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K I L K A  S Ł ÓW  O D  R E DA KC J I 
budowan i e  pr z ysz ł o ś ci

Koniec roku to dobry czas na szczegółowe rozważenie 
tego co było, to szansa dla nas na zastanowienie się 
nad tym co się wydarzyło w czasie minionych dwu-
nastu miesięcy. Może to być czas zaprawiony kroplą 
goryczy, jako że niektóre doświadczenia i ludzie ode-
szli w przeszłość. 

Ale koniec roku przynosi też nowe początki. Nowy Rok to zwykle czas posta-
nowień i nowych początków, czas patrzenia w przyszłość, czas analizowania tego 
co udało się w minionym roku i może stanowić podstawę do dalszych naszych 
działań. 

Wchodząc w nowy rok, słysząc o klęskach głodu, konfliktach zbrojnych i 
katastrofach możemy mieć wrażenie, że świat nigdy nie był w gorszym stanie, 
ani bardziej podzielony. Przyszłość może wydawać się ponura, a wyzwania na 
nas czekające mogą nas przytłaczać, ale nie musimy się zniechęcać. 

Gandhi’ego nie odstraszały przeszkody: „To samo działanie, a nie owoc dzia-
łania jest ważne. Musisz robić to, co jest poprawne. To może nie być w twojej 
mocy, może nie być w odpowiednim czasie, może nie być z tego żadnych owo-
ców. Ale to nie znaczy, że przestaniesz robić to co jest odpowiednie. Nigdy nie 
wiesz co może wyniknąć z twojego działania. Ale jeśli nic nie zrobisz, nie będzie 
żadnych wyników.”

Z nowym rokiem 2016, postanówmy uczynić nasze życie i życie tych wo-
kół nas lepszym. Bądźmy odrobinę bardziej troskliwi, odrobinę bardziej bez-
interesowni, odrobinę bardziej uprzejmi. Pracujmy mądrzej zamiast dłużej. 
Spędzajmy więcej czasu z tymi, na których nam zależy, zamiast spędzać czas 
przy komputerze. Dawajmy nieco więcej tym, którzy nie mają tyle szczęścia co 
my. Zapomnijmy o dawnych urazach i budujmy mosty przyjaźni wokół siebie. 
Uczmy się na błędach z przeszłości. 

Oczywiście najlepszym sposobem na odniesienie sukcesu jest włączenie Boga 
w nasze działania, krok po kroku. Prośmy Go o to, aby pokazywał nam, które 
zmiany będą dla nas najkorzystniejsze, aby dawał nam siłę, cierpliwość, deter-
minację i wszystko to czego potrzebujemy do odnoszenia sukcesu każdego dnia. 

Wznieśmy toast za Nowy Rok!

Samuel Keating
Redaktor Naczelny 
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1. Księga Psalmów 118:24

Ten 
pierwszy 

kęs 
Joyce Suttin

Dla każdego też człowieka, któremu Bóg 
daje bogactwo i skarby i któremu po-
zwala z nich korzystać, wziąć swoją część  
i cieszyć się przy swoim trudzie - to Bo-
żym jest darem. Taki nie myśli wiele o 
dniach swego życia, gdyż Bóg go zajmuje 
radością serca.—Księga Koheleta 5:18-19

Okazywanie wdzięczności Bogu sprawia, 
że nawet doczesne szczęście ma posmak 
nieba.—William Romaine (1714–1795)

Ugryzłam kawałek omletu i po cichu podzię-
kowałam Bogu za niego. Byłam głodna. Smakował 
wyjątkowo dobrze. Byłam naprawdę wdzięczna za jego 
delikatny smak i roztopiony ser. Zatrzymałam się na chwilę, 
aby pomyśleć o cudownej trosce Boga. 

Często w pośpiechu sięgam po coś do jedzenia i nawet 
nie pamiętam o tym, aby podziękować za to Bogu. Przynaj-
mniej tym razem podziękowałam. Ale chyba nie we właści-
wym czasie. Mogłam Mu podziękować przed ugryzieniem 
pierwszego kęsa, zanim przekonałam się, że jest pyszny. 

I wtedy przypomniałam sobie słowa Króla Dawida: „Oto 
dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!”1 Ilekroć 
chcę dowiedzieć się czegoś na temat wdzięczności, sięgam po 
psalmy Dawida. Po wyliczeniu swoich problemów, Dawid za-
wsze oddaje chwałę Bogu. To co istotne w tym konkretnym 
wersecie to, że Dawid mówi nam, abyśmy obudzili się w nowy 
dzień, podziękowali Bogu za niego i powiedzieli – zanim jesz-

cze się zacznie – że będziemy się radować i weselić. 
Czasem, kładąc się spać dziękuję Bogu: „To był napraw-

dę dobry dzień. Dziękuję ci za wszystko dobre co się wy-
darzyło, za wszystko co zrobiłam, za dobre zdrowie i za 
szczęśliwą rodzinę.” Ale to nie jest ten rodzaj wdzięczności, 
o której mówił Dawid. 

Dawid mówił o cieszeniu się i byciu wdzięcznym za 
dzień zanim on się jeszcze zacznie. Mówi nam, abyśmy o 
świcie postanowili, że będziemy szczęśliwi i że będzie to 
dobry dla nas dzień. To jak dziękowanie Bogu za omlet za-
nim go jeszcze spróbuję. Powinniśmy dziękować Mu o po-
ranku, nawet jeśli rozpęta się burza później w ciągu dnia. 
Powinniśmy postanowić, że będziemy szczęśliwi, nawet 
jeśli pojawią się jakieś problemy. Niezależnie od tego czy 
chodzi o omlet, o nowy dzień, czy też nowy rok, możemy 
być wdzięczni bez względu na wszystko. 

Joyce Suttin jest nauczycielką i pisarką. Miesz-
ka w San Antonio w Stanach Zjednoczonych. ■
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Pokonywanie 
olbrzymów

Rozpoczynanie nowego 
roku przypomina trochę rozpoczy-
nanie nowego projektu. Od jakiegoś 
czasu, bez przerwy pracuję na rzecz 
mojego marzenia: chcę stworzyć 
biznes, dzięki któremu robiąc coś co 
kocham będę mogła zarabiać pienią-
dze, jednocześnie zmieniając świat. 
Jest to stopniowy proces, który wiąże 
się ze sporą ilością nauki i ekstremal-
nymi przedsięwzięciami. 

Są takie dni, kiedy jestem pod-
ekscytowana i z pewnością patrzę w 
przyszłość. Ale są też takie dni, kiedy 
rzeczywistość przytłacza mnie i zasta-

stąpił do dokonywania cudów, aby 
wydostać ich z Egiptu i doprowadzić 
do Ziemi obiecanej. Między innymi, 
rozdzielił dla nich Morze Czerwone. 

W czasie ich podróży, Bóg dał im 
jedzenie w postaci manny z nieba.1 
Obłokiem chronił ich przed upałem 
w dzień, a nocą dał im słup ognia, aby 
ich ogrzać i oświetlić im drogę.2 

Kiedy dotarli do Ziemi Obiecanej, 
Izraelici wysłali zwiadowców na roz-
poznanie nowego kraju, który rzeczy-
wiście zgodnie z ich relacją był piękny 
i opływający w mleko i miód. Była 
to ich ziemia. Bóg im ją obiecał. Byli 
gotowi do wkroczenia do nowego 
kraju. Co ich zatrzymało? Zwiadow-
cy oprócz dobrych nowin, wrócili też 
z wiadomością, że nowa ziemia za-
mieszkana jest przez olbrzymy!3 

1. Patrz Księga Wyjścia 16

2. Patrz Księga Wyjścia 13:21-22

3. Patrz Księga Liczb 13

4. Księga Powtórzonego Prawa 31:6

Bethany Kelly

nawiam się co, do diabła, sobie my-
ślałam zaczynając to wszystko. Dzięki 
nauce i robieniu czegoś nowego od-
kryłam w sobie możliwości o jakich 
wcześniej nie miałam pojęcia. Mam 
też więcej okazji do rozwoju osobi-
stego. 

Niedawno, czytałam książkę o 
dzieciach Izraela i etapach, które prze-
szli na swojej drodze, najpierw jako 
niewolnicy Egiptu, później, kiedy wę-
drowali po pustyni, aż w końcu dotar-
li do Ziemi Obiecanej. Uderzyły mnie 
podobieństwa ich podróży do drogi, 
na której jestem obecnie. 

Kiedy Izraelici byli niewolnikami 
w Egipcie, pojawił się Mojżesz z wia-
domością , że Bóg chce ich wybawić 
i zabrać do ziemi, która opływa w 
mleko i miód. Następnie, Bóg przy-
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Nabierz odwagi. Dziś kroczymy po pusty-
ni, a jutro po Ziemi Obiecanej.
—Dwight L. Moody (1837–1899)

Oddaj się marzeniom. Ten kto próbuje do-
konać czegoś wielkiego, ale zawodzi, nie 
jest nieudacznikiem. Dlaczego? Ponieważ 
taki człowiek odniósł sukces w najważniej-
szej życiowej bitwie – pokonał lęk przed 
podejmowaniem prób.
—Robert H. Schuller (1926–2015)

Izraelici byli przerażeni. Któż by 
nie był stojąc w obliczu olbrzymów? 
Ale zamiast działać pomimo strachu, 
Izraelici pozwolili, aby strach ich 
obezwładnił i zniszczył ich wiarę w 
Boże obietnice. I tak zamiast szybkie-
go przejścia przez pustynię zgodnie z 
planem Boga, Izraelici musieli wędro-
wać po pustkowiu przez kolejne 40 lat. 
Oczywiście, Bóg dalej troszczył się o 
nich i zaspakajał ich potrzeby; nie opu-
ścił ich, ani nie porzucił, ale skazał ich 
na tułaczkę do czasu wymarcia pokole-
nia, które w niego zwątpiło. 

Jaki ma to związek ze mną?
Cóż, opuściłam Egipt – moją wcze-

śniejszą sytuację życiową, w której 
czułam się komfortowo, ale byłam 
niespełniona – i od jakiegoś już czasu 
wędruję po pustyni – planując, klarując 

moją wizję na życie, przygotowując się 
i ucząc. Bóg troszczy się o mnie, ale nie 
chcę długo tkwić na pustkowiu. 

Mam wrażenie, że teraz jestem na 
granicy Ziemi Obiecanej. Widzę ją i 
jestem gotowa, aby do niej wkroczyć. 
I wiecie w czym jest problem? Para-
noicznie boję się olbrzymów! Łatwe 
wejście do Ziemi Obiecanej – nie, tak 
nie będzie! Napotkam tam mnóstwo 
olbrzymów, z którymi będę musiała 
walczyć – negatywne myślenie o sobie 
samej, kroki, które musze podjąć, a 
które mnie przerażają, rozwój osobi-
sty, który jest mi potrzebny do reali-
zacji mojej wizji. 

Historia dzieci Izraela skazanych 
na wędrówkę po pustyni przez dzie-
siątki lat z powodu utraty wiary we 
własne możliwości pokonania olbrzy-

mów działa na mnie otrzeźwiająco. 
Czy chcę czekać, potencjalnie przez 
długi okres czasu, czy też mam wia-
rę w Boga, aby wkroczyć i zająć moją 
własną ziemię obiecaną?  

Ostatnia rada Mojżesza przekazana 
dzieciom Izraela dotyczy też mojej sy-
tuacji: „Bądź mężny i mocny, nie lę-
kaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg 
twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie 
porzuci.”4 Jak cudownie jest wiedzieć, 
że nie jestem sama na mojej drodze. 

Pokonujmy olbrzymy, które stoją 
na naszej drodze!

Bethany Kelly pomaga ludziom 
w dzieleniu się swoim przeka-
zem z innymi. Jest założycielką 
Courageous Creatives. Mieszka 
w Stanach Zjednoczonych. ■
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Wiele obietnic Boga jest 
warunkowych – wymagają 
wstępnego działania z naszej strony. 
Kiedy podporządkujemy nasze życie 
Bogu, On zacznie udzielać nam bło-
gosławieństw. Abrahamowi zostały 
obiecane wspaniałe rzeczy, ale żadna 
z tych obietnic nie mogła zostać speł-
niona gdyby został w Chaldeji. Musiał 
opuścić swój dom, przyjaciół i kraj, 
podróżować nieznanymi ścieżkami i 
nie ustawać w niezachwianym posłu-
szeństwie, aby otrzymać to co zostało 
mu obiecane. Jezus nakazał dziesięciu 
trędowatym pokazać się kapłanom i 
„gdy szli, zostali oczyszczeni.” Gdyby 
nie posłuchali Jezusa i czekali najpierw 
na uzdrowienie, nigdy nie zostali by 
oczyszczeni. Bóg czekał, aby ich uzdro-
wić i kiedy tylko ich wiara zaczęła 
działać, otrzymali błogosławieństwo. 

Kiedy Izraelici zostali złapani w 
pułapkę przez ścigające ich wojsko 

Faraona przy Morzy Czerwonym, 
Bóg nakazał im „iść do przodu.” Ich 
obowiązkiem  nie było czekać, lecz 
powstać z kolan i „iść do przodu” z 
heroiczną wiarą. Wiele lat później, 
Izraelici znowu musieli pokazać swoją 
wiarę poprzez rozpoczęcie przeprawy 
przez wezbrane wody Jordanu. We 
własnych rękach trzymali klucz do 
bram Ziemi Obiecanej, a brama nie 
zaczęłaby się otwierać, jeśli by do niej 
nie podeszli. Kluczem była wiara. 

Bitwy są nam pisane. Często my-
ślimy, że nie jesteśmy w stanie zwy-
ciężyć i pokonać naszego wroga. 
Ale kiedy zaczynamy walczyć, poja-
wia się Ten, który walczy u naszego 
boku. Dzięki Niemu, „odnosimy 
pełne zwycięstwo”. Gdybyśmy w 
strachu czekali na naszego pomocni-
ka, aby przybył zanim rozpoczniemy 
walkę, czekalibyśmy na próżno. Bóg 
czeka, aby przelać na nas Swoje naj-

wspanialsze błogosławieństwa. „Idź 
naprzód” śmiało i pewnie i bierz w 
posiadanie to co twoje. „Zacząłem 
oddawać … Zacznij zajmować, bierz 
w posiadanie.”
—J. R. Miller (1840–1912)

Trochę więcej wytrwałości, trochę 
więcej wysiłku, a to co zdawało się być 
beznadziejną porażką może zamienić 
się we wspaniały sukces.
—Elbert Hubbard (1856–1915)

Wiara, która podąża naprzód trium-
fuje.—Autor nieznany

Nie odkładaj do jutra tego co masz 
zrobić dziś; bo kto wie w jakim stanie 
będziesz jutro? Ogród różany, który 
dziś jest pełen kwiatów może być 
pusty, kiedy jutro będziesz chciał 
zerwać różę.
— Ferdousi (940–1020) ■

NAPRZÓD  

PO  SUKCES
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ODNAJDYWANIE 
SWOJEJ 
DROGI
Dina Ellens

Nieoczekiwane zmiany nie są 
dla mnie łatwe, a zeszły rok był 
właśnie czasem takich zmian. Czekałam 
na możliwość przeprowadzenia się bliżej 
mojego syna i jego rodziny, ale okazało 
się, że nie będę w stanie zrealizować 
swoich  planów. 

Zniechęcona i przygnębiona zaczę-
łam rozmyślać nad możliwymi opcja-
mi. Za oknem panował piękny dzień,  
poczułam jak delikatny spokój spowija 
mnie i wypełnia moje wnętrze. 

Wiedziałam, że Bóg jest przy mnie. Spo-
kój, który poczułam pochodził od Niego. 

Wiedziałam, że Bóg i Jego miłość nie 
zmieniły się. To moja sytuacja uległa na-
głej zmianie po usłyszeniu rozczarowują-
cych wiadomości, które wprawiły mnie 
w niepokój i niepewność. 

Zbyt mocno skupiłam się na mojej 
sytuacji, zbyt mocno byłam zaabsor-
bowana nadchodzącą przeprowadzką. 
Teraz, kiedy wszystko uległo zmianie, 

czułam, że mój świat rozpada się.  
Powinnam była bardziej myśleć o 

Jezusie. – Ta prosta prawda spłynęła 
na mnie niczym promień światła prze-
szywający ciemność. Przy całym rozgo-
rączkowaniu i planowaniu w związku z 
przeprowadzką, zaniedbałam swój czas 
z Bogiem i Jego Słowem. 

Postanowiłam to zmienić. Następ-
nego poranka, zabrałam ze sobą Biblię 
na werandę, gdzie zwykle rozkoszuję 
się kawą. Spojrzałam na rozdział 14 
Ewangelii wg św. Mateusza, gdzie 
uczniowie – odważni rybacy – byli 
przerażeni z powodu burzy, która za-
grażała ich łódce oraz ich życiu. 

Tak było do czasu, gdy zobaczyli Je-
zusa idącego po wodzie w ich kierunku. 

Dokładnie tak samo wyglądała 
moja trudna sytuacja. Pozwoliłam na 
to, aby burze życia wybiły mnie z obra-
nego kursu. Powinnam patrzeć na Je-
zusa i ufać w to, że Jezus mnie wesprze. 

Stopniowo, zaczęłam odbudowy-
wać swoje życie. Przyjaciółka poprosi-

ła mnie, abym pomogła jej w piekarni 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 
Zgłosiłam się na ochotnika do pracy 
w domu dziecka, gdzie znajdowały 
się dzieci, które z całą pewnością były 
bardziej potrzebujące niż ja. W prze-
ciągu kilku miesięcy, miałam nowych 
przyjaciół i wiele nowych zajęć. Moje 
wcześniejsze rozczarowanie zniknęło. 

Dzięki temu doświadczeniu, do-
wiedziałam się, że Bóg nie zawsze 
działa w kierunku określonego celu. 
Czasem, to co ważne to proces. Nasza 
wiara poddawana jest próbom  po-
śród życiowych burz. Wtedy też od-
najdujemy Jezusa -  naszego najdroż-
szego Przyjaciela. Jezus obiecuje, „Nie 
opuszczę cię ani pozostawię.”1

Dina Ellens przez ponad 25 
lat uczyła w szkole w Azji 
Południowo-Wschodniej. Pomi-
mo przejścia na emeryturę, jest 
aktywną wolontariuszką. Reali-
zuje też swoją pasję pisarską. ■1. List do Hebrajczyków 13:5
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Styczeń to czas, kiedy 
ludzie często szukają nowej 
pracy—aż dwie na pięć osób aktyw-
nie szuka pracy w pierwszym miesiącu 
nowego roku. W przypadku niektó-
rych osób, jest to przejście na podobne 
stanowisko; u innych chodzi o rady-
kalną zmianę w karierze zawodowej. 

Jeśli pracujemy na podobnym sta-
nowisku przez wiele lat, możemy się 
zastanawiać czy kiedykolwiek byliby-
śmy w stanie zacząć robić coś kom-

pletnie innego. Niektórzy z nas to 
robią i to nie tylko w styczniu. Przy-
kładem jest Andrea Bocelli, popular-
ny włoski śpiewak klasyczny (tenor) 
i kompozytor, który porzucił karierę 
prawniczą na rzecz kariery w branży 
muzycznej. Justin Welby odszedł ze 
stanowiska kierowniczego w przemy-
śle naftowym, aby zostać pastorem, a 
w końcu arcybiskupem Canterbury 
i zwierzchnikiem światowej Wspól-
noty Anglikańskiej. Brian Cox, słyn-
ny fizyk, który opowiada o nauce w 
telewizji w Wielkiej Brytanii, był 
gwiazdą rocka popularnym w latach 
90-tych ubiegłego wieku. Harrison 
Ford, gwiazda Hollywood, zaczynał 
jako stolarz. 

Nie każdego stać na tak wielkie 
zmiany, ale Nowy Rok (tak jak i każ-
dy inny czas) to dobry moment na 
to, aby zastanowić się nad tym, czy 

jesteśmy zadowoleni z tego co robimy 
i czy jesteśmy pewni kierunku, w któ-
rym zmierzamy. Budzenie się w po-
niedziałkowy poranek z lękiem przed 
rozpoczynającym się tygodniem pracy  
lub poczucie tego, że nasze zdolności 
nie są wykorzystywane, albo że na-
sze wynagrodzenie nie odzwierciedla 
wartości, którą wnosimy -  to mogą 
być oznaki tego, że powinniśmy po-
myśleć o innych możliwościach. 

Biblia mówi o konieczności pracy 
zarobkowej: „Człowiek wychodzi do 
swojej pracy, do trudu swojego aż do 
wieczora.”1 Biblia mówi też o poczu-
ciu satysfakcji z pracy: „Bo z pracy 
rąk swoich będziesz pożywał, będziesz 
szczęśliwy i dobrze ci będzie.”2 „Za-
płatą prawego jest życie.”3 Apostoł 
Paweł najwyraźniej czuł się spełniony 
w swojej roli: „Po to właśnie się tru-
dzę walcząc Jego mocą, która potęż-

1. Księga Psalmów 104:23

2. Księga Psalmów 128:2

3. Księga Przysłów 10:16

4. List do Kolosan 1:29

5. Księga Przysłów 11:14

6. Księga Przysłów 3:6

7. Księga Psalmów 25:4

8. Księga Przysłów 10:22

9. Patrz Księga Psalmów 119:105

CZAS NA ZMIANĘ 
PRACY? Chris Hunt
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nie działa we mnie.”4 Jeśli nie masz 
takiego poczucia, może to być dobry 
czas na dokonanie zmian, albo przy-
najmniej poprawek w obecnej sytu-
acji życiowej. 

Oczywiście, decyzje zmieniające 
życie nie należy podejmować w po-
śpiechu. Być może zechcesz rozważyć 
poniższe wskazówki:  

Wymień pięć cech idealnej pracy, 
które według ciebie są najważniej-
sze, na przykład poczucie spełnienia, 
cele, etyka pracodawcy, wielkość pensji, 
dodatkowe świadczenia ( emerytura, 
karnet na siłownię, itp.), środowisko 
pracy i współpracownicy, godziny pracy 
i obciążenie pracą, twoja rola i poziom 
odpowiedzialności, możliwości szkole-
nia i rozwoju zawodowego, itd. 

A teraz, według powyższych cech, 
oceń swoją bieżącą pracę. Jeśli two-
ja obecna praca zawodowa nie wiąże 
się z co najmniej połową cech, które 
są dla ciebie najważniejsze, wszystko 

wskazuje na to, że nie jest to najlepsze 
dla ciebie miejsce i nadszedł czas na 
szukanie czegoś innego. 

Pomyśl co tak naprawdę chciałbyś 
robić. Poczytaj na temat nowego 
stanowiska. Czy odpowiada two-
im umiejętnościom, doświadczeniu, 
kwalifikacjom? Jeśli nie, czy jest to coś 
czego możesz się nauczyć?  

Zasięgnij porady innych. Jak mówi 
Księga Przysłów, “Z braku rządów na-
ród upada, wybawienie, gdzie wielki 
doradca.”5 Spróbuj sięgnąć po radę 
ludzi doświadczonych w dziedzinie, 
w której chciałbyś pracować. Poroz-
mawiaj z przyjaciółmi, rodziną, albo 
doradcą zawodowym.  

Podążaj za marzeniami, ale bądź re-
alistyczny . Większość z nas ma pra-
cę, ponieważ musimy z czegoś opła-
cać rachunki. Jeśli wymarzona praca 
nie jest w zasięgu twojej ręki i nie 
możesz zrezygnować z obecnej pracy, 

pomyśl o pracy społecznej (na przykład 
w weekendy) w branży, która cię inte-
resuje. 

Szukaj wskazówek Boga. “Myśl o 
Nim na każdej drodze, a On twe ścież-
ki wyrówna.”6 Bóg może przemówić do 
ciebie w czasie modlitwy, albo czytania 
Biblii.  Możesz też zwrócić się do Niego 
mówiąc: “Daj mi poznać drogi Twoje, 
Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek.”7 
Niezależnie od sytuacji, pamiętaj: “Bło-
gosławieństwo Pańskie wzbogaca,”8 nie 
tylko materialnie, lecz także duchowo. 

Styczeń to tylko jeden miesiąc. Czas na 
zmiany w twoim życiu może pojawić 
się w innym okresie roku, ale kiedy na-
dejdzie, pamiętaj, że Bóg będzie w po-
bliżu, aby pomóc ci oświetlając Swoim 
światłem twoją drogę.9  

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

Pewnego nietypowego dnia, kiedy znala-
złam chwilę czasu na odrobinę organizacji, 
uświadomiłam sobie, że mam wiele spraw niedokończonych, 
przynajmniej tych osobistych. Kiedy mam do zrealizowania 
zadanie z wyznaczonym ostatecznym terminem, staram 
się go wykonać w jak najkrótszym czasie. Ponieważ ktoś 
na mnie liczy, nie chcę go rozczarować swoją opieszałością. 

Z drugiej zaś strony, wiele innych spraw pozostaje nie-
dokończonych. Praca szydełkowa, którą zaczęłam kilka lat 
temu, leży w połowie zrobiona w szufladzie. Wpisy na blo-
gu, które zaczęłam – niemal 200 do dzisiaj – leżą w folderze 
„wersja robocza”. Albumy ze zdjęciami – wiele z nich – leżą 
na półce obłożone zdjęciami w opakowaniach, które dawno 
temu powinnam była poukładać w albumach. 

Są też książki i opowiadania, które planuję lub mam 
nadzieję napisać. Jak na razie, stworzyłam plik w progra-
mie Excel z tytułami roboczymi, który zawiera ponad 90 
pomysłów. Jedna z kolumn zawiera liczbę słów napisanych 
do tej pory dla każdej książki. Łącznie, napisałam prawie 
200 000 słów, ale żaden z pomysłów na książkę nie liczy 
jeszcze 20 000 słów.  

Często zastanawiam się, dlaczego tak wiele osobistych 

projektów pozostawiam niedokończonych. Dlaczego 
tak trudno dokończyć choćby jeden? I dlaczego działam 
w ten sposób? 

Jedną z przyczyn może być to, że nowe pomysły nieustan-
nie wpadają mi do głowy. Budzę się z sugestywnego snu i 
zanim poranek się skończy mam kolejny pomysł na książkę. 
Pomysły na poezję powstają w mojej głowie, kiedy siedzę w 
autobusie, albo czytam, albo zajmuję się innym zadaniem. 

A posty na blog? Ilekroć moje przypadkowe myśli łączą 
się w coś spójnego, zaczynam pisać. Może chodzić o jakieś 
doświadczenie z dnia, albo wspomnienie z przeszłości, a 
nawet jakiegoś rodzaju uświadomienie. 

I w tym problem. Zaczynam. Ale nagle ktoś dzwoni, 
ktoś się zjawia, dzieci o coś proszą, albo uświadamiam 
sobie, że muszę skończyć inne zadanie lub przygotować 
obiad. I to co zaczęłam, pozostaje niedokończone. 

Czy jest to prokrastynacja? A może brak czasu? Albo 
brak organizacji? Lub zajmowanie się zbyt wieloma rze-
czami na raz? A może to wszystko razem? W jaki sposób 
doprowadzić wszystkie projekty do wersji ukończonej? 

W swoje książce, „Boża Łaska Przetrwania”, Ken Gire 
pisze o znaczeniu „spokoju”. 

1. Patrz Księga Koheleta 3:11

2. www.just1thing.com

Jewel Roque
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„Poeci znają wagę … spokoju. Wiedzą, że jeśli będą wy-
starczająco spokojni - wystarczająco długo, dzieło nad, 
którym pracują przemówi do nich, powie im czym chce 
być i czego od nich potrzebuje, aby tym się stać. Wszy-
scy artyści o tym wiedzą, niezależnie od tego czy tworzą 
farbą, gliną, słowami, czy też muzycznymi nutami. 

Michał Anioł wiedział jak zachować spokój przed ka-
mieniem i jak usłyszeć w nim Dawida. Strauss wiedział 
jak zachować spokój przed Dunajem i jak usłyszeć walc 
wirujący w jego wodach. Monet wiedział jak zachować 
spokój przez stawem i jak usłyszeć lilie wodne wygrzewa-
jące się w słońcu na jego powierzchni. … Nasza kultura 
niewiele wie na temat tego rodzaju słuchania.” 

Najlepsze pomysły i ich realizacja wymagają nie tylko czasu, 
lecz także spokoju oraz ciszy ciała, umysłu i ducha. Wymagają 
wysłuchania tego w jaki sposób chcą być wypowiedziane i speł-
nione. Zachowując ciszę i spokój, będę wiedzieć co powinnam 
zrobić ze swoimi pomysłami i w jaki sposób powinnam dążyć 
do realizacji projektów, które wciąż nie skończyłam. 

Łatwo jest coś zacząć. Dobrze jest coś zacząć. Dobry począ-
tek to połowa roboty, jak mówią. Ale skończyć coś – doprowa-

dzić coś do końca – to nie zawsze jest proste zadanie. 
Potrzeba czasu, cierpliwości, wiary – czasem trudno jest je 

znaleźć . Nie zawsze odnajdujemy je poprzez szukanie wewnątrz 
siebie lub dookoła siebie. Ale kiedy spojrzymy w górę i posłucha-
my spokojnego, cichego głosu Boga, który szepcze do nas, kiedy 
znajdujemy czas na Jego wysłuchanie, będziemy wiedzieć jaką 
drogę mamy obrać. Będziemy wiedzieć w jaki sposób mamy 
ukończyć to co zaczęliśmy … i to co On zaczął w naszym życiu. 

W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy niedokończonym 
dziełem Boga. Bóg rozpoczął wiele „projektów”, które są do-
brze zaczęte, nawet doskonałe same w sobie, lecz nieskończo-
ne. Mistrz nigdy nie przestaje pracować nad Swoim dziełem 
– nieustannie je modeluje, kształtuje, ciosa i poleruje. „Czyni 
wszystko pięknie w swoim czasie.”1 

Tylko spójrzcie na to! Artykuł, który naprawdę jest ukoń-
czony! 

Jewel Roquejest pisarką freelancerką i redak-
torką. Mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ar-
tykuł ten jest adaptacją podcastu opublikowa-
nego na chrześcijańskim portalu dla młodych 
ludzi Just1Thing.2 ■
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CZERPANIE 
PRZYJEMNOŚCI
Z PODRÓŻY

KROKI W NOWYM ROKU

Drogi Panie, wyruszam na drogę nad-
chodzącego roku. Nie wiem gdzie ona 
prowadzi, ale niezależnie od tego co 
się stanie, modlę się o siłę, abym mógł 
myśleć o Tobie na każdym kroku mojej 
podróży. Bez względu na radości czy 
trudności jakie napotkam, niech Twoja 
obecność daje mi spokój.1

Czyż On nie widzi dróg moich, a kroków 
mych nie rachuje? —Księga Hioba 31:4 

Moje kroki trzymały się mocno na Two-
ich ścieżkach, moje stopy się nie za-
chwiały.—Księga Psalmów 17:5

Pan umacnia kroki człowieka i w jego 
drodze ma upodobanie.
—Księga Psalmów 37:23 ■

Uczę się tego jak ważne jest 
czerpanie przyjemności z 
podróży a nie tylko zachwycanie się 
końcowym celem. Cel określa podróż 
i oczywiście jest bardzo istotny. Ale 
często więcej czasu poświęcamy na 
samą podróż aniżeli na cieszenie się 
końcowym celem. Dlatego też, warto 
nauczyć się doceniać to co dzieje się z 
dnia na dzień. 

Będąc niecierpliwą osobą, z przy-
zwyczajenia koncentruję się na celu, 
nie zwracając zbytniej uwagi na 
szczegóły wydarzające się w czasie 
kolejnych dni prowadzących do da-
nego celu. Wiele razy, kiedy byłam 
sfrustrowana koniecznością czekania 
dni, miesięcy, a czasem nawet lat, 
aby osiągnąć jakiś cel, marnowałam 
czas na ciągłe spoglądanie na zegarek 
i niecierpliwe wyczekiwanie na to co 
się wydarzy, zamiast cieszyć się każdą 
minutą i małymi błogosławieństwa-
mi, które nasz Stwórca tak troskliwie 
nam daje każdego dnia. 

Na przykład, w zeszłym roku w 
styczniu zaplanowaliśmy w sierpniu 

odwiedzić moją rodzinę w Portugalii 
– tak więc zaczęłam odliczanie dni do 
podróży. Od tego czasu, najważniejszą 
rzeczą każdego dnia było dotarcie do 
jego końca, ponieważ każdy miniony 
dzień oznaczał, że sierpień nadejdzie 
szybciej. Przez takie nastawienie, zaczę-
łam odczuwać znużenie codziennymi 
zajęciami, zamiast cieszyć się i dzięko-
wać za każdą chwilę życia. 

W minionych miesiącach, słuchałam 
różnych wykładów, które pomogły mi 
zrozumieć lekcję. Wczoraj popołudniu, 
wraz z moim mężem udaliśmy się na 
spacer do pobliskiego parku. Zabraliśmy 
ze sobą kosz z kolacją, którą zjedliśmy w 
parku po spacerze. W pełni cieszyliśmy 
się wspólnym czasem, rozmawiając dzię-
kowaliśmy za możliwość zjedzenia kolacji 
w tak pięknym otoczeniu, za dobre zdro-
wie, którym się cieszymy, za spokój, któ-
ry wypełnia nasze dusze i przede wszyst-
kim za życie, które jest warte przeżycia. 

Aldina Bolick jest nauczyciel-
ką języka angielskiego. Należy 
do TFI w Meksyku. ■ 1. Patrz Księga Wyjścia 33:14

Aldina Bolick
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Rosane Pereira

Zaczynając ten Nowy Rok,   
przypomniałam sobie popularną 
piosenkę z lat 70-tych ubiegłego 
wieku: Dzień po dniu, dzień po 
dniu, o dobry Boże, modlę się o trzy 
rzeczy: bym widział cię wyraźniej, 
bym kochał cię bardziej, bym był 
bliżej ciebie, dzień po dniu.”1

Bym widziała cię wyraźniej… 
Biblia mówi nam, że Bóg jest Du-
chem,2 niewidzialnym,3 a mimo to 
możemy Go zobaczyć – w Jezusie,4 
w miłości panującej wśród wierzą-

cych,5 w pięknie Jego świata.6 
Bym kochała Cię bardziej… 

„Przystąpmy z dziękczynieniem 
przed Jego oblicze.”7 Mogę okazać 
Bogu swoją miłość poprzez dzięk-
czynienie za Jego błogosławieństwa. 
Psalm 118:24 mówi: „Oto dzień, 
który Pan uczynił: radujmy się zeń i 
weselmy!” Postaram się być wdzięcz-
na każdego dnia w nadchodzącym 
roku. 

Bym była bliżej Ciebie… To może 
być najtrudniejsze, ale jeśli będę pa-
trzeć na Jezusa,8 i będę Go kochać, 
będę czuć Jego obecność wskazującą 
mi drogę, którą mam obrać. Mogę 
wtedy śpiewać: „Mój Pan drogę zna 
przez największy gąszcz, ja zaś tylko 
za Nim kroczę. Siły na dziś On daje 
mi, o jutro już się nie troszczę. Bo 
mój Pan drogę zna przez największy 
gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę.”9 

Będę też prosić o szczęście, któ-
re przychodzi, kiedy żyjemy dniem 
dzisiejszym. Ci którzy potrzebują  

wielkich okazji w swoim życiu, aby 
być szczęśliwymi, rzadko są szczęśli-
wi. Moim zdaniem szczęście odnaj-
dujemy poprzez docenianie małych 
wydarzeń w życiu.  

I ostatnia rzecz, ale nie mniej 
ważna – będę prosić o spokój duszy. 
Jezus powiedział, „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat, Ja wam daję.”10 Pa-
weł daje nam szczegółową receptę: 
O nic się już zbytnio nie troskajcie, 
ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i 
błaganiu z dziękczynieniem! A po-
kój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i 
myśli w Chrystusie Jezusie.”11 

A więc taki jest mój plan na ten 
rok – a raczej szczera modlitwa.  

Rosane Pereira jest nauczyciel-
ką języka angielskiego i pisar-
ką. Mieszka w Rio de Janeiro, w 
Brazylii. Należy do TFI. ■

1. Stephen Schwartz, Godspell, 1971

2. Patrz Ewangelia wg św. Jana 4:24

3. Patrz 1 List do Tymoteusza 1:17

4. Patrz List do Kolosan 1:155

5. Patrz 1 List św. Jana 4:16

6. Patrz List do Rzymian 1:20

7. Księga Psalmów 95:2

8. Patrz List do Hebrajczyków 12:2

9. Sidney E. Cox (1887–1975)

10. Ewangelia wg św. Jana 14:27

11. List do Filipian 4:6-7

DZIEŃ PO 

DNIU
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ŚWIAT 
CISZY

Kiedy otwieram drzwi wej-
ściowe, szokuje mnie panująca 
na zewnątrz cisza. Jakże cichy stał 
się świat! Zwykle o tej porze panuje 
jakiś hałas i poruszenie. Ale dziś. Dziś 
wszystko jest ciche!

Kilka płatków śniegu spada z szare-
go, zachmurzonego nieba, wzmagając 
aurę tajemniczości. Zapinam zamek 
w moim płaszczu i wkraczam w ten 
spokojny świat ciszy. 

Pierwszy poranek nowego roku. 
Cichy i pełen nadziei oraz oczekiwań. 
Świętowanie trwało do wczesnego 
rana. Wydaje się jakbym był jedyną 
osobą, która się obudziła. 

Przejście do nowego roku z całą pew-
nością nie było spokojne. Było głośno, a 
czasem wręcz ogłuszająco. Ale teraz, kie-
dy wczesne poranne światło przeszywa 

ciemność, wszędzie panuje cisza. 
Wyobrażam sobie, że cicho było 

też wtedy, kiedy Bóg był w połowie 
tworzenia świata. Wyobraźcie sobie 
jak musiało być cicho zanim Bóg 
zasiedlił ten świat zwierzętami, ptac-
twem i w końcu pierwszymi ludźmi. 
Przypuszczam, że jedyne odgłosy ja-
kie było wtedy słychać to szelest liści 
dotykanych delikatną bryzą i szmer 
strumyka. 

Moim zdaniem, łatwiej jest połą-
czyć się z Bogiem w ciszy. Można go 
wtedy niemal dotknąć. Można usły-
szeć jak szepcze słowa miłości i mą-
drości: „Nie martw się. O ciebie też 
się zatroszczę.” 

Jak cudownie jest iść z Nim po pu-
stych dróżkach!

Nagle, za rogiem pojawia się męż-
czyzna. Tak jak ja, spaceruje bez celu. 
Cieszy się widokiem, słucha tej samej 
ciszy. 

Kiedy przechodzi obok, uśmiecha-
my się do siebie. „Gelukkig Nieuwja-
ar!”1 mówi z rozświetlonymi oczyma. 

Kiwnąłem głową z uśmiechem na 
twarzy. Mężczyzna poszedł dalej w 
swoją stronę, a ja znowu jestem sam 
ze swoimi myślami, ale teraz moje 
serce jest pełne radości. Jakże piękny 
jest świat, kiedy wypełnia go cisza, 
uśmiechy, przyjaźń i łagodność! Jakże 
wspaniale jest dotknąć Boga w ciszy, 
kiedy Jego Duch przedziera się przez 
twardą skorupę egocentrycznych serc!

Świat się budzi. Obok mnie prze-
jeżdża samochód, w jednym z miesz-
kań obok, którego przechodzę ryczy 
telewizor. Cisza została przerwana, 
ale moje serce jest wciąż pełne Boże-
go spokoju. 

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

1. Szczęśliwego Nowego Roku!  

(w języku holenderskim)

Koos Stenger
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JEDEN ze 
SŁUCHAJĄCEGO 

TŁUMU

[Jezus] znowu zaczął nauczać nad je-
ziorem i bardzo wielki tłum ludzi ze-
brał się przy Nim. Dlatego wszedł do 
łodzi i usiadł w niej [pozostając] na je-
ziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. 
Uczył ich wiele w przypowieściach.
– Ewangelia wg św. Marka 4:1–2

Wyobraź sobie, że jesteś jednym 
z tego tłumu. Opowiedz o szczegółach 
tego zdarzenia. 

Czy planowałeś tu być, czy też 
przypadkiem natknąłeś się na to wy-
darzenie? Jesteś z przyjaciółmi, rodzi-
ną, czy też jesteś sam?

Czy jest lato czy też zima? Czy 
odczuwasz chłód stojąc tak blisko 
morza, czy też szukasz cienia, aby 
schować się przed palącym słońcem? 
Czujesz rześkie morskie powietrze, 
czy też delikatną bryzę przynoszącą 
ulgę w ten upalny dzień?

Czy widzisz wyraźnie co się dzieje? 

Jak blisko brzegu morza stoisz? Czy 
znalazłeś sobie dobry punkt obser-
wacyjny, czy też tłum przysłania twój 
widok? W jakiej łódce siedzi Jezus? 
Czy morze jest spokojne, przejrzyste, 
czy też lekko wzburzone? 

Czy dręczą cię myśli, że może po-
winieneś być gdzieś indziej? Czy zasta-
nawiasz się, czy powinieneś poświęcić 
czas na stanie tutaj? Czy myślisz może 
o tym, że powinieneś zająć się zbio-
rami, zatroszczyć o swoje zwierzęta, 
zakupić prowiant na rynku, albo od-
wiedzić chorego krewnego? 

Najprawdopodobniej słyszałeś 
różne rzeczy o tym Nauczycielu. Czy 
słyszałeś wcześniej Jego przemowę? 
Czy zastanawiasz się ile jest prawdy 
w tym co mówi i czyni? Czy zastana-
wiasz się nad tym, czy On naprawdę 
ma moc uzdrawiania Swoim głosem 
i dotykiem Swoich rąk? Czy mógłby 
ciebie uleczyć?

„Słuchajcie,” zaczyna przema-
wiać.1 Czy słyszysz co mówi? Czy ro-
zumiesz o czym On mówi? 

Jego przemowa dobiegła końca. 
Tłum rozchodzi się a ty idziesz w swo-
ją stronę. Być może nie masz ochoty 
na rozmowę; chcesz pozostać sam ze 
swoimi myślami w ciszy, chcesz przy-
swoić to co On powiedział. Jaki ma 
to związek z tobą. Czy jego przemowa 
zmieniła twój pogląd?

Tego dnia Jezus zakończył Swoją 
przemowę oświadczając, „Kto ma 
uszy do słuchania, niechaj słucha.”2 
Ci, którzy najbardziej skorzystali z 
tego co mówił Jezus tego dnia byli to 
ci, którzy słuchali. 

Słuchanie nie polega tylko na 
otwarciu Biblii i szybkim przejrze-
niu wierszy.  Słuchanie polega na 
rozmyślaniu nad tym co czytamy i 
stosowaniu tego co czytamy. Tak ro-
biąc, możemy odkryć coś nowego i 
cudownego.  

Abi May jest pisarką – 
freelancerką, wychowawcą 
i działaczką prozdrowotną. 
Mieszka w Wielkiej Brytanii. ■

1. Ewangelia wg św. Marka 4:3

2. Ewangelia wg św. Marka 4:9

Chwile wyciszenia 
Abi May
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NOWY ROK, ŚWIEŻY START
Każdy nowy rok przynosi wiele nowego. Jest pełny świeżości, rozwoju i nowych doświadczeń. Jest 
pełny drugich szans, przebaczenia i możliwości ponownych prób. Jest pełen prób, wyzwań, trudności 
i problemów. 

Najważniejszą rzeczą w nowym roku jest twoja relacja ze Mną. Ponieważ ze Mną u twoim boku, 
możesz być pewny tego, że przetrwasz wszystko co może przynieść ten nowy rok. 

Mówi się, że życie na ziemi jest pełne prób i doświadczeń. Ze Mną w roli przewodnika i nauczycie-
la, masz pewność sukcesu. Twój sukces może nie wyglądać tak jak sukces popularnie postrzegany, ale 
będzie to sukces odniesiony w sprawach, które wykraczają poza to życie w wieczność. 

Wejdź w ten nowy rok ze Mną, chwyć mnie za rękę i pozwól Mi się prowadzić. Nie mogę obiecać 
ci tego, że drogi, którymi będziesz podążać w tym roku będą łatwe albo bezproblemowe, ale mogę 
obiecać ci to, że Moja siła będzie zawsze z tobą i żadne wyzwanie nie będzie zbyt duże ani zbyt trudne, 
abyśmy razem sobie z nim nie poradzili. Jeśli potrafisz w to uwierzyć i zaufać Mi bez względu na to 
co pojawi się na twojej drodze, przekonasz się, że nic nie będzie w stanie podważyć twojego zaufania 
do Mnie. 

Kiedy na twojej drodze pojawią się problemy i wyzwania, pamiętaj o Mojej obietnicy – wszystko 
pomogę ci przetrwać. Pamiętaj, że kiedy ty jesteś słaby, ja jestem silny. To wypełni cię spokojem i pew-
nością co do nadchodzącego roku – pewnością tego, że Ja, stwórca nieba i ziemi, jestem z tobą. Patrz 
z pozytywnym nastawieniem na kolejny rok ze Mną. 

Pozdrowienia od Jezusa


