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ZNICA STAWIA SOBIE ZA CEL uwydatnianie pozycji Boga Jehowy jako Władcy Wszechświata. Podobnie jak
strażnice, które w dawnych czasach pozwalały z daleka obserwować wydarzenia, czasopismo to ukazuje znaczenie
wydarzeń światowych w świetle proroctw biblijnych. Pociesza wszystkich dobr� nowin�, że Królestwo Boże—realny
rz�d panuj�cy w niebie—wkrótce usunie z ziemi zło i przeobrazi j� w raj. Umacnia wiar� w już panuj�cego Króla,
Jezusa Chrystusa, który poniósł m�czeńsk� śmierć, by ludzie mogli osi�gn�ć życie wieczne.

´
Swiadkowie Jehowy

wydaj� to czasopismo od roku 1879. Jest ono całkowicie apolityczne i uznaje wył�cznie autorytet Biblii.
Czasopismo to nie jest na sprzedaż. Publikowanie Strażnicy wchodzi w zakres ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami. Jeżeli nie zazna-
czono inaczej, wersety biblijne s� przytaczane z Pisma
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„Miałam dziesi�ć lat, gdy zacz�łam umawiać
si� z chłopakami. Na pocz�tku trzymaliśmy
si� za r�ce i całowaliśmy. Szybko jednak
zacz�liśmy dotykać intymnych cz�ści ciała
i pozwalać sobie na coraz wi�cej. Kiedy
miałam 15 lat, znalazłam prac�. Zaczepiali
mnie tam m�żczyźni, którym chodziło
tylko o jedno. Chciałam być przebojowa
i zależało mi na akceptacji otoczenia, wi�c
zachowywałam si� tak jak inni i przez to
prowadziłam coraz swobodniejsze życie”
(SARAH� Z AUSTRALII).

� Imi� zostało zmienione.

CZY byłbyś zaskoczony, gdybyś si� dowie-
dział, że Sarah pochodzi z religijnej ro-

dziny? Rodzice starali si� zaszczepiać jej zasa-
dy moralne podane w Biblii. Ona jednak
wybrała inn� drog�.

Niejeden z pewności� pochwaliłby jej wy-
bór. Mnóstwo osób uważa, że biblijny pogl�d
na seks jest bardzo staroświecki. Wielu z ko-
lei jest zdania, że religijność wcale nie musi
wykluczać swobody seksualnej.

Czy to ważne, byś znał zasady biblijne do-
tycz�ce seksu i stosował je w życiu? Biblia
mówi sama o sobie, że jest �natchniona przez
Boga i pożyteczna do nauczania’ (2 Tymote-
usza 3:16). Jeżeli wierzysz, że Bóg jest Stwór-
c� człowieka oraz Autorem Biblii, to czy nie

powinieneś wiedzieć, co ta Ksi�ga ma do po-
wiedzenia o życiu płciowym?

Niestety, ludzie, którzy si� nad tym zasta-
nawiaj�, cz�sto s� zdezorientowani. Duchow-
ni powołuj�cy si� na autorytet Słowa Bożego
głosz� sprzeczne pogl�dy. Kwestie zwi�zane
z życiem intymnym stały si� nawet kości�
niezgody w wielu dużych kościołach.

Zamiast polegać na cudzych opiniach,
warto poświ�cić troch� czasu i osobiście zba-
dać spraw�. W nast�pnym artykule omówio-
no dziesi�ć najcz�ściej zadawanych pytań
z tej dziedziny i otwarcie wyjaśniono, czego
naprawd� uczy Biblia. Kolejny artykuł wyka-
zuje, dlaczego nasze wybory w tej sferze ży-
cia maj� tak duże znaczenie.

DLACZEGO NALE
˙

ZY

to zbadać?
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ˇ Odpowiedź: Wielu ludzi s�dzi, że zakazany owoc był sym-
bolemwspółżycia płciowego. Biblia jednak tego nie uczy.

Pomyślmy: Bóg zabronił Adamowi jeść z „drzewa poznania
dobra i zła” jeszcze przed stworzeniem Ewy (Rodzaju 2:15-18).
Skoro Adam był sam, zakaz ten nie mógł dotyczyć stosunków
seksualnych. Poza tym Bóg wyraźnie polecił pierwszej parze:
„B�dźcie płodni i stańcie si� liczni oraz napełnijcie ziemi�”
(Rodzaju 1:28). Czy to możliwe, by kochaj�cy Bóg wymagał
od nich napełnienia ziemi—co oczywiście wi�zało si� ze
współżyciem—a później skazał ich na śmierć za to, że Go
usłuchali? (1 Jana 4:8).

Co wi�cej, kiedy Ewa „wzi�ła (...) [zakazany] owoc i zacz�-
ła jeść”, Adama przy niej nie było. Dopiero „potem dała też
troch� swemu m�żowi, gdy był z ni�, i on go jadł” (Rodza-
ju 3:6).

Zreszt� Adam i Ewa wcale nie zostali zganieni za to, że ze
sob� współżyli i wydali na świat dzieci (Rodzaju 4:1, 2). Jak
widać, zjedzony przez nich owoc nie symbolizował stosun-
ku płciowego, lecz był literalnym owocem rosn�cym na
drzewie.

ˇ Odpowiedź: Pierwsza ksi�ga biblijna podaje, że to Bóg stwo-
rzył m�żczyzn� i kobiet�. Wszystkie swoje dzieła uznał za „bar-
dzo dobre” (Rodzaju 1:27, 31). Później natchn�ł jednego z pisa-
rzy biblijnych, by pouczył m�żów: „Raduj si� żon� twej
młodości (...). Niechaj zawsze upajaj� ci� jej piersi” (Przysłów
5:18, 19). Gdyby Biblia zabraniała czerpania przyjemności
z seksu, to czy znalazłyby si� w niej tego rodzaju słowa?

DZIESI�
´

C PYTA
´

N

Biblijne odpowiedzi
1
Czy grzechem pierwo-
rodnym, popełnionym
przez Adama i Ew�
w ogrodzie Eden,
był stosunek płciowy?

2
Czy Biblia pot�pia
czerpanie przyjemności
z seksu?

34567
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Bóg stworzył narz�dy płciowe w taki sposób, że ludzie mo-
g� nie tylko si� rozmnażać, ale też wyrażać wzajemne uczu-
cia i czerpać z tego zadowolenie. Dzi�ki kontaktom intym-
nym kochaj�cy si� małżonkowie zaspokajaj� swoje potrzeby
zarówno fizyczne, jak i emocjonalne.

ˇ Odpowiedź: Ksi�ga ta jasno wskazuje, że �Bóg os�dzi roz-
pustników’ (Hebrajczyków 13:4). Greckie słowo porneı́a, tłu-
maczone na „rozpusta”, ogólnie rzecz bior�c, dotyczy
wszelkich form kontaktów seksualnych pomi�dzy osobami
niezwi�zanymi w�złem małżeńskim�. Dlatego z punktu wi-
dzenia Boga dwoje ludzi grzeszy, gdy żyje ze sob� bez ślubu—
nawet jeśli w przyszłości zamierza si� pobrać.

Choćby byli w sobie bardzo zakochani, to zgodnie z wyma-
ganiami Bożymi powinni przed rozpocz�ciem współżycia za-
wrzeć zwi�zek małżeński. Bóg, który wszczepił nam zdolność
kochania, sam jest miłości�. Musiał wi�c mieć ważne powo-
dy, by zastrzec kontakty płciowe wył�cznie dla małżeństw. Po-
wody te zostan� szerzej omówione w nast�pnym artykule.

� Porneı́a obejmuje cudzołóstwo, homoseksualizm i stosunki ze zwierz�tami
oraz inne praktyki seksualne sprzeczne z celem, dla którego Bóg stworzył narz�-
dy płciowe.

ˇ Odpowiedź: Przez jakiś okres Bóg dopuszczał, by m�żczyźni
mieli wi�cej niż jedn� żon� (Rodzaju 4:19; 16:1-4; 29:18 do
30:24). Ale to nie On ustanowił poligami�. Adamowi dał tyl-
ko Ew�.

Stwórca upoważnił Jezusa Chrystusa do przywrócenia
pierwotnego wzorca małżeństwa—zwi�zku monogamicznego
(Jana 8:28). Pewnego razu Jezus oświadczył: „Ten, który ich
stworzył, od pocz�tku uczynił ich m�żczyzn� i kobiet� i po-
wiedział: ‚Z tego wzgl�du m�żczyzna opuści ojca i matk�,
a przylgnie do swej żony i oboje b�d� jednym ciałem’” (Ma-
teusza 19:4, 5).

3
Czy w świetle Biblii
kobieta i m�żczyzna
mog� żyć ze sob�
bez ślubu?

4
Czy Bóg akceptuje
poligami�?

UKAZUJE SI� OBECNIE W 188 J�ZYKACH: afrikaans,
ajmara, akoli, albański, amharski, angielski�� (również
pismem Braille’a), arabski, azerbejdżański, azerbejdżań-
ski (alfabet grażdanka), baule, bemba, bengalski, bi-
kol, birmański, bislama, bułgarski, cebuański, chiński tra-
dycyjny� (nagrania w dialekcie mandaryńskim), chiński
uproszczony, chorwacki, czeski�, czewa, duński�, efik, es-
toński, ewe, fidżyjski, fiński�, francuski���, gã, grecki,
grenlandzki, gruziński, guarani���, gudżaracki, gun, hau-
sa, hebrajski, hiligajno, hindi, hiri motu, hiszpański��,
ibo, ilokański, indonezyjski, islandzki, isoko, japoński��,
japski, joruba, kannada, kaonde, kazachski, keczua (An-
cash), keczua (Ayacucho), keczua (Boliwia), keczua (Cuz-

co), keczua (Ekwador), khmerski, khosa, kikuju, kiluba,
kimbundu, kirgiski, kiribati, kongo, kongo (Angola), ko-
reański��, kreolski (Haiti), kreolski (Mauritius), kreolski
(Seszele), kwangali, kwanyama, lingala, litewski, lozi, lu-
ganda, lunda, luo, luvale, łotewski, macedoński, maja,
malajalam, malgaski, maltański, maracki, marszalski, mi-
xe, mizo, moore, ndebele, ndonga, neosalomoński, ne-
palski, niderlandzki��, niemiecki��, niue, norweski��, ny-
aneka, nzema, ormiański, oromo, osetyjski, palauański,
pangasinan, papiamento (Curaçao), pedi, pendżabski,
perski, polski��, ponapeański, portugalski���, raroton-
gański, rosyjski��, ruandyjski, rumuński, rundi, samoań-
ski, sango, serbski, serbski (alfabet łaciński), słowacki,

słoweński, soto, srański, suahili, swazi, syngaleski, szona,
szwedzki�, tagalski�, tahitański, tajski, tamilski, tatarski,
telugu, tetela, tetum, tigrinia, tiv, tok-pisin, tonga, ton-
gański, totonak, truk, tshiluba, tsonga, tswa, tswana, tum-
buka, turecki, tuwaluski, twi, tzotzil, ukraiński, umbundu,
urdu, uruund, walisjański, waray-waray, wenda, w�gier-
ski��, wietnamski, włoski��, wolaita, zachodnioormiański,
zande, zapotek (przesmyk), zuluski.
� również na CD
� na CD w formacie MP3
� na www.jw.org
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Jakiś czas później uczeń Jezusa napisał pod natchnieniem
od Boga: „Niech każdy m�żczyzna ma własn� żon� i niech
każda kobieta ma własnego m�ża” (1 Koryntian 7:2). W Bib-
lii czytamy też, że żonaty m�żczyzna, który w zborze chrześ-
cijańskim pełni odpowiedzialne funkcje, powinien być „m�-
żem jednej żony” (1 Tymoteusza 3:2, 12).

ˇ Odpowiedź: Ani Jezus, ani jego uczniowie nie twierdzili, że
chrześcijanie musz� mieć dzieci. Biblia nie wypowiada si�
w kwestii kontroli urodzin.

Dlatego małżeństwa same mog� zadecydować, czy chc� po-
wi�kszyć rodzin�. Mog� ustalić, ile b�d� mieć dzieci i kiedy.
Wybór metody antykoncepcji—o ile stosowane środki nie pro-
wadz� do poronienia—jest osobist� spraw� małżonków�. Nikt
nie powinien krytykować ich decyzji (Rzymian 14:4, 10-13).

� W Strażnicy z 15 czerwca 1999 roku w „Pytaniach czytelników” na stronach
27 i 28 przedstawiono biblijny pogl�d na sterylizacj�.

ˇ Odpowiedź: Bóg uważa życie za świ�te. Już na zarodek pat-
rzy jak na odr�bn� żyw� istot� ludzk� (Psalm 139:16). Swego
czasu zapowiedział, że każdy, kto wyrz�dzi krzywd� nienaro-
dzonemu dziecku, zostanie poci�gni�ty do odpowiedzialnoś-
ci. Woczach Bożych zabicie takiego dziecka jest morderstwem
(Wyjścia 20:13; 21:22, 23).

A co zrobić, jeśli w czasie porodu trzeba wybrać mi�dzy ży-
ciem matki a życiem dziecka? W takiej sytuacji decyzja nale-
ży do rodziców�.

� Odpowiedź na pytanie, czy aborcja jest usprawiedliwiona w wypadku gwał-
tu, można znaleźć w Przebudźcie si�! z 8 czerwca 1993 roku, strony 10 i 11 (wy-
dawnictwo

´
Swiadków Jehowy).

ˇ Odpowiedź: Biblia pozwala na rozwód. Ale Jezus wskazał, że
rozwi�zanie małżeństwa możliwe jest tylko z jednego powodu.
Powiedział: „Kto si� rozwodzi ze sw� żon�— jeśli nie z powodu
rozpusty [seksu pozamałżeńskiego]—i poślubia inn�, popełnia
cudzołóstwo” (Mateusza 19:9).

Bóg nienawidzi rozwodów b�d�cych wynikiem wiarołom-
nego, zdradzieckiego post�powania. Osobiście rozliczy każde-
go, kto beztrosko opuszcza współmałżonka, zwłaszcza gdy
ktoś taki z góry zakłada, że zwi�że si� z innym partnerem
(Malachiasza 2:13-16; Marka 10:9).

5
Czy używanie środków
antykoncepcyjnych
jest grzechem?

6
Czy aborcja
to coś złego?

7
Czy Biblia dopuszcza
możliwość rozwodu?
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ˇ Odpowiedź: Słowo Boże otwarcie pot�pia rozpust�, do któ-
rej należ� kontakty homoseksualne (Rzymian 1:26, 27; Gala-
tów 5:19-21). Chociaż stanowisko biblijne dotycz�ce takiego
stylu życia jest jednoznaczne, to z drugiej strony wiemy, iż
„Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego
Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz
miał życie wieczne” (Jana 3:16).

A zatem prawdziwi chrześcijanie nie akceptuj� homoseksu-
alizmu, jednak nie s� homofobami. Bóg oczekuje, że b�d�
�szanować ludzi wszelkiego pokroju’ (1 Piotra 2:17). Dlatego
do wszystkich odnosz� si� życzliwie (Mateusza 7:12).

ˇ Odpowiedź: Seks telefoniczny to prowadzenie przez telefon
rozmów rozbudzaj�cych podniecenie płciowe lub słuchanie
nieprzyzwoitych treści. Określenie „sexting” odnosi si� do wy-
syłania przez komórk� nagich lub półnagich zdj�ć albo SMS-
-ów o podtekście erotycznym. Cyberseks obejmuje przesyłanie
przez Internet komunikatów pobudzaj�cych seksualnie.

Wprawdzie Biblia nie zawiera żadnej wzmianki o takich
modnych dziś praktykach, ale wyraźnie ostrzega: „Rozpusta
i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie b�d�
wśród was wspominane, jak si� godzi świ�tym, ani hanieb-
ne post�powanie, ani głupia gadanina, ani sprośne żarty—to,
co nie przystoi” (Efezjan 5:3, 4). Seks przez telefon, sexting,
cyberseks i inne tego typu praktyki propaguj� wypaczony ob-
raz kontaktów intymnych i zach�caj� do szukania satysfakcji
seksualnej poza obr�bem małżeństwa. Utrudniaj� ludziom
panowanie nad swymi impulsami i ucz� skupiania si� na
własnych samolubnych pragnieniach.

ˇ Odpowiedź: Biblia nie mówi wprost o masturbacji—zaspo-
kajaniu pop�du seksualnego przez drażnienie własnych narz�-
dów płciowych. Jednak w Słowie Bożym polecono chrześcija-
nom: „Zadajcie śmierć członkom waszego ciała, które s� na
ziemi, jeśli chodzi o rozpust�, nieczystość, ż�dz� seksualn�”
(Kolosan 3:5).

Masturbacja kształtuje niewłaściwe, egoistyczne podejście
do seksu. W Biblii znajdujemy zapewnienie, że osobom, któ-
re szczerze staraj� si� zerwać z tym nawykiem, Bóg może
udzielić „mocy wykraczaj�cej poza to, co normalne” (2 Ko-
ryntian 4:7; Filipian 4:13).

8
Czy Bóg aprobuje
homoseksualizm?

9
Czy jest coś
złego w seksie
telefonicznym,
sextingu
i cyberseksie?

10
Jaki jest biblijny
pogl�d
na masturbacj�?



CZY biblijny pogl�d na seks jest staroświecki
i nadmiernie restrykcyjny? W żadnym wy-

padku. Zasady zawarte w Słowie Bożym poma-
gaj� nam unikn�ć przykrych konsekwencji, ta-
kich jak:

ˇ choroby przenoszone drog� płciow�
ˇ nieślubna ci�ża
ˇ cierpienia zwi�zane z rozpadem małżeń-

stwa
ˇ wyrzuty sumienia
ˇ uczucie poniżenia i wykorzystania.
Nasz Stwórca, Jehowa� Bóg, pragnie, żeby Je-

go dary nas cieszyły i służyły naszej pomyślnoś-
ci. �Uczy nas, byśmy odnieśli pożytek” (Izajasza
48:17). Do korzyści, które wynikaj� z trzymania
si� biblijnych wskazówek co do życia płciowe-
go, można zaliczyć:

ˇ uznanie Boże
ˇ spokój umysłu
ˇ lepsze relacje w rodzinie
ˇ dobr� opini�
ˇ szacunek dla samego siebie.
Co jednak, jeśli twoje obecne post�powanie

nie harmonizuje z biblijnymi miernikami mo-
ralności? Czy to możliwe, żeby udało ci si�
zmienić styl życia? Czy Bóg nie b�dzie ci wypo-
minał dawnych bł�dów?

Zastanów si�: Niektórzy członkowie zboru
wczesnochrześcijańskiego byli kiedyś uwikłani
w rozpust�, cudzołóstwo lub homoseksualizm.

� Jehowa to imi� własne Boga, wyjawione na kartach
Biblii.

DLACZEGO WARTO
TRZYMA

´
C SI�

zasad
biblijnych?

Ci, którzy lekceważ� zasady biblijne,
cz�sto doświadczaj�
bolesnych konsekwencji
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Postanowili jednak zerwać z takimi praktykami
i uzyskali Boże przebaczenie (1 Koryntian 6:9-
-11). Podobn� decyzj� podejmuj� dziś tysi�ce
osób na całej ziemi. Porzucaj� rozwi�zły styl ży-
cia i na samych sobie przekonuj� si�, że prze-
strzeganie zasad biblijnych wychodzi na dobre.
Przykładem może być Sarah wspomniana na
wst�pie pierwszego artykułu.

„Szybko poczułam si� lepiej”
Sarah odkryła, że swobodny styl życia nie dał

jej upragnionej wolności i satysfakcji. „Uświa-
domiłam sobie, że całkowicie zagłuszyłam swo-
je sumienie”—wyznaje. „Było mi wstyd. Mart-
wiłam si� też, że zajd� w ci�ż� albo złapi� jak�ś
paskudn� chorob�. Nigdy nie przestałam wie-
rzyć w Boga i wiedziałam, że moje post�powa-
nie Go rani. Brzydziłam si� sama sob�”.

W końcu Sarah zdobyła si� na zmiany. Po-
prosiła o pomoc rodziców, którzy s�

´
Swiadkami

Jehowy. Zwróciła si� też do wykwalifikowanych
starszych w miejscowym zborze chrześcijań-
skim. „Rodzice i starsi okazali mi mnóstwo
ciepła i miłości. Byłam mile zaskoczona”—mó-
wi Sarah. „Szybko poczułam si� lepiej”.

Dzisiaj Sarah wychowuje córk� i syna. „Nie
kryj� przed dziećmi bł�dów młodości”—opo-
wiada. „Chc�, żeby wiedziały, jak fatalnie odbi-
ło si� na mnie lekceważenie przykazań Bożych.
Zależy mi na tym, by dobrze rozumiały, że za-
sady biblijne w sprawach seksu służ� naszej
ochronie, i to pod wzgl�dem fizycznym i psy-
chicznym. Z własnego doświadczenia wiem, że
Bóg ustala normy moralne, bo chce zaoszcz�-
dzić nam cierpień”.

Ty także możesz odnieść korzyści ze stosowa-
nia si� do wskazówek kochaj�cego Boga. Biblia
zapewnia: „Rozkazy Jehowy s� prostolinijne, ra-
duj� serce; przykazanie Jehowy jest czyste, roz-
świetla oczy. (...) W trzymaniu si� ich tkwi wiel-
ka nagroda” (Psalm 19:8, 11)�.

� Jeśli chciałbyś lepiej poznać praktyczne rady biblijne,
skontaktuj si� z miejscowymi

´
Swiadkami Jehowy. Możesz

też napisać pod odpowiednim adresem ze strony 4 lub sko-
rzystać ze strony internetowej www.watchtower.org.

Ci, którzy przestrzegaj�
zasad biblijnych, ciesz� si�

czystym sumieniem
i szcz�śliwszym życiem rodzinnym
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MOJA PRZESZŁO
´

S
´

C: Wychowywałem si�
w biednej i przeludnionej dzielnicy Kings-
ton, stolicy Jamajki. Brakowało tam pracy
i szerzyła si� przest�pczość. Ludzie żyli w stra-
chu przed gangami. Prawie codziennie sły-
szałem strzelanin�.

Moja mama harowała od świtu do nocy, że-
by zadbać o mnie i dwójk� mojego młodsze-
go rodzeństwa. Robiła wszystko, żebyśmy zdo-
byli dobre wykształcenie. Ale szkoła mnie nie
interesowała. Moj� pasj� były wyścigi konne,
wi�c cz�sto wagarowałem i sp�dzałem czas na
torze—niekiedy nawet jeździłem konno.

Wkrótce wci�gn�ło mnie obstawianie go-
nitw. Zacz�łem też prowadzić si� niemoral-
nie—kobiety zmieniałem jak r�kawiczki. Po-
za tym paliłem marihuan�. Aby zdobyć na to
wszystko pieni�dze, dokonywałem włamań.
Zgromadziłem cały arsenał broni. Jakie to
szcz�ście, że w trakcie tych niezliczonych kra-
dzieży nikt nie zgin�ł!

W końcu złapała mnie po-
licja i trafiłem do wi�zienia.
Niestety, po wyjściu od razu
wróciłem do dawnych zwy-
czajów. Właściwie wpadłem
w jeszcze gorsze bagno. Mia-
łem wygl�d niewini�tka, ale
w rzeczywistości byłem upar-
ty, agresywny i bezwzgl�dny.
Myślałem tylko o sobie.
JAK BIBLIA ZMIENIŁA MO-
JE

˙
ZYCIE: Podczas gdy ja sta-

czałem si� na dno, moja ma-
ma zainteresowała si� Bibli�

i została
´
Swiadkiem Jehowy. Zauważyłem, że

zmieniła si� na lepsze. Zaintrygowany, posta-
nowiłem sprawdzić, co j� do tego skłoniło,
i zacz�łem prowadzić ze

´
Swiadkami dyskusje

biblijne.
Odkryłem, że ich nauki bardzo si� różni�

od tych głoszonych w kościołach i że wszyst-
ko, co mówi�, opieraj� na Biblii. Nie sły-
szałem, żeby jakieś inne ugrupowanie reli-
gijne głosiło od domu do domu tak jak
pierwsi chrześcijanie (Mateusza 28:19; Dzieje
20:20). A kiedy zobaczyłem, jaka miłość pa-
nuje wśród

´
Swiadków, doszedłem do wnios-

ku, że znalazłem religi� prawdziw� (Jana
13:35).

Studiuj�c Bibli�, zrozumiałem, iż musz�
dokonać w życiu olbrzymich zmian. Uświa-
domiłem sobie, że Jehowa Bóg nienawi-
dzi rozpusty i jeśli chc� Mu si� podobać,
musz� porzucić praktyki, które kalaj� ciało
(2 Koryntian 7:1; Hebrajczyków 13:4). Byłem

BIBLIA POMAGA ZMIENI
´

C
˙

ZYCIE

CO SPRAWIŁO, że hazardzista i włamywacz zerwał z uzależnieniem
i zmienił styl życia? Zapoznajmy si� z jego relacj�.

„Moj� pasj� były
wyścigi konne”
RICHARD STEWART

ROK URODZENIA: 1965

KRAJ: JAMAJKA
DAWNIEJ: HAZARDZISTA I WŁAMYWACZ
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wzruszony, gdy dowiedziałem si�, że Jehowie
nie jest oboj�tne, jak post�puj�—że swoimi
czynami mog� sprawiać Mu ból albo radość
(Przysłów 27:11). Przestałem palić marihua-
n�, pozbyłem si� broni i zacz�łem pracować
nad swoj� osobowości�. Chyba najtrudniej
było mi zerwać z niemoralności� i hazardem.

Na pocz�tku ukrywałem przed znajomymi,
że studiuj� Bibli� ze

´
Swiadkami Jehowy. Ale

to si� zmieniło, gdy przeczytałem słowa Je-
zusa: „Kto si� mnie zaprze przed ludźmi, te-
go ja też na pewno si� zapr� przed moim
Ojcem, który jest w niebiosach” (Mateusza
10:33). Kiedy powiedziałem kolegom, co te-
raz robi�, byli zszokowani. Nie mogli uwie-
rzyć, że ktoś taki jak ja myśli o naśladowa-
niu Chrystusa. Oświadczyłem im, że za nic
w świecie nie chc� wrócić do dawnego życia.
JAKIE PRZYNIOSŁO MI TO KORZY

´
SCI:

Gdy moja mama zobaczyła, że wprowadzam
w życie zasady biblijne, była bardzo szcz�śli-
wa. Nie musi si� już martwić, że znowu zro-
bi� coś głupiego. Teraz mamy też o czym roz-
mawiać, bo zbliżyła nas miłość do Jehowy.
Kiedy myśl� o przeszłości, chwilami trud-
no mi uwierzyć, że aż tak si� zmieniłem.

Zawdzi�czam to Jehowie. Niemoralne życie
i pogoń za pieni�dzmi kompletnie przestały
mnie poci�gać.

Gdybym nie potraktował Biblii poważnie,
dzisiaj pewnie bym już nie żył albo siedział
w wi�zieniu. Tymczasem mam szcz�śliw� ro-
dzin�—żon�, która mnie wspiera, i wspania-
ł� córk�. Cudownie jest razem z nimi służyć
Jehowie Bogu. Jestem Mu wdzi�czny, że mo-
g� należeć do miłuj�cej si� społeczności bra-
terskiej i że kiedyś ktoś zadał sobie trud, by
pomóc mi zrozumieć Bibli�. Ciesz� si�, że te-
raz sam mog� przekazywać innym prawdy
biblijne. A przede wszystkim dzi�kuj� Jeho-
wie za Jego lojaln� życzliwość—za to, że po-
zwolił mi si� do siebie zbliżyć.

„Dowiedziałem si�, że Jehowie
nie jest oboj�tne, jak post�puj�—
że swoimi czynami mog�
sprawiać Mu ból albo radość”

Z żon� i córk�

Zauważyłem, że mama
zmieniła si� na lepsze
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ˇ Sanktuarium funkcjonowało głównie
dzi�ki obowi�zkowej dziesi�cinie, ale
pobierano też inne podatki. Na przy-
kład w czasie budowy przybytku Je-
howa polecił Mojżeszowi, by każdy
uwzgl�dniony w spisie Izraelita dał po
pół srebrnego sykla jako „danin� dla
Jehowy” (Wyjścia 30:12-16).

Wydaje si�, że
˙

Zydzi nabrali zwycza-
ju corocznego płacenia na świ�tyni�
określonej kwoty. Właśnie ten poda-
tek miał uiścić Piotr monet� wyj�t�
z pyszczka ryby (Mateusza 17:24-27).

Kilka lat temu w Jerozolimie znale-
ziono dwie srebrne monety, jakich uży-
wano do płacenia podatku świ�tynne-
go. Na jedn�, wybit� w 22 roku n.e.

w Tyrze, natrafiono w kanale ście-
kowym z I wieku. Awers tego sykla
przedstawia głow� Melkarta (Baala),
głównego bóstwa Tyru, a rewers—or-
ła siedz�cego na dziobie okr�tu. Dru-
ga moneta, odnaleziona w gruzie ze
świ�tynnego wzgórza, jest datowana
na pierwszy rok żydowskiego powsta-
nia przeciwko Rzymowi (66/67 n.e.).
Widnieje na niej kielich, gał�zka z trze-
ma granatami oraz napisy: „pół sykla”
i „Jerozolima świ�ta”. Archeolog Ga-
briel Barkay wyjaśnia, że moneta „nosi
ślady ognia, najprawdopodobniej po-
żarów, które w roku 70 n.e. zniszczyły
Drug�

´
Swi�tyni�”.

CZY O TYM WIEDZIAŁE
´
S?

Sk�d brano pieni�dze na utrzymanie
świ�tyni w Jerozolimie?

MONETY
NATURALNEJ WIELKO

´
SCI

Zdj�cie u góry: Clara Emit,
dzi�ki uprzejmości

Israel Antiquities Authority;
u dołu: Zev Radovan

ˇ W biblijnej Ksi�dze Daniela znajduje-
my nast�puj�c� wypowiedź Nebukad-
neccara: „Czyż nie jest to Babilon Wiel-
ki, który ja sił� mej pot�gi zbudowałem
na dom królewski i ku dostojeństwu me-
go majestatu?” (Daniela 4:30). Co wie-
my o przedsi�wzi�ciach budowlanych
Nebukadneccara?

Historycy przypisuj� mu budow�
świ�tyń, pałaców, murów miejskich,
a także niezwykłej tarasowej konstruk-
cji, znanej jako wisz�ce ogrody. W cen-
tralnej cz�ści miasta wznosiła si� głów-
na świ�tynia z wież�—zigguratem—
o wysokości przypuszczalnie ponad 70
metrów. Jednak „najsłynniejszym osi�g-
ni�ciem Nebukadneccara była droga
procesyjna i Brama Isztar” (I. Finkel

i M. Seymour, Babylon—City of Won-
ders). Wzdłuż drogi procesyjnej, która
przechodziła przez Bram� Isztar, ci�g-
n�ły si� mury ozdobione wizerunkami
lwów. O samej bramie, najokazalszej
w Babilonie, powiedziano: „Była wyło-
żona glazurowan� cegł� w kolorze gł�-
bokiego bł�kitu i udekorowana setkami
reliefów przedstawiaj�cych krocz�ce by-
ki i smoki. Dla każdego, kto dotarł do tej
starożytnej metropolii, musiał to być nie-
zapomniany widok”.

Na pocz�tku XX wieku archeolodzy
odkryli tysi�ce fragmentów wspomnia-
nych obiektów. Dzisiaj w Muzeum Per-
gamońskim w Berlinie można obejrzeć
zrekonstruowan� Bram� Isztar i cz�ść
drogi procesyjnej.

Co wiadomo o przedsi�wzi�ciach budowlanych
Nebukadneccara, króla Babilonu?

ZREKONSTRUOWANA
BRAMA ISZTAR
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Tadeusz�: „Kiedy si� pobraliśmy, zależało mi na tym, żebyśmy razem studio-
wali Bibli�. Chciałem, żeby Krysia była skupiona, ale ona w ogóle nie mogła
usiedzieć. A kiedy zadawałem pytania, odpowiadała tylko „tak” lub „nie”.
Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie nasze studium”.

Krystyna: „Wyszłam za Tadzia, kiedy miałam 18 lat. Co prawda regularnie
studiowaliśmy Bibli�, ale on za każdym razem przy tej okazji wytykał mi bł�dy
i pokazywał, co powinnam zrobić, żeby być lepsz� żon�. Było mi bardzo przy-
kro i czułam, że ogarnia mnie zniech�cenie”.

NA CZYM polegał problem Krys-
tyny i Tadeusza? Oboje mieli

dobre intencje. Oboje kochali Bo-
ga i rozumieli, jak ważne jest
wspólne studiowanie Biblii. Jednak
to, co miało ich do siebie zbli-
żać, zdawało si� przynosić odwrot-
ny skutek. Choć poświ�cali czas
na studium Biblii, nie piel�gno-
wali usposobienia duchowego jako
małżeństwo.

Czym jest usposobienie ducho-
we? Jak pary powinny wspólnie
o nie dbać? Co może im to utrud-
niać i jak pokonać te przeszkody?

Czym jest
usposobienie duchowe?

W Biblii wyrażenie „usposobienie ducho-
we” określa pewn� postaw�, podejście do ży-
cia (Judy 18, 19). Na przykład apostoł Pa-
weł wskazał na różnic� mi�dzy człowiekiem
o usposobieniu duchowym a „człowiekiem
fizycznym”. Ten drugi koncentruje si� na so-

� Imiona zostały zmienione.

bie. Nie bierze pod uwag� zasad Bożych, lecz
robi to, co sam uznaje za słuszne (1 Koryn-
tian 2:14; Galatów 5:19, 20).

Natomiast ludzie duchowi ceni� mierni-
ki Jehowy Boga. Uważaj� Go za Przyjaciela
i staraj� si� naśladować Jego przymioty (Efez-
jan 5:1). Dlatego s� wobec drugich życzliwi
i łagodni (Wyjścia 34:6). Okazuj� Bogu po-
słuszeństwo nawet wtedy, gdy wi�że si� to

JAK ZABIEGA
´

C O SZCZ�
´
SCIE W RODZINIE

Wspólnie pracujcie
nad usposobieniem duchowym
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z niedogodnościami (Psalm 15:1, 4). Darren
z Kanady, żonaty od 35 lat, mówi: „W moim
odczuciu osoba duchowa zawsze myśli o tym,
czy swymi słowami i czynami nie nadszarp-
nie swojej przyjaźni z Bogiem”.

˙
Zona Darre-

na, Jane, dodaje: „Według mnie kobieta uspo-
sobiona duchowo to taka, która dzień w dzień
dokłada starań, żeby w jej osobowości wi-
doczne były owoce ducha Bożego” (Galatów
5:22, 23).

Oczywiście nie trzeba mieć współmałżon-
ka, żeby rozwijać si� duchowo. Biblia uczy,
że każdy osobiście powinien poznawać Boga
i brać z Niego wzór (Dzieje 17:26, 27).

Dlaczego małżeństwo musi wspólnie
dbać o usposobienie duchowe?

W takim razie dlaczego małżonkowie mu-
sz� wspólnie pracować nad usposobieniem du-
chowym? Zilustrujmy to przykładem: Dwóch
ogrodników chce razem uprawiać kawałek zie-
mi. Jeden postanawia obsiać j� w określonym
terminie, ale drugi uważa, że należy to zrobić
później. Jeden chce użyć nawozu, a drugi zde-
cydowanie si� temu sprzeciwia, bo jego zda-
niem nie ma takiej potrzeby. Jeden jest goto-
wy codziennie ci�żko pracować, a drugi nie
kwapi si� do pomocy. W takiej sytuacji na
działce zapewne coś wyrośnie, lecz ogrodnicy
osi�gn�liby znacznie wi�cej, gdyby uzgodnili
plan działania i potem wspólnie go realizo-
wali.

M�ż i żona przypominaj� takich ogrodni-
ków. Nawet jeśli tylko jedno z nich dba o swo-
j� duchowość, ich zwi�zek może na tym zys-
kać (1 Piotra 3:1, 2). O ileż korzystniej jednak
b�dzie, jeśli zgodnie postanowi� trzymać si�
zasad Bożych i b�d� wzajemnie wspierać si�
w służbie dla Boga! M�dry król Salomon na-
pisał: „Lepiej jest dwom niż jednemu”. Dlacze-
go? Otrzymuj� „dobr� zapłat� za swój trud. Bo
gdyby jeden upadł, drugi może podnieść swe-
go towarzysza” (Kaznodziei 4:9, 10).

Z pewności� bardzo wam zależy, żeby
wspólnie dbać o rozwój duchowy. Ale tak jak

w wypadku uprawy ogrodu, samo pragnienie
nie wystarczy. Rozważmy, z jakimi przeszko-
dami możecie si� spotkać i jak moglibyście je
pokonać.

PRZESZKODA 1: „Nie możemy znaleźć
czasu”. „M�ż odbiera mnie z pracy o siódmej
wieczorem”—opowiada młoda m�żatka So-
nia. „Kiedy po całym dniu wracamy do domu,
dosłownie nie wiemy, w co włożyć r�ce. To jest
ci�gła walka: czego innego chce ciało, a co in-
nego nakazuje rozum. Z jednej strony rozu-
miemy, że powinniśmy poświ�cać czas na
wspólne zdobywanie wiedzy o Bogu, ale z dru-
giej ciało domaga si� wypoczynku”.

Co może pomóc? B�dźcie elastyczni i goto-
wi do współpracy. Sonia ci�gnie dalej: „Posta-
nowiliśmy z Danielem, że b�dziemy wstawać
wcześniej, by przed pójściem do pracy prze-
czytać i omówić fragment Biblii. Poza tym
m�ż pomaga mi w obowi�zkach domowych,
dzi�ki czemu mamy wi�cej czasu na inne
wspólne zaj�cia”. Czy te dodatkowe wysiłki s�
warte zachodu? Daniel zauważa: „Odk�d re-
gularnie rozmawiamy na tematy duchowe, le-
piej radzimy sobie z problemami i mniej si�
zamartwiamy”.

Wspólne rozmowy s� ważne, jednak nie
można też zapominać o tym, żeby codziennie
poświ�cać troch� czasu na wspóln� modlitw�.
Jakie przynosi to korzyści? „Niedawno nasz
zwi�zek przeżywał kryzys”—wyznaje Ryan,
żonaty od 16 lat. „Ale każdego wieczora ra-
zem zwracaliśmy si� do Boga i mówiliśmy Mu
o naszych troskach. Wydaje mi si�, że to bar-
dzo nam pomogło w rozwi�zaniu problemów.
Dzisiaj znów jesteśmy szcz�śliwym małżeń-
stwem”.

SPR
´

OBUJCIE POST�PI
´

C TAK: Pod koniec
każdego dnia usi�dźcie i przez moment
zastanówcie si�, co dobrego zdarzyło si�
wam jako małżeństwu i za co moglibyście
podzi�kować Bogu. Porozmawiajcie też
o trudnościach, w przezwyci�żeniu których
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szczególnie potrzebujecie Jego pomocy.
Ale uwaga: Nie wykorzystujcie tych chwil,
by wzajemnie wypominać sobie bł�dy. Kie-
dy si� modlicie, poruszajcie tylko te sprawy,
nad którymi musicie pracować oboje. A po-
tem działajcie zgodnie z waszymi modlit-
wami.

PRZESZKODA 2: „Mamy różne przyzwy-
czajenia”. „Nigdy nie byłem molem ksi�żko-
wym”—nie kryje Andrzej. Natomiast jego żo-
na,Dorota, mówi: „Uwielbiamczytać, a potem
opowiadać, czego si� dowiedziałam. Niestety,
mam wrażenie, że gdy omawiamy jakieś za-
gadnienie biblijne, czasami onieśmielam An-
drzeja”.

Co może pomóc? Wspierajcie si� wzajem-
nie, zamiast si� os�dzać czy ze sob� rywalizo-
wać. Chwalcie swoje dobre strony i zach�cajcie
si� do dalszych wysiłków. Andrzej opowiada:
„Dorotka tak si� entuzjazmuje podczas nasze-
go studium Biblii, że chwilami może to być
troch� przytłaczaj�ce. Dlatego dawniej nie pa-
liłem si� do takich dyskusji. Ale dzi�ki jej
wsparciu odkryłem, że nie mam si� czego bać.
Teraz regularnie rozmawiamy o sprawach du-
chowych i naprawd� to polubiłem. Czujemy
si� ze sob� swobodniej i rzadziej dochodzi
mi�dzy nami do nieporozumień”.

Już wiele małżeństw przekonało si�, że jeśli
każdego tygodnia poświ�caj� czas na wspólne
czytanie i studiowanie Biblii, wpływa to ko-
rzystnie na ich zwi�zek. Ale sprawdza si� to
jedynie wtedy, gdy każde z małżonków odno-
si wszystkie rady biblijne do siebie, a nie
do partnera (Galatów 6:4). Drażliwych spraw
lepiej nie omawiać w trakcie studium, lecz
przy innej okazji. Dlaczego?

Pomyśl: Czy podczas obiadu z rodzin� za-
cz�łbyś przy stole oczyszczać i opatrywać j�-
trz�c� si� ran�? Oczywiście, że nie! Wszyscy
straciliby apetyt. Jezus przyrównał zdobywa-
nie wiedzy o Bogu i spełnianie Jego woli
do spożywania pokarmu (Mateusza 4:4; Jana

4:34). Jeśli rozdrapujesz rany emocjonalne za
każdym razem, kiedy otwierasz Bibli�, możesz
doprowadzić do tego, że twój współmałżonek
straci apetyt duchowy. Rzecz jasna trzeba roz-
mawiać o problemach. Jednak zarezerwuj-
cie na to czas kiedy indziej (Przysłów 10:19;
15:23).

SPR
´

OBUJ POST�PI
´

C TAK: Wypisz sobie
dwie lub trzy cechy, które najbardziej cenisz
u żony lub m�ża. Kiedy nast�pnym razem
poruszycie tematy duchowe maj�ce jakiś
zwi�zek z tymi cechami, powiedz współ-
małżonkowi, jak bardzo podoba ci si� jego
postawa.

„Co człowiek sieje, to b�dzie też ż�ć”
Jeśli wspólnymi siłami piel�gnujecie uspo-

sobienie duchowe, z biegiem czasu zbierzecie
plon w postaci zgodnego i szcz�śliwego zwi�z-
ku. Słowo Boże zapewnia: „Co człowiek sieje,
to b�dzie też ż�ć” (Galatów 6:7).

O prawdziwości tej zasady biblijnej przeko-
nali si� Krystyna i Tadeusz, wspomniani na po-
cz�tku tego artykułu. S� małżeństwem już od
45 lat i wiedz�, że wytrwałe wysiłki si� opłaca-
j�. Tadeusz przyznaje: „Kiedyś zarzucałem żo-
nie, że to przez ni� brak mi�dzy nami poro-
zumienia. Dopiero z czasem uświadomiłem
sobie, że ja też musz� si� postarać”. Z kolei
Krystyna mówi: „Przetrwaliśmy trudne chwile
dzi�ki temu, że oboje kochamy Jehow�. Przez
te wszystkie lata regularnie studiujemy Bibli�
i razem si� modlimy. Kiedy widz�, jak Tade-
usz pracuje nad chrześcijańskimi przymiotami,
jeszcze łatwiej jest mi go kochać”.

ZASTAN
´

OW SI�...
ˇ Kiedy ostatnio wspólnie modliliśmy si�
do Boga?
ˇ Co mog� zrobić, żeby współmałżonek
ch�tniej rozmawiał ze mn� na tematy
duchowe?



1. Dlaczego powinniśmy być posłuszni Bogu?
Powinniśmy być posłuszni Bogu, bo On nas stworzył.

Nawet Jezus zawsze podporz�dkowywał si� Jego woli
(Jana 6:38; Objawienie 4:11). Przestrzegaj�c praw, któ-
re ustanowił Bóg, możemy dowieść, że Go kochamy.
Przeczytaj 1 Jana 5:3.

Wszystkie prawa Jehowy Boga służ� naszemu pożyt-
kowi. Już teraz wskazuj� nam najlepsz� drog� życiow�
oraz ucz�, jak w przyszłości osi�gn�ć życie wieczne.
Przeczytaj Psalm 19:7, 11 i Izajasza 48:17, 18.

2. Jak prawa Boże chroni� nasze zdrowie?
Prawo Boże zakazuj�ce pijaństwa chroni nas przed

śmiertelnymi chorobami czy wypadkami. Nadużywa-
nie alkoholu prowadzi do uzależnienia i nierozważ-
nych zachowań (Przysłów 23:20, 29, 30). Bóg pozwa-
la pić alkohol, ale z umiarem. Przeczytaj Psalm 104:15
i 1 Koryntian 6:10.

Jehowa ostrzega nas też przed zazdrości�, niepoha-
mowanym gniewem i innymi szkodliwymi skłonnościa-
mi.

´
Scisłe trzymanie si� Jego wskazówek pozytywnie

wpływa na nasze zdrowie. Przeczytaj Przysłów 14:30;
22:24, 25.

3. Jak� jeszcze ochron� jest dla nas prawo Boże?
Bóg nie zezwala na stosunki pozamałżeńskie

(Hebrajczyków 13:4). Pary przestrzegaj�ce tego
prawa ciesz� si� wi�kszym poczuciem bezpie-
czeństwa, a spokojna atmosfera w ich domach
dobrze oddziałuje na dzieci. Seks pozamałżeń-
ski cz�sto poci�ga za sob� smutne konsekwen-
cje, takie jak choroby, przemoc, cierpienia emo-

cjonalne, rozwody b�dź samotne rodzicielstwo.
Przeczytaj Przysłów 5:1-9.

Wystrzegaj�c si� sytuacji, które stanowiłyby
dla nas pokus� do złamania tego prawa, chroni-
my jakże cenn� dla nas przyjaźń z Bogiem. Uni-
kamy też ranienia innych. Przeczytaj 1 Tesaloni-
czan 4:3-6.

POZNAWAJ SŁOWO BO
˙

ZE

Co daj� nam
prawa Boże?

Być może zadawałeś już sobie kiedyś
takie pytania, jak te zamieszczone
poniżej. Ten artykuł pokaże ci, jak
mógłbyś znaleźć na nie odpowiedź
w swojej Biblii.

´
Swiadkowie Jehowy

z przyjemności� ci w tym pomog�.



4. Jakie korzyści odnosimy,
gdy szanujemy życie?

Kto z szacunku dla Bożego daru życia zrywa z taki-
mi groźnymi nałogami jak chociażby palenie, ten cie-
szy si� lepszym zdrowiem (2 Koryntian 7:1). W oczach
Boga cenne jest nawet życie dziecka w łonie matki
(Wyjścia 21:22, 23). Dlatego nie wolno rozmyślnie za-
bijać nienarodzonych dzieci. Ci, którzy podzielaj� Bo-
ży pogl�d na życie, zachowuj� też środki ostrożności
w pracy i w domu oraz dbaj� o bezpieczn� jazd�
(Powtórzonego Prawa 22:8). Unikaj� również sportów
zagrażaj�cych życiu, które jest przecież darem od Bo-
ga. Przeczytaj Psalm 36:9.

5. Dlaczego warto uznawać świ�tość krwi?
Krew jest świ�ta, bo według Boga symbolizuje ży-

cie, czyli dusz� (Rodzaju 9:3, 4). Prawo Boże, które
przypisuje krwi tak� sam� wartość jak życiu, jest dla
nas dobrodziejstwem. Dlaczego? Na podstawie tego
prawa Bóg umożliwił nam uzyskanie przebaczenia
grzechów. Przeczytaj Kapłańsk� 17:11-13 i Hebrajczy-
ków 9:22.

Jak tego dokonał? Posłał na ziemi� swego Syna, by
nas odkupił sw� krwi�. Krew Jezusa miała szczególnie
wysok� cen�, ponieważ był on doskonały. Po złożeniu
swego życia w ofierze za ludzkość przedstawił Bogu
wartość swej krwi, wyobrażaj�cej jego życie (Hebraj-
czyków 9:12). Przez jej przelanie otworzył przed nami
widoki na życie wieczne. Przeczytaj Mateusza 26:28
i Jana 3:16.

Wi�cej informacji można znaleźć w 12 i 13 rozdziale
tej ksi�żki, wydanej przez

´
Swiadków Jehowy.

CZEGO
naprawd�

UCZY BIBLIA?

17
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„TATUSIU, a sk�d ty to wszystko wiesz?”
Czy twój synek nie zaskoczył ci� kiedyś

takim pytaniem? Z pewności� byłeś wtedy
szcz�śliwy, że jesteś ojcem. A gdy na doda-
tek syn wzi�ł sobie do serca twoj� m�dr� ra-
d� i odniósł z niej pożytek, bez w�tpienia
rozpierała ci� jeszcze wi�ksza radość (Przy-
słów 23:15, 24)�.

Czy jednak z biegiem lat syn w dalszym
ci�gu tak ci� podziwia? Czy raczej masz wra-
żenie, że w miar� dorastania coraz mniej li-
czy si� z twoim zdaniem? Jak możesz utrzy-
mać z nim blisk� wi�ź, gdy wchodzi w okres
dojrzewania? Najpierw zastanówmy si�, co
może ci w tym przeszkadzać.

Trzy najcz�stsze problemy
1. BRAK CZASU: W wielu krajach ojcowie
s� głównymi żywicielami rodziny. Dlatego
cz�sto wi�ksz� cz�ść dnia przebywaj� po-
za domem i poświ�caj� dzieciom naprawd�
mało czasu. Na przykład sondaż przeprowa-
dzony niedawno we Francji wykazał, że prze-
ci�tny ojciec sp�dza z dziećmi niecałe 12 mi-
nut dziennie.

� Chociaż artykuł ten koncentruje si� na wi�zi ł�cz�cej
ojca i syna, podane tu zasady dotycz� także relacji mi�dzy
ojcem a córk�.

POMY
´

SL: Ile czasu każdego dnia sp�dzasz
ze swoim synem? Spróbuj to zapisywać
przez nast�pny tydzień lub dwa. Podsu-
mowanie może ci� zaskoczyć.

2. BRAK DOBRYCH WZORC
´

OW: Niektórzy
m�żczyźni nie znaj� z własnego doświadcze-
nia, czym jest zainteresowanie ze stronyojca.
Jean-Marie z Francji wyznaje: „Prawie nie wi-
dywałem mojego taty”. Jak to si� na nim
odbiło? „Mam teraz zupełnie nieoczekiwa-
ne problemy”—wyjaśnia. „Na przykład trud-
no mi wci�gn�ć synów w gł�bsz� rozmo-
w�”. Z kolei niejeden nie był pozbawiony
obecności ojca, lecz mimo to nie czuje si�
z nim zwi�zany. Oto, co opowiada 43-letni
Philippe: „Mój tata nie umiał okazywać mi
uczuć. Przez to musz� si� bardzo starać, żeby
być czulszym dla swojego syna”.

POMY
´

SL: Czy na twój stosunek do syna
nie rzutuj� relacje ł�cz�ce ci� z własnym
ojcem? Czy nie łapiesz si� na tym, że po-
wielasz jego dobre lub złe zachowania?

3. PRESJA OTOCZENIA: W niektórych kul-
turach pomniejsza si� rol� ojca. Luca, wy-
chowany w kraju zachodnioeuropejskim,
wspomina: „Tam, gdzie dorastałem, ludzie
uważali, że opiekowanie si� dziećmi to bab-

Jak ojciec może dbać
o blisk� wi�ź z synem?
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skie zaj�cie”. W innych środowiskach rola oj-
ca sprowadza si� do trzymania dyscypliny.
Na przykład George, pochodz�cy z Afryki,
mówi: „W moich stronachojcowie nie bawi�
si� z dziećmi, bo boj� si�, że nadszarpn�liby
swój ojcowski autorytet. Dlatego nie potrafi�
cieszyć si� chwilami, jakie mog� sp�dzić z sy-
nem”.

POMY
´

SL: Czego oczekuje si� od ojców
w twoim otoczeniu? Czy wychowywanie
dzieci uważa si� za zadanie kobiet? Czy
zach�ca si� ojców, żeby okazywali synom
uczucia, czy raczej jest to źle widziane?

Jak mógłbyś sobie poradzić, jeśli borykasz
si� z którymś z tych problemów? Przeanali-
zuj podane dalej wskazówki.

Zacznij, gdy syn jest jeszcze mały
Wydaje si�, że chłopcy przychodz� na

świat z pragnieniem naśladowania ojca. Wy-
korzystuj ten fakt, i to jak najwcześniej. Co
konkretnie można robić? I jak znaleźć na to
czas?

Kiedy to tylko możliwe, angażuj syna
w prace domowe. Zach�caj go, żeby ci poma-
gał. Daj mu na przykład mał� miotł� albo ło-
patk�. Bez w�tpienia b�dzie cały szcz�śliwy,
że jest potrzebny najważniejszemu człowie-
kowi na świecie—swojemu tacie! Zapewne
dane zaj�cie zajmie ci troch� wi�cej czasu,
lecz umocnisz wi�ź mi�dzy wami i nauczysz
syna, że trzeba pracować. Już dawno temu
Biblia radziła ojcom, by wdrażali dzieci w co-
dzienne obowi�zki i przy tej sposobności
rozmawiali z nimi oraz udzielali im pouczeń
(Powtórzonego Prawa 6:6-9). Rada ta nic nie
straciła na aktualności.

Nie poprzestawaj na wspólnej pracy, ale
znajduj też czas na wspóln� zabaw�. Nie
chodzi tylko o to, że sp�dzicie miłe chwile.
Z badań wynika, że gdy ojcowie bawi� si�
z małymi dziećmi, rozwijaj� w nich śmiałość
i przedsi�biorczość.

Zabawa z synem przynosi jeszcze jedn�—
nawet ważniejsz�—korzyść. Socjolog Mich-
el Fize wyjaśnia: „To właśnie przez zabaw�
chłopiec najlepiej nawi�zuje z ojcem nić po-
rozumienia”. Ojciec może wtedy słowem
i gestem okazywać synowi miłość i w ten
sposób uczyć go wyrażania uczuć. André
z Niemiec mówi: „Kiedy mój syn był mały,
cz�sto si� razem bawiliśmy. Przytulałem go,
a on uczył si� odwzajemniać moj� miłość”.

Inn� okazj� do wzmacniania wi�zi z sy-
nem jest układanie go do snu. Regularnie
mu coś czytaj i słuchaj, jak dzieli si� z tob�
troskami i radościami. Dzi�ki temu łatwiej
mu b�dzie ci si� zwierzać również wtedy,
gdy zacznie dorastać.

Interesuj si� tym, co on
Niekiedy nastolatek wydaje si� oboj�t-

ny na wszelkie ojcowskie próby nawi�zania
z nim kontaktu. Jeżeli syn wykr�ca si� od
odpowiedzi na twoje pytania, nie zakładaj
od razu, że w ogóle nie chce z tob� rozma-
wiać. Może ch�tniej si� otworzy, jeśli znaj-
dziesz odpowiedni klucz do jego serca.

Takie trudności z porozumieniem si� ze
swoim synem Jérôme’em miał czasami
Jacques z Francji. Ale zamiast zmuszać go do
rozmowy, zastosował inn� taktyk�—zacz�ł
grać z nim w piłk�. „Po skończonej grze
siadaliśmy na trawie, żeby troch� odsap-
n�ć”—opowiada Jacques. „Wtedy syn cz�s-
to sam zaczynał mi si� zwierzać. To, że po
prostu byliśmy razem, że miał mnie tylko
dla siebie, zrodziło mi�dzy nami szczególn�
wi�ź”.

A jeśli twoje dziecko nie przepada za spor-
tem? André z sentymentem wspomina chwi-
le, kiedy razem z synem wpatrywali si�
w gwiazdy: „W zimn� noc nieraz rozkładali-
śmy leżaki, przykrywaliśmy si� czymś ciep-
łym i popijaj�c gor�c� herbat�, obserwowa-
liśmy niebo. Rozmawialiśmy o Tym, który
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stworzył gwiazdy, o sprawach osobistych,
właściwie o wszystkim” (Izajasza 40:25, 26).

Jednak co wtedy, gdy nie macie z synem
wspólnego hobby? W takim wypadku mo-
że powinieneś zrezygnować z własnych upo-
dobań (Filipian 2:4). Ian z RPA przyznaje:
„Mnie bardziej poci�gał sport. Ale mój syn
Vaughan wolał samoloty i komputery. Dla-
tego postanowiłem polubić to, co on. Zabie-
rałem go na pokazy lotnicze i graliśmy na
komputerze w symulatory lotu. Razem faj-
nie sp�dzaliśmy czas. Myśl�, że dzi�ki temu
syn swobodniej ze mn� rozmawiał”.

Wzmacniaj jego wiar� we własne siły
„Patrz, tatuś, patrz!” Czy twój synek nie

zawołał tak kiedyś, gdy nauczył si� czegoś
nowego? A czy jako nastolatek dalej tak
otwarcie szuka twojej aprobaty? Być może
już nie. Ale na pewno jej potrzebuje, żeby
wyrosn�ć na zrównoważonego człowieka.

Zwróć uwag�, jaki przykład dał sam Jeho-
wa Bóg w relacjach z jednym ze swoich sy-
nów. Gdy Jezus wkraczał w szczególny okres
swego życia na ziemi, Bóg publicznie wyja-
wił, jakie żywi do niego uczucia. Oświad-
czył: „To jest mój Syn, umiłowany, które-
go darz� uznaniem” (Mateusza 3:17; 5:48).
Oczywiście jako rodzic masz obowi�zek kar-
cić i pouczać syna (Efezjan 6:4). Ale czy szu-
kasz także okazji, by go chwalić za to, co
mówi lub robi?

Niestety, niektórzy m�żczyźni maj� opory
przed wyrażaniem uczuć. Może dorastali
w domach, w których rodzice skupiali si�
bardziej na bł�dach dzieci niż na ich osi�g-
ni�ciach. Jeśli pochodzisz z takiej rodziny, to
musisz zdobywać si� na świadomy wysiłek,
żeby wzmacniać wiar� syna we własne siły.
Jak mógłbyś to robić? Cytowany wcześniej
Luca regularnie wykonuje ze swym 15-let-
nim synem różne prace domowe. Opowia-
da: „Czasami prosz� Manuela, żeby zacz�ł
coś sam, i obiecuj�, że mu pomog�, gdy b�-
dzie tego potrzebował. Na ogół radzi sobie
beze mnie. Dobrze wykonane zadanie daje
mu satysfakcj� i podbudowuje jego poczu-
cie własnej wartości. Jeśli mu coś wyjdzie,
zawsze go chwal�. A jeśli nie pójdzie mu tak,
jak si� spodziewał, staram si� pokazać, że ce-
ni� jego wysiłki”.

Aby wzmacniać wiar� syna w siebie, po-
magaj mu również osi�gać poważniejsze ce-
le życiowe. A co wtedy, gdy realizuje je wol-
niej, niż byś sobie tego życzył? Albo gdy jego
cele, chociaż nie ma w nich nic złego, róż-
ni� si� od tych, które ty byś mu wyznaczył?
W takiej sytuacji może b�dziesz musiał zre-
widować swoje oczekiwania. Wspomniany
wcześniej Jacques dzieli si� nast�puj�cymi
spostrzeżeniami: „Staram si� pomagać syno-
wi stawiać sobie realistyczne cele. Ale nie za-
pominam, że to maj� być jego cele, a nie
moje. Poza tym ci�gle sobie powtarzam, że
ma prawo zmierzać do nich we własnym
tempie”. Jak zatem możesz wspierać syna
w realizacji celów życiowych? Wsłuchuj si�
w to, co mówi, chwal go za osi�gni�cia i za-
ch�caj, by nie zrażał si� niepowodzeniami.

Nie ma si� co oszukiwać—w waszych kon-
taktach b�d� lepsze i gorsze chwile. Jednak
na dłuższ� met� synowi prawdopodobnie
b�dzie zależało na utrzymaniu z tob� bli-
skiej wi�zi. Bo któż nie chciałby być blisko
osoby, która pomaga mu osi�gać sukcesy?



CZY zastanawiałeś si� kiedyś, na czym polega
sens życia? Zdolność zadawania takich pytań

zawdzi�czamy Jehowie. On też zaszczepił nam
gł�bokie, wewn�trzne pragnienie szukania odpo-
wiedzi. I co ważne, zadbał o to, byśmy nie tkwili
w niewiedzy—wyjaśnienia podał na kartach Bib-
lii. Przeanalizujmy słowa króla Salomona z Ksi�gi
Kaznodziei 12:13.

Salomon jak mało kto mógł wypowiedzieć si�
na temat poszukiwania szcz�ścia i sensu życia.
Otrzymał od Boga niezwykł� m�drość, olbrzymie
bogactwo oraz godność królewsk�. Miał sposob-
ność przygl�dać si� ludzkim wysiłkom, mi�dzy in-
nymi d�żeniu do bogactwa i władzy (Kazn. 2:4-9;
4:4). Pod natchnieniem Bożym tak podsumował
swoje spostrzeżenia: „Konkluzja sprawy, po wysłu-
chaniu wszystkiego, jest nast�puj�ca: Bój si� praw-
dziwego Boga i przestrzegaj jego przykazań. Na
tym bowiem polega cała powinność człowieka”.
W ten sposób Salomon wskazał, w co naprawd�
warto inwestować swoje siły.

„Bój si� prawdziwego Boga”. Zach�ta, żeby bać
si� Boga, może w pierwszej chwili budzić nega-
tywne emocje. Trzeba jednak pami�tać, że nie
chodzi tu o chorobliwy strach niewolnika, który
drży na myśl o rozgniewaniu surowego pana. L�k,
o jakim tu mowa, to właściwe nastawienie serca—
jak u dziecka, które chce si� przypodobać swemu
kochaj�cemu tacie. W pewnym komentarzu biblij-
nym wspomniano, że l�k przed Bogiem to „szacu-
nek i podziw Jego sług, którzy Go kochaj� i czuj�
respekt dla Jego mocy i wielkości”. Bojaźń przed
Jehow�—Bogiem, którego kochamy i o którym
wiemy, że nas kocha—powoduje, iż ch�tnie pod-
porz�dkowujemy si� Jego woli. Ten zdrowy l�k to
nie tylko uczucie; wi�ż� si� z nim także czyny.

„Przestrzegaj jego przykazań”. Zbożny l�k mo-
tywuje nas do okazywania Bogu posłuszeństwa.
Jest ono jak najbardziej uzasadnione. Jehowa to
nasz Stwórca, wi�c doskonale wie, co jest dla nas

najlepsze—tak jak producent danego towaru wie
najlepiej, w jaki sposób należy go używać. Poza
tym Jehowie leży na sercu nasza pomyślność. On
pragnie, byśmy byli szcz�śliwi, toteż wszystkie Je-
go wymagania służ� naszemu dobru (Izajasza
48:17). Apostoł Jan napisał: „Miłość do Boga po-
lega na tym, że przestrzegamy jego przykazań;
a przecież jego przykazania nie s� uci�żliwe” (1 Ja-
na 5:3). Bóg, daj�c nam przykazania, dowiódł
swej miłości do nas, a my, przestrzegaj�c ich, do-
wodzimy, że również Go kochamy.

„Na tym bowiem polega cała powinność czło-
wieka”. Słowa te ukazuj�, dlaczego to takie waż-
ne, żebyśmy bali si� Boga i Go słuchali. Po prostu
taki jest nasz obowi�zek. Jesteśmy winni Jehowie
posłuszeństwo, bo to nasz Stwórca, któremu za-
wdzi�czamy istnienie (Psalm 36:9). Gdy żyjemy
tak, jak On tego oczekuje, spełniamy swoj� po-
winność.

Na czym wi�c polega sens życia? Krótko mó-
wi�c, jesteśmy tu po to, by wykonywać wol� Bo-
ż�. Nic innego nie nada naszemu życiu prawdzi-
wego sensu. Czy nie warto dowiedzieć si� czegoś
wi�cej o tym, jakie wymagania ma wobec nas Bóg
i jak możemy dostosować do nich swoje życie?

ZBLI
˙

Z SI� DO BOGA

Spełnij sw� powinność wobec Niego
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FRAGMENT BIBLII
DO PRZECZYTANIA W LISTOPADZIE:

˛ Przysłów 22 do Pieśni 8
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W CZ�
´
SCI PIERWSZEJ

USTALONO
NAST�PUJ�CE FAKTY:
ˇ Historycy świeccy podaj�, że Je-
rozolima została zburzona w roku
587 p.n.e.
ˇ Chronologia biblijna wskazuje,
iż spustoszenie Jerozolimy nast�pi-
ło w roku 607 p.n.e.
ˇ Historycy świeccy opieraj� swoje
wnioski na pismach historyków kla-
sycznych i na kanonie Ptolemeusza.
ˇ Niektóre pisma historyków kla-
sycznych zawieraj� istotne bł�dy
i czasami s� sprzeczne ze świadec-
twem glinianych tabliczek�.

JAK podaje biblijne proroctwo „wypowiedzia-
ne przez usta proroka Jeremiasza”, wygnań-

cy żydowscy mieli przebywać w Babilonie, „aż
upłynie czas siedemdziesi�ciu lat”. Kiedy zo-
stali uwolnieni? „W pierwszym roku pano-

� Zobacz artykuł „Kiedy została zburzona starożytna Je-
rozolima?—Jakie to ma znaczenie? Na co wskazuj� dowo-
dy?” w Strażnicy z 1 października 2011 roku.

wania [nad Babilonem] Cyrusa, króla Persji”
(2 Kronik 36:21, 22, Biblia Warszawsko-Pra-
ska). Historia biblijna i świecka zgodnie twier-
dz�, że niewola babilońska dobiegła końca,
gdy Cyrus zdobył Babilon i wyzwolił

˙
Zydów,

którzy wrócili do Jerozolimy w 537 roku p.n.e.
Ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że ich wygna-
nie trwało 70 lat, wi�c musiało si� ono rozpo-
cz�ć w roku 607 p.n.e.

Jednak wi�kszość uczonych uważa, że zagła-
da Jerozolimy nast�piła w roku 587 p.n.e.
W ten sposób zaw�żaj� oni czas wygnania
do 50 lat. Na jakiej podstawie? Swoje obli-
czenia opieraj� na starożytnych dokumentach
klinowych wspominaj�cych o Nebukadnecca-
rze (Nabuchodonozorze) II i jego nast�pcach1.
Wiele tych dokumentów sporz�dzili ludzie ży-
j�cy w czasie lub blisko zagłady Jerozolimy.
Ale jak dalece wiarygodne s� kalkulacje, które
wskazuj� na rok 587 p.n.e.? Co naprawd� za-
wieraj� tabliczki klinowe?

Aby odpowiedzieć na te pytania, przyjrzyj-
my si� trzem rodzajom dokumentów, na jakie
uczeni cz�sto si� powołuj�. S� to: 1) kroniki
babilońskie, 2) tabliczki handlowe i 3) tablicz-
ki astronomiczne.

Kiedy została zburzona starożytna Jerozolima?
CZ�

´
S

´
C

DRUGA
CO NAPRAWD� ZAWIERAJ� TABLICZKI KLINOWE?

Jest to drugi z dwóch artykułów omawiaj�cych
kwestie naukowe zwi�zane z dat� zburzenia
starożytnej Jerozolimy. Oba artykuły zawieraj�
starannie udokumentowane i oparte na Biblii
odpowiedzi na pytania nurtuj�ce niektórych
czytelników.

Zd
j�

ci
e

w
yk

on
an

e
dz

i�
ki

up
rz

ej
m

oś
ci

Br
iti

sh
M

us
eu

m



�����������������������������������������������������������������������������������
� Kroniki babilońskie

Czym s�? Kroniki babilońskie to tabliczki,
na których odnotowano ważniejsze zdarzenia
z dziejów Babilonii2.

Co mówi� eksperci? Ronald H. Sack, wybit-
ny badacz dokumentów klinowych, wyjaśnia,
że zawarty w kronikach opis ważnych wyda-
rzeń jest niekompletny�. Jak wspomina, histo-
ryk musi si�gać do „źródeł pośrednich (...)
w nadziei, że ustali, co rzeczywiście si� zda-
rzyło”.

Co ujawniaj� te dokumenty? Historia przed-
stawiona w kronikach babilońskich jest frag-
mentaryczna (zobacz ramk� poniżej)3. Nasu-
wa si� logiczne pytanie: Jak dalece można
polegać na wnioskach wysnutych z tak nie-
kompletnych zapisków?
�����������������������������������������������������������������������������������
� Tabliczki handlowe

Czym s�? Wi�kszość tych tabliczek z okresu
nowobabilońskiego to oficjalne dokumenty
handlowe. Umieszczano na nich dat�: dzień

� Uwaga: ˙
Zaden z cytowanych w tym artykule świeckich

ekspertów nie datuje zagłady Jerozolimy na rok 607 p.n.e.

i miesi�c, a także rok panowania króla. Na
przykład na jednej z tabliczek utrwalono tran-
sakcj� z dat�: „Nisan, dzień 27, rok 11 Nebu-
kadreccara [znanego też jako Nebukadneccar
II], króla Babilonu”4.

Gdy król umarł lub został usuni�ty z tronu,
pozostałe miesi�ce z roku jego panowania za-
liczano już do „roku wst�pienia na tron” no-
wego władcy�5. Innymi słowy, zmieniało si�
określenie roku, ale był to wci�ż ten sam ba-
biloński rok kalendarzowy. A zatem logicz-
nie rzecz bior�c, tabliczki z roku wst�pienia
na tron nowego władcy powinny pochodzić
z miesi�cy późniejszych niż ostatni miesi�c pa-
nowania poprzedniego króla.

Co mówi� eksperci? Ronald H. Sack zbadał
wiele tabliczek handlowych z okresu nowo-
babilońskiego. Przeanalizował też nowe, nie-
opublikowane wcześniej teksty, udost�pnio-
ne mu przez Muzeum Brytyjskie. Jak napisał
w roku 1972, ich treść „całkowicie obaliła”

� Rok wst�pienia na tron nowego króla nie był liczony
jako rok jego panowania. Pierwszy oficjalny rok jego pano-
wania zaczynano odliczać dopiero z nastaniem nast�pne-
go roku kalendarzowego.

Kroniki babilońskie obejmuj�
zaledwie 35 lat z okresu
nowobabilońskiego, tradycyjnie
szacowanego na jakieś 88 lat.

KRONIKI BABILO
´

NSKIE —
HISTORIA ZAWIERAJ�CA LUKI

ROK NIEODNOTOWANY
W KRONIKACH

ROK ODNOTOWANY
W KRONIKACH

BM 21901

BM 21946

BM 25127 BM 22047

BM 35382

BM 25124

O K R E S N O W O B A B I L O
´
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Nabopolasar Nebukadneccar II Amelmarduk
Neriglisar Labaszimarduk
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dotychczasowe wnioski co do przejścia władzy
z Nebukadneccara II na jego syna Amelmardu-
ka (znanego też jako Ewil-Merodach)6. Dlacze-
go? Sack wiedział, że z tabliczek wynika, iż Ne-
bukadneccar II wci�ż był królem w szóstym
miesi�cu ostatniego (43) roku swego pano-
wania. Tymczasem nowo rozszyfrowane do-
kumenty były oznaczone czwartym i pi�tym
miesi�cem roku wst�pienia na tron nast�pne-
go władcy, Amelmarduka—roku uznawanego
za ten sam, w którym umarł Nebukadnec-
car II7. Jak widać, istniała tu wyraźna rozbież-
ność.

Co ujawniaj� te dokumenty? S� też inne
rozbieżności dotycz�ce okresów zmiany wła-
dzy. Na przykład pewna tabliczka wskazuje, że
Nebukadneccar II panował jeszcze w dziesi�-
tym miesi�cu, czyli sześć miesi�cy po do-
mniemanej dacie wst�pienia na tron nast�p-
nego króla8. Podobna niezgodność pojawia si�
w zwi�zku z przej�ciem tronu przez Neriglisa-
ra, nast�pc� Amelmarduka9.

Dlaczego te rozbieżności s� ważne? Wspo-
mniane wcześniej luki w kronikach babiloń-
skich sugeruj�, że możemy nie mieć ci�głości
w zapiskach chronologicznych10. Czy zatem
nie mogło być tak, że mi�dzy wymienionymi
królami panowali jeszcze inni władcy? Jeśli tak
było, to do okresu nowobabilońskiego należa-
łoby doliczyć dodatkowe lata. A wi�c ani kro-
niki babilońskie, ani tabliczki handlowe nie

pozwalaj� jednoznacznie orzec, że Jerozolima
została zburzona w roku 587 p.n.e.�
�����������������������������������������������������������������������������������
� Tabliczki astronomiczne

Czym s�? To świadectwa klinowe, które za-
wieraj� opis pozycji Słońca, Ksi�życa, planet
i gwiazd w poł�czeniu z takimi informacjami
historycznymi, jak rok panowania króla. Na
przykład pokazany poniżej dziennik astrono-
miczny odnotowuje zaćmienie Ksi�życa, które
miało miejsce w pierwszym miesi�cu pierw-
szego roku władcy o imieniu Mukin-zeri11.

Co mówi� eksperci? Eksperci s� zgodni co
do tego, że Babilończycy opracowali rozmaite
schematy oraz mapy nieba pozwalaj�ce prze-
widywać, kiedy najprawdopodobniej wyst�pi
zaćmienie Ksi�życa12.

Ale czy Babilończycy mogli też liczyć wstecz
i ustalać daty zaćmień z przeszłości? Profesor
John Steele, pisz�c o pewnym schemacie astro-
nomicznym, nadmienił, że „istnieje możli-
wość, iż niektóre najwcześniejsze prognozy
powstały przy zastosowaniu tego schematu
do obliczeń wstecznych, dokonanych w czasie
kompilacji zapisków” (kursywa nasza)13. Pro-

� Istniej� tabliczki handlowe pochodz�ce ze wszystkich
lat, które tradycyjnie uznaje si� za lata panowania królów
nowobabilońskich. Kiedy zsumuje si� te lata i liczy je od Na-
bonida, ostatniego króla, dochodzi si� do roku 587 p.n.e. ja-
ko daty zagłady Jerozolimy. Jednak ta metoda datowania
byłaby ścisła tylko wtedy, gdyby zmiana władzy zawsze na-
st�powała w ci�gu tego samego roku i mi�dzy panowaniem
wspomnianych królów nie było żadnych przerw.

24

Tabliczka ta zawiera wykaz zaćmień Ksi�życa. Została skompilowana dopiero
po ostatnim z wymienionych w niej zaćmień, które miało miejsce 400 lat po
pierwszym. Ponieważ skryba osobiście nie zaobserwował wszystkich
tych zjawisk, być może przy ustalaniu terminów dawniejszych
zaćmień korzystał z obliczeń matematycznych. Bez dodatko-
wych dowodów potwierdzaj�cych jego wnioski kalku-
lacje takie mog� nie być źródłem wiarygodnych
informacji chronologicznych.

DZIENNIK ASTRONOMICZNY BM 32238

˘
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fesor David Brown, choć uważa, że teksty
astronomiczne zawierały prognozy opracowa-
ne krótko przed opisywanymi zjawiskami, to
przyznaje, że nie można wykluczyć, iż niektó-
re prognozy były „kalkulacjami wstecznymi
przeprowadzonymi przez skrybów w IV wie-
ku p.n.e. i poźniej”14. Jeżeli mamy do czynie-
nia z obliczeniami wstecznymi, to czy na ich
świadectwie można bezwzgl�dnie polegać, nie
maj�c potwierdzenia w innych źródłach?

Nawet jeśli jakieś zaćmienie rzeczywiście na-
st�piło w podanym dniu, czy to znaczy, że
dokładne s� również informacje historyczne,
które autor tabliczki powi�zał z tym dniem?
Niekoniecznie. Uczony Robartus J. van der
Spek wyjaśnia: „Kompilatorzy byli astrologa-
mi, nie historykami”. Wspomina o fragmen-
tach tabliczek, na których wydarzenia opisano
w sposób „mniej lub bardziej niefachowy”,
i przestrzega, że takie informacje historyczne
trzeba „traktować ostrożnie”15.

Co ujawniaj� te dokumenty? Weźmy pod
uwag� tabliczk� VAT 4956. Pierwsza linia tek-
stu zawiera słowa: „Rok 37 Nebukadneccara,
króla Babilonu”16. W dalszej cz�ści tablicz-
ki można znaleźć szczegółowy opis pozy-
cji Ksi�życa i planet w stosunku do różnych
gwiazd i konstelacji. Wymieniono też jed-
no zaćmienie Ksi�życa. Zdaniem naukowców
wszystkie odnotowane pozycje pasuj� do roku
568/567 p.n.e., co oznaczałoby, że Nebukad-

neccar II, który zburzył Jerozolim� w 18 ro-
ku swego panowania, dokonał tego w roku
587 p.n.e. Ale czy te zapiski astronomiczne
wskazuj� wył�cznie na rok 568/567 p.n.e.?

Tabliczka VAT 4956 wspomina o zaćmieniu
Ksi�życa w 15 dniu Simanu, trzeciego miesi�-
ca w kalendarzu babilońskim. Faktem jest, że
w roku 568 p.n.e. w tym miesi�cu rzeczywiś-
cie nast�piło zaćmienie Ksi�życa (według ka-
lendarza juliańskiego było to 4 lipca). Jednak-
że takie zaćmienie miało miejsce również 20
lat wcześniej—15 lipca 588 roku p.n.e.17

Gdyby to rok 588 p.n.e. był 37 rokiem pano-
wania Nebukadneccara II, wówczas 18 rok je-
go panowania—kiedy zburzono Jerozolim�—
wypadłby w roku 607 p.n.e., czyli dokładnie
tak, jak wskazuje chronologia biblijna! (Zo-
bacz wykres poniżej). Ale czy tabliczka VAT
4956 zawiera jeszcze inne dowody potwierdza-
j�ce rok 607 p.n.e.?

Oprócz wzmianki o tym zaćmieniu Ksi�ży-
ca na tabliczce utrwalono także 13 zestawów
obserwacji Ksi�życa oraz 15 obserwacji pla-
net. Jest to opis pozycji Ksi�życa lub planet
w stosunku do pewnych gwiazd i gwiazdozbio-
rów18. Ponadto podano osiem odst�pów cza-
sowych mi�dzy wschodami i zachodami Słoń-
ca oraz Ksi�życa18a.

Ponieważ opis pozycji Ksi�życa charaktery-
zuje wi�ksza dokładność, badacze starannie
przeanalizowali wspomnianych 13 zestawów

NA KT
´

ORY ROK ZBURZENIA JEROZOLIMY WSKAZUJE TABLICZKA VAT 4956
— 587 CZY 607 p.n.e.?
˛ Tabliczka VAT 4956 opisuje zjawiska astronomiczne

z 37 roku panowania króla Nebukadneccara II.
˛ Nebukadneccar II zburzył Jerozolim� w 18 roku

swego panowania (Jeremiasza 32:1).

Jeśli 37 rokiem panowania
Nebukadneccara II
był 568 p.n.e., to zagłada
Jerozolimy nast�piła
w roku 587 p.n.e.

Jeśli 37 rokiem Nebukadneccara II był 588 p.n.e.,
to zagłada Jerozolimy nast�piła w roku 607 p.n.e.,
tak jak wskazuje chronologia biblijna.

˛ Dane z tabliczki VAT 4956 przemawiaj� bardziej
za rokiem 607 p.n.e.

610 p.n.e. 600 590 580 570 560
587

607



Czego dotyczy problem?
Linia 3 tej tabliczki podaje,
że „noc� 9” dnia pierwszego
miesi�ca (Nisan) „Ksi�życ stał
1 łokieć przed [gwiazd�]
ß Virginis”. Jednak w roku
1915 Paul V. Neugebauer
oraz Ernst F. Weidner napisali
na temat roku 568 p.n.e. (któ-
ry wskazywałby na 587 p.n.e.
jako dat� zburzenia Jerozoli-
my), że „Ksi�życ stał 1 łokieć
przed t� gwiazd� dnia 8 Ni-
san, a nie 9” (kursywa nasza).
Tymczasem w 588 roku p.n.e.
(wskazuj�cym na 607 p.n.e.)
Ksi�życ znalazł si� w opisanej
pozycji właśnie 9 Nisan.
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z tabliczki VAT 4956. Posłużyli si� programem kompu-
terowym, który umożliwia ustalenie pozycji ciał niebie-
skich w określonym dniu w przeszłości19. Co ta anali-
za ujawniła? Nie wszystkie zestawy obserwacji pasuj�
do roku 568/567 p.n.e., jednak wszystkich 13 zestawów
pasuje do okresu o 20 lat wcześniejszego—do pozycji
z roku 588/587 p.n.e.

Jedno z miejsc, gdzie podane obserwacje Ksi�życa le-
piej pasuj� do roku 588 p.n.e. niż 568, zaznaczono na
ilustracji obok. Linia 3 tej tabliczki mówi o określonej
pozycji Ksi�życa „noc� 9 [Nisan]” kalendarza babiloń-
skiego. Ale naukowcy, którzy pierwsi doszli do wniosku,
że chodzi o rok 568 p.n.e. (astronomiczny -567), przy-
znali, że tego roku Ksi�życ był w tej pozycji „8 Nisan,
a nie 9”. Aby uzasadnić datowanie na rok 568 p.n.e.,
twierdzili, że skryba bł�dnie napisał „9” zamiast „8”20.
Tymczasem pozycja Ksi�życa wskazana w linii 3 dokład-
nie pasuje do 9 Nisan 588 roku p.n.e.21

A zatem wiele informacji astronomicznych podanych
w tabliczce VAT 4956 wskazuje na rok 588 p.n.e. jako
37 rok panowania Nebukadneccara II. To z kolei prze-
mawia za tym, że Jerozolima została zburzona w 607
roku p.n.e.—tak jak wynika z Biblii.

Dlaczego można polegać na Biblii?
Obecnie wi�kszość świeckich historyków uważa, że Je-

rozolima została zburzona w roku 587 p.n.e. Ale biblijni
pisarze Jeremiasz i Daniel wyraźnie mówi�, że

˙
Zydzi

przebywali na wygnaniu 70 lat, a nie 50 (Jeremiasza 25:
1, 2, 11; 29:10; Daniela 9:2). Wypowiedzi tych proroków
stanowi� mocny argument, iż kl�ska Jerozolimy nast�pi-
ła w roku 607 p.n.e. Jak wykazano w tym artykule, wnio-
sek taki nie jest pozbawiony podstaw naukowych.´

Swieccy eksperci już nieraz podważali dokładność
Biblii. Kiedy jednak odkrywano nowe dowody, okazy-
wało si�, że Pismo

´
Swi�te jest wiarygodne�. Osoby, któ-

re ufaj� Biblii, maj� ku temu uzasadnione powody—
bior� pod uwag� dowody naukowe, świadectwa histo-
ryczne oraz dokładność proroctw. Dzi�ki zdobytej wie-
dzy nie w�tpi�, że Biblia—jak sama o sobie mówi—
rzeczywiście jest natchnionym Słowem Bożym (2 Ty-
moteusza 3:16). Zach�camy ci�, byś osobiście zbadał
dowody wiarygodności tej Ksi�gi. Być może dojdziesz
do tego samego wniosku.

� Konkretne przykłady podano w 4 i 5 rozdziale ksi�żki Biblia—
słowo Boże czy ludzkie? (wydawnictwo

´
Swiadków Jehowy).

1) Na zdj�ciu wyraźnie widać
akadyjski znak przedstawiaj�cy
cyfr� 9.

2) Neugebauer i Weidner
w transliteracji tego klinowego
tekstu zmienili cyfr� „9” na „8”.

3) Jedynie w przypisie podali, że
w tekście oryginalnym wyst�puje
cyfra „9”.

4) Także w przekładzie na j�zyk
niemiecki umieścili cyfr� „8”.

5) W publikacji Sachsa i Hungera
wydanej w roku 1988 widnieje
zgodnie z oryginałem cyfra „9”.

6) Jednak w tłumaczeniu na angielski
autorzy umieścili obok cyfry „9”
dopisek: „bł�d: powinno być 8”.

Który dzień — 9 czy 8?

5
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1. Dokumenty klinowe to tabliczki glinia-
ne zapisane pismem klinowym. Pismo to
jest kombinacj� znaków w kształcie kli-
nów, które wyciskano na mi�kkiej glinie
specjalnie zaostrzonym rylcem.
2. Albert K. Grayson, Assyrian and Baby-
lonian Chronicles, 1975 (reprint 2000),
strona 8.
3. Okres nowobabiloński rozpocz�ł si�
w VII wieku p.n.e., gdy imperium
babilońskim władała dynastia chaldej-
ska. Pierwszym królem tego okresu był
Nabopolasar, ojciec Nebukadneccara II,
a ostatnim—Nabonid, który w roku
539 p.n.e. został pokonany przez perskie-
go władc� Cyrusa.
4. Ellen W. Moore, Neo-Babylonian Busi-
ness and Administrative Documents, 1935,
strona 33.
5. John M. Steele, „Observations and
Predictions of Eclipse Times by Early As-
tronomers”: Archimedes, Volume 4, New
Studies in the History and Philosophy of
Science and Technology, 2000, strona 36.
6. Ronald H. Sack, Amel-Marduk 562-
560 B.C.—A Study Based on Cuneiform,
Old Testament, Greek, Latin and Rabbini-
cal Sources. With Plates, 1972, strona 3.
7. Miesi�ce czwarty i pi�ty roku wst�pie-
nia na tron Amelmarduka (Ewil-Mero-
dacha) podane s� na tabliczkach BM
80920 i BM 58872, które opublikował
Ronald H. Sack w Amel-Marduk 562-
-560 B.C.—A Study Based on Cuneiform,
Old Testament, Greek, Latin and Rabbini-
cal Sources. With Plates, strony 3, 90 i 106.
8. Dziesi�ty miesi�c 43 roku panowania
Nebukadneccara II widnieje na tabliczce
BM 55806, przechowywanej w Muzeum
Brytyjskim.
9. Miesi�ce siódmy i dziesi�ty roku uwa-
żanego za ostatni (drugi) rok panowa-
nia Amelmarduka (Ewil-Merodacha) wy-
st�puj� na tabliczkach BM 75106 i BM
61325. Tymczasem tabliczka BM 75489
oznaczona jest drugim miesi�cem roku
wst�pienia na tron jego nast�pcy, Nerig-
lisara (Erle Leichty, Jacob J. Finkelstein
i Christopher B. F. Walker, Catalogue of
the Babylonian Tablets in the British Mu-
seum, Volume VIII: Tablets From Sippar 3,
1988, strony 25 i 35).
Erle Leichty i Albert K. Grayson, Cata-
logue of the Babylonian Tablets in the Brit-
ish Museum, Volume VII: Tablets From Sip-
par 2, 1987, strona 36.
Ronald H. Sack, Neriglissar—King of Ba-
bylon, 1994, strona 232. Na tabliczce wid-
nieje miesi�c Ajaru (drugi miesi�c).
10. Rozważmy przykład Neriglisara.
W pewnej inskrypcji królewskiej został on
przedstawiony jako „syn Bel-szukum-isz-
kuna”, „króla Babilonu” (kursywa nasza).
W innej Bel-szukum-iszkun nazwany jest

„m�drym ksi�ciem”. Słowo przetłuma-
czone na „ksi�ż�”, rubû, to tytuł, który
znaczy też „król, władca”. Skoro z okre-
sem przejściowym mi�dzy Neriglisarem
a jego poprzednikiem, Amelmardukiem
(Ewil-Merodachem), wi�ż� si� niejas-
ności, to czy nie jest możliwe, że
pomi�dzy tymi władcami sprawował rz�-
dy wspomniany „król Babilonu”—Bel-
-szukum-iszkun? Jak przyznał profesor
Raymond P. Dougherty, „dowodów o po-
chodzeniu Neriglisara ze szlachetnego
rodu nie można bagatelizować” (Nabo-
nidus and Belshazzar—A Study of the
Closing Events of the Neo-Babylonian Em-
pire, 1929, strona 61).
11. Astronomical Diaries and Related
Texts From Babylonia pod redakcj� Her-
manna Hungera, tom V, 2001, strony
2 i 3.
12. Abraham J. Sachs, „A Classification
of the Babylonian Astronomical Tablets of
the Seleucid Period”: Journal of Cunei-
form Studies, tom 2, nr 4, 1948, strony 282
i 283.
13. Astronomical Diaries and Related
Texts From Babylonia pod redakcj� Her-
manna Hungera, tom V, strona 391.
14. David Brown, Mesopotamian Plane-
tary Astronomy-Astrology, 2000, strony
164, 201 i 202.
15. Robartus J. van der Spek, „The Astro-
nomical Diaries as a Source for Achaeme-
nid and Seleucid History”: Bibliotheca
Orientalis, tom 50, nr 1/2, styczeń-marzec
1993 roku, strony 94 i 102.
16. Abraham J. Sachs, Astronomical Dia-
ries and Related Texts From Babylonia,
tom I (ukończenie i redakcja Hermann
Hunger), 1988, strona 47.
17. Peter J. Huber i Salvo De Meis, Bab-
ylonian Eclipse Observations From 750
BC to 1 BC, 2004, strona 186. Według
VAT 4956 omawiane zaćmienie Ksi�ży-
ca nast�piło 15 dnia Simanu, trzeciego
miesi�ca babilońskiego. Gdyby chodziło
o zaćmienie z 15 lipca 588 roku p.n.e.
(według kalendarza juliańskiego), wów-
czas pierwszy dzień Simanu wypadłby 30
czerwca/1 lipca 588 roku p.n.e. W tej sy-
tuacji pierwszy miesi�c (Nisan) roku ba-
bilońskiego zacz�łby si� 2/3 maja. Nor-
malnie rok ten zacz�łby si� 3/4 kwietnia,
ale tabliczka VAT 4956 w linii 6 podaje in-
formacj� o dodatkowym miesi�cu, który
dodano po dwunastym (ostatnim) mie-
si�cu (Adar) poprzedniego roku (tekst na
tabliczce brzmi: „8 dnia miesi�ca XII2
[miesi�ca trzynastego]”). W takim razie
nowy rok nie mógł si� zacz�ć przed 2/3
maja. A zatem data zaćmienia Ksi�życa
z roku 588 p.n.e. zgadza si� z informacj�
podan� na tabliczce.
18. Paul V. Neugebauer i Ernst F. Weid-
ner („Ein astronomischer Beobachtungs-
text aus dem 37. Jahre Nebukadnezars
II”: Berichte über die Verhandlungen der
Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Leipzig, tom 67, 1 maja

1915 roku, strony 67-76) mówi� o 13 ze-
stawach obserwacji Ksi�życa wzgl�dem
jakiejś gwiazdy lub konstelacji. Wymie-
niaj� także 15 zestawów obserwacji pla-
net (strony 72-76). W zapisie klinowym
znak Ksi�życa jest czytelny i jednoznacz-
ny, natomiast niektóre znaki odnosz�ce
si� do planet i ich pozycji s� niejasne (Da-
vid Brown, Mesopotamian Planetary As-
tronomy—Astrology, 2000, strony 53-57).
Dlatego utrwalone obserwacje samych
planet daj� pole do różnych domysłów
i bywaj� rozmaicie interpretowane. Po-
nieważ interpretacja obserwacji Ksi�życa
jest znacznie łatwiejsza, można z duż�
doz� pewności ustalić i datować również
pozycje innych ciał niebieskich z tablicz-
ki VAT 4956, jeśli powi�zano je z położe-
niem Ksi�życa.
18a. Wspomniane odst�py czasowe to
pomiary czasu na przykład od zachodu
Słońca do zachodu Ksi�życa w pierw-
szym dniu miesi�ca i w dwóch innych
okresach tego miesi�ca. Uczeni przypisu-
j� te pomiary konkretnym datom ka-
lendarzowym (Francis Richard Stephen-
son i David M. Willis, „The Earliest
Datable Observation of the Aurora Bo-
realis”: Under One Sky—Astronomy and
Mathematics in the Ancient Near East
pod redakcj� Johna M. Steele’a i Annette
Imhausen, 2002, strony 420-428). Przy
obliczaniu tych odst�pów czasowych sta-
rożytni obserwatorzy musieli posługiwać
si� jakimś zegarem. Takie pomiary nie by-
ły niezawodne (John M. Steele, „Obser-
vations and Predictions of Eclipse Times
by Early Astronomers”: Archimedes, Vol-
ume 4, New Studies in the History and Phi-
losophy of Science and Technology, 2000,
strony 65 i 66). Natomiast pozycj� Ksi�-
życa w stosunku do innych ciał niebie-
skich obliczano z wi�ksz� precyzj�.
19. Do przeprowadzenia analizy po-
służono si� programem TheSky6�. Do-
datkowo wykorzystano zaawansowane
bezpłatne oprogramowanie Cartes du
Ciel/Sky Charts (CDC) oraz konwerter
dat udost�pniony przez U.S. Naval Ob-
servatory. Ponieważ znaki klinowe opisu-
j�ce wiele pozycji planet s� rozmaicie od-
czytywane i interpretowane, pozycje te
nie zostały wykorzystane w omawianej tu
analizie, maj�cej na celu precyzyjne usta-
lenie roku, o którym mówi ten dziennik
astronomiczny.
20. Paul V. Neugebauer i Ernst F. Weid-
ner, „Ein astronomischer Beobachtungs-
text aus dem 37. Jahre Nebukadnezars
II, (-567/66)”: Berichte über die Verhand-
lungen der Königl. Sächsischen Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Leipzig, tom
67, 1 maja 1915 roku, strona 41.
21. Linia 3 tabliczki VAT 4956 podaje:
„Ksi�życ stał 1 łokieć [czyli 2 stopnie]
przed [gwiazd�] ß Virginis”. Wspomnia-
na wcześniej analiza wykazała, że 9 Ni-
san Ksi�życ był 2°04� przed (i 0° poniżej)
ß Virginis. Uznano to za dokładn� zgod-
ność.

Przypisy do artykułu „Kiedy została
zburzona starożytna Jerozolima —
Co naprawd� zawieraj� tabliczki
klinowe?”



ˇ Rodzice na ogół ze wszystkich sił staraj� si�
chronić dzieci przed niebezpiecznymi choroba-
mi. Ale czyż nie powinni podobnie si� wysilać,
by ustrzec je przed wpływem niebezpiecznych
postaw moralnych? Jednym ze sposobów jest
przekazanie dzieciom rzetelnej wiedzy na temat
spraw intymnych (Przysłów 5:3-23). Takie rodzi-
cielskie szkolenie i przewodnictwo moralne od-
grywa istotn� rol�, bo młodzi maj� dziś coraz
swobodniejszy dost�p do nieprzyzwoitych mate-
riałów w Internecie, telewizji, ksi�żkach czy ko-
miksach.

„Problem tkwi nie w tym, że do naszych dzie-
ci docieraj� informacje o seksie, lecz w tym, cze-
go si� dowiaduj�, w jakim wieku i od kogo”—
wyjaśnia Diane Levin, specjalistka w dziedzinie
pedagogiki i autorka ksi�żek. „

´
Swiat handlu i kul-

tura masowa z ogromn� sił� bombarduj� dzieci
szkodliwymi wiadomościami na temat seksu”.

Rodzice musz� chronić swe pociechy przed
spaczonymi i deprawuj�cymi pogl�dami, które
szerz� si� w dzisiejszym społeczeństwie niczym
gangrena (Przysłów 5:1; Efezjan 6:4). Już małe
dzieci powinny wiedzieć, jak funkcjonuje ich or-
ganizm, jak dbać o swoje ciało i jak mieć si� na
baczności przed ludźmi prowadz�cymi si� nie-
moralnie. Zanim córka wejdzie w okres dojrzewa-
nia, byłoby dobrze, żeby rozumiała, jakie zmia-
ny zajd� w jej organizmie, dlaczego b�dzie miała
miesi�czk� i jaki jest jej przebieg. Podobnie syn

powinien być wcześniej przygotowany na polu-
cje, czyli zmazy nocne. Kiedy dzieci s� jeszcze
małe, rodzice mog� zacz�ć uczyć je właściwie na-
zywać narz�dy intymne. Warto im wytłumaczyć
trzy ważne sprawy: 1) że te cz�ści ciała s� czymś
szczególnym, 2) drudzy nie powinni ich dotykać
ani ogl�dać oraz 3) nie wolno si� o nich niesto-
sownie wyrażać. W miar� upływu czasu rodzice
powinni też wybrać odpowiedni moment, by wy-
jaśnić, jak kobieta zachodzi w ci�ż��.

A kiedy należy rozpocz�ć edukacj� seksualn�
dzieci? Wcześniej, niż niejeden s�dzi. Dziewczyn-
ka może zacz�ć miesi�czkować w wieku 10 lat,
a nawet jeszcze szybciej. Pierwsza zmaza nocna
u chłopca wyst�puje nieraz już w wieku 11—12
lat. Jeżeli nie b�d� rozumieć, co si� z nimi dzie-
je, sytuacje te mog� być dla nich bardzo stresu-
j�ce. Dlatego należy zawczasu upewnić dzieci, że
s� to naturalne procesy fizjologiczne. Przy tej oka-
zji warto też zadbać o coś, czego cz�sto brakuje
w programach świeckiego wychowania seksual-
nego—warto uświadomić dzieciom, jak ważne
jest trzymanie si� biblijnych zasad moralnych
(Przysłów 6:27-35).

� Pomocne materiały na ten temat rodzice mog� znaleźć
w nast�puj�cych publikacjach wydanych przez

´
Swiadków

Jehowy: Przebudźcie si�! z maja 2006 roku, artykuł „Jak przy-
gotować córk� na pojawienie si� miesi�czki”, strony 10-13;
Pytania młodych ludzi—praktyczne odpowiedzi, tom 2, roz-
dział 6 „Co si� dzieje z moim ciałem?”; Strażnica z 1 listo-
pada 2010 roku, artykuł „Jak zabiegać o szcz�ście w rodzi-
nie: Rozmawiaj z dziećmi o seksie”, strony 12-14.

CZYTELNICY PYTAJ�...

Czy rodzice powinni uczestniczyć
w wychowaniu seksualnym dzieci?
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30 STRA
˙

ZNICA ˙ 1 LISTOPADA 2011

– PRZEANALIZUJ SYTUACJ�. PRZECZYTAJ DANIELA 3:1-30.

Opisz, jakie dźwi�ki słyszysz w wyobraźni, gdy czytasz wersety od 3 do 7. ���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak mógł wygl�dać rozpalony piec? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie emocje wyczuwasz w głosie Nebukadneccara, gdy rozkazuje on rozpalić
piec siedem razy bardziej, niż to było w zwyczaju? (Przeczytaj ponownie wersety
19 i 20). ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak wyobrażasz sobie czwartego m�żczyzn�, który pojawił si� w ogniu?
(Przeczytaj ponownie wersety 24 i 25).���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakimi cechami wyróżniali si� Szadrach, Meszach i Abed-Nego podczas rozmowy
z Nebukadneccarem opisanej w wersetach od 16 do 18?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

— ROZWA
˙

Z DODATKOWE SZCZEG
´

OŁY.

W dost�pnych ci źródłach sprawdź, ile centymetrów miał łokieć, i oblicz wymiary
pos�gu wzniesionego z rozkazu Nebukadneccara (przeczytaj ponownie werset 1).
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Porównaj wersety 19 i 20 z wersetami 28 i 29 i napisz, jakim typem człowieka wyda-
je ci si� Nebukadneccar. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DLA MŁODYCH CZYTELNIK
´

OW

Ocaleni z rozpalonego pieca
Wskazówki: Poniższe zadania wykonaj w jakimś cichym miejscu.
Czytaj�c wersety, zaangażuj wyobraźni�. Spróbuj wszystko zobaczyć
i usłyszeć. Poczuj emocje bohaterów. Pomyśl, że bierzesz udział
w rozgrywaj�cych si� wydarzeniach.
Główne postacie: Szadrach, Meszach, Abed-Nego i Nebukadneccar.
Zarys wydarzeń: Wiara trzech młodych Hebrajczyków zostaje poddana
próbie.



˜ WYCI�GNIJ WNIOSKI DLA SIEBIE.
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o wsparciu, jakiego Jehowa udziela w czasie
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE.

W jakich okolicznościach twoja wiara może
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Jak historia Szadracha, Meszacha i Abed-Nega
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™ CO W TEJ RELACJI MA DLA CIEBIE
NAJWI�KSZ� WARTO

´
S

´
C I DLACZEGO?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

JE
˙
ZELI

NIE MASZ
BIBLII,

MO
˙

ZESZ POPROSI
´

C
O NI�

´
SWIADK

´
OW JEHOWY

LUB CZYTA
´

C J� NA STRONIE
www.watchtower.org/p

°



Nawet w tera
´
zniejszym niespokojnym

´
swiecie mo

˙
zna zazna

´
c szcz�

´
scia dzi�ki dokładnemu poznaniu Biblii i tego, co ona m

´
owi

o Bogu, Jego Kr
´
olestwie i wspaniałym zamierzeniu wobec rodzaju ludzkiego. Je

˙
zeli chcieliby Pa

´
nstwo otrzyma

´
c wi�cej infor-

macji na ten temat lub nieodpłatnie korzysta
´

c w swoim domu ze studium Pisma
´
Swi�tego, prosimy napisa

´
c pod adresem:

´
Swiadkowie Jehowy, ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn, lub pod odpowiednim z adres

´
ow podanych na stronie 4.

www.watchtower.org wp11 11/01-P

Czy jest coś złego w seksie telefonicznym, sextingu
i cyberseksie? ZOBACZ STRON� 7.

Dlaczego małżeństwa powinny wspólnie pracować
nad rozwojem duchowym? ZOBACZ STRONY 13 i 14.

Jak prawa Boże chroni� nasze zdrowie? ZOBACZ STRON� 16.

Jak ojciec może wzmacniać wiar� syna we własne siły?
ZOBACZ STRON� 20.

Czy rodzice powinni uczestniczyć w wychowaniu seksualnym
dzieci? ZOBACZ STRON� 29.

Czy przyjm� Państwo tak� wizyt�?


