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Ca#e miasto Nome na$Ala-
sce by#o zagro%one. By# rok 
1925, a$Nome, le%&ce nie-

daleko ko#a podbiegunowego, 
mia#o tylko jednego lekarza.

— My'l(, %e twoje dziecko ma 
zapalenie migda#ków — powie-
dzia# dr Curtis Welch po$kolei kil-
korgu rodzicom.

Ale gdy pojawi#o si( wi(cej 
przypadków z$podobnymi obja-
wami, zastanawia# si(, czy aby si( 
nie pomyli#. Kiedy ludzie zacz(li 
umiera), zna# ju% prawd(: do$mia-
sta wkrad#a si( epidemia 'mier-
telnej choroby zwanej b#onic&.

— Nasze lokalne zapasy leków 
s& zbyt stare, aby mo%na by#o ich 
u%ywa) — wyja'ni# dr Welch.

Najbli%sze lekarstwo, któ-
re mo%na by#o zastosowa), by-
#o dost(pne setki kilometrów 
od$miasta! Nome by#o ca#kowi-
cie otoczone lodem, wi(c stat-
ki nie mog#y w$niczym pomóc. 

Kilka samolotów, które mog#y 
odby) t( podró%, zosta#o na$zi-
m( rozmontowanych. A$skute-
rów 'nie%nych jeszcze nie wyna-
leziono! Dr Welch wys#a# rozpacz-
liwy telegram do$odpowiednich 
w#adz: EPIDEMIA B*ONICY PRA-
WIE NA PEWNO TU JEST. PILNIE 
POTRZEBUJ+ MILIONA JEDNO-
STEK LEKARSTWA NA B*ONIC+.

Tymczasem setki kilometrów 
dalej potrzebna ilo') lekarstw zo-
sta#a ostatecznie przygotowana. 
Ale jak mia#yby zosta) dostarczo-
ne do$Nome? Pewien m(%czyzna, 
Mark Summers, zasugerowa# po-
dró% psim zaprz(giem. To by#a je-
dyna nadzieja na$dotarcie lekarstw 
do$Nome na$czas, aby unikn&) po-
twornej epidemii b#onicy.

Odleg#o') od$punktu pocz&t-
kowego Nenana do$Nome wyno-
si#a 1085 kilometrów. Normalnie 
podró% trwa#a oko#o 30 dni, ale 
wtedy musia#a zosta) znacznie 
skrócona. W$trakcie podró%y psy 
i$ich przewodnicy, zwani maszera-
mi, doznawali odmro%e! i$innych 
urazów. Zespo#y psich zaprz(gów 
przemierza#y niebezpieczne pa-
sma górskie, przedzieraj&c si( 
przez o'lepiaj&ce 'nie%yce. Ale 

w$ko!cu misja zako!czy#a si( suk-
cesem! Ku zdumieniu wszystkich 
ca#a podró% zaj(#a tylko pi() i$pó# 
dnia! Cena misji by#a jednak wy-
soka, bo zgin(#o a% pi() psów.

W ko!cu w$Nome, mie'cie licz&-
cym wówczas oko#o 1300 miesz-
ka!ców, zgonów z$powodu b#oni-
cy by#o mniej ni% 10, a na$okolicz-
nych terenach by#o ich ogó#em 
tylko 10 tysi(cy. A$ to wszystko 
dzi(ki podj(tej i$zako!czonej suk-
cesem misji ratunkowej.

Do przemy!lenia
• Czy kiedykolwiek zosta#e' wy-

s#any na$specjaln& misj(? Co to 
by#o?

• Co s&dzisz o$pomy'le nale%e-
nia do$specjalnej grupy poma-
gaj&cej innym przygotowa) si( 
na$powrót Jezusa?

Modlitwa
• Podzi(kuj Bogu za$zaprosze-

nie ci( do$udzia#u w$Jego mi-
sji czasów ostatecznych.

• Popro' Go, aby pomóg# ci le-
piej zrozumie) te przes#ania 
i$ sposób dzielenia si( niemi 
z$innymi lud"mi. 

RANDY FISHER
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CZYTANKI DLA!DZIECI / PIERWSZA SOBOTA

Bóg ma dla ciebie specjalną misję!
Niebezpieczeństwo na Alasce

„I powiedzia# mi: Musisz znowu 
prorokowa" wobec wielu ludów 
i$narodów, i$j!zyków, i$królów” 
(Ap$10,11 DBG).
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Zosia i$Ania si( nudzi#y.
— Chod"my do$parku — 

zaproponowa#a Zosia.
Kiedy przyby#y, park by# prawie 

pusty, z$wyj&tkiem trzech ch#op-
ców zbieraj&cych kamienie i$nio-
s&cych je na$szczyt pobliskiej zje%-
d%alni.

— Co robicie, ch#opaki? — za-
wo#a#a do$nich Zosia. Ale zamiast 
odpowiedzie), ka%dy z$ ch#op-
ców podniós# kamie! i$wycelo-
wa# w$dziewczyny! Zosia w$mil-
czeniu poprosi#a Boga o$m&dro'). 
Z$jakiego' powodu, zamiast ucie-
ka), zapyta#a:

— Jak si( nazywacie?
Ch#opcy wydawali si( zdezo-

rientowani.
— Nie boisz si( nas? — zapy-

ta# jeden z$nich.
— Troch(, ale prosi#am Boga, 

aby by# z$nami — odpowiedzia-
#a Zosia.

Teraz prze'ladowcy byli na-
prawd( zdziwieni! Od#o%yli swo-
j& „amunicj(” i$zacz(li schodzi) 

ze$zje%d%alni. Wtedy Zosi wyda-
wa#o si(, %e us#ysza#a dziwny szept:

— Opowiedz im o$Bogu. Po-
s#uchaj&.

Zosia rozejrza#a si( woko#o, 
Ania podobnie, ale nikogo wi(-
cej nie by#o w$pobli%u.

Tymczasem trzej ch#opcy po-
deszli do$dziewczynek. Przedsta-
wili si( dziewczynkom, a$one za-
cz(#y im opowiada) o$Jezusie! 
Ch#opcy uwa%nie s#uchali. W$ko!-
cu jeden z$nich poprosi# dziew-
cz(ta o$modlitw(. Kiedy sko!czy-
li, ch#opiec zacz&# si( modli), pro-
sz&c Jezusa o$przebaczenie.

W domu Zosia powiedzia#a:
— Aniu, w$parku us#ysza#am 

w$g#owie szept, który kaza# mi opo-
wiedzie) tym ch#opcom o$Jezusie. 

Ania zrobi#a wielkie oczy.
— Ja te% s#ysza#am ten szept! 

—  wykrzykn(#a.
I w#a'nie wtedy dziewczyn-

ki podzi(kowa#y Bogu za$mo%li-
wo'), któr& im da#, aby podzieli) 
si( Jego dobr& nowin&.

Do przemy!lenia
• Jak wyja'ni#by' ewangeli( 

w$jednym lub dwóch zdaniach?
• Czy my'lenie o$dzieleniu si( 

dobr& nowin& o$mi#o'ci Bo%ej 
i$zbawieniu w$Jezusie sprawia, 
%e   czujesz si( nieswojo?

• Je'li tak, to co jest tego powo-
dem, %e czujesz si( w$ten sposób?

Modlitwa
• Popro' Boga, aby pokaza# ci, co 

naprawd( oznacza ewangelia 
w$twoim %yciu.

• Módl si(, aby' by# gotowy 
do$dzielenia si( ewangeli&, kie-
dy tylko zdarzy si( okazja. 

RANDY FISHER
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CZYTANKI DLA!DZIECI / NIEDZIELA

Dobra  Dobra  
wiadomość  wiadomość  

dla wszystkichdla wszystkich
Dobra nowina w parkuDobra nowina w parku

„I widzia#em innego anio#a, lec%cego 
przez &rodek nieba, który mia# 
ewangeli! wieczn%, aby j% zwiastowa" 
mieszka'com ziemi” (Ap 14,6).
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Trzech rozz#oszczonych 
m(%czyzn nagle wpad#o 
do$ miejsca, gdzie ojciec 

Karola, pastor adwentystyczny, 
opowiada# innym o$Jezusie.

— Masz 10 minut, aby si( st&d wy-
nie')! — krzykn&# jeden z$m(%czyzn.

Jeden z$nich mia# bro! paln&, 
drugi nó%, a$trzeci d#ugi metalo-
wy pr(t.

— Za$10 minut wrócimy i$si( 
z$tob& rozprawimy! — krzykn&# 
ze$z#o'ci& jeden z$nich.

Po tych s#owach trzej awantur-
nicy odwrócili si( i$wyszli.

Co ojciec teraz zrobi? — zasta-
nawia# si( Karol. Czy przestanie 
g!osi" i#powie wszystkim, $eby so-
bie poszli? Zamiast tego ojciec Ka-
rola dalej g#osi#.

Oko#o 10 minut pó"niej trzej 
m(%czy"ni wrócili. Karol spojrza# 
na$ich twarze. Teraz s% naprawd& 
w'ciekli — pomy'la#. Ale kiedy Ka-
rol si( odwróci#, by spojrze) na$oj-
ca, zauwa%y#, %e co' si( dzieje. Oj-
ciec spojrza# m(%czyznom prosto 
w$oczy. Kiedy to zrobi#, m(%czy"-
ni zacz(li si( trz&'), a$potem si( 
cofn(li i$odeszli!

Kilka tygodni pó"niej ojciec 
chrzci# w$pobliskiej rzece. Pojawi# 
si( te% m(%czyzna, który wcze'-
niej trzyma# d#ugi metalowy pr(t. 
Podszed# do$ojca Karola.

— Pastorze — powiedzia# — ja 
te% chc( by) ochrzczony, ale nie 
jestem jeszcze gotowy, poniewa% 
by#em bardzo z#ym cz#owiekiem.

Czy taki cz!owiek naprawd& mo-
$e si& zmieni" i#s!u$y" Jezusowi? –
zastanawia# si( Karol. Ale ku$jego 
zdumieniu kilka tygodni pó"niej 

ojciec wprowadzi# m(%czyzn( 
do$rzeki. Karol by# bardzo dumny 
ze$swojego ojca. I$bardzo zdumio-
ny tym, co si( mo%e sta), gdy kto' 
postanawia odwróci) si( od$z#a 
i$pój') za$Jezusem!

Do przemy!lenia
• Jaki grzech istnieje w$twoim 

%yciu, od$którego chcia#by' si( 
odwróci)?

• Jakie rzeczy powoduj&, %e od-
wracasz wzrok od$Jezusa? Jak 
mo%esz to zmieni)?

Modlitwa
• Popro' Boga, aby pomóg# ci 

odwróci) si( od$ z#ych my'li 
i$czynów.

• Podzi(kuj Mu za$ Jego moc 
do$zmiany i$Jego pe#ne mi#o-
'ci przebaczenie. 

RANDY FISHER

CZYTANKI DLA!DZIECI / PONIEDZIA"EK

Odwróć się od grzechu!Odwróć się od grzechu!
Awanturnik spotyka Jezusa

„Uszanujcie Boga (…) bo nadesz#a 
godzina Jego s%du” (Ap 14,7 EIB).
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By#a Wigilia i$trzech m(%czyzn 
by#o bardzo daleko od$do-
mu. Bill, Jim i$Frank nie by-

li nawet na$planecie Ziemia. Trzej 
astronauci znajdowali si( w$kapsule 
kosmicznej Apollo 8 kr&%&cej wokó# 
Ksi(%yca! Z$tak odleg#ego punktu 
obserwacyjnego za#oga ogl&da#a, 
jak promienie S#o!ca o'wietla#y tak 
odleg#& niebiesk& planet(.

Trzej astronauci czekali na$ten 
moment. Astronauta Bill An-
ders poprawi# si( i$zacz&# mówi) 
do$mikrofonu:

— Zbli%amy si( do$ksi(%yco-
wego wschodu S#o!ca — po-
wiedzia#. — A$dla$wszystkich lu-
dzi na$Ziemi za#oga Apollo 8 ma 
wiadomo'), któr& chcieliby'my 
wam wys#a).

Co powiedz% nam astronauci? 
— ludzie si( zastanawiali.

— „Na pocz&tku stworzy# Bóg 
niebo i$ziemi(” — astronauta czy-
ta# pierwszy werset Biblii z$Ksi(gi 
Rodzaju. Kontynuowa# czytanie, 
a po$chwili przej&# je astronauta 
Jim Lovell:

— „I nazwa# Bóg 'wiat#o') 
dniem, a$ciemno') nazwa# noc&”.

To równie% pochodzi z$biblijnej 
opowie'ci o$stworzeniu z$Ksi(-
gi Rodzaju 1,5. Astronauta Lovell 
czyta# dalej, a$potem przysz#a ko-
lej na$trzeciego astronaut(:

— „Potem rzek# Bóg: Niech si( 
zbior& wody spod nieba na$jedno 
miejsce i$niech si( uka%e suchy l&d! 
I$tak si( sta#o” — czyta# astronauta 
Frank Borman. — „Wtedy nazwa# 
Bóg suchy l&d ziemi&, a$zbiorowi-
sko wód nazwa# morzem. I$widzia# 
Bóg, %e to by#o dobre”.

Zachwyceni pi(knem i$cudem 
tego, co widzieli z$kosmosu, astro-
nauci poczuli potrzeb( wychwa-
lania Kogo' wi(kszego od$siebie. 
Astronauta Borman zako!czy# 
s#owami:

— Niech Bóg b#ogos#awi was 
wszystkich na$dobrej Ziemi.

Po tej wiadomo'ci Apollo 8 
kontynuowa# okr&%anie Ksi(%yca.

Do przemy!lenia
• Dlaczego szatan chce, aby lu-

dzie wierzyli w$teori( ewolucji 
zamiast w$Boga jako Stwórc(?

• Dlaczego dla$ Boga jest tak 
wa%ne, aby ludzie przestrze-
gali szabatu, siódmego dnia ty-
godnia, zamiast niedzieli lub 
innego dnia?

Modlitwa
• Módl si(, aby Bóg pokazywa# 

ci coraz wi(cej cudów swoje-
go stworzenia.

• Pro' Go, aby pomóg# ci za-
wsze przestrzega) siódmego 
dnia tygodnia, bez wzgl(du 
na$wszystko. 

RANDY FISHER
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CZYTANKI DLA!DZIECI / WTOREK

Czcij Boga Stwórcę i Jego szabatCzcij Boga Stwórcę i Jego szabat
Nie z tego świataNie z tego świata

„Stworzy# niebo i$ziemi!, i$morze, 
i$(ród#a wód” (Ap 14,7).
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Asipeli mieszka# na$polinezyj-
skiej wyspie Tonga na$po#u-
dniowym Pacy,ku. W#a'nie 

tam postanowi# pod&%a) za$religi& 
swojego ojca. Ale pojawi#y si( w&t-
pliwo'ci. Kilka tygodni wcze'niej 
na$Tonga przybyli dwaj m(%czy"-
ni i$zacz(li organizowa) spotkania 
religijne. Zaciekawiony Asipeli i$je-
go przyjaciel Manu wzi(li w$nich 
udzia#. Byli zszokowani poznany-
mi z$Biblii faktami, o$których nigdy 
nie s#yszeli. Na$spotkania chodzili 
co wieczór. Gdy si( sko!czy#y, obaj 
wiedzieli o$Biblii ju% du%o wi(cej. 
Zacz(#o ich jednak dr(czy) jedno 
pytanie: który Ko'ció# jest praw-
dziwy?

Pewnego dnia Asipeli o'wiad-
czy# koledze:

— Jutro do$portu przyp#ynie du-
%y statek z$Australii. Pójd( i$popro-
sz( Boga, aby wskaza# mi kogo', kto 
mo%e odpowiedzie) na$nasze py-
tanie o$prawdziwy Ko'ció#.

W porcie Asipeli obserwowa#, 
jak podró%ni opuszczaj& wielki 
statek. W$ko!cu zauwa%y# m(%-
czyzn( i$ poczu#, %e to jest ten 
cz#owiek, którego wybra# Bóg, 
aby móg# z$nim porozmawia).

— Czy jeste' chrze'cijaninem? 
— zapyta# Asipeli.

Zaskoczony m(%czyzna po-
wiedzia#:

— Tak, jestem chrze'cijaninem, 
a$konkretnie adwentyst&. Dlacze-
go pytasz?

O'mielony Tongijczk szybko 
zada# pytanie:

— Czy mo%esz mi powiedzie), 
który Ko'ció# jest prawdziwy?

Ten pasa%er studiowa# Bibli( 
przez ostatnie kilka miesi(cy 
i$uczy# si( prawdy biblijnej.

— Napisz na$ten adres — m(%-
czyzna odpowiedzia# ch#opcu — 
a$tam ci odpowiedz& na$to py-
tanie.

Asipeli znalaz# o#ówek i$zapisa# 
adres. Od$tamtej pory bra# udzia# 
w$korespondencyjnych lekcjach 
biblijnych. Dowiedzia# si( o$praw-
dziwym Ko'ciele Bo%ym, który 

wierzy jak Jezus i$ przestrzega 
wszystkich dziesi(ciu przykaza!, 
w$tym czwartego — o$siódmym 
dniu tygodnia, szabacie. Wkrótce 
Asipeli i$Manu zostali ochrzcze-
ni w$Ko'ciele Adwentystów Dnia 
Siódmego. To zdumiewaj&ce, jak 
Bóg prowadzi, kiedy zapraszamy 
Go do$naszego %ycia.

Do przemy!lenia
• Czy pod&%asz za$ kim' lub 

za$ czym', co prowadzi ci( 
w$z#ym kierunku? Co zrobi#-
by' inaczej?

• Czy masz przyjació# lub krew-
nych, którzy s& w$ innym Ko-
'ciele i$nie wierz& tak jak ty? 
Jak si( z$tym czujesz?

Modlitwa
• Pro' Boga, aby pokaza# ci, który 

Ko'ció# jest jego prawdziwym 
Ko'cio#em.

• Dzi(kuj Mu za$to, %e przez wie-
ki chroni# swoje S#owo, Bibli(, 
aby' móg# dzi' poznawa) Je-
go prawd(. 

RANDY FISHER
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CZYTANKI DLA!DZIECI / #RODA

Porzuć fałszywy kultPorzuć fałszywy kult
Znalezienie prawdy na wyspie TongaZnalezienie prawdy na wyspie Tonga

„A drugi anio# szed# za$nim i$mówi#: 
„Upad#, upad# wielki Babilon” (Ap 14,8).
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Jedena'cie osób zgromadzi#o 
si( na$ukrytym brzegu rze-
ki gdzie' na$po#udniu Euro-

py. To by# czas, kiedy w$tym kra-
ju adwentystom dnia siódmego 
gro%ono przemoc&. T#um us#y-
sza# o$chrzcie i$zaatakowa# nowo 
ochrzczonych wiernych. Zgin(#a 
matka dwójki dzieci — 10-letnie-
go Alexa i$8-letniej Marii. Krewni 
znale"li dla$dzieci miejsce u$rodzi-
ny zast(pczej.

Po 'niadaniu w$pierwszy sza-
bat w$swoim nowym domu Alex 
i$Maria wyszli i$ukryli si( w$du%ej 
stercie siana, aby studiowa) lek-
cj( szko#y sobotniej i$czyta) Bi-
bli(. Kiedy wrócili, ich nowy opie-
kun zbi# Alexa i$Mari(.

Nast(pny szabat dzieci sp(dzi-
#y w$pobliskich lasach. I$po$raz ko-
lejny, kiedy wróci#y, opiekun je 
zbi#. W$trzeci szabat nowi opie-
kunowie zatrzymali dzieci, gdy 
chcia#y wyj') do$lasu. Ale kiedy 
m(%czyzna uderzy# Alexa i$Ma-

ri(, pojawili si( s&siedzi. Pó"niej 
zg#osili w#adzom to, co widzieli. 
Opiekunowie zostali aresztowani. 
Ich sprawa tra,#a do$s&du. S(dzia 
powiedzia# ostro do$opiekunów:

— B(dziecie bici tak samo, jak 
bili'cie te dzieci!

Wtedy obecny na$procesie Alex 
zerwa# si( z$miejsca i$powiedzia#:

— Panie s(dzio, prosz(, nie ka% 
ich bi). To prawda, %e nas zbili, 
bo chcieli'my przestrzega) sza-
batu. Ale bicie boli, a$Nowy Te-
stament mówi nam, aby'my ko-
chali naszych wrogów i$modlili 
si( za$nich.

Serce s(dziego zmi(k#o. Nie 
kaza# bi) przybranych rodziców, 

ale musieli obieca), %e nigdy wi(-
cej nie b(d& dzieciom czyni) %ad-
nych przeszkód w$zwi&zku z$wy-
znawaniem ich wiary.

Wkrótce potem przybrany oj-
ciec tych dzieci zacz&# ucz(sz-
cza) na$ lekcje biblijne prowa-
dzone przez miejscowych ad-
wentystów i$zosta# ochrzczony. 
Alex i$Maria byli z$tego powodu 
bardzo szcz('liwi.

Do przemy!lenia
• Co czujesz na$ my'l o$ karze 

za$swoje przekonania?
• Czy przypominasz sobie histo-

rie biblijne, w$których ludzie by-
li karani za$swoje przekonania?

Modlitwa
• Dzi(kuj Bogu za$liczne przyk#a-

dy ludzi, którzy szanuj& two-
je przekonania bez wzgl(du 
na$koszty. Pro' Go o$odwag(, 
by zrobi) to samo. 

RANDY FISHER
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CZYTANKI DLA!DZIECI / CZWARTEK

Trzymaj się  Trzymaj się  
BibliiBiblii
Ukrywanie się  Ukrywanie się  
w szabatw szabat

„A trzeci anio# szed# za$nimi, mówi%c 
dono&nym g#osem: Je&li kto& odda 
pok#on zwierz!ciu i$jego pos%gowi 
i$przyjmie znami! na$swoje czo#o 
lub na$swoj% r!k! (…)” (Ap 14,9).
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Agustino, peruwia!ski rol-
nik, nienawidzi# adwenty-
stów bardziej ni% kogokol-

wiek innego. Dzi' wieczorem za-
prosi adwentyst( na$obiad, ale nie 
na$posi#ek. Zaplanowa# bowiem 
otru) swojego go'cia.

— Ale% to #adnie pachnie! — 
powiedzia# pewien adwentysta, 

wchodz&c do$ceglanej chaty Agu-
stina. — Tak si( ciesz(, %e mnie za-
prosi#e' — kontynuowa#. — Mam 
ci tak wiele do$powiedzenia o$tym, 
co mi si( przydarzy#o, odk&d za-
prosi#em Jezusa do$mojego %ycia.

— Brzmi dobrze — sk#ama# 
Agustino. — Dlaczego nie opo-
wiesz mi o$tym podczas jedzenia?

Dwaj m(%czy"ni zasiedli do$pro-
stego posi#ku z#o%onego z$ry%u 
i$fasoli. Przed ka%dym z$nich sta#a 

szklanka z$napojem. W$szklance 
przed adwentyst& by#a 'miertel-
na trucizna. Adwentysta pochyli# 
g#ow( i$podzi(kowa# Bogu za$po-
si#ek, który mia# spo%y). Podniós# 
szklank( soku do$ust i… opró%ni# 
j& jednym haustem.

— Ach, to by#o pyszne! — po-
wiedzia#.

— Sok z$papai to mój ulubiony! 
Zrobi#em go specjalnie dla$ciebie 
— powiedzia# Agustino ze$z#o'li-
wym u'miechem. My'la#, %e ad-
wentysta wkrótce upadnie na$pod-
#og( i$umrze. Ale gdy mija#y minuty, 
a$go'ciowi nic nie dolega#o, Agusti-
no poruszy# si( nerwowo na$krze-
'le. Min(#y dwie godziny, a$adwen-
tysta dalej cieszy# si( posi#kiem 
i$mówi# o$Bo%ej mi#o'ci. W$ko!cu 
go') wsta#, by odej'), ale wcze'-
niej zaprosi# Agustina, aby poszed# 
z$nim w$sobot( do$ko'cio#a.

Gdy m(%czyzna wyszed#, Agusti-
no upad# na$kolana w$swojej chacie. 
Dr%a#, my'l&c o$tym, %e ten cz#owiek 
to prze%y#. Czy jest jakim' czarodzie-
jem? A#mo$e wszystko, co powiedzia! 
o#swoim Bogu, by!o prawd%?!

— O, Panie, Bo%e tego adwen-
tysty — modli# si( szeptem Agu-
stino — teraz widz(, %e jeste' 
prawdziwy i$%e masz moc zba-
wiania. Mnie te% uratuj!

Do przemy!lenia
• W jakie duchowe k#amstwa 

wierz& ludzie?
• Jak my'lisz, dlaczego wa%ne 

jest, aby Bo%y s&d w$czasach 
ostatecznych mia# miejsce?

Modlitwa
• Dzi(kuj Bogu za$to, %e da# ci 

wolno') wyboru w$kwestii du-
chowych przekona!. Popro' 
Go, aby nauczy# ci( o$swojej 
mi#o'ci i o$tym, jak usuwa to 
strach przed s&dem czasów 
ostatecznych. 

RANDY FISHER
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CZYTANKI DLA!DZIECI / PI$TEK

Boża miłość Boża miłość 
zwyciężazwycięża
Zatruty napójZatruty napój

„To i$on pi" b!dzie samo czyste 
wino gniewu Bo)ego” (Ap 14,10).
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CZYTANKI DLA!DZIECI / DRUGA SOBOTA

Sprawd", co maj& ze$ sob& 
wspólnego te dwie historie.

Pierwsza. Wyk#adzina 
w$sypialni Nadii si( zu%y#a. Rodzi-
ce powiedzieli jej, %e kupi& now& 
i$mo%e wybra) jej kolor.

— Och, ten kolor uwielbiam! — 
powiedzia#a, wskazuj&c na$rolk( 
ró%owej wyk#adziny.

Mama i$tata si( zgodzili. Sprze-
dawca powiedzia#:

— To popularny wybór. W$rze-
czywisto'ci ta ma#a rolka jest po-
zosta#o'ci& po$znacznie wi(kszej 
rolce. Dobr& wiadomo'ci& jest to, 
%e   mog( ci sprzeda) t( wyk#adzi-
n( ze$zni%k&!

Druga. Eliasz ucieka# przed 
z#& królow& Jezebel. Wyczerpa-
ny wszed# do$jaskini, aby sp(dzi) 

w$niej noc. Czu# si( samotny. Na-
gle us#ysza# g#os Boga:

— Eliaszu! Dlaczego tu jeste'? 
— Panie, Bo%e niebia!skich 

armii — odpowiedzia# Eliasz. — 
Zawsze s#u%y#em Ci najlepiej, jak 
mog#em. Ale naród izraelski ze-
rwa# z$Tob& przymierze. Zniszczyli 
Twoje o#tarze. Zabili Twoich pro-
roków mieczami. Jestem ostat-
nim pozosta#ym prorokiem. A$te-
raz mnie te% próbuj& zabi)!

Ale Bóg wiedzia#, %e Eliasz nie 
by# jedyn& osob&, która s#u%y#a 
prawdziwemu Bogu. Powiedzia# 
do$Eliasza:

— Zostawi#em jeszcze sie-
dem tysi(cy takich jak ty w$Izra-
elu. Tych siedem tysi(cy nigdy nie 
pok#oni#o si( Baalowi.

Do przemy!lenia
• Jakie biblijne przyk#ady wier-

nych z$ostatka przychodz& ci 
na$my'l? Podpowied": ta gru-
pa odmówi#a pok#onu i$odda-
nia czci gigantycznemu z#ote-
mu pos&gowi.

• Jakie obowi&zki wi&%& si( 
z$przynale%no'ci& do$Bo%ego 
Ko'cio#a ostatków w$czasach 
ostatecznych?

Modlitwa
• Popro' Boga, aby wyra"nie po-

kaza# ci ostatki — Jego lud cza-
sów ostatecznych. Popro' Boga, 
aby da# ci odwag(, by' zawsze 
pod&%a# za$Jezusem i$przestrze-
ga# dziesi(ciu przykaza!. 

RANDY FISHER
[W czytankach dla$dzieci cytaty biblijne bez zazna-
czenia "ród#a pochodz& w$Biblii warszawskiej Towa-
rzystwa Biblijnego w$Polsce. -ród#o DBG oznacza 
Dzisiejsz& Bibli( gda!sk&, a$EIB — Bibli( wydan& 
przez Ewangeliczny Instytut Biblijny].

Część, która pozostajeCzęść, która pozostaje
Porównanie dwóch historiiPorównanie dwóch historii

„Tu si! oka)e wytrwanie &wi!tych, którzy przestrzegaj%  
przykaza' Bo)ych i$wiary Jezusa” (Ap 14,12).
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OGL!DAJ PROWADZONE PRZEZ CENIONEGO MÓWC"  
PROGRAMY, KTÓRE MOG! ZMIENI# TWOJE $YCIE!

PASTOR DAVID ASSCHERICK OFERUJE %WIE$E  
SPOJRZENIE NA&TAJEMNICE DOTYCZ!CE BOGA. 

PRÓBUJE TE$ ODPOWIEDZIE# NA&TRUDNE $YCIOWE PYTANIA.

 31 pa"dziernika CZYM JEST PRAWDA?
 3 listopada KIM JEST BÓG?
 7 listopada CZY WIARA W&BOGA JEST LOGICZNA?
 10 listopada EWOLUCJONIZM CZY INTELIGENTNY PROJEKT?
 14 listopada DLACZEGO CIERPI! DZIECI?
 17 listopada CZY JEST SPRAWIEDLIWO%# NA ZIEMI?
 21 listopada KIM JEST JEZUS? 
 24 listopada CZY BÓG MA CZAS?
 28 listopada CO Z TYM KO%CIO'EM?
 1 grudnia CO SI" DZIEJE PO %MIERCI?
 5 grudnia  MI'O%# CZY PIEKIELNE KATUSZE?
 8 grudnia JAK ZACZ!# WSZYSTKO OD NOWA?

OGL*DAJ: www.KimJestBog.pl
PREMIERA: 31 pa!dziernika 2021, godz. 18


