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K I L K A  S Ł ÓW  O D  R E DA KC J I 
smakowanie owocu

Kilka lat temu, magazyn Activated opublikował spe-
cjalną serię na temat tego co Paweł w swoim liście do 
Galatów nazwał owocami Ducha Świętego.1 Poszcze-
gólne wydania obejmowały kolejno kwestię miłości, 
radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, 
wierności, łagodności i opanowania.2 Zdaliśmy sobie 

sprawę z tego, że nie zgłębiliśmy pojęcia owocu samego w sobie. Dlatego też, to 
wydanie poświęcone będzie temu tematowi. 

Biblia nawiązuje do dosłownych owoców – takich jak oliwki, winogrona i 
figi – wielokrotnie. Oprócz tego, słowo owoc często jest używane metaforycznie 
dla opisu działań, wyników i osiągnięć postaci. 

W czasie Swojej ostatniej nocy na wolności ze Swoimi uczniami przy Ostat-
niej Wieczerzy, Jezus poleca Swoim uczniom, aby przynieśli owoc: „Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i 
owoc przynosili, i by owoc wasz trwał.”3 W jaki sposób Chrześcijanin przynosi 
owoc? Poprzez wzrastanie w podobieństwie do Jezusa – innymi słowy, poprzez 
stawanie się podobnym do Jezusa – oraz poprzez szerzenie Jego królestwa na 
ziemi, w słowach i czynach. 

Jest to spore wyzwanie, ale Jezus nie zostawia nas samych z tym zadaniem. 
Jezus jest winoroślą, my jesteśmy gałęziami. Gałąź czerpie siłę, wartości odżyw-
cze, ochronę i energię z winorośli. Jesteśmy Jego uczniami i kiedy pozostajemy 
z Nim związani, owoc ujawnia się w naszym życiu, w naszym charakterze i w 
naszych priorytetach. Kiedy spędzamy czas z Jezusem i lepiej Go poznajemy, 
upodobniamy się do Niego, Jego cel staje się naszym celem, czujemy się w obo-
wiązku przekształcać naszą wiarę w czyny. 

Samuel Keating 
Redaktor Naczelny

1. Patrz List do Galatów 5:22-23

2. Wydania Luty-Październik 2013, dostępne na stronie www.activated.org.

3. Ewangelia wg św. Jana 15:16
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Jednym z moich najprzy-
jemniejszych  wspomnień 
z dzieciństwa jest leżenie na 
ławce pod babciną altaną z winorośli 
w gorący letni dzień i pałaszowanie 
świeżych winogron. Kilka lat później, 
kiedy przeprowadzałam się do winnicy 
we Włoszech, wyobrażałam sobie, że 
znajdę tam wiele wygodnych ławek do 
leżenia. Ku mojemu zdziwieniu, przy-
byliśmy do miejsca przypominającego 
jałowe pola. Ponad korzeniami wysta-
wały tylko maleńkie główki winorośli. 
Wytłumaczono mi, że winorośle przy-
cina się do samej ziemi każdego roku po 
zbiorach, aby zwiększyć plon. Nie był 
to piękny widok, ale było to żyzne pole. 

Kiedy rozpoczął się okres wzrostu, 
byłam zdumiona tym jak szybko ko-
rzenie rodziły nowe winorośle pod 
wpływem ciepłego toskańskiego słoń-
ca.  Wąsy winorośli szybko rozprze-

Wyraźnie widać w rozdziale 15 
Ewangelii wg św. Jana, że Bóg zna 
się na przycinaniu winorośli. Jeśli nie 
przynosimy owoce, wycina. Kiedy 
przynosimy owoce, przycina. Tak czy 
tak, podejmuje działanie. 

Są takie chwile, kiedy nasze plany 
krzyżują się i tylko na Nim może-
my polegać. Coś niespodziewanego 
wytrąca nas z równowagi; tragedia, 
choroba, zdrada lub porażka wymie-
rza nam cios. Czujemy jak wszystkie 
piękne liściaste gałęzie są ucinane do-
póki to co nie zostanie to ściernie na 
pozornie jałowej ziemi. 

Ale potem, nadchodzi właściwy 
czas. Pojawia się słońce. Spada deszcz. 
Uświadamiamy sobie, że w Nim jest 
wszystko czego potrzebujemy. Zaczy-
na się cud nowego życia i rozwoju. 

Joyce Suttin jest nauczycielką 
i pisarką. Mieszka w San Anto-
nio w stanie Teksas (USA). ■

Winorośl

1. Ewangelia wg św. Jana 15:1-2

strzeniły się po polach. W miejscach 
jałowej ziemi, nagle pojawiły się buj-
ne gąszcze winorośli z zielonymi wi-
nogronami, z których miało powstać 
wspaniałe wino. 

Kiedy wspominam Toskanię, na 
myśl przychodzi mi fragment Ewan-
gelii wg św. Jana: „Ja jestem prawdzi-
wym krzewem winnym, a Ojciec mój 
jest tym, który [go] uprawia. Każdą 
latorośl, która we Mnie nie przynosi 
owocu, odcina, a każdą, która przy-
nosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfitszy.”1 

Jestem kiepskim ogrodnikiem, 
ponieważ nie lubię przycinać roślin. 
Pozwalam swoim krzewom róż roz-
rastać  się niezgrabnie. Przeganiam 
każdego, kto pojawia się w drzwiach 
chcąc przyciąć nasze drzewa. Pozwa-
lam swoim bylinom rosnąć dziko. Lu-
bię niekontrolowany rozwój żywych 
organizmów i nie lubię decydować co 
należy przyciąć. 

Joyce Suttin
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bujemy jeść, aby mieć siłę fizyczną, tak 
samo musimy posilać się i pić ze Słowa 
Bożego, aby mieć siłę duchową. 

„Jak niedawno narodzone nie-
mowlęta pragnijcie duchowego, nie-
sfałszowanego mleka, abyście dzięki 
niemu wzrastali ku zbawieniu.”5 Kie-
dy jesteśmy słabi duchowo, często 
wynika to z tego, że tak naprawdę 
nie zajadamy się, nie wypełniamy się 
i nie wzmacniamy się dobrą, zdrową, 
odżywczą i krzepiącą prawdą Słowa 
Bożego. Jesteśmy tak bardzo zajęci 
innymi sprawami, że zaniedbujemy 
nasze źródło inspiracji, duchowy po-
karm, który potrzebujemy ze Słowa. 

Jeśli szczerze szukamy Boga, kiedy 
czytamy Jego Słowo, On przemówi 
do nas za jego pośrednictwem. A im 
bardziej pokochamy Jego Słowo i im 

rozwinąć naszą relację z Nim. Dzięki 
Słowu Bożemu pozostajemy w zgo-
dzie z Bogiem. Dzięki Słowu Bożemu 
możemy postępować według Jego 
woli. Jeśli będziemy słuchać  Boga i 
Jego Słowa i przestrzegać Jego prawdy, 
będziemy szczęśliwi i błogosławieni.2

Jezus powiedział, „Słowa, które 
Ja wam powiedziałem, są duchem i 
są życiem.”3 Jego Słowo jest życiem 
Boga. Daje nam życie duchowe, po-
karm, siłę i zdrowie. Dlatego też, 
dobra, zdrowa, zrównoważona dieta 
Jego Słowa jest niezbędna, jeśli chce-
my rozwijać się i być blisko Niego. 

Jezus nazywany jest „Słowem” w 
Biblii.4 Jezus jest Słowem, Duchem i 
życiem i każdego dnia potrzebujemy 
Jego dawki, jeśli chcemy rozwijać się i 
być zdrowi duchowo. Tak jak potrze-

Słowo Boże to najpotężniej-
sza prawda na ziemi.—Słowa, 
które zawierają duszę i życie Boga 
Samego.1 Słowo Boże jest duchową 
iskrą Boga, która rozpala nas Jego 
życiem, światłem i mocą. Czytanie, 
przyswajanie i podążanie za Słowem 
Bożym to jedna z najważniejszych 
rzeczy, którą możemy zrobić, aby 

1. Patrz Ewangelia wg św. Jana 4:24

2. Patrz Ewangelia wg św. Jana 15:11; 13:17

3. Ewangelia wg św. Jana 6:63

4. Patrz Apokalipsa św. Jana 19:13; 

Ewangelia wg św. Jana 1:1,14

5. 1 List św. Piotra 2:2

6. Księga Psalmów 119:130

7. Księga Jeremiasza 15:16

8. Księga Hioba 23:12

9. Ewangelia wg św. Łukasza 10:42

POKARM 
DUCHOWY

David Brandt Berg, adaptacja
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bardziej będziemy je studiować i posi-
lać się nim, tym bardziej rozwiniemy 
się duchowo i tym bardziej dostrzeże-
my, że Bóg za pośrednictwem Swoje-
go Słowa pisanego może do nas mó-
wić wyraźnie i bezpośrednio.  

Pan ożywia Swoje Słowo i prze-
mawia do nas bezpośrednio, dając 
nam wskazówki na temat naszych 
problemów i odpowiedzi na nasze 
modlitwy,  kiedy czytamy Jego Słowo. 
Kiedy pomaga nam je zastosować w 
jakiejś sytuacji, Słowo nagle staje się 
żywe. Biblia przestaje być zbiorem 
zwykłych słów, czy też słów, które 
tylko przemykają przez naszą głowę. 
Słowo Boże dociera  do naszego serca 
i naprawdę zaczynamy je rozumieć. 
„Przystępność Twoich słów oświeca i 
naucza niedoświadczonych.”6

Prorok Jeremiasz powiedział, Ile-
kroć otrzymywałem Twoje słowa, 
pochłaniałem je, a Twoje słowo sta-
wało się dla mnie rozkoszą i rado-
ścią serca mego.”7 Hiob powiedział, 
„Nie gardzę nakazem warg Jego  
i w sercu słowa ust Jego chowam.”8

Jezus powiedział, „A potrzeba mało 
albo tylko jednego. Maria obrała najlep-
szą cząstkę, której nie będzie pozbawio-
na.”9 Czym jest to „jedno”, które Maria 
wybrała? Usiadła u stóp Jezusa i słuchała 
Jego słów. Spoczywanie w Panu i siedze-
nie u Jego stóp i słuchanie Jego głosu i 
Jego Słowa jest tak bardzo potrzebne. 
Słowo Boże jest takie ważne. 

David Brandt Berg (1919–1994) 
był założycielem TFI, chrze-
ścijańskiej wspólnoty wiary. ■

„Duchowy pokarm jest niezbędny do 
duchowego przetrwania.”
—Dallin H. Oaks (ur. 1932)

Bóg jest obecny wszędzie wokół nas. 
Bóg może przenikać i wplatać się we 
włókna ludzkiej osobowości w taki 
sposób, że ci, którzy są otoczeni Jego 
kochającym towarzystwem nigdy nie 
będą sami.—Dallas Willard (1935–2013)

„Nie jesteśmy istotami ludzkimi, które 
miewają duchowe doświadczenia, lecz 
istotami duchowymi doświadczający-
mi ludzkiego losu.”—Pierre Teilhard de 
Chardin (1881–1955)

„Istnieje wiele sposobów za sprawą, któ-
rych Chrześcijanie są duchowo karmieni 
i Bóg nie ogranicza się do żadnej kon-
kretnej metody, aby dotknąć naszego 
serca, ujawnić nam coś, wzmocnić naszą 
wiarę, lub podnieść nas na duchu i 
zainspirować. Bóg chce komunikować 
się ze Swoimi dziećmi. Ważne jest to, 
że pozwalamy Mu przemawiać do 
naszych serc (poprzez duchowe wska-
zówki, które czytamy), oraz prowadzić 
się w naszej relacji z Nim i naszym życiu 
duchowym.”—Maria Fontaine, obecna 
współdyrektorka TFI ■
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Moc brzoskwini 

Kiedy miałam osiem lat wraz z moją rodziną obej-
rzałam dokument BBC przedstawiający grupę brytyjskich 
weteranów II Wojny Światowej, którzy walczyli w Północnej 
Afryce. Weterani opowiadali o swoich doświadczeniach z 
okresu wojny, głównie pokonywaniu głodu, przerażenia i 
deprywacji na ścieżce do zwycięstwa. Relacje te były poru-
szające, ale najbardziej niezapomnianą dla mnie historią 
była opowieść innego rodzaju. Opowiadał  ją wątły, siwy 
pan, który uśmiechnął się ciepło mówiąc, że dla niego 
najbardziej niezapomnianym doświadczeniem było otrzy-
manie brzoskwini!

Wyjaśnił, że jego oddział został pojmany przez armię 
włoską i przewieziony do Włoch. Włoska armia przepro-
wadziła ich przez ulice publicznie upokarzając. Przechod-
nie dołączali do włoskich żołnierzy, szydząc z nich, plując 
na nich, dając upust swojej złości i niechęci. 

 Nagle z szydzącego tłumu „wyszła młoda dziewczyna, 
wcisnęła brzoskwinię w moją dłoń, po czym uciekła za-
nim mogłem jej podziękować,” opowiadał weteran. „Była 
to najsmaczniejsza brzoskwinia jaką kiedykolwiek jadłem.” 

Weteran był w sędziwym wieku, ale w jego oczach po-
jawił się błysk, kiedy opowiadał o włoskiej dziewczynie, 
która okazała mu życzliwość w czasach głębokiej nienawi-
ści i wrogości pomiędzy dwoma walczącymi krajami.  W 

chwili wstydu i rozpaczy dla tego człowieka, ta bezimienna 
dziewczyna przeciwstawiła się presji społecznej wyciągając 
do niego rękę z prostym, szczerym darem współczucia. Pa-
trzyła na niego nie jak na żołnierza czy też wroga, lecz zra-
nionego człowieka, który potrzebuje życzliwości. Pamiętał 
tą brzoskwinię w kolejnych trudnych latach, kiedy wojna 
powoli dobiegała końca, a także później ilekroć potrzebo-
wał siły, aby mieć nadzieję, aby zapomnieć o krzywdzie i 
bólu wojny i aby zacząć nowe życie.    

Dziewczyna ta prawdopodobnie nie myślała o swoim 
czynie jako czymś ważnym; w końcu była to „tylko” brzo-
skwinia. Najprawdopodobniej nigdy nie myślała, że czło-
wiek do którego wyciągnęła rękę będzie cenić jej życzliwość 
przez resztę swojego życia, i że historia ta zostanie przedsta-
wiona w filmie dokumentalnym, który inspiruje innych, 
aby przekazywać tę historię dalej, tak jak ja to czynię. 

Apostoł Jakub opisał ten efekt domina pisząc, „Owoc 
zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają 
pokój.”1 Zaprowadzajmy pokój dzieląc się „brzoskwiniami” 
miłości i miłosierdzia, nawet kiedy jest to ryzykowne lub 
niekonwencjonalne, ponieważ „owoc sprawiedliwości”, któ-
ry zostanie zasiany – zmęczone dusze wzmocnione, smutne 
serca uradowane, samotni kochani - jest warty ceny. 

Elsa Sichrovsky jest pisarką-freelancerką. 
Wraz ze swoją rodziną  mieszka na Tajwanie. ■1. List św. Jakuba 3:18

Elsa Sichrovsky
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„Modlitwa w działaniu to miłość, 
a miłość w działaniu to posługa. 
Starajmy się dawać bezwarunko-
wo wszystko to co dany człowiek 
potrzebuje w danej chwili. Chodzi 
o to, aby zrobić coś, nawet nie-
wielkiego, aby okazać naszą troskę 
poprzez nasze działanie i poświę-
cenie naszego czasu. … Wszyscy 
jesteśmy dziećmi Boga, dlatego 
tak ważne jest dzielenie się Jego 
darami. Nie martwmy się tak bar-
dzo problemami, jakimi żyje świat, 
ale po prostu odpowiadajmy na 
potrzeby konkretnych ludzi. … To, 
co robimy, jest tylko kroplą w oce-
anie. Jednak gdyby tej kropli za-
brakło, ocean byłby o nią uboższy.”
—Matka Teresa (1910–1997)

Jak 
kwiaty
Siedziałem w salonie u 
przyjaciela, kiedy zauważyłem 
szkarłatno-czerwone kwiaty w wazo-
nie na stoliku. Byłem oczarowany ich 
urokiem. Kiedy wpatrywałem się w 
to piękne dzieło, miałem wrażenie, że 
słyszę głos Boga mówiący mi, Chcę, 
abyś był jak te kwiaty.

Później, kiedy myślałem o tych 
słowach i o tym jak widok prostego 
bukietu kwiatów może podnieść nas 
na duchu i zainspirować, przypo-
mniałem sobie słowa Jezusa, „Przy-
patrzcie się liliom na polu, jak rosną: 
nie pracują ani przędą. A powiadam 
wam: nawet Salomon w całym swoim 
przepychu nie był tak ubrany jak jed-
na z nich.”1 

Skoro lilie nie starają się, dlaczego ja 
to robię? Myślę, że dzieje się tak wtedy, 
kiedy odwracam swój wzrok od Boga 
i przestaję odzwierciedlać Jego światło 
i chwałę. Zaczynam robić coś własny-
mi siłami w pośpiechu i nieumyślnie 
zmierzam w złym kierunku. Sprawy 
nie układają się po mojej myśli. 

Kwiat błyszczy poprzez odzwier-
ciedlanie chwały Boga. Delikatnie 
kołysze się na wietrze, uśmiechając się 
do przechodniów i pokazując im mi-
łość, którą dał im Bóg. Kwiat nie jest 
bezczynny; nieustannie stara się przy-
swajać światło słoneczne i przekształ-
cać go w coś co może wykorzystać. 

Utrzymywanie kontaktu z Bogiem 
poprzez modlitwę jest konieczne, je-
śli chcemy rozwijać się tak jak lilie na 
polu. Wiele kwiatów przekształca się w 
owoc. Aby być owocnym, powinniśmy 
przyswajać światło Boże i pozwalać 
Duchowi Bożemu na to, aby zapy-
lił nas i innych. Jak napisał Timothy 
Keller w książce Every Good Endeavor, 
„Służyć Bogu w pracy tzn. pracować 
z wdzięcznym, radosnym, odmienio-
nym pod wpływem nauki i życia Jezu-
sa sercem w czasie wszystkich wzlotów 
i upadków – tzn. tańczyć z wiatrem i 
uśmiechać się w deszczu, oraz  umrzeć 
dla samego siebie, żeby inni mogli żyć.”  

Neeraj Khosla jest wychowaw-
cą, nauczycielem i trenerem w 
Indiach. ■1. Ewangelia wg św. Mateusza 6:28-29

Neeraj Khosla
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Uwielbiam awokado! Owoc 
ten jest nie tylko przepyszny, lecz także 
uniwersalny. Dodatkowo, awokado jest 
niezwykle zdrowe – jest to jedno z naj-
lepszych źródeł naturalnych tłuszczów 
i licznych witamin. 

W Chile, gdzie spędziłam wiele lat 
z okresu mojego dojrzewania, awoka-
do – nazywane tam „palta” – jest bar-
dzo popularne; dodaje się je do wielu 
dań, między innymi sałatek, kanapek, 
a nawet hot dogów. To niesamowite 
w jaki sposób dodanie kilku kawał-
ków awokado do sałatki, albo warstwy 
guacamole do burgera lub kanapki, 
może kompletnie przekształcić danie 
– z „normalnego jedzenia” otrzymu-
jemy coś wspaniałego. Przynajmniej, 
moim zdaniem. Awokado to jeden 

z podstawowych produktów w mojej 
diecie. Doskonale łączy się z niemal 
wszystkim. Jest cudowne samo w sobie 
jako przekąska, albo mały posiłek –wy-
starczy je przekroić na pół, oprószyć 
owoc solą i pieprzem, skropić  kilkoma 
kroplami cytryny i otrzymujemy coś 
doskonałego. 

Moim zdaniem, przekształcająca 
moc awokado w pewien sposób re-
prezentuje to co czynna życzliwość i 
współczucie dodaje naszemu życiu. Jest 
wiele rzeczy, które robimy w trakcie na-
szej pracy lub opieki nad naszą rodziną, 
albo będąc zaangażowanym obywate-
lem, które są dobre, miłe, troskliwe, 
potrzebne, lecz są też te które są nijako 
„standardowe”. 

Na przykład, kiedy codziennie wi-

dzimy jakiś znak, po jakimś czasie 
staje się on niczym tapeta i przestaje-
my go tak naprawdę dostrzegać. Cza-
sem, rzeczy, które robimy dla innych 
wokół nas stają się właśnie takie. Nie 
jesteśmy wyraźnie świadomi tego co 
robimy dla innych, kiedy to robimy, 
a odbiorcy nie są wyraźnie wdzięczni 
za to co robimy. Albo, czasem, rzeczy, 
które inni robią dla nas nie są przez 
nas właściwie zauważane i doceniane. 
Tak czy tak, kiedy postaramy się trochę 
bardziej i dodamy “odrobinę” awoka-
do w formie, na przykład, kilku słów 
serdeczności lub uznania, poczujemy 
ogromną różnicę. 

Niedawno, wracałam do domu 
autobusem po kilku dniach wizyty w 
pobliskim mieście. Jestem doświad-

AWOKADO
Jessie Richards
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czoną podróżniczką i całkiem dobrze 
radzę sobie z długimi wycieczkami, ale 
oczywiście wolę, kiedy podróżuję sie-
dząc na miejscu z pustym siedzeniem 
obok mnie. Usadowiłam się na swoim 
siedzeniu. Autobus wyglądał na niemal 
pełny, ale nikt jeszcze koło mnie nie 
usiadł … jednak po chwili podszedł 
do mnie młody człowiek i zapytał czy 
może usiąść obok mnie. Odpowiedział 
mu, „Tak, proszę,” a on uśmiechnął się 
i odparł, „Nikt nigdy w życiu nie odpo-
wiedział mi używając słowa ‘proszę’. To 
niezwykle pokrzepiające.” Staram się 
być miła dla nieznajomych – obcy lu-
dzie wielokrotnie byli dla mnie uprzej-
mi – i ucieszyło mnie to, że mogłam 
stworzyć miłe wspomnienie dla kogoś. 

Młody człowiek usiadł na swoim 

miejscu, zaczęliśmy rozmawiać, przez 
chwilę zatopiliśmy się w miłej rozmo-
wie, po czym każdy z nas założył słu-
chawki na uszy oddając się relaksowi. 
Między nami zapanowała ciepła at-
mosfera – o wiele lepsza od drażniącej 
atmosfery, która panuje, kiedy wraz 
z siedzącym obok nas nieznajomym 
pasażerem potrącamy się łokciami 
opartymi na małym oparciu pomiędzy 
małymi siedzeniami. Nasza podróż 
przebiegła gładko i kremowo, niczym 
awokado. 

Pewnie słyszeliście o „zasadzie Pa-
reto”, znanej też jako „zasada 80/20”, 
która mówi, że około 80% naszej 
skuteczności wynika z 20% naszych 
starań. Myślałam o tej zasadzie w 
odniesieniu do awokado. Moim oso-

„Jesteśmy stworzeni w ten sposób, że takie 
proste akty dobroci, jak przekazanie jakiejś 
sumy na cele dobroczynne lub wyrażenie 
komuś wdzięczności mają trwały i pozy-
tywny wpływ na nasz nastrój. Kluczem do 
życia szczęśliwego jest życie dobre – życie 
w stałym związku, wykonywanie ciekawej 
pracy i dobre relacje z ludźmi.”—Paul Blo-
om (ur. 1963), profesor psychologii i kongni-
tywistyki na Uniwersytecie Yale

W 1906, włoski ekonomista 
Vilfredo Pareto zauważył, że 
80% ziemi we Włoszech jest w 
posiadaniu 20% obywateli, oraz że 
80% groszku w jego ogródku pochodzi z 
20% strąków. Zasadę Pareto – mówiącą, 
że 80% wyników wypływa z 20% przy-
czyn – obserwuje się i bada w różnych 
dziedzinach, między innymi, w marke-
tingu i sprzedaży, zarządzaniu, ekonomii 
oraz technologii.

bistym zdaniem, pomimo że zwykle 
awokado stanowi około 20% lub 
mniej zawartości posiłku, warte jest 
80% przepysznego smaku. Wracając 
do świadomej i czynnej życzliwości, 
można powiedzieć, że kiedy dokonu-
jemy „rutynowego” uczynku, poprzez 
dodanie kilku słów i osobistego po-
dejścia, 20% wysiłku w prosty sposób 
przełoży się na 80% tego co druga 
osoba zapamięta z kontaktu. 

Jessie Richards brała udział w 
tworzeniu Activated w latach  
2001 – 2012. Jest też autorką i 
redaktorką materiałów publi-
kowanych na łamach  innych 
chrześcijańskich  magazynów 
i stron internetowych. ■

80/20
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pięciu lat od czasu posadzenia – i potrzeba mniej więcej 
tyle samo czasu, aby otworzyć nowy biznes. Kiedy młode 
drzewo owocowe rośnie wymaga ochrony przed różnymi 
zagrożeniami takimi jak szkodniki, ekstremalne warunka-
mi klimatyczne, susza, powódź, lub zbyt duża albo zbyt 
małą ilość światła słonecznego. Początek czegokolwiek jest 
najtrudniejszy. W początkowych etapach jakiegokolwiek 
przedsięwzięcia, konieczna jest szczególna troska i uwaga. 
Wszystko staje się łatwiejsze i możemy poczuć się pewniej, 
kiedy „drzewo” rośnie. 

Przejdźmy do tematu zapylenia – rozmnażania roślin. 
Chodzi o pozostawienie spuścizny kolejnemu pokoleniu. 
Większość rolników, wykorzystuje pszczoły do roznoszenia 
pyłku kwiatowego, ale są też inne owady i ptaki, które rów-
nie dobrze wykonują to zadanie. My, tak jak kwiat, musi-
my się otworzyć na nowe możliwości. Kiedy kwiat otwiera 
pączek, nie ma pewności, że zostanie kiedykolwiek zapy-
lony, ale jest gotowy, kiedy nadchodzi okazja. Na wiosnę, 
drzewo owocowe rozwija swoje kwiaty i staje się inspiracją 
dla pikników, poezji i śpiewu. 

Dowiedziałem się, że istnieją dwa rodzaje drzew owoco-

Niedawno z zafascynowaniem czytałem na 
temat tego w jaki sposób poprzez badanie skrzydeł motyla 
naukowcy odkryli sposób na wytwarzanie skuteczniej-
szych produktów wodoszczelnych, takich jak płaszcze 
przeciwdeszczowe czy części samolotowe. Pomyślałem, 
że ja też mógłbym nauczyć się czegoś z natury i zacząłem 
zgłębiać temat drzew owocowych. 

Dowiedziałem się, że każdy rodzaj drzewa owocowe-
go ma swoje własne wymagania co do gleby, wilgotności, 
światła słonecznego, oraz zapylaczy. Przekonałem się też, że 
każdy projekt trzeba studiować odrębnie, aby dowiedzieć 
się co sprawdzi się w konkretnej sytuacji. Trzeba poznać 
położenie oraz sytuację obszaru, na którym chcemy rozpo-
cząć nasz projekt. Dlatego też, nowe firmy płacą ogrom-
ne pieniądze doradcom, którzy pomagają im określić co 
sprawdzi się w obszarze, w którym zamierzają się rozwijać. 

Potrzeba cierpliwości, aby zebrać owoce – od dwóch do 

owocowe 
Lekcje

1. Patrz Księga Psalmów 1:3

2. Patrz List do Galatów 5:22-23

3. http://elixirmime.com

Curtis Peter van Gorder
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wych – samopylne (na przykład morela), oraz obcopylne 
(na przykład jabłoń). Ale nawet wśród rodzaju samopylne-
go, słodszy i zdrowszy owoc często może być wynikiem za-
pylenia z innego źródła. Możemy to porównać do uzyski-
wania pomocy od innych, kiedy chcemy aby nasz projekt 
był bardziej owocny. Ci którzy próbują zrobić wszystko 
sami, szybko się męczą i frustrują. W przypadku większości 
przedsięwzięć, aby były one skuteczne, potrzeba zespołu. 

Hodowcy roślin przykładają szczególną uwagę do tej 
części procesu hodowlanego poprzez sadzenie kompatybil-
nych drzew obok tych, które chcą zapylić. Wielu hodow-
ców sadzi w pobliżu dzikie jabłonie, ponieważ ich pyłek 
kwiatowy jest przyjmowany przez większość jabłoni. Moż-
na by powiedzieć, że dobre pomysły i owocne wyniki czę-
sto pochodzą od nieoczekiwanych źródeł lub ludzi. Bądźcie 
gotowi na niespodzianki!

Mój starszy japoński sąsiad poprosił mnie i kilku przyja-
ciół o pomoc przy jego drzewach morelowych, na których 
pojawiły się pączki i małe kwiaty. „Kiedy zobaczycie trzy 
pączki wyrastające z gałęzi,” poinstruował, „oderwijcie dwa 
i je wyrzućcie.” Wtedy, wydawało się to marnotrawstwem, 

ale w rezultacie pojawiło się jedno wielkie drzewo zamiast 
trzech małych. Pozostałem wierny temu konceptowi. Mo-
żemy zbytnio urozmaicać. Tymczasem, wiele przemawia za 
koncentrowaniem się na naszym głównym celu.  

Aby być naprawdę owocnym, musimy być jak drzewo 
zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swo-
im czasie.1 Musimy czerpać nasze duchowe pożywienie 
ze źródła. Gdybyśmy byli baterią  telefonu komórkowe-
go, oznaczałoby to podłączenie do źródła zasilania w celu 
ponownego naładowania. Gdybyśmy byli winoroślą, ozna-
czałoby to zapuszczenie korzeni w żyznej ziemi. Jako lu-
dzie, musimy czerpać siłę i duchowe wsparcie z naszego 
źródła – naszego Stwórcy. Możemy to czynić poprzez czy-
tanie i rozważanie Jego Słowa oraz poprzez modlitwę. Wte-
dy zaczynamy przynosić owoce Ducha Świętego, którymi 
są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie,2 dzięki czemu jesteśmy 
naprawdę skuteczni w naszych wysiłkach. 

Curtis Peter van Gorder jest scenarzystą i 
aktorem mimicznym3 w Niemczech. ■

Szczęśliwy mąż,  
który nie idzie za radą występnych,  
nie wchodzi na drogę grzeszników  

i nie siada w kole szyderców,  
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,  

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.  
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,  

które wydaje owoc w swoim czasie,  
a liście jego nie więdną:  

co uczyni, pomyślnie wypada.  
Nie tak występni, nie tak:  

są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.  
Toteż występni nie ostoją się na sądzie  

ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,  
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,  

a droga występnych zaginie.
 —Księga Psalmów 1 
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„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem.”1 

To jest ważna życiowa lekcja. To naprawdę dobra wia-
domość … a zarazem nie tak dobra. Niezależnie od tego 
jak czujesz się w tym momencie, w jakiej porze życia jesteś, 
w pewnym momencie możesz spodziewać się zmiany, po-
nieważ jak wiemy pory przychodzą i odchodzą. 

Kiedy Król Salomon pisał powyższą księgę, podał licz-
ne przykłady pór i sposobów w jakie nasze życie może się 
zmienić: 

Jest czas rodzenia i czas umierania,  
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,  
czas zabijania i czas leczenia,  
czas burzenia i czas budowania,  
czas płaczu i czas śmiechu,  
czas zawodzenia i czas pląsów,  
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,  
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,  

czas szukania i czas tracenia,  
czas zachowania i czas wyrzucania,  
czas rozdzierania i czas zszywania,  
czas milczenia i czas mówienia,  
czas miłowania i czas nienawiści,  
czas wojny i czas pokoju.2

Jedna z najpiękniejszych obietnic w Biblii znajduje się 
w tym samym rozdziale: „Uczynił wszystko pięknie w swo-
im czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak 
jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje 
od początku aż do końca.”3

Lubię fragment mówiący „nie pojmie człowiek.” Kiedy 
byłam nastolatką, miałam tyle planów i pomysłów na to 
jak chciałabym, aby wyglądało moje życie. Większość po-
mysłów, które miałam były dobre. Nie marzyłam (tylko) o 
byciu sławną czy bogatą. Chciałam też móc śpieszyć wszę-
dzie tam, gdzie potrzebna była pomoc na świecie. Chcia-
łam pomagać sierotom i zwalczać biedę. Myśląc o posiada-
niu dzieci, chciałam je wychować w afrykańskiej wiosce, 
gdzie wszyscy razem byśmy pracowali, aby pomóc rozwijać 
się tamtejszej społeczności. Tego chciałam. Wydawały się 
być to dobre marzenia, czasem wciąż wydają się być dobre. 

1. Księga Koheleta 3:1

2. Księga Koheleta 3:2-8

3. Księga Koheleta 3:11

PORY 
ŻYCIA

Mara Hodler
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Ale Bóg miał dla mnie plan, którego nie pojęłam. 
Wciąż patrzę jak ten plan rozwija się, ale nauczyłam się, 

że Boży zamysł jest o wiele bardziej dalekosiężny aniżeli co-
kolwiek co mogłabym zrozumieć. Przekonałam się, że Bóg 
jest obecny zarówno w porze zasiewu jak i w czasie żniw. I 
uświadomiłam sobie też, że obie pory powtarzają się. 

Rolnik sieje swoje rośliny każdej wiosny i zbiera plony 
każdej jesieni. Co roku. Nie denerwuje się, że sieje znowu 
w kolejnym roku. Nie krzyczy sfrustrowany. Robiłem to w 
zeszłym roku! Dlaczego znowu? Na jesień, kiedy nadchodzi 
czas na zebranie plonów, nie mówi sobie w duchu, Świet-
nie! Nigdy nie będę musiał robić tego ponownie! Rolnik wie, 
że cykl będzie powtarzać się co roku i jest z tym pogodzony. 

Wszyscy powinniśmy pogodzić się z porami w naszym 
życiu. Jest czas na śmiech i jest czas na płacz, jest czas na 
sianie i jest czas na zbieranie plonów, jest czas na dawanie i 
jest czas na otrzymywanie. To wszystko nastąpi. 

W Teksasie, gdzie mieszkam, pogoda jest zwariowana. 
Jednego dnia jesteś w krótkich spodenkach. Kolejnego 
dnia wyjmujesz ubrania zimowe, ponieważ przechodzi 
zimny front. W upalne dni, takie jak dziś, trudno pamię-
tać, że bywa też tutaj zimno – lodowato zimno. 

Tak samo jest z porami życia. Kiedy nadchodzą smutne 
czasy, trudno pamiętać o tym, że jest też dużo szczęścia. 
Kiedy coś się nie udaje, łatwo zapomnieć o tym wszystkim 
co się udało. 

Dla Boga, jedna pora nie jest cenniejsza od drugiej. On 
może wykorzystać każdą porę w naszym życiu, aby realizować 
Swój zamysł. Czasem myślę, że Bóg sprzyja mi, kiedy wszyst-
ko się układa, a nieszczęście oznacza, że popadłam u Niego 
w niełaskę. Ale z doświadczenia wiem, że tak nie jest. Wielki 
artysta wykorzystuje piękne, jasne kolory – czerwienie, żółcie, 
filety i niebieskości – aby wyrazić inspirację, ale nie bez kon-
trastu czerni, stonowanych szarości i rozmytej bieli. 

Musimy zaufać Artyście. Jego dzieło mówi za siebie. 
Wielokrotnie dowiódł, że wszystko czyni pięknym w Swo-
im czasie. Życie każdego z nas obejmuje zarówno sezony w 
pełni jak i martwe sezony. Zgodnie z obietnicą, oba rodzaje 
sezonów będą piękne w Jego czasie. 

Mara Hodler jest byłą misjonarką Dalekiego 
Wchodu i Wschodniej Afryki. Obecnie, mieszka 
w Teksasie ze swoim mężem i dziećmi. Prowadzi 
małą firmę rodzinną. ■
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nej reakcji. I wtedy … zobaczył pestkę 
a jego oczy rozświetliły się. 

“Mamo, teraz pamiętam! Pamię-
tam! Pamiętam ile radości sprawiało 
wysysanie pestki!” Wraz z tym wspo-
mnieniem, pojawiły się kolejne. Przez 
długi czas rozmawialiśmy wspomina-
jąc wydarzenia z przeszłości.  

Od czasu tego wydarzenia z moim 
synem, nie zapominam o tym jak waż-
ne jest nie poddawanie się, bycie cier-
pliwym, przez nieco dłuższą chwilę, 
kiedy sprawy nie są dla nas zrozumia-
łe lub wydają się nie mieć sensu. Dla 
mnie jako matki, było to kolejne po-
twierdzenie tego, że to  co zasiejemy w 
naszych dzieciach w ich najmłodszych 
latach nigdy nie zostanie zapomniane. 
Czasem może wydawać się, że nasze 
dzieci o czymś zapomniały … ale po-
czekajcie, aż dostaną się do pestki!

Anna Perlini jest 
współzałożycielką Per un 
Mondo Migliore,1 organizacji 
humanitarnej działającej od 1995 
roku w byłej Jugosławii. ■

Mój syn Jonatan urodził się 
w małej indyjskiej wiosce w 
czasie, kiedy wraz z mężem pra-
cowaliśmy tam jako wolontariusze. 
Jak wiele indyjskich dzieci, dorastał 
jedząc ryż, dal, chapati, oraz różno-
rodne owoce tropikalne dostępne na 
każdym rogu ulicy. 

Mimo, że nie miał jeszcze 5 lat, 
kiedy wróciliśmy do Europy, ciężko 
mu było przyzwyczaić się do nowego 
środowiska, a zwłaszcza nowych pro-
duktów spożywczych. Na początku, 
podejrzliwie patrzył na każdy kawa-
łek makaronu na swoim talerzu. Od 
zawsze był wybredny przy jedzeniu, 
ale szczególne problemy sprawiała mu 
kuchnia włoska! Po pewnym czasie, 
jego wspomnienia Indii i indyjskiego 
jedzenia zatarły się. W tamtych cza-
sach, globalizacja dopiero raczkowała 
i jedynymi produktami spożywczymi 
dostępnymi w sklepach we Włoszech 
były sezonowe produkty włoskie. 

Ale, któregoś dnia, przechodząc 

obok nowo otwartego sklepu spożyw-
czego dostrzegłam mango! Było bardzo 
drogie, ale zbliżały się jedenaste uro-
dziny Jonatana, więc pomyślałam, że 
kupując jeden z jego ulubionych owo-
ców z okresu dzieciństwa sprawię mu 
wspaniałą niespodziankę. 

Kupiłam i zapakowałam mango i 
zaprosiłam mojego synka na spacer. 
W czasie spaceru, usiedliśmy na ławce. 
Uroczyście wręczyłam mu swój prezent 
mówiąc, że przywróci jego wspomnie-
nia z przeszłości. Jonatan powoli otwarł 
paczkę i trzymał w rękach kolorowy 
owoc przez -  jak mi się wydawało - dłu-
gi czas. Bez żadnej reakcji. 

„Mamo, nie pamiętam. Przepra-
szam.”

Poczułam małe rozczarowanie. 
„Spróbuj sobie przypomnieć. Uwiel-
białeś ten owoc, kiedy byłeś mały.” 
Z tym samym podejrzliwym spoj-
rzeniem, które malowało się na jego 
twarzy, kiedy kilka lat temu próbował 
po raz pierwszy włoskich dań, Jonatan 
wziął malutki gryz mango. Potem ko-
lejny, i jeszcze jeden. Wciąż, bez żad-

URODZINOWE 
MANGO

1. http://www.perunmondomigliore.org

Anna Perlini
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Znaczące  

ŻYCIE
Mag Rayne

Moja babcia nie była kobietą 
stawiającą pracę zawodową 
na pierwszym miejscu. Tak 
naprawdę, przez całe swoje życie pra-
cowała zawodowo tylko przez 6 lat. 
Kiedy wyszła za mąż, babcia z dziad-
kiem nie mogli pozwolić sobie na to, 
aby obydwoje mogli studiować przez 5 
lat, więc pomimo, iż miała nadzieję, że 
będzie uczęszczać na uczelnię wyższą, 
pozostała w domu z krewnymi swojego 
męża, którzy niestety traktowali ją dość 
szorstko. Z cierpliwością przetrzymała 
rozłąkę i niemiłych krewnych, bez 
żadnych narzekań w swoich listach. 

Mój dziadek kontynuował pomyśl-
ną karierę jako prawnik i sędzia, a Bab-
cia pozostawała w domu opiekując się 
dziećmi – najpierw swoimi własnymi 
bliźniakami, potem dziećmi swojego 
rodzeństwa, a na koniec – wnukami. 
Spędzałam każde lato i kilka razy rok 
szkolny w domu moich dziadków. 

Obecnie Babcia ma 93 lata i wciąż 
jest źródłem mądrości, podporą, osto-
ją i przypomnieniem tego co tak na-
prawdę ważne jest w życiu. Babcia to 
jeden z największych wzorów do naśla-
dowania w moim życiu i pomimo, że 
teraz większość czasu spędza w swoim 
mieszkaniu, wciąż żyje życiem moim i 
innych, na których jej życie wywarło 
ogromny wpływ. 

Czasem, zastanawiam czy można 
lub czy warto wywierać dobry wpływ 
w tym okrutnym świecie. I wtedy 
przypominam sobie opanowanie, ra-
dość, wewnętrzny spokój oraz zadowo-
lenie mojej babci i postanawiam starać 
się z całych sił. Jeśli będę w stanie we-
wnątrz siebie reaktywować jej naukę i 
przykład, ja też mogę być siłą dobra. 

Mag R ayne prowadzi stowa-
rzyszenie wolontariuszy w 
Chorwacji. ■

„Ja jestem krzewem winnym, wy - lato-
roślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie uczynić. 
Ojciec mój przez to dozna chwały, że 
owoc obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami.” “—Jezus, Ewange-
lia wg św. Jana 15:5,8 

„A modlę się o to, aby napełnieni plo-
nem sprawiedliwości, [nabytym] przez 
Jezusa Chrystusa ku chwale i czci 
Boga.”—List do Filipian 1:11 

Poznawanie Jezusa i wypełnienie swo-
jego życia Jego Duchem to najlepszy 
sposób na uczynienie każdego przeżycia 
bardziej znaczącym i bardziej owocnym. 
Poproś Go, aby był z tobą od dziś na wieki:
Drogi Jezu, przyjdź proszę do mojego życia 
i pomóż mi być odbiciem Twoim i Twojej 
troski i miłości dla wszystkich, których 
spotykam. Amen. ■
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Zdrowe życie 
duchowe
Jakie są przejawy dobrego, konsekwentnego podążania ze Mną? Nie jest to czas spędzony na 
obcowaniu ze Mną, który określa naszą bliskość. Aby ocenić, czy twoja relacja ze Mną jest 
taka jaka powinna być, musisz wykorzystać owoce, ponieważ szczere podążanie ze Mną znaj-
duje odbicie w twoich interakcjach z innymi, w sposobie w jaki radzisz sobie z sytuacjami, w 
twoich priorytetach i decyzjach, które podejmujesz. 

Kiedy mądrze spędzasz  ze Mną czas, możesz być spokojny o to, że robisz wszystko co w two-
jej mocy i wiesz, że Ja wykonam resztę, zgodnie z Moją wolą. Pomimo braków i obszarów, 
w których mógłbyś postarać się bardziej, ufasz, że poprowadzę cię przez resztę drogi. Uczusz 
się rozpoznawać obszary, w których musisz się poprawić, ale rozpoznajesz też Moją zdolność 
rekompensowania twoich braków. 

Pozdrowienia od Jezusa


