


MODLITWA 
PRZEDSIĘBIORCY I  PRACODAWCY

Boże i Panie mój, * Stwórco i Odkupicielu, * od którego wszystko pochodzi, 
* dla którego wszystko żyje * i ku któremu wszystko zmierza. * Je-

stem Twoim dzieckiem. * Obdarowałeś mnie hojnie * i powołałeś do życia w miłości 
i świętości. * Chciałeś, bym współpracował z Tobą * rozwijając nadal Twoje dzieło 
stworzenia. * Dałeś mi w tym celu zdolność poznawania, * pasję tworzenia * i wolę 
cieszenia się tym, * czym mnie obdarowałeś. * Wielbię Cię za to!
Panie, dobry Ojcze, * staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, * bo chcę zrozumieć 
prawdę o Tobie, * o moim życiu i powołaniu * oraz o bliźnich, * którzy stoją obok 
mnie zarówno w domu, jak i w pracy.
Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości * stała się praca z innymi 
i dla innych. * Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. * Chcę 
ją podjąć z ufnością i nadzieją, * aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej 
winnicy. * Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, * bo ufam, że to jest 
Twoją wolą, * mój Boże.
Udziel mi Twego Ducha Świętego, * od którego płynie wszelka moc, * mądrość, 
roztropność i męstwo. * Niech On będzie światłem i siłą * w chwilach pokus i zwąt-
pienia! * Niech Jego miłość tak napełnia moje serce, * by nie zakorzeniły się w nim 
chciwość, * chęć oszustwa, * pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! * Niech nie 
pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą! * Niech napełni mnie mądrością, * 
aby umiejętność oszczędzania nie stała się skąpstwem, * rozumna przezorność 
nie stała się wyrachowaniem, * a inicjatywa i przedsiębiorczość * nie stały się dą-
żeniem do sukcesu za wszelką cenę.
Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko * i Tobie też oddaję wszystkie 
moje talenty. * Tobie oddaję dzieło, którym żyję, * którym się uświęcam * i któ-
rym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. * Niech Ci 
będzie cześć i chwała * przez Chrystusa Twego Syna a naszego Zbawcę, * w Du-
chu Świętym * na wieki wieków. * Amen.
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STYCZEŃ

O jciec sukcesu. 
Bóg – Adam

Do czego wybiera 
mnie Bóg?
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Słowo klucz:

po 
 wo 
  ła 
nie
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Księga Rodzaju

	Â Przeczytaj: Księga Rodzaju, rozdział 1

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia 
zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad 
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się 
nad wodami.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię 
i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad 
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. I rzekł 
Bóg: „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno 
po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma 
w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla 
wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa 
w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi 
i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem 
wszelka trawa zielona”. I stało się tak. A Bóg widział, że 
wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 1,1.27-31

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1
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Część II – Analiza, temat spotkania

Zaczynać trzeba od początku, fundamentalnych pytań „kim 
jestem?” i „po co żyję?”.

1. Kim jest człowiek?

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju tłumaczą świat, a zatem jego powstanie 
i miejsce człowieka. Nie jest to opis naukowy, lecz ukazanie relacji jakie łączą 
świat ze Stwórcą.
Często używamy sformułowania, że człowiek z woli Boga staje się zarządcą 
powierzonego mu dobra. Wynika on z Bożego nakazu: „Czyńcie sobie ziemię 
poddaną”. W Nowym Testamencie myśl tę odnajdujemy we fragmentach do-
tyczących zarządców, z tym najbardziej znanym – przypowieścią o talentach.
Rozpoczynając nowy program zatytułowany Sukces|ja. W firmie Ojca, chcemy 
nieco głębiej spojrzeć na relację Bóg – człowiek. Nie „zarządca”, lecz „dziecko 
Boże”. Świat to „firma Ojca”, w którą nas wprowadza, w której powierza nam 
odpowiedzialność, a w końcu zapewnia – jak syna w przypowieści – „wszystko 
moje do ciebie należy” Łk 15,31.

2. Pismo Święte o stworzeniu świata i człowieka

Opisy stworzenia dały początek wielkiej dyskusji między nauką a wiarą, jednak 
w rzeczywistości nie mają one na celu przedstawienia naukowej teorii powsta-
nia świata czy człowieka. Nie bez powodu bohater Księgi Rodzaju nie posiada 
imienia własnego, lecz po hebrajsku nazwany jest ha-`adam, czyli „człowiek”. 
Reprezentuje każdego człowieka, który ukazany jest w swych fundamental-
nych relacjach: z sobą samym, z innymi ludźmi, ze światem, z Bogiem. Bardziej 
niż na pytania: „co?”, „kiedy?”, „jak?” w odniesieniu do kosmosu i człowieka, 
rozdziały te odpowiadają na życiowe: „dlaczego?”, na pytania z dziedziny ety-
ki, filozofii i teologiiBibl. 1.

3. Główne myśli teologiczne opisów stworzenia

a.  Kategoria „daru” – Bóg jest Stwórcą, jest to dar Jego wolności. To, co two-
rzy Bóg, jest dobre.
b.  Stworzony człowiek jest „obrazem” Boga:

	Â rozumność, czyli zdolność i obowiązek poznania i zrozumienia 
świata stworzonego

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=330
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	Â wolność, która wyraża zdolność i obowiązek decydowania, oraz 
odpowiedzialność za decyzje

	Â bycie przewodnikiem („czyńcie sobie ziemię poddaną”) – jednak ta 
pozycja nie ma charakteru absolutnego, bo pod zwierzchnictwem 
Boga (bycie zarządcą)

	Â zdolność do działania zgodnie z obrazem, który osoba nosi 
w sobie, czyli naśladowanie Boga

	Â Bóg, tworząc człowieka osobą, uzdalnia go do kontaktu z samym 
sobą

	Â świętość ludzkiego życiaBibl. 2

c.  Łącząc stworzony świat (dar) oraz człowieka (zarządca), możemy mówić 
o zadaniu, powołaniu, misji… Z tego wynika „wyjątkowość” człowieka, który 
jest powołany do tworzenia, przekształcania świata.

Część III – Osobista refleksja

Czytając Księgę Rodzaju, odpowiedz na podstawowe 
egzystencjalne pytanie człowieka: Kim jestem? 
Spróbuj na skali zaznaczyć swoją samoświadomość?

 Â Bożym stworzeniem

nie   tak

  � �	 �	 �	 �	 �	 �
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 Â zarządcą Bożego majątku

nie   tak

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Bożym dzieckiem

nie   tak

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â powołanym przez Boga

nie   tak

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 ✍

 Â Od czego zależy twoje poczucie relacji z Bogiem?

 ✍
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 Â Powołanie to szczególna misja do wykonania. Nie wystarczy 
odpowiedź na pytanie: „Co robi moja firma?” - musimy dojść do 
pytania: „W jaki sposób moja firma zmienia świat na lepszy?”.

 ✍

 Â „Czyńcie sobie ziemię poddaną” to posłanie o charakterze ogólnym, 
skierowanym do każdego człowieka. Wyobraź sobie ten wyjątkowy 
moment, kiedy Bóg cię stwarza. Co ci powiedział? Do czego powołał?

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …
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Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.

Część V – Dyskusja

Do czego wybiera mnie Bóg?

1. Bóg zaprasza człowieka do wielkich dzieł. Opowiedz 
innym o wielkości swego powołania.

2. Przedstaw się innym, czyli opowiedz im, w jaki sposób „czynisz 
sobie ziemię poddaną” i w jaki sposób zmieniasz świat na lepsze?

3. Jaka jest dziś misja katolickich przedsiębiorców wobec świata?
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Część VI – Sukcesja

Opis stworzenia człowieka to opis… sukcesji. W takim kluczu chcemy odczytać 
tegoroczny program. Bóg stwarza świat i powierza go człowiekowi. Na kartach 
Starego Testamentu odkrywamy historię tej złożonej relacji: Boga dającego 
wolność oraz człowieka, który tak często wybiera niewierność. Choć naród wy-
brany łamie przymierze, Bóg jest cierpliwy w swojej wierności. Wydaje się, że 
Bóg chce prowadzić naszą świadomość od „zarządcy”, czyli pracownika w cu-
dzym ogrodzie, do poczucia bycia „dzieckiem Bożym”.
Udana sukcesja zaczyna się… w głowie nestora. W świadomości własnej roli, 
w stosunku do potencjalnych sukcesorów. Konieczne jest uświadomienie sobie 
swoich oczekiwań i odniesienie ich nie tylko do możliwości, lecz także i chęci 
sukcesorów. Dlatego zanim przejdziemy do badania różnych aspektów sukce-
sji, tak ważne jest odkrycie swojej roli. Sukcesja w literaturze przedmiotu trak-
towana jest jedynie jako wyzwanie z obszaru zarządzania, trudny proces, który 
trzeba właściwie przeprowadzić.
Czytając opis, gdy Ojciec powierza świat swoim dzieciom, warto na sukcesję 
popatrzeć w perspektywie zaproszenia dzieci do współuczestnictwa w wiel-
kim dziele. Tylko wtedy sukcesja będzie udana, gdy dzieci będą miały świado-
mość, że zostały zaproszone do uczestnictwa w czymś wielkim (taka narracja 
jest obecna w zagranicznych firmach rodzinnych przekazywanych od pokoleń, 
traktowanych jako wspaniałe dziedzictwo). W ten sposób wracamy do „głowy 
nestora” i tego, w jaki sposób on traktuje firmę.

 Â Dlaczego chcę przekazać firmę dziecku/dzieciom? 
nie chcę, aby zmarnował się mój wysiłek

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â aby ktoś zdjął ze mnie ciężar

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �
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 Â aby miały utrzymanie

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â aby miały okazję robić coś wartościowego

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â inne 

 ✍
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍





LUTY

Rozstanie w biznesie. 
Abraham – Lot

Jak znaleźć własną 
drogę w biznesie?
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Słowo klucz:

dob 
  ro
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Księga Rodzaju

	Â Przeczytaj: Księga Rodzaju, rozdziały 12-13

Pan rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej 
i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię 
bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje 
imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem”. 12,1-2

Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym 
dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram 
już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Zatrzymując 
się na postojach, Abram zawędrował z Negebu do Betel, 
do tego miejsca, w którym przedtem rozbił swe namioty, 
między Betel i Aj, do tego miejsca, w którym uprzednio 
zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana. Lot, który szedł 
z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj 
nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; 
musieli więc się rozłączyć. A gdy wynikła sprzeczka 
pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód 
Lota – mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy 
i Peryzzyci – rzekł Abram do Lota: „Niechaj nie 
będzie sporu między nami, między pasterzami moimi 
a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni. 
Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=12
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się ode mnie! Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, 
a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja – w lewo”.

Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała 
okolica wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo 
urodzajna, była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia 
egipska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot 
wybrał sobie zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył 
ku wschodowi, i tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał 
w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, 
rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy 
Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich 
przewinień wobec Pana.

Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: „Spójrz przed 
siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, 
na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały 
ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu 
na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak 
ziarnka pyłu ziemi; jeśli kto może policzyć ziarnka 
pyłu ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. 
Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz: tobie go 
oddaję”. 13,1-17

Część II – Analiza, temat spotkania

Już na pierwszych kartach Pisma Świętego powinna wybuchnąć 
wojna o ziemię i władzę. Ale wszystko kończy się dobrze, bo 
okazuje się, że człowiek ma… serce.
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1.  Rozstanie z Lotem

Abraham nazwany jest „ojcem wiary” – jest tym, który jako pierwszy posłu-
chał głosu Boga. Opierając się na Jego słowie, wyruszył w nieznane. Podążył 
w kierunku Bożej obietnicy – urodzajnej ziemi Kanaan. U jej granic mogło dojść 
do spektakularnej katastrofy – klasycznej wojny o ziemię. Przeciwnikiem był-
by jego bratanek Lot. Choć z racji wieku Abraham miał pierwszeństwo wyboru, 
godził się, aby to Lot podjął decyzję. Nastąpiło pokojowe rozstanie.
Rozejście się Abrahama i Lota jest koniecznością, aby mogli wyżywić liczne 
stada. Celem, który im przyświeca, jest zatem większe dobro. Wielkością Ab-
rahama jest to, że powściągnął swoje osobiste ambicje i zrezygnował z przysłu-
gującego mu prawa.

2. Abraham – kontekst historyczny

Tradycja umieszcza historię Abrahama między końcem III a początkiem II ty-
siąclecia przed Chr. Jest to okres przejściowy, kiedy wielka fala koczowniczej 
imigracji w Palestynie kładzie kres cywilizacjom epoki wczesnego brązu i wy-
wołuje zanik życia miejskiego (2200-1900 przed Chr.). Dotyczy to nie tylko Syrii 
i Palestyny, lecz także Egiptu i Mezopotamii. W Babilonii największe zagrożenie 
wiąże się z Amurru, niszczycielskimi i niebezpiecznymi koczownikami, pozba-
wionymi przyzwoitości i moralności. Ani dynastia Akkadów, ani Gutejów z Ur 
nie może stawić im czoła, dlatego te królestwa rozpadają się i dzielą na mniej-
sze księstwa. Każde z nich daje początek nowej dynastii. Najsłynniejszy jest ród 
Hammurabiego z Babilonu (1728-1686 przed Chr.). W ciągu niecałych 40 lat 
uda mu się podporządkować wszystkie ludy mieszkające między Zatoką Perską 
a Morzem Śródziemnym.Bibl. 1

3. Przymierze z Bogiem

Przymierze zawarte przez Boga z Abrahamem zawiera trzy prawdy: obietnica, 
odpowiedzialność i prawo:

	Â obietnica – dar (zob. temat stycznia) ziemi i potomstwa

	Â odpowiedzialność – nie tylko za własną rodzinę (klan), ale szerzej 
za wszystkie narody. Abraham ma się stać narodem wielkim 
i potężnym i wszystkie narody ziemi będą błogosławione

	Â prawo – zaangażowanie Abrahama w przymierzu objawia się przez 
posłuszeństwo prawuBibl. 2.
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Część III – Osobista refleksja

Czerpiąc z postawy Abrahama – ojca wiary, zastanów się nad:

A. Motywacja

 Â Czy twoją intencją jest poszukiwanie większego dobra?

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Czy potrafisz ustąpić, pomimo posiadania racji po swojej stronie?

bardzo rzadko  bardzo często

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Podaj przykłady konkretnych sytuacji, gdy 
zwyciężyły inne wartości, a nie twój interes.

 ✍
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 Â To ostatnie pytanie może być potraktowane pejoratywnie, 
sugerując, że „twój interes” stoi w konflikcie z „innymi 
wartościami”. Tak być nie powinno, ale to dobra okazja do 
nieco głębszej refleksji na temat pewnego wewnętrznego 
napięcia: gdzie kończy się zdrowa troska o własny interes (dobre 
funkcjonowanie firmy, godziwy zarobek na utrzymanie rodziny 
itd.), a zaczyna się egoizm? Czy potrafisz to rozróżnić?

 ✍

B. Twoja droga w biznesie

 Â Czy czujesz, że jesteś na właściwym miejscu?

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Aktualnie wykonywana praca jest dla mnie więzieniem

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �
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 Â Praca jest dla mnie misją

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …

Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.
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Część V – Dyskusja

Jak znaleźć własną drogę w biznesie?

1. Abraham i Lot dzięki pokorze i dążeniu do zgody 
tego pierwszego odnajdują swoje miejsce. Opowiedz 
o swoim „pastwisku” – miejscu w biznesie.

2. Jeśli jesteś „na właściwym miejscu” w biznesie, podziel się swoją 
radością. Jeśli szukasz swojego miejsca, opowiedz o trudnościach.

3. Jeśli czujesz, że nie jesteś na właściwym miejscu, podziel 
się tym, co cię ogranicza czy uniemożliwia zmianę, jakie 
podejmujesz kroki. Nie bój się pytać i prosić o radę.

Część VI – Sukcesja

A. 

Abraham szanuje wolność Lota, pozostawia mu prawo wyboru, daje mu pierw-
szeństwo decyzji. Fundamentem sukcesji jest wolność – zarówno nestora, jak 
i sukcesora. Ten aspekt jest często pomijany.
Ze strony nestora – gdy „naciska” na dzieci, aby przejęły jego firmę. Żal wobec 
dzieci, które wybierają własną drogę, często zatruwa relacje rodzinne. Prowa-
dzi to do zawiedzionych nadziei i rozczarowania dziećmi.
Ze strony potencjalnych sukcesorów – dzieci nie rozumieją „brzemienia” rodzi-
ca, jego dylematów odnośnie przyszłości firmy.
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Lekarstwem jest przykład Abrahama:

	Â powściągliwość

	Â wolność

	Â szukanie większego dobra

B. Sukcesor

	❓ Pójść własną drogą czy drogą wyznaczoną przez nestora? twoje za 
i przeciw:

 Â Za  Â Przeciw

	❓ jak radzić sobie z oczekiwaniami innych dotyczących wyboru życiowej 
drogi, ścieżki kariery?

	Â Abram jest wierny obietnicy

	Â ustępuje z drogi, choć z powodu starszeństwa miałby prawo

	Â daje wybór Lotowi

	Â ufa, że Bóg spełni swoją obietnicę, on „po swojemu” nie musi tego 
robić

C. Nestor

	❓ Przyjrzyj się oczekiwaniom, jakie stawiasz sukcesorowi?
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A. Presja sukcesji  odbierająca wolność

Rodzic oczekuje, że jego potomek będzie kontynuował jego działalność. Już na 
starcie takie postanowienie sprawy powoduje, że dziecko czuje się przymuszo-
ne do decyzji.
Czy zgadzam się na decyzje dziecka, które są niezgodne z moimi oczekiwania-
mi? Zgadzam się, tzn. nie czuję żalu, nie robię wyrzutów, nie mam poczucia, że 
ja wiem lepiej, co dla nich dobre? Czy umiem cieszyć się, że dzieci odnajdują 
swoją życiową drogę? Jak w kontekście sukcesji rozumiem „wybór większego 
dobra”?

B. Problem relacji

Dlaczego dzieci nie chcą przejąć odpowiedzialności za firmę? Może to wynikać 
ze świadomości braku relacji - szefa zawsze można zmienić, ojca – nie. Decyzja 
o budowaniu firmy rodzinnej tylko wtedy ma szansę powodzenia, jeśli sukce-
sor będzie przekonany, że uda się mu „dogadać” z nestorem. Brak chęci prze-
jęcia firmy nie musi wynikać ze złej woli, przeciwnie może być podyktowane 
chęcią uniknięcia konfliktów.

 Â Napisz, co jest trudnością dla ciebie w kontekście sukcesji?

 ✍
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍



MARZEC

Od upadku 
do zwycięstwa.  

Józef Egipski 
–  jego bracia

Problem: Jak podnieść 
się po porażce?
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Słowo klucz:

na 
 dzie 
ja
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Księgi Rodzaju

	Â Przeczytaj: Księga Rodzaju, rozdziały 37-45

Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego 
ojciec, czyli w Kanaanie. Oto są dzieje potomków 
Jakuba.

Józef jako chłopiec siedemnastoletni wraz ze swymi 
braćmi, synami żon jego ojca Bilhy i Zilpy, pasał trzody. 
Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. 
Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych 
synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. 
Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa 
widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak 
go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby 
przyjaźnie z nim porozmawiać.

Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego 
jego odzienie – długą szatę z rękawami, którą miał na 
sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia 
ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli 
do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców 
izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, 
żywicę i olejki pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=37
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rzekł do swych braci: „Cóż nam przyjdzie z tego, gdy 
zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? 
Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, 
wszak jest on naszym bratem!”. I usłuchali go bracia. 
I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy 
spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 
dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do 
Egiptu. 37,1-4.23-28

A gdy [bracia] się zbliżyli, powtórzył: „Ja jestem Józef, 
brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do 
Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie 
sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od 
śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa 
lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, 
podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie 
wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na 
ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. 
Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też 
uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu 
i władcą całego Egiptu. 45,4-8

Część II – Analiza, temat spotkania

W prehistorii biblijnej odnajdujemy opowiadanie o upadku 
i wzlocie, małości i wielkości człowieka. I o Bogu, który czuwa 
nad wszystkim.
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1. Bóg ma plan

Życie bez porażek byłoby piękne. Prawdopodobnie, bo nikt takiego nie do-
świadczył, więc nie mamy pewności. Podobnie jest w biznesie. Porażki bywają 
mniejsze, ale zdarzają się także totalne katastrofy, sytuacje bez wyjścia. Opo-
wiadanie o Józefie sprzedanym przez braci w niewolę, zapisane na pierwszych 
stronach Księgi Rodzaju, jest archetypem działania Boga na zakrętach ludz-
kiego życia. Stary Testament ukazuje Boga bliskiego i obecnego w dziejach 
człowieka.

2. Archeologia

„Suchym piaskom pustyni egipskiej zawdzięczamy zachowanie tekstów hiero-
glificznych, świadków imigracji Semitów do doliny Nilu. Najbardziej fascynują-
cy dowód stanowi pewne malowidło ścienne z 1900 r. przed Chr., znalezione 
w Beni-Hassan i przedstawiające sceny z życia księcia egipskiego: zabawy, po-
lowanie, tańce. Pojawia się na nim kilku cudzoziemców, którzy noszą inne stro-
je, mają jaśniejszą skórę i kwadratowy profil. Dwóch urzędników przedstawia 
ich faraonowi, zaś napis na papirusie trzymanym przez jednego z nich głosi 
«Mieszkańcy piasku» – Semici. Ich przywódca, Aisaj, przybył do Egiptu z 36 
członkami swego plemienia: mężczyznami, kobietami i dziećmi. Dzieło to jest 
tak dobrze zachowane, że może nam dać żywy obraz podróży, jakie w czasie 
głodu odbył do Egiptu najpierw Abraham, a następnie synowie Jakuba”Bibl. 1.

3. Życiowe kryzysy

Ich dolegliwość ma trzy wymiary:

	Â materialny – utrata dochodów, długi, strata majątku. Co się z tym 
wiąże to wymuszona zmiana sposobu życia.

	Â wewnętrzny – ból przegranej, poczucie bycia gorszym, a czasem 
wrażenie bycia nikim, aż do utraty sensu życia.

	Â zewnętrzny – poważne zachwianie relacjami w rodzinie, 
konieczność ułożenia ich na nowo, co z uwagi na dwa pierwsze 
czynniki, jest bardzo trudne. Potencjalne konsekwencje to rozwód, 
utrata relacji z dziećmi, samotność. Te zachwiania w relacji 
z innymi jeszcze bardziej potęgują odczucia w dwóch pierwszych 
wymiarach.
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4. Wewnętrzna gotowość i szukanie rozwiązań

Biznes zawsze wiąże się z ryzykiem, a bycie przedsiębiorcą ze swej definicji za-
kłada postawę gotowości do zmiany. Często powtarzane zdanie: „Kryzys jest 
szansą” może stać się jedynie pustym sloganem.
Sposób przejścia kryzysu zaczyna się długo przed jego nadejściem. Mowa 
o „wewnętrznej gotowości” przyjęcia sytuacji trudnej. Najlepiej oddał to 
św. Paweł w słowach: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszyst-
kich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfi-
tować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” 
flp 4,12-13.
Pierwszym sukcesem przedsiębiorcy w kryzysie będzie przezwyciężenie posta-
wy ucieczki, zamknięcia się, wewnętrznej emigracji. Drugim krokiem będzie 
akceptacja swojego stanu oraz cierpliwość w jego znoszeniu. Dopiero wtedy 
można przyjąć aktywną postawę poszukiwania dróg wyjścia.

Część III – Osobista refleksja

Kryzys to sytuacja, w której nie chcemy być.  
Dokonaj swojego „kryzysowego przeglądu”.

 Â Moja aktualna sytuacja to:

kryzys bez wyjścia  żaden kryzys

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1042
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 Â Jeśli przeżywasz kryzys, oceń swoje działania: 
akceptuję swoją aktualną sytuację

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â czuję motywację do działania

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â aktywnie szukam rozwiązań

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â szukam rady u innych

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â próbuję odczytać swoją sytuację z Bożej perspektywy

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �
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 Â Twoje źródła nadziei. Wypisz to, co cię 
umacnia w pokonywaniu trudności:

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …

Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.
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Część V – Dyskusja

Jak podnieść się po porażce? 
Józef uwięziony w pustej cysternie, Józef sprzedany w niewolę. 
To bardzo wymowne obrazy. Opowiedz o swoich punktach bez 
wyjścia.

1. Jeśli w przeszłości jakiś kryzys stał się dla ciebie 
szansą, opowiedz, co z niego wynikło?

2. Opowiedz o swoich obawach odnośnie kryzysu. Czy 
jesteś mentalnie gotowy na jego przyjęcie?

3. Jeśli przeżywasz kryzys, powiedz o trudnościach, poproś o wsparcie.

Część VI – Sukcesja

Powiedzenie „Sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą” można bez-
pośrednio odnieść do firm rodzinnych. W przypadku trudności/kryzysu naj-
częstszą postawą będzie wzajemne obwinianie się odpowiedzialnością za 
niepowodzenie. Dzieci będą zarzucać rodzicom nieumiejętność dostosowania 
się do zmian, skostniałość działalności firmy i jej struktur, brak otwartości na 
zmiany. Z kolei starsi będą zarzucać dzieciom nieprzemyślane działania, brak 
doświadczenia, ryzykanctwo, podszyte nieufnością wobec ich samodzielności. 
Powodem do oskarżeń może być również działanie na własną rękę, wprowa-
dzanie zmian „tylnymi drzwiami”.
Na to wszystko może się nakładać częsta przypadłość, czyli brak jasnego rozgra-
niczenia kompetencji oraz problemy z komunikacją. Pokonanie kryzysu w fir-
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mie rodzinnej może być utrudnione, ponieważ wszelkie zmiany będą miały 
odzwierciedlenie w relacjach, np. zmniejszenie decyzyjności wynikające z bra-
ku kompetencji może być odczytane jako brak ufności.

 Â Czy „bycie firmą rodzinną” pomaga przezwyciężyć kryzys, 
czy też przeciwnie raczej jest jego przyczyną?

 ✍

 Â Co pomaga unikać przenoszenia problemów 
z firmy na relacje rodzinne?

 ✍
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍





KWIECIEŃ

Powołania 
nie delegujesz.  

Mojżesz – Aaron

Problem: Jak nie uciekać 
od odpowiedzialności?
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Słowo klucz:

wol 
 ność
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Księga Wyjścia

	Â Przeczytaj: Księga Wyjścia, rozdziały 3-7

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana 
Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb 
pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał 
mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka 
krzewu. (…) Rzekł mu [Bóg]: (…) „Dosyć napatrzyłem 
się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem 
się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego 
uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki 
Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej 
i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, 
na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, 
Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie 
Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się 
o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto 
teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój 
lud, Izraelitów, z Egiptu”. A Mojżesz odrzekł Bogu: 
„Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić 
Izraelitów z Egiptu?”. A On powiedział: „Ja będę z tobą. 
Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=53
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po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć 
Bogu na tej górze”. 3,1-12

Na to powiedział Mojżesz: „A jeśli nie uwierzą i nie 
usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał mi się 
wcale?”. (…) I rzekł Mojżesz do Pana: „Wybacz, Panie, 
ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj, 
a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. 
Ociężały usta moje i język mój zesztywniał”. Pan 
zaś odrzekł: „Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go 
niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, 
czyż nie Ja, Pan? Przeto idź, a Ja będę przy ustach 
twoich i pouczę cię, co masz mówić”. Lecz Mojżesz rzekł: 
„Wybacz, Panie, ale poślij kogo innego”. I rozgniewał 
się Pan na Mojżesza, mówiąc: „Czyż nie masz brata 
twego Aarona, lewity? Wiem, że on ma łatwość 
przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy 
cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do 
niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy 
ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście czynić. 
Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla 
ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. 
4,1.10-16

Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Oto Ja uczynię cię 
jakby Bogiem faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim 
prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, 
a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby 
wypuścił Izraelitów ze swego kraju”. 7,1-2
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Część II – Analiza, temat spotkania

Mojżesz ucieka przed zadaniem zleconym mu przez Boga. Nie 
dam rady, nie nadaję się, w końcu… wybierz kogoś innego. 
Bóg ze spokojem rozwiewa jego wątpliwości. W ten oto sposób 
Mojżesz… wynegocjował, że jego brat Aaron zostanie jego 
pomocnikiem.

1. „Nie dam rady”

Postawą przedsiębiorcy powinno być podjęcie odpowiedzialności za spo-
sób prowadzenia firmy. Wymaga to właściwego nazwania swojego miej-
sca w firmie. Dlaczego firma „nie idzie”? Co możesz zrobić, aby być lepszym 
przedsiębiorcą?
Jedną z przyczyn może być zaniedbywanie ważnych obszarów, do których szef 
„nie ma głowy”. Jest to jedna z istotniejszych różnic między małymi a dużymi 
firmami: w dużych firmach każdy obszar działalności ma odpowiedni dział za-
trudniający fachowców wyspecjalizowanych w wąskim obszarze.
W małej firmie szef (zazwyczaj będący właścicielem) musi się znać na wszyst-
kim. To sprawia, że w niektórych obszarach jego firma będzie działała słabiej, 
niektóre będą zaniedbane. W tym momencie trzeba sobie odpowiedzieć na 
pytanie, czy problemy w biznesie wynikają z czynników zewnętrznych czy we-
wnętrznych. Oczywiście odruchowo powiemy, że te pierwsze, wymieniając 
długą listę „przeszkód”: kryzys gospodarczy, złe prawodawstwo, za wysokie 
i niesprawiedliwe podatki, nieuczciwa konkurencja, wielowymiarowe proble-
my z pracownikami i wiele innych. Znacznie trudniej będzie powiedzieć, że 
brakuje mi kompetencji, mój charakter nie pasuje do zadań.
Kluczowe będzie zatem rozpoznanie tych obszarów, które mogą być swoistą 
kulą u nogi w działaniu firmy. Najprościej byłoby powiedzieć, że należy je de-
legować. Dobrze wiemy, że nie zawsze jest to takie proste, zwłaszcza przy ma-
łych działalnościach. Zdroworozsądkowym rozwiązaniem będzie zatem taktyka 
mieszana, czyli z jednej strony uświadomienie sobie problemu, częściowe roz-
winięcie swoich kompetencji przy jednoczesnej otwartości na pomoc od osób 
lepszych w tym obszarze.
Tym właśnie jest „wzięcie odpowiedzialności” – zmierzenie się ze swoimi sła-
bościami, poczuciem „nie umiem, to nie dla mnie, nie dam rady”.
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2. Kontekst historyczny

Najstarszym tekstem, który wyraźnie wymienia Izraela, jest znaleziona w Te-
bach stela faraona Merneptaha (XIII w. przed Chr.). Wysławia ona całkowite zwy-
cięstwo nad Libijczykami, wymieniając przy okazji plemię z Kanaanu. Z tekstu 
wynika, że Izrael zamieszkiwał wtedy tereny Galilei. Kanaan został całkowicie 
ograbiony, Aszkelon wywieziony jako więzień, Gezer wzięty, Jenoam zniszczony. 
Izrael został spustoszony i nie ma już potomstwa, Syria jest sprowadzona do sta-
nu wdowieństwa przez Egipt. Wszystkie ziemie są zjednoczone w pokoju, ktokol-
wiek się burzył, został poskromiony przez króla Egiptu… Merneptaha.
„Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa” – w ten sposób Księga 
Wyjścia (1,8) streszcza ok. 400 lat, od około 1750 do końca XIII wieku przed Chr.). 
O ile wcześniej niewielkie ludy koczownicze nie stanowiły zagrożenia. Z oko-
ło 1550 roku przed Chr. pochodzi tekst, który nazywa je „nędznymi Azjatami, 
mieszkańcami piasków”. XIX Dynastia (od 1306 r. przed Chr.) rozpoczęła budo-
wę wielkich miast: Pitom i Ramzes. Koczownicze ludy żyjące w okolicy delty Nilu 
zostały wówczas zmuszone do pracy przy wyrobie cegieł oraz pracach budowla-
nych. Prawdopodobnie za panowania Ramzesa II (1290-1224 przed Chr.), najpo-
tężniejszego władcy tej dynastii, przymus pracy szczególnie się nasiliłBibl. 1.

3. Mojżesz – orędownik

Funkcja Mojżesza jako orędownika pojawia się w wielu tekstach. On wybawia lud 
od „ognia” Bożego gniewu Lb 11,1-2 oraz jadowitych węży Lb 21,4-9. Modli się za 
swego brata Aarona Pwt 9,20 i siostrę Miriam, dotkniętą trądem Lb 12,11-16. Nie-
wątpliwie największą modlitwa wstawiennicza Mojżesza następuje po grze-
chu złotego cielca wj 32 11-35, kiedy – zgodnie z tradycją rabiniczną opartą na 
wj 32,32 – Mojżesz w zamian za życie ludu ofiaruje swoje własne. Ta właściwa 
Mojżeszowi funkcja jest ściśle związana z charakterystycznym rysem jego oso-
by: zażyłością z Bogiem wj 20,21; 24,18; 33,11; Lb 12,7-8; Pwt 34,10Bibl. 1.

4. Ucieczka z Egiptu, pustynia

Kwestia szlaku przebytego przez „zastęp Mojżesza” w czasie wyjścia z niewoli 
należy do najbardziej złożonych. Wielu miejscowości wymienianych w tekście 
nie znamy, a inne wyznaczają sprzeczne ze sobą trasy przejścia. Rekonstrukcję 
ich ucieczki utrudnia „błądzenie” po pustyni.
W tradycji biblijnej pustynia nie jest tylko przestrzenią, lecz również pewnym 
doświadczeniem teologicznym i egzystencjalnym. Jest to miejsce oczekiwa-
nia, pielgrzymowania, wzrastania, narzeczeństwa i zdrady, objawienia i po-
kusy. W ziemi bez życia Bóg staje się jedynym punktem odniesienia: manna, 
przepiórki i woda są znakiem Jego życzliwej i bezinteresownej obecności. Czło-
wiek jednak zawsze ma możliwość buntu i szemrania. W każdym razie Bóg po-
wstrzymuje się i nie przeszkadza nawet wówczas, gdy się Go sprowadza do 
wizerunku „cielca jedzącego siano” Ps 106,20Bibl. 1.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=131
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=160
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=218
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=132
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=83
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=83
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=74
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=84
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=132
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=235
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=939
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Część III – Osobista refleksja

Być może warto tu podkreślić tę różnicę przedsiębiorcy 
wobec zatrudnionego zarządu, który do odpowiedzialności 
podchodzi w sposób osobisty, znacznie bardziej identyfikując 
się z prowadzoną działalnością. 
Problem z odpowiedzialnością przedsiębiorcy może przybierać 
dwie skrajne formy, burząc relacje z innymi:

A. Autorytaryzm, czyli  prowadzenie f irmy w sposób 
bardzo scentralizowany, gdzie szef podejmuje wszystkie 
decyzje.  Wynika to z ki lku podstawowych przesłanek:

	Â przywódczy charakter

	Â przekonanie, że wiem najlepiej

	Â brak komunikatywności utrudniający delegowanie zadań

B. Ucieczka od odpowiedzialności :

	Â zaniedbywanie ważnych obszarów działalności firmy

	Â delegowanie zadań, lecz bez wsparcia

 Â Czy korzystałeś z narzędzi zewnętrznych (np. testy 
osobowości), które określają twoje główne cechy?

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �
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 Â Twój styl przywództwa: autorytarny

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Komunikacja

nie jestem komunikatywny jestem bardzo komunikatywny

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Mój charakter może prowadzić do konfliktów

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Kto jest twoim Aaronem, który robi to, czego ty nie potrafisz?

 ✍

Pomyśl o Mojżeszu, który się miga i nie chce podjąć odpowiedzialności. Zba-
daj siebie, czy nie uciekasz przed odpowiedzialnością, nie tłumaczysz się przed 
Bogiem słowami Mojżesza: kimże jestem, nie jestem wymowny, poślij kogoś 
innego.
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 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …

Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.

Część V – Dyskusja

Jak nie uciekać od odpowiedzialności? 
Mojżesz staje przed zadaniem – wydawałoby się – 
nie do wykonania. Nie wierzy w swoje kompetencje. 
Kluczową postawą przedsiębiorcy jest postawa wzięcia 
odpowiedzialności. Podziel się z innymi pozytywnymi 
przykładami pokonywania swoich ograniczeń.
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1. Opowiedz, co sprawia ci w biznesie największy problem?

2. Od czego uciekasz i jak to wpływa na twój biznes?

3. Gdzie szukać siły i motywacji do pokonywania przeszkód?

4. Podaj przykład pokonanej słabości, która pozytywnie 
wpłynęła na prowadzoną działalność.

Część VI – Sukcesja

1.  Częstym problemem firm rodzinnych jest brak podziału kompetencji. Bez 
ich jasnego określenia trudno jest mówić o odpowiedzialności.
Z tym wiąże się problem komunikacji w firmie. Może się to objawiać tym, że 
sprawy firmowe przenoszone są do domu i negatywnie wpływają na relacje 
rodzinne.
Kolejnym obszarem mieszania się relacji rodzinnych z firmowymi jest brak po-
działu finansów firmy od finansów domowych, który zachodzi w przypadku 
jednoosobowej działalności gospodarczej.
Wobec tak licznych wyzwań potrzeba wiele miłości rodzinnej do ich przezwy-
ciężenia. Pomóc w problemach może uporządkowanie spraw kompetencyj-
nych wraz z rozbudowaniem kanałów komunikacji. Skutkiem będzie większa 
świadomość własnej roli i wzięcie za nią pełnej odpowiedzialności.

 Â W mojej firmie brak podziału kompetencji 
powoduje dodatkowe konflikty

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �



 POwOŁAniA nie deLegujeSz. mOjżeSz – AAROn • 53 

2.  Częstym zjawiskiem w firmach rodzinnych jest pomieszanie relacji rodzin-
nych z firmowymi prowadzące do zjawiska „wszystko robimy razem”. Stan, gdy 
rodzina = firma jest niepożądany; jeśli nie doprowadzi do konfliktów, to przy-
najmniej do zmęczenia sobą. Oczywiście będą istniały przypadki, gdzie wspól-
ne zaangażowanie np. małżonków, będzie pozytywnie wpływało na ich relacje. 
Dlatego każda firma rodzinna powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki 
sposób relacja firmowa wpływa na życie rodzinne. Dobrze byłoby przepro-
wadzić krótkie warsztaty, gdzie każdy będzie mógł się wypowiedzieć/napisać, 
gdzie punkty widzenia będą skonfrontowane. Owocem tego typu warsztatów 
może być zmiana w kierunku:

	Â mocniejszego oddzielenia spraw firmowych od rodzinnych (np. 
uregulowanie godzin pracy, telefon służbowy, dni wolne itd.),

	Â zdiagnozowanie powstawania konfliktów i doprecyzowanie 
kompetencji czy obszarów odpowiedzialności w firmie.

 Â Czy relacje firmowe negatywnie wpływają 
na wasze relacje rodzinne?

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Czy podejmiesz konkretne kroki (coś więcej niż chęci i deklaracje!), 
aby je bardziej uporządkować? Wybierz prawidłową odpowiedź ;) 

 tak zdecydowanie tak

   �	 	 	 	 �
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍



MAJ

W poszukiwaniu 
rozwiązań. Mojżesz 

– teść Jetro

Jak przyjąć dobrą radę?



Słowo klucz:
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 ra
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Księga Wyjścia

	Â Przeczytaj: Księga Wyjścia, rozdział 18

Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał 
opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla 
Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że Pan wyprowadził 
Izraelitów z Egiptu. (…) I polecił donieść Mojżeszowi: „Ja 
Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu 
twoimi synami”. Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, 
oddał mu pokłon i ucałował go. Potem wypytywali się 
wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. Mojżesz 
opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił 
faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, oraz 
o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży, i jak 
Pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, 
jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk 
Egipcjan. I powiedział Jetro: „Niech będzie uwielbiony 
Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk faraona, 
<On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan>. Teraz wyznaję, 
że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten 
sposób ukarał tych, co się nimi pysznili”. Następnie Jetro, 
teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. 
Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział 
z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=68
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Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum 
przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy teść 
Mojżesza widział te wszystkie jego zajęcia z ludem, 
powiedział do niego: „Czemu ty [sam] się zajmujesz 
sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały 
lud musi stać przed tobą od rana do wieczora?”. Mojżesz 
odpowiedział swemu teściowi: „Lud przychodzi do mnie, 
aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do 
mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam 
prawa i przepisy Boże”.

Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: „Nie jest dobre 
to, co czynisz. Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie 
stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka, i sam jej 
nie możesz podołać. Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, 
a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem 
swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego 
sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, 
i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach, 
jakie winien spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu 
dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, 
którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów 
ich przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, 
już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, aby mogli 
sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni 
tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami 
winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą 
poniosą ciężar. Jeśli tak uczynisz, a Bóg cię do tego skłoni, 
podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie”.

Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, 
co mu powiedział. Wybrał sobie Mojżesz z całego 
Izraela mężów dzielnych i ustanowił ich kierownikami 
ludu, przełożonymi nad tysiącem, nad stoma, nad 
pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma, aby wyroki 
wydawali ludowi w każdym czasie, a tylko ważniejsze 
sprawy przedkładali Mojżeszowi, wszystkie lżejsze 
natomiast sami rozstrzygali. Następnie Mojżesz 
odprawił teścia, który udał się do swego kraju. rozdział 18
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Część II – Analiza, temat spotkania

Teść „dobra rada” Jetro, czyli warto słuchać innych. Nawet 
Mojżesz, wybrany przez Boga, nie był nieomylny. Dzięki swojej 
pokorze i otwartości na zmiany, udało mu się znaleźć świetne 
rozwiązanie.

1. Mądra rada

Pierwszym sukcesem będzie uświadomienie sobie potrzeby zmiany. Wpro-
wadzenie zmiany jest złożonym i wieloetapowym procesem. Kluczowym 
stwierdzeniem będzie to, że praktycznie niemożliwe jest zrobienie tego samo-
dzielnie. Wynika to z tego, że mamy ograniczoną percepcję, określony punkt 
widzenia, pewne utarte sposoby działania, przyzwyczajenia. Stają się one po-
ważnym ograniczeniem, „świeże powietrze” trzeba wpuścić z zewnątrz. Teść 
Mojżesza jest tym, który pokazuje mu inny punkt widzenia. Robi to w spo-
sób bardzo mądry, ukazując, że wprowadzenie zmiany będzie z pożytkiem dla 
wszystkich: Mojżeszowi da ulgę w zajęciach oraz poprawi samopoczucie pe-
tentów. Fragment ten można potraktować jako zdroworozsądkowy argument 
za delegowaniem zadań.

2. Kształtowanie się społeczeństwa

Z punktu widzenia analizy biblijnej fragment ten przedstawia moment w dzie-
jach Izraela, gdy kształtowały się instytucje młodej wspólnoty. Było to przejście 
od formy plemiennej ludu koczowniczego do pierwszych urzędów i podziału 
kompetencji. Podstawą wyboru kandydatów były kwalifikacje moralne („dziel-
nych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niespra-
wiedliwym zyskiem”). Warto zauważyć ten moment historii także dlatego, żeby 
zrozumieć, że nie wolno oceniać tamtych realiów kategoriami współczesnymi.

3. Trzy kroki do zmiany

1.  Bardzo trudno jest wprowadzić zmianę samemu, ponieważ człowiek przy-
zwyczaja się do pewnych sposobów działania. Potrzeba wiele wysiłku, aby zo-
baczyć krytycznie swój sposób działania, a jeszcze trudniej zobaczyć, że można 
byłoby to robić inaczej.
2.  W poszerzaniu horyzontów bardzo pomocni są inni – zarówno doradcy ze-
wnętrzni, jak też współpracownicy patrzący z innej perspektywy. Im więcej 
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punktów widzenia, to… więcej danych do analizy, ale także więcej możliwych 
rozwiązań.
3.  Przyjęcie rady, choć brzmi ładnie i pozytywnie, zazwyczaj – zwłaszcza męż-
czyzn – wiele kosztuje w wymiarze wewnętrznym. Wymaga bowiem postawy, 
którą w języku religijnym nazywamy pokorą. Jednym z jej „objawów” jest za-
kwestionowania własnej nieomylności.

Część III – Osobista refleksja

Kolejny temat z obszaru „zarządzanie zmianą”. Najgorszym 
wrogiem zmiany jest przekonanie, że jest dobrze 
(a przynajmniej „nieźle”). Taka postawa prowadzi do tego, 
że zmiana będzie dokonywała się dopiero wtedy, gdy mamy 
przysłowiowy „nóż na gardle”, że dalej już się nie da tak 
prowadzić działalności. Zmiana, która będzie miała charakter 
reaktywny, zazwyczaj będzie bardzo spóźniona.

Postawa niechęci wobec zmiany może wynikać z wielu przyczyn:

	Â przyzwyczajenie, „zawsze tak było”

	Â lęk przed zmianą niosącą w sobie ryzyko niepowodzenia

	Â niechęć do wysiłku, poświęcenia czasu

	Â stan niepewności, czy to się uda, brak cierpliwości w oczekiwaniu 
na wyniki.
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 Â Jakie są twoje powody „niechęci wobec zmiany”?

 ✍

Punktem wyjścia będzie uświadomienie sobie potrzeby zmiany. Można do 
tego dojść dwiema drogami, w obydwu kluczową postawą będzie pokora:

1.  Analiza objawów: w dzisiejszym przykładzie są nimi własne przepracowa-
nie, kolejki i umęczenie innych. Potrzeba dużego wewnętrznego wysiłku, aby 
samemu zdiagnozować swoje bolączki. Jako ludzie wierzący mamy przewagę 
nad innymi: rachunek sumienia.
2.  Informacja zwrotna, czasem w formie krytyki. Dopuszczenie zewnętrznego 
spojrzenia wymaga postawy otwartości, wyzwolenia się z niechęci wobec ma-
jących inny punkt widzenia.

 Â Jak reagujesz na krytykę?

niechęć  szansa

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …
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Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.

Część V – Dyskusja

Jak przyjąć dobrą radę? 
Mojżesz przyjmuje radę teścia – zewnętrznego obserwatora. 
Szczerze porozmawiajmy o otwartości na zmiany, 
o przyjmowaniu krytyki.

1. Czy rzeczywiście korzystamy z rad innych? Podziel się 
przykładami, gdy opinie innych zmieniły twój sposób działania.

2. Czy twoja firma ma wypracowane sposoby przepływu 
uwag, opinii, pomysłów? Jak to robicie w praktyce?

3. Jaką postawę przyjąć wobec reformatorów, którzy wszystko 
wiedzą lepiej i nie omieszkają o tym powiedzieć?
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Część VI – Sukcesja

Temat ten skłania do podjęcia tematu komunikacji. Częstym zjawiskiem jest 
napięcie pomiędzy różnymi wizjami firmy reprezentowanymi przez poszcze-
gólnych członków rodziny.
W przypadku problemów z sukcesją należałoby zadać sobie w pierwszej kolej-
ności pytanie o przyczynę. Jedną z podstawowych odpowiedzi będzie przeko-
nanie dzieci, że nie będą w stanie porozumieć się z nestorem, że reprezentują 
zbyt odległe punkty widzenia. W przypadku dominującego charakteru, braków 
w komunikacji potencjalny sukcesor będzie przekonany, że to nie ma prawa się 
udać. O ile w „zwykłej” firmie więcej problemów można załatwić stosunkiem 
służbowym, także potencjalnym zwolnieniem współpracownika, tak w przy-
padku firmy rodzinnej problemy z komunikacją będą miały szerszy wpływ na 
funkcjonowanie jej i rodziny.

 Â Jaka jest twoja komunikacja z sukcesorem/nestorem?

bardzo słaba  bardzo dobra

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Jaki jest podział kompetencji w twojej firmie?

rozmyty   bardzo jasny

  � �	 �	 �	 �	 �	 �
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 Â Mojżesz słucha dobrej rady teścia. Warto zastanowić się, czy 
w firmie się słuchamy. Intuicyjnie odpowiemy: oczywiście! Taka 
pewność może być złudna, bo komunikacja jest złożonym procesem. 
Napisz, jakie kroki podejmujesz dla wzmocnienia dialogu:

 ✍

Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).
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 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍





CZERWIEC

Kod wierności. 
Noemi – Rut

Jak być stałym 
w swoich postawach?
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Słowo klucz: 

nie 
 złom 
ność
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Księga Rut

	Â Przeczytaj: cała Księga Rut

W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. 
Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją 
żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi 
Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona 
– Noemi, jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. Byli 
oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na 
ziemię Moabu i tam zamieszkali. Elimelek, mąż Noemi, 
zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. Oni 
wzięli sobie za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, 
druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około dziesięciu 
lat. Obaj – tak Machlon, jak i Kilion – również zmarli, 
a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów 
i swego męża. Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowe, 
aby wrócić z ziemi Moabu, ponieważ usłyszała w ziemi 
Moabu, że Pan nawiedził swój lud, dając mu chleb. 
Wyszła z tej miejscowości, którą tam zamieszkiwała, 
obie jej synowe z nią, i wyruszyły w drogę powrotną do 
ziemi Judy. Powiedziała Noemi do obu swych synowych: 
„Odejdźcie, wróćcie każda do domu swej matki, a Pan 
niech postępuje z wami według swej dobroci, tak jak wy 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1158
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postępowałyście wobec zmarłych i wobec mnie! Niech 
Pan sprawi, abyście osiągnęły spokojne miejsce, każda 
w domu swego męża!”. Ucałowała je, ale one zaczęły 
głośno płakać, mówiąc do niej: „Nie, my wrócimy z tobą 
do twego narodu” (…).

Znowu zaczęły głośno płakać. Potem Orpa ucałowała 
swoją teściową, a Rut pozostała przy niej. „Oto twoja 
szwagierka wróciła do swego narodu i do swego boga 
– powiedziała Noemi do Rut – wracaj i ty za twą 
szwagierką”. Odpowiedziała Rut: „Nie nalegaj na mnie, 
abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: 
gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, 
gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, 
twój naród będzie moim narodem, 
a twój Bóg będzie moim Bogiem”.

Wróciła więc Noemi, a z nią była Rut Moabitka, jej 
synowa, która przyszła z ziemi Moabu. Przyszły zaś do 
Betlejem na początku żniw jęczmienia. 1,1-9.14-16.22

Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, 
człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. 
Nazywał się Booz. Powiedziała Rut Moabitka do Noemi: 
„Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który 
będzie mnie darzył życzliwością”. „Idź, moja córko” – 
odpowiedziała jej Noemi. Rut wyszła więc i przyszła 
zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem 
tak się stało, że było to pole Booza, który był z rodu 
Elimeleka. A oto Booz przybył z Betlejem i powiedział 
do żniwiarzy: „Niech Pan będzie z wami!” – „Niech 
błogosławi ci Pan!” – odpowiedzieli mu. Zapytał Booz 
swego sługę pilnującego żniwiarzy: „Czyja jest ta młoda 
kobieta?”. Odpowiedział sługa pilnujący żniwiarzy: „To 
jest młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi 
Moabu”. 2,1-6

Booz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył 
się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. 
Kobiety mówiły do Noemi: „Niech będzie błogosławiony 
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Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci 
powinowatego z prawem wykupu. Imię jego będzie 
wspominane w Izraelu. On będzie dla ciebie pociechą, 
będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go 
dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla 
ciebie jest warta więcej niż siedmiu synów”. Wzięła 
Noemi dziecko i położyła je na swym łonie. Ona też 
je wychowywała. Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: 
„Narodził się syn dla Noemi”, nadały mu imię Obed. On 
to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. 4,13-17

Część II – Analiza, temat spotkania

Wzruszająca starotestamentalna opowieść o życiu pięknym, 
choć trudnym. I o zaczynaniu od nowa.

1. Trzy wdowy

Ten temat – z męskiego punktu widzenia – można byłoby zatytułować „O nie-
racjonalnych decyzjach”. Bohaterkami są trzy kobiety, których świat się zawa-
lił – wszystkie straciły mężów. Noemi jest emigrantką, osamotniona po stracie 
nie tylko męża, ale też dwóch synów, postanawia wrócić do swojej ojczyzny. Jej 
cudzoziemskie synowe chcą udać się razem z nią. Tym razem to one stałyby się 
obcymi w innym kraju. Noemi usilnie przekonuje je, aby pozostały u siebie i na 
nowo ułożyły sobie życie. Orpa rzeczywiście tak czyni, ale Rut jest nieugięta – 
wyrusza wraz z teściową do jej kraju.
To temat o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie, budowania życia od 
nowa. Całkowicie od nowa: po stracie najbliższych, utracie utrzymania, w ob-
cym kraju (Rut).
To historia wierności, stałości postaw. Choć kobiety te podjęły odważne decy-
zje, postawa Rut jest po ludzku niezrozumiała – powinna zostać w swoim kraju, 
ułożyć sobie życie na nowo – to z perspektywy wartości widzimy nadzwyczajną 
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wierność, konsekwencję, radykalny wybór miłości. Postawa Rut to „kopia Ab-
rahama”, który również wyrusza w nieznane, wbrew ludzkim kalkulacjom. Rut 
może być inspiracją dla przedsiębiorców: to właśnie wierność wartościom po-
pycha ją do pójścia nową drogą.
Głos wiary czy głos rozumu – jak odczytywać wolę Bożą w swoim życiu? A może 
między nimi nie ma sprzeczności, sprzeczność występuje między naszymi dą-
żeniami i świadczy o nieuporządkowanej hierarchii wartości?

2. Księga Rut

Umiejscowienie w czasie tej księgi biblijnej jest tematem dyskusji. Niektó-
rzy uważają, że została napisana w pierwszych latach monarchii, inni mówią 
o znacznie późniejszym okresie po wygnaniu babilońskim. W pierwszym przy-
padku jej celem byłaby gloryfikacja dynastii dawidowej, gdyż Rut jest prababką 
Dawida, w drugim zaś byłaby to reakcja na mentalność przeciwną kontaktom 
z cudzoziemcami oraz małżeństwom mieszanym, napiętnowanym kilkukrotnie 
w innych fragmentach Starego Testamentu. Ta historia usytuowana w czasach 
Sędziów (okres od podboju ziemi przez Jozuego do okresu monarchii zapo-
czątkowanego przez Saula), ma również znaczenie dla Nowego Testamentu, 
ponieważ odnajdujemy ją w genealogii Jezusa mt 1,5-6. Można czytać ją we-
dług dwojakiego klucza: albo trzymając się toku narracji, albo imion bohate-
rów. Te ostatnie zapowiadają i streszczają znaczenie całej historii:

	Â Noemi – moja słodycz

	Â Machlon – choroba

	Â Kilion – unicestwienie

	Â Orpa – kark, ta która odwraca się plecami

	Â Rut – przyjaciółka, towarzyszka

	Â Elimelek – mój Bóg jest królem

3. Lewirat

W Księdze Rut mówi się o pewnym problemie małżeńskim, który rozwiązany 
zostaje prawem lewiratu, zapisanym w Pwt 25,5-10. Prawo to stanowi, że wdo-
wę po mężczyźnie, który nie zostawił po sobie dzieci, powinien wziąć za żonę 
jego brat, aby zmarły mógł mieć potomstwo (aby jego ród nie wymarł oraz był 
dziedzic majątku). Pierwszy syn płci męskiej, który się narodzi, z punktu widze-
nia prawnego, jest uważany za syna zmarłego. W Nowym Testamencie prawo 
lewiratu jest punktem wyjścia pytania do Jezusa o życie wieczne (sprawa sied-
miu braci, z których żaden nie pozostawił potomstwa – mk 12,18-27).

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=244
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=240
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=311
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Część III – Osobista refleksja

 Â Co musiało się stać, aby cudzoziemka Rut została prababką 
króla Dawida? Wypisz zrządzenia Opatrzności, jej 
postawy i decyzje, które nadały kierunek jej życiu.

 ✍

 Â Jak rozumiesz wierność misji? Co jest w twojej firmie niezmienne?

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …
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Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.

Część V – Dyskusja

Jak być stałym w swoich postawach? 
Żadne zobowiązania nie ciążyły na Rut. A jednak wybrała 
tę trudniejszą drogę – w nieznane, wraz z Noemi. Nie 
musiała, lecz chciała. Opowiedz o swojej wierności sobie, 
a także o wierności ludziom, ideom, sprawom wielkim i tym 
mniejszym.

1. Jak budować trwałe relacje z ludźmi?

2. Biznes to nieustanne zmiany. Jak być elastycznym, 
a zarazem „stałym w postawach”?

3. Jak się bronić przed działaniem w emocjach, 
impulsywnymi reakcjami?
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Część VI – Sukcesja

„Cechą wyróżniającą firmę rodzinną jest to, że (…) firma rodzinna ma zamiar 
trwać i to wyróżnia ją najbardziej spośród wszystkich innych. Powstaje wtedy, 
kiedy jej założyciel decyduje, że przedsiębiorstwo będzie istnieć długo, na po-
kolenia. Trwanie jest kluczowe”.Bibl. 6

Budowanie firmy rodzinnej to długotrwały proces. Zapewne nie raz przyj-
dzie do głowy myśl, aby dać sobie spokój. Ucieczka od obowiązków, trudno-
ści, wyzwań zawsze jest kuszącą propozycją - jest to zgodne z powiedzeniem: 
„wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Tymczasem budowanie firmy to droga 
w nieznane, czasem podróż w obce kraje - i nie jest to tylko poetyckie sformu-
łowanie, bo nieraz trzeba ruszyć na zagraniczne rynki.
Każda firma rodzinna musi znaleźć dokonać syntezy dwóch przeciwstawnych 
tendencji:

	Â wierność misji, przywiązanie do tradycji, wierność wartościom,

	Â innowacyjność i otwartość na zmiany.

 Â Co jest dla ciebie w firmie „nienaruszalne”?

 ✍
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 Â W jakich obszarach poszukujesz zmian i innowacji?

 ✍

 Â Przekazanie misji sukcesorowi to długotrwały proces. Zawiera się 
w fundamentalnym aspekcie sukcesji, czyli przekazywaniu wiedzy. 
Jeśli jesteś nestorem, napisz, czy wiesz, jaką misję przekazujesz. 
Jeśli jesteś sukcesorem napisz, jaką misję otrzymujesz.

 ✍
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍





LIPIEC

Teraz Bóg będzie cię 
nauczał.  Heli  – Samuel

Jak oddać władzę 
w inne ręce?
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Słowo klucz: 

speł 
 nie 
nie
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Pierwsza Księga Samuela

	Â Przeczytaj: Pierwsza Księga Samuela, rozdziały 2-3

Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali 
na Pana ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Jeżeli 
kto składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, 
zjawiał się sługa kapłana z trójzębnymi widełkami 
w ręku. Wkładał je do kotła albo do garnka, do rondla 
albo do misy, i co wydobył widełkami – zabierał kapłan. 
Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy 
przychodzili tam, do Szilo. 2,12-14

Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. 
W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia 
nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym 
miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł 
widzieć. A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel 
zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się 
Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten 
odpowiedział: „Oto jestem”. Potem pobiegł do Helego 
mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mię wołałeś”. Heli 
odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. 
Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: 
„Samuelu!” Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1173
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„Oto jestem: przecież mię wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie 
wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel 
bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było 
mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz 
trzeci swe wołanie: „Samuelu!” Wstał więc i poszedł 
do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mię wołałeś”. 
Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc 
Heli do Samuela: „Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, 
odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Odszedł 
Samuel, położył się spać na swoim miejscu.

Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim 
razem: „Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: 
„Mów, bo sługa Twój słucha”. Powiedział Pan do 
Samuela: „Oto Ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że 
wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu 
uszach. W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, 
co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Dałem 
mu poznać, że ukarzę dom jego na wieki za grzech, 
o którym wiedział: synowie jego bowiem ściągają 
na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił. Dlatego 
przysiągłem domowi Helego: Wina domu Helego nie 
będzie nigdy odpuszczona ani przez ofiarę krwawą, ani 
przez pokarmową”. 
Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku 
Pańskiego. Obawiał się jednak Samuel oznajmić 
Helemu o widzeniu. Lecz Heli zawołał Samuela i rzekł: 
„Samuelu, synu mój!” On odpowiedział i rzekł: „Oto 
jestem”. [Heli] zagadnął: „Co to za słowa, które [Bóg] 
wyrzekł do ciebie? Niczego przede mną nie ukrywaj! 
Niechaj ci Bóg to uczyni i tamto dorzuci, gdybyś ukrył 
coś przede mną ze słów, które do ciebie powiedział”. 
Samuel opowiedział więc wszystkie te słowa i nic przed 
nim nie zamilczał. A [Heli] rzekł: „On jest Panem! Niech 
czyni, co uznaje za dobre”. 
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść 
żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici 
od Dan aż do Beer-Szeby poznali, że Samuel stał się 
rzeczywiście prorokiem Pańskim. 3,1-20
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Część II – Analiza, temat spotkania

Rodzice liczą na swoje dzieci, ale nie zawsze wszystko układa 
się po ich myśli. Ten temat to historia, gdy dzieci zawiodły i to 
obcy przejmuje odpowiedzialność.

1. Gdy synowie się nie udali…

Tematem tego spotkanie nie będą jedynie kapłan Heli i Samuel jego pomocnik, 
lecz także synowie Helego. Ci ostatni nie mogą przejąć po ojcu funkcji kapłań-
skich, ponieważ są tego niegodni. Bóg zatem sam dokonuje wyboru, następcą 
zostanie Samuel od urodzenia poświęconym Bogu. To on w imieniu Boga na-
maści pierwszych królów Izraela: Saula oraz Dawida. Relacja ta zawiera dramat 
ojca, który nie może swojego dziedzictwa zachować w rodzinie, lecz musi je 
przekazać „komuś z zewnątrz”. Zarazem Heli daje przykład wierności Bogu sło-
wami: „On jest Panem! Niech czyni, co uznaje za dobre”.

2. Kapłan Heli

Pierwsza Księga Samuela przedstawia kapłana Helego jako wiernego Bogu, 
w przeciwieństwie do jego dwóch synów o imionach Chofni i Pinchas, któ-
rzy zostali nazwani „synami Beliala” (synonim nieprawości, szatan). Głównym 
powodem tak krytycznej opinii była ich chciwość ukazana w nieuprawnionym 
korzystaniu z ofiar składanych w świątyni. Tym samym zaciągali winę także wo-
bec przepisów rytualnych. Chodzili również do prostytutek, a napomnień ojca 
nie słuchali.
Nieznany prorok oznajmił Helemu, że jego ród nie będzie dalej sprawował 
funkcji kapłańskich, ponieważ on nie zapanował nad synami; oni umrą oby-
dwaj tego samego dnia. Bóg jednak ma plan ustanowienia kapłana wiernego, 
będzie to Samuel.
Historia Helego to przykład ojca, który nie zgadza się z postępowaniem swoich 
dzieci, lecz przy całej swej dobroci jest bezradny wobec ich postępowania. Ból 
jest tym większy, że w „dzieło życia” musi wejść ktoś obcy, ponieważ jego syno-
wie nie mają ku temu kwalifikacji moralnych. Dla Semity, dla którego kwestia 
potomka, kontynuacji rodu jest kluczowa, musiał to być wielki cios.

3. Kim był Samuel

W 1 Sm 1,11 niepłodna Anna modli się gorąco o dziecko i składa ślub Bogu, mó-
wiąc: Jeżeli dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszyst-

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1162
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kie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Zdanie to rozumie się jako 
aluzję do ślubu nazireatu Lb 6,1-21. Nazir znaczy: „oddzielony, konsekrowany”. 
Nazireat obejmuje trzy zasadnicze zobowiązania: powstrzymywanie się od na-
pojów odurzających, od obcinania włosów oraz od wszelkiej nieczystości rytu-
alnej, a szczególnie od kontaktu z ciałem zmarłego. Ślub ten mógł być czasowy 
lub, co występowało rzadziej, wieczysty (np. Samson). Instytucja ta towarzy-
szyła historii Izraela aż do czasów Nowego Testamentu, gdzie Jan Chrzciciel jest 
jej przykładem.Bibl. 1

4. Czas Sędziów

Samuel był ostatnim z Sędziów, po nim nastąpi czas królestwa. To właśnie Sa-
muel namaści Saula na pierwszego króla Izraela.
Nazwa „Sędziowie” dla współczesnych czytelników jest myląca, ponieważ Sę-
dziowie Izraela nie mieli w pierwszym rzędzie do czynienia z działalnością są-
downiczą. Pełnili raczej funkcje związane z zarządzaniem i wykonują ogólnie 
zadanie lidera w sprawach polityczno-wojskowych. Pamiętać należy, że był to 
czas przed wiekiem X przed Chr., gdy Izrael z ludu koczowniczego przekształcał 
się w lud osiadły, kształtowała się struktura władzy. Później postać tych regio-
nalnych przywódców została zreinterpretowana, podkreślając pewne chary-
zmatyczne elementy, które uczyniły z Sędziów Izraela osoby obdarzone Bożym 
Duchem. Najbardziej znani Sędziowie to Ontiel, Ehud, Debora i Barak, Gedeon, 
Jefte, Samson.

Część III – Osobista refleksja

 Â Co czujesz, gdy coś nie idzie po twojej myśli?

 ✍

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=126
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 Â Co robisz, gdy dzieci dokonują wyborów 
nieakceptowanych przez ciebie?

 ✍

 Â Jak radzić sobie z poczuciem bezradności? Jak nie stracić 
dobrego samopoczucia z powodu błędu innych?

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …
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Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.

Część V – Dyskusja

Jak oddać władzę w inne ręce? 
Następcami kapłana Helego nie zostają jego synowie, lecz 
Boży wybór pada na Samuela. Historia ta skłania do refleksji 
na temat przekazywania władzy w firmie. Tłem jest problem 
z postawami dorosłych dzieci.

1. Jak przekazać wiedzę i umiejętności prowadzenia firmy dzieciom?

2. Rozum czy serce? Co zrobić, jeśli nie jestem przekonany 
co do kompetencji potencjalnego sukcesora?

3. Jak poradzić sobie wewnętrznie z nieakceptowanymi 
zachowaniami dzieci?
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Część VI – Sukcesja

1.  Wielu nestorów staje przed dylematem, czy powierzyć firmę swoim dzie-
ciom. Pokoleniowa różnica oraz wiele innych czynników (zarówno po stronie 
samego nestora, jak i potencjalnych sukcesorów) sprawiają, że nestor wątpi 
w kompetencje następców. To jeden z podstawowych czynników, który utrud-
nia sukcesję. Pierwszym krokiem powinno być zobiektywizowanie swoich opi-
nii poprzez poddanie sukcesorów dodatkowej, zewnętrznej ocenie. Jest to 
konieczne, ponieważ rodzic nigdy nie będzie miał „obiektywnego” spojrzenia 
na swoje dziecko. Co więcej, w takiej ocenie może wyjść na jaw bolesna praw-
da o uprzedzeniach, utartych opiniach nestora, który „zaszufladkował” swoje 
dzieci, przypisał im role i nie dopuszcza innego spojrzenia. Jednym ze sposo-
bów jest czasowe przekazanie zarządzania firmy zewnętrznemu menadżerowi 
– to dużo powie o gotowości nestora do przekazania władzy następcom.
W sytuacji Helego to sam Bóg dokonał negatywnej oceny jego synów. Ojcu nie 
pozostało nic innego jak w pokorze przyjąć i w jakiś wewnętrzny sposób pogo-
dzić się z bólem rodzicielskiego niepowodzenia. Wydaje się, że dziś to częste 
zjawisko, gdy dzieci pomimo wyjątkowej troski rodziców, starania o przekaza-
nie wiedzy i mądrości życiowej – z wielu różnych przyczyn – dokonują złych wy-
borów. Stwierdzenie, że nawet Biblia zna takie przypadki, nie będzie wielkim 
pocieszeniem. Odpowiedzi należy szukać z jednej strony w tajemnicy wolności 
człowieka, a z drugiej strony w poszukiwaniu Bożego planu.

2.  Częstym problemem w sukcesji jest zbyt mocne przywiązanie do firmy. Nes-
tor – zwłaszcza jeśli chodzi o pierwsze pokolenie – ma poczucie, że to jego fir-
ma, on ją założył i rozwinął. Wie najlepiej, co powinna robić, jak działać, którzy 
ludzie powinni w niej pracować. Oddanie firmy w ręce sukcesora oznacza prze-
kazanie mu władzy. Błędem jest chęć kierowania firmą „z tylnego siedzenia”. 
Aby uniknąć błędów w tym obszarze trzeba spełnić dwa warunki: 1) właściwe 
nastawienie do przekazania firmy; 2) jasne określenie jeszcze przed przekaza-
niem roli nestora, np. miejsce w radzie nadzorczej.
Przedsiębiorca, który chce przekazać firmę dzieciom, bardzo często musi 
skonfrontować się z własnymi wątpliwościami odnośnie przekazania firmy 
sukcesorowi.

 Â Określ, czy jesteś wewnętrznie gotowy na przekazanie władzy 
w firmie (nestor) / objęcie władzy w firmie (sukcesor)?

nie   tak

  � �	 �	 �	 �	 �	 �
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 Â Czy zastanawiasz się, kto i kiedy mógłby 
przejąć władzę w twojej firmie?

 ✍

 Â Przekazanie władzy innym – co czujesz na tę myśl?  
Wypisz najważniejsze przymiotniki (np. obawa, nadzieja itd.).

 ✍

 Â Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy dzieci nie mają odpowiednich 
kompetencji do sprawowania odpowiedzialnych funkcji w firmie?

 ✍
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍





SIERPIEŃ

Smak porażki ojca. 
Dawid – Absalom

Jak radzić sobie 
z konfliktem?
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Słowo klucz: 

 zgo 
da
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa

Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Druga Księga Samuela

	Â Przeczytaj: Druga Księga Samuela, rozdziały 13-19

Synowie, którzy urodzili się Dawidowi w Hebronie: 
pierworodnym był Amnon z Achinoam pochodzącej 
z Jizreel, drugim był Kileab z Abigail, [dawnej] żony 
Nabala z Karmelu, a trzecim Absalom z Maaki, córki 
Talmaja, króla Geszur, czwartym był Adoniasz, syn 
Chaggity, piątym zaś Szefatiasz, syn Abitali, szóstym był 
Jitream z Egli, żony Dawida. Ci urodzili się Dawidowi 
w Hebronie. 3,2-5

[Dawidzie] Czemu zlekceważyłeś <słowo> Pana, 
popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem 
Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. 
Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego 
właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na 
wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza 
Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. To mówi Pan: Oto 
Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego 
twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, 
a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie 
obcował z twoimi żonami – wobec tego słońca. 12,9-11

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1198
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Potem Absalom sprawił sobie rydwan i konie, 
pięćdziesięciu zaś ludzi biegało przed nim. Absalom 
rano zwykł zasiadać obok drogi wiodącej do bramy. 
Każdego, kto z jakąś sprawą udawał się do króla, by ją 
rozsądził, wołał Absalom do siebie i pytał: „Z którego 
jesteś miasta?” Ten odpowiadał: „Sługa twój jest 
z takiego a takiego pokolenia izraelskiego”. Wtedy 
Absalom mówił mu: „Patrz, sprawa twoja jest jasna 
i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, kto by 
cię wysłuchał”. Potem mówił Absalom: „O, któż mię 
ustanowi sędzią nad krajem? Przychodziliby do mnie 
wszyscy, którzy mają sprawy sporne i sądowe, a ja 
wydawałbym sprawiedliwe wyroki”. A gdy ktoś się 
zbliżał, aby mu oddać pokłon, podawał mu rękę, ściskał 
i całował. Absalom postępował w ten sposób wobec 
każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość 
do króla. Tak Absalom zjednywał sobie serca ludu 
izraelskiego. Po upływie czterech lat rzekł Absalom do 
króla: „Pozwól mi pójść wypełnić w Hebronie ślub, jaki 
złożyłem Panu. Przebywając w Geszur w Syrii złożył 
sługa twój obietnicę: Jeżeli Pan sprawi, że powrócę do 
Jerozolimy, wtedy oddam hołd Panu”. Król odpowiedział 
mu: „Idź w pokoju!”. On zaś powstawszy, udał się do 
Hebronu. Absalom skierował tajnych posłańców do 
pokoleń izraelskich, żeby mówili: „Gdy tylko posłyszycie 
dźwięk trąby, wołajcie: „Absalom został królem 
w Hebronie”. Z Absalomem na jego wezwanie wyruszyło 
z Jerozolimy dwustu ludzi, nie wiedząc w prostocie swej 
o niczym. (…) W ten sposób wzmagało się sprzysiężenie, 
a otoczenie Absaloma się powiększało.

Wtedy doszła wieść do Dawida: „Serca ludzi z Izraela 
zwróciły się do Absaloma”. Wtedy Dawid dał rozkaz 
wszystkim swym sługom przebywającym wraz 
z nim w Jerozolimie: „Wstańcie! Uchodźmy, gdyż nie 
znajdziemy ocalenia przed Absalomem. Spiesznie 
uciekajcie, ażeby nas nie napadł znienacka, nie 
sprowadził na nas niedoli i ostrzem miecza nie 
wygładził mieszkańców miasta”. 15,1-14
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Część II – Analiza, temat spotkania

Motywem tego spotkania jest życie w permanentnym 
konflikcie. Historia ojca i syna, ich emocje, walka 
o przebaczenie z tragicznym zakończeniem. W życiu nie 
zawsze znajdą się łatwe rozwiązania.

1. Gdy syn podnosi rękę na ojca

Historia Absaloma to historia syna, który podnosi rękę na swojego ojca króla 
Dawida. Chce mu odebrać władzę. Jest to zatem konflikt egzystencjalny. Na-
leżałoby jednak wziąć poprawkę na to, że gdy w poligamii liczba potomków 
dochodziła do kilkudziesięciu, relacje rodzinne były znacznie płytsze. Rodzi-
na bardziej była strukturą społeczną, a mniej miejscem miłości i wychowa-
nia. Musimy o tym pamiętać, aby ówczesnych sytuacji nie oceniać kategoriami 
współczesnymi. Na tym polega owa trudność lektury Starego Testamentu, że 
przedstawia on nam inny kontekst czasowy i kulturowy. Historia życia Absalo-
ma zawiera także długą rozłąkę z ojcem i nieudaną próbę pojednania.

2. Trudna historia, trudna relacja

Cała historia Absaloma zajmuje siedem rozdziałów w 2 Księdze Samuela 13-19. Ab-
salom, trzeci z siedemnastu synów Dawida, rodzi się z jego małżeństwa z Maaką, 
córką Talmaja, króla Geszur 2 Sm 3,3.
Amnon – syn Dawida z innej żony – zakochuje się w Tamar, córce Dawida a sio-
strze Absaloma. Dokonuje intrygi, którą kończy gwałtem i porzuceniem Tamar. 
Absalom dokonuje zemsty w imieniu zhańbionej siostry, zabijając Amnona, 
a następnie ucieka z domu Dawida.
Wraca po trzech latach, gdy gniew Dawida osłabł rozdział 13. Dawid pozostaje 
wobec niego niechętnie nastawiony, nie chce się z nim spotkać. Po dwóch latach 
w końcu dochodzi do ich spotkania – Absalom oddaje pokłon ojcu-królowi, ten 
ucałował go 14,33. To jednak nie prostuje ich pogmatwanych relacji, ponieważ 
Absalom podejmuje działania, aby zyskać przychylność ludności i zdobyć wła-
dzę. Czyni to skutecznie, zostaje obwołany królem w Hebronie 15,1-12. Dla Da-
wida był to jasny znak, jakie zamiary ma Absalom – będzie dążył do odebrania 
mu władzy. Dawid pamiętał, że on na urzędzie zastąpił niewiernego Bogu Saula, 
rozpoczynając swoje panowanie w… Hebronie 2 Sm 2,3-4. On sam również do-
puścił się niewierności wobec Boga (zdrada z Batszebą, śmierć Uriasza, dokona-
nie spisu ludności). Może podejrzewać, że Bóg chce dokonać ponownej zmiany 
króla. Historia się powtarza. Ucieka więc przed przed synem, jednocześnie nie 
chce jego zguby.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1198
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1210
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1198
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1199
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1200
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1194
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3. Prawo zemsty

Absalom, choć popełnił zbrodnię, dokonał jej w akcie zemsty. Trzeba pamiętać, 
że na wczesnych etapach rozwoju moralności zemsta była traktowana jako wy-
mierzenie sprawiedliwości. W ludach pierwotnych był to obowiązek rodziny, 
w rozwiniętych społecznościach stało się to prerogatywą władców. W Starym 
Testamencie pojawia się etap przejściowy, czyli „miasta ucieczki”. Gdy prze-
stępca uciekł do takiego miasta, oddawał się pod sąd władzy i „mściciel krwi” 
nie mógł go już dalej ścigać joz 20. Jednocześnie zasada „oko za oko, ząb za 
ząb” wj 21,24 – przy braku sądów i na tamtym etapie rozumienia etyki – była 
genialna w swojej prostocie: z jednej strony zapewniała karę adekwatną do 
popełnionego przestępstwa, z drugiej strony chroniła sprawcę przed niepro-
porcjonalnym odwetem ze strony rodziny pokrzywdzonego.
Konflikt na najwyższym szczeblu króla Dawida z jego synem Absalomem, pre-
tendentem do tronu, skłania do refleksji o konfliktach w naszym życiu i sposo-
bach rozwiązywania ich.

Część III – Osobista refleksja

 Â Czy w obszarze zawodowym jesteś z kimś w stanie 
trwałego konfliktu (wspólnicy, zarząd itd.)?

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â W jaki sposób konflikt wpływa na prowadzenie firmy?

 ✍

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1131
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=71
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 Â Jakie są sposoby rozwiązania tego konfliktu? Jak 
twoje nastawienie wpływa na jego dalsze losy?

 ✍

 Â Co prowadzi do konfliktów, jak tego unikać?

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …



98 • SieRPień

Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.

Część V – Dyskusja

Jak radzić sobie z konfliktem? 
Konflikt w rodzinie króla Dawida i jego syna Absaloma 
zachęca do refleksji na trudny temat trwałych konfliktów, 
antagonizujących wspólników, członków firmy rodzinnej. 
Jest to szczególnie trudne wtedy, gdy pewne okoliczności 
utrudniają, czy wręcz uniemożliwiają, rozstanie.

1. Podziel się przykładami pozytywnie rozwiązanych konfliktów.

2. Czy w biznesie jest miejsce na przebaczenie?

3. Jak pogodzić się z konfliktem, np. w przypadku gdy 
druga strona odrzuca propozycję zgody?
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Część VI – Sukcesja

Proces przekazywania firmy często generuje konflikty w rodzinie. Dzieje się 
tak w przypadku poczucia niesprawiedliwości, gdy jedno z dzieci jest mocniej 
zaangażowane w działanie firmy, drugie pozostaje poza nią. Sukcesja nie jest 
tylko działaniem formalnoprawnym, lecz przede wszystkim procesem emo-
cjonalnym. Nestor, który nie uwzględni wymiaru relacji między dziećmi, może 
„sprezentować” im nie tylko firmę, ale i konflikt na resztę życia. Można powie-
dzieć, że moment przekazania firmy – podzielenia majątku i kompetencji – jest 
ostatnim aktem wychowawczym rodzica.
Pamiętać należy, że niesprawiedliwość – choć ma swoje definicje filozoficz-
ne – w naszym życiu objawia się przez poczucie skrzywdzenia. Jest to wymiar 
bardzo osobisty, często jedna osoba czuje się pokrzywdzona, gdy ta druga jest 
z siebie dumna, że właściwie czy wręcz wielkodusznie postąpiła. W przykładzie 
tym widać również niedobór komunikacji.
Wydaje się, że „konfliktogenność” jest to jeden z kluczowych czynników utrud-
niających sukcesję. Szczególny problem będą mieli ci, którzy poświęcając się 
firmie, nie zbudowali mocnych relacji z dziećmi i którzy preferują bardziej au-
torytarny styl przywództwa. Wtedy niedobory dialogu i zrozumienia będą ne-
gatywnie wpływały na relacje rodzinne.
Rozwiązaniem jest oczywiście dialog i wzajemne zrozumienie. Łatwo powie-
dzieć, trudniej wykonać, a to dlatego, że każda rodzina ma swój „model komu-
nikacji”. Jeśli więc ten dotychczasowy się nie sprawdził, trudno być optymistą, 
że nagle przejdzie metamorfozę i rozwiąże wszystkie problemy. Jednym ze 
sposobów przerwania tego zamkniętego kręgu jest zorganizowanie dialogu 
z pomocą osoby z zewnątrz tj. mediatora, który ma umiejętności i doświad-
czenie w prowadzeniu rozmowy, jest nastawiony na szukanie konstruktywnych 
rozwiązań.

 Â Jakie napięcia proces sukcesji generuje w twojej 
rodzinie? Kogo dotyczą i jak się objawiają?

 ✍
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 Â Czy dopuszczasz możliwość pomocy z zewnątrz 
w przeprowadzeniu procesu sukcesji?

nieważne  bardzo ważne

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).
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 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍





WRZESIEŃ

Dzieci i   ich wybory. 
Dawid – Salomon 

– Roboam

Jak pogodzić się 
z nieudaną sukcesją?
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Słowo klucz:

za 
 ufa 
nie
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Pierwsza Księga Królewska

	Â Przeczytaj: Pierwsza Księga Królewska, rozdziały 11-12

Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej 
narodowości (…). Kiedy Salomon zestarzał się, żony 
zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego 
serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga 
jego, jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić 
Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę 
Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest 
złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa 
Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował 
również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, 
na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, 
ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim 
swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła 
i składającym ofiary swoim bogom.

Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego 
serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. 
Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obcych 
bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. 
Wtedy Pan rzekł Salomonowi: „Wobec tego, że tak 
postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1219
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moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci 
królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego 
za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to 
wyrwę je z ręki twojego syna. Jednak nie wyrwę całego 
królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie 
ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na 
Jeruzalem, które wybrałem”. 11,1.4-7

[Roboam powiedział:] „Mój ojciec obciążył was 
jarzmem, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec 
karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami 
z kolców”. Król więc nie wysłuchał ludu, gdyż to 
wydarzenie dokonało się z woli Pana, aby spełniła się 
Jego groźba, którą Pan wypowiedział do Jeroboama, 
syna Nebata, przez Achiasza z Szilo. Kiedy cały Izrael 
zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy odrzekł 
królowi tak: „Cóż za wspólny dział mamy z Dawidem? 
Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego”. „Do 
swoich namiotów idź, Izraelu! Teraz, Dawidzie, pilnuj 
swego domu!”.

I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów. 
A Roboam panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy 
mieszkali w miastach Judy. Gdy zaś król Roboam 
wysłał Adonirama, który był przełożonym robotników 
pracujących przymusowo, cały Izrael obrzucił go 
kamieniami, tak iż umarł. Wobec tego król Roboam 
pospieszył się, aby wsiąść na rydwan i uciec do 
Jerozolimy. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po 
dziś dzień. 12,14-19
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Część II – Analiza, temat spotkania

Tematem tego spotkania jest niepowodzenie. Od świetności 
do upadku: od wielkości królestwa za Dawida, do katastrofy 
za czasów Roboama. Każdy z nich dokłada swoje słabości. 
Nie zawsze wszystko idzie tak, jak byśmy tego chcieli.

1. Od wielkości do upadku

Gdy prześledzić kolejne pokolenia rodu Dawida, czyli jego syna Salomona oraz 
wnuka Roboama, to śmiało można stwierdzić, że „coś poszło nie tak”. Dawid 
uznawany jest za wielkiego króla. Zarazem widać jego ludzkie słabości i nie-
wierność wobec Boga.
Podobnie jego syn Salomon. Prosi Boga o mądrość rozstrzygania spraw i rze-
czywiście uznawany jest za mądrego króla. On także ulega niewierności, to-
lerując kulty pogańskie, autor księgi napisał, że był to wpływ cudzoziemskich 
kobiet.
Za Roboama następuje wewnętrzny podział królestwa, a późniejsza księga Mą-
drości Syracha 47,23 określa go krótko i dosadnie: „Salomon spoczął z przodka-
mi swymi i pozostawił po sobie potomka, najgłupszego z ludu i pozbawionego 
rozumu, Roboama, który swym zamysłem wywołał odstępstwo narodu”.
Historia ta pokazuje, jak ludzkie rodziny zbudowane są z rzeczy dobrych, pięk-
nych przeżyć, ale także ludzkich słabości i błędów. Czasem powstaje świat 
sprzeczności i to właśnie w takim środowisku działa Bóg. Swój plan realizu-
je pomimo ludzkich niewierności. Z czysto ludzkiego punktu widzenia historia 
rodu Dawida pokazuje jego upadek, jasno wskazując jego powody – niewier-
ność Bogu. Pierwszy to dopuszczenie kultu pogańskiego, który wdzierał się 
„tylnymi drzwiami”. Drugim to niewierność Bożej sprawiedliwości, jak w przy-
padku Roboama, który dokłada ciężarów ludowi, a jego styl rządzenia za pomo-
cą bicza z kolcami nie uzyska aprobaty i spowoduje rozpad królestwa. Trzecim 
są osobiste słabości królów.

2. Dawid

Rzeczownik dawid zdaje się pochodzić od hebrajskiego źródłosłowu jdd i imie-
nia dod, które oznaczają: „umiłowany”, „wybrany”. To Pan wybiera i to On kryje 
się za objęciem władzy przez Dawida. Punktem kulminacyjnym całej jego hi-
storii jest obietnica z 2 Sm 7, w której Bóg zapewnia Dawidowi dwie rzeczy: zie-
mię i potomstwo. Gdy Dawid pragnie zbudować „dom dla Pana”, Bóg uprzedza 
go i sam buduje Dawidowi „dom”, „ród”. Historia zbawienia dokonuje kolejne-

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=637
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1214
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go kroku naprzód. Bóg raz jeszcze wiąże się z ludzkością. Dokonuje tego po-
przez pakt, przymierze, podobnie jak to już uczynił z Abrahamem, Mojżeszem 
i Izraelem. W tym przymierzu wyraźnie wyłania się całkowita bezinteresow-
ność Boga. Chociaż potomkowie Dawida będą źle postępować, łaska Boga nie 
zostanie cofnięta 2 Sm 7,14-16. Ostatecznie przymierze to dopełni się w „Synu 
Dawida”, Jezusie ChrystusieBibl. 1.

3. Salomon

Salomon był synem Batszeby, która urzekła króla Dawida swoją urodą. Gdy 
owocem ich nieprawego związku jest dziecko, Dawid posyła na śmiertelną wal-
kę jej męża Uriasza. Jednak mimo błagań Dawida dziecko umiera kilka dni po 
urodzeniu. Po wyrażeniu skruchy przez Dawida, Bóg obiecuje, że kolejny syn 
Batszeby będzie jego dziedzicem, jest nim właśnie Salomon 2 Sm 11-12.
Według 1 krl 5,12-13 Salomon był mędrcem, autorem wielu przysłów i pieśni. 
Po śmierci Dawida, już na początku swego panowania prosił on Boga o serce 
mądre i pełne rozsądku do rządzenia 1 krl 3,4-15 i 2 krl 1,3-12. Jego mądrość 
ujawniała się w funkcji sędziego, administratora, budowniczego świątyni, or-
ganizatora handlu. Mimo to jego panowanie nie było pozbawione cieni, które 
można wyczytać „między linijkami”:

• Wysokie opodatkowanie – podzielił królestwo na dwanaście okręgów, 
każdy z nich miał utrzymywać dwór przez miesiąc 1 krl 4,7-19. Północ 
była znacznie bardziej obciążona niż południe.

• Prace przymusowe – były już w czasach Dawida, ale za Salomona zwięk-
szyła się ich uciążliwość z powodu rozrzutnej polityki finansowej króla. 
Warto zauważyć, że choć większość tekstów pisze, że poddani im byli 
tylko Kananejczycy i cudzoziemcy 1 krl 9,15-22; 2 krn 2,16-17; 8,7-10, to 
1 krl 5,27-32 zdradza, że Izraelici również im podlegali.

• Symptomy problemów finansowych – dobrym relacjom handlowym 
między Salomonem a Hiramem grozi załamanie z racji niewypłacalno-
ści tego pierwszego. Salomon będzie więc zmuszony do odstąpienia 
20 miejscowości. Hiram zresztą i tak uzna tę operację za niewystarczają-
cą 1 krl 9,10-14.

• Znaki rozpadu terytorialnego – buntuje się Edom 1 krl 11,14-22, Syria 
chce odzyskać utracone tereny 1 krl 11,23-25, na północy wybucha bunt 
pod wodzą Jeroboama 1 krl 11,26-40.Bibl. 1

4. Kobiety Salomona

Salomon zawiera małżeństwo polityczne z „córką faraona” 1 krl 3,1. Z listów 
z El-Amarna z tamtych czasów wynika, że król Egiptu nie oddawał żadnemu 
cudzoziemcowi swej córki za żonę, tak więc mogło chodzić o związek z jed-
ną z księżniczek. Autor księgi chciał zapewne nieco dodać prestiżu królowi. 
1 krl 11,3 ukazuje, że miał rozmach: 700 żon-księżniczek i 300 żon drugorzęd-
nych (w tym kontekście wspomnienie o podatkach na utrzymanie dworu kró-

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1214
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1196
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1234
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1232
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1239
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1233
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1238
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1317
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1285
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1234
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1238
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1219
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1219
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1219
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1232
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1219
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lewskiego nabiera przerażającego wydźwięku…). Pamiętać należy, że liczba żon 
i dzieci była w tamtych czasach symbolem bogactwa i władzy. W ostatecznym 
rozrachunku Salomon odchodzi od jedynego Boga ku bożkom pogańskim, a za 
przyczynę upadku podawane są właśnie cudzoziemskie żony króla.Bibl. 1

5. Roboam i rozpad królestwa

Synem Salomona przejmującym po nim władzę był Roboam. Za niego następu-
je bunt części północnej, następuje rozłam na dwa królestwa:

	Â Izrael – część północna – król Jeroboam – miejsca kultu Betel i Dan

	Â Juda – część południowa – król Roboam, syn Salomona – miejsce 
kultu Jerozolima

Autor księgi biblijnej wywodzący się z Judy (Południa), za odstępstwo oskarża 
Północ. Powody zapewne były złożone, także ekonomiczne, za główną przyczy-
nę podane jest odstępstwo od wiary. Według 1 krl 12,26-33 król Izraela Jero-
boam ustanowił w dwóch sanktuariach – w Betel i Dan – schizmatycką formę 
kultu, która wyrażana była w obrazie złotych cielców. Z pewnością chodzi tu-
taj o kananejski obraz byka, symbol męskiej potencji seksualnej. Nie chodzi-
ło tutaj o „pełne odstępstwo”, bo owe rzeźby miały być niejako tronem Boga 
Jahwe (tak jak Arka Przymierza pełniła funkcję tronu dla niewidzialnego Boga) 
i dopiero w późniejszym czasie przez autorów z Judy zostały zinterpretowane 
jako bożek. W ten sposób król Izraela chciał się uniezależnić od wpływów kul-
tu sprawowanego w Jerozolimie, rządzonej przez Roboama. Królestwo Izrae-
la jest większe i silniejsze, przez nie przechodzą szlaki handlowe, ma dostęp 
do morza. Królestwo Judy (od Jerozolimy i Betlejem na południe) pozostaje 
w znacznie trudniejszej sytuacji, granicząc z Filistynami od zachodu, od wscho-
du z Moabitami i Edomitami, z którymi będzie musiało toczyć boje o swój byt. 
A jednak Bóg nazwie pokolenie Judy „resztą Izraela”, z której wyjdzie Zbawiciel.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1220
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Część III – Osobista refleksja

Czy umiesz pogodzić się z porażką?  
Spójrz na swoje odpowiedzi w temacie marca.

 Â Co jest powodem twoich niepowodzeń? 
własna niekompetencja

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â błędy innych

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â przepisy państwowe

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â działania urzędników

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �
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 Â nieuczciwa konkurencja

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â czynniki globalne

tak   nie

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 ✍ inne: 

 Â W jaki sposób niepowodzenia odbijają się 
na twoich relacjach z innymi?

 ✍
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 Â W jaki sposób zapobiegasz negatywnym skutkom 
niepowodzeń dla twojej rodziny?

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …

Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.
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Część V – Dyskusja

Jak pogodzić się z nieudaną sukcesją? 
Przykład upadku królestwa Izraela od czasów świetności za 
króla Dawida, poprzez problemy za panowania Salomona, 
aż po katastrofę za Roboama można odczytać jako model 
nieudanej sukcesji.

1. Co zrobić, aby problemy w firmie nie wpływały 
negatywnie na relacje rodzinne?

2. Jak wyzbyć się wzajemnych oskarżeń, żalu i pretensji?

3. Jak wzmocnić nadszarpnięte zaufanie?

4. Dla nestora szczególnym bólem jest nieudane zarządzanie 
przez sukcesora. Jak pogodzić się z sytuacją, gdy dzieci 
nie sprostały pokładanym w nich nadziejom?
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Część VI – Sukcesja

Spojrzenie nestora na upadającą firmę z pewnością jest bolesne. W takiej sytu-
acji szczególnie ważne jest oddzielenie spraw zawodowych od rodzinnych, aby 
niepowodzenia biznesowe nie odbijały się negatywnie na relacjach rodzinnych.
O ile odpowiedzialność za niepowodzenie zapewne będzie przypisywana suk-
cesorom, tak o relacje musi zatroszczyć się nestor. To od jego wyrozumiało-
ści, zdolności do powstrzymania oskarżeń będzie zależał klimat rodzinnych 
spotkań.
Łatwiej będzie o zrozumienie sytuacji, gdy uwzględni się własną niedoskona-
łość, słabe strony firmy w momencie jej przekazywania.

 Â Przypomnij sobie, jakie sytuacje w firmie negatywnie 
wpłynęły na relacje rodzinne. Jak często ma to miejsce?

 ✍

 Â Czy są to przypadki incydentalne, czy też 
firma trwale oddziałuje na rodzinę?

 ✍
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 Â Co robisz, aby oddzielać życie zawodowe od rodzinnego?

 ✍

Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).
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 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍



PAŹDZIERNIK

Sukcesja z sukcesem. 
Eliasz – Elizeusz

Jak zaufać mistrzowi?
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Słowo klucz:

doj 
 rza 
łość
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Pierwsza Księga Królewska

	Â Przeczytaj: Pierwsza Księga Królewska, rozdziały 17-19  
oraz Druga Księga Królewska, rozdziały 1-2

Wtedy Pan rzekł do Eliasza: „Idź, wracaj twoją drogą 
ku pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, 
namaścisz Chazaela na króla Aramu. Później namaścisz 
Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie 
Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz 
na proroka po tobie. A stanie się tak: uratowanego 
przed mieczem Chazaela zabije Jehu, a uratowanego 
przed mieczem Jehu zabije Elizeusz. Zostawię jednak 
w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana 
nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie 
ucałowały”. [Eliasz] stamtąd poszedł i odnalazł 
Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par 
[wołów] przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy 
Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój 
płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy 
za Eliaszem, powiedział: „Pozwól mi ucałować mego 
ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu 
odpowiedział: „Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”. 
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1225
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1239
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złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich 
mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się 
i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. 19,15-21

Kiedy zaś przeszli [Jordan], rzekł Eliasz do Elizeusza: 
„Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od 
ciebie”. Elizeusz zaś powiedział: „Niechby – proszę – 
dwie części twego ducha przeszły na mnie!”. On zaś 
odrzekł: „Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, 
jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; 
jeśli zaś nie [ujrzysz], nie spełni się”. Podczas gdy oni 
szli i rozmawiali, oto [zjawił się] wóz ognisty wraz 
z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz 
wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał 
i wołał: „Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela 
i jego jeźdźcze”. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy 
następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie 
części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od 
niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął 
płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył 
wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: „Gdzie 
jest Pan, Bóg Eliasza?”. I uderzył wody, a one rozdzieliły 
się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. 
Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go 
z przeciwka, i oświadczyli: „Duch Eliasza spoczął na 
Elizeuszu”. Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu 
pokłon do ziemi. 2 krl 2,9-15
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Część II – Analiza, temat spotkania

Historia proroka Eliasza i następującego po nim Elizeusza to 
przykład udanego przekazania prorockiej misji. Uczeń jest 
godnym następcą swojego mistrza, największym cudotwórcą 
Starego Testamentu.

1. Czas proroków

Izrael znajduje się pod obcym panowaniem i doświadcza uciemiężenia, rozpa-
czy z utraty niepodległości, narzucenia obcych kultów i obyczajów, rozłamów 
wewnątrz społeczności (kolaboranci oraz prawowici) itp.
Prorocy z jednej strony dają nadzieję: wskazują na obecność Boga i przekazują 
obietnice dotyczące przyszłości. Z drugiej strony są głosem sumienia, piętnu-
jącym niewierność Izraelitów wobec Boga. Taka postawa sprawiała, że byli nie-
wygodni, a ich mowy nie zawsze akceptowane.
Eliasz to prorok o szczególnej odwadze – sam przeciw wszystkim. Mówi o so-
bie, że został jedynym sługą prawdziwego Boga. Staje do pojedynku z 450 pro-
rokami Baala 1 krl 18,20-40. Gdy misja Eliasza dobiega końca, Bóg rozmawia 
z nim (lekki powiew na szczycie góry), nakazując mu namaścić Elizeusza na pro-
roka, swojego następcę. Następnie mamy opis odnalezienia Elizeusza podczas 
pracy, powołanie go oraz kilkuetapową wędrówkę, zakończoną zabraniem Elia-
sza do nieba przez ognisty rydwan. Wymowna jest scena, gdy Elizeusz spraw-
dza nad Jordanem, czy rzeczywiście moc Eliasza przeszła na niego. Dopiero 
druga próba jest udana, ta w której przywołał mocy swojego nestora.

2. Król Achab – czas odstępstwa

Dzieje się to w Izraelu (królestwo północne, zob. temat września) za czasów 
króla Achaba (869-850 przed Chr.). Król ten oddaje cześć bożkom pogańskim, 
ponieważ jest pod wpływem swojej żony, okrutnej cudzoziemki Izebel. „Nie 
było nikogo, kto by tak, jak Achab, zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe 
w oczach Pana, albowiem do tego skłoniła go żona jego Izebel. Bardzo hanieb-
nie postępował, służąc bożkom” 2 krl 21,25-26.

3. Eliasz

Pochodził z Tiszbe w Gileadzie. Udał się do Achaba, aby go upomnieć – zna-
kiem jest bezterminowe („dopóki nie powiem”) wstrzymanie deszczu i rosy. 
Można to interpretować jako prorocki znak, nawiązanie do plag egipskich. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1226
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1252
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W tym czasie prorok dokonuje cudu rozmnożenia mąki i oliwy u wdowy w Sa-
repcie, która go żywi. Gdy umiera jej syn, Eliasz wskrzesza go. Następnie Eliasz 
przystępuje do „pojedynku” z Achabem – ma on przyprowadzić 450 proroków 
Baala oraz 400 proroków Aszery na Górę Karmel. Ich modlitwy nie zostają wy-
słuchane, gdy podczas ofiary składanej przez Eliasza Bóg objawia swą moc. 
Prorocy Baala zostają zgładzeni, a nad kraj przychodzi ulewa.
Po tych wydarzeniach zdenerwowana Izebel chce pojmać proroka, ten ucie-
ka. Na osobistym spotkaniu z Bogiem Eliasz dostaje wytyczne co do kolejnych 
władców (Chazael, Jehu, Nimszi) oraz Elizeusza, którego ma namaścić na pro-
roka po sobie. Prorok powołuje go . Gdy razem wędrują, Eliasz zostaje wzięty 
do nieba przez ognisty rydwan.

4. Elizeusz

Wśród wszystkich proroków Elizeusz wyróżnia się jako wielki cudotwórca. Jego 
historia zawarta jest w 2 Księdze Królewskiej:

	Â uzdrawia wody Jerycha 2,19-22

	Â broni swej godności człowieka Bożego, posyłając dwa niedźwiedzie 
przeciwko tym, którzy z niego szydzą 2,23-24

	Â rozmnaża oliwę wdowie po jednym ze swych uczniów 4,17

	Â wskrzesza syna Szunemitki 4,8-37

	Â uzdrawia zatruty pokarm 4,38-41

	Â rozmnaża chleb 4,42-44

	Â uzdrawia trędowatego Naamana 5,1-20

	Â karze trądem sługę Gechaziego za jego nieuczciwość 5,21-27

	Â pomaga biednemu robotnikowi odnaleźć zgubioną siekierę 6,16

	Â oślepia całe wojsko aramejskie 6,8-23

	Â poskramia inflację 7,1-18

	Â kiedy już nie żyje, jego kości przywraca życie umarłemu 13,21

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1250
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1250
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1258
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1258
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1258
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1258
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1259
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1259
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1260
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1260
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1261
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1243


 SukceSjA z SukceSem. eLiASz – eLizeuSz • 123 

Część III – Osobista refleksja

W historii Eliasza znajduje się motyw, gdy prorok odsyła 
Elizeusza. Ten nie chce ustąpić, nie chce odstąpić od swojego 
mistrza.

 Â Czy masz swojego mistrza?

nie   tak

  � �	 �	 �	 �	 �	 �

 Â Kto jest twoim mistrzem? Czego się od niego uczysz?

 ✍

 Â Dla kogo ty jesteś mistrzem, czego możesz go nauczyć?

 ✍
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 Â Czy wspierasz pracowników w rozwoju, czy jest to dla ciebie ważne?

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …

Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.
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Część V – Dyskusja

Jak zaufać mistrzowi? 
Wydaje się, że w czasach kryzysu autorytetów, relacja mistrz-
uczeń odeszła w niepamięć. Młodzi wszystko wiedzą najlepiej, 
a wiedza starszych traktowana jest przez nich raczej jako 
obciążenie, niedostosowanie do szybko zmieniającego się 
świata. Dlatego dziś chętnie mówimy o „przywództwie 
służebnym”, a bardzo rzadko o byciu „mistrzem”. Często starsi 
(choć wiekiem wcale nie w podeszłym wieku) mają poczucie, 
że nie nadążają za młodymi i muszą się od nich uczyć. Historia 
Eliasza i Elizeusza to przykład udanego przekazania nie tylko 
wiedzy, lecz także misji (płaszcz Eliasza jest tego symbolem). 
Podziel się z innymi, w jaki sposób odnajdujesz się w takich 
relacjach.

1. Czy dziś jeszcze jest miejsce na relację mistrz-uczeń?

2. Czego młodsi mogą się nauczyć od starszych?

3. Jak świadomie budować swój autorytet?

4. Jak wspomagać młodszych w rozwoju?
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Część VI – Sukcesja

Udana sukcesja to nie tylko kontynuacja działalności firmy, lecz jej dalszy roz-
wój. Firmy rodzinne powinny charakteryzować się jeszcze czymś więcej – pew-
nym duchem rodziny. Dlatego rolą założyciela (pierwszego pokolenia) jest nie 
tylko zorganizowanie sprawnie działającej firmy i efektywne jej przekazanie, 
lecz stworzenie „mitu założycielskiego” – misji firmy, zbioru fundamentalnych 
wartości, które nadadzą jej tożsamość. Czasem ma to odbicie w nazwie firmy 
zawierającej nazwisko założyciela. Jeśli zatem ktoś ma ambicje budowania fir-
my na pokolenia, od początku powinien zwrócić uwagę na ten niematerialny 
jej wymiar.
W stałości firmy rodzinnej jest jej siła. Nie jest nastawiona na natychmiastowy 
zysk, lecz jest budowana na pokolenia. W Polsce jesteśmy dopiero na począt-
ku tej drogi. Warto uzmysłowić sobie wagę tych wymiarów odpowiedzialnych 
za tożsamość firmy. Jednocześnie struktura firmy i jej forma prawna powinny 
być tak ustanowione, aby ułatwiać proces sukcesji i przejmowania jej przez ko-
lejne pokolenia.
Aktualne problemy wielu przedsiębiorców z sukcesją mają swoją genezę 
w braku kultury budowania firm rodzinnych – ze względów oczywistych (so-
cjalizm) jesteśmy dopiero na początku jej tworzenia. Widać to także w pra-
wodawstwie, dotychczas w niewielkim stopniu uwzględniającym to zjawisko. 
Jednocześnie zagraniczne badania pokazują, że kluczowym momentem 
w „przeżywalności” firm rodzinnych jest trzecie pokolenie (jakieś skojarzenia 
z rodem Dawida?).Bibl. 4,5

 Â Pomyśl, czy twoją intencją jest budowa firmy „dla dzieci / 
na pokolenia”, czy też powodem sukcesji jest stwierdzenie 
„szkoda, żeby upadło” lub „żeby mieli z czego żyć”?

 ✍
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 Â Przypomnij sobie temat pierwszy (styczeń) o misji firmy 
i jeszcze raz określ, dlaczego twoja firma ma istnieć:

 ✍

 Â Co chcesz przekazać kolejnym pokoleniem, co będzie 
tym twoim „płaszczem – symbolem dziedzictwa”?

 ✍
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍



LISTOPAD

Misja specjalna. 
Mardocheusz – Estera

Jak rozwiązywać  
trudne sprawy?
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Słowo klucz: 

od 
 wa 
ga
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa
Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Księga Estery

	Â Przeczytaj: cała Księga Estery

Potem wysłano listy przez gońców do wszystkich 
państw króla, aby wygubić i wybić, i wyniszczyć 
wszystkich Żydów od chłopca do starca, dzieci i kobiety 
w tym samym dniu, to jest w dniu trzynastym miesiąca 
dwunastego, to jest w miesiącu Adar, a majątek 
ich skonfiskować. Odpis pisma został dostarczony 
wszystkim państwom jako ustawa i ogłoszono 
wszystkim narodom, aby były gotowe na ten dzień. 
Gońcy pobiegli przynaglani rozkazem królewskim, 
a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman 
siedzieli i pili, miasto zaś Suza było w rozterce. 3,13-15

A skoro Mardocheusz dowiedział się o wszystkim, co 
czyniono, rozdarł szaty i okrył się worem i popiołem, 
i wyszedł na środek miasta, i lamentował głośno i gorzko. 
I przyszedł aż pod Bramę Królewską, ponieważ nie wolno 
było wejść do samej Bramy Królewskiej przyodzianemu 
w wór pokutny. A w każdym państwie, wszędzie, 
dokąd dekret króla i prawo jego dotarły, powstał wielki 
smutek u Żydów i posty, i płacz, i lament. Wór pokutny 
i popiół stanowiły posłanie dla wielu. I przyszły służące 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1388
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Estery i jej eunuchowie, i opowiedzieli jej o tym. Wtedy 
królowa zlękła się bardzo i posłała szaty, aby ubrać 
Mardocheusza i zdjąć wór z niego, ale on nie przyjął. 
Wtedy zawołała Estera Hataka, który spośród eunuchów 
królewskich usługiwał jej osobiście, i posłała go do 
Mardocheusza, aby dowiedział się, po co to wszystko 
i dlaczego. I poszedł Hatak do Mardocheusza na rynek 
miasta, który był przed Bramą Królewską. Mardocheusz 
opowiedział mu wszystko, co się zdarzyło, i dokładnie 
powiadomił go o sumie srebra, którą Haman przyrzekł 
wpłacić do skarbca królewskiego za Żydów, skoro tylko 
będzie mógł ich wygładzić. I odpis dokumentu prawnego, 
który wydano w Suzie, aby ich wygładzić, dał mu do 
pokazania Esterze, celem powiadomienia jej i polecenia, 
aby poszła do króla i błagała go o łaskę, i prosiła przed 
nim za ludem swoim. A Hatak odszedł i powiedział 
Esterze słowa Mardocheusza. I odpowiedziała Estera 
Hatakowi i poleciła mu iść do Mardocheusza: „Wszyscy 
słudzy króla i ludność państw królewskich wiedzą, 
że jedno dla nich jest prawo, dla każdego mężczyzny 
i każdej kobiety, którzy udają się do króla na dziedziniec 
wewnętrzny, a którzy nie otrzymali wezwania: mają być 
zabici, chyba że król wyciągnie nad nimi złote berło, to 
wtedy pozostaną przy życiu. A mnie nie zawołano, abym 
poszła do króla, już od dni trzydziestu”. I powiedziano 
Mardocheuszowi słowa Estery. Wtedy Mardocheusz 
rzekł, aby odpowiedzieli Esterze: „Nie myśl sobie w sercu, 
że uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich 
Żydów, bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, 
uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego 
miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, 
czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś 
godności królowej?” I rzekła Estera, aby odpowiedziano 
Mardocheuszowi: „Idź, zgromadź wszystkich Żydów, 
którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc 
i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje 
będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć 
to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę”. I poszedł 
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Mardocheusz i uczynił stosownie do tego wszystkiego, co 
mu poleciła Estera. 4,1-17

Przyszedł więc król z Hamanem, aby ucztować 
z królową Esterą. A król rzekł do Estery także w drugim 
dniu podczas picia wina: „Jakie jest twoje życzenie, 
królowo Estero, a będzie ci dane, i co za prośba 
twoja? Choćby to była połowa królestwa, stanie się”. 
W odpowiedzi rzekła królowa Estera: „Królu, jeśli mnie 
darzysz życzliwością i jeśli królowi się podoba, to niech 
będzie darowane mi życie na moją prośbę i lud mój na 
moje życzenie! Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, 
aby nas wygładzić, wymordować i zniszczyć”. 7,1-4

I rzekła [Estera]: „Jeśli się to podoba królowi, jeśli darzy 
mnie życzliwością, i jeśli królowi to odpowiada, a ja 
jestem w jego oczach miła, niech zostanie napisane, 
aby wycofano listy, plan Hamana, syna Hammedaty, 
który napisał, aby wygubić Żydów mieszkających 
we wszystkich państwach króla. Bo jakże mogłabym 
patrzeć na zło, które spadnie na lud mój, i jak 
mogłabym patrzeć na zgubę mojego narodu?”.

Dla Żydów nastało światło i wesele, i radość, i sława. 
We wszystkich bez wyjątku państwach i w każdym 
mieście, w miejscu, dokąd dotarło słowo króla i jego 
dekret dla Żydów, była radość i wesele, uczty i dzień 
zabawy. Wielu spośród narodów państwa perskiego 
przechodziło na judaizm, ponieważ padł na nich strach 
przed Żydami. 8,5-6.16-17



134 • LiStOPAd

Część II – Analiza, temat spotkania

Bóg wybiera dzielną kobietę, aby uratować swój lud. Czyni 
to jej urodą, mądrością, odwagą, determinacją. Możemy 
powiedzieć, że to „kulminacyjny moment życia” Estery. 
W każdej trudnej chwili Bóg jest blisko.

1. Księga Estery – inna niż wszystkie

Księga Estery została napisana stosunkowo późno, bo dopiero w II wieku przed 
Chrystusem. Choć wygląda na księgę historyczną, nie jest nią. Opowiadając 
o ocaleniu za pośrednictwem kobiety, dostarczała wsparcia moralnego oraz 
otuchy i wiary we własne siły, których potrzebowali Żydzi mieszkający w Ziemi 
Świętej. Księga ta powstała w takim momencie dziejów Izraela, gdy przetrwanie 
narodu i religii żydowskiej było zagrożone poprzez presję hellenizmu (kultura 
grecka). Narzucanie obcych wzorców kulturowych szło w parze z osłabianiem, 
a w końcu niszczeniem religii oddającej cześć jedynemu Bogu. W obronie wia-
ry i obyczajów wybuchło powstanie machabejskie. Księga Estery – czerpiąc ze 
starszych opowiadań – została zatem napisana ku „pokrzepieniu serc”, jest za-
tem historią zinterpretowaną (w polskiej literaturze odpowiednikiem takiego 
podejścia do historii jest „Trylogia” Henryka Sienkiewicza).

2. Bóg ma plan

Historia dzieje się w Babilonii, gdzie za króla Nabuchodonozora została prze-
siedlona znaczna liczba Żydów. Mardocheusz był „mężem wybitnym, pełnią-
cym służbę na królewskim dworze” est 0,1b. Był wujkiem Estery, sprawującym 
nad nią opiekę, gdy ta utraciła swoich rodziców. Był dla niej dobrym i mądrym 
opiekunem, mocnym oparciem. Pomoc Mardocheusza przyczynia się do tego, 
że Estera zostaje królową.
Kolejne wydarzenia opisane w księdze prowadzą do prześladowania Żydów, 
a nawet planu ich unicestwienia. W tym kontekście Estera odkrywa Boży plan, 
a zarazem cel swojego życia. Interpretuje wszystkie dotychczasowe wydarze-
nia jako takie, które prowadzą do tego jedynego, przełomowego momentu, 
gdy musi się udać do króla Aswerusa. Od powodzenia tej misji zależy nie tylko 
jej życie, lecz przede wszystkim życie całego narodu. Mardocheusz pomaga jej 
zrozumieć misję: „Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla, je-
dyna ze wszystkich Żydów, bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwol-
nienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1388
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zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godno-
ści królowej?” est 4,13-14.
Estera ma świadomość, że jej zachowanie może narazić ją na niebezpieczeń-
stwo. Ma świadomość, co może zrobić, ale jednocześnie wie, że ostateczny 
wynik nie zależy od niej. Ufa w siłę postu, zarządza go dla wszystkich Żydów: 
„Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczę-
ta moje będziemy pościły podobnie”.

Część III – Osobista refleksja

Jeszcze raz o wychodzeniu z kryzysu. Tym razem zagrożenie 
przewyższa wszystkie inne. Estera musi podjąć się „misji 
ocalenie”.

 Â Pomyśl o sytuacjach bardzo trudnych rozmów, spraw 
do rozwiązania. Na czym polegała największa trudność?

 ✍

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1385
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 Â Co jest pomocą w rozwiązywaniu trudnych spraw?  
Jakie są twoje metody?

 ✍

 Â Jak wzmacniać swoją odwagę?

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …
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Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.

Część V – Dyskusja

Jak rozwiązywać trudne sprawy? 
Estera czuje wielką obawę przed pójściem do króla. Pości 
i prosi o to innych. Pomyśl o tych chwilach, kiedy musisz 
załatwić bardzo trudną sprawę. Podziel się z innym, jak sobie 
z nimi poradzić.

1. Jakie czynniki sprawiają, że „trudne sprawy” są właśnie takimi?

2. Wymień swoje narzędzia do rozwiązywania „trudnych spraw”?

3. Podziel się budującymi przykładami rozwiązania 
trudnych sytuacji, dzięki czemu było to możliwe?
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Część VI – Sukcesja

Jednym z warunków udanej sukcesji jest przygotowanie sukcesora do trud-
nych wyzwań i radzenia sobie z kryzysami. Dziś wielokrotnie podkreśla się, że 
dzieci nie umieją radzić sobie z porażkami. Również w firmie rodzinnej można 
być zbyt opiekuńczym, tłumacząc się np. unikaniem strat.

 Â Pomyśl, czy twoje dziecko umie radzić sobie 
z porażkami? Przywołaj konkretne sytuacje.

 ✍

 Â W jaki sposób przygotowujesz dziecko do trudnych sytuacji? 
Czy powierzasz mu trudne sprawy do rozwiązania?

 ✍
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍





GRUDZIEŃ

Współpracownik 
wyjątkowy. Paweł 

– Tymoteusz

Jak stworzyć firmę 
na pokolenia?
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Słowo klucz: 

przy 
szłość
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Część I – Lektura Pisma Świętego

1. Modlitwa

Boże Duchu Święty, 
z Twojego polecenia Objawienie  
zostało spisane dla nas ludzi. 
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, 
abym przy tym czytaniu  
dobrze zrozumiał Twoją prawdę 
i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Dzieje Apostolskie (16)

[Paweł] Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien 
uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła 
wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim 
dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą 
w podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, 
którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy 
bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. 16,1-3

	Â Przeczytaj: Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza

3. Pierwszy List do Tymoteusza

Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga 
naszego, Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei 
– do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. 
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa 
Jezusa, naszego Pana! 1,1-2

4. Drugi List do Tymoteusza

Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, [posłany] 
dla [głoszenia] życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=393
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1011
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1022
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do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, 
miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, 
naszego Pana!

Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie 
z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną 
pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we 
dnie pragnę cię zobaczyć – pomny na twoje łzy – by 
napełniła mnie radość, na wspomnienie bezobłudnej 
wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej 
w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien 
jestem, że [mieszka] i w tobie. Z tej właśnie przyczyny 
przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat 
Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. 1,1-6

Część II – Analiza, temat spotkania

Ostatni temat to dyskretne przejście do Nowego Testamentu – 
świetny mistrz i wierny uczeń, którzy nie ustają w gorliwości 
głoszenia Zbawiciela.

1. Powołany

Wezwanie Tymoteusza na współpracownika Pawła w dziele głoszenia Dobrej 
Nowiny, opisał jedynie Łukasz w Dziejach Apostolskich 16,1-3. Listy Pawła ni-
gdzie nie wspominają tego wydarzenia, pomimo iż o wiele częściej wymienia-
ją osobę Tymoteusza niż Dzieje Apostolskie. W relacji Pawła znajdujemy co 
najwyżej dalekie aluzje do tego wydarzenia, kiedy nazywa Tymoteusza swoim 
„ukochanym i wiernym Panu dzieckiem” 1 kor 4,17. To wyrażenie najprawdo-
podobniej może oznaczać, że Paweł osobiście przyczynił się do nawrócenia Ty-
moteusza na chrześcijaństwo podczas pierwszego pobytu w Listrze dz 14,6-7; 
był to rok 45-46. Paweł poznał też jego rodzinę, która przyjęła chrześcijaństwo 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=393
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=289
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=391
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– wspomina wiarę babci oraz matki Tymoteusza, stąd znamy ich imiona. Obie 
kobiety wspominane są jako osoby charakteryzujące się mocną i żywą wiarą 
w Chrystusa, którą przekazały synowi i wnukowi. Według 2 tm 3,15 Tymoteusz 
otrzymał także solidną formację religijną, bo od dzieciństwa znał pisma święte, 
to znaczy Stary Testament, choć nie jest wykluczone odniesienie do istnieją-
cych już pism chrześcijańskich. Tymoteusz pochodził zatem z rodzimy miesza-
nej, matka, choć nosiła imię greckie, była Żydówką, zaś ojciec, którego imienia 
nie znamy, był Grekiem. Po matce zatem Tymoteusz był Żydem.

2. Uczeń

Młody i pełen gorliwości Tymoteusz od razu angażuje się w misje Pawła. Wyru-
sza razem z nim z Listry, aby towarzyszyć Apostołowi w dalszych etapach dru-
giej podróży misyjnej, najpierw w Azji Mniejszej, a potem w Macedonii, gdzie 
przez Amfipolis i Apolonię dotarli do Tesalonik dz 17,1. Tam zostali dłużej niż 
Paweł, podczas gdy on udał się w kierunku morza, a następnie w towarzystwie 
chrześcijan z Berei do Aten. Sylas i Tymoteusz zostali wezwani, aby dołączyć do 
Pawła dz 17,15, a następnie towarzyszyli Pawłowi w Koryncie 18,5; 2 kor 1,19.

3. Posłany

Zaniepokojony wieściami z Tesalonik Paweł posłał Tymoteusza, prawdopodob-
nie z Aten, o czym świadczy wzmianka w pierwszym liście, napisanym przez 
Apostoła do wspólnoty w Tesalonikach: „posłaliśmy do was Tymoteusza, na-
szego brata i współpracownika w głoszeniu Ewangelii Chrystusa. On miał was 
umocnić i zachęcić do wytrwania w wierze, aby nikt się nie załamał z powodu 
utrapień” 1 tes 3,2-3. Tymoteusz wywiązał się ze zleconej mu zadania i powró-
cił do Pawła z dobrymi wiadomościami: „Teraz właśnie Tymoteusz wrócił od 
was i przyniósł dobre wieści o waszej wierze i miłości, o tym, że zawsze dobrze 
o nas myślicie i podobnie jak my pragniecie nas zobaczyć” 1 tes 3,6. Te pozy-
tywne informacje napełniły Pawła radością i nadzieją. Po pobycie w Koryncie 
Paweł przez Efez i Cezareę udał się do Jerozolimy, a następnie do Antiochii 
dz 18,21-22.

4. Biskup

Paweł powierzył Tymoteuszowi troskę nad kościołem w Efezie. Była to wspól-
nota trudna, narażona na niebezpieczeństwo odstępstwa od prawdziwej 
wiary. Właśnie ta troska św. Pawła o młodą wspólnotę stała się powodem na-
pisania do Tymoteusza dwóch listów pasterskich – ich celem było zachowanie 
„zdrowej nauki”.

5. Więzi

O bliskiej bardzo relacji Pawła i Tymoteusza świadczy używane przez Apostoła 
określniki „umiłowany syn” w 1 kor 4,7 oraz 2 tm 1,2; „prawowite dziecko w wie-

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1018
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=394
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=394
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=395
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=995
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=993
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=993
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=395
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=289
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1022
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rze” w 1 tm 1,2. Apostoła traktował Tymoteusza niemal jako swojego syna, zro-
dzonego dla wiary w Jezusa dzięki przepowiadanej Ewangelii. Warto jeszcze 
wspomnieć o innych tytułach Tymoteusza, które pojawiają się Listach Paster-
skich, choć nie bezpośrednio przy jego imieniu: „człowiek Boga” w 1 tm 6,11; 
„nauczyciel” w 2 tm 2,2; „żołnierz” w 2 tm 2,3; „zapaśnik” w 2 tm 2,5; „rol-
nik” w 2 tm 2,6; „pracownik” w 2 tm 2,15; „naczynie” w 2 tm 2,20-21. Wszyst-
kie wymienione tytuły związane w Tymoteuszem wskazują przede wszystkim 
na konieczność więzi z Bogiem, bo tylko w tej relacji Tymoteusz jako głosiciel 
Ewangelii i przełożony wspólnoty może oddziaływać na innych ludzi i wiernie 
wykonywać zlecone mu zadania ewangelizacyjne i pasterskie.

Część III – Osobista refleksja

Relacja św. Pawła z Tymoteuszem to proces długotrwałej sukcesji. W postawie 
Apostoła uderza wielki szacunek, jaki wyraża wobec swojego ucznia. Na za-
kończenie rocznej refleksji i pracy wewnętrznej pomyśl o swoich najbliższych 
współpracownikach, w firmie rodzinnej o swoich bliskich. Jak Paweł w powyż-
szych przykładach, dopisz im szlachetne określenia, za co ich cenisz.

 Â imię współpracownika  Â określenia

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1011
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1021
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1023
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1023
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1023
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1023
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1023
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1023
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 Â W jaki sposób wyrażasz innym wdzięczność za 
pracę? Czy w sposób wystarczający?

 ✍

 ✍ Zanotuj, co Bóg mówi do Ciebie w tym fragmencie Pisma Świętego? 
(np. inspiracja, wniosek, napomnienie) …

Część IV – Dzielenie się słowem

Spójrz na wypełnioną ramkę powyżej, podziel się z innymi 
tym, co Bóg mówi do ciebie.
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Część V – Dyskusja

Jak stworzyć firmę na pokolenia? 
Tymoteusz to „umiłowany uczeń” Apostoła Pawła, który staje 
się jego współpracownikiem. Na polu działalności apostolskiej 
jest to przekazanie posługi pasterskiej – „sukcesja z sukcesem”.

1. Jak stworzyć firmę, która w sposób trwały 
będzie zmieniała świat na lepsze?

2. Podziel się świadectwem, jak zmieniać… ludzi na lepsze!

Część VI – Sukcesja

Firma to ludzi – to zdanie zna każdy i powtarzane jest bardzo często. W przy-
padku firmy rodzinej nie chodzi o to, aby rodzina przekształciła się w firmę, 
lecz przeciwnie – to firma stać się ma rodziną. W refleksji Papieskiej Rady Iu-
stitia et Pax „Powołanie lidera biznesu” czytamy świetny fragment, ukazujący, 
czym może i powinna być firma: wspólnotą łamania chleba. „Chociaż wyraże-
nie «wspólnota ludzi» nie jest zbyt częste we współczesnej literaturze bizne-
sowej, najlepiej oddaje ono to, czym mogą być firmy i korporacje. Etymologia 
słów «firma» i «towarzysz», z angielskiego «company» i «companions», cum 
(z) oraz panis (chleb) sugeruje «wspólne łamanie chleba». Z kolei etymologia 
słowa «korporacja» – łacińskie corpus (ciało) – sugeruje grupę ludzi «zjedno-
czonych w jednym ciele»”.
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Część VII – Działaj!

A. Rozważ fragment Pisma Świętego

	Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.

	Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć 
rozważaniu 20-30 minut.

B. Postanowienie

	Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do 
weryfikacji.

	Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy 
wewnętrznej.

	Â O charakterze pozytywnym (zrobię...) lub negatywnym (skończę z...).

 Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało 
mi się zrealizować (zaznacz na osi):

 + + + + +

 
0% 25% 50% 75% 100%

 Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:

 ✍
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Styczeń

Karnawałowa Biesiada Przedsiębiorców
7 | Kraków

Rekolekcje Jezus jest PRAWDĄ
28-29 | Kraków 

prowadzenie: ks. dr Rafał Ostrowski

Luty

Internetowy kurs  
odnowy wiary Śladami Zacheusza
osiem spotkań od 12 lutego do 2 kwietnia

Rekolekcje wielkopostne
24-26 | Gródek nad Dunajcem

prowadzenie: br. dr Piotr Kwiatek OFMCap

Marzec

Rekolekcje wielkopostne
3-5 | Gdańsk 

prowadzenie: ks. Piotr Chmielecki SCJ

Rekolekcje wielkopostne Biznes po Bożemu
10-12 | Wrocław 

prowadzenie: Igor Gielniak, ks. Grzegorz Piątek SCJ

Rekolekcje wielkopostne 
17-19 | Kraków

prowadzenie: ks. dr hab. Andrzej Muszala
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Rekolekcje wielkopostne
24-26 | Kazimierz Dolny

prowadzenie: ks. dr Dariusz Wojtecki

Konferencja regionalna
25 | Łódź

Kwiecień

Pielgrzymka zagraniczna Litwa i Łotwa
29-6 maja

Maj

Pielgrzymka Przedsiębiorców i Robotników 
do Sanktuarium św. Józefa

1 | Kalisz

Rekolekcje z Sercem Jezusa
26-28 | Stopnica

Czerwiec

Wędrowny rajd turystyczny
9-11 | Małopolska

Rada programowa, spotkanie animatorów
17 | Olsztyn k. Częstochowy

II Rejs Mazurski
24-1 lipca | Mazury 
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Wrzesień

Krynicki rajd turystyczny
22-24 | Krynica-Zdrój

Październik

Rekolekcje Biznes po Bożemu
21-23 | Kraków 

prowadzenie: Igor Gielniak, ks. Grzegorz Piątek SCJ

Listopad

Rekolekcje dla Grupy Modlitewnej Talentu
4-6 | Kraków

Rekolekcje z Sercem Jezusa
10-12 | Stopnica

Grudzień

XX Pielgrzymka Duszpasterstwa Talent  
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

3 | Kraków
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Projekty partnerskie

V Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasną Górę
Zaprasza Delegat Konferencji Episkopatu Polski 

ds. Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców
ks. abp Józef Kupny

18 czerwca | Częstochowa

Konferencja Biblia o finansach
organizator: Artur Kalicki

14 stycznia | Kraków

Akademia Przedsiębiorczości Aptissimi
organizator: Dagmara Konarska

Borzęcin k. Warszawy
20 stycznia | Start II edycji Akademii

29 września | Konferencja

Warsztaty dla kobiet Złamana, ale nie bezsilna
organizator: Małgorzata Dąbrowska

17-19 lutego | Kraków 
9-11 czerwca | Kraków
8-10 września | Kraków

24-26 listopada | Kraków

Konferencja Bóg – Rodzina – Firma – Hojność
organizator: ks. dr Rafał Ostrowski

14-15 października | Poznań
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