
     
      Próba ognia - amerykański film katastroficzny z 2008 r. 
w reżyserii Johna Terlesky'ego.  
      Główni bohaterowie są małżeństwem już ponad 7 lat.  

Mąż jednak nie traktuje swojej żony z szacunkiem oraz nie 
wykonuje obowiązków, jakie zostały mu przydzielone. 
Catherine Holt (Erin Bethea) jest tą sytuacją zraniona          
i bardzo zmęczona, więc postanawia odejść od męża. Caleb 
(Kirk Cameron) nie rozumie zachowania żony i obwinia ją    
o rozpad ich małżeństwa. On jest strażakiem i prawie 
codziennie zmaga się z żywiołem ognia. Najważniejszą 
zasadą w jego pracy jest: Nigdy nie opuszczać swojego 
partnera.  

Niestety, reguły tej mężczyzna nie potrafi 
przestrzegać w swoim prywatnym życiu. Dopiero, kiedy 
uświadamia sobie, co może stracić i jak nieodpowiedzialnie  
się zachowywał, stara się naprawić swoje błędy. Z pomocą 
przychodzą mu rodzice oraz przyjaciele, którzy udzielają 
mu rad. Szczególnie kluczowym momentem jest wręczenie 
poradnika synowi. Dzięki niemu małżeństwo Caleba 
zostało uratowane.  

Mężczyzna zmienił się, zrobił to nie tylko dla siebie, 
ale przede wszystkim dla swojej żony. Chciał jej 
udowodnić, że potrafi być kochającym mężem i dobrym 
człowiekiem. Ona jednak podchodziła do tego z dystansem 
i niedowierzaniem. Nie przekonywały jej kwiaty czy 
posprzątany dom. Bała się, że to tylko kolejna sztuczka, 
aby nie dopuścić do rozwodu. Bardzo się myliła. Kiedy 
zachorowała, Caleb zaopiekował się nią i wyznał jej miłość. 
Przyznał się do wszystkich błędów i poprosił o wybaczenie.  

Catherine nie była jeszcze do końca pewna swoich 
uczuć i myśli. Jednak sytuacja z pewnością poprawiła się    
i małżeństwo zaczynało powoli nabierać barw. Gdy kobieta 



dowiedziała się, że jej mąż zapłacił za drogi sprzęt jej 
rodziców, była naprawdę zdziwiona. Nie spodziewała się, 
że Caleb anonimowo i bezinteresownie pomoże jej 
rodzinie. Ta sytuacja spowodowała, że Catherine w końcu 
uwierzyła w dobre intencje męża i postanowiła mu 
wybaczyć. 
  Catherine, rezygnując z małżeństwa zdjęła 
pierścionek, który symbolizował ich miłość. Z chwilą, gdy 

wybaczyła mężowi błędy, założyła go ponownie. Natomiast 
Caleb nie poddał się i walczył o swoje małżeństwo, choć 
sytuacja była bardzo zła.  

Tak samo było w płonącym domu, gdy ratował 
dziewczynkę. Mimo ryzyka i beznadziejnej sytuacji 
odnalazł drogę do wyjścia i uratował człowieka. 
      Ten płonący dom był jak małżeństwo Catherin i Caleba. 
On - jako mężczyzna silny i odpowiedzialny uratował 
dziewczynkę, która mogłaby symbolizować ich miłość. 

Gdyby nie on, z pewnością dziewczynka i miłość umarłaby. 
 
 
 

                         
           

     
  Sylwia 


