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K I L K A  S Ł ÓW  O D  R E DA KC J I
n owe  p oc z ąt k i

Nowy rok to czas oceny tego co osiągnęliśmy w trak-
cie minionych 12 miesięcy, czas podziękowania Bogu 
za błogosławieństwa, które od Niego otrzymaliśmy, a 
także czas oczekiwania z otwartymi sercami i umysła-
mi na to co przyniesie nam kolejny rok. 

Dla wielu z nas, początek nowego roku to także 
czas postanowień, to czas kiedy chcemy ulepszyć swój  charakter, poziom tęży-
zny fizycznej, stan zdrowia, wiedzy, itp. Bóg chce abyśmy regularnie dokony-
wali oceny naszego życia, abyśmy każdego dnia starali się być lepszymi ludźmi. 
„Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana”.1

Bóg też podejmuje postanowienia, i na nasze szczęście, postanawia zwykle 
czynić dobro dla Swoich dzieci. Na przykład, „Pan cię zawsze prowadzić bę-
dzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości.”2

Jeśli masz trudności w dotrzymywaniu swoich postanowień, nie jesteś sam. 
Badania przeprowadzane na Uniwersytecie w Scranton wskazują, że tylko 8% z 
nas realizuje noworoczne cele.3 W moim przypadku zwykle jest tak, że ilekroć po-
stanowię sobie, że coś osiągnę lub zmienię, to „coś” albo okazuje się być tak trudne 
w realizacji, że nigdy nie jestem gotowy na to, aby zacząć realizację postanowie-
nia, albo odwrotnie, postanowienie jest tak błahe, że odkładam jego realizację na 
kiedy indziej. Niedawno, ktoś zwrócił moją uwagę na artykuł na temat koncepcji  
SMART GOALS (z ang. mądre cele, czyli proste, wymierne, osiągalne, istotne i 
określone w czasie).4 Po zapoznaniu się z tą koncepcją, podjąłem pierwsze posta-
nowienie w tym roku – spróbuję wdrożyć tę koncepcję w swoje życie. 

A co z Bogiem? Czy Bóg kiedykolwiek porzuca Swoje postanowienia? Na 
szczęście, nie. Jak zauważył Jozue, „Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan 
uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła.”5

Niech rok 2014 będzie wypełniony spełnionymi obietnicami Bożymi! 

Samuel Keating
Redaktor Naczelny

1. Lamentacje 3:40

2. Księga Izajasza 58:11

3. Źródło: http://www.statisticbrain.com/new-years-resolution-statistics/

4. http://www.dummies.com/how-to/content/setting-smart-management-goals.html

5. Księga Jozuego 21:45
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Pod koniec ubiegłego 
roku, prześladowało mnie pewne 
słowo – “Ebenezer”. Usłyszałam je w 
bożonarodzeniowym podkaście. Nie 
doczekałam się jednak wyjaśnienia 
znaczenia tego słowa w nagraniu. 
Przez kilka dni słowo to krążyło w 
mojej pamięci, zastanawiałam się 
gdzie mogłam je wcześniej usłyszeć. 
Moje dzieciaki wpadły na pomysł, że 
„Ebenezer” to rzadko używane imię 
Scrooge’a - bohatera słynnej powieści 
Charles’a Dickens’a zatytułowanej 
„Opowieść Wigilijna”. Ale to nie ten 
Ebenezer dręczył moje myśli. 

Tajemnicze słowo „Ebenezer” po-
jawiło się ponownie w czasie mojej 
świątecznej wizyty u córki. Napisane 
pogrubionymi literami nad wejściem 
do nowego lokalnego sklepu. Ale kim 
był „Ebenezer”? 

Odpowiedź na to pytanie znala-

złam słuchając innego inspirującego 
nagrania. Autor wypowiedzi nagle 
wspomniał dręczące mnie słowo poda-
jąc też odniesienie do Biblii: 1 Księga 
Samuala, rozdział 7. Od razu otwo-
rzyłam Pismo Święte i co się okazało? 
Okazało się, że prorok Samuel poło-
żył kamień między dwoma miastami, 
Mispa i Jeszana, po tym  jak jego lud 
odniósł zwycięstwo w walce przeciw-
ko wrogiemu ludowi. Domyślacie się 
jak ów kamień został nazwany? Tak, 
dobrze myślicie – Ebenezer, co znaczy 
„kamień pomocy”. Kamień ten został 
postawiony jako wyraz podziękowania 
i wdzięczności za wsparcie ze strony 
Boga.  I tak okazało się, że ów dręczący 
moje myśli „Ebenezer” to nie „ktoś” 
tylko „coś”. 

Wyobrażam sobie, że siedzę na szczy-
cie tego wielkiego kamienia. Z jednej 
strony, rok, który właśnie się skończył, 
ze wszystkimi minionymi problemami, 
udrękami, zwycięstwami i radościami. 

Patrzę wstecz i moje serce wypełnia 
duma.  Z drugiej strony, nowy rok, 
pełen tajemnic do odkrycia. Przepełnia 
mnie oczekiwanie. Wcześniej, Bóg za-
wsze przychodził mi z pomocą, więc na 
pewno mogę liczyć na Jego wsparcie na 
nowej drodze w nowym roku! 

W tym roku, za każdym razem gdy 
na mojej drodze pojawią się problemy 
lub nieszczęścia, będę starać się pole-
gać na Ebenezerze, kamieniu pomocy 
i nadziei. Postanawiam kroczyć przez 
życie w tym nowym roku z nadzeją na 
świetlaną przyszłość tak jasną jak jasne 
są obietnice Boga. Słowami Dawida, 
„Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże 
nadejdzie mi pomoc?  Pomoc mi 
przyjdzie od Pana,  co stworzył niebo 
i ziemię.”1 

Rosane Pereira mieszka w Rio 
de Janeiro, w Brazylii. Jest 
pisarką, nauczycielką języka 
angielskiego i członkiem TFI. ■

SZUKAJĄC 
EBENEZER’A
Rosane Pereira

Księga Psalmów 121:1-2
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swoją coroczną analizę. Z biegiem cza-
su, zmieniają się perspektywy, wielkie 
problemy stają się błahostkami, lęki 
zanikają a rany goją się. „Niech sprawy 
toczą się swoim torem”. W tym powie-
dzeniu jest wiele prawdy. 

Dokonując rocznego bilansu tego 
co jest już za mną, nie tylko zyskuję 
inną perspektywę, mogę też określić 
to co chciałabym zmienić w nowym 
roku. W tym roku:

1) Chcę zbliżyć się do Boga, chcę 
też, aby Bóg był tym do kogo 
się zwracam, kiedy potrzebuję 
pomocy. Chcę mieć w sobie tę 
cichą pewność, którą dostrzegam 
w tych, którzy opanowali sztukę 
polegania na Bogu. 
2) Chcę mniej myśleć o sobie. 
Zbyt wiele godzin w zeszłym 
roku spędziłam na martwieniu 
się o siebie. Tym razem, chcę 

poświęcić swój czas i energię 
innym ludziom i sprawom, które 
tak naprawdę liczą się w życiu. 

Nie wiem co przyniesie ten nowy 
rok. Z pewnością wiele niespodzianek, 
radości, smutków i najprawdopodob-
niej wiele nieprzespanych nocy. Ale 
jeśli będę w stanie, choćby częściowo, 
wprowadzić w życie te dwa postano-
wienia; jeśli w najbardziej burzliwych 
chwilach tego roku, będę pamiętać, 
że za kilka miesięcy moje postrze-
ganie spraw całkowicie się zmieni; i 
jeśli będę pamiętać o Bogu i innych 
niezależnie od tego gdzie jestem i co 
robię, wiem, że ten rok będzie wtedy 
pomyślny!

Juliana Connolly mieszka w 
Austin, w Teksasie. Pracuje 
jako konsultantka ds. badań i 
produkcji dla TFI. ■

NOWOROCZNE 
PERSPEKTYWY
Juliana Connolly 

Szalony rok za mną! W prze-
ciągu minionych 12 miesięcy, rzuciłam 
pracę, w której spędziłam 5 lat, przenio-
słam się do nowego kraju, przetwałam 
emocjonalną huśtawkę, niezliczone bez-
senne noce pełne trosk i zmartwień, itd. 

Nie będę zaprzeczać, czasem było 
bardzo ciężko, ale teraz z perspekty-
wy czasu, patrzę na to wszystko nieco 
inaczej. To prawda, rzuciłam pracę, 
ale otrzymałam nową lepszą posadę. 
Owszem, zostawiłam starych przyja-
ciół, ale poszerzyłam swoje horyzonty i 
zyskałam już kilku nowych przyjaciół. 
Z jednej strony była to dla mnie emo-
cjonalna karuzela, ale z drugiej strony 
- niezwykle pouczające doświadczenie. 
Owszem, w zeszłym roku miałam wie-
le zmartwień na głowie, ale teraz, cała i 
zdrowa zaczynam nowy rok. 

Początek nowego roku jest dla mnie 
symbolem czasu rozważania i oceny 
minionego roku. Wysoko cenię sobię 
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Otwieramy książkę. Jej strony są 
puste. Sami wypełnimy je słowami. 
“Możliwości”, taki jest tytuł tej książki, 
a jej pierwszy rozdział to „Nowy Rok”. 
—Edith Lovejoy Pierce (1904–1983)

Słowa ubiegłego roku należą do jego 
języka.
Słowa nowego roku czekają głosu 
innego. 
—T. S. Eliot (1888–1965) 

Uwierzmy w długi rok, który został 
nam dany, nowy, nienaruszony, pełen 
tego czego nigdy nie było.
—Rainer Maria Rilke (1875–1926) 

Nie, to nie jest początek nowego 
rozdziału w moim życiu; to począ-
tek nowej książki! Pierwsza książka 
została już zamknięta, skończona 
i wyrzucona do morza; ta książka 
została dopiero otwarta, rozpoczę-
ta! Patrz, to pierwsza strona! Piękna 
strona!
—C. JoyBell C.

Nadzieja uśmiecha się na progu 
nowego roku, 
Szepcząc “będzie szczęśliwszy.”
—Alfred Tennyson (1809–1892) 

Pierwszego stycznia przechodzimy 
przez nasze życie, obszar po obszarze, 
sporządzając listę rzeczy do zrobienia, 
szpar do załatania. Może w tym roku, 
aby zrównoważyć tę listę, powinni-
śmy przejść przez obszary naszego ży-
cia … szukając możliwości, a nie skaz 
i wad.—Ellen Goodman (ur. 1941)

Szczęśliwego Nowego Roku i kolejnej 
szansy dla nas, aby zrobić coś wreszcie 
dobrze.—Oprah Winfrey (ur. 1954)

Nowy Rok nie jest po to, abyśmy 
mieli nowy rok. Jest po to, abyśmy 
obrali nową duszę, nowy nos; nowe 
stopy, nowy kręgosłup, nowe uszy 
i nowe oczy. Jeśli nie zaczniemy na 
nowo, nic nie zdziałamy, nic nie osią-
gniemy.
—G. K. Chesterton (1874–1936)

Przed nami nowy rok, czekający na 
zapisanie niczym rodział w książce. 
Wyznaczając cele, możemy pomóc w 
napisaniu tej książki.
—Melody Beattie (ur. 1948)

Każdy nowy dzień jest pustą kart-
ką w pamiętniku naszego życia. 
Tajemnica sukcesu polega na stwo-
rzeniu z tego pamiętnika możliwie 
najlepszej historii.
—Douglas Pagels 

Piękno czasu polega na tym, 
Że nie można go zmarnować z 

wyprzedzeniem.
Kolejny rok, kolejny dzień, kolejna 

godzina czekają na nas, 
Tak doskonałe, tak nienaruszone, 
Jak byśmy nigdy nie zmarnowali ani 

nie nadużyli
Ani chwili naszego życia. 
Jeśli tylko chcemy, 
W każdej chwili możemy odwrócić 

kartkę. 
—Arnold Bennett (1867–1931) ■

PUSTE STRONY W 
OTWARTEJ KSIĄŻCE
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Kiedy byłam dzieckiem, miesz-
kaliśmy obok apartamentowca, w 
którym mieszkali studenci. Pod koniec 
roku studenckiego, studenci rozdawali 
lub tanio sprzedawali wszystko czego 
nie chieli wieźć z powrotem do domu. 

Któregoś dnia, mój brat przyniósł 
dla mnie radermacherę. Zaniosłam ją 
do swojego pokoju. Co kilka dni wy-
stawiałam ją na ganek, aby zażyła świa-
tła słonecznego. Po kilku miesiącach, 
radermachera zaczęła stopniowo tracić 
listki, aż w końcu straciła wszystkie. Od 
mamy, która ma dobrą rękę do roślin, 
dowiedziałam się, że stało się tak, dla-
tego że radermachera weszła w stan hi-
bernacji. Nie interesowała mnie roślina 
bez liści, więc wyniosłam ją na podwór-
ko za domem i położyłam obok innych 
doniczkowych kwiatów mojej mamy. 
Radermachera stała tam przez dłuższy 
okres czasu, opuszczona, bez liści. 

kwiatami altanek i treliaży … a moja  
radermachera przesadzona w nową 
doniczkę miała teraz co najmniej 120 
cm wysokości. 

Kiedy zaczynam nowy rok, pewne 
sprawy zdają się wchodzić w stan hi-
bernacji – pewne marzenia i cele -  ale 
pod wpływem światła Bożej miłości, 
wody Słowa Bożego i odrobiny Bożej 
czułości, rozkwitną one w odpowied-
nim, wyznaczonym przez Boga, cza-
sie. Jeśli Bóg sprawia, że prosta roślina 
rok po roku zaczyna na nowo i rozwi-
ja się coraz mocniej, ileż więcej mo-
żemy oczekiwać od Boga wobec nas, 
tych których kocha z całego serca i dla 
których stworzył całą resztę?

Bonita Hele jest pisarką (wol-
nym strzelcem) i redaktorką w 
Stanach Zjednoczonych. Jest 
też członkiem TFI. ■

MOJA ŻYWA RADERMACHERA 
Bonita Hele

Któregoś dnia, mama przyniosła ro-
ślinę do mojego pokoju. Tak, to była 
moja radermachera. Na koniuszkach jej 
gałązek można było zobaczyć malutkie 
pędy, które szybko zamieniły się w liście, 
a moja roślinka znów była w pełnym roz-
kwicie. Ten cykl trwał przez lata. 

W końcu wyprowadziłam się z 
domu. Radermacherę zostawiłam pod 
opieką mamy. W jednym z listów, 
mama pisała: „Myślałam, że twoja 
radermachera umarła. O mało co jej 
nie wyrzuciłam, ale wiesz jak nie lubię 
wyrzucać roślin. Poczekałam jakiś czas 
i wyobraź sobie, że znowu rozkwitła, 
tak pięknie jak nigdy wcześniej.” 

Zeszłej wiosny postanowiłam od-
wiedzić mamę. Teraz kiedy większość 
jej dzieci wyprowadziła się, ma więcej 
czasu na prace w ogrodzie. Ogródek 
za domem był przepiękny, pełen 
pachnących krzewów róż, pokrytych 
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Wschód słońca był prze-
piękny. Blade światło brzasku 
nabrało cudownego złocistego blasku, 
muskając chmury odcieniami różu i 
pomarańczy zwiastowało nadejście 
nowego roku. Ale sielankowe nowo-
roczne emocje były daleko poza moimi 
myślami. Patrząc na promienie słońca 
tańczące po prześcieradle na moim 
szpitalnym łóżku, w myślach odtwa-
rzałam wydarzenia, za sprawą których 
znalazłam się w szpitalu. Dwa dni 
wcześniej, nagle poczułam koszmarny 
ból w dolnej, prawej części brzucha. 
Wylądowałam na ostrym dyżurze, 
gdzie w trybie nagłym przeszłam 
operację usunięcia zgorzelinowo zmie-
nionej torbieli. Stanęłam w obliczu 
pobytu w szpitalu oraz killkumisięcz-
nego okresu rekonwalescencji. 

Przez pierwsze dwadzieścia cztery 

1. Ewangelia wg św. Mateusza 10:29, 31

2. Księga Izajasza 41:13

3. Patrz Ewangelia wg św. Marka 7:37

Evelyn Sichrovsky

NOWOROCZNY 
ŚWIT

godziny po operacji, byłam zbyt przy-
tłoczona, aby jasno myśleć. Ale kiedy 
ból złagodniał, a szok ustąpił, zalała 
mnie fala pytań. Byłam zdezoriento-
wana, zniechęcona i przestraszona. 

I wtedy zauważyłam parę maleń-
kich ptaszków szybujących w brzasku. 
Przypomniałam sobie następujący 
werset: „Czyż nie sprzedają dwóch 
wróbli za asa? A przecież żaden z nich 
bez woli Ojca waszego nie spadnie 
na ziemię. Dlatego nie bójcie się: je-
steście ważniejsi niż wiele wróbli.”1 
Pocieszające i krzepiące było przy-
pomnienie sobie, że moje życie spo-
czywa w rękach Boga, że Bóg zawsze 
będzie przy mnie, aby mi pomóc, 
podtrzymać mnie i wskazać mi dro-
gę, niezależnie od tego co mi się przy-
darzy. „Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,   
ująłem cię za prawicę mówiąc ci, ‘Nie 
lękaj się, przychodzę ci z pomocą.’”2

Rok, który nadszedł okazał się 
być niezapomnianym. Operacja była 
pierwszą z wielu zdrowotnych poty-

czek z jakimi zmagałam się w kolej-
nych tygodniach i miesiącach. Mimo 
to zawsze czułam bliskość Jezusa, 
który pocieszał mnie, obdarzał Swoją 
łaską i siłą, a także przypominał o 
Swojej niesłabnącej miłości i trosce.  
Trudności i wyzwania równoważyły 
niezliczone piękne doświadczenia, 
dobrodziejstwa i radości, które pogłę-
biły moją wdzięczność za życie i Tego, 
który czyni wszystko dobrze.3

Teraz, kiedy rozpoczyna się kolejny 
rok, wracam myślami do tego noworocz-
nego poranka w szpitalu. Wspomnienia 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że 
moja przyszłość, mimo że nieznana dla 
mnie, wiadoma jest dla Niego. Trzymając 
swoją rękę w Jego dłoni i pamiętając o 
Jego obietnicach, mogę ufać Mu krocząc 
przez następny rok. 

Evelyn Sichrovsky studiuje 
anglistykę. Angażuje się w 
prace wolontaryjne. Mieszka 
wraz z rodziną na Tajwanie. ■
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Mamy czas wielkich zmian 
na św iecie—technologicz-
nych, ekonomicznych, religijnych, 
politycznych, gospodarczych i śro-
dowiskowych. Wyniki tych zmian 
można dostrzec w państwach, orga-
nizacjach, a także w życiu rodzin i 
jednostek. Czasem łatwiej dokonać 
bilansu na początku nowego roku, 
ale tak naprawdę zmiany nieustan-
nie wpływają na wszystkie sfery 
społeczne. 

Wielu ludzi, poczawszy od przy-
wódców religijnych poprzez gurów 
produktywności, terapeutów, aż po 
przywódców politycznych, zdaje so-
bie sprawę z korzyści płynących ze 
zmian i podkreśla wagę umiejętności 

dostosowania się do danej sytuacji. 
Wszyscy wiemy, że przechodzenie 
przez zmiany jest ciężkie, ale kie-
dy porówna się trudności i korzyści 
związane ze zmianami, większość 
z nas przyzna, że warto pokonać tę 
trudną drogę. 

Korzyści jakie czerpiemy ze zmian 
pojawiających się na drodze naszego 
życia zależą od naszego podejścia do 
nich, a także od tego czy je zaakceptu-
jemy czy też nie. Jak zawsze, kluczo-
wym czynnikiem jest nasza postawa. 
Od naszej postawy zależy to czy po-
mimo trudności odniesiemy sukces 
czy też porażkę. Życie to podróż; a 
zmiana to część równania życia. Jeśli 
będziemy podążać za Bogiem i czytać 

Jego Słowo, odnajdziemy wiarę, która 
pomoże nam w pokonywaniu trud-
nych chwil, w tym także chwil bole-
snych zmian. 

Oto kilka czynników, które pomo-
gły mi rozwinąć pozytywną postawę 
wobec zmian: 
•	 Oczekiwanie dobrych wyników. 
Często jest tak, że nie jesteśmy w sta-
nie zatrzymać zmian – a jeśli nawet 
próbujemy, kończy się to naszym fia-
skiem – odkryłam, że w takich przy-
padkach najlepiej jest zaakceptować 
zmiany, pogodzić się z nimi i przy-
stosować do danej sytuacji. Obierając 
pozytywną postawę płyniemy na fali, 
a nie toniemy w niej.
•	 Proszenie Boga o to, aby pomógł 

RÓWNANIE 
ZMIANY
Maria Fontaine, adaptacja
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Zmiana to częsty katalizator rozwoju. 
Często zamiast coś zmienić łatwiej 
jest robić coś „po staremu”. Zmiana 
wymaga czasu i wysiłku, ale na dłuższą 
metę  warto się poświęcić.
—Sentencje o sukcesie1

Jest Jedna spośród wszystkich zmian
  Niezachwiana, 
Która obejmuje całą przyszłość, 
  Teraźniejszość i przeszłość; 
Jesus jest pierwszy, 
  Jesus jest ostatni, 
Powierz Mu swą porzyszłość, 
  Porzuć z Nim przeszłość; 
Chrystus, Skała Wieków, 
  Pierwszy i ostatni. 
—Albert Benjamin Simpson 
(1843–1919) 

mi dostrzec korzyści płynące ze zmian. 
Kiedy proszę Go o zrozumienie i mą-
drość czerpania korzyści ze zmian, 
Bóg przemawia do mnie i udziela mi 
wszystkich potrzebnych odpowiedzi. 
•	 Uświadamianie sobie, że czasem, 
na dłuższą metę, najkorzystniejsze dla 
mnie są najtrudniejsze sprawy, któ-
rym muszę stawić czoła. Pamiętanie o 
tym jest trudne, zwłaszcza gdy jestem 
w ciężkiej sytuacji, ale czasem wy-
starczy, że „trwam” wiedząc, że kiedy 
minie burza, zaświeci słońce i zobaczę 
sprawy w nowym, innym świetle. 
•	 Regularny kontakt z Bogiem, aby 
uzyskać Jego wsparcie i przewodnic-
two. Kontakt za pośrednictwem Jego 
Słowa, kontemplacji, modlitwy, itp. 

Zmiany potrafią być niezwykle de-
stabilizujące, ale Bóg zawsze będzie 
naszym oparciem, naszą ostoją, a Jego 
Słowo da nam wiarę, która ułatwi 
nam pokonywanie trudnych chwil. 
•	 Pamiętanie o tym, że Bóg mnie 
kocha i głęboko troszczy się o mnie, 
o moje szczęscie i o mój dobrobyt. W 
Swojej wielkiej i nieprzemijającej mi-
łości do mnie, Bóg czasem musi po-
zwolić na to, aby w moim życiu wy-
darzyło się coś pozornie „niedobrego” 
, co tak naprawdę okaże się niezwykle 
korzystnym doświadczeniem. Wiara 
w to, że Bóg może okazywać Swoja 
miłość poprzez trudności na naszej 
drodze życia, a także w to, że „trudne” 
doświadczenia mogą być „pozytyw-

1. Sentencje o sukcesie publikowane przez 

Aurora Production, dostępne są tutaj:  

http://shop.auroraproduction.com/

calendars/daily-desktop-quotebooks.html.

Nasze dni są jak kalejdoskop. W każdej 
chwili coś się zmienia.
—Henry Ward Beecher (1813–1887) 

Nic nie jest stałe oprócz zmiany.
—Heraklit (540–480 BC)

Panie, niech znajdziemy spokój 
w Twojej wiecznej niezmienności 
wraz ze zmieniającymi się latami. 
Pomóż nam przywitać ten nowy 
rok z odwagą i w wierze, że podczas 
gdy życie wokół nas się zmienia, 
Ty pozostajesz niezmienny, zawsze 
kierujesz nas Swoją mądrością i 
chronisz nas Swoją miłością poprzez 
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
—William Temple (1881–1944) 

Chrześcijanie nie tylko powinni znosić 
zmiany, czy też z nich korzystać; przede 
wszystkim powinni być źródłem zmian.
—Harry Emerson Fosdick 
(1878–1969) 

nymi” przeżyciami to wyzwanie. Ale 
przekonałam się, że jeśli akceptuję to 
wyzwanie, łatwiej przychodzi mi po-
godzenie się ze zmianami. 

Czasem Bóg poprostu nie może dać 
nam dobra, które chciałby wnieść w 
nasze życie dopóki nie doświadczymy 
ciężkich i trudnych chwil. Więc jeśli 
zmagasz się z trudnościami, ufaj Mu 
i miej wiarę w to, że Bóg wie co robi. 
Bóg pragnie dla nas tylko tego co 
najlepsze. 

Maria Fontaine i jej mąż, Peter 
Amsterdam, są dyrektorami 
The International Family - 
chrześcijańskiej wspólnoty 
wiary. ■
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Styczeń to miesiąc, w którym prawie na całym 
świecie świętowany jest nowy rok. Nazwa tego miesiąca 
pochodzi od rzymskiego boga Janusa. Ponieważ miał on 
dwie twarze, mógł patrzeć zarówno wstecz – na miniony 
rok, jak i w przyszłość, czyli na nadchodzący rok. Janus 
był bogiem początków oraz strażnikiem bram i drzwi. 

Robienie postanowień na początku nowego roku to 
stara i znana tradycja. Najbardziej znanym postanowie-
niem starożytnych  Babilończyków było zwrócenie poży-
czonego sprzętu rolniczego.1 Czynimy postanowienia, ale 
nie potrafimy ich dotrzymać. Jedną z przyczyn tego, że z 
taką trudnością przychodzi nam zmiana starych, złych na-
wyków jak i kształtowanie nowych jest to, że nasze ocze-
kiwania są czasem zbyt wysokie. Zamiast stopniowych 
trwałych zmian, chcemy natychmistowego sukcesu. 

Guru fitnessu, Jack LaLanne (1914–2011), który 
prawie do końca swojego życia uprawiał swój codzienny 
zestaw ćwiczeń fizycznych, zauważył: „Przeciętny czło-
wiek chce dobrze, ale wyznacza sobie zbyt wyskie cele. 
Próbuje dwa albo trzy razy i stwierdza, ‘To jest za trud-
ne.’ I rezygnuje.”

Kiedy udzielałem korepetycji z języka angielskiego w 
Indonezji i Japonii, spotkałem się z tego typu niereali-
stycznymi oczekiwaniami. Wielu z moich uczniów mia-
ło przeświadczenie, że skoro zatrudnili osobę posługują-
cą się językiem angielskim jako językiem ojczystym do 

udzielania im lekcji, opanują ten język na zasadzie jakiejś 
magicznej asymilacji, bez odrabiania zadań, bez uczenia 
się. Ale to tak nie działa. Mamy utrwalony odruch żądzy 
szybkich wyników, tymczasem w rzeczywistości często 
potrzeba ciężkiej i długiej pracy, aby osiągnąć cokolwiek 
wartościowego. 

Informacje przesyłane są ścieżkami naszego mó-
zgu za pośrednictwem neuronów połączonych ze sobą. 
Informacje te przesyłane są zwykle znanymi, „wygodny-
mi” ścieżkami. Aby stworzyć nowe ścieżki potrzeba czasu 
i wysiłku. 

Carlo DiClemente, kierownik katedry  psychologii na 
Uniwersytecie w Maryland, sugeruje wyznaczanie sobie 
realistycznych, wykonalnych celów oraz codzienny roz-
wój w kierunku ich realizacji: „Wszyscy czegoś chcemy. 
Możemy powiedzieć, ‘Chciałbym być lepszym rodzicem.’ 
Ale jest to niejasne, mało precyzyjne życzenie. Można też 
powiedzieć, ‘Zanim zacznę krzyczeć na moje dzieci, poli-
czę do pięciu.’ Jest to bardziej konkretne postanowienie, 
jednak w tym przypadku odkryjesz, że musisz mieć plan 
przypominania sobie o liczeniu do pięciu.” 

W tym roku, uzbrojony w odpowiednie postanowie-
nia, pragnienie i wytrwałość, możesz wykształcić nowy 
nawyk. Możesz zostać panem – a nie ofiarą – sytuacji.

Curtis Peter van Gorder jest scenarzystą i 
koordynatorem projektu Elixir Mime (http://
elixirmime.com/) w Bombaju, w Indiach. Jest 
także członkiem TFI. ■

KSZTAŁTOWANIE 
NOWYCH NAWYKÓW

1. Patrz http://www.theage.com.au/news/General/ 

 Ready-for-midnight/2004/12/30/1104344926295.html.

Curtis Peter Van Gorder
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Niektórzy ludzie tak bar-
dzo zniechęcają się, kiedy nie 
udaje im się osiągnąć założo-
nego celu, że porzucają wszelkie cele, 
tak aby nie rozczarować się „nieuniknioną” 
porażką. W dzisiejszych czasach mamy 
dostęp do wielu porad na temat wyznacza-
nia i osiągania celów. W temacie tym nie 
ma nic tajemniczego ani trudnego. 

Oto pięć prostych kroków prowadzą-
cych do sukcesu w zakresie ustalania i 
osiągania celów.

Krok 1:
Do czego dążysz? Zapisz swoje cele na ten 
rok. Ogranicz się do kilku priorytetów. 
Zbyt wiele obranych postanowień może 
rozproszyć twoją uwagę i energię. 
Krok 2: 
Podejmuj kroki—nawet te wielkie, pozor-
nie szalone—w kierunku realizacji swoich 
celów. Ważnym elementem jest uruchomie-
nie procesu. Dostrajanie zostaw na później! 

Skoncentruj swoją uwagę na działaniach, 
które rozwiną w jednym czasie kilka obra-
nych przez ciebie celów. Na przykład, zabie-
ranie dzieci na basen albo wspólne rodzinne 
rowerowe przejażdżki to czas poświęcony 
nie tylko na poprawienie sprawności fizycz-
nej, lecz także czas poświęcony rodzinie. 
Krok 3:
Nie poddawaj się. Prawdopodobnie od 
czasu do czasu zaznasz porażki, ale nie 
poddawaj się: weź się w garść i zacznij 

ZacZynaj
Wielu ludzi ponosi porażkę, ponieważ nie rozpo-
czynają działania – nie robią nic. Nie pokonują 
bezwładu. Po prostu, nie rozpoczynają działania.
—William Clement Stone (1902–2002)

Najważniejszy w każdym działniu jest początek.
—Plato (428 BC–348 BC)

od nowa! Tak naprawdę, jeśli nie do-
świadczysz porażki, może to oznaczać, 
że wyznaczone przez ciebie cele są zbyt 
proste i wymagają korekty. 
Krok 4:
Baw się! Czerp radość z wyzwania! 
Walka z lękami i słabościami w czasie re-
alizacji postanowień jest trudna, ale jest 
też niezwykle satysfakcjonująca. Cały 
urok maratonu polega na wyzwaniu. 
Niech osiąganie celów stanie się twoim 
życiowym „sportem ekstremalnym”. 
Krok 5:
Regularnie, na przykład codziennie, co 
tydzień, albo co miesiąc, analizuj swój 
postęp w osiąganiu wyznaczonych  celów. 
W razie konieczności, dopracuj swoje posta-
nowienia albo działania, które podejmujesz, 
aby je osiągnąć. Uważaj jednak, abyś nie 
zapomniał o swoim pierwotnym celu! 

Ira Sharma jest przedsiębiorcą 
społecznym i freelancer w In-
diach Zachodnich. ■

WYZNACZANIE 
I OSIĄGANIE 
CELÓW
Ira Sharma
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Tego ranka udałam się na Rynek 
Rolniczy. Z wyprawy byłam bardzo zadowolona, 
ponieważ znalazłam mnóstwo produktów organicz-
nych. Kiedy wróciłam do domu i wypakowałam 
pomidory z siatki, zauważyłam, że niektóre z nich 
były tak pogniecione, że nie będą nadawały się do 
wykorzystania. Musiałam powybierać zniszczone 
pomidory, tak aby nie nadpsuły innych. Jak mówi 
powiedzenie, „Jedno zgniłe jabłko (albo pomidor, w 
tym przypadku) psuje wszystkie pozostałe.” 

Kiedy przebierałam zakupione pomidory, za-
skoczyła mnie ilość niedoskonałości jakie w nich 
dostrzegłam. Zakupy zwykle robię w sklepie spo-
żywczym, gdzie znajduję całe stosy warzyw i owo-
ców o doskonałych kształtach. Kiedy przekroiłam 
na pół jeden z „niedoskonałych” pomidorów i 
skosztowałam kawałek, zaskoczył mnie niezwykły 
smak tych warzyw. Okazało się, że to co „niedosko-
nałe” może być zdecydowanie lepsze. 

Często osądzamy po wyglądzie, ale wygląd może 
wprowadzać nas w błąd. Często, te z pozoru dosko-
nałe produkty posiadają o wiele głębsze skazy, któ-
re nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Mogą, na 
przykład, nie mieć śladów ugryzień przez insekty, 
ponieważ zostały spryskane chemikaliami, których 
długoterminowe efekty mogą być o wiele groźniej-
sze niż insekty same w sobie. Na ich smak wpływaja 

DOSKONAŁA NIEDOSKONAŁOŚĆ
też niewątpliwie procesy przyspieszające ich rozwój. 
Porównując niedoskonałe organiczne pomidory z 
pozornie doskonałymi pomidorami z supermarke-
tu, te niedoskonałe są zdecydowanie lepsze. 

Bóg mógł stworzyć doskonały świat z dosko-
nałymi ludźmi, ale dał człowiekowi wybór. Po 
upadku człowieka, na świecie pojawiły się niedo-
skonałości. Od tej pory, człowiek musi zmagać się 
z problemami, chorobami i bólem.1 Ale wszystkie 
te niedoskonałości kierują nas z powrotem w ręce 
naszego Ojca Niebieskiego. Gdyby nasza droga 
była doskonała, a nasza ścieżka bezproblemowa, 
nigdy nie zleźlibyśmy lepszej drogi do Miejsca 
Doskonałego, które Bóg przygotowuje dla nas. 

Czasem ludzie myślą, że poradzą sobie bez Boga. 
Tylko wtedy gdy spojrzymy na nasze niedoskonałości 
dostrzeżemy potrzebę Zbawiciela. Otworzymy nasze 
serce i otrzymamy największy, najdoskonalszy dar. 

A więc daj mi niedoskonałości życia. Daj mi 
dziwnie wyglądające produkty. Daj mi skalistą 
ścieżkę. Daj mi wszystkie problemy i słabości, któ-
re kierują mnie w ręce Boga. Ponieważ mam świa-
domość swojej niedoskonałości, jestem wdzięczna 
za doskonałego Zbawiciela, który patrzy na mnie 
oczami miłości, miłości doskonałej, która odmie-
niła moje życie. 

Joyce Suttin jest nauczycielką i 
pisarką, mieszka w San Antonio (USA). ■1. Patrz Księga Rodzaju 3:1-24

Joyce Suttin

12



PODRÓŻ W KIERUNKU 
PROSTOTY 

Amanda White

Niedawno, w drodze na siłow-
nię, słuchałam pro gramu 
w radiu chrześcijańskim. 
Każdego dnia, zadają pytanie, na które 
ludzie odpowiadają telefoniczne lub 
poprzez stronę radia na Facebook’u. 
Tego dnia pytanie było proste: „Na co 
czekasz z niecierpliwością?”

Odpowiedzi słuchaczy były proste, 
ale pokrzepiające. Jedna słuchaczka, 
na przykład, stwierdziła, że z utęsk-
nieniem czeka na filiżankę herbaty w 
nocy kiedy jej dzieci są już w łóżkach. 

To natchnęło mnie do rozmyślania 
o prostych rzeczach w życiu. W grun-
cie rzeczy, to na co wszyscy czekamy z 
niecierpliwością to małe sprawy. Uścisk 
dziecka lub męża/żony po długim 
dniu. Filiżanka herbaty lub kawy rano. 
Świecące słonko po tygodniu deszczo-
wej pogody, dzięki czemu możemy 
w końcu rozwiesić i wysuszyć pranie. 
Wygodne łóżko aby wśliznąć się w nocy. 

Odświeżający prysznic. Świeżo skoszony 
trawnik. Kolacja w restauracji. 

Takie małe sprawy są częścią Bożej 
miłości do mnie, tak samo jak większe 
dary, które Bóg czasem zsyła na moją 
drogę. Dobrze ujął to R.L. Stevenson: 
„Najlepsze rzeczy w życiu są najbliżej: 
Oddech w nozdrzach, światło w oczach, 
kwiaty u stóp, czekające obowiązki, 
czy ścieżka dobra rozpościerająca się 
tuż przed nami. A więc nie chwytaj za 
gwiazdy, lecz czyń proste, powszednie 
uczynki w życiu i bądź pewny, że co-
dzienne obowiązki i chleb powszedni to 
najsłodsze rzeczy w życiu.”

Oczywiście, czasem czekamy na wiel-
kie i ekscytujące rzeczy, jak na przykład 
nadchodzące wakacje czy wizyta u przyja-
ciół lub krewnych. Ale częściej, to proste 
codzienne rzeczy przynoszą nam radość 
i uśmiech na twarzy. Wpajam  sobie, że 
muszę częściej myśleć o takich drobnost-
kach i doceniać je bardziej, ponieważ tak 

łatwo zatracają się pośród całego szaleń-
stwa życia. Nie jest to nowe odkrycie, ale 
jedno z tych, które muszę często sobie 
przypominać, ponieważ jest to jedna z 
tych ważnych zasad życia i szczęścia, które 
tak często umykają, kiedy większe i bar-
dziej stresujące kwestie przytłaczają mnie 
lub przesłaniają moje pole widzenia.

Postanowiłam zacząć małymi krocz-
kami. Postanowiłam skorzystać z rady 
słuchaczki radiowej. Tej samej nocy, 
kiedy dzieciaki były już w łóżkach, wy-
gospodarowałam kilka minut na relaks 
z filiżanką herbaty. Czerpałam przyjem-
ność z każdego łyczka!

Szukam też prostoty na mojej dro-
dze duchowej. Proste rzeczy w życiu 
sprawiają mi radość. Może to co proste 
sprawi też radość Bogu?

Amanda White pracuje jako 
kierownik biura, mieszka w 
Sydney w Australii. ■
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Szybkie spojrzenie wstecz… 

Jeśli czujesz, że popełniasz błędy, 
zawodzisz w tym lub tamtym, nie 
jesteś sam. Boży bohaterowie w 
Biblii czynili podobnie, ale uczy-
li się na swoich błędach. Gdy 
tak tkwili pośród niespełnionych 
marzeń i zawiedzionych nadziei, 
przyszedł do nich Bóg i dał im 
nowy powód do życia. Tak czy-
ni Bóg kiedy porzucamy własne 
plany i decydujemy się na wypró-
bowanie Jego planu. Daje nam 
cele, aby pomóc nam rozwijać się 
i kroczyć we właściwym kierun-
ku. Pomaga nam też osiągnąć te 
cele. Oddaj mu swoje życie i serce 
i pozwol Mu obdarzyć cię całym 
dobrem, który dla ciebie zaplano-
wał.—Nana Williams

Chwile wyciszenia

NAprZÓd W 
NOWY rOK

Ucz się z przeszłości, żyj teraźniejszo-
ścią, miej nadzieję na przyszłość.
—Albert Einstein (1879–1955)

Świat jest książką, która na każdym 
kroku obraca stronę.
—Alphonse de Lamartine (1790–1869)

Pewna starsza kobieta , pośliznęła się i 
upadła na ruchliwą ulicę. Kilku ludzi 
natychmiast ruszyło jej z pomocą, ale 
kobieta szybko sama zaczęła się pod-
nosić. 

„Nic mi nie jest,” zapewniła ludzi 
nadbiegających jej z pomocą. „Zawsze 
upadam do przodu, nigdy do tyłu.”

Kiedy „upadamy”, zamiast roz-
wodzić się nad błędem czy krzywdą, 
czerpmy naukę z tego doświadczenia i 
patrzmy w przyszłość.
—Abi May

Pewne spojrzenie w górę…

Szansę na nowy początek otrzymu-
jemy nie tylko z nadejściem nowego 
roku, lecz także każdego ranka, kiedy 
się budzimy. Mamy szansę zacząć na 
nowo, jeszcze raz.—Sentencje o sukcesie

Wielką sztuką życia jest umiejętność 
uchwycenia dobra, które jest w na-
szym zasięgu.
—Samuel Johnson (1709–1784)

Traktuj  każdy dzień tak jak by był ca-
łym życiem, a nie tylko jego częścią; 
ciesz się dniem dzisiejszym i pracuj 
nad jego ulepszeniem, nie śpiesz się 
do tego co będzie jutro.
—Jean Paul (1763–1826)

Starajmy się być jak aniołowie, “w 
pełni umocnieni Jego chwałą”,1 stąpa-
jący po ziemi jako zwycięzcy, zdolni 
do wszystkiego za sprawą Chrystusa, 
który nas umacnia.2

—John Trapp (1602–1669)

1. List do Kolosan 1:11

2. Patrz List do Filipian 4:13

3. http://www.auroraproduction.com/en/p/moments-morning
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Wszyscy nosimy w sobie przyszłość, 
nadzieje, marzenia, dobro i zło, po-
tencjał tworzenia lepszego świata, 
musimy tylko dokonywać prawi-
dłowych wyborów, musimy chcieć 
ponosić  konsekwencje tych wybo-
rów, oraz szukać i realizować cele. 

Wszyscy, w pewnym momencie 
naszego życia, szukamy miłości. I 
miłość przychodzi do nas. Ale jak 
ją wtedy traktujemy? Miłość może 
przyjść do nas we wspaniałej kró-
lewskiej osłonie niczym księżna, 
albo w łachmanach niczym żebrak 
lub niewolnik. Nie możemy decy-
dować o tym kim jesteśmy, kiedy 
i gdzie urodziliśmy się, ale sami 
wybieramy to jak żyjemy i kim bę-
dziemy na końcu ścieżki naszego 
życia.
—Colin C. Bell

Nigdy nie wahaj się nad powie-
rzeniem znanemu Bogu nieznanej 
przyszłości.
—Sentencje o sukcesie 

Następnie, pewny krok naprzód.

Wiara daje nam odwagę, aby stawiać czoła 
teraźniejszości z pewnością siebie, a przy-
szłości - z nadzieją.—Sentencje o sukcesie

Mogę iść gdziekolwiek – o ile droga bę-
dzie prowadzić naprzód
—David Livingstone (1813–1873)

Nauczycielka zabrała uczniów szkoły 
podstawowej do auli na lekcję inną niż 
wszystkie. Stojąc u stóp schodów pro-
wadzących na scenę, zapytała, „Kto jest 
dobry w skakaniu?” 

Sporo rąk uniosło się do góry. 
„Dobrze, a czy ktokolwiek z was 

potrafiłby skoczyć na scenę z miejsca, 
gdzie teraz stoimy?”, pytała dalej. 

Tym razem, nikt nie podiósł ręki.
„Ja potrafię i zaraz pokażę wam jak,” 

powiedziała. Zaczynając od stóp scho-
dów prowadzących na scenę, nauczy-
cielka przeskoczyła na pierwszy scho-
dek. Następnie na drugi, i tak dalej aż 
dotarła na szczyt schodów. 

Jest wiele takich rzeczy, które moż-
na osiągną tylko krok po kroku, stop-
niowo. Kiedy stoisz w obliczu znie-
chęcającego zadania, albo zbyt stro-
mej drogi, dąż do celu krok po kroku. 
—Abi May

Panie, kiedy wzywasz nas, abyśmy żyli 
i działali dla Ciebie,

Daj nam mądrość pamiętania,
Że to nie początek 
Lecz wierne trwanie w zadaniu
Jest najważniejsze w Twoich oczach,
Trwanie aż do czasu ukończenia 

zadania
Najlepiej jak tylko potrafimy;
Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
Który oddał Swoje życie dla nas
Aby dokończyć twojego dzieła. 
—Sir Francis Drake (c. 1540–1596)

Artykuł ten oparty jest na frag-
mentach antologii, „Poranne 
chwile”, którą można zamówić w 
angielskiej i hiszpańskiej wersji 
językowej.3 ■
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Pozdrowienia od Jezusa

Śnij
nowymi 
marzeniami 
W życiu najważniejsze są małe decyzje, które podej-
mujesz każdego dnia. Decyzje podjęte w przeszłości 
zostały już podjęte, ale każdy dzień może być nowym 
początkiem. Niezależnie od tego co działo się do te-
raz, teraz masz szansę na dokonanie prawidłowych 
wyborów. 

Nie marnuj czasu na uśmierzanie bólu błę-
dów i złych decyzji z przeszłości. To tylko osłabi 
twoją moc czynienia dobra, które możesz dziś 
uczynić. Nie zmienisz przeszłości, ale możesz 
zadecydować o przyszłości, tu i teraz, a więc wy-
korzystaj teraźniejszość w pełni. 

Ucz się na błędach przeszłości, ale pozostaw je 
dziś za sobą. Przebacz tym, którzy cię skrzywdzili 
i proś o przebaczenie tych, którym ty wyrządziłeś 
krzywdę. Nie będzie to łatwe, ale nie odkładaj 
tego; zrób to dziś. Odwagę i nadzieję znajdziesz 
we Mnie i w Moim Słowie. Śnij dziś nowymi 
marzeniami. Wyznacz dziś nowe cele. Poświeć 
dziś swój czas na to co naprawdę jest istotne w 
życiu. Okaż dziś miłość swojej rodzinie. Bądź 
dziś przyjacielem. Od dziś, bardziej się staraj. 

Z Moją pomocą, twoja przyszłość może 
obfitować w poczucie spełnienia i satysfak-
cji, które zrekompensuje wszelkie mimnio-
ne rozczarowania – a to wszystko może za-
cząć się już dziś. 


