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Od Redakcji
Drogi Czytelniku.
Przed Tobą czwarty numer czasopisma młodzieżowego
“Wędrówka za Panem”. Tytuł tego numeru oddaje jego
bardzo praktyczną zawartość – “Jakimi mamy być?”.
Jak Ci zapewne wiadomo jest to fragment wersetu zapisanego w 2 Piotra rozdział 3 werset 11. Chcemy, aby
treść naszego czasopisma dostarczała odpowiedzi na
codzienne pytania. Przytoczony werset rozpoczyna się
od słów, które w obliczu obecnych wydarzeń na świecie, mogą często przychodzić nam na myśl: Skoro to
wszystko ma ulec zagładzie… Można by użyć parafrazy
i zapytać, jakimi mamy być, skoro to wszystko ULEGA
zagładzie? Nastały dziwne czasy,
w których wszyscy musimy się odnaleźć. Bardzo ważne więc jest,
abyśmy utrzymywali społeczność między nami, nawet
jeśli dzielą nas kilometry.

Numer, który trzymasz w dłoniach, został przygotowany z myślą o codziennych problemach. Chcielibyśmy, aby pomógł Ci w dylematach życia codziennego, które mogą przytraﬁć się
w domu lub w
szkole. Jako pierwszy umieszczony został tekst udzielający porady, jak zachowywać się, gdy obserwujemy
problemy w zborach i w społeczności. Społeczność Ludu Bożego nie jest wolna od problemów, dlatego też
bardzo ważne jest, aby się nie zniechęcać, gdy spotyka-
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ją nas doświadczenia. W kolejnym tekście znajdziemy
sugestie z praktyki życia rodzinnego – jak radzić sobie
jako syn, córka, a jak, jako rodzic? W trzecim artykule
przeczytamy lekcje związane z posiadaniem “równych
odważników”. Czy nasze pochodzenie lub stan
społeczny wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani?
Następnie poruszamy bardzo ważny temat dla Chrześcijanina, dotyczący doświadczeń w szkole i pracy. Znajdziecie w tym numerze także coś, co pozwoli młodszym czytelnikom zorientować się, jakie są możliwości
pracy i pomocy w społeczności . Wiemy, że pracy jest
dużo, wystarczy tylko dobrze poszukać. Artykuł szósty
podpowie nam jak się chronić przed pokusami i jak z nimi walczyć? W tym numerze “Wędrówki za Panem” znajdziecie także tekst mówiący o powołaniu.

Czwarty numer naszego czasopisma obejmuje czas
wakacyjny. Wiele wskazuje na to, że te wakacje będą
inne niż wszystkie, jednak bądźmy dobrej myśli. Wiemy, że Pan nie zostawi nas bez opieki. Jeśli tylko gorąco pragniemy utrzymywać społeczność, to takie możliwości będą nam dane.
Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z
naszymi ojcami, niech nas nie opuści ani nas
nie porzuci – 1 Król. 8:57.
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