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K I L K A  S Ł ÓW  O D  R E DA KC J I 
nasz a  stał a

Chyba wszyscy zgodzą się z tym, że dzisiejszy świat 
bardzo różni się od świata, który znali nasi rodzice 
i dziadkowie. Co zabawne, ta opinia nie jest czymś 
nowym. „Przyczyną … wzrostu zaburzeń nerwowych 
jest zwiększony popyt wynikający z warunków współ-
czesnego życia,” głosi artykuł opublikowany pod ko-

niec 19 wieku!1 „Skończyły się błogie, spokojne dawne czasy,” ubolewał William 
Smith prawie 130 lat temu. „W pośpiechu i zamęcie współczesnego życia … 
brakuje cichych i spokojnych chwil, w których kiedyś nasi przodkowie … znaj-
dowali odprężenie.”2

Świat nieustannie się zmienia, a nasze życie przechodzi przez okresy, które 
przynoszą różne wyzwania i możliwości. Radzimy sobie ze stresem i podejmu-
jemy decyzje najlepiej jak potrafimy, ale nie wiemy co czeka nas w przyszłości, 
a nasze przeszłe osiągnięcia nie gwarantują przyszłych sukcesów. Często mamy 
podobne odczucie jak autorzy powyżej – byłoby nam lepiej, gdybyśmy mogli 
zwolnić tempo życia. 

Kiedy wydaje nam się, że wszystko w życiu zmienia się, co wywołuje nasze 
zaniepokojenie i zagubienie, lub kiedy życie wydaje się być przerażającą podróżą 
po niezbadanym terenie, możemy polegać na naszym niezmiennym Bogu. Bóg 
jest stały. Jest taki sam dziś jak wtedy kiedy chodził po ziemi i będzie taki sam 
jutro.3 „Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.”4

 Mimo, że nie wiemy co czeka nas w przyszłości, Bóg nigdy nas nie zostawi 
ani nie zawiedzie w potrzebie. „Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu 
… tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.”5

Samuel Keating
Redaktor Naczelny

1. G. Shrady (na podstawie P.C. Knapp), „Czy wzrasta czę-

stotliwość zaburzeń nerwowych?” Medical Record, 1896

2. Morley: Dawne i współczesne (London: Longmans, 

Green, and Co., 1886), 75

3. Patrz Księga Malachiasza 3:6

4. Księga Psalmów 33:11

5. Księga Psalmów 18:3
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Myślałam, że przeprowadzka 
będzie prostą zmianą otocze-
nia, wymagającą co najwyżej drobnych 
zmian. Jak by nie patrzeć, wracałam do 
mojej ojczyzny, znając już język, ludzi i 
zwyczaje. Skoro zdołałam przyzwyczaić 
się do skwaru, ostrego jedzenia, riksz i 
monsunów w Indii i Nepalu, gdzie spę-
dziłam osiem lat jako wolontariuszka, ta 
przeprowadzka z pewnością nie będzie 
niczym trudnym. 

Przeżyłam  niespodziankę!
Z chwilą wylądowania we Włoszech, 

na przypuszczalnie swojskiej ziemi, na-
potkałam trudności: poczucie zakło-
potania i wyobcowania, konieczność 
nadrobienia zaległości w kwestii zmian 
społecznych, poważne problemy zdro-
wotne oraz obawy o przyszłość. Wejście 
do supermarketu przyprawiało mnie o 

Z a g u b i o n a 
w  r o d z i n n y m 

m i e ś c i e

zawroty głowy, podróżując po dro-
gach szybkiego ruchu czułam strach. 
Przyjaciel uspokoił mnie, że najpraw-
dopodobniej przeżywam szok kultu-
ralny, co pomogło mi w zrozumieniu 
mojego niejasnego stanu umysłowego 
i fizycznego. 

W pewnym momencie znalazłam 
się w szpitalu. Miałam poddać się nie-
wielkiemu zabiegowi operacyjnemu. 
Straciłam całą pewność siebie. Byłam 
przerażona. Na szczęście, w czasie dłu-
gich samotnych godzin leżąc w szpi-
talnym łóżku, słaba i obolała, zdoła-
łam ponownie połączyć się z Bogiem. 
Miałam przy sobie mały Nowy Testa-
ment i jeszcze jedną książkę religijną, 
które zaczęłam czytać z desperacją, jak 
gdyby całe moje życie zależało od słów 
w nich zawartych. 

To duchowo przywróciło mnie do 
życia i do nowych początków. Każde 

słowo w moich małych książkach wy-
skakiwało ze stron wypełniając moją 
duszę nowo odkrytym poczuciem ja-
sności i kierunku. 

Kiedy wyszłam ze szpitala, moje 
ciało było wciąż obolałe, ale moje serce 
i dusza nie były już takie same. 

Powoli odzyskiwałam siłę, odrobi-
nę każdego dnia, aż w końcu wkro-
czyłam w kolejną pomyślną fazę w 
moim życiu. 

Za każdym razem kiedy wspomi-
nam ten ciężki okres, cieszę się, że 
„zagubiłam” się na chwilę, ponieważ 
doświadczenia z tamtego czasu odno-
wiły moją pasję i przygotowały mnie 
do mojej kolejnej pracy. 

Anna Perlini jest współzałożyciel-
ką Per un Mondo Migliore,1 orga-
nizacji humanitarnej działającej 
od 1995 roku w byłej Jugosławii. ■1. http://www.perunmondomigliore.org

Anna Perlini

3

http://www.perunmondomigliore.org


JEGO PRAGNIENIE, 
JEGO PLAN, 
NASZE SZCZĘŚCIE

1. Patrz Księga Przysłów 3:6

2. Patrz Księga Psalmów 37:31

3. Patrz Księga Psalmów 119:105

4. Księga Psalmów 20:5

Mara Hodler
Brnąc przez życie, wszyscy musimy 
podejmować decyzje. W zależności od naszego 
charakteru, możemy to uwielbiać, lub możemy się tego 
bać. W przypadku większości z nas, po trochu lubimy i 
po trochu boimy się podejmowania decyzji. 

Ja osobiście nie lubię podejmować decyzji. Dwa razy w 
moim dorosłym życiu załamałam się i rozpłakałam w stre-
fie restauracyjnej centrum handlowego z powodu zbyt wie-
lu opcji wyboru tego co można było zjeść w porze lunchu. 
Żałosne, prawda? Gdyby tylko mój mąż i dzieci przystały 
na to, wolałabym jeść codziennie to samo tylko po to, aby 
uniknąć konieczności podejmowania decyzji dotyczącej 
tego co przygotować na dany posiłek. Nie wspomnę już o 
poważniejszych wyborach w życiu, jak na przykład gdzie 
mieszkać, jaki zawód wybrać, na co wydać pieniądze, itd. 

Ostatecznie, moje życie będzie zbiorem moich decyzji i 
wynikających z nich konsekwencji, dobrych i złych. Moim 
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zdaniem, świadomość tego wiąże się z dwoma kwestiami: 
1. Naprawdę potrzebuję pomocy Boga.

2. Potrzebuję też planu.
Na szczęście, Bóg, jeśli tylko mu na to pozwolę, chce aktywnie uczestniczyć w 

moim podejmowaniu decyzji. Jeśli Mu zaufam, On pokieruje mnie na drodze życia.1 
Jeśli Jego Słowo będzie w moim sercu, żaden mój krok się nie zachwieje.2 Jeśli będę 

przestrzegać Jego Słowo, będzie Ono światłem na mojej drodze, które pokaże mi, w 
którym kierunku mam iść.3 Bóg jest gotowy na to, aby mi pomóc, ale co ze mną?

Dobrym punktem wyjścia jest rozpoczęcie studiowania Słowa Bożego i norm 
postępowania, jakie Bóg nam dał, abyśmy przestrzegali w życiu. Boże Słowo przy-

pomina elementy odblaskowe na jezdni, które pokazują podział między pasami 
ruchu, dzięki czemu nie skręcamy na nadjeżdżające pojazdy, a także pokazują 

skraj drogi, dzięki czemu nie spadamy w wąwóz. Znając Słowo Boże znamy pew-
ne granice i wskazówki, dzięki którym możemy zmierzać w dobrym kierunku. 

Czasem nie ma nic trudnego w podejmowaniu decyzji: wiem, że Słowo Boże 
mówi, abym była kochająca i życzliwa, więc zadanie sobie pytania typu „W jaki 

sposób mogę okazać czułość?” może ujawnić oczywisty najlepszy wybór. Ale cza-
sem jest to bardziej skomplikowane, na przykład wtedy gdy wszystkie opcje wy-

boru pozostają w zakresie Bożej woli, lub gdy mam zdecydowaną opinię na temat 
danej sytuacji, która wpływa na mój proces podejmowania decyzji. Czasem ciężko 

jest podjąć decyzję w zgodzie z samym sobą. Ale pamiętajmy,  że Biblia mówi, iż 
Bóg będzie kierował nami na drodze naszego życia, jeśli zaufamy mu. Tak więc 
zwracając się do Niego, możemy liczyć na Jego pomoc i wskazówki. 

Czy słyszeliście powiedzenie, „Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, najprawdopodobniej 
tam nie dojdziesz”? Słowo Boże zakłada, że mamy plany: Niech ci udzieli, czego w 

sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł.”4

Oczywiście, to, że mamy plan – nawet jeśli zgadza się on z Bożym planem – 
nie oznacza, że nasz plan urzeczywistni się natychmiast, albo bez problemu. Ale 

posiadanie ogólnego planu czy celu pomaga w codziennych wyborach. 
Kiedy dochodzę do rozwidlenia drogi, dzięki mojemu planowi wiem, którą 

ścieżkę wybrać. Kiedy czuję samotność w czasie mojej podróży, pamiętam, że 
wybrałam tę ścieżkę przez wzgląd na to, gdzie mnie zaprowadzi. Kiedy inne 

ścieżki wydają się być łatwiejsze, lub kuszą mnie z jakiejś przyczyny, pamiętam 
że cel mojej podróży jest pragnieniem mojego serca
Bóg ma wyjątkowy plan dla każdego z nas. Bóg stworzył nas na Swoje po-

dobieństwo i dał nam wolną wolę w podejmowaniu decyzji, dlatego też mamy 
szansę aktywnego uczestniczenia w ustalaniu i realizowaniu tego planu. Jeśli 

wiesz, gdzie zmierzasz, kieruj się Słowem Bożym i pozwól mu prowadzić się po 
drodze. Jeśli nie jesteś pewien gdzie zmierzasz, skoncentruj się na życiu zgod-

nym z tym co naucza Słowo Boże, a Bóg wypełni twoje serce planem. Kiedy w 
twoim sercu pojawi się Jego plan, Jego pragnienie, będziesz wiedział co robić. 

Mara Hodler to była misjonarka pracująca na Dalekim Wschodzie 
i we Wschodniej Afryce. Obecnie mieszka w Teksasie wraz ze swoim 

mężem i dziećmi. Prowadzi mały rodzinny biznes. ■   
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Boży GPS
Carlos Campos

Dzięki rozwojowi tech-
nicznemu możemy trochę lepiej 
zrozumieć Boga i sposób w jaki 
radzi sobie ze Swoimi sprawami. Na 
przykład, modlitwę możemy zobra-
zować jako  telefon komórkowy, który 
wykorzystuje się do natychmiastowej 
komunikacji z kimś, kto jest na drugim 
końcu świata. Komputery przechowują 
i przetwarzają informacje firmowe, co 
może pomóc nam zrozumieć w jaki 
sposób Bóg zna nas tak dobrze, że 
Biblia mówi, iż nawet nasze włosy na 
głowie są wszystkie policzone.1 

Jednym z cudów w Biblii, który 
od zawsze przykuwał moją uwagę jest 
cud, w którym Jezus nakazał Piotrowi 
złowić rybę i wyjąć z jej pyszczka mo-
netę potrzebną do zapłaty podatku.2  

Podobny cud ma miejsce, kiedy 
Jezus nakazuje Swoim uczniom udać 
się do sąsiedniej wioski, w której mają 
znaleźć osiołka, na którym Jezus uro-
czyście wjedzie do Jerozolimy.3 Skąd 
Jezus wiedział gdzie i kiedy Jego ucznio-
wie znajdą właściwą rybę i osła? 

Boży GPS często działa w moim ży-
ciu. Często za jego sprawą odnajduję to 
co straciłem, spotykam pewne osoby, 
lub odnajduję pewne miejsca – wielo-
krotnie we właściwym momencie. 

Moja żona i ja niedawno modliliśmy 
się o to, abyśmy znaleźli mechanika 
specjalizującego się w naprawach samo-
chodów kempingowych. Podróżowali-
śmy przez małe nadmorskie miasteczka 
i dowiedzieliśmy się, że silnik w naszym 
samochodzie kempingowym wymaga 
sprawdzenia przez mechanika znającego 
się na tym konkretny modelu samocho-
du. W jednej z wiosek poczułem impuls 
do przejechania przez pewną ulicę. Po 
drodze, nic nie zwróciło naszej uwagi, 

więc udaliśmy się w kierunku końca 
ulicy. I wtedy nagle naprzeciw nam 
wyszedł pewien mężczyzna i zapytał, 
„Przyjechaliście tutaj z powodu znacz-
nika lokalizacji GPS, prawda?” Zasko-
czeni, zapytaliśmy co ma na myśli. 

Wyjaśnił nam, że jest mechanikiem 
specjalizującym się w naprawie samo-
chodów kempingowych. Niedawno, 
pewien człowiek podróżujący dookoła 
świata skorzystał z jego usług. Był tak 
bardzo zadowolony z wykonanej usługi, 
że postanowił opisać warsztat na blogu 
… podał współrzędne GPS, aby wszy-
scy podróżujący tym samym modelem 
samochodu mogli odnaleźć specjali-
styczny warsztat samochodowy. 

Nie korzystamy z GPS, ale trafili-
śmy dokładnie w to miejsce. „Twoje 
uszy usłyszą słowa rozlegające się za 
tobą: „To jest droga, idźcie nią!””4

Carlos Campos jest członkiem 
TFI w Chile. ■

1. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 10:30

2. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 17:24-27

3. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 21:1-7

4. Księga Izajasza 30:21

6



Liściasty  
kaktus 
Iris Richard

Spacerując wąską ścieżką 
w tropikalnym lesie, do 
którego często chodzimy na niedzielne 
spacery, w promiennym porannym 
afrykańskim słońcu zauważyłam wspa-
niałego kaktusa. Zatrzymałam się, aby 
bliżej mu się przyjrzeć. Ciemnozielone, 
gumowate liście są grube, owalne i 
pełne dużych, ostro zakończonych 
cierni. W kontraście do zadziornej 
powierzchowności pozostają delikatne 
kwiaty wyłaniające się na czubkach 
niektórych liści. Różne odcienie żółci 
i misterna budowa sprawiają, że te 
piękne kwiaty olśniewają. Niczym 
obecność Jezusa po trudnym okresie 
życiowej podróży. Niczym kwiat poja-
wiający się w najmniej oczekiwanych 
okolicznościach, Jezus zapewnia mnie 
o Swojej miłości i trosce.1 

Skręcając, zobaczyliśmy ognisto-

czerwone drzewo roztaczające wysoko 
w górze swoje silne liściaste ramiona. 
Na czubku każdej gałęzi znajduje się 
płomienny pomarańczowo-czerwony 
kwiat, którego płomienną czerwień ła-
godzi chłodny lazur nieba. Kiedy nie-
bezpieczeństwo, choroba lub konflikt 
strzelają w moją stronę płomiennymi 
strzałami, Bóg niczym wiecznie chłod-
ne błękitne niebo, łagodzi każdy lęk. 
Poczucie zagrożenia znika, ponieważ 
Jego obecność chroni mnie.2

Dalej, mój ulubiony obszar trasy 
przebiega w cieniu królewskich bam-
busów. Ich szerokie łodygi sięgają wy-
soko w górę tworząc zielony łuk nad 
szlakiem, który chroni przed słońcem i 
deszczem. Jezus jest moim opiekunem 
i ochroną. Kiedy jestem w tunelu, On 
jest światłem na jego końcu.3 

Kręta ścieżka prowadzi teraz w dół 
zbocza w kierunku strumyka. Ponieważ 
nie ma tu mostu, miejscowi rolnicy 
umieścili nad strumykiem dwie kłody. 
Balansując po pniu, przypominam so-
bie, że Jezus dał nam kamienie w stru-
mieniu w Swoim Słowie. 

Strome zbocze prowadzi do dro-
gi. Zdyszani i spoceni, dochodzimy 
do szczytu. W pokonaniu ostatniego 
głazu pomaga mi przyjaciel, wyciąga 
rękę, chwyta mnie za dłoń i wciąga do 
góry. Na końcu każdej modlitwy jest 
Jezus, który wyciąga pomocną rękę 
za pośrednictwem przyjaciela, współ-
małżonka, a nawet nieznajomego. 

Na szczycie wzgórza, orzeźwia-
jąca, chłodna bryza owiewa nasze 
spocone czoła, natychmiast dodając 
nam energii. Przed nami rozpoście-
ra się zapierający dech w piersiach 
widok z łańcuchem niebieskich gór 
w oddali. Jezus jest chłodną bryzą 
przynoszącą wytchnienie po każ-
dym wyzwaniu, dającą nową na-
dzieję i siłę na dalszą drogę.4 

Jezus jest moją skałą – silną, nie-
zawodną, niezmienną i wieczną.5 

Iris Richard jest doradcą. 
Mieszka w Kenii, gdzie od 1995 
roku działa jako wolonta-
riuszka, pracuje też na rzecz 
lokalnej społeczności. ■

1. Patrz Księga Psalmów 46:1-2

2. Patrz Księga Izajasza 43:1-2

3. Patrz Księga Psalmów 23

4. Patrz Księga Izajasza 40:31

5. Patrz Księga Psalmów 18:2
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WOLNA 
WOLA
Peter Amsterdam, adaptacja

Czy stając w obliczu waż-
nych decyzji, kiedy potrzebujesz 
jasnych wskazówek, masz wrażenie, 
że Bóg milczy? – Właśnie wtedy, gdy 
liczysz na precyzyjną odpowiedź z 
Jego strony? Ja czasem odnoszę 
takie wrażenie. W takich chwilach 
przeżywam duchową walkę. Kiedyś, 
kiedy borykałem się z pewną decyzją, 
bardzo chciałem, aby Bóg wskazał mi 
kierunek, ale On w Swojej mądrości 
postanowił nie udzielać mi bezpo-
średnich odpowiedzi. Aby iść dalej, 
musiałem wykonać ciężką pracę 

– zbadać opcje wyboru, szukać Bożej 
rady, porównać możliwości, rozpacz-
liwie się modlić, a przede wszystkim, 
powierzyć Mu swoją drogę. Musiałem 
zaufać, że pokieruje moim życiem w 
sposób zgodnym ze Swoim wyborem. 

Jako Chrześcijanie chcący wy-
sławiać Boga poprzez nasze życie, 
chcemy nauczyć się podejmowania 
decyzji i  dokonywania wyborów w 
oparciu o Boże zasady. Rozważanie 
możliwości, porównywanie zalet i 
wad, wykorzystywanie naszej mądro-
ści darowanej nam przez Boga, oraz 
ocenianie sytuacji wykorzystując Sło-
wo Boże to wszystko elementy miło-
wania Boga całym naszym umysłem, 
sercem i duszą zgodnie z pierwszym i 
najważniejszym przykazaniem.1 

Stres i chaos jaki przeżywamy w 
chwilach podejmowania decyzji po 
części wynika ze strachu przed poraż-
ką, strachu przed nie zauważeniem 
Bożej woli, lub strachu przed podję-
ciem decyzji, która negatywnie wpły-
nie na nas samych lub innych w spo-
sób nieprzewidywalny. Jeśli chodzi o 
ważne decyzje, które określają naszą 
przyszłość, wiemy z doświadczenia, 
że czasem pomimo naszych najlep-
szych intencji i chęci, nasze decyzje 
prowadzą do nieoczekiwanych nega-
tywnych skutków i konsekwencji, z 
którymi musimy żyć. 

Bóg stworzył nas i dał nam wolną 
wolę, dlatego też możemy dokony-
wać niezależnych wyborów; z tego 
samego powodu, osobiście odpowia-

1. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 22:37-40

2. Patrz List do Rzymian 8:28

3. Patrz 1 List św. Jana 3:21-22

4. List do Hebrajczyków 13:20-21
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damy za swoje decyzje i ich skutki i 
musimy brać odpowiedzialność za 
to jak toczą się sprawy, nawet wtedy 
kiedy pojawiają się negatywne na-
stępstwa. Musimy też ufać w to, że 
Bóg obiecał współdziałać dla dobra 
tych, którzy Go kochają, niezależnie 
od początkowego obrotu spraw.2 Bóg 
może nawet przekierować nasze błę-
dy i niewłaściwe decyzje na korzyst-
ne tory, które doprowadzą nas do 
Jego ostatecznego celu. 

Nieoczekiwane zakręty na dro-
dze i niezamierzone skutki są częścią 
życia niezależnie od tego jak mądre 
są nasze decyzje. W Biblii widzimy 
jak często bieg życia nie zgadzał się z 
oczekiwaniami i planami ludzi. Kie-
dy Mojżesz wyruszył do Ziemi Obie-

canej, najprawdopodobniej nie prze-
widywał trwającej 40 lat wędrówki 
po pustyni. Ale nie zawahał się, ani 
też nie stracił z oczu końcowego celu 
podróży; szedł naprzód pomimo 
przeszkód. 

Nawet kiedy podejmujemy wła-
ściwe decyzje, nie mamy gwarancji 
spokojnej podróży. Często dalej bę-
dziemy napotykać na swojej drodze 
problemy i komplikacje, które są czę-
ścią doświadczenia człowieka i często 
służą wzmocnieniu naszej wiary. Bę-
dącym  naszym Ojcem niebieskim, 
Bóg wie, że nauka podejmowania 
decyzji i przyjmowania odpowie-
dzialności za ich skutki – i wszyst-
kie lekcje jakie uczymy się na naszej 
drodze życia – są częścią duchowego 

wzrostu i rozwoju. 
Kiedy powierzamy naszą drogę 

Bogu i dążymy do tego, aby Go za-
dowolić, możemy mieć zaufanie do 
naszej relacji z Nim; możemy być 
pewni tego, że będzie przy nas we 
wszystkich decyzjach, małych i du-
żych.3 

„Bóg pokoju … niech was uzdol-
ni do wszelkiego dobra, byście czy-
nili Jego wolę, sprawując w was, co 
miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa 
Chrystusa.”4 

Peter Amsterdam i jego żona, 
Maria Fontaine, są dyrekto-
rami The International Family 
- chrześcijańskiej wspólnoty 
wiary. ■
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Kwestie do rozważenia  

Czas zacząć 
Nie możemy odkryć nowych oce-
anów, dopóki nie jesteśmy w stanie 
spuścić brzegu z oczu.—André Gide 
(1869–1951)

Decyzja jest iskrą, która jest począt-
kiem działania. Dopóki nie podej-
miesz decyzji, nic się nie dzieje. De-
cyzja to odważne stawianie czoła pro-
blemom, wiedząc, że bez poradzenia 
sobie z nimi, problemy pozostaną na 
zawsze bez odpowiedzi.—Wilferd Pe-
terson (1900–1995)

Panie, wskaż mi co robić, a co pozo-
stawić niewykonane.—Elizabeth Fry 
(1780–1845)

Bóg zawsze daje z Siebie wszystko dla 
tych, którzy powierzają Mu wybór.—
James Hudson Taylor (1832–1905)

Nie proś Boga o kierowanie twoimi 
krokami dopóki nie jesteś gotowy ru-
szyć nogami.—Autor nieznany

Ludzie mają wolność decydowania 
o swoich własnych wyborach moral-
nych, ale muszą też wyjaśnić swoje 
wybory przed Bogiem.—Aiden Tozer 
(1897–1963)

Podejmujemy nasze decyzje, a potem 
nasze decyzje tworzą nas.
—Frank Boreham (1871–1959)

„W czym tkwi tajemnica Pana 
sukcesu?” – reporter zapytał 
prezesa banku. 

„Dwa słowa.”
„Jakie, proszę Pana?”
„Dobre decyzje.”
„A w jaki sposób podejmuje Pan 

dobre decyzje?”
„Jedno słowo.”
„Jakie, proszę Pana?”
„Doświadczenie.”
„A w jaki sposób zdobywa Pan 

doświadczenie?”
„Dwa słowa.”
„Jakie, proszę Pana?”
„Złe decyzje.”
—Autor nieznany 

Im niżej schodzimy w dolinę decyzji, 
tym wyżej musimy się wznieść … na 
górę modlitwy.
—Peter Taylor Forsyth (1848–1921)

Nigdy nie podejmuj trwałych decyzji w 
oparciu o chwilową burzę. Niezależnie od 
tego jak bardzo wzburzone są fale, pamię-
taj, „To minie.”—T. D. Jakes (ur. 1957)

Człowiek musi postanowić czego nie 
zrobi i dopiero wtedy  będzie w stanie z 
werwą robić to co powinien robić.
—Mencjusz (372–289 p.n.e.)

Człowiek jest człowiekiem, ponieważ 
może działać w zakresie swojego losu. 
Może zastanawiać się, podejmować decy-
zje i wybierać pomiędzy alternatywami.
—Martin Luther King Jr. (1929–1968)

Wczoraj minęło. Jutro jeszcze nie na-
deszło. Mamy tylko dziś. Zaczynaj-
my.—Matka Teresa (1910–1997)

Daj mi, Panie, wiedzieć to, co godne 
wiedzy, 

kochać to, co godne kochania, 
chwalić to, co Tobie się podoba, 
szanować to, co Tobie bliskie, 
ganić to, co w Twoich oczach nikczemne. 
Nie pozwól, abym kierował się 

pozorami, jakie widzą oczy 
zewnętrzne, 

Abym sądził według tego, co 
zasłyszały uszy głupców, 

Ale spraw, abym umiał rozróżniać 
zawsze duchowe od widzialnego,

A ponad wszystko umiał szukać we 
wszystkim i zawsze Twojej woli.

—Thomas z Kempis (1380–1471)■
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Postaw 
żagiel
Chris Hunt

Mój przyjaciel Jack mieszkał 
w dużym domu w przyjemnej, 
pełnej zieleni podmiejskiej dzielnicy. 
Było to wspaniałe miejsce do wycho-
wywania piątki dzieci, jakie miał Jack, 
ale jego dzieci już dawno temu założyły 
swoje rodziny. Jakieś 15 lat temu, firma 
Jack’a zbankrutowała. Dla Jack’a i 
jego żony, najrozsądniejszym rozwią-
zaniem pod względem praktycznym 
i finansowym było przeprowadzenie 
się do mniejszego mieszkania, jed-
nak tak bardzo kochali swój dom, 
że ciągle odkładali tę trudną decyzję 
na później. Mieli nadzieję na to, że 
ich sytuacja się poprawi. Tymczasem 
lata mijały, a ich długi narastały. W 

końcu byli zmuszeni do sprzedaży 
domu. Niestety, w tym czasie rynek 
mieszkaniowy załamał się. Zysk ze 
sprzedaży domu nawet nie pokrywał 
ich długów. 

Nie podejmowanie decyzji to de-
cyzja. Podobnie jak Jack, sam mam 
mnóstwo własnych historii związanych 
z opóźnianiem podjęcia decyzji. Z tru-
dem przychodzi mi godzenie się z pew-
nymi sprawami. Istnieje kilka przyczyn 
tego, że czasem odwlekamy podjęcie 
decyzji tak długo jak to tylko możliwe. 

Boimy się stawić czoła nieznanej 
przyszłości. Niezależnie od tego jak 
bardzo staramy się przewidzieć skutki 
naszych decyzji, istnieje wiele czynni-
ków wykraczających poza nasze zro-
zumienie i kontrolę. Nigdy nie mamy 
pewności co się wydarzy. 

Obawy związane z przyszłością nie 
zniechęciły Abrahama. Powiedział Bogu 
„tak” i opuścił swój dom w Haranie nie 
wiedząc gdzie zmierza.1 Mojżesz wyka-
zał się podobną wiarą prowadząc nie-
wolników hebrajskich z Egiptu przez 

Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej.2 
Uczniowie Jezusa porzucili swoją pracę, 
aby podążać za Jezusem, co wymagało 
innego rodzaju wiary.3 

Któż wie czy Abraham przewidy-
wał trudności, jakie miał napotkać 
– między innymi, głód,4 problemy 
rodzinne,5 oraz bitwy.6 Czy Mojżesz 
mógł spodziewać się burzliwej podró-
ży po pustyni?7 Uczniowie Jezusa też 
nie zawsze żyli beztrosko. Ale wyda-
rzenia pokazują, że wszyscy ci ludzie 
podjęli właściwe decyzje, pomagając 
stworzyć fundamenty naszej wiary. 

Nieliczni z nas stają w obliczu tak 
dramatycznych okoliczności jak ww. 
bohaterowi biblijni, ale wszyscy sta-
jemy w obliczu decyzji, dużych i ma-
łych. Niech Bóg pomoże nam podej-
mować dobrze przemyślane decyzje. 

Chris Hunt mieszka w Wielkiej 
Brytanii. Jest wiernym czy-
telnikiem Activated od czasu 
pierwszego wydania magazynu 
w 1999 r. ■

1. Patrz Księga Rodzaju 12:1-4;  

List do Hebrajczyków 11:8

2. Patrz List do Hebrajczyków 11:27, 29

3. Patrz Ewangelia wg św. Marka 1:16-20

4. Patrz Księga Rodzaju 12:10

5. Patrz Księga Rodzaju 13:7-8

6. Patrz Księga Rodzaju 14:14-16

7. Patrz Księga Wyjścia 16:3
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KILOMETERy  
ŻYCIA
I my zatem mając dokoła sie-
bie takie mnóstwo świadków, 
odłożywszy wszelki ciężar, [a przede 
wszystkim] grzech, który nas łatwo 
zwodzi, winniśmy wytrwale biec w 
wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy 
na Jezusa, który nam w wierze przewo-
dzi i ją wydoskonala.1

Kilka miesięcy temu zacząłem 
odchodzić od tego do czego powołał 
mnie Bóg. Byłem zmęczony zmaga-
niem się. Myśląc o tym, nie odsze-
dłem, a raczej przestałem iść. W każ-
dym biegu, zatrzymanie się oznacza 
pozostanie w tyle. Podświadomie za-
dawałem sobie pytanie o to dlaczego 
w ogóle zacząłem biegać. Zapomnia-
łem o dreszczyku emocji związanym 
z rywalizacją. Jedyne o czym byłem w 

stanie myśleć to gorący asfalt. 
Zatrzymałem się tylko po to, aby 

złapać oddech, a grupa zniknęła da-
leko w oddali. Wydaje się, że jestem 
tak daleko z tyłu. Ale czuję siłę obok 
siebie. To głos mojego Trenera stale 
mnie motywującego pomimo mojego 
słabego charakteru. Dlaczego wciąż 
Mu na mnie zależy? Czy nie może po-
wiedzieć, że jestem nieudacznikiem, 
któremu brakuje wytrwałości? Zło-
żyłem puste obietnice Jemu i innym 
– innym biegaczom, sponsorom, fa-
nom, przyjaciołom, rodzinie, a także 
sobie. 

On mówi mi, że to wszystko nie 
ma znaczenia; jedyne czego chce ode 
mnie to, abym zapomniał o przeszło-
ści,  o wyczerpujących ostatnich kilku 
kilometrach, oraz abym wstał i znowu 
biegł. Mówię Mu, że nie dam radę; 
nie dam radę skończyć biegu. Jestem 

na 15, albo 20 kilometrze i już siedzę! 
Jak może myśleć, że jestem w stanie 
biec dalej?

Mówi mi, że da mi siłę. Daje mi 
kubek zimnej wody do picia. Woda 
smakuje wybornie, ale uświadamiam 
sobie, że zatrzymałem się pijąc tę 
orzeźwiającą wodę. Pomyślałem, że 
nie mam czasu. 

Mówi mi, że nada takie tempo, 
abym mógł dobiec do końca. „Ale nie 
wygram jeśli się bardziej nie posta-
ram”, argumentowałem. 

Przypomina mi, że biegnę po coś 
więcej niż trofeum. Nie biegnę po to, 
aby pokonać innych biegaczy. Biegnę 
dla sprawy – aby przenieść moją flagę 
przez metę. Nie startowałem w tym 
biegu po to, aby się poddać. 

Kubek jest pusty, a moje pragnie-
nie ugaszone. Pora wracać na trasę. 
Mam świadomość czasu jaki straciłem 1. List do Hebrajczyków 12:1–2

42 

John Kelly
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Kiedyś spojrzysz wstecz na swoje życie 
i uświadomisz sobie, że wszystko war-
tościowe co osiągnąłeś początkowo 
stanowiło dla ciebie wyzwanie. I tak 
powinno być, ponieważ wielkie wy-
zwania przygotowują zwykłych ludzi 
na niezwykły sukces. 

Każde wyzwanie pojawia się z ja-
kiegoś powodu – jest doświadczeniem 
lub lekcją. Wspaniała podróż nigdy nie 
jest łatwa, a żadna dawka nieszczęścia 
nie jest stratą czasu, jeśli na jego pod-
stawie uczysz się i rozwijasz.  
—Angel Chernoff

MOD L I T WA

Dziękuję Ci Jezu za to, że jesteś moim 
trenerem, przyjacielem i największym 
zwolennikiem. Przyjmuję Twoje zapro-
szenie do domu Twojego i Twojego 
Ojca po przebiegniętym biegu. ■ 

siedząc pod drzewem, ale jakaś część 
mnie krzyczała, aby znowu usiadł. Na 
drodze panuje jeszcze większy skwar! 
Czy to wystarczy, abym się poddał? 
Urodziłem się, aby biegać! mówię sam 
do siebie. Ale wciąż nie mogę zacząć 
biec dalej. Nie mogę Go zawieść! pró-
buję przekonać siebie samego, ale cień 
wciąż mnie mocno trzyma. 

I wtedy słyszę głosy niesione ła-
godnym wiatrem, który wiruje wokół 
mnie! Od kolejnego zakrętu przywo-
łują  mnie – mistrzowie przeszłych 
biegów. Nie są to urlopowicze sączą-
cy koktajle za ogrodzeniem; głosy te 
unoszą się znacznie wyżej na trybu-
nach z krzesełek zarezerwowanych dla 
tych, którzy istnieli wcześniej, który 
zasługują na honor i uznanie przyzna-
wane tym, którzy zapłacili swoją cenę 
i dobiegli już do mety. 

Wołają mnie – nie, wykrzykują 

moje imię. „Biegnij z wiatrem!” krzy-
czą do mnie. 

Teraz nadszedł czas! Moje serce 
pędzi, ale znowu się waham. Czy dam 
radę? „Tak”, obiecuje mój Trener. „Po-
nieważ jestem z Tobą i poprowadzę cię 
przez całą drogę. Nie koncentruj się 
na wysiłku; skoncentruj się na celu. 
A przede wszystkim, nie obwiniaj się, 
ponieważ to co liczy się na końcu, to 
że się nie poddasz.” 

Jak zawsze, pierwszy krok jest naj-
trudniejszy, ale jakoś daję radę. Myślę, 
że to miał na myśli mówiąc „wytrwa-
le biec.” Teraz kiedy znowu zacząłem 
bieg, każdy następny krok wydaje się 
być łatwiejszy od poprzedniego. My-
ślę, że dam radę. Nie, myślę, że razem 
damy radę. 

John Kelly jest członkiem TFI w 
Japonii. ■
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WŁAŚCIWY 

Kiedy miałam 12 lat, w wakacje 
mój tata zaskoczył mnie i moją młod-
szą siostrę oświadczając, że ma inne 
plany dotyczące przerwy wakacyjnej. 
Zamiast planować nasze wakacje, 
dał nam pieniądze, które odłożył i 
pozwolił nam zdecydować co z nimi 
zrobimy. Mogłyśmy je oszczędzić, 
wydać według naszych życzeń, lub 
wykorzystać je na pięciodniowe 
wakacje nad jeziorem. Po rozmowie 
i modlitwie, wraz z siostrą powie-
działyśmy Tacie, że chcemy jechać 
na wakacje nad jezioro. 

Ale natychmiast po podjęciu de-
cyzji, poczułam ogarniającą mnie 
niepewność. Może nie był to najlepszy 
wybór? Być może lepiej było wydać te 
pieniądze na coś innego? Po tym, sze-
reg rodzinnych problemów zmusił 

nas do przełożenia naszych wakacji 
na przyszły rok, co dodatkowo nasi-
liło moje obawy. 

Kiedy przedstawiłam swoje od-
czucia Tacie, zapewnił mnie, że przez 
wzgląd na to, iż mogę zmieniać zda-
nie, obawy i wątpliwości są naturalną 
częścią podejmowania decyzji. „To że 
nie jesteś pewna czegoś, nie oznacza, 
że podjęłaś złą decyzję”, uspakajał 
mnie Tata. Pocieszona jego słowa-
mi, postanowiłam poczekać i zaufać 
Bogu, że wszystko się ułoży w czasie 
wyznaczonym przez Niego. Rok póź-
niej, przeżywaliśmy cudowne waka-
cje nad jeziorem!

Do domu wróciłam z czymś wię-
cej niż szczęśliwymi wspomnienia-
mi i pamiątkami; doświadczenie to 
nauczyło mnie ważnej lekcji, która 
od tamtego czasu pomogła mi wie-
lokrotnie, kiedy stawałam w obliczu 

ważnych decyzji. 
Nauczyłam się, że każda decyzja 

wiąże się z ryzykiem; ale bycie go-
towym na podjęcie tego ryzyka po-
maga w podjęciu mądrego wyboru. 
Trudności w podejmowaniu decyzji 
oraz poczucie obawy i niepewności 
po podjęciu decyzji – to coś natural-
nego, a burza emocji nie jest oznaką 
tego, że nie powinnam wyruszać w 
podróż ani tego, że mój statek zato-
nie. Bóg jest moją kotwicą i moim 
kompasem. Mogę Mu ufać, że nie 
tylko mnie podtrzyma, lecz także 
poprowadzi mnie do Swojego dosko-
nałego celu, a Jego Słowo obiecuje: 
„Myśl o Nim na każdej drodze, a On 
twe ścieżki wyrówna.”1

Elsa Sichrovsky jest pisarką 
freelancerką. Wraz z rodziną 
mieszka na Tajwanie. ■1. Księga Przysłów 3:6

WYBÓR

Elsa Sichrovsky
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Chwile wyciszenia

ROZCHMURZ SIĘ

Działalność Jana Chrzci-
ciela w przeważającej 
mierze poprzedzała dzia-
łalność Jezusa. Jan Chrzciciel 
głosił przesłanie skruchy i obwieszczał 
nadejście Zbawiciela. Niektórzy jego 
uczniowie zostali uczniami Jezusa,1 inni 
pozostali po jego stronie. 

Jan był gorliwym nauczycielem. 
Jego surowość mogła częściowo wią-
zać się z tym, że był nazarejczykiem od 
urodzenia, co oznaczało, że nie wolno 
było mu pić alkoholu, nie mógł obci-
nać włosów oraz musiał przestrzegać 
innych restrykcji.2 Oczekiwał też wie-
le po swoich uczniach. Pewnego razu, 

kilku z nich zapytało Jezusa: „Dla-
czego my i faryzeusze dużo pościmy, 
Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”3

Być może byli zdziwieni i nieco za-
zdrośni o bardziej swobodny styl życia 
uczniów Jezusa. Być może pytanie to 
było nawet wyrazem nieco zadufanej 
reprymendy dającej do zrozumienia, 
że Jezus powinien skłonić swoich 
uczniów do poprawy ich zachowa-
nia. Jezus odpowiedział: „Czy goście 
weselni mogą się smucić, dopóki pan 
młody jest z nimi? Lecz przyjdzie 
czas, kiedy zabiorą im pana młodego, 
a wtedy będą pościć.”4 Jak by mówił, 
„Rozchmurzcie się. Problemy wkrótce 
nadejdą, a więc cieszcie się chwilami 
spokoju póki je macie.” 

Wszyscy czasem czynimy nasze 
życie trudniejszym niż to konieczne 
poprzez przyjmowanie większej od-
powiedzialności na siebie aniżeli Bóg 
od nas oczekuje. Komplikujemy  to 
co mogłoby być proste. Tymczasem 
najważniejszą rzeczą jaką On chce jest 

miłość.5 Prorok Micheasz wyraził to 
następującymi słowami: Powiedziano 
ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż 
żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia 
sprawiedliwości, umiłowania życzli-
wości i pokornego obcowania z Bo-
giem twoim?”6

Oczywiście, są takie chwile, kiedy 
nasze droga jest wyboista, lub musimy 
podjąć zmieniające życie decyzje. Ale 
kiedy nie jesteśmy w tych krytycznych 
chwilach, może powinniśmy uni-
kać zaprzątania sobie głowy małymi 
szczegółami życia. W przewiewnym 
razie, możemy przeoczyć pełnię rado-
ści i spokoju, którą można doznać w 
obecności Boga.7 

Życie nie zawsze jest skompliko-
wane, a decyzje nie zawsze są ważne. 
Pamiętajmy o tym i radujmy się we 
właściwym czasie.  

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

1. Patrz Ewangelia wg św. Jana 1:35-37

2. Patrz Księga Liczb 6

3. Ewangelia wg św. Mateusza 9:14

4. Ewangelia wg św. Mateusza 9:15

5. Patrz Ewangelia wg św. Jana 15:9

6. Księga Micheasza 6:8

7. Patrz Księga Psalmów 16:11;  

Księgą Izajasza 26:3; 62:5

Abi May
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Najlepsze miejsce 
Jeśli będziesz podążać za Mną nie oznacza to, że nigdy nie napotkasz problemów, ponieważ 
problemy są częścią życia na ziemi, są jednym ze sposobów w jaki uczę cię i wzmacniam cię. 
Jeśli podążasz za Mną oznacza to,  że niezależnie od życiowych przeszkód, mogę troszczyć się o 
ciebie i czynić to czego ty nie możesz uczynić. Mogę działać w sferze duchowej, aby spowodować 
wydarzenia, które pomogą ci odnieść sukces. 

Kiedy twoje serce jest ze Mną, a ty chcesz mnie zadowolić i być Mi posłusznym, z przyjem-
nością ci pomogę. Równocześnie, z przyjemnością będę ci błogosławić. Wiem, że jesteś człowie-
kiem i wiem, że popełnisz błędy, a być może czasem zboczysz z drogi, albo uczynisz coś co Mnie 
nie będzie zadowalać. Ale nie znaczy to, że przestanę cię kochać i udzielać ci błogosławieństw. 

Zawsze chętnie pomogę ci wrócić na właściwą drogę, na ścieżkę Mojej woli. Nie pozwól, aby 
twoje błędy i porażki przekonały cię o tym, że nie możesz za Mną podążać. Potrzebujesz tylko 
chętnej duszy, gotowego umysłu i serca pełnego wiary – wiary, która się nie podda, lecz będzie 
trwać dzień po dniu. 

Moja wola w stosunku do ciebie ma charakter osobisty. Kiedy zapytasz Mnie o nią, pokażę ci 
co robić i pomogę ci podjąć wszelkie potrzebne kroki do jej spełnienia. 

Pozdrowienia od Jezusa


