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To już nie małe dzieci, ale jeszcze nie całkiem niezależne osoby dorosłe. Wiek nastoletni to krótki okres
przejściowy. Pośród wszystkich tych zmian mądre nastolatki potrzebują prostej, odważnej rozmowy! Rady
na tyle konkretnej, aby pomóc im przełamać fałszywe obietnice i kłamstwa naszej kultury, i na tyle łagodnej,
by odeprzeć wszystkie stare i sfatygowane już stereotypy dotyczące nastolatków. Masz ją właśnie w zasięgu
ręki! Ta książka jest nieustraszona, przejrzysta, skupiona na Bogu, przepełniona ewangelią i jej
zastosowaniami w konkretnych praktykach, które mają na celu jedynie wieczną radość. Jaquelle mówi, że te
cenne lata to nie czas, aby się obijać, ale czas, aby się wyróżnić. Wyjątkowość tej książki polega na tym, że
jest ona dziełem dzielnej nastolatki, która chce usłużyć innym nastolatkom (i tym, którzy je kochają)!
Tony Reinke, pisarz i pracownik desiringGod.org; autor książek: Lit! A Christian Guide to Reading Books
i 12 Ways Your Phone Is Changing You
W kulturze, w której wielu młodych ludzi czuje, że wszystko im się należy, ale doświadcza też znęcania,
Jaquelle Crowe wzywa swoich kolegów nastolatków do chrześcijańskiej dyscypliny. Chce, aby wybierali
trudne rozwiązania, życie w posłuszeństwie i służbę Chrystusowi – w odpowiedzi na ewangelię łaski.
Pragnąłbym, aby cała podobnie patrząca młodzież (a jest jej coraz więcej!) szła tą drogą aż do końca,
wzmocniona przez przemieniającą łaskę.
D.A. Carson, profesor Nowego Testamentu w Trinity Evangelical Divinity School;
współzałożyciel The Gospel Coalition
Gorliwość Jaquelle w służbie ewangelii jest zaraźliwa. Ta książka jest zarówno przyjemna, jak i praktyczna, a
jej efekt to potężna i całkowita przemiana. Modlę się, aby sięgnęło po nią jak najwięcej nastolatków.
Gloria Furman, autorka książek: The Pastor’s Wife, Missional Motherhood i Alive in Him
Jaquelle Crowe napisała swoją pierwszą książkę z tym jednym celem na myśli: żeby ewangelia zmieniła
twoje życie, a ty żebyś podporządkował się całkowicie Chrystusowi. Jest to bardzo przekonujący cel, który
wielu nastolatków podchwyci z całego serca dzięki tej książce. Niech Chrystus błogosławi Jaquelle i użyje jej
książki w tym chwalebnym dziele!

Strona 1 z 3

Księgarnia internetowa jack.pl

Ray Ortlund, główny pastor kościoła Immanuel Church w Nashville w Tennessee; członek rady The Gospel
Coalition; przewodniczący Renewal Ministries; autor książki Marriage and the Mystery of the Gospel
Pragnę, abyśmy jako Kościół zaczęli poważnie traktować nastolatków i żebyśmy z nimi rozmawiali jako ci,
którzy są odpowiedzialni i rozumieją konsekwencje żywej wiary. Jaquelle Crowe robi to – a nawet lepiej: robi
to jako ich rówieśniczka. W tej książce zachętą dla nastolatków są zarówno praktyczne słowa Jaquelle, jak i
pozytywne przykłady, jakie podaje. Publikacja bardzo zachęciła również matkę nastolatków, która pisze te
słowa.
Jen Wilkin, autorka książek: Women of the Word i None Like Him; nauczycielka Biblii
Paweł powiedział Tymoteuszowi, aby był przykładem i nie pozwolił, by ktokolwiek nim gardził z powodu
wieku. Jaquelle jest młodą kobietą, która ucieleśnia właśnie tę prawdę i demonstruje moc ewangelii młodym
przywódcom. Opisuje swoją książkę jako kawałek kurczaka. Jest ona dla tych, którzy są na tyle dojrzali, aby
przestać już żuć jedzenie dla dzieci. Autorka ma rację – mamy tu dużo do strawienia. Polecam tę książkę
zarówno tobie, jak i wszystkim młodym ludziom, których spotykasz w swoim życiu.
Dan DeWitt, dyrektor Center for Biblical Apologetics and Public Christianity na Cedarville University;
autor książek: Christ or Chaos i Jesus or Nothing
Jaquelle Crowe jest wybitną pisarką, nie tylko dla nastolatków, ale dla każdego. Pisanie wymaga pracy,
podobnie jak podążanie za Jezusem, a pisząc tę książkę, autorka dobrze spożytkowała swoją energię.
Czytanie tej książki było prawdziwą przyjemnością. Jest ona biblijna, wymagająca i odświeżająca. Wyraźnie
widać w niej oddanie Jaquelle. Jej teologia jest dojrzała, a to, co mówi o kościele, bardzo potrzebne. Gorąco
polecam tę książkę.
Randy Alcorn, założyciel i dyrektor Eternal Perspective Ministries; autor książek: Heaven,
The Treasure Principle i The Ishbane Conspiracy
Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim... (Kzn 12:1a). Tak wielu młodych ludzi w naszych
kościołach odkłada życie w pełni dla Boga na później. Często tak się dzieje, ponieważ tak wielu starszych
ludzi postąpiło podobnie w swojej młodości, a co najgorsze, taka postawa towarzyszyła im już do końca ich
dni i taki przykład dawali młodym. Jaquelle Crowe napisała swoją książkę w wieku osiemnastu lat – w wieku,
w którym młodzi ludzie często myślą, że osiągnęli dorosłość i wolność decydowania o sobie. Dobry Bóg dał
jej odkryć i przeżyć, co to znaczy według Jego myśli. Pasja dla Jezusa i ewangelii, powodująca zupełną
przemianę, stała się treścią jej nastoletniego życia, a tym samym tej książki. Jaquelle odkryła pełnię
duchowego błogosławieństwa, które jest w Chrystusie, czerpiąc z wiary członków najbliższej rodziny,
społeczności, przyjaciół, a przede wszystkim z Jezusa i Jego Słowa. Więcej – Jaquelle pragnie zainspirować
rówieśników do pójścia tą najlepszą z dróg i robi to w autentyczny i wiarygodny sposób. W kwiecie swojego
wieku wie, jak chce przeżyć swoje życie, bo już zrozumiała i sprawdziła, co jest najlepsze, bo już tak żyje i nie
chce inaczej. Świetna książka, nie tylko dla młodych.
Mariusz Socha, pastor
Nie jest to książka, jakich wiele w bibliotekach czy księgarniach, ponieważ jej autorką jest bardzo młoda
dziewczyna. Mimo to wybrała cząstkę, która ma wieczną wartość – życie dla Chrystusa! Cała książka traktuje
właśnie o tym i jest świeżym, pełnym entuzjazmu i pasji spojrzeniem na życie poświęcone Chrystusowi.
Adresatami mogą być zarówno nastolatki, jak i starsi wiekiem, ponieważ każdy potrzebuje zachęty do
dojrzałego i autentycznego przeżywania chrześcijaństwa. Z całego serca polecam, naprawdę warto.
Angelika Adamczyk, poetka
Jestem miło zaskoczony dojrzałością duchową autorki, głębią wniosków, prawdziwą erudycją. Porusza mnie
jej autentyczna pasja dla Jezusa, szczerość i bezpretensjonalność. Książka mądra, inspirująca. Warto, by po
nią sięgali ludzie młodzi, bo to o nich i do nich pisze ich rówieśnica. Jednak również ludzie z pokolenia
rodziców mogą, jakby mimochodem, jakby w lustrze zobaczyć tu siebie i nauczyć się wiele o sobie,
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rodzicielstwie i miłości do Jezusa. Najgoręcej polecam.
Henryk Karasiewicz, pastor
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