypił za dużo i miał wypadek samochodowy. 
Przez sześć tygodni był w śpiączce. 

Ale nie był to jego koniec. 
Kiedy w końcu obudził się po sześciu tygodniach, miał dość. Zrozumiał, 

że musi się zmienić. I zmienił się! Oddał swoje serce Bogu, a większość swo-
ich pieniędzy przekazał na cele dobroczynne. Następnie poleciał do Ugandy, 
gdzie mieszkał w lepiance pośród ubogich ludzi i założył dom dziecka dla 
zagubionych dzieci.

Nie każdy musi sprzedawać swoje doczesne dobra i żyć w prymitywnych 
warunkach, ale historia  Jon Pedley’a to dobry przykład na to, że trwałego 
szczęścia nie można szukać w bogactwie.

Koos Stenger jest pisarzem – freelancerem. Mieszka w Holandii. ■
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Reklamy zw ykle przed-
stawiają więcej niż to co 
faktycznie jest na sprzedaż. 
Przykładowo, reklama nadmuchiwa-
nego basemu przedstawia szczęśliwą 
rodzinę radośnie pluskającą się w 
wodzie. Kiedy kupisz taki basen, 
otrzymasz też szczęśliwą rodzinę?

Kiedy rozważałam kupno takiego 
basenu dla moich synów, musiałam im 
wytłumaczyć, że basen taki to coś więcej 
niż to co widzimy w reklamie. Na przy-
kład, po dniu pluskania się w wodzie, 
woda w basanie staje się zimna i brud-
na, a czyszczenie basenu to poważne za-
danie. Jeśli nie spuścimy powietrza po 
każdym użyciu basenu, trawa pod nim 
brązowieje, więdnie i w końcu zaczyna 
brzydko pachnieć. Ostrzegłam ich, że 
ilość radości jaką przyniesie im basen, 
zależy w znacznej mierze od nich i od 

Bez dodatków!
Chalsey Dooley

ich woli utrzymywania basemu w czy-
stości, czekania na odpowiednią pogodę 
i bycia cierpliwymi w czasie nadmuchi-
wania i wypełniania basenu wodą. 

 Tak samo jest z klockami lego. 
Kiedy moi chłopcy widzą reklamę 
małych, kolorowych klocków, zawsze 
natychmiast palą się do zbudowania 
promu kosmicznego albo samolotu. 
Ale niezależnie od tego jak wspania-
le wyglądają obrazki i ile radości jest 
na twarzach aktorów, zestaw lego nie 
przyniesie szczęścia układającym kloc-
ki – o szczęście muszą zadbać ci, któ-
rzy układają klocki. 

Kiedy ich dzieła rozpadają się, moi 
synowi potrzebują pogody ducha, aby 
nie przejmować się zbytnio tym co się 
stało, oraz wytrwałości, aby zacząć od 
nowa. Te cechy nie są dołączone do ze-
stawu klocków lego, a bez nich zamiast 
uśmiechów mielibyśmy rozczarowanie. 

Przedmioty, pozycje, czy też dobra 

materialne nie przynosza szczęścia. Nie 
ma sklepu sprzedającego „radości”. 
Radość pochodzi z wnętrza, z życia 
pełnego dzielenia się i dobroci, a także 
od Jezusa, źródła miłości. Jezus może 
pomóc nam myśleć bardziej o innych 
niż o nas samych. „Ukażesz mi ścieżkę 
życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze 
na wieki po Twojej prawicy.”1

Ciesz się basenem jeśli go masz, ale 
nie daj się oszukać błyskotliwej rekla-
mie. Życie jest takie jakim go uczunisz. 
Najważniejsza jest radość w sercu, a 
reszta to bonus. 

Chalsey Dooley jest autorką 
materiałów motywacyjnych 
dla dzieci i opiekunów. Jest 
także pełnoetatową edu-ma-
mą. Mieszka w Australii. Wię-
cej informacji znajdziesz na 
jej stronie: 
www.nurture-inspire-teach.com. ■1. Księga Psalmów 16:11
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Nic dziwnego, że Biblia 
stała się inspiracją dla 
wielu artystów; tekst jest pełny 
żywych obrazów. Weźmy na przykład 
ten fragment: „Siejecie wiele, lecz plon 
macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz 
nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie 
gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz 
się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, 
aby zarobić, pracuje [odkładając] do 
dziurawego mieszka!”1 Bez trudu 
możemy wyobrazić sobie o czym mówił 
prorok Aggeusz: o niezadowoleniu z 
pracy, o trudach łączenia końca z koń-
cem, o próżnych próbach podążania za 

modą i o malejącej wartości pieniądza. 
Jego słowa są tak samo aktualne dziś 
jak i dwa tysiąclecia temu. 

Przejdźmy teraz do Księgi Koheleta: 
„Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie 
garści bogactw i pogoń za wiatrem.”2 
Wyobraźcie sobie, że macie jedna dłoń 
pełną ulubionych przekąsek, takich jak 
orzechy, kawałki owoców lub czekola-
dy. Możecie podjadać z zadowoleniem. 
A teraz wyobraźcie sobie, że macie dwie 
dłonie pełne monet, które staracie się 
nie upuścić na dno podczas gdy trzyma-
cie linę, aby kontrolować żagiel waszej 
łodzi owiewany wiatrem. 

 Pomimo tego, że musimy praco-
wać, aby zapewnić „żywność i odzie-
nie, i dach nad głową”,3 a to że jemy, 
pijemy i cieszymy się owocami na-
szej pracy jest darem Bożym,4  „po-
goń za wiatrem” wykracza poza to. 
Zadowolenie przychodzi wtedy, kie-
dy nauczymy się dziękować Bogu za 
to co mamy i czego nie mamy. – I to 
właśnie jest tajemnicą zadowolenia.5

„Zadowolenie to jeden z kwiatów 
nieba, mając go, musimy go upra-
wiać. … Paweł mówi, „Ja bowiem 
nauczyłem się wystarczać sobie w wa-
runkach, w jakich jestem,”6 [sugeru-
jąc, że]] kiedyś nie wiedział jak to zro-
bić. Poznanie tajemnicy tej wielkiej 
prawdy wiele go kosztowało.”
—Charles Spurgeon (1834–1892)

Drogi Jezu, uczyniłeś wszystko 
pięknie w Swoim czasie.7 Daj mi 
radość życia tą chwilą, dziękując Ci 
za Twoje dary, nie tylko materialne, 
lecz także miłość i wiarę, które ofe-
rujesz wszystkim tym, którzy zwró-
cą się do Ciebie. Pomóż mi poznać 
prawdę Twojej obietnicy, „Wystarczy 
ci mojej łaski.”8 Bądź moim centrum 
zainteresowania, aby moje serce było 
spokojne. 

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

Kwiaty Nieba 
Chwile wyciszenia 

Abi May

1. Księga Aggeusza 1:6

2. Księga Koheleta 4:6

3. 1 List do Tymoteusza 6:8

4. Patrz Księga Koheleta 3:13

5. Patrz Księga Przysłów 13:25 i  

1 List do Tymoteusza 6:6

6. List do Filipian 4:11

7. Patrz Księga Koheleta 3:11.

8. 2 List do Koryntian 12:9
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1. Ewangelia wg św. Marka 10:27

2. List do Filipian 4:19

3. Ewangelia wg św. Marka 11:24

4. Ewangelia wg św. Mateusza 6:33

czynnik BOSKI
Niemalże każdy w jakimś okresie swojego życia przeżywa problemy finansowe, ale niektórzy 
radzą sobie z nimi lepiej niż inni. Wynika to nie tyle z okoliczności, co z tego do kogo dany 
człowiek zwraca się po pomoc. Tajemnica przezwyciężania trudności  finansowych to tak na-
prawdę tajemnica pokonywania wszelkiego rodzaju problemów: Rób co możesz, a potem 
polegaj na „czynniku Boskim”.  

Dawno temu powiedziałem Swoim uczniom, „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo 
u Boga wszystko jest możliwe.”1 Czynnik Boski może zmienić wszystko! Kiedy korzystasz 
z czynnika Boskiego, wszystko staje się i dla ciebie możliwe, ponieważ wiara w Boga i Jego 
obietnice  przysłania wszystkie niemożliwości. 

 Oto kilka obietnic, na które możesz liczyć: „Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi 
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.”2 „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, 
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.”3 „Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o 
Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.”4

Wszystko co posiada Ojciec  należy do Mnie, a więc mam do dyspozycji wszystkie bogac-
twa wszechświata. Zależy mi na waszym szczęściu i pomyślności. A więc zacznijcie od robienia 
tego co w waszej mocy, a potem zastosujcie czynnik Boski prosząc Mnie o Moje zaangażowa-
nie i zrobienie tego, czego wy nie możecie zrobić.

Pozdrowienia od Jezusa


