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R O Z D Z I A Ł

— 1 —

EDEN I CZASY KOŃCA

Ojciec Tiny był dokerem przez niemal całe jej 
życie. Kiedyś zmieniał jej pieluszki i uczył ją 
jeździć na rowerze. Potem rak uczynił go kru-

chym i słabym — cieniem mężczyzny, a w końcu do-
prowadził go do śmierci.

Tina liczyła na to, że jakoś pozbiera się po pogrze-
bie ojca. Jednak nic już nie było takie jak wcześniej. 
Strata okazała się dotkliwsza, niż sądziła. Wystarczył 
zapach old spice’a czy melodia jednej z jego ulubio-
nych piosenek, by doprowadzić ją do łez. Tina wyzna-
ła: „Wiem, że jestem dorosła i powinnam być silna, 
ale bywa, że czuję się jak czterolatka, rozpaczliwie 
tęskniąca za swoim tatusiem”.

Czy kiedyś tak się czułeś? Wszyscy doświadczamy do-
tkliwego poczucia pustki, gdy opuszczają nas ci, których 
kochamy. Znamy uczucie osamotnienia, które mogliby 
złagodzić jedynie najbliżsi, których już nie ma wśród nas.
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Śmierć nigdy nie była częścią pierwotnego planu Bo-
żego. Nie była częścią Jego wizji ludzkiej egzystencji. 
Nie mieściła się w Jego projekcie szczęśliwego życia 
w obfitości. Według Księgi Rodzaju, po stworzeniu 
naszego świata „spojrzał Bóg na wszystko, co uczy-
nił, a było to bardzo dobre” (Rdz 1,31). Jednak pe-
wien intruz przeszkodził w realizacji Bożego planu. 
W ogrodzie Eden pojawił się Zły i oszukał naszych 
prarodziców. Jak czarna burzowa chmura w słonecz-
ny letni dzień pojawia się na horyzoncie, by wkrótce 
okryć niebo mrokiem, tak choroby, cierpienia, smutek 
i śmierć pogrążyły ludzkość w ciemności.

Z tragedii upadku ludzkości w grzech, opisanej 
w trzecim rozdziale I Księgi Mojżeszowej, wynikają 
cztery ważne wnioski, dotyczące życia w czasach koń-
ca. Echa Edenu przemawiają do naszych serc w XXI 
wieku. Zrozumienie biblijnych początków współcze-
snego świata, ukazanych w Księdze Rodzaju, pomaga 
nam pojąć jego koniec przedstawiony w Apokalipsie 
Jana. Diabelskie zwiedzenia w ostatnich dniach świata 
będą bardzo podobne do tych, jakimi szatan posługi-
wał się na początku historii ziemi. Czasy się zmieniły, 
ale jego strategia pozostała taka sama.

Nasze decyzje pociągają za sobą wieczne skutki
W Edenie Zły zaczął kuszenie ludzi od takich oto 

brzemiennych w skutki słów: „Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno 
wam jeść?” (Rdz 3,1). Diabeł rozpętał burzę wątpli-
wości. Dążył do tego, by Ewa zwątpiła w wiarygodność 
słowa Bożego. Zasugerował, iż Bóg nie jest uczciwy. 
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Dał jej do zrozumienia, że Pan nie miał na względzie 
jej dobra, a więc nie należy Mu ufać. Podstępna po-
kusa diabła dotyczyła kwestii wyboru. Przekonał on 
Ewę, że stanie się znacznie szczęśliwsza, jeśli będzie 
się kierować swoim własnym, niezależnym osądem. 
Wmówił jej, że jest dość inteligentna, by wybrać to, co 
będzie służyło jej szczęściu. A skoro tak, to po co mia-
łaby być posłuszna Bogu? Podstawowym kłamstwem 
diabła było i jest to, że można osiągnąć szczęście, ży-
jąc niezależnie od Boga. Zgodnie z tym twierdzeniem, 
Boże przykazania są jedynie zbędnymi ograniczeniami 
narzuconymi bez stosownego uzasadnienia, a zatem 
pozbawiają życie największej radości.

Szatan nie zmienił swoich metod. Wielu ludzi po-
lega na własnym rozumie, posługując się nim jako je-
dynym czynnikiem rozstrzygającym między dobrem 
a złem. Nie wierzą w żadną odwieczną prawdę. Są-
dzą, że nic samo w sobie nie jest zupełnie dobre ani 
zupełnie złe. Wśród ludzi w XXI wieku powszechne 
jest twierdzenie, iż każdy człowiek sam musi określić, 
co jest dobre dla niego.

Według ankiety przeprowadzonej niedawno przez 
Barna Research Group, ludzie należący w Stanach 
Zjednoczonych do pokolenia X odrzucają pogląd o ist-
nieniu absolutnej prawdy. Zdumiewające wydaje się, iż 
„75% dorosłych i nastolatków odrzuca pojęcie abso-
lutnej prawdy w dziedzinie moralności”. Innymi słowy, 
kwestia tego, co jest dobre lub złe, jest dla większości 
ludzi tak subiektywna, jak ich własne myśli i odczucia.

Amerykanin Joseph Fletcher (1905-1991) ogłosił ten 
pogląd w 1966 roku w swojej książce Situation Ethics. 
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The New Morality. W tej publikacji napisał, że cudzołó-
stwo, kłamstwo, kradzież czy łamanie jakiegokolwiek 
innego z dziesięciorga przykazań niekonieczne zawsze 
jest złe; w odpowiedniej sytuacji taki czyn może być 
dobry. Obecnie ponad połowa amerykańskich nasto-
latków uważa, że kłamstwo jest czasami niezbędne — 
nie tylko wygodne, powszechne, usprawiedliwione czy 
akceptowalne, ale niezbędne!

Co niewłaściwego jest w poglądzie, iż każdy z nas sam 
dla siebie musi określić, czym jest dobro i zło? Otóż zło 
tego poglądu polega na tym, iż stawia on człowieka po-
nad Bogiem, a przecież Pan, który nas stworzył, wie le-
piej, jak powinniśmy żyć. Jego przykazania są wieczną 
gwarancją naszego wewnętrznego szczęścia. Nasz ogra-
niczony umysł nie jest w stanie ocenić, co jest prawdzi-
wym dobrem. Jednak czyni to dla nas Słowo Boże. Na-
sze zmienne odczucia nie mogą być podstawą prawdzi-
wej moralności. Są nią niezmienne przykazania Boże.

Nasze decyzje pociągają za sobą wieczne skutki. 
Z pewnością tak właśnie było z decyzją Ewy. W Księ-
dze Rodzaju czytamy o tym wyraźnie: „A gdy kobieta 
zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia 
i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdo-
bycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła” (Rdz 
3,6). To oczywiste, że decyzję o zjedzeniu owocu pod-
jęła Ewa. Adam przyłączył się do swojej pięknej żony 
w tej decyzji. Nikt nie zmuszał ich, by wybrali niepo-
słuszeństwo wobec Boga. Nikt nie zastosował wobec 
nich przemocy w tym celu. Nikt nie postanowił za nich. 
To oni sami zdecydowali, że uwierzą słowom szatana 
i jednocześnie przestaną ufać Bogu.
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Adam i Ewa zostali oszukani, zwiedzieni. Zwiedze-
nie polega na podaniu kłamstwa w miejsce prawdy. 
Skutki dokonanego przez nich wyboru były katastro-
falne. Skoro wieczne zasady prawdy wyłożone w Sło-
wie Bożym mają na celu chronić życie, konsekwen-
cje nieposłuszeństwa tym zasadom są druzgocące. 
Na drodze życia ścielą się ciała tych, którzy umarli 
w wyniku nieposłuszeństwa. Wypaleni wewnętrznie 
ludzie wiodą egzystencję pełną emocjonalnych i psy-
chicznych urazów, cierpienia i udręki. Wielu — nie 
mając poczucia sensu, celu i kierunku — czuje się tak, 
jakby umarli za życia. Podążali za własnymi pożądli-
wościami mroczną drogą, wiodącą do nieszczęścia, 
która zaprowadziła ich nad brzeg przepaści.

Gdy Bóg wprowadził naszych prarodziców do ich 
domu w rajskim ogrodzie, dał im możliwość wybiera-
nia. Nie byli oni z góry skazani na upadek w grzech. 
Nie byli ofiarami żadnego kosmicznego spisku ani ma-
rionetkami w rękach Stworzyciela. Sednem podobień-
stwa Bożego, którym zostali obdarzeni, była zdolność 
podejmowania decyzji o charakterze moralnym. Na-
sza wolność wyboru jest istotą człowieczeństwa. Bóg 
zaś tak dalece ceni i szanuje naszą wolność wyboru, 
iż, aby ją chronić, dopuścił nawet możliwość podjęcia 
przez nas błędnych decyzji.

Niepohamowany gniew Kaina doprowadził go 
do zamordowania brata, a jego samego skazał na eg-
zystencję wypełnioną lękiem o własne życie. Nieopa-
nowana żądza Dawida popchnęła go do popełnienia 
cudzołóstwa z Batszebą, a choć doświadczył potem 
przebaczenia, jego czyn spowodował zaburzenie więzi 
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w rodzinie. Chciwość Judasza spowodowała, że wydał 
Jezusa za pieniądze, wskutek czego ten utalentowa-
ny i dobrze zapowiadający się przyszły apostoł, przy-
tłoczony poczuciem winy, przedwcześnie i tragicznie 
zakończył życie.

Podczas gdy złe decyzje pociągają za sobą fatalne 
skutki, dobre wybory prowadzą do pozytywnych re-
zultatów. Historia Egiptu potoczyła się inaczej dzięki 
temu, że Józef odrzucił grzeszne propozycje żony Poty-
fara, któremu służył. Wybrał ścieżkę moralności, a Bóg 
uczcił go stanowiskiem namiestnika całego Egiptu.

Historia Babilonii zmieniła się dzięki temu, że Da-
niel postanowił w swoim sercu służyć Bogu bez względu 
na konsekwencje. Panował on nad swoimi pragnienia-
mi, a Bóg wywyższył go, czyniąc go kolejno ministrem 
dwóch światowych imperiów — Babilonii i Medo-Persji.

Historia imperium rzymskiego zmieniła się, gdyż 
Paweł odmówił oddania pokłonu rzymskim bogom. 
Chrystus, a nie cesarz, był Bogiem dla Pawła, a dobry 
bój ewangelii był dla niego nieskończenie ważniejszy 
od wszystkich rzymskich podbojów militarnych.

Podobnie nasze wybory wpływają na kierunek na-
szego życia. Nigdy nie jest za późno, by zacząć podej-
mować właściwe decyzje. Im wcześniej zaczniemy, tym 
szybciej spotkają nas dobre efekty naszych wyborów.

Pat i Joe’ego poznałem na początku lat 80. XX wie-
ku. Mieszkali na przedmieściu Chicago. Pochłaniała 
ich pogoń za przyjemnościami. Uwielbiali przyjęcia, 
a alkohol był ich nieodłącznym towarzyszem życia. 
Nie potrafili uwierzyć, że ktoś może czuć się szczęś-
liwy, nie pijąc alkoholu.
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Tych dwoje młodych ludzi zmierzało drogą stop-
niowo wiodącą ku ruinie. Zajmowali małe, obskur-
ne mieszkanie. Brakowało im pieniędzy. Borykali się 
z różnorodnymi problemami, nie mogąc się uwolnić 
od negatywnego sposobu myślenia i szkodliwych za-
chowań.

Razem otworzyliśmy Pismo Święte. Miłość Chry-
stusa wstrząsnęła nimi. Jego gotowość przebaczenia 
poruszyła ich do głębi. Jego moc uzdrawiania chorych 
dusz, uciszania życiowych burz, pomnażania chleba 
i uwalniania ludzi od demonów zdumiała ich. Zapra-
gnęli wyzwolenia, które On oferuje, i odczuli potrze-
bę doświadczenia Jego mocy.

Jednym z najbardziej pamiętnych wieczorów 
w moim życiu jest ten, gdy postanowiliśmy uchwycić 
się obietnicy zapisanej w Flp 4,13: „Wszystko mogę 
w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”. Tego 
wieczora urządziliśmy przyjęcie. Poprosiłem ich, by 
przynieśli wszystkie napoje alkoholowe, jakie mają 
w domu, i postawili je na stole w jadalni. Pamiętam, że 
było tam przynajmniej kilkanaście puszek piwa, trzy 
butelki wina i kilka butelek szkockiej whisky.

Śpiewaliśmy pieśni, modliliśmy się i czytaliśmy bi-
blijne obietnice. Potem wyciągaliśmy korki, otwiera-
liśmy puszki i odkręcaliśmy nakrętki. Cieszyliśmy się 
mocą Bożą, wyzwalającą nas ze zła, gdy wylewaliśmy 
piwo, wino i wódkę do sedesu. Pat i Joe czuli się wy-
zwoleni. Alkohol już nimi nie rządził.

Kontynuowaliśmy nasze cotygodniowe spotkania, 
a oni stopniowo stawali się silnymi chrześcijanami. 
Właściwe decyzje prowadziły do dobrych rezultatów, 
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a wewnętrzny pokój wypełnił ich życie. Z czasem ule-
gła także poprawie ich sytuacja materialna. Opuści-
li swoje małe mieszkanie i zaczęli prowadzić motel, 
ciesząc się powodzeniem pod każdym względem — 
fizycznym, umysłowym, duchowym i materialnym.

Bóg wzywa nas, żyjących w czasach końca, byśmy 
przyjęli moralną odpowiedzialność za swoje decyzje. 
Apokalipsa Jana, ostatnia księga Biblii, oznajmia, 
że nadeszła już godzina sądu Bożego (zob. Ap 14,7). 
Sąd wiąże się z moralną odpowiedzialnością. Jeste-
śmy odpowiedzialni za nasze czyny i żadne wymówki 
nie zwolnią nas od tego. Księga Rodzaju, rozpoczy-
nająca biblijną historię, oraz Apokalipsa Jana, które 
tę historię kończy, ogłaszają nam potężnym głosem 
trąby wzywającej na sąd, iż decyzje pociągają za sobą 
wieczne skutki.

Środki zastępcze nie zdają egzaminu
Te księgi Biblii świadczą również, że środki za-

stępcze nie zdają egzaminu. Zwróćmy nasze myśli 
ku wydarzeniom, które przed wiekami rozegrały się 
w Edenie. W Rdz 3,7-8 znajdujemy kolejną niezwykłą 
prawdę. Gdy odwracamy się od Boga, wtedy zaczyna-
my szukać środków zastępczych, by złagodzić ból, jaki 
to odwrócenie rodzi w naszym sercu. Ten fragment 
mówi, że Adam i Ewa „spletli (...) liście figowe i zro-
bili sobie przepaski. (...) skrył się Adam z żoną swoją 
przed Panem Bogiem”.

Adam i Ewa zrobili sobie przepaski z liści figowych, 
ale duchowo pozostali nadzy. Grzech powoduje ogoło-
cenie ducha. Nasi prarodzice wskutek grzechu utracili 
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poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzny pokój, radość, 
zdrowie i równowagę ducha, jakimi Bóg obdarzył ich 
przy stworzeniu. Zamiast tego napełniły ich rozpacz, 
przygnębienie, zniechęcenie, poczucie niskiej warto-
ści i duchowa martwota.

W 1923 roku grupa najbogatszych ludzi świata spo-
tkała się w chicagowskim hotelu Edgewater Beach 
nad jeziorem Michigan, by dyskutować o ekonomicz-
nej przyszłości Ameryki. Do grupy tej należeli: pre-
zes największego koncernu produkującego stal, pre-
zes największej firmy świadczącej usługi komunalne, 
prezes największego koncernu paliwowego, prezes 
nowojorskiej giełdy, członek gabinetu prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych, najbogatszy inwestor na nowo-
jorskiej giełdzie papierów wartościowych, przewod-
niczący największego monopolu na świecie i prezes 
Banku Rozliczeń Międzynarodowych.

Jeśli powodzenie mierzyć stanowiskiem, władzą, 
wpływami, pieniędzmi i reputacją, byli to z pewno-
ścią ludzie sukcesu. Ale czy naprawdę odnieśli suk-
ces? Czy zastąpienie Jezusa Chrystusa pozycją, władzą 
i bogactwem materialnym naprawdę daje szczęście? 
Czy odrzucenie wiecznych zasad wyłożonych w Słowie 
Bożym może dać trwały wewnętrzny pokój i poczucie 
sensu życia? Jaki był skutek zastąpienia światła chwały 
Bożej obecności przyodziewkiem sporządzonym z fi-
gowych liści ludzkiego sukcesu?

Otóż prezes największego koncernu stalowego, 
Charles M. Schwab, ostatnie pięć lat swojego życia 
przeżył wraz z żoną dzięki pożyczkom i zmarł jako 
bankrut. Prezes największej firmy świadczącej usługi 
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komunalne, Samuel Insull, zmarł za granicą, dokąd 
uszedł przed wymiarem sprawiedliwości. Prezes naj-
większego koncernu paliwowego, Howard Hopson, 
zapadł na chorobę psychiczną. Prezes nowojorskiej 
giełdy, Richard Whitney, został uznany winnym oszu-
stwa i resztę życia spędził w więzieniu Sing Sing. Al-
bert Fall, członek gabinetu prezydenta, został skazany 
na karę więzienia, którą ze względu na stan zdrowia 
zamieniono mu na areszt domowy. Najbogatszy in-
westor na nowojorskiej giełdzie papierów wartościo-
wych, Jesse Livermore, popełnił samobójstwo. Prze-
wodniczący największego monopolu, Ivan Kruger, 
także odebrał sobie życie. Prezes Banku Rozliczeń 
Międzynarodowych, Leon Fraser, również własno-
ręcznie skrócił swoją egzystencję.

Każdy z tych ludzi zdobył wysoką pozycję, sławę 
i bogactwo, ale wszyscy oni pozostali nadzy duchowo. 
Ich duch był jałowy. Ich serca nie znajdowały spokoju. 
Ich życie wewnętrzne ziało pustką. Stanowisko, wła-
dza, sława i bogactwo nie nasycą wnętrza człowieka. 
Ten przyodziewek z figowych liści, upleciony ludz-
kimi rękami, nie uwalnia nas od wewnętrznej nago-
ści. Materialne dobra nie przynoszą trwałej radości, 
szczęścia, poczucia bezpieczeństwa ani uwolnienia 
od poczucia winy.

Jednak Bóg miał plan ratunku dla naszych praro-
dziców i ma plan także dla nas. W Rdz 3,21 czytamy: 
„Uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie 
ze skór, i przyodział ich”.

Bóg uczynił dla Adama i Ewy to, czego sami nie 
potrafili uczynić. Zabrał ich figowe liście i odział ich 



17

w ubiór, który sam dla nich przygotował. Ubrał ich 
w swoją miłość, łaskę, dobroć, miłosierdzie, przeba-
czenie, poczucie bezpieczeństwa i obietnicę lepszej 
przyszłości. Bóg ubrał Adama i Ewę w nadzieję speł-
nienia obietnicy przyjścia Mesjasza, który przez swą 
śmierć stanie się ich Zbawicielem. W ten sposób wy-
szedł naprzeciw potrzebie ich serc. Spełnił pragnienie 
ich duszy. Wysłuchał wołania o ratunek, płynącego 
z ich wnętrza. Tu nie pomogą żadne środki zastęp-
cze. Istnieje tylko Jeden, który może zaspokoić na-
sze wewnętrzne potrzeby. Słowa pewnej starej pieśni 
chrześcijańskiej mówią:

Nie ma przyjaciela nad uniżonego Jezusa.
Nikt prócz Niego nie uleczy naszego chorego ducha.
Nie ma chwili, by On nie był z nami.

Nie ma środka zastępczego dla pokoju, który tylko 
Chrystus może nam dać. Nie ma środka zastępczego 
dla przebaczenia, jakie oferuje nam Zbawiciel. Jest 
wiele złudnych sposobów rozwiązania naszych proble-
mów, ale żaden z nich nie zdoła zastąpić mocy Pana 
zmieniającej człowieka. Prawdziwe życie zaczyna się 
wtedy, gdy bierzemy odpowiedzialność za swoje czy-
ny i poddajemy się Bożej mocy, która nas przemienia.

Zmiana następuje  
przez podjęcie odpowiedzialności

Czy zauważyłeś, że początkowo nasi prarodzice nie 
byli gotowi wziąć odpowiedzialności za swoje czyny? 
Adam obwiniał Ewę, a Ewa — węża. Jednak Pan ob-



18

nażył bezpodstawność ich tłumaczeń. Powiedział: 
„Ponieważ (...) jadłeś z drzewa...” (Rdz 3,17). Bóg 
przesłał Adamowi i Ewie komunikat: Przestańcie się 
usprawiedliwiać.

Nie doświadczymy pozytywnych zmian, dopóki bę-
dziemy usiłowali usprawiedliwiać swoje niewłaściwe 
postępowanie. Jeśli zmierzamy w dół po spirali uża-
lania się nad sobą, nigdy nie wyrwiemy się z naszego 
zniewolenia. Ludzie, którzy, zamiast dążyć do zmian 
poprzez własne decyzje, uważają się za ofiary okolicz-
ności, nigdy nie staną się prawdziwie wolni.

Czy słyszałeś anegdotę o kanapkach z mortade-
lą? Dwaj pracownicy budowlani, Stefek i Rysiek, co-
dziennie jedli razem drugie śniadanie. Dzień w dzień 
Stefek jadł to samo — kanapki z mortadelą. Któregoś 
dnia Stefek wyznał:

— Nienawidzę kanapek z mortadelą!
— Dlaczego nie powiesz o tym swojej żonie? — 

zapytał Rysiek. — Przecież może ci zrobić kanapki 
z czymś innym.

— No coś ty? — obruszył się Stefek. — Przecież ja 
sam robię sobie kanapki.

Większość kanapek z mortadelą w naszym życiu ro-
bimy sobie sami. Często usprawiedliwiamy nasze po-
stępowanie między innymi tak: „Wiem, że mam trud-
ny temperament, ale gdybyś znał mojego ojca, wtedy 
zrozumiałbyś mnie. Na pewno wrodziłem się w niego”. 
„Powinnam bardziej panować nad apetytem, ale w mo-
jej rodzinie wszyscy mają nadwagę”. „Wiem, że nie 
powinienem pić, ale żyję w takim stresie”. „Wiem, że 
powinnam regularnie uczęszczać na nabożeństwa, ale 
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jestem zbyt zmęczona po tygodniu pracy”. „Chciałbym 
się modlić i studiować Biblię, ale jestem zbyt zajęty”.

Zmiana następuje wtedy, gdy bierzemy osobistą 
odpowiedzialność za nasze postawy i postępowanie. 
Gdy nie przyznajemy się do odpowiedzialności za na-
sze czyny i postawy, nic się nie zmienia.

Pewni młodzi ludzie, którzy mieli poważny pro-
blem z życiem ponad stan, znaleźli wyjście — prze-
prowadzili operację chirurgiczno-plastyczną. Wzięli 
odpowiedzialność za swoje czyny. Sięgnęli po nożycz-
ki i pocięli na kawałki swoje plastykowe karty kredy-
towe. Zachowali tylko jedną i znacznie ograniczyli 
ilość środków, jakie co miesiąc na nią odprowadzali.

Kobieta w średnim wieku, która odkryła, że dała się 
opanować duchowi negatywnego patrzenia na świat 
i krytykanctwa, także znalazła drogę wyjścia z proble-
mu. Wzięła odpowiedzialność za swoją postawę i po-
stanowiła dokonać operacji serca. Zaczęła dwa razy 
dziennie na kolanach dziękować Panu za Jego dobroć, 
świadomie rozmyślać o pozytywnych rzeczach w swo-
im życiu i doszukiwać się pozytywnych cech u ludzi, 
zamiast ich krytykować.

Młody menedżer, pochłonięty pragnieniem szybkie-
go wzbogacenia się, wziął odpowiedzialność za siebie. 
Zaczął prosić Boga o okulary korekcyjne, aby mógł 
widzieć dalej i dostrzegać to, co naprawdę jest waż-
ne w życiu.

Miłość przejmuje inicjatywę
Tak więc nauka od wieków płynąca z wydarzeń, 

które rozegrały się w Edenie, świadczy, iż każda de-
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cyzja pociąga za sobą wieczne skutki, środki zastęp-
cze nie zdają egzaminu, a zmiana jest możliwa jedynie 
wtedy, gdy bierzemy za swoje postępowanie moralną 
odpowiedzialność. Świadczy także, że miłość przej-
muje inicjatywę.

Gdy nasi prarodzice upadli w grzech, Bóg prze-
jął inicjatywę. Jego głos pełen miłości rozbrzmiewał 
w rajskim ogrodzie, gdy łaskawie wołał swoje zagu-
bione dzieci (zob. Rdz 3,9). Mówiąc symbolicznie, 
oświadczył On, że Zbawiciel, który przyjdzie, zmiaż-
dży głowę węża, choć przypłaci to ukąszeniem w pię-
tę (zob. Rdz 3,15).

Jezus Chrystus był gotowy dać się ukąsić, byśmy 
mogli zostać uzdrowieni. Pozostawił chwałę Ojca 
i przyszedł na tę skażoną wskutek grzechu ziemię, 
abyśmy mogli ją opuścić i dostąpić chwały nieba. Był 
niewinny, ale wziął na siebie naszą winę, abyśmy my, 
będąc winni, mogli posiąść Jego niewinność. Był spra-
wiedliwy, ale wziął na siebie naszą niesprawiedliwość, 
abyśmy, będąc niesprawiedliwi, mogli posiąść Jego 
sprawiedliwość. On, Król królów, stał się sługą wszyst-
kich, abyśmy my — niewolnicy grzechu — mogli stać 
się dziećmi Króla wszechświata. Jezus — ten, który 
jest miłością — przyszedł z misją miłości, by umiło-
wać i z miłości odkupić ludzi rozpaczliwie potrzebu-
jących miłości.

Teraz Boży głos, niegdyś słyszany w Edenie, prze-
mawia do pokoleń żyjących w czasach końca. Jezus 
mówi o ważnych codziennych decyzjach, których skut-
ki sięgają wieczności. Mówi o naszych niemądrych pró-
bach ukrycia duchowej nagości przy pomocy środków 
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zastępczych, które nie działały wtedy i nie zadziała-
ją także teraz. Kieruje do nas wezwanie do podjęcia 
odpowiedzialności — przyznania się do naszych czy-
nów. Mówi o miłości, która pragnie napełnić nasze 
serca ukojeniem, poczuciem bezpieczeństwa, prze-
baczeniem i mocą.

Miłość do Jego zagubionych dzieci wypływa z ser-
ca Jezusa. On pragnie dać nam obfite, szczęśliwe 
życie. Przecież w tym właśnie celu nas stworzył i to 
dla nas przygotował, zanim szatan zepsuł Jego plan. 
Życie w czasach końca nie polega na zaciskaniu zębów 
i pięści ze strachu w oczekiwaniu na Jego powtórne 
przyjście. Ma być raczej pełne radości w Jego miło-
ści, ufności w Jego łasce i dostatku w Jego obfitości.

Życiowy sukces w czasach końca oznacza wybra-
nie Bożej drogi, a nie żadnej innej. Jeśli jeszcze tego 
nie uczyniłeś, dlaczego nie miałbyś jej wybrać dzisiaj?
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R O Z D Z I A Ł

— 2 —

PROROCZA PANORAMA

Był rok 1991. Blok komunistyczny upadł. Mur ber-
liński legł w gruzach. W Europie Wschodniej 
wiał wiatr wolności. Kraje Związku Radzieckie-

go otworzyły się na ewangelię.
Podczas jednej z serii wykładów ewangelizacyjnych 

co wieczór przemawiałem w wypełnionej po brzegi 
auli Uniwersytetu im. Gieorgija Plechanowa w Mo-
skwie. Któregoś wieczoru podeszła do mnie drobna 
kobieta w średnim wieku i powiedziała:

— Pastorze, ja też jestem chrześcijanką. Chciała-
bym zaprosić pana z żoną do mnie na kolację.

Przyjęliśmy to zaproszenie, a gdy zjawiliśmy się w jej 
skromnym mieszkaniu, przyjęła nas radośnie. Byliśmy 
nieco zakłopotani jej entuzjastycznym przyjęciem. 
Stało się oczywiste, że od kilku dni przygotowywa-
ła się, by nas ugościć. W tamtym czasie średnia mie-
sięczna płaca w Moskwie wynosiła około trzydziestu 
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dolarów. Gdy patrzyłem na wielką paterę pełną świe-
żych owoców i stół zastawiony do posiłku z czterech 
dań, wiedziałem, że ta kobieta musiała wydać na ten 
posiłek kwotę większą niż jej miesięczne uposażenie. 
Czułem się coraz bardziej zakłopotany, widząc, jak 
rodzina mieszkająca w skromnym, trzypokojowym 
mieszkaniu traktuje nas po królewsku. Wydawało się, 
jakby chcieli dowiedzieć się wszystkiego o naszym ży-
ciu w Ameryce — gdzie mieszkamy, jaki mamy dom, 
co lubimy jeść i mnóstwa innych rzeczy. Próbując od-
wrócić ich uwagę od nas, zapytałem:

— Jakie było wasze najtrudniejsze doświadczenie 
jako chrześcijan w czasach komunistycznego reżimu?

Usta kobiety zaczęły drżeć. Cała zadygotała. Póź-
niej zaczęły jej się trząść ręce. W końcu ciężko wes-
tchnęła. Mój tłumacz położył mi dłoń na ramieniu 
i powiedział:

— Proszę jej o to nie pytać. Te wspomnienia są 
dla niej zbyt bolesne. Mogłyby ją wpędzić w depresję.

Jednak było już za późno. Zaczęła mówić o tym, 
co przechowywała w swoim sercu od dziesiątek lat:

— Najtrudniejsze było to, gdy KGB dowiedziało się, 
że uczę moje dwie córki o Jezusie. Informator — są-
siad mieszkający piętro wyżej — doniósł na nas. Po-
wiedział KGB, że codziennie modlimy się z naszymi 
dziećmi, śpiewamy chrześcijańskie pieśni i czytamy 
Biblię. Pewnego wieczora agenci przyszli do naszego 
mieszkania i zabrali moją dziewięcioletnią córeczkę. 
Pamiętam, jak krzyczała: „Mamusiu! Mamusiu, pro-
szę, pomóż mi!”. Wyprowadzili ją z mieszkania, a ja 
nic nie mogłam zrobić. W żaden sposób nie potrafi-
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łam jej pomóc. To było dwadzieścia osiem lat temu 
i do tej pory nie wiem, co się z nią stało.

Gdy patrzyłem w jej oczy wzbierające łzami, myśla-
łem o bólu, który przeszywał ją na wskroś. Łamiącym 
się głosem wyznała z wiarą:

— Wiem, że ujrzę moją córkę znowu, gdy Jezus 
przyjdzie powtórnie. Wtedy będziemy razem i nikt nas 
więcej nie rozdzieli. Będziemy z Chrystusem na za-
wsze.

Swoją nadzieję opierała na proroczej panoramie 
ukazanej w Biblii. Czasami możemy się tak zagłę-
bić w szczegóły proroctw, iż tracimy z oczu proro-
czą panoramę. Jezus opisał ją następująco: „Nie-
chaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga  
i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest 
mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. 
Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotu-
ję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, 
abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (J 14,1-3).

Zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa niesie 
nadzieję udręczonym sercom. Jezus wkrótce przyjdzie. 
Niebawem cierpienia i smutki życia dobiegną koń-
ca. Wiele chcielibyśmy wiedzieć o tym, co przyniesie 
przyszłość. Nie wszystko w proroctwach potrafimy 
zrozumieć i wytłumaczyć. Jednak jest coś ważniej-
szego niż ich szczegóły. Poznanie celu proroctwa — 
zakończenia, na które ono wskazuje — jest ważniej-
sze niż zrozumienie szczegółów. Panorama prorocza 
jest ważniejsza niż poszczególne elementy układanki.

Miliony ludzi usiłują zrozumieć wszystkie fragmenty 
proroctwa, ale tracą z oczu jego kulminacyjny punkt. 
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Bacznie śledzą nakreślone w proroctwie poczynania 
diabła, a za małą uwagę przywiązują do tego, czego 
dokona Chrystus. On jest kulminacyjnym punktem 
wszystkich proroctw. Historia nie jest niekończącym 
się ciągiem zdarzeń, ale zmierza do zakończenia — 
wielkiego wydarzenia, jakim będzie powtórne przyj-
ście naszego Pana.

W szczególny sposób dwie księgi Biblii — staro-
testamentowa Księga Daniela oraz Apokalipsa Jana 
w Nowym Testamencie — kierują uwagę na kulmina-
cyjny punkt historii świata. Pisma starożytnych biblij-
nych proroków zawierają przesłania dodające odwagi 
ludziom żyjącym także współcześnie. Kierują uwagę 
nie na nieszczęścia, ale na wyzwolenie. Akcentują 
nie nadciągającą katastrofę, ale przyjście Chrystusa. 
Mówią nie o tragicznym końcu, ale o chwalebnym 
początku. Księga Daniela i Apokalipsa Jana opisują 
nowy świat, lepszy świat. Pomagają nam ujrzeć przy-
szłe królestwo Boże. Dają nam wgląd w życie wiecz-
ne. Pozwalają zobaczyć proroczą panoramę. Przyjrzyj-
my się pokrótce Księdze Daniela i Apokalipsie Jana. 
Uchwyćmy to, co boskie natchnienie przekazało nam 
w tych pełnych nadziei księgach.

Sen o przyszłości
W 605 roku p.n.e. Nebukadnesar obległ i zdobył Je-

rozolimę. Dokonawszy podboju królestwa izraelskie-
go, uprowadził do Babilonu wielu młodych Hebrajczy-
ków. Wśród nich znalazł się Daniel. Jan, autor Apoka-
lipsy, także był więźniem na obczyźnie. Jako ostatni 
żyjący spośród dwunastu apostołów, wybranych przez 
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Jezusa, został on z rozkazu rzymskiego cesarza uwię-
ziony na wyspie Patmos u wybrzeża Azji Mniejszej.

Zarówno Daniel, jak i Jan pragnęli uwolnienia. 
Oczekiwali dnia, gdy grzech i cierpienie osiągną swój 
kres — dnia, w którym wojna i zamieszanie znikną 
na zawsze. Patrzyli w jasną przyszłość, gdy choroby, 
nieszczęścia, zniszczenia, katastrofy i śmierć miną bez-
powrotnie, a zapanuje na wieki chwała nowego świa-
ta. Bóg uczcił wierność swoich sług, ukazując im pro-
roczą panoramę. Skierował ich wzrok ku wieczności.

Drugi rozdział Księgi Daniela zaczyna się opisem 
snu, który nawiedził babilońskiego króla. „W dwuna-
stym roku panowania Nebukadnesara miał Nebukad-
nesar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go 
odszedł” (Dn 2,1). Król wiedział, że jego sen miał nie-
zwykłe znaczenie, ale nie był w stanie przypomnieć 
sobie jego treści. Wezwał do siebie najmądrzejszych 
doradców, by pomogli mu przypomnieć sobie sen 
i wyjaśnili jego znaczenie, ale ci zupełnie nie mieli 
pojęcia, jak zabrać się do tego zadania. Król wpadł 
we wściekłość i zagroził im śmiercią. W tej trudnej 
sytuacji do działania przystąpił Daniel. Uprzejmie 
poprosił o czas, by modlić się o wyjaśnienie tajemni-
cy. Bóg interweniował i objawił Danielowi sen króla.

Sens owego snu przybliża dziękczynna modlitwa 
Daniela. Otóż w tym śnie Bóg został przedstawiony 
jako ten, który „zmienia czasy i pory, On utrąca kró-
lów i ustanawia królów, (...) odsłania to, co głębokie 
i ukryte” (Dn 2,21-22). Ponieważ „mądrość i moc” (Dn 
2,20) należą do Boga, On nie tylko zna przyszłość, ale 
jest też jej twórcą.
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Biblijni prorocy nie spekulowali na temat przyszło-
ści. Nie snuli przypuszczeń na temat tego, co może się 
wydarzyć. W Piśmie Świętym przekazali to, co obja-
wił im Bóg. Daniel wyraźnie oznajmił królowi Nebu-
kadnesarowi, co mu się przyśniło: „Ty, królu, miałeś 
widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą” (Dn 
2,31). Następnie prorok opisał tę zdumiewającą statuę. 
Otóż ogromny posąg zbudowany z różnych kruszców 
miał głowę ze złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch 
i biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy z żelaza i gliny 
(zob. Dn 2,31-33). W kulminacyjnym momencie wizji 
potężny kamień zniszczył posąg i stał się górą, która 
wypełniła całą ziemię.

Wyobraź sobie reakcję króla, gdy prorok Daniel opi-
sał najdrobniejsze szczegóły jego snu! Król z pewno-
ścią nie mógł się teraz doczekać, by poznać znaczenie 
tej wizji. Wyjaśnienie udzielone przez Daniela było nie 
mniej precyzyjne niż opis samego snu. Daniel powie-
dział: „Ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powsta-
nie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie 
królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwar-
te królestwo będzie mocne jak żelazo” (Dn 2,38-40).

Według Bożej interpretacji snu, podanej przez pro-
roka Daniela, ów posąg przedstawia powstanie i upa-
dek wielkich narodów. Każdy metal symbolizuje ko-
lejne imperium. Daniel utożsamia królestwo babi-
lońskie Nebukadnesara z głową ze złota. Imperium 
babilońskie panowało na Bliskim Wschodzie w latach 
625-539 p.n.e.

Złoto zdaje się być stosownym symbolem Babilonii. 
Posąg narodowego boga babilońskiego, Marduka, był 
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wykonany z czystego złota. Znajdował się on na zło-
tym tronie przed złotym ołtarzem w świątyni mają-
cej złotą kopułę i oświetlonej złotym świecznikiem. 
Z uwagi na bogactwo i przepych panujące w Babilo-
nii, Jeremiasz nazwał to królestwo „złotym kubkiem 
w ręku Pana” (Jr 51,7).

Niesamowite proroctwo z drugiego rozdziału Księgi 
Daniela objawia jednak, iż Babilonia nie będzie pano-
wać wiecznie. Albowiem inne królestwo, symbolizo-
wane przez pierś i ramiona ze srebra, miało powstać 
po upadku Babilonii. Pewnej nocy podczas pijackiej 
uczty tajemnicza ręka napisała na ścianie królewskie-
go pałacu: „Bóg policzył dni twojego panowania i do-
prowadził je do końca. (...) jesteś zważony na wadze 
i znaleziony lekkim. (...) twoje królestwo będzie po-
dzielone i oddane Medom i Persom” (Dn 5,26-28).

Nie ma tu miejsca na zgadywanie ani spekulacje. 
Królestwem, które nastało po Babilonii, była Medo-
-Persja. Zarówno Biblia, jak i historia całkowicie po-
twierdzają ten fakt. Słynny gliniany cylinder Cyrusa, 
obecnie znajdujący się w zbiorach Muzeum Brytyj-
skiego, wspomina o zdobyciu Babilonu przez Cyrusa. 
Medowie i Persowie panowali na Bliskim Wschodzie 
w latach 539-331 p.n.e.

Trzecie imperium, symbolizowane przez miedzia-
ną część posągu, miało pokonać to, które wyobrażo-
no jako pierś i ramiona ze srebra. Jaki naród pokonał 
Medo-Persję? Otóż dokonali tego Grecy w 331 r. p.n.e. 
Błyskotliwy wódz, Aleksander zwany Wielkim, popro-
wadził greckie armie do zwycięstwa. Ósmy rozdział 
Księgi Daniela wymienia Grecję z nazwy jako tę siłę, 
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która zepchnie Medo-Persję z pozycji dominującego 
mocarstwa na Bliskim Wschodzie. Także tym razem 
Pismo Święte i historia potwierdzają tę zapowiedź. 
Grecy panowali w tamtym regionie w latach 331-168 
p.n.e., a później ulegli żelaznej potędze Rzymu.

Jezus urodził się w czasach, gdy w Rzymie już pa-
nowali cesarze. Został osądzony przez rzymskiego 
namiestnika i ukrzyżowany przez rzymskich legioni-
stów. Rzymianie panowali od 168 r. p.n.e. do 476 r. n.e.

We śnie Nebukadnesara posąg składał się z czterech 
metali — złota, srebra, miedzi i żelaza — symbolizu-
jących cztery dominujące mocarstwa: Babilonię, Me-
do-Persję, Grecję i Rz Czy kolejna potęga polityczna 
pokonała czwarte imperium? Czy piąte światowe im-
perium obaliło Rzym? Z pewnością nie. Do upadku 
Rzymu przyczyniły się germańskie plemiona z półno-
cy Europy. Zwróć uwagę na te znaczące słowa pro-
roctwa: „A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, 
a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie roz-
dzielone” (Dn 2,41). Historia niejako podążała za tym 
proroctwem, tak jak budowniczy realizuje projekt ar-
chitekta. Imperium rzymskie zostało podzielone i ta-
kie pozostaje do dziś.

Proroctwo mówi: „Jeden nie będzie się trzymał dru-
giego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną” 
(Dn 2,43). Z każdym mijającym stuleciem spełnia się 
to starożytne proroctwo. Różni niedoszli władcy świata 
usiłowali wskrzesić imperium rzymskie. Karol Wielki, 
Karol V, Napoleon, cesarz Wilhelm, Hitler, Musso-
lini i Stalin różnymi sposobami usiłowali zjednoczyć 
Europę — czy to przez koligacje rodów królewskich, 
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czy też militarne podboje. Jednak zachowujące swoją 
odrębność narody Europy świadczą, że rację ma Bóg, 
który kieruje ich przeznaczeniem.

Następny punkt w niebiańskim planie
Następnie proroctwo dochodzi do niesamowitego 

punktu kulminacyjnego w Dn 2,44: „Za dni tych kró-
lów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie 
będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny 
lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz 
samo ostoi się na wieki”. Według tego zdumiewają-
cego proroctwa, następnym wydarzeniem w niebiań-
skim planie jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa 
— Skały Wiecznej, Kamienia oderwanego od góry bez 
udziału rąk ludzkich (zob. Dn 2,34) — który założy 
swoje wieczne, niekończące się królestwo.

Królestwa tego świata przemijają. Boże królestwo 
będzie trwać wiecznie. Panowanie ziemskich królów 
jest krótkie. Jezus będzie panował na zawsze. Proroc-
twa Księgi Daniela i Apokalipsy Jana przedstawiają 
chwalebne, kulminacyjne wydarzenie, które jest przed 
nami — powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa.

Każde kolejne proroctwo na czasy końca w Księ-
dze Daniela powtarza główny temat wcześniej-
szego proroctwa i poszerza go. Takie powtórze-
nie i poszerzenie jest Bożym sposobem wyjaśnie-
nia nam prawdziwego znaczenia proroctwa. W Dn  
2,1-49 Bóg posługuje się czterema metalami, by ukazać 
cztery mocarstwa. W Dn 7,1-28 symbolami czterech 
narodów są cztery zwierzęta, które trafnie oddają ce-
chy każdego z nich. Nie musimy zgadywać znaczenia 
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proroczych symboli. Bóg, który objawia proroctwo, 
także je wyjaśnia.

Według Dn 7,17, „owe wielkie cztery zwierzęta, to 
czterej królowie [albo królestwa (zob. Dn 7,23)], któ-
rzy powstaną na ziemi”. W szeroko zakrojonej wizji da-
nej przez Boga Danielowi zwierzęta ukazane zostały 
jako wychodzące ze wzburzonego, rozkołysanego sil-
nymi wichrami morza. W biblijnej symbolice morze 
czy wody oznaczają narody (zob. Ap 17,15), a wicher 
— zniszczenia, nieszczęścia i wojny (zob. Jr 49,36-37). 
Tak więc proroctwo Daniela przepowiada powstawanie 
kolejnych mocarstw w wyniku konfliktów wojennych.

Pierwsze zwierzę — lew z orlimi skrzydłami (zob. 
Dn 7,4) — jest stosownym symbolem Babilonii. Ar-
cheolodzy odkryli liczne wyobrażenia lwa z orlimi 
skrzydłami na murach samego Babilonu oraz na mo-
netach wydobytych z ruin miasta.

Medowie i Persowie trafnie zostali przedstawieni 
jako okrutny niedźwiedź trzymający trzy żebra w pasz-
czy (zob. Dn 7,5). Warto zauważyć, że, aby zapanować 
na Bliskim Wschodzie, koalicja medo-perska musiała 
pokonać trzy kraje: Babilonię, Lidię i Egipt. Proroc-
two przedstawia te trzy pokonane narody jako trzy 
żebra w paszczy niedźwiedzia.

Szybkość podbojów dokonywanych przez Greków 
pod wodzą Aleksandra Wielkiego jest wyraźnie pod-
kreślona w symbolu skrzydlatej pantery (zob. Dn 7,6). 
To trzecie zwierzę, pantera, miało cztery głowy. Dla-
czego? Otóż po śmierci Aleksandra jego czterej ge-
nerałowie — Kassander, Lizymach, Ptolemeusz i Se-
leukos — przejęli panowanie nad imperium.
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Czwarte zwierzę jest przedstawione jako nad wyraz 
straszne i potężne — ma żelazne zęby (zob. Dn 7,7). 
Ta bestia ma dziesięć rogów. Zwierzę to symbolizuje 
imperium rzymskie, zaś jego rogi to symbol państw 
powstałych na jego gruzach.

W tym punkcie proroctwa Bóg wprowadza zupeł-
nie nowy element. Do tej pory potęgi polityczne tylko 
próbowały uzurpować sobie prawo do pozycji Boga 
jako tego, który jest jedynym prawdziwie panującym 
nad całym światem. W Dn 7,8 pojawia się mały róg 
— moc wywodząca się z mało znaczących początków 
i dochodząca do dominacji nad światem — wyrastając 
na ruinach pogańskiego Rzymu. Według proroctwa, 
ta moc ma „jakby oczy ludzkie” (Dn 7,8). Oczy sym-
bolizują w Biblii mądrość lub zrozumienie (zob. Ef 
1,18). Zatem potęga ta posiada władzę ludzką, a nie 
boską. Jest ona oparta na ludzkiej mądrości, a nie 
na Słowie Bożym. Ostatecznie wskutek działania tej 
potęgi „prawda została powalona na ziemię” (Dn 8,12).

Mały róg, wyrosły z Rzymu, „będzie wypowiadał 
słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Naj-
wyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo” 
(Dn 7,25 Biblia Tysiąclecia). Będzie on inny od pozo-
stałych potęg opisanych w tym rozdziale (zob. Dn 7,23). 
Proroctwo wskazuje, że moc ta będzie miała charak-
ter religijno-polityczny (zob. Dn 7,24-25). Z Rzymu 
wywodzi się fałszywy system religijny, który uzurpuje 
sobie boski autorytet, usiłując dokonać zmiany pra-
wa Bożego. Bóg na sądzie ostatecznym odpowie na tę 
zuchwałą działalność małego rogu (zob. Dn 7,21-22). 
Mały róg twierdzi, że reprezentuje prawdziwą religię, 
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ale jest to dalekie od prawdy. Sąd obnaży bezpod-
stawność tych twierdzeń oraz fałsz i całą hipokryzję 
małego rogu.

Zwycięski finał proroctwa
Wszystkie proroctwa Daniela kończą się tym sa-

mym — ustanowieniem wiecznego królestwa Bożego. 
Uchwyć triumfalny ton ostatnich wersetów tego nie-
zwykłego proroctwa: „Potem odbędzie się sąd i po-
zbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. 
Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami 
pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych 
Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecz-
nym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą 
poddane” (Dn 7,26-27). Choć królestwa ziemskie 
przemijają, królestwo Boże trwa wiecznie.

Proroctwa Daniela mają jeden główny temat. Sku-
piają się na zwycięstwie wiecznego królestwa Bożego 
podczas powtórnego przyjścia naszego Pana. Dotyczy 
to wszystkich czterech najważniejszych sekwencji pro-
roczych w Księdze Daniela — w rozdziałach drugim, 
siódmym, ósmym i jedenastym.

Proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy Jana nie 
przedstawiają jakiegoś tajemniczego pochwycenia. 
Gdy Jezus przyszedł po raz pierwszy, był niemowlę-
ciem powitym w betlejemskiej stajni. Niewiele osób 
wiedziało, kim On jest. Większość ludzkości nie mia-
ła pojęcia, że narodził się Mesjasz.

Gdy przyjdzie On powtórnie w mocy i chwale, cały 
świat będzie o tym wiedział. Drugie przyjście nasze-
go Pana jest kulminacyjnym punktem dziejów świata. 
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Jest to wydarzenie pieczętujące zwycięstwo królestwa 
Bożego nad siłami zła. Jest to zakończenie wielkiego 
boju między dobrem a złem.

Sędziwy apostoł Jan, uwięziony na skalistej wyspie 
Patmos, z radością pisał: „Oto przychodzi wśród ob-
łoków, i ujrzy go wszelkie oko” (Ap 1,7). Odłączony 
od bliskich, przyjaciół i współwierzących Jan pragnął 
ujrzeć Tego, którego umiłował. Pragnął nadejścia dnia, 
gdy wraz z odkupionymi z wszystkich wieków będzie 
mógł zaśpiewać: „Temu, który siedzi na tronie, i Ba-
rankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc 
na wieki wieków” (Ap 5,13). Oto prorocza panorama.

Proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy Jana 
przedstawiają coś więcej niż tylko tajemnicze sym-
bole, krwiożercze bestie, straszliwe smoki i zna-
mię antychrysta. Mówią o finale dziejów świata, 
jaki znamy obecnie. Mówią o Jezusie, Jego zbawio-
nym ludzie i Jego wiecznym królestwie. W 7. roz-
dziale Apokalipsy Jan patrzy ponad ziemską do-
czesność ku podniosłej scenie z przyszłości: „Dla-
tego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie  
i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, 
osłoni ich obecnością swoją” (Ap 7,15).

W każdym z nas jest pustka, którą tylko On może 
wypełnić. Nasze serca potrzebują więzi ze Stwórcą. 
Tęsknimy za Bogiem. Od dnia, w którym Adam i Ewa 
zgrzeszyli, ludzkość odczuwa wewnętrzną pustkę, czuje 
się opuszczona. Jedyne, co może wypełnić tę bolesną 
pustkę, to świadomość Bożej obecności. Gdy Jezus 
przyjdzie powtórnie, to pragnienie zostanie spełnione. 
Królestwo Boże będzie przywrócone. Cały wszech-
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świat wzniesie pieśń radości. W tym wydarzeniu nie 
będzie nic skrytego czy tajemnego. Będzie ono koro-
nacją Króla! Cały wszechświat zaśpiewa na Jego cześć! 
Proroctwo z Apokalipsy o siedmiu trąbach kończy się 
takimi oto słowami: „Panowanie nad światem przy-
padło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego 
i królować będzie na wieki wieków” (Ap 11,15).

Podobnie jak Księga Daniela, proroctwa Apoka-
lipsy Jana wyraziście przedstawiają unicestwienie 
sił zła podczas powtórnego przyjścia naszego Pana. 
Jan przedstawia Boży sierp niszczący wszelki grzech 
i grzeszników (zob. Ap 14,19-20). W chwalebnym 
triumfie przyjścia Pana, przedstawionym w 19. roz-
dziale Apokalipsy, Jan widzi otwarte niebo. Jezus 
Chrystus — symbolicznie ukazany jako zwycięski 
wódz, jadący na białym koniu — powraca. Wszystkie 
siły zła, stojące na Jego drodze, zostają zniszczone. 
Moce piekielne, toczące walkę przeciwko Jego kró-
lestwu, zostają skazane na zagładę. Bestia, fałszywy 
prorok oraz wszyscy, którzy nękają i prześladują lud 
Boży, zostają „wrzuceni żywcem do jeziora ogniste-
go, gorejącego siarką” (Ap 19,20). Jezus zostaje wy-
wyższony jako „Król królów i Pan panów” (Ap 19,16).

W 20. rozdziale Apokalipsy Jan przedstawia spu-
stoszoną ziemię, na której szatan zostanie uwięzio-
ny, podczas gdy bezbożni będą martwi przez tysiąc 
lat (zob. Ap 20,1-3). W ciągu tego tysiąca lat, które 
określane są terminem milenium, odkupieni zabra-
ni na spotkanie z Panem podczas Jego powtórnego 
przyjścia (zob. J 14,1-3; 1 Tes 4,16-17), będą panować 
z Jezusem w niebie (zob. Ap 20,4). Gdy otwarte zo-
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staną niebiańskie księgi, zbawieni wyraźnie ujrzą do-
wody Bożej miłości i zrozumieją, że Zbawiciel uczynił 
wszystko, by uratować każdego człowieka.

Gdy upłynie tysiąc lat, święte miasto zstąpi z nieba 
na ziemię, a bezbożni zostaną wzbudzeni z martwych. 
Szatan zbierze nieprzeliczoną armię potępionych i, 
stając na ich czele, zaatakuje święte miasto (zob. Ap 
20,5.7-9). Wtedy oczyszczający ogień Bożej obecno-
ści zstąpi z nieba, unicestwiając grzech i grzeszników 
na zawsze. W ten sposób ziemia zostanie oczyszczona.

Jan mówi nam, co stanie się potem: „Usłyszałem 
donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga 
między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką 
łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani 
krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierw-
sze rzeczy przeminęły” (Ap 21,3-4).

Jakże wspaniała jest to nadzieja! Jakże wspaniałe 
przeznaczenie! Jakiż jasny obraz jutra! Ponad naszy-
mi zmartwieniami, smutkami i łzami mamy obietnicę 
powtórnego przyjścia Jezusa. On nie przyjdzie pota-
jemnie i po cichu. Przyjdzie jako Król królów i Pan 
panów. Przyjdzie, by objąć wieczne panowanie, a cały 
świat ujrzy to wydarzenie!
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R O Z D Z I A Ł

— 3 —

JEZUS A CZASY KOŃCA

Od dwóch tysięcy lat Jezus Chrystus jest 
w centrum sporu. Wielu ludzi jest w sta-
nie zaakceptować Go jako natchnionego 

nauczyciela, mądrego rabina, współczującego uzdrowi-
ciela czy nawet wyjątkowego cudotwórcę. Nie potrafią 
jednak oni uwierzyć, że jest On Synem Bożym, który 
oferuje ludzkości życie wieczne. Oto sedno problemu.

A Jezus otwarcie mówił o swoim boskim pocho-
dzeniu. Przecież odnosił do siebie starotestamentowe 
stwierdzenia dotyczące Boga. Przemawiając do Moj-
żesza z płonącego krzewu, Bóg przedstawił się mu 
imieniem Jestem, oznaczającym Jego samoistność, 
wieczne istnienie bez początku i końca (zob. Wj 3,14). 
Jezus najwyraźniej uważał się za Boga, gdyż przypi-
sywał sobie to imię. Powiedział: „Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam 
jest” (J 8,58). Ci, którzy wtedy słuchali Jezusa, dobrze 
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wiedzieli, co miał na myśli. Apostoł Jan sprawozda-
je w następnym wersecie: „Wtedy porwali kamienie, 
aby rzucić na niego”. Ludzie ci wpadli we wściekłość, 
słysząc, że Jezus przypisuje sobie boskość. Uznali to 
za bluźnierstwo zasługujące na karę śmierci.

Oto istota sprawy. Nie można zająć pośredniego sta-
nowiska. Albo Jezus jest Bogiem, albo Nim nie jest. 
Jeśli nie jest Bogiem, to był kłamcą albo szaleńcem. 
Czy można ze spokojnym sumieniem stwierdzić, że 
Jezus był dobrym człowiekiem, który nauczał ponad-
czasowych zasad moralnych i z miłością służył ludziom 
dotkniętym nieszczęściem, a jednocześnie był kłamcą 
czy zwodzicielem w kwestii własnej tożsamości? To 
nie ma sensu. Albo Jezus jest tym, za kogo się poda-
wał, albo nie jest wart żadnego uznania. Jeśli bowiem 
nie był tym, za kogo się uważał, to nie sposób mieć 
Go za dobrego człowieka, nauczyciela moralności 
czy współczującego uzdrowiciela. Dobrzy ludzie nie 
kłamią. Nauczyciele moralności nie naginają prawdy. 
Współczujący uzdrowiciele nie są hochsztaplerami że-
rującymi na naiwności tłumów.

Jednak spór o tożsamość Jezusa trwa do dziś. Diabeł 
nie ma nic przeciwko temu, gdy wielu ludzi poniża Jezusa, 
uważając Go jedynie za nauczyciela moralności. Istnieją 
przecież tysiące takich nauczycieli, którzy udzielają swo-
jej mądrości innym. Diabeł nie obawia się nawet tego, 
że ludzie uznają Jezusa za najbardziej współczującego 
człowieka w dziejach świata. Nie przejmuje się również 
tym, że Jezus uchodzi za wzór uzdrowiciela. Diabeł nie-
nawidzi przede wszystkim jednego — gdy ludzie przyj-
mują Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana.
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Ostatnio podnoszone są szczególne argumenty w kwe-
stii tożsamości Jezusa. Zły wie, że jeśli uda mu się zwieść 
ludzi co do tego, kim naprawdę jest Jezus, wtedy znisz-
czy chrześcijańską wiarę. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to 
Jego oferta wiecznego życia jest bajką. Jeśli Jezus nie jest 
Bogiem, to nie ma mocy odpuszczania grzechów. Jeśli 
Jezus nie jest Bogiem, to z pewnością nie zmartwych-
wstał. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to cały Nowy Testament 
traci wiarygodność. Oto dlaczego diabeł robi wszystko, 
by zniszczyć nasze zaufanie do Jezusa.

Kłamstwa w kulturze masowej
Książka Dana Browna Kod Leonarda da Vinci przy-

ciągnęła uwagę milionów czytelników na całym świe-
cie. Wydana została w rekordowych nakładach. Znala-
zła się na szczytach list bestsellerów. Dotąd sprzedano 
ponad pięćdziesiąt milionów jej egzemplarzy w róż-
nych językach. Hollywoodzka adaptacja tej książki 
była prezentowana na całym świecie, przyciągając 
tłumy do sal kinowych. Główny wątek powieści napi-
sanej przez Browna podważa boskość Jezusa. Ta fik-
cyjna tajemnica sugeruje, że zgodnie z zaszyfrowa-
nym kodem ukrytym w dziełach Leonarda da Vinci, 
Jezus poślubił Marię Magdalenę, zaś królewska linia, 
pochodząca od ich córki, nadal istnieje w Europie.

W książce zawartych jest więcej fałszywych twier-
dzeń — między innymi takie, iż Jezus nie był Bogiem, 
a Kościół zaczął głosić Jego boskość dopiero po wąt-
pliwym głosowaniu na soborze w Nicei w 325 roku.

Twierdzenie to rozmija się z prawdą. Sobór w Nicei 
rozważał kwestię boskości Chrystusa, bo w Kościele 
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wczesnochrześcijańskim powstawały różnego rodzaju 
spory na ten temat. Grupa zwolenników Ariusza kwe-
stionowała historyczne stanowisko Kościoła. Dlatego 
sobór zdefiniował naukę Kościoła o współistotności 
Syna Bożego z Ojcem, głosując za boskością Chry-
stusa. Trzysta szesnaście głosów poparło takie sta-
nowisko, a dwa głosy sprzeciwiły się mu. Trudno to 
nazwać wątpliwym głosowaniem! Dwaj biskupi, któ-
rzy głosowali przeciwko boskości Chrystusa, należeli 
do heretyckiej grupy w Egipcie.

Autor Kodu Leonarda da Vinci sugeruje, że Biblia 
ewoluowała w wyniku niezliczonych przekładów, re-
dakcji i rewizji. Twierdzi, że w przeszłości nie istniała 
autorytatywna wersja Pisma Świętego i rzekomo ce-
sarz Konstantyn Wielki miał ustalić kanon Nowego 
Testamentu, jaki znamy obecnie.

Jednak prawda jest taka, że zanim chrześcijanie 
zaakceptowali jakąś księgę jako natchnioną przez 
Boga, poddawali ją skrupulatnej ocenie, zadając sze-
reg pytań. Po pierwsze, czy dana księga została napi-
sana przez naocznego świadka życia Chrystusa, a je-
śli nie, to czy jest zgodna ze świadectwem naocznych 
świadków? Po drugie, czy jest zgodna z poprzednim 
objawieniem podanym w Starym Testamencie, czy 
też sprzeciwia się temu, co Bóg wcześniej objawił? 
Po trzecie, czy ukazuje moc Bożą zmieniającą życie 
człowieka? Wreszcie po czwarte, czy księga ta zosta-
ła zaakceptowana jako natchniona przez tych, do któ-
rych pierwotnie została skierowana?

Zachowały się liczne starożytne manuskrypty czte-
rech ewangelii. Papirus Chester Beatty (p45) pochodzi 
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z III wieku i zawiera fragmenty czterech ewangelii oraz 
Dziejów Apostolskich. Papirus Bodmer (p66), pocho-
dzący z ok. 200 roku, zawiera Ewangelię Jana. Papirus 
Bodmer (p75), pochodzący z początku III wieku, za-
wiera Ewangelię Łukasza i Ewangelię Jana. Syryjska 
wersja Nowego Testamentu powstała w II i III wieku. 
Koptyjska wersja Nowego Testamentu jest datowana 
na III wiek. Wszystkie te manuskrypty Nowego Testa-
mentu istniały na długo przed soborem w Nicei i czasa-
mi cesarza Konstantyna Wielkiego, który to rzekomo 
miał ustalić kanon Nowego Testamentu. Dan Brown 
oświadczył, że jego książka jest powieścią historycz-
ną, co ma oznaczać, że choć zawiera fikcję literacką, 
to dane historyczne są zgodne z prawdą. Jednak po-
zycję tę można określić raczej jako bajkę historyczną. 
Autor bowiem najwyraźniej nagina historyczne fakty 
do własnych skrajnych poglądów.

Pierwsi chrześcijanie byli absolutnie przekonani 
o boskości Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ludzie 
nie oddają życia za mit. Około 105 roku biskup Ignacy 
z Antiochii oświadczył: „Sam Bóg objawił się w ludz-
kiej postaci”. Około 150 roku Klemens Aleksandryj-
ski dodał: „Słusznie jest myśleć o Jezusie Chrystu-
sie jako o Bogu”. Około 160 roku Justyn Męczennik 
powiedział: „Pierworodne Słowo Boże jest Bogiem”.

W ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie, Jezus uka-
zuje się sędziwemu apostołowi Janowi, uwięzionemu 
na wyspie Patmos, i mówi: „Nie lękaj się, Jam jest 
pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto 
żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” 
(Ap 1,17-18). W tym fragmencie Jezus przedstawia się 
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jako wieczny Syn Boży. On jest Tym, który żył kiedyś 
na ziemi, a teraz żyje wiecznie. Grób nie mógł Go za-
trzymać. Śmierć nie mogła powstrzymać Dawcy Życia. 
Chrystus jest Bogiem. On zmartwychwstał.

Diabeł nienawidzi tej prawdy i w czasach końca 
uczyni wszystko, by ją wypaczyć. Jedną z jego metod 
jest podważanie wiarygodności Słowa Bożego. Nie 
tak dawno czasopismo National Geographic opubli-
kowało rękopis zatytułowany Ewangelia Judasza. Ta 
tzw. ewangelia przedstawia Judasza zdecydowanie od-
miennie niż uczynili to naoczni świadkowie wydarzeń 
— Mateusz, Marek i Jan — oraz Łukasz, który opi-
sał wszystko tak, jak usłyszał od naocznych świadków. 
W Ewangelii Judasza zdrajca okazuje się najbliższym 
współpracownikiem Chrystusa. Rzekomo to Jezus 
uzgodnił z Judaszem, iż ten Go wyda. Tak oto z Ju-
dasza czyni się bohatera. Miał on niejako asystować 
Jezusowi w spełnieniu Jego boskiego planu. Jest to 
coś zupełnie przeciwnego sprawozdaniu biblijnemu.

Należy pamiętać o kilku faktach. Kultura masowa 
ma skrzywienie antychrześcijańskie. Jej środki maso-
wego przekazu często rozpowszechniają poglądy jed-
nostronne, przedstawiające chrześcijaństwo w sposób 
mający podważać jego wiarygodność. Ewangelia Juda-
sza, znaleziona w Egipcie, nie została napisana przez 
Judasza. Nie jest też dziełem oryginalnym, ale którąś 
z rzędu kopią. Uczeni określili przypuszczalną datę 
powstania znalezionej kopii na IV wiek. Choć orygi-
nał powstał znacznie wcześniej, był uważany za he-
retycki przez przywódców Kościoła wczesnochrześ-
cijańskiego.
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W Adversus haereses Ireneusz z Lyonu, jeden z przy-
wódców Kościoła wczesnochrześcijańskiego, nawią-
zuje do „niezliczonej liczby apokryficznych i fałszy-
wych pism, które oni [heretycy] sami tworzą, by mamić 
głupców”. W ten sposób już w początkach istnienia 
Kościoła ostrzegano przed takimi pismami, jak Ewan-
gelia Judasza, jako zwodniczą herezją.

Przez minione dwa tysiące lat diabeł usiłował pod-
kopać wiarę ludzi w Słowo Boże i zasiać zwątpienie co 
do tożsamości Jezusa. Jednak apostoł Piotr zapewnia 
nas, że nasza wiara ma mocne podstawy: „Oznajmi-
liśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmy-
ślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego 
wielkości” (2 P 1,16).

Przypuśćmy, że w XXI wieku ktoś napisałby histo-
rię Stanów Zjednoczonych, przecząc świadectwom 
naocznych świadków i historycznym sprawozdaniom 
ojców założycieli. Przypuśćmy, że ta nowa wersja hi-
storii byłaby niezgodna z zapisanymi słowami Benja-
mina Franklina, George’a Washingtona i Thomasa 
Jeffersona. Co powiedziałbyś na to? Powiedziałbyś, 
że ta nowa wersja historii USA jest wyssana z palca. 
Nic nie jest bardziej wiarygodne niż sprawozdania 
naocznych świadków.

Ewangelia Judasza jest kolejnym diabelskim oszu-
stwem. Jeśli przeczytasz ją uważnie, zauważysz, że 
nosi ona ślady także innej wczesnochrześcijańskiej 
herezji — gnostycyzmu. Gnostycy wierzyli, że wszyst-
ko, co materialne, jest złe. Według nich, Bóg nie mógł 
stać się człowiekiem, ponieważ Jego ciało byłoby złe. 
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Uczyli więc, że Jezus był duchową istotą, a więc nigdy 
nie umarł ani nie zmartwychwstał. Jan nazywa to he-
rezją w 1 J 4,2-3: „Po tym poznawajcie Ducha Boże-
go: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus 
przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, któ-
ry nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, 
nie jest z Boga”.

Jezus naprawdę się urodził, naprawdę żył, naprawdę 
umarł, naprawdę zmartwychwstał, naprawdę wstąpił 
do nieba i naprawdę przyjdzie powtórnie.

Jezus jest prawdziwym Zbawicielem, który prze-
bacza grzechy i przynosi nam wewnętrzny pokój, na-
dzieję, odwagę do życia i moc uzdrowienia.

Moc Chrystusa zmieniająca człowieka
Przed laty prowadziłem serię wykładów ewangeliza-

cyjnych w pewnym mieście na Wschodzie. Spotkania 
odbywały się w miejscowym domu kultury. Po któ-
rymś wykładzie pewien sceptyk podszedł do mnie, 
najwyraźniej gotowy toczyć dyskusję. Nie mam nic 
przeciwko uczciwie stawianym pytaniom, ale nie wda-
ję się w dyskusję z ludźmi, którzy nie dopuszczają 
możliwości zmiany swojego stanowiska. Człowiek ten 
z podniesioną ręką, na znak, że chce zabrać głos, wstał 
z miejsca i zbliżył się do mnie. Zaczął dowodzić, że 
Chrystus był tylko dobrym człowiekiem, ale z pewno-
ścią nie Bogiem. Mówił i mówił, nie pozwalając sobie 
przerwać. Chciał sobie wyrobić jak najlepszą pozycję 
do walki na argumenty. Miał nadzieję wykazać się 
swoją rzekomą błyskotliwością wobec ludzi, którzy 
przysłuchiwali się jego monologowi.
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Po wykładzie czułem się zmęczony i nie byłem w na-
stroju do dyskusji. Obok mnie stał mój kolega Bill. Aby 
zrozumieć wymowę tego zdarzenia, musisz coś wie-
dzieć o Billu. Otóż Bill ma sto osiemdziesiąt siedem 
centymetrów wzrostu, waży dziewięćdziesiąt kilogra-
mów, a wygląda jak połączenie Charlesa Atlasa, Hulka 
Hogana i Arnolda Schwarzeneggera. Jest fantastycz-
nie zbudowany! Niegdyś był hersztem gangu motocy-
klowego i wiódł niebezpieczne życie. Potem poznał 
Jezusa podczas wykładów ewangelizacyjnych prowa-
dzonych przez moją grupę misyjną, a Bóg zmienił go.

Zbyt zmęczony, by dyskutować z zapalczywym chu-
dzielcem, popatrzyłem na Billa i powiedziałem:

— Proszę, zajmij się tym panem. Odpowiedz na jego 
pytania.

Bill popatrzył z góry na zagorzałego sceptyka i po-
wiedział:

— Proszę pana, powinien pan się cieszyć, że Chry-
stus jest Bogiem. Gdyby Nim nie był, to ja nadal siał-
bym postrach na ulicach, napadając i okradając ludzi 
takich jak pan. Jednak Jezus mnie zmienił. Dzięki 
Chrystusowi stałem się innym człowiekiem.

Nie można poznać Chrystusa — naprawdę Go po-
znać — i pozostać takim, jakim było się wcześniej. 
Nawet starożytni historycy, którzy nie wierzyli w Nie-
go jako Mesjasza, przyznawali, że ma On niewiary-
godną moc zmieniania ludzi. Poza Biblią, zarówno 
w źródłach żydowskich, jak i rzymskich, istnieje wiele 
wzmianek o Chrystusie. Swetoniusz (ok. 70-ok. poł. 
II w.), sekretarz kancelarii cesarza Hadriana, miał 
dostęp do wszystkich archiwów imperium rzymskie-



46

go. Oto co napisał w swoim dziele Żywoty cezarów: 
„[Cesarz Klaudiusz] Żydów wypędził z Rzymu za to, 
że bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś 
Chrestosa”. Z tego, co napisał Swetoniusz, możemy 
wywnioskować, że wielu chrześcijan pochodzenia ży-
dowskiego było tak oddanych Chrystusowi jako Sy-
nowi Bożemu, iż odmawiali udziału w kulcie cesarza, 
za co zostali wygnani z Rzymu. Chrystus zmienił ich 
tak, iż byli gotowi oddać za Niego wszystko.

Na początku II wieku Pliniusz Młodszy, pisarz i po-
lityk rzymski, napisał szereg listów do różnych osób. 
Jeden z tych listów daje nam wgląd w wierzenia pierw-
szych chrześcijan. Pliniusz napisał w nim, że chrze-
ścijanie mają zwyczaj spotykania się w pewne ustalone 
dni przed świtem i śpiewania pieśni do Chrystusa jak 
do Boga.

Wierzący zarówno pochodzenia żydowskiego, jak 
i rzymskiego wiedzieli, że autentyczność chrześcijań-
stwa w I wieku opierała się na fundamentalnej praw-
dzie, iż Jezus jest prawdziwie Synem Bożym. Prze-
baczenie i pokój, które On daje, są prawdziwe. Jego 
miłosierdzie i dokonywane przez Niego cuda są praw-
dziwe. Jego łaska i moc są prawdziwe. On daje praw-
dziwe szczęście i nadzieję.

Historia napisana z wyprzedzeniem
Przyjrzyjmy się kilku szczególnym proroctwom, 

które jednoznacznie ukazują Jezusa jako Mesjasza. 
Zwykle biografię pisze się po śmierci określonej osoby. 
W tych proroctwach biografia Jezusa została napisa-
na jeszcze przed Jego narodzeniem. Być może pomy-
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ślisz: To proste. Jezus przeczytał te proroctwa i przeżył 
swoje życie zgodnie z nimi. Wypełnił te przepowiednie, 
bo je znał.

Jednak trudno byłoby zaplanować sobie miejsce 
narodzin. Siedemset lat przed narodzeniem Chrystu-
sa prorok Micheasz napisał: „Betlejemie Efrata, naj-
mniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, 
który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawie-
ku, od dni zamierzchłych” (Mi 5,1).

Co za proroctwo! Ten, który jest wieczny, którego 
„początki” sięgają wieczności, Władca Izraela, Me-
sjasz, urodzi się jako człowiek w Betlejem. Skąd Mi-
cheasz wiedział wieki wcześniej, gdzie narodzi się Me-
sjasz? Rodzice Jezusa mieszkali w Nazarecie. Krótko 
przed Jego narodzeniem wyszedł dekret cesarza Au-
gusta o obowiązkowym spisie ludności, w wyniku cze-
go Józef i Maria musieli się udać do Betlejem właśnie 
w czasie, gdy zbliżało się jej rozwiązanie.

Prorok Izajasz przepowiedział, że Jezus narodzi 
się z dziewicy (zob. Iz 7,14). Miał On pochodzić z ple-
mienia Judy (zob. Rdz 49,10) i być dziedzicem tronu 
Dawida (zob. Iz 9,6).

Wiele biblijnych przepowiedni o Jezusie wypełniło 
się w ciągu ostatniej doby Jego życia. Został On zdra-
dzony przez przyjaciela (zob. Ps 41,10) za trzydzieści 
srebrników (zob. Zach. 11,12). Cierpiał i oddał życie 
za grzechy swego ludu (zob. Iz 53,1-12). Jego wrogowie 
przebili Mu ręce i nogi (zob. Ps 22,17), jednak żadna 
z Jego kości nie została złamana (zob. Ps 34,21). Jego 
ciało nie uległo rozkładowi w grobie, gdyż zmartwych-
wstał (zob. Ps 16,10; 49,16).
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To tylko niektóre ze zdumiewających proroctw, ja-
kie ponad wszelką wątpliwość potwierdzają, kim jest 
Jezus. Dla myślących ludzi, żyjących w czasach koń-
ca, istnieje dość dowodów, by nie ulec szatańskim 
zwiedzeniom. Pierwsi chrześcijanie zaakceptowali 
tożsamość Jezusa. Wierząc, że On jest Bogiem, po-
święcili Mu życie. Byli gotowi umrzeć okrutną, mę-
czeńską śmiercią, byle tylko nie wyrzec się swej wia-
ry. Odmieniła ich świadomość, że życie wieczne dane 
przez Chrystusa nie jest mitem ani bajką. Jego moc 
była prawdziwa. Ci pobożni ludzie widzieli tak wiele 
i tak wiele przeżyli, iż nie potrafili nie wierzyć. Byli 
przekonani przez to, czego doświadczyli.

Największym świadectwem boskości Chrystusa jest 
to, czego On dokonał w naszym życiu. Nikt nie może 
dyskutować z tym, jak Chrystus cię zmienił. Niechaj 
świadectwo Nowego Testamentu przemówi. Niechaj 
głosy z przeszłości zabrzmią w naszych uszach. Niech 
opowieści sprzed dwóch tysięcy lat znowu ożyją.

Pójdź ze mną zatłoczonymi ulicami Jerozolimy 
na spotkanie z niewidomym Bartymeuszem. Jego 
świadectwo jest proste: Byłem niewidomy, a teraz wi-
dzę. Nie byłbyś w stanie przekonać tego człowieka, że 
Jezus nie jest tym, za kogo się podaje. Niegdyś nie-
widomy żebrak, a teraz ujrzał swoich bliskich i przy-
jaciół po raz pierwszy w życiu. Jego los się odmienił.

Spotkajmy się z człowiekiem, który leżał przy sa-
dzawce Betezda. Po trzydziestu ośmiu latach choroby 
uwierzył słowu Chrystusa, wstał i zaczął chodzić. Nie 
miał wątpliwości co do tego, kim jest Jezus!
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Porozmawiajmy z kobietą od dwunastu lat cierpiącą 
na krwotok, która wydała wszystkie pieniądze na le-
czenie. Wyczerpana, osłabiona, niemająca środków 
do życia i zrozpaczona, ostatnim wysiłkiem woli do-
tknęła rąbka szaty Jezusa i natychmiast została uzdro-
wiona. Nowe życie napełniło jej ciało. Zapytajmy ją, 
a odpowie, że Jezus odmienił jej los!

Porozmawiajmy z Jairem, żydowskim przywódcą. 
Gdy jego córka zmarła w wieku dwunastu lat, zwró-
cił się o pomoc do Jezusa. Czy Chrystus jest Bogiem? 
Czy jest tym, za kogo się podawał? Nie byłbyś w sta-
nie przekonać Jaira, że jest inaczej, po tym jak Jezus 
wskrzesił jego córkę. Nie przekonałbyś też Marty i Ma-
rii, że Jezus nie jest tym, za kogo się podawał, skoro 
ujrzały swojego brata Łazarza wychodzącego z grobu 
na wezwanie Jezusa w cztery dni po tym, jak został 
tam złożony martwy.

Oto sedno każdego cudu opisanego w Nowym Te-
stamencie: Gdy znasz Jezusa — gdy znasz Go napraw-
dę — On cię zmienia. Nie możesz poznać Chrystusa 
i pozostać takim, jakim byłeś. Nie możesz poznać Go 
i nie zostać przez Niego zmienionym. Nie możesz na-
wiązać więzi z Nim, a jednocześnie nie pozwolić Mu 
wpływać na ciebie i zmieniać cię na zawsze.

Jezus jest podstawą życia w czasach końca. Bez 
Niego nie możesz przetrwać nadchodzącego kryzysu. 
W Nim zaś masz bezpieczną przyszłość.
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R O Z D Z I A Ł

— 4 —

NADZIEJA  
MIMO HURAGANU

Nazwano go Katrina, choć nie był kobietą. Już go 
nie ma, ale obrazy zniszczeń, jakich dokonał, 
i nieszczęść, jakie spowodował w życiu ludzi, 

na długo pozostaną w naszej pamięci. Widzieliśmy 
jego furię w wietrze wiejącym z prędkością około dwu-
stu dwudziestu kilometrów na godzinę, wzbudzającym 
na oceanie sześciometrowe fale, które uderzyły w wy-
brzeże stanu Luizjana w USA. Widzieliśmy jego wściek-
łość, gdy niszczył kolejne miasta stojące na jego dro-
dze. Od Biloxi przez Gulfport po Nowy Orlean hura-
gan Katrina rozrzucał szczątki niszczonych budynków, 
demolując piękny niegdyś krajobraz. Stany Alabama, 
Missisipi i Luizjana ucierpiały wskutek tego żywiołu.

Jak bokser przygotowujący się do zadania nokautu-
jącego ciosu, huragan uderzył na miasto Nowy Orle-
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an. Wody jeziora Pontchartrain wystąpiły z brzegów 
i zalały miasto. Widzieliśmy skutki huraganu w postaci 
zniszczonych sklepów, ulic zamienionych w rzeki, do-
mów opuszczonych przez mieszkańców i ludzi ucieka-
jących przed powodzią. Wskutek niszczycielskiej siły 
huraganu zginęło ponad tysiąc osób. Tysiące rodzin 
zostało rozdzielonych. Specjaliści oceniają, że straty 
materialne w Nowym Orleanie i okolicach sięgnę-
ły trzydziestu miliardów dolarów. Odbudowa miast 
na wybrzeżu potrwa wiele lat.

Ledwo zaczęliśmy obsychać po Katrinie, a nielicz-
ni mieszkańcy zaczęli powracać do Nowego Orleanu, 
by odbudować swoje zdewastowane domy, gdy bliź-
niacza siostra Katriny, Rita, dumnie oznajmiła swoje 
przybycie. Huragan uderzył w wybrzeże stanu Teksas 
wichrem wiejącym z prędkością ponad dwustu kilo-
metrów na godzinę, zmuszając milion osób z regionu 
portowego miasta Galveston do ewakuacji i szukania 
schronienia w mieście Houston. W 2005 roku po raz 
pierwszy służby meteorologiczne, oznaczające sezonowe 
huragany literami od A do Z, wyczerpały cały alfabet.

Dzieje się coś bardzo niedobrego. Przyroda zaczyna 
się dziwnie zachowywać w naszych czasach. Powodzie 
regularnie nękają Chiny. Tsunami spowodowało ka-
taklizm w południowej Azji. Tajfuny dokonują dzieła 
zniszczenia w Indonezji. Huragany pustoszą południe 
Stanów Zjednoczonych. Tradycyjne wzorce pogodowe 
ulegają gwałtownym przemianom, a my zastanawia-
my się, co się dzieje. Dokąd zmierza nasza planeta? 
Czy to, co widzimy, jest tylko chwilowym wybrykiem 
natury, czy też przejawem jakichś długofalowych ten-
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dencji? Czy jakaś ciemna moc złośliwie niszczy nasz 
świat? Kto może powstrzymać niszczące wichry? Kto 
może sprawić, by ustały deszcze powodujące powo-
dzie? Kto może powstrzymać zniszczenia?

W kazaniu o czasach końca, zapisanym w Ewangelii 
Łukasza, Jezus wymienił znaki, które poprzedzą Jego 
powtórne przyjście. Po omówieniu znaków takich jak 
wojny, głód, susze, a także wzrost przestępczości i okru-
cieństwa, Jezus powiedział o szczególnych zjawiskach 
w świecie przyrody. Nasz Pan powiedział, że zapanuje 
„na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy mo-
rze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwa-
niu tych rzeczy, które przyjdą na świat” (Łk 21,25-26).

Przepowiednia Jezusa okazuje się zdumiewająco 
trafna. Katastrofy naturalne mnożą się w zastraszają-
cym tempie. Sezon huraganowy na Atlantyku w 2005 
roku, w którym sklasyfikowano i nazwano dwadzieścia 
osiem huraganów, był okresem największej aktywności 
tego żywiołu w historii. Również tylko w 2005 roku 
zanotowano najwięcej huraganów na terenie Stanów 
Zjednoczonych — aż piętnaście. Od początku XX wie-
ku rocznie notowano przeciętnie około siedemnastu 
dużych trzęsień ziemi (7,0-7,9 w skali Richtera) i jedno 
trzęsienie określane jako katastrofalne (powyżej 7,9 
w skali Richtera). Amerykańskie National Earthqu-
ake Information Center notuje obecnie pięćdziesiąt 
trzęsień ziemi dziennie, czyli ponad osiemnaście ty-
sięcy rocznie. W ciągu dekady kończącej się w 2004 
roku miało miejsce około 3960 dużych katastrof na-
turalnych, które pochłonęły setki tysięcy ofiar w wie-
lu krajach świata.
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„Nagła zagłada”
Słowa apostoła Pawła brzmią echem przez wieki. 

Jego natchniona przepowiednia spełnia się na naszych 
oczach. Pisząc z wyjątkową przenikliwością o naszych 
czasach, apostoł oświadczył: „Sami bowiem dokładnie 
wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. 
Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyj-
dzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brze-
mienną, i nie umkną” (1 Tes 5,2-3).

Katastrofy naturalne spadają na świat niespodzie-
wanie. Nagłej zagładzie ulegają wsie, osiedla i mia-
sta. Co roku straty materialne spowodowane działal-
nością żywiołów idą w miliardy dolarów. To, co nad-
zwyczajne, stało się zwyczajne. Katastrofy naturalne 
przydarzające się niegdyś od czasu do czasu, obecnie 
na stałe wpisały się w kalendarz. To, co kiedyś uwa-
żaliśmy za wybryk natury, teraz traktujemy jako zwy-
czajny element naszej rzeczywistości.

Co robisz, gdy ziemia trzęsie ci się pod nogami? 
Co robisz, gdy wydaje się, że nic już nie jest pewne? 
Co robisz, gdy zdajesz sobie sprawę, że możesz w jed-
nej chwili stracić wszystko? Być może czas przysta-
nąć, wziąć głęboki oddech i ocenić, co naprawdę jest 
ważne? Być może już czas dokonać duchowego re-
manentu?

Apostoł Paweł daje nam radę w tych oto trzeźwią-
cych słowach: „Wy wszyscy bowiem synami światło-
ści jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani 
do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwaj-
my i bądźmy trzeźwi” (1 Tes 5,5-6). Innymi słowy, czas 
dokonać duchowego remanentu. Jaka jest twoja reli-
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gijność? Czy w twoim życiu sprawy duchowe są prio-
rytetowe? Czy też może twoje duchowe doświadczenie 
jest powierzchowne i płytkie? Czy każdego dnia rozwi-
jasz się duchowo? Czy twoje doświadczenie z Bogiem 
dzisiaj jest takie samo jak przed pięcioma laty? Jakie 
zmiany na lepsze dokonały się w twoim charakterze 
w minionym roku? Czy jesteś bardziej uprzejmy, ła-
godniejszy, bardziej wyrozumiały i bardziej poświęco-
ny Bogu? W jakim kierunku zmierza twoje duchowe 
życie? Czy przybliżasz się do Boga, czy raczej odda-
lasz się od Niego?

Katastrofy w świecie przyrody wzywają nas do do-
konania duchowego obrachunku. Niepewne czasy 
skłaniają, byśmy oparli naszą wiarę na pewnych pod-
stawach. Gdy wszystko wokół nas wydaje się walić 
w gruzy, znaczy to, że najwyższy czas, byśmy skiero-
wali wzrok na to, co wieczne. Bóg jest na swoim tro-
nie. Choć czasami wydaje nam się, że jest inaczej, to 
jednak On wciąż panuje we wszechświecie.

Przed kilkoma laty pewien intensywnie pracujący 
redaktor nabawił się choroby oczu. Ponieważ istnia-
ła obawa, że będzie musiał się poddać operacji, udał 
się do wybitnego okulisty. Po dokładnych badaniach 
okazało się, że problem nie jest aż tak poważny. Le-
karz polecił mu jedynie, by pozwolił oczom odpocząć 
przez sześć miesięcy.

— Ależ ja stracę pracę! — zaprotestował redaktor.
Tak więc lekarz zasugerował mu inne rozwiązanie. 

Z okien redakcji rozciągał się widok na piękną dolinę 
i góry piętrzące się za nią. Lekarz dał więc redaktoro-
wi taką receptę na jego przemęczone oczy:
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— Raz na godzinę niech pan oderwie się od pra-
cy na dziesięć minut i popatrzy przez okno na góry. 
Wpatrywanie się w dal pomoże panu odzyskać ostrość 
widzenia.

Czasami potrzebujemy spojrzenia w dal, by odzy-
skać ostrość widzenia, tak jak mówią słowa pewnej 
pieśni chrześcijańskiej: „Zwróć swój wzrok na Jezusa, 
w cudo wną tę twarz prosto spójrz; wtedy świata czar 
straci urok swój, w blasku chwały jaśniejszej od zórz”.

Wszystkie wyzwania i trudności życia skłaniają nas, 
byśmy dokonali duchowego remanentu i skierowali 
wzrok na to, co wieczne. Mówią one głośno, że po-
trzebujemy głębszej wiary. Są zaproszeniem do oso-
bistego, bezzwłocznego poznania Boga. Pierwszą na-
uką płynącą z nieszczęścia jest potrzeba dokonania 
duchowego remanentu.

Drugą nauką, jaką niosą ze sobą nieszczęścia, jest 
konieczność jak najszybszej ewakuacji. W Nowym 
Orleanie, w obliczu huraganu Katrina, niewielu lu-
dzi wzięło udział w ewakuacji, wskutek czego liczba 
ofiar śmiertelnych była znacznie większa, niż mogła 
być. Gdyby więcej osób usłuchało wezwania do na-
tychmiastowej ewakuacji, ogłoszonego przez lokalne 
władze, wówczas wielu z tych, którzy zginęli, mogło-
by zostać uratowanych. Gdy huragan Rita zbliżał się 
do miasta Galveston w Teksasie, milion osób wzięło 
udział w ewakuacji.

Nie powinniśmy igrać z niebezpieczeństwem, po-
zostając bierni w obliczu nadciągającego zagroże-
nia. Niektóre sytuacje, w jakich możemy się znaleźć, 
niosą zagrożenie życia. Gdy Józef był kuszony przez 
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żonę swego pana, uciekł. Biblia tak opisuje tę scenę: 
„Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: Połóż się 
ze mną! Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł 
i wyszedł na dwór” (Rdz 39,12). Józef wiedział, że jeśli 
natychmiast nie odejdzie, może ulec pokusie. Piękno 
tej kobiety i jej umizgi mogły wywrzeć na niego znie-
walający wpływ. Podobnie w czasach Lota, Sodoma 
i Gomora były siedliskiem grzechu. Czarne chmury 
zagłady zbierały się nad tymi miastami. Miał na nie 
spaść sąd Boży. Boże przesłanie skierowane do Lota 
było jasne: Uchodź stąd, bo chodzi o twoje życie. Nie 
możemy igrać z grzechem, bo grozi to zagładą.

Trzecia nauka płynąca z nieszczęścia jest taka: Sta-
raj się osiągnąć wyższy poziom. Huragany połączone 
z powodziami dokonują największych zniszczeń na ni-
zinach. Gdy trudności atakują w czasach końca, Bóg 
wzywa nas na wyżyny. Im niższy jest poziom twojego 
duchowego życia, tym bardziej niszczące okazują się 
wichry pokus. Bóg wzywa nas, byśmy uczynili kolej-
ny krok w Jego kierunku, byśmy dążyli wzwyż. Słowa 
pewnej starej pieśni chrześcijańskiej mówią: „Czyż 
piękniejsze coś być może niż dążenie w niebo wzwyż?”.

Chrześcijaństwo nie jest statyczne, ale dynamicz-
ne. Bóg wzywa nas z nizin pokusy, gdzie huraganowe 
wichry szatańskich zwiedzeń niszczą nasze uducho-
wienie, na wyżyny Jego cudownej łaski, gdzie panuje 
radość płynąca z Jego miłości i gdzie możemy cieszyć 
się Jego chwalebną obecnością.

Możesz żyć pełnią życia w czasach końca pod wa-
runkiem, że burze życia traktujesz jak okazje, by dążyć 
wzwyż — rozwijać się duchowo. Trudności i przeciw-
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ności są Bożym wezwaniem do lepszego, świętszego 
życia. Są zaproszeniem ze strony Boga, by lepiej Go 
poznać i pełniej umiłować.

Nie twierdzę, że Bóg zsyła te trudności. O nie! To 
diabeł jest sprawcą zła, ale Bóg obraca to, co złe, na do-
bre. Ponadto szatan nie może się posunąć dalej, niż 
Bóg na to pozwoli. Gdy więc zdarzają się nieszczęścia, 
Bóg przy ich pomocy wskazuje nam przemijający cha-
rakter naszego życia i kruchość tego, co materialne.

Boża obecność
Nieszczęścia stają się okazją do lepszego poznania 

Boga. Są wrotami do głębszej wiary, zaproszeniem 
do szukania schronienia w Nim. W trudnych sytu-
acjach Dawid szukał ratunku u Boga. W burzach ży-
cia Pan jest najpewniejszą ochroną. Ponad czterdzie-
ści razy w swoich psalmach Dawid pisał o Bogu jako 
ucieczce przed nieszczęściem i zagrożeniem. Gdy za-
grażało mu niebezpieczeństwo, Dawid chwalił Boga: 
„Opiewać będę moc twoją, rano weselić się będę z ła-
ski twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w cza-
sie mej niedoli” (Ps 59,17). W obecności Chrystusa 
panuje pokój. On jest przy nas także wtedy, gdy w na-
szym życiu pojawiają się burze i wichry.

Trisha mieszkała w czynszowym mieszkaniu w No-
wym Orleanie. Kilka miesięcy przed atakiem huraga-
nu Trisha została chrześcijanką i zaczęła uczęszczać 
do jednego z kościołów w Nowym Orleanie.

Obawiając się opuścić miasto, Trisha postanowiła 
przeczekać huragan. Była jedną z dwóch osób, któ-
re pozostały w całym budynku. Choć wyłączono prąd 
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i brakowało jej żywności, przetrwała kataklizm dość do-
brze — póki szabrownicy nie zaczęli przetrząsać miesz-
kań. Słyszała krzyki kobiet wciąganych z ulicy do klatki 
schodowej i gwałconych. Początkowo zabarykadowała 
się w swoim mieszkaniu i modliła się. Potem uświado-
miła sobie, że musi uciekać, albo niechybnie spotka ją 
coś złego. Jednak ucieczka nie była prosta. Jej samo-
chód był zalany wodą i miał mało benzyny w zbiorni-
ku. Oczywiście w mieście nie było mechanika, który 
pomógłby jej uruchomić zalany wodą silnik, ani czyn-
nej stacji benzynowej, by uzupełnić brakujące paliwo.

Trisha pomodliła się: „Panie, Ty jesteś moją uciecz-
ką i schronieniem. Pomóż mi, Jezu. Pomóż mi teraz”. 
Następnie pobiegła do samochodu i nerwowo przekrę-
ciła kluczyk w stacyjce. Samochód zarzęził. Z rury wy-
dechowej wydostawały się resztki wody. Trisha wrzu-
ciła bieg i ku jej zdumieniu samochód gładko poto-
czył się ulicą zalaną wodą! Czuła się tak, jakby boska 
ręka ją prowadziła.

Trisha z niepokojem spojrzała na wskaźnik pali-
wa. Wskazywał zerowy poziom. Jednak błoga ufność 
napełniła jej serce. Niemal słyszała głos przemawia-
jący do niej w myślach: Nie martw się. Ja nad wszyst-
kim panuję. Jedź dalej. Tak więc jechała dalej. Prze-
mierzyła sto kilometrów, docierając do miasta Baton  
Rouge w stanie Luizjana, gdzie znalazła bezpieczne 
schronienie. W tym strasznym nieszczęściu Bóg był 
z nią i wspierał ją, podtrzymywał ją na duchu, dzię-
ki czemu znalazła w Nim ratunek i bezpieczeństwo. 
Dodał jej odwagi w obliczu zagrożenia. Poprowadził 
ją i wywiódł z trudnej sytuacji.
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W niszczących burzach naszego życia Bóg jest 
z nami. On mówi do nas: Ucisz się, umilknij. Trzyma 
nas w swoich ramionach i mówi: Wszystko będzie do-
brze. On wciąż zaprasza cię, byś oddał wszystkie swoje 
troski w Jego ręce.

Wkrótce po zniszczeniach dokonanych przez hu-
ragan Katrina pewien urzędnik Federalnej Agencji 
ds. Nadzwyczajnych powiedział: „Od czasu tragedii 
11 września 2001 roku rząd amerykański wydał mi-
liardy dolarów na system ostrzegania o zagrożeniach 
narodowych, ale huragan Katrina okazał się zbyt wiel-
ką katastrofą”. Jedynym skutecznym systemem bez-
pieczeństwa jest Jezus Chrystus. On nigdy nie zawie-
dzie nas w obliczu zagrożenia. Jego nic nie zaskoczy. 
Żadna katastrofa nie jest zbyt wielka, by On nie mógł 
sobie z nią poradzić. Jezusowi nigdy nie zabraknie 
środków, by stawić czoło nieszczęściu. Wszystkie za-
soby niebios są nam udostępnione. Miliardy aniołów 
spełniają Jego rozkazy.

Twój niebiański Ojciec nie omieszka uczynić dla cie-
bie wszystkiego, co niezbędne. Jego miłość jest nie-
skończona. On miłuje cię tak bardzo, iż Jezus przyj-
dzie, aby zabrać cię tam, gdzie nie będzie więcej nie-
szczęść. Burze życia skończą się na zawsze. Katastrofy, 
które pochłaniały tysiące ofiar oraz odbierały ludziom 
dach nad głową i pozbawiały środków do życia, nigdy 
więcej nie będą mieć miejsca.

W Bożej miłości znajdujemy ratunek w trudnych 
chwilach życia i nadzieję na nieskończone jutro peł-
ne radości w Jego obecności.



60

R O Z D Z I A Ł

— 5 —

CO DAJE WIARA?

Na początku lat 70. XX wieku mieszkaliśmy 
z żoną w małej szkole misyjnej w mieście 
Wildwood w stanie Georgia. Nauczałem gru-

pę około trzydziestu studentów, jak opowiadać ludziom 
o Jezusie i Jego ofercie wiecznego życia. Często podró-
żowałem też polnymi drogami wiejskich okolic Georgii, 
udając się do ludzi, którym udzielałem lekcji biblijnych.

Pewnego dnia siedziałem przy stole w skromnym 
domu, dzieląc się Słowem Bożym, gdy drzwi otworzyły 
się i do środka wszedł mężczyzna z wielkim cygarem 
w zębach. Grzmiącym głosem zawołał:

— Chwała Bogu, jestem uzdrowiony! Chwała Bogu, 
jestem uzdrowiony!

Następnie wyjaśnił, że jakiś czas temu lekarz zdia-
gnozował u niego nowotwór płuc. Teraz, po kolejnym 
badaniu, okazało się, że nie ma śladu raka.

Nie mogłem się powstrzymać, by nie zapytać:
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— A co z paleniem?
Na to mężczyzna odpowiedział:
— To nie problem. Gdy Bóg uzdrawia, czyni to 

na zawsze. Możesz palić, ile chcesz. Jeśli masz dość 
wiary, nie trzeba nic więcej.

Czy zgadzacie się z tym palaczem? Skoro macie dość 
wiary, to czy wolno wam palić papierosy, nawet jeśli 
wiecie, iż może to spowodować raka płuc?

Jezus przepowiedział, iż wiara będzie zjawiskiem 
deficytowym w czasach końca. Zadał takie oto pyta-
nie: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?” (Łk 18,8). Najwyraźniej w czasach 
poprzedzających powtórne przyjście Jezusa trudno 
będzie znaleźć przejawy prawdziwej biblijnej wiary.

Większość z nas rozumie, że Bóg uzdrawia nas nie 
po to, byśmy wracali do tego, co spowodowało cho-
robę. Możesz mieć największą wiarę na świecie, ale 
jeśli będziesz próbował przebiec w godzinach szczytu 
przez sześciopasmową jezdnię, przypuszczalnie przy-
płacisz to życiem. Jeśli zaś palisz papierosy, możesz 
zachorować na raka płuc.

Czym więc jest wiara? Jak działa? Czy jest czymś 
w rodzaju złotej rybki, spełniającej wszystkie życzenia? 
Czy jest ona czymś w rodzaju pozytywnego myślenia, 
rozwiązującego wszystkie problemy? Dlaczego czy-
ni cuda w życiu jednych, a nie działa w życiu innych?

Boża definicja wiary
Pismo Święte zawiera cały rozdział poświęcony de-

finicji wiary. Jest to 11. rozdział Listu do Hebrajczy-
ków. Wyjaśnia on pewne głębokie zagadnienia życio-
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we. Odpowiada na najbardziej podstawowe pytania. 
Sięga do sedna tego, jak powinniśmy żyć. Przedstawia 
bohaterów wiary z dawnych czasów — ludzi, których 
imiona uwiecznione zostały w niebie.

Werset pierwszy jest wprowadzeniem do dalszej czę-
ści rozdziału i zawiera definicję wiary. „A wiara jest 
gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i do-
wodem rzeczy niewidzialnych” (Hbr 11,1 Biblia gdań-
ska). Wiara jest twardym gruntem, podstawą, oparciem.

Tak więc na wierze możemy się oprzeć, gdy wszyst-
ko inne usuwa nam się spod nóg. Wiara jest podpo-
rą wszystkiego. Wiara podtrzymuje nas, gdy spoty-
kamy się z niewyjaśnionymi zawiłościami życia. Jest 
też podporą życia duchowego — sprawia, że może się 
ono rozwijać.

Biblijna wiara prowadzi do zaskakujących rezulta-
tów. Z pozoru wydaje się nieco zagadkowa, bowiem 
pobieżne przeczytanie 11. rozdziału Listu do Hebraj-
czyków nasuwa więcej pytań niż odpowiedzi. Prze-
śledźmy więc ten rozdział nieco uważniej.

• Werset 4.: Abel wierzył tak mocno, iż oddał życie 
za wiarę. Gdyby nie jego wiara, przypuszczalnie 
nie zginąłby w tak tragicznych okolicznościach.

• Werset 5.: Wiara Henocha sprawiła, że nigdy nie 
umarł. Gdyby nie wiara, zapewne podzieliłby los 
wszystkich śmiertelników.

• Werset 7.: Wiara Noego sprawiła, że przez sto 
dwadzieścia lat budował arkę. Noe był posłuszny 
Bogu i wypełnił zadanie zlecone mu przez Niego.

• Werset 8.-9.: Wiara Abrahama skłoniła go do 
opuszczenia miejsca, w którym mieszkał, aby udać 
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się tam, dokąd skierował go Bóg. Abraham był po-
słuszny Panu, opuszczając swoje rodzinne strony.

• Werset 21.-22.: Wiara Józefa sprawiła, iż pozo-
stał w Egipcie, a Bóg za pośrednictwem faraona 
powierzył mu rządy nad krajem.

• Werset 27.: Wiara Mojżesza kazała mu opuścić 
Egipt i wieść koczowniczy żywot na pustkowiu.

• Werset 30.: Przez wiarę mury Jerycha upadły, 
a Izraelici odnieśli zwycięstwo, nie ponosząc strat 
w ludziach.

• Werset 32.: Przez wiarę upokorzony Samson od-
zyskał siłę i pomścił na wrogach swoje krzywdy, 
poświęcając przy tym swoje życie.

• Wersety 34.-35.: Przez wiarę lud Boży był strze-
żony i cudownie ocalony od zagłady.

• Wersety 36.-37.: Przez wiarę lud Boży wytrwał 
w prześladowaniach, pomimo iż wielu zapłaciło 
życiem za swą wierność.

Czy wiesz, o co tu chodzi? W tym klasycznym roz-
dziale poświęconym wierze prezentacja poszczególnych 
przykładów ma na celu ukazanie przeciwieństw. Przez 
wiarę Abel umiera, a Henoch żyje. Przez wiarę Noe 
trwa na miejscu, a Abraham odchodzi. Przez wiarę Jó-
zef pozostaje w Egipcie i staje się namiestnikiem kraju, 
a Mojżesz opuszcza Egipt i staje się banitą. Przez wiarę 
niektórzy są ocaleni od miecza, a inni giną od niego.

Co jest wspólnym mianownikiem tych odmiennych 
losów ludzkich? W każdym przypadku jest to wiara — 
zaufanie do Boga tak silne, by uwierzyć Jego obietnicom 
i uczynić to, co On nakazuje. Bohaterowie biblijni mieli 
różne życiorysy, ale wszyscy ufali Bogu. Ufali Mu, ży-
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jąc i umierając. Ufali Mu, gdy kazał im pozostać i gdy 
kazał im odejść. Ufali Mu, gdy żyli w ubóstwie i gdy 
cieszyli się bogactwem. Ufali Mu w smutku i radości.

Sednem wiary jest zaufanie Bogu. Jest to wierze-
nie, że On miłuje nas i wie, co służy naszemu dobru. 
Abel, Henoch, Noe, Abraham, Jakub, Józef, Mojżesz 
i inni bohaterowie wiary, wymienieni i niewymienie-
ni w 11. rozdziale Listu do Hebrajczyków, mieli jedną 
cechę wspólną — wiarę, która podtrzymywała i wspie-
rała ich. Żyli wiarą.

Co daje ci wiara? „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” 
(Rz 1,17). Wiara nie jest jedynie wierzeniem w coś, in-
telektualnym przyjęciem jakiegoś faktu — jest czymś, 
co pozwala nam żyć.

Wiara jako więź
Wiara jest więzią z Bogiem jak z dobrze znanym 

przyjacielem — więzią prowadzącą nas do czynienia 
tego, o co On nas prosi, i akceptowania tego, co On 
dopuszcza w naszym życiu. Wiara każe ufać, iż Bóg 
wzmocni nas, da nam zwycięstwo nad każdą trudno-
ścią i pozwoli pokonywać wszelkie przeciwności aż 
do dnia, gdy otrzymamy ostateczną nagrodę w Jego 
wiecznym królestwie.

Wiara dodaje energii, ożywia, podnosi na duchu, 
napełnia serce odwagą, odnawia nadzieję i daje wizję.

Wiara każe ufać w moc Bożą i przyjąć obietnice Bo-
żych darów. Przyjęcie obietnicy daru i jego otrzymanie 
to dwie różne rzeczy. Przyjęcie obietnicy daru jest za-
akceptowaniem go z wyprzedzeniem — uwierzeniem, 
że Bóg da nam ten dar, gdy będziemy go potrzebować. 
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Gdy to sobie uświadamiamy, wówczas postępujemy 
tak, jakby dar już został przekazany.

Wiara jest czynna, nie bierna. Jest nie tylko wierze-
niem w to, co Bóg mówi, ale także postępowaniem 
stosownie do tego. Jest życiem w ufności.

Wiara to Abel składający właściwą ofiarę. Wiara 
to Henoch chodzący z Bogiem. Wiara to Noe budu-
jący arkę. Wiara to Job cierpiący z powodu wrzodów, 
a mimo to wołający z determinacją: Choćby mnie za-
bił, i tak ufać Mu będę. Wiara to Abraham porzucają-
cy na zawsze rodzinny dom i miasto oraz składający 
w ofierze Izaaka. Wiara to Józef zdradzony przez braci, 
sprzedany do niewoli, fałszywie oskarżony przez żonę 
swego pana, wtrącony do więzienia, a mimo to nadal 
ufający i posłuszny Bogu. Wiara to Mojżesz porzu-
cający zaszczyty, dostatek i wygodne życie w Egipcie. 
Wiara to Jozue wyruszający, by zdobyć Jerycho. Wiara 
to Daniel uprowadzony do obcego kraju, ale ufający, 
iż Bóg ma plan wobec niego. Wiara to Jezus konający 
w męce na krzyżu, a mimo to wołający triumfalnie: 
Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Wiara to 
Paweł — ocalony z katastrofy na morzu, biczowany, 
kamienowany, chłostany i więziony, a mimo to ufnie 
głoszący: Wiem, komu zawierzyłem.

Wiara jest pełna nadziei i optymizmu, bo każe 
ufać Bogu. Każe wierzyć, że On zawsze ma na wzglę-
dzie dobro swoich dzieci. „Kto bowiem przystępuje 
do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza 
tych, którzy go szukają” (Hbr 11,6).

Wiara jest zaufaniem Bogu i oczekiwaniem od Nie-
go siły w słabości, mądrości w niewiedzy, odwagi 
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w lęku, spokoju w zmartwieniu, nadziei w rozpaczy, 
kierownictwa w zwątpieniu, radości w smutku.

Wiara nie zna porażek. Nie rozumie słowa niemożliwe. 
Jest pełna odwagi. Ludzie wiary ufają Bogu tak mocno, 
iż postępują zgodnie z Jego Słowem, wierząc, że On da 
im siłę do czynienia tego, co im poleca czynić. Wiara 
jest najważniejszym składnikiem życia w czasach końca.

Co Bóg polecił ci czynić? Jaką podróż wiary polecił 
ci rozpocząć? Jaką pielgrzymkę zaplanował dla cie-
bie? Wiara jest zaufaniem Bogu w tej podróży — za-
ufaniem, że On poprowadzi cię przez życie.

Skąd wziąć wiarę?
Wiara zawsze ma źródło. Nie bierze się z niczego. 

Nie jest sztuką dla sztuki. Nie jest też czymś w rodzaju 
samonapędzającego się pozytywnego myślenia. Jest 
wiarą w Boga. Bóg zawsze jest źródłem naszej wiary. 
Wiara jest Jego darem dla nas, gdy Mu ufamy.

Wiara pozwoliła Mojżeszowi wytrwać, bo przez 
wiarę widział Tego, który jest niewidzialny (zob. Hbr 
11,27). Jak możesz ujrzeć coś, co jest niewidzialne? 
Musisz to zobaczyć przez wiarę.

Wiara dostrzega rzeczywistość Bożej obecności. 
Dietrich Bonhoeffer — skromny, pobożny pastor — 
został wtrącony do więzienia w czasie II wojny świa-
towej. Gdy alianckie bombowce nadlatywały nad po-
bliskie miasto w Niemczech, odczuwał, że mury jego 
więzienia drżały pod wpływem wybuchających bomb. 
O tym przeżyciu pastor Bonhoeffer napisał: „Czułem 
obecność Boga”. Czekając na śmierć w faszystowskim 
obozie zagłady, ten pobożny człowiek odczuwał przez 
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wiarę bliskość Boga. Nauczył się ufać Bogu bez wzglę-
du na to, co działo się w jego życiu.

Aby w pełni zrozumieć wiarę, musimy także zrozumieć, 
czym wiara nie jest. Apostoł Paweł wyraził to dobitnie: „W 
wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy” (2 Kor 5,7). 
Gdybyś mógł widzieć odpowiedzi na swoje modlitwy, za-
nim je wypowiesz, to nie potrzebowałbyś wiary.

Gdy modlisz się o gotówkę, by opłacić zaległe rachun-
ki, znacznie łatwiej jest chwalić Boga, gdy już otrzymałeś 
pieniądze, niż gdy wciąż czekasz na nie. Znacznie łatwiej 
jest dziękować Bogu za uzdrowienie z raka niż ufać Mu, 
gdy przechodzisz uciążliwą chemioterapię. Nie jest trud-
no cieszyć się, gdy twoje problemy małżeńskie zostały roz-
wiązane i zapanowała harmonia. Znacznie trudniej jest 
ufać, gdy masz problemy i nie widzisz z nich drogi wyjścia. 
Wiara każe ufać Bogu, zanim problem zostanie rozwiąza-
ny. Patrzy ponad trudnościami i wyzwaniami życia na mi-
łującego Boga, który rozwiąże problemy na swój sposób  
i w swoim czasie.

Wiara nie jest widzeniem i nie jest także zrozumie-
niem. Nasza droga przyjaciółka, Sandy Wyman John-
son, podzieliła się tą głęboką biblijną prawdą z moją 
żoną i ze mną. Syn Sandy, Trevor, zmarł w dzieciństwie 
po długiej walce z białaczką. Był wspaniałym dziec-
kiem, którego wiara wielce wzmacniała jego matkę. 
Gdy pewnego dnia rozmawialiśmy o Trevorze, San-
dy zacytowała Flp 4,7: „Pokój Boży, który przewyższa 
wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli wa-
szych w Chrystusie Jezusie”. Następnie wypowiedziała 
te pełne sensu słowa: „Nawet gdy twój umysł nie poj-
muje pewnych rzeczy, wciąż możesz ufać”.



68

Sandy miała rację. Nie musisz rozumieć wszyst-
kiego, co Bóg czyni, by ufać, że to, co On czyni, jest 
słuszne. Boże sposoby działania wykraczają daleko 
poza moje zrozumienie. Wiara jest ufaniem, iż Bóg 
wie, co robi, nawet jeśli ja tego nie wiem.

Wiara nie jest widzeniem. Nie jest też zrozumie-
niem. Nie jest także egoizmem pod płaszczykiem wie-
rzenia. Wiara nie skupia się na tym, czego ja chcę, ale 
na tym, czego chce Bóg. Jezus dał przykład wiary, gdy 
modlił się w Getsemane: „Nie jako Ja chcę, ale jako 
Ty” (Mt 26,39). Wiara zawsze poddaje się woli Bożej.

Czy słyszałeś o małej dziewczynce, która modliła 
się o zielonego słonia? Jej tata usłyszał tę modlitwę, 
wszedł do jej pokoju i ukląkł przy niej. Gdy skończy-
ła swoją modlitwę, zapytał:

— Kochanie, gdzie będziesz trzymać zielonego sło-
nia, gdy Jezus ci go da?

— Będziemy go trzymać w twoim pokoju, tatusiu.
— A kto będzie go karmił?
— Ty i mamusia, tatusiu.
— A kto będzie po nim sprzątał? Słonie przecież 

robią dużo bałaganu.
— No to musisz kupić dużą łopatę!
Jak myślisz, czy Bóg dał tej dziewczynce zielonego 

słonia w odpowiedzi na jej modlitwę?
Czy kiedykolwiek modliłeś się o zielonego słonia? Czy 

twoje modlitwy są jedynie petycjami kierowanymi do Boga 
o to, co chcesz dostać? A może raczej są okazją do otwar-
cia serca przed Bogiem, by odkryć, czego On pragnie?

Możemy być tak pochłonięci tym, co chcemy, aby 
Bóg dla nas uczynił, iż nie zauważymy i nie przyjmie-
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my tego, co On nam daje. Wiara nie jest wierzeniem, 
że skoro się pomodliłem, to jutro będzie słoneczny 
dzień, żebym mógł jechać z rodziną na plażę. Wia-
ra jest zaufaniem, że bez względu na to, czy słońce 
świeci, czy nie, Bóg da mi wspaniały dzień. Wiara nie 
jest wierzeniem, że Bóg musi mnie uzdrowić, gdy się 
tego od Niego domagam. Jest powierzeniem mojego 
życia Bogu, aby przynosiło chwałę Jemu bez względu 
na to, jak się potoczy. Wiara jest zawsze skierowana 
do Boga. Jest teocentryczna.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co robić, gdy 
twoja wiara jest nikła? Czy pragnąłeś mieć więcej wia-
ry? Jeśli tak, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Otóż 
masz więcej wiary, niż ci się wydaje. Problem nie w tym, 
że masz za mało wiary, ale że nie korzystasz z tej wiary, 
którą masz. Apostoł Paweł mówi o wierze, „jakiej Bóg 
każdemu udzielił” (Rz 12,3). Gdy przyjmujesz Jezusa, 
Bóg napełnia wiarą twoje serce. Gdy korzystasz z wiary, 
którą Bóg ci dał, wówczas twoja wiara się rozwija. Ellen  
White, jedna z moich ulubionych pisarek, mówi: „Two-
ja wiara musi się trzymać Bożych obietnic, nawet jeśli 
nie widzisz ani nie czujesz natychmiastowej odpowiedzi 
na twoją modlitwę. Nie bój się zaufać Bogu” (Testimo-
nies for the Church, Mountain View 1948, t. I, s. 120).

Mordercy jej męża
Jedną z najbardziej zdumiewających historii wiary 

minionego stulecia jest historia Elizabeth Elliott. Jej 
mąż, Jim, został zabity przez Indian z plemienia Auca. 
Stało się to w dniu 3 stycznia 1956 roku nad rzeką 
Curaray w Ekwadorze. Niektórzy uważali lud Auca 
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za najdziksze plemię na ziemi. Jim uczestniczył w wy-
prawie misyjnej, mającej na celu zaniesienie tym lu-
dziom prawdy o miłującym Bogu. Wraz z pięcioma 
innymi misjonarzami czynił starania, by skontakto-
wać się z plemieniem Auca.

Aby zapewnić Indian o swej dobrej woli, przelaty-
wali samolotem nad ich wioską i zrzucali podarunki. 
Wszystko wydawało się być na dobrej drodze. Misjo-
narze sądzili, że bariery zostały przełamane i mogą 
bezpiecznie wejść na teren plemienia. Wylądowali swo-
im małym samolotem na piaszczystym brzegu rzeki 
i rozbili obóz. Przez kilka dni nawiązywali łączność 
radiową ze swoimi żonami, które zostały w siedzibie 
misji, i sprawozdawali, czego udało im się dokonać. 
Potem nagle nastała cisza. Misjonarze nie odzywali 
się. Po pięciu dniach oczekiwania i niepewności pięć 
kobiet i ich dzieci było gotowych na najgorsze. Wresz-
cie straszna prawda została odkryta.

W czasie oczekiwania na wieści z dżungli Elizabeth 
Elliott napisała w liście do swoich rodziców: „Chcę, 
byście wiedzieli, że wasze modlitwy za mnie są wysłu-
chiwane w każdej chwili. Mam świadomość, że ota-
czają mnie ramiona Wszechmogącego. Nie mam po-
jęcia, co mam czynić dla Niego, jeśli Jim zginął, ale 
Pan wie, że jestem spokojna”.

Gdy nadeszła zła wieść, że wszyscy mężczyźni nie 
żyją, kobiety i dzieci zgromadziły się, by nawzajem 
się pocieszyć i modlić się razem. Jedna z nich zaczę-
ła grać na pianinie pieśń, którą wszyscy śpiewali, za-
nim mężczyźni udali się na wyprawę: „Tobie ufamy, 
Tarczo nasza i nasz Obrońco. Nie idziemy sami na-
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przeciw wrogowi. Silni Twoją siłą, bezpieczni w Two-
jej czułej opiece (...) polegamy na Tobie i w Twoim 
imieniu idziemy”.

Później Elizabeth Elliott z wiarą ryzykowała swoje 
życie, by nawiązać kontakt z Indianami Auca i prze-
kazać im prawdę o miłości Bożej i zbawieniu w Chry-
stusie. W ciągu kilku lat Bóg cudownie otworzył drzwi 
do ich serc, a ta niesamowita bohaterka wiary jako 
pierwsza obca osoba weszła do ich wioski, a nawet 
zamieszkała z nimi. Napisała: „Wiara musi pokonać 
zwątpienie. Nic prócz wiary nie mogło nas sprowa-
dzić na terytorium plemienia Auca”. W ten sposób 
Bóg otworzył drzwi do jednego z najdzikszych ple-
mion na ziemi.

Minęło wiele lat. Był słoneczny dzień w ekwador-
skiej dżungli. Niebo było pogodne i błękitne. Z biegiem 
czasu członkowie plemienia Auca przyjęli ewangelię. 
Jeden z nich został pastorem. Teraz stał w wodach rze-
ki, by ochrzcić Rachel Saint. Przed laty człowiek ten 
włócznią przebił serce jej ojca na brzegu tej samej rze-
ki. Teraz wiara zwyciężyła. Sięgnęła i uchwyciła dłoń 
Boga w sytuacji zbyt trudnej, by człowiek mógł się 
z nią uporać o własnych siłach. Stała się łącznikiem, 
dzięki któremu moc Boża dotarła do Indian Auca.

Czy chcesz otworzyć serce dla Boga i przez wiarę 
przyjąć Jego moc? Wiara jest zaufaniem do Boga jak 
do dobrego przyjaciela. Dlatego wiara jest niezbędna 
w czasach końca. Dzięki Bożemu darowi wiary prze-
trwasz, a nawet będziesz rozkwitał pomimo trudno-
ści, jakie mogą cię spotkać dzisiaj, jutro i w trudnych 
dniach, które są przed nami.
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R O Z D Z I A Ł

— 6 —

MODLITWA  
W TRUDNEJ SYTUACJI

Był to jeden z najbardziej znaczących punktów 
zwrotnych w historii II wojny światowej. Hitlerow-
skie lotnictwo obra cało w perzynę alianckie linie 

obronne. Klęska aliantów wydawała się nieuchronna. 
Wyglądało na to, że ich armie nie mają żadnych szans.

Belgia i Holandia padły i hitlerowcy wkroczyli 
do Francji. Na belgijskich i francuskich plażach od-
działy alianckie zostały uwięzione między armią nie-
miecką a kanałem La Manche. Winston Churchill 
w swoim wystąpieniu radiowym przedstawił przytła-
czające sprawozdanie z dramatycznej sytuacji: „Panie 
i panowie, dziś zgasły światła w całej Europie”.

Wtedy stało się coś wyjątkowego — coś, z wyjaśnie-
niem czego historycy do dziś mają problem. Hitler 
nakazał, by dywizje pancerne zatrzymały się celem 
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uzupełnienia paliwa, amunicji i prowiantu. Było to 
zaskakujące i dziwne posunięcie, zważywszy na słaby 
opór stawiany przez wycofujących się aliantów.

Gdy na kanale La Manche podniosła się mgła, Chur-
chill postanowił skorzystać z nadarzającej się okazji. 
Zarządził sławną ewakuację w Dunkierce. Anglicy 
wysłali przez trzydziestopięciokilometrowej szerokości 
kanał wszystkie statki, jakie mieli do dyspozycji, i ewa-
kuowali trzysta czterdzieści tysięcy żołnierzy z francu-
skiego wybrzeża. Gdy w najczarniejszej godzinie wojny 
klęska wydawała się nieunikniona, wydarzył się cud.

Jak to się stało? Jakie były kulisy tej najbardziej 
spektakularnej akcji ratunkowej w historii Anglii?

Oto nieopowiedziana historia. Przez kilka tygodni 
przed ewakuacją światła w wiejskich kościołach nad ka-
nałem La Manche nie gasły nocą. Pastorzy gromadzi-
li wiernych na nocnych modlitwach. Ludzie tłumnie 
przybywali, by modlić się razem! Modlili się, a Bóg ich 
wysłuchał. Prosili o cud, który zmieni losy ludzkości.

W Wielkiej Brytanii puby zamykano wieczorem, 
gdyż wszyscy udawali się na spotkania modlitewne. 
W szkołach uczniowie uczestniczyli we wspólnych 
modlitwach. Dzięki potężnemu ożywieniu wstawien-
niczej modlitwy bieg dziejów uległ zmianie.

Pół wieku później fala wolności popłynęła przez 
wschodnią Europę. Wiatr odnowy wiał w krajach by-
łego bloku komunistycznego. Totalitarne reżimy upa-
dały jeden po drugim jak zamki z piasku pod falami 
przypływu. Kolejne narody odzyskiwały wolność.

Jednym z najbardziej autokratycznych reżimów 
w bloku wschodnim był rząd Ericha Honeckera w Nie-
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mieckiej Republice Demokratycznej. Honecker rzą-
dził w kraju żelazną ręką. Jego rząd sprawował auto-
rytarną władzę nad obywatelami. Nawet zwykli ludzie 
znajdowali się pod kontrolą służb specjalnych, które 
pilnowały przestrzegania zarządzeń regulujących życie 
obywateli stosownie do totalitarnej ideologii.

W 1985 roku grupa chrześcijan z kościoła w Lipsku 
w Niemczech zainicjowała ruch modlitewny. Począt-
kowo było ich niewielu — od pięciu do dziesięciu osób 
spotykających się w poniedziałkowe wieczory. Jed-
nak z upływem miesięcy przybywali nowi uczestnicy. 
Pewnego poniedziałkowego wieczora w 1989 roku sto 
tysięcy osób spotkało się w kościołach Lipska. Ruch 
modlitewny szerzył się w Niemczech błyskawicznie, 
tak iż w końcu ponad milion osób w całym kraju spo-
tykało się na wspólnych modlitwach.

Pewnego chłodnego październikowego poranka 
w Berlinie Wschodnim jedna z takich grup, modląc 
się, pomaszerowała odważnie środkiem ulicy w stro-
nę muru berlińskiego. Ku zdumieniu i przerażeniu 
strażników tysiące modlących się podeszły do muru. 
Strażnicy nie byli w stanie zatrzymać tej ludzkiej fali 
prącej ku wolności.

Pisząc później o tym wydarzeniu, redaktor naczelny 
New Republic, nie uchodzący za osobę religijną, sko-
mentował je w następujący sposób: „Jest takie stare 
powiedzenie, że modlitwa zmienia świat. Nie możemy 
udowodnić skuteczności modlitwy, ale wiemy, że mo-
dlący się ludzie zmienili bieg dziejów Europy”. Mo-
dlitwa ma szczególne znaczenie w trudnych chwilach.
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Jak ruchome obrazy przekazywane na odległość
Jedno jest pewne — modlitwa wstawiennicza ma 

biblijne uzasadnienie. Nie wiemy dokładnie, jak i dla-
czego działa. Nie rozumiemy jej całkowicie. Jednak 
to, że czegoś nie rozumiemy do końca, nie znaczy, że 
nie jest prawdziwe.

Pozwól, że podam przykład. Czy wiesz, że w twoim 
pokoju w powietrzu jest pełno niewidocznych rucho-
mych obrazów? Gdybyś miał aparat do odbioru po-
przez antenę sygnałów nadawanych przez stację tele-
wizyjną oraz do przetwarzania tych sygnałów i gdybyś 
ów aparat podłączył do prądu, a następnie wcisnął 
przycisk na małej tabliczce zwanej pilotem, wówczas 
ruchome obrazy, przemykające przez twój pokój, po-
jawiłyby się na ekranie kineskopu! Choć nie rozumiał-
byś funkcjonowania telewizji, nie przeszkodziłoby ci 
to w oglądaniu ulubionych programów. Mógłbyś nie 
znać się na elektryczności, ale to nie znaczy, że nie 
potrafiłbyś włączyć światła.

Podobnie jest z modlitwą. Nie musisz wszystkiego 
o niej wiedzieć, aby z niej korzystać. Fakt, iż coś jest 
nieskończone, nie znaczy, że nie możesz się o tym ni-
czego dowiedzieć. To znaczy, że bez względu na to, jak 
wiele o tym wiesz, wciąż możesz nauczyć się więcej.

Apostoł Paweł był uwięziony w ciemnym, cuchną-
cym lochu w Rzymie. Jednak w Liście do Efezjan 1,16 
napisał: „Nie przestaję dziękować za was i wspominać 
was w modlitwach moich”. Spędził w Efezie trochę cza-
su. Teraz, gdy był więźniem rzymskich władz, myślał 
o swoich przyjaciołach z Efezu. Klęcząc, modlił się: 
Drogi Panie, pamiętaj o moich przyjaciołach w Efezie. 
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Kieruj ich życiem. Dodaj im odwagi i nadziei. Podnieś 
ich na duchu. Natchnij otuchą ich serca.

Paweł wierzył we wstawienniczą modlitwę. Wierzył, 
że choć Rzymianie mogą zakuć w kajdany jego ciało, 
to jednak nie mogą uwięzić jego modlitwy. Mogą go 
wtrącić do więzienia, ale jego prośby i tak uniosą się 
z lochu do tronu Bożego.

Paweł wiedział, że modlitwa jest czymś więcej niż 
swego rodzaju psychoterapią, mającą na celu poprawę 
samopoczucia. Wierzył, że modlitwa jest ścieżką do tro-
nu Bożego. Wierzył, że gdy ludzie się modlą, Bóg będzie 
czynił cuda, których nie uczyniłby, gdyby się nie modlili.

Wierzący w Kolosach także byli bliscy sercu Pawła. 
Napisał on: „Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy” (Kol 
1,3). W Kol 1,9 czytamy, o co modlił się apostoł: „Nie 
przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli 
do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości 
i duchowym zrozumieniu”. Paweł chciał niejako po-
wiedzieć: Modlę się, byście poznali wolę Bożą. Modlę 
się, żebyście podejmowali właściwe decyzje. Modlę się, 
byście byli mądrzy. Modlę się, byście wzrastali w łasce. 
Modlę się, by wasze serca były otwarte na ewangelię. 
Modlę się, by Duch Boży otoczył was opieką.

To wspaniałe mieć przyjaciela, który modli się 
za ciebie. To wspaniałe mieć współmałżonka, który 
modli się za ciebie. To wspaniałe mieć dziecko, któ-
re modli się za ciebie. To wspaniałe wiedzieć, że ktoś 
troszczy się o ciebie tak bardzo, iż modli się za ciebie. 
Jednak to rodzi pewne pytania. Czy Bóg i tak nie czyni 
wszystkiego, co może, dla dobra naszych bliskich, bez 
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względu na to, czy się za nich modlimy, czy nie? Czy 
nasze modlitwy zmieniają cokolwiek prócz naszego 
samopoczucia? Czy są one jedynie pewnego rodzaju 
umysłowym ćwiczeniem pozytywnego myślenia? Czy 
Bóg nie uczyni tego, co zamierza, bez względu na to, 
czy się modlimy, czy nie?

Wojna we wszechświecie
Biblia daje wyraźne odpowiedzi. Mówi nam, że 

dobro i zło, Chrystus i szatan, dobrzy aniołowie i źli 
aniołowie toczą zaciekły duchowy bój. Ostatnia księ-
ga Biblii, Apokalipsa Jana, tak opisuje tę wojnę: „Mi-
chał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem [sza-
tanem]. I walczył smok i aniołowie jego” (Ap 12,7). 
Do buntu szatana przeciwko Bogu przyłączyła się 
trzecia część aniołów (zob. Ap 12,4; 1,20). Wtedy Bóg 
usunął z nieba szatana i innych zbuntowanych anio-
łów, a ci znaleźli swój przyczółek na ziemi (zob. Ap  
12,8-9). Jesteśmy więc uwikłani w walkę między do-
brem a złem. Siły zła ściągnęły na ludzkość nieszczęś-
cia, choroby i śmierć, podczas gdy siły sprawiedliwości 
pragną nieść ludziom życie i radość.

W tym kosmicznym konflikcie między Bogiem 
a szatanem Wszechmogący Pan dobrowolnie przyjął 
pewne ograniczenia. Nie odbiera nam naszego prawa 
wyboru. Dopuszcza, by konflikt trwał do czasu, który 
z punktu widzenia wieczności nie jest długi. Pragnie, 
by wszyscy inteligentni mieszkańcy wszechświata zro-
zumieli, że grzech powoduje tylko cierpienie i śmierć.

W granicach przyjętych zasad Bóg czyni w tym 
wielkim konflikcie wszystko, by ratować ludzkość. Czy 
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się modlę, czy nie, On stara się dotrzeć do moich bli-
skich. Czy modlą się oni za mnie, czy nie, On stara się 
dotrzeć do mnie. Czy się modlę, czy nie, Bóg strzeże 
mnie za pośrednictwem swoich aniołów.

Jednak gdy się modlimy i zwracamy się do Boga, 
wtedy otwieramy przed Nim nowe sposoby, którymi 
może On — w kontekście wielkiego boju między do-
brem a złem — czynić to, czego nie mógłby uczynić 
w przeciwnym wypadku. Bóg nie tylko szanuje prawo 
wyboru dane tym, którzy się nie modlą, ale szanuje 
także prawo wyboru, jakie mają ci, którzy się modlą. 
Gdy się modlimy, Bóg obdarza nas swoim Duchem. 
Modlitwa umożliwia wszechmogącemu Bogu niesie-
nie pomocy potrzebującym.

Biblia zawiera wiele tekstów, które zachęcają nas 
do modlitwy. Zawiera między innymi taką obietnicę: 
„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7).

Jednak pewien niesamowity fragment w niewielkim 
1 Liście Jana zawiera coś więcej niż zachętę do mod-
litwy. Otóż wyjaśnia, dlaczego modlitwa jest tak sku-
teczna: „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, 
iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje 
nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosi-
my, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co 
prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia 
grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da 
mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu 
śmiertelnego” (1 J 5,14-16). Apostoł Jan oświadczył: 
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego”. Do kogo 
mamy ufność? Do Niego! Nasza ufność nie jest pokła-
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dana w samej modlitwie. Nasza ufność jest kierowana 
do Niego. Gdy zwracamy się z modlitwą wstawienni-
czą do Boga, powinniśmy mówić: Panie, ufam Tobie. 
Nie potrafię sprostać moim potrzebom, ale Ty potrafisz.

Apostoł Jan mówi dalej, że ufność, którą mamy 
w Jezusie, polega na tym, że „jeżeli prosimy o coś we-
dług jego woli, wysłuchuje nas”. Następnie dodaje: „A 
jeżeli wiemy [nie przypuszczamy, ale wiemy], że nas 
wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymali-
śmy już od niego to, o co prosiliśmy”! Cudowna obiet-
nica! Jakąż ufność możemy mieć w Bogu!

Ale to nie wszystko. W 1 J 5,16 czytamy, co się 
dzieje, gdy modlimy się za innych: „Jeżeli ktoś wi-
dzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertel-
ny...”. Grzech śmiertelny jest niewybaczalny. Polega 
on na buncie tak upartym, iż serce człowieka staje się 
twarde i zupełnie nieprzystępne dla Boga, gdyż nie 
reaguje na Jego wpływ. Jan mówi więc dalej: „...niech 
się modli”. Kim jest ten, kto modli się za innych? Jest 
tym, który wstawia się do Boga za bliźnich. Co się wte-
dy dzieje? „Bóg da mu [temu, który się modli] żywot 
[dla tych], (...) którzy nie popełniają grzechu śmiertel-
nego”. Innymi słowy, Bóg przez nas przekazuje życie 
innym ludziom. Stajemy się łącznikami, przez które 
Bóg przekazuje swoją nieograniczoną moc. Modlitwa 
wstawiennicza ma znaczenie.

W środowisku medycznym nastawienie do modli-
twy zmienia się. Coraz więcej lekarzy przekonuje się, 
że modlitwa ma wpływ na wyzdrowienie. Do tej pory 
opublikowano wyniki ponad stu czterdziestu projek-
tów badawczych poświęconych analizowaniu związ-
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ku religii i zdrowia. Znaczna liczba tych projektów 
wskazywała na istnienie zależności między modlitwą 
a poprawą stanu zdrowia.

Dr Randolph Byrd, kardiolog z San Francisco, wybrał 
pewną liczbę pacjentów po operacji wszczepienia baj-
pasów naczyń wieńcowych. Podzielił ich na dwie grupy 
— tych, za których miano się modlić, i tych, za których 
nie modlono się. Projekt badawczy zakładał, że żaden 
z pacjentów nie będzie wiedział, że ktoś się za niego 
modli. Miało to zapobiec wpływaniu nastawienia umy-
słu chorego na organizm przez wysyłanie pozytywnych 
przesłań związanych ze świadomością, że ktoś modli 
się za niego. W ten sposób udaremniono zarzut, iż po-
zytywne myślenie także mogło determinować wynik.

Dr Byrd przekazał imiona i nazwiska połowy pa-
cjentów chrześcijanom, którzy zaoferowali, że będą się 
za nich modlić. Wyniki były nadspodziewanie wyraziste. 
Ci, za których się modlono, znacznie szybciej wracali 
do zdrowia, potrzebowali mniej lekarstw i mieli mniej 
komplikacji w procesie leczenia. Ci, za których się nie 
modlono, musieli częściej udawać się na konsultacje 
do lekarzy, mieli więcej komplikacji w procesie leczenia, 
potrzebowali więcej leków i częściej ulegali infekcjom.

Modlitwa wstawiennicza ma moc. Naprawdę działa 
na tych, którzy się modlą, jak również na tych, za któ-
rych inni się modlą.

Jezus a modlitwa
Jezus regularnie udawał się w spokojne miejsca, by 

się modlić. Szukał u Boga siły do sprostania wyzwa-
niom codzienności. Prosił swego Ojca o siłę do poko-
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nania szatańskich pokus. W Mk 1,35 czytamy o jednej 
z takich porannych modlitw Jezusa: „Wczesnym ran-
kiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste 
miejsce, i tam się modlił”.

Jezus doceniał wewnętrzną duchową siłę otrzy-
mywaną w odpowiedzi na modlitwę. Modlitwa była 
dla Niego priorytetem. W Ewangelii Łukasza 5,16 czy-
tamy: „Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się”. 
Modlitwa nie była dla Jezusa czymś sporadycznym. 
Była ważną częścią Jego życia. Odnawiała Jego więź 
z Bogiem. Dawała Mu odwagę i siłę do przeciwstawie-
nia się pokusom. Jezus przez modlitwę odświeżał i po-
głębiał swoje poświęcenie dla wykonywania woli Ojca.

Jeśli Jezus, Syn Boży, potrzebował spędzać czas 
w obecności Ojca, by pokonać zaciekłe pokusy sza-
tana, to o ileż bardziej my potrzebujemy spędzać czas 
w obecności Boga! Czas spędzony na łączności z Bo-
giem powoduje, że zostajemy napełnieni wiarą i oży-
wieni odwagą. Modlitwa wzmacnia nasze pragnienie 
czynienia woli Bożej.

Jedno jest pewne — nie możemy stawić czoło dia-
błu o własnych siłach, podobnie jak nie możemy ocze-
kiwać, że nasze dzieci same sprostają niebezpieczeń-
stwom czyhającym na nie w świecie. Gdy się modlimy, 
Bóg zanurza nas w swojej obecności i mocy. Gdy się 
modlimy, On dotyka serc naszych bliskich. Modlitwa 
jest niezbędna do skutecznego przeciwstawienia się 
wrogowi w czasach końca.

Nie możemy żyć pobożnie, jeśli nasze modlitwy nie 
są regularne. Gdy nasza więź z Bogiem jest nadwątlo-
na czy zerwana, wówczas nie przyjmujemy mocy, którą 
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On nam oferuje. Gdzie jest mało modlitwy, tam jest 
mało mocy. Modlitwa jest naszym pokornym przyzna-
niem się, że nie możemy żyć chrześcijańskim życiem 
bez Jego pomocy. Jest uznaniem naszej niezdolno-
ści do samodzielnego przeciwstawienia się pokusom 
szatana. Przez modlitwę zostajemy uzdolnieni do od-
rzucenia tych pokus. Diabeł nie jest nie do pokona-
nia dla ufnego dziecka Bożego, które przez modlitwę 
trzyma się mocy Bożej.

Gdy uklękniemy i zaczniemy modlić się do Boga, 
ujrzymy Bożą rękę działającą w cudowny sposób. Po-
dobnie jak Jezusowi, modlitwa będzie nam przynosić 
odnowienie i ożywienie. Będziemy także odczuwać, że 
Bóg działa przez nasze modlitwy, wpływając na innych.

Przed laty pewna pobożna chrześcijanka zaprosiła 
na wykłady ewangelizacyjne swojego męża, który nie 
był chrześcijaninem. Odrzucał on stanowczo wszyst-
ko, co wiązało się z chrześcijaństwem, i nie miał za-
miaru nawet rozważyć jej zaproszenia. Zamiast pójść 
na spotkanie ewangelizacyjne, wyjechał na polowanie.

Zawiedziona kobieta opowiedziała o tym pasto-
rowi. Razem modlili się za jej niewierzącego męża.

W sobotni wieczór kaznodzieja skierował szczególny 
apel do osób obecnych na spotkaniu, które jeszcze nie 
oddały swego serca Chrystusowi. Poprosił, by osoby te 
podeszły do przodu sali, aby w modlitwie poświęcić się 
Chrystusowi. Wyobraź sobie zdumienie tej chrześcijan-
ki, gdy ujrzała swojego męża, idącego między rzędami 
z tyłu domu modlitwy, gotowego powierzyć swoje życie 
Panu. Nie wiedziała nawet, że przybył on na spotkanie. 
Niepostrzeżenie wszedł do sali, tak że go nie zauważyła.
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Po spotkaniu opowiedział jej, co się stało. W piątkowy 
wieczór nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok. 
Był zaniepokojony. Czuł, że coś jest nie w porządku. Do-
tarło do niego, że jest duchowo zgubiony. Zrozumiał, że 
musi się pojednać z Bogiem. Polowanie straciło dla niego 
sens. Nie miał nawet ochoty napić się piwa. Jego egoizm 
wydał mu się płytki i beznadziejny. Zapragnął uwolnić 
się od poczucia winy i powierzyć swoje życie Chrystu-
sowi. Wstawiennicza modlitwa pobożnej żony dokonała 
ogromnej zmiany w życiu tego człowieka.

Modlący się rodzice mogą dokonać niesamowitych 
zmian w życiu swoich dzieci. Modlący się małżonek 
może dokonać wielkich zmian w swoim małżeństwie. 
Modlący się członek Kościoła może dokonać znaczą-
cych zmian w swojej wspólnocie. Modlące się rodzi-
ny mogą dokonać istotnych zmian w społeczeństwie. 
Modlący się uczniowie mogą zmienić swoją szkołę. 
Dziedzictwo takich duchowych bohaterów, jak Józef, 
Mojżesz i Daniel, świadczy, że modlący się ludzie 
zmieniają bieg historii.

Czy chcesz zmieniać świat w czasach końca? Napeł-
nij swoje życie modlitwą. Otocz swoją rodzinę modli-
twą. Módl się za swoich sąsiadów, bliskich, przyjaciół 
i kolegów z pracy.

Wznoś swoje prośby do Boga. On je słyszy. Udaj 
się do Tego, który zawsze jest gotów usłyszeć prośby 
swoich dzieci. Otwórz serce przed Zbawicielem, któ-
ry bardziej jest zainteresowany wysłuchaniem twoich 
modlitw, niż ty jesteś zainteresowany modlitwą. Gdy 
to uczynisz, odkryjesz ważną tajemnicę powodzenia 
w chrześcijańskim życiu w czasach końca.
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R O Z D Z I A Ł

— 7 —

GDY RANY SIĘ NIE GOJĄ

Przed kilkoma laty dwoje moich przyjaciół straci-
ło swego siedemnastoletniego syna, który zginął 
w wypadku samochodowym. Było to dla nich 

tragicznym, rozdzierającym serce przeżyciem. Cy-
sterna z paliwem przełamała barierę rozdzielającą 
jezdnię i staranowała samochód ich syna. Wydosta-
jące się z niej paliwo zapaliło się, tak iż młodzieniec 
poniósł śmierć w płomieniach. Psychiczne rany spo-
wodowane tą tragedią nie mogły się zagoić w umy-
słach rodziców.

Kobieta w średnim wieku, uczęszczająca na moje 
wykłady ewangelizacyjne w pewnym mieście na za-
chodzie Stanów Zjednoczonych, została w przypływie 
wściekłości wielokrotnie pchnięta nożem przez swo-
jego niezrównoważonego psychicznie męża. Cudem 
przeżyła. Rany fizyczne zagoiły się, ale głębsze rany, 
emocjonalne, pozostały otwarte.
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Moi znajomi stracili swoje pierwsze, nienarodzone 
dziecko. Pewnego dnia matka przestała odczuwać ru-
chy płodu. Była bliska rozwiązania. Lekarze wywołali 
poród. Jej emocjonalne cierpienie nie dało się opisać 
słowami, a rany psychiczne pozostały.

Co robić, gdy rany z przeszłości nie chcą się zago-
ić? Jak żyć, gdy bolesne wspomnienia prześladują cię? 
Jak zapomnieć o ranach, które się nie goją? Jedno jest 
pewne — wszelkie próby samouzdrowiania zawiodą. 
Nasz świat jest pełen emocjonalnych rozbitków, zroz-
paczonych ludzi usiłujących jakoś złagodzić swój ból.

Starania ludzi, by więcej robić, więcej mieć, wię-
cej zdobywać, prowadzą do wewnętrznego wypale-
nia. Często skutkiem tego procesu są złamane serca 
i rozbite rodziny. Depresja i rozwód niejednokrotnie 
tworzą podwójną ranę, która nie daje się wyleczyć. 
Środki farmakologiczne — leki antydepresyjne po-
czątku XXI wieku — mogą przynieść chwilową ulgę, 
ale ich długofalowa skuteczność jest wielce wątpliwa.

Musi być lepszy sposób. I jest. Jest nim łaska — 
Boża łaska. Łaska uzdrawiająca, którą miłujący Oj-
ciec w swoim miłosierdziu okazuje nam, dokonując 
w Chrystusie naszego odkupienia z upadku. Łaska, 
która niesie moc do pobożnego, chrześcijańskiego 
życia, jest uzdrawiającą łaską. Łaska, która napeł-
nia dobrem codzienne życie, jest uzdrawiającą łaską.

W chwili największego emocjonalnego cierpienia 
psalmista Dawid wołał: „Zmiłuj się nade mną, Pa-
nie, bom jest słaby; uzdrów mnie, Panie, bo strwoży-
ły się kości moje! I dusza moja bardzo się zatrwoży-
ła” (Ps 6,3-4). Dawid rozumiał, że nie istnieje źródło 
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trwałego uzdrowienia poza łaską Pana. Prorok Oze-
asz dodaje: „On nas też uleczy (...) i opatrzy nasze 
rany!” (Oz 6,1).

Zazwyczaj uzdrowienie wymaga czasu. Jest stop-
niowym procesem. Bóg nie uzdrawia nas w jednej 
chwili. Jego uzdrowienie następuje krok po kroku. 
W drodze do zdrowia, którą On nas prowadzi, przy-
bliżamy się codziennie do Niego. Gdy klękamy przed 
Nim w modlitwie, Jego uzdrawiająca łaska napełnia 
nasze serca. Gdy otwieramy Jego Słowo, Jego cenne 
obietnice stają się Bożym lekarstwem, które leczy na-
sze emocjonalne rany.

Musimy zrozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, im 
głębsza rana, tym więcej czasu potrzeba na jej ule-
czenie. Po drugie, niektórzy zdrowieją szybciej, inni 
wolniej. Gdy zranisz się fizycznie, możesz przyspie-
szyć proces zdrowienia. Codzienne odkażanie i opa-
trywanie rany zapobiega infekcjom i sprzyja gojeniu. 
Przestrzegając trzech biblijnych zasad, możesz przy-
spieszyć gojenie twoich emocjonalnych ran.

Musisz przemyśleć przeszłość
Nie doznamy uzdrowienia, jeśli nie rozliczymy się 

z przeszłością. Ono nie nastąpi, jeśli będziemy udawać, 
że złej przeszłości nie było. Nastąpi jedynie wtedy, gdy 
przez wiarę przyjmiemy, że choć złe rzeczy przyda-
rzają się dobrym ludziom, Bóg jest większy niż rany 
odniesione w przeszłości.

Nierzadko sami sobie sprawiamy emocjonalny ból 
przez nasze źle ukierunkowane działania. Ból może być 
też skutkiem decyzji innych ludzi — decyzji, na które 
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nie mieliśmy wpływu. Niektórzy padli ofiarą gwałtu lub 
przemocy. Inni ulegli wypadkowi spowodowanemu nie 
przez ich lekkomyślność, ale przez nietrzeźwość i bra-
wurę innych. Jeszcze inni musieli przejść przez ból roz-
wodu wskutek niewierności współmałżonka.

Nie chodzi o to, kto zawinił. To stało się i nikt już 
tego nie odwróci. Zaakceptuj ten fakt. Spójrz ponad 
to, co się stało, ku Bogu, który zawsze daje pociesze-
nie i uzdrowienie. Apostoł Paweł kieruje nas ku Ojcu 
miłosierdzia i Bogu „wszelkiej pociechy, który pociesza 
nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, któ-
rzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką 
pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza” (2 Kor 1,3-4).

Bóg nie usuwa naszej przeszłości przy pomocy cza-
rodziejskiej różdżki. On pociesza nas w najgłębszym 
bólu, abyśmy mogli pocieszać innych, którzy podobnie 
cierpią. Stosuje uzdrawiającą maść na nasze zranione 
serca, abyśmy mogli ją stosować na serca tych, którzy 
zostali zranieni. Łagodzi nasz ból, abyśmy łagodzili 
ból innych. Uśmierzenie bólu nie znaczy, że mamy 
przeczyć temu, co się stało. Znaczy, że mamy spojrzeć 
na to inaczej. Cokolwiek to było, nie powinniśmy usiło-
wać tego zrozumieć, bo w większości przypadków nie 
jest to możliwe. Tak więc powinniśmy przejść ponad 
pytaniem: „Dlaczego mnie to spotkało?”, akceptując 
przez wiarę fakt, iż Bóg jest z nami i działa dla nasze-
go dobra, nawet jeśli przydarzają się nam złe rzeczy, 
których nie rozumiemy.

Apostoł Paweł był kilkakrotnie rozbitkiem na mo-
rzu, był biczowany, fałszywie oskarżany, więziony, wy-
pędzany i skazywany na śmierć. Jednak ufnie głosił: 
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„Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobre-
mu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy 
według postanowienia jego są powołani” (Rz 8,28). 
Zauważ, że apostoł nie powiedział, że wszystko jest 
dobre. Wiele niedobrych rzeczy przydarza się w ży-
ciu. Są rzeczy, które ranią, sprawiają smutek. Jednak 
nawet w trudnych doświadczeniach Bóg jest obecny, 
działając we wszystkim dla naszego dobra.

W złożonej strukturze naszego życia Bóg tka wzo-
rzec, który stanie się widoczny dopiero w wieczności. 
Patrząc wstecz z perspektywy wieczności, pojmiemy 
ukryte Boże zamierzenia. Dopiero wtedy tajemnice 
życia staną się dla nas jasne. Jeśli to zrozumiemy, to 
nawet w trudnych chwilach życia, gdy jesteśmy przy-
tłoczeni smutkiem z powodu zaciekłych ataków wro-
ga, możemy mówić za apostołem Pawłem: „Wyrwie 
mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla króle-
stwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała 
na wieki wieków. Amen” (2 Tm 4,18).

Bóg dał mi żywy przykład Jego zdolności wyrywania 
ze wszystkiego złego i zachowania dla królestwa swego 
niebieskiego. Joan Herman poznałem w 1963 roku. 
Wywarła ona istotny wpływ na moje życie. W 1948 
roku, jeszcze jako nastolatka, Joanie zachorowała 
na porażenie dziecięce. Została sparaliżowana od szyi 
w dół. Była uzależniona od opiekunki we wszystkich 
codziennych czynnościach życia.

Przez dwadzieścia lat Joanie większość czasu spę-
dzała podłączona do respiratora. Jednak oto stała się 
rzecz zdumiewająca — w tym wszystkim zachowała 
ona pogodę ducha. Promieniowała Bożą miłością 
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i dobrocią. Wraz z żoną odwiedzaliśmy Joanie wie-
lokrotnie w szpitalu. Przychodziliśmy tam, by dodać 
jej otuchy, ale za każdym razem to ona podnosiła nas 
na duchu. Boża moc objawiała się w jej słabości.

Joan Herman, leżąc w szpitalnym łóżku, służyła in-
nym ludziom, zmieniając ich życie. Raz po raz inter-
weniowała u administracji szpitala, stając w obronie 
pacjentów, by poprawić ich szpitalny byt. Zorgani-
zowała także klasę biblijną wśród pacjentów szpitala 
dla upośledzonych w mieście New Britain w amery-
kańskim stanie Connecticut. Uczestnicy przybywali 
na spotkania na wózkach i o kulach. Niektórych przy-
wożono na ich łóżkach.

Ze szpitalnego łóżka w małej salce ta sparaliżowana 
kobieta wywierała wpływ na wszystkie warstwy społe-
czeństwa. Zmieniła bieg życia wielu ludzi. Dlaczego? 
Bo potrafiła skierować swoją energię na Boga, który 
wielką tragedię jej życia obrócił w okazję do służenia 
innym, którzy, podobnie jak ona, cierpieli z powodu 
doznanych urazów. Tragedia Joan Herman, zamiast 
uczynić ją zgorzkniałą, uszlachetniła ją. Nie odebrała 
jej możliwości służenia innym. Nie powstrzymała jej 
od odkrywania sensu życia.

Możesz przyspieszyć proces leczenia z emocjonal-
nych ran, jeśli ujrzysz Boga jako nieskończenie więk-
szego i potężniejszego niż wszelkie zło, które cię do-
tknęło. Jeśli w kontekście twojej tragedii możesz zna-
leźć okazję do służenia innym, to odkryłeś klucz, który 
otworzy ci drzwi do zdrowia. Uzdrowienie następuje, 
gdy inaczej spoglądamy na przeszłość.

A oto druga zasada emocjonalnego uzdrowienia.
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Musisz wybaczyć tym, którzy cię zranili
Możesz wrócić do zdrowia jedynie wtedy, gdy prze-

baczysz tym, którzy zranili cię w przeszłości. Jeżeli nie 
potrafisz przebaczyć, to nie wrócisz do zdrowia. Jezus 
już zaniósł nasz żal i smutek na krzyż.

Jeśli ktoś kiedyś został potraktowany niesprawie-
dliwie, to z pewnością tym kimś był Jezus. On nie 
pragnął, by Go ukrzyżowano. Był niewinny. A jed-
nak został odrzucony, wzgardzony i wyszydzony. Zo-
stał zdradzony i pobity. Został skazany i ukrzyżowa-
ny. Przyjaciele Go opuścili. Jego wybrany naród od-
rzucił Go, a Rzymianie okrutnie przybili do krzyża.

Ból, jaki cierpimy, nie może się równać z Jego cier-
pieniem, gdyż było ono o tyle dotkliwsze niż nasze, 
o ile Jego sprawiedliwość i dobroć przewyższają naszą. 
A mimo to na krzyżu Jezus modlił się: „Ojcze, odpuść 
im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Przebaczył 
tym, którzy Go ukrzyżowali, i tym przebaczeniem 
objął cały świat.

Czy zostałeś potraktowany niesprawiedliwie? Czy 
opuścili cię bliscy? Czy zostałeś zraniony przez kocha-
ną osobę? Jeśli tak, to możesz zrozumieć cząstkę tego, 
co Jezus czuł i jaki ból znosił. A mimo to przebaczył. 
Jego miłość skierowała się ku tym, którzy tak okrut-
nie Go potraktowali. To właśnie w Ukrzyżowanym 
znajdujemy siłę do przebaczenia. Jeśli sprawiedliwy 
Syn Boży przebaczył tym, którzy się nad Nim znęca-
li, to i my możemy przebaczyć tym, którzy nas ranią.

Czasami przebaczenie przejawia się w najbardziej 
nieoczekiwanych miejscach. Historia Kim Phue uświa-
domiła wielu Amerykanom potworność wojny. Nick Ut 



91

z Associated Press sfotografował ją w południowym 
Wietnamie, uciekającą drogą nago, przerażoną, cier-
piącą z bólu po nagłym zbombardowaniu jej wioski.

Wkrótce po tym, jak Nick Ut wykonał tę fotogra-
fię, zabrał Kim do szpitala. Przez lata trwało bolesne 
leczenie oparzeń. Po wojnie Kim rozpoczęła studia 
na akademii medycznej w Sajgonie. Jednak dla komu-
nistów była cenna jako narzędzie propagandy. Gdy 
władze odkryły, że Kim była tą małą dziewczynką, 
której fotografia została wydrukowana w gazetach 
i czasopismach na całym świecie, zmuszono ją do prze-
rwania studiów i powierzono jej stanowisko w admi-
nistracji państwowej, żeby opowiadała o brutalności 
Amerykanów.

W 1986 roku wietnamski rząd wysłał Kim z misją 
dobrej woli na Kubę. Tam poznała Bui Huy Toana, 
zaangażowanego chrześcijanina. W miarę zacieśniania 
się ich znajomości Bui dzielił się z Kim ewangelią. Kim 
była oczarowana miłością Chrystusa i Jego przebacze-
niem okazanym wrogom. Zauroczona łaską Chrystusa, 
powierzyła Mu swoje życie. W 1992 roku pobrali się 
z Bui, a w drodze do domu, po miesiącu miodowym 
spędzonym w Moskwie, zawitali do Kanady.

Od tej pory Kim opowiadała historię swojego na-
wrócenia tysiącom zaprawionych w walce żołnierzy. 
Podczas uroczystości z okazji Dnia Weterana w 1996 
roku złożyła wieniec na cmentarzu w Waszyngtonie. 
Powiedziała wtedy do zgromadzonych weteranów woj-
ny wietnamskiej: „Jak pewnie wiecie, jestem tą dziew-
czynką, która uciekała przed płonącym napalmem. 
Cierpiałam dotkliwie fizycznie i emocjonalnie. Czasa-
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mi wydawało mi się, że tego nie przeżyję, ale Bóg ura-
tował mnie, dając mi wiarę i nadzieję”. Kim publicznie 
przebaczyła pilotowi, który zrzucił bombę napalmo-
wą, pozbawiając życia jej matkę i dwóch młodszych 
braci, a jej samej przysparzając nieopisanych cierpień.

Wielu weteranów zgromadzonych na uroczystości 
nie kryło łez wzruszenia. Czuli, że Kim szczerze prze-
baczyła. W jej słowach nie było goryczy. Jej przeba-
czenie okazane tym, którzy sprawili jej tak wiele bólu, 
płynęło z serca. Zrozumiała Ukrzyżowanego i poszła 
za Jego przykładem.

Ponieważ Kim Phue sama doświadczyła przebacze-
nia ze strony Chrystusa, potrafiła przebaczyć żołnie-
rzom, którzy nieomal pozbawili ją życia i przysporzyli 
jej cierpień, jakie będą trwać do końca jej dni. Prze-
baczamy, bo On nam przebaczył.

Wielu chrześcijan nie rozumie, co to znaczy przeba-
czyć komuś, kto głęboko nas zranił. Zazwyczaj ludzie 
wyznają jeden z dwóch błędnych poglądów w kwe-
stii przebaczenia. Niektórzy sądzą, że przebaczenie 
złoczyńcy byłoby jednoznaczne z usprawiedliwieniem 
popełnionego zła. Wydaje im się, że przebaczenie 
oznaczałoby zaakceptowanie krzywdy. Inni sądzą, że 
nie mogą przebaczać złoczyńcy, dopóki ten nie wyra-
zi skruchy z powodu popełnionego zła i nie poprosi 
o przebaczenie.

Czy Chrystus usprawiedliwiał postępowanie żoł-
nierzy, którzy Go ukrzyżowali? Czy usprawiedliwiał 
ich grzeszne czyny, gdy prosił, aby Ojciec odpuścił 
im? Z pewnością nie! Przebaczenie nie oznacza zgo-
dy na to, co zrobił złoczyńca. Przebaczenie uwalnia 
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go od naszego potępienia, ponieważ Chrystus uwol-
nił nas od swojego potępienia. Miłość Chrystusa pły-
nie przez nas, dając nam łaskę wolności od trucizny 
rozgoryczenia.

W przypowieści Jezusa przebaczenie było w sercu 
ojca, zanim marnotrawny syn wrócił do domu. Syn nie 
mógł przyjąć przebaczenia, póki nie okazał skruchy 
z powodu swego grzesznego życia. Jednak przebacza-
jące serce ojca tęskniło za synem, zanim wykonał on 
pierwszy krok w kierunku rodzinnego domu.

Serce Boga wzbiera przebaczeniem dla Jego błą-
dzących dzieci. Choć prawdą jest, że możemy przy-
jąć Boże przebaczenie dopiero wtedy, gdy wyznamy 
nasze grzechy, to jednak nie nasze wyznanie skłania 
Boga do przebaczenia nam. Przebaczenie jest zawsze 
dostępne.

Nie możesz się wyleczyć z urazów przeszłości, jeśli 
nie pozwolisz Bogu, by wlał przebaczenie do twojego 
serca. Przyjęcie Bożego przebaczenia przez ciebie nie 
jest uzależnione od postępowania i postaw innych lu-
dzi. Jeśli ktoś zranił cię w przeszłości, a ty nadal od-
czuwasz rozżalenie z tego powodu, to pozwalasz tej 
osobie nadal niszczyć cię. Znacznie lepiej jest prze-
baczyć i zapomnieć, niż pamiętać i odczuwać gorycz. 
Znacznie lepiej jest pozwolić, by łaska Boża uleczyła 
twoje serce, a potem żyć w wolności, niż rozdrapy-
wać emocjonalne rany i tkwić myślami w przeszłości.

Apostoł Paweł wyraził to trafnie, gdy zachęcał 
chrześcijan: „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, 
serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam 
Bóg odpuścił w Chrystusie” (Ef 4,32). Jezus może 
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uleczyć nasze rany jedynie wtedy, gdy jesteśmy goto-
wi wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili.

Niektórzy mają większy problem z przebaczeniem 
sobie niż innym. Cierpimy, wiedząc, że odpowiadamy 
za ból innych. Te rany z przeszłości zagoją się jedynie 
wtedy, gdy wyrazimy skruchę z powodu popełnione-
go zła, wyznamy swoją winę tym, których skrzywdzi-
liśmy, i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by na-
prawić krzywdy. Wtedy musimy pozwolić Jezusowi, 
by nam wybaczył — i musimy wybaczyć samym sobie. 
Jeśli nieskończony, święty Bóg może nam przebaczyć, 
to powinniśmy przyjąć to przebaczenie i pozwolić, by 
uwolniło nas ono od poczucia winy.

Jest jeszcze jeden aspekt emocjonalnego uzdro-
wienia.

Musisz żyć błogosławieństwami teraźniejszości
Możesz wyleczyć rany zadane ci w przeszłości je-

dynie wtedy, gdy żyjesz błogosławieństwami teraź-
niejszości. Musisz pozwolić, by dobroć Boża dzisiaj 
usunęła urazy wyniesione z przeszłości.

Historia Joba ukazuje tę wieczną zasadę. W nieza-
winiony sposób Job utracił rodzinę, pozycję społecz-
ną, dom, przyjaciół i zdrowie. Jego życie zmieniło się 
diametralnie w ciągu krótkiego czasu. Jednak on nie 
przeklinał Boga. Z wiarą wołał: „Ja wiem, że Odkupi-
ciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Że 
potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwol-
niony od swego ciała będę oglądał Boga” (Hi 19,25-26).

W dramatycznej sytuacji Hiob oczekiwał pomocy 
od Boga. Choć nie rozumiał tego, co go spotkało, to 
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jednak ufał Panu. Gdy zsumował to, czego nauczył się 
o Bogu, zaczął mówić: „Wiem, że Ty możesz wszyst-
ko” (Hi 42,2). Wiara Joba pomimo przeciwności otwo-
rzyła Bogu drogę do działania w zdumiewający i cu-
downy sposób.

Brak wiary ogranicza Boga. Nasz niebiański Ojciec 
pragnie czynić więcej, znacznie więcej, niż możemy 
sobie wyobrazić. W Biblii znajdujemy zdumiewają-
ce świadectwo o Jobie: „Dwakroć też pomnożył Pan 
to wszystko, co Hiob posiadał. (...) I błogosławił Pan 
późniejsze lata życia Hioba bardziej niż pierwsze.  (...) 
Zmarł Hiob doczekawszy się późnej starości i lat sę-
dziwych” (Hi 42,10.12.17 BKR). Job nauczył się żyć 
błogosławieństwami teraźniejszości.

Pewna stara Chinka przyszła do mędrca i opowie-
działa mu o swoich smutkach. Szlochając, zapytała:

— Dlaczego jestem przeklęta? Dlaczego tak wielki 
jest mój smutek?

— Znajdź rodzinę, której smutek nie dotknął, i za-
pytaj jej członków o tajemnicę szczęścia — odpowie-
dział mędrzec.

Po dwóch tygodniach kobieta wróciła i rzekła:
— Panie, jestem taka szczęśliwa — powiedziała. — 

Nie ma na świecie rodziny, której nie dotknąłby smu-
tek, a ja mam tak wiele powodów do wdzięczności.

Bohaterowie wiary opisani w Piśmie Świętym wi-
dzieli Boże działanie w swoim życiu, w teraźniejszo-
ści, ale patrzyli ponad to, ku chwalebnej przyszło-
ści, gdy wszelki smutek zniknie na zawsze. Abraham 
oczekiwał miasta, „którego budowniczym i twórcą jest 
Bóg” (Hbr 11,10). Paweł wiedział, że stoczył dobry 
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bój wiary i ufnie powiedział: „Teraz oczekuje mnie 
wieniec sprawiedliwości” (2 Tm 4,7-8). Jakub powie-
dział: „Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, 
bo (...) weźmie wieniec żywota” (Jk 1,12). Piotr gło-
sił: „Oczekujemy, według obietnicy nowych niebios 
i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość” 
(2 P 3,13). Sędziwy apostoł Jan, uwięziony na wyspie 
Patmos, pisał o Bogu, który „otrze wszelką łzę z oczu 
ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, 
ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy 
przeminęły” (Ap 21,4).

Bezpieczni w obecności Jezusa doznamy ostatecz-
nego uzdrowienia. Nasz ból minie na zawsze. On otrze 
nasze łzy łagodnym dotykiem swojej miłości. Prze-
szłość odejdzie i już nigdy nie będzie nas ścigać. Nasze 
bolesne wspomnienia utracą destrukcyjną moc. Ob-
fitość niebiańskiej łaski zagoi nasze najgłębsze rany. 
Będziemy się radować na wieki w obecności Jezusa, 
a będzie to dla nas więcej niż wystarczającym zadość-
uczynieniem za wszystkie cierpienia.
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R O Z D Z I A Ł

— 8 —

METODY PRZETRWANIA  
W TRUDNYCH CZASACH

Słowo Boże — Biblia — objawia Chrystusa. Pi-
smo Święte wzmacnia naszą wiarę. Ukazuje nam 
prawdę. To ono obnaża kłamstwo. Ono przygo-

towuje nas do odparcia najsilniejszych pokus szatana. 
Bóg objawia się w swoim Słowie. Dlatego szatan nie-
nawidzi go, a wszystkie moce piekła chcą je zniszczyć.

Słowo Boże wskazuje metody przetrwania w czasach 
końca. Ukazuje nam wyraźnie, jak wytrwać w najtrud-
niejszych czasach. Ludzie opisani w Biblii odkryli te 
zasady i żyli zgodnie z nimi nawet w obliczu prześla-
dowań, uwięzienia i śmierci.

Jeśli ktoś kiedykolwiek znalazł się między ścierają-
cymi się potężnymi siłami dobra i zła, to z pewnością 
był nim apostoł Paweł. Podzielił się on z nami wiecz-
nymi prawdami, które pozwolą nam wytrwać w naj-



98

gorszym czasie. Prawdy te uwidoczniły się w stylu ży-
cia apostoła. One budowały jego wiarę, dodawały mu 
otuchy i podnosiły go na duchu w trudnych chwilach. 
Wszystkie demony nie są w stanie zniszczyć pokornego 
dziecka Bożego, które trzyma się tych zasad. Są one 
ponadczasowe i zmieniają życie człowieka.

Żyj wiarą
Pierwszą z tych wiecznych prawd znajdujemy 

w 2 Kor 3,5: „Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś 
sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest 
z Boga”. Zasada pierwsza: By nie poddać się w trudnej 
sytuacji, musimy ufać Bogu. Gdzie nie ma zaufania, 
tam nie ma duchowej siły. Zdani na siebie, jesteśmy 
zupełnie niezdolni walczyć przeciwko złu.

My nie jesteśmy silni, ale Bóg jest. Nasza moc jest 
z Niego. Życie chrześcijanina od początku do końca 
jest życiem w ufności i zależności, a nie samowystar-
czalności. Gdy czujemy się wystarczająco silni, wtedy 
tracimy wiarę. Im mniej zdolni się czujemy, tym bar-
dziej ufamy Bogu i stajemy się silni w Nim.

• Nasza sprawiedliwość nie wystarczy do zbawie-
nia, ale Jego sprawiedliwość jest wystarczająca. 
„Przecież Bóg usprawiedliwia” (Rz 8,33).

• Nasza siła nie wystarczy, by nas uratować, ale 
Jego moc jest wystarczająca. „Umie Pan wyrwać 
pobożnych z pokuszenia” (2 P 2,9).

• Nasze dobre uczynki nie wystarczą, by nas uświę-
cić, ale Jego dokonania wystarczą. „Ja, Pan, je-
stem tym, który ich uświęca” (Ez 20,12).
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• My nie potrafimy powstać z martwych, ale Jego 
moc może tego dokonać. „Jam jest zmartwych-
wstanie i żywot” (J 11,25).

• Nie możemy uczynić siebie nieśmiertelnymi, ale 
On może nas takimi uczynić. „Ja daję im żywot 
wieczny” (J 10,28).

Przez całe nasze życie nasze niedostatki są dla Chry-
stusa okazją do działania. Czasami wołamy z głębi 
serca: Jestem za słaby, by sprostać wyzwaniom życia. 
Nie jestem w stanie oprzeć się szatańskim pokusom. 
Nie umiem znosić codziennych napięć. Nie potrafię so-
bie radzić ze stresującymi sytuacjami. W każdych wa-
runkach Bóg jest tym, który daje nam siłę i zdolność.

Bóg uzdalnia nas do wytrwania i działania, gdy 
przeżywamy stresy w pracy, problemy w rodzinie, kło-
poty ze zdrowiem czy braki finansowe. On wspiera 
nas, gdy opiekujemy się rodzicami w ich starości, gdy 
borykamy się z samotnością. On daje nam siłę do ra-
dzenia sobie z wyzwaniami w szkole i jest przy nas za-
wsze, gdy czujemy się niezdolni, niekompetentni i słabi.

Marilyn Hellenburg odkryła tę zasadę, gdy czuła się 
bezsilna. Marilyn nauczała języka angielskiego w Ke-
arny State College. Rozpoczynając semestr z nową 
grupą, poprosiła wszystkich uczniów, by napisali kilka 
zdań o sobie. Oto co napisał jeden z nich, Ka Yeung 
Kwan: „Myślę, że angielski jest naprawdę nudny. Moje 
hobby to dokuczanie głupim nauczycielkom, a na-
uczycielki angielskiego są najgłupsze ze wszystkich”.

Naturalną reakcją na takie słowa byłaby obrona albo 
emocjonalne zamknięcie się w sobie. Podczas lekcji 
Kwan wygłupiał się, mamrotał coś pod nosem, zrzu-
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cał podręczniki na podłogę i bujał się prowokacyjnie 
na krześle. Bardzo przeszkadzał w prowadzeniu zajęć. 
Wieczorem Marilyn, gorliwa chrześcijanka, wyznała 
Bogu, że nie jest w stanie uporać się z tym problemem. 
Poprosiła Chrystusa, by dał jej siłę.

Gdy się modliła, przyszła jej do głowy myśl, że powin-
na starać się zobaczyć Chrystusa w Kwanie. Jak? Prze-
cież ten chłopak nie był nawet chrześcijaninem. Nadal 
prosiła Chrystusa o siłę do sprostania temu wyzwaniu.

Na kolejnych lekcjach Kwan ziewał bezczelnie i głoś-
no mówił, jak bardzo się nudzi. Żeby wyprowadzić Ma-
rilyn z równowagi, swoje pierwsze wypracowanie usiał 
wulgarnymi wyrazami. Uniemożliwiał jakiekolwiek dys-
kusje w klasie, kłócąc się o wszystko z innymi uczniami.

Pewnego dnia Marilyn przeczytała uczniom wiersz 
amerykańskiego poety Charlesa Edwina Markhama 
zatytułowany Outwitted (Przechytrzony). Zanim go 
przeczytała, powiedziała:

— Ten wiersz dedykuję Kwanowi.

Oddzielił mnie kręgiem —
Heretyk, buntownik, niegodzien uwagi.
Lecz Miłość i ja zwyciężyliśmy podstępem;
Narysowaliśmy krąg, który i jego objął.

Pewnego dnia po lekcji Kwan zapytał nauczycielkę:
— Dlaczego pani nie da sobie ze mną spokoju?... Nie 

można ludzi dopuszczać zbyt blisko siebie — po chwi-
li wyznał. — Dlatego ja zachowuję się tak, żeby ich 
zranić, zanim oni zranią mnie. Tyle razy czułem się 
odrzucony, że nie zniosę tego więcej.
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W swoim ostatnim wypracowaniu Kwan napisał: 
„Są trzy rodzaje nauczycieli: Ciekawi, ale głupi; inte-
ligentni, ale nudni oraz jednocześnie nudni i głupi jak 
moja nauczycielka angielskiego”. Gdy Marilyn to prze-
czytała, łzy napłynęły jej do oczu. Czuła, że wszystkie 
jej starania zawiodły. Modliła się: „Jezu, dodaj mi siły. 
Tyle energii poświęciłam temu młodemu człowiekowi, 
a teraz czuję się wypalona wewnętrznie”.

Gdy Marilyn wręczyła Kwanowi ocenione wypra-
cowanie, zaczęła płakać i powiedziała:

— Kwanie, ja nie potrafię uczestniczyć w czymś ta-
kim. Zależy mi na tobie. Martwię się o ciebie.

I wyszła. Gdy siedziała w pokoju nauczycielskim 
i płakała, Kwan wszedł i podał jej kartkę. Było na niej 
napisane: „Przepraszam, że sprawiłem pani ból. Nikt 
nigdy wcześniej tak się mną nie przejmował. Jeśli ma 
to coś wspólnego z pani Chrystusem, to ja też chciał-
bym Go poznać”.

We wszystkich życiowych doświadczeniach musimy 
zachować ufność. Im bardziej niezdolni się czujemy 
do czegoś, tym bardziej potrzebujemy ufności. Im bar-
dziej brakuje nam jakichś umiejętności, tym bardziej 
potrzebujemy Jego zdolności. Moce piekła nie zniszczą 
dziecka Bożego, które polega na Nim w prostej ufno-
ści. Chrystus jest naszą zdolnością, więc ufajmy Mu.

Żyj odważnie
Teraz przechodzimy do drugiej z trzech postaw, któ-

rych przykładem jest apostoł Paweł. Jego słowa sprzed 
niemal dwóch tysięcy lat przemawiają do nas, żyjących 
w XXI wieku. Były ważne wtedy, ale dzisiaj są jeszcze 
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ważniejsze. Oto te pełne nadziei słowa: „Dlatego, ma-
jąc tę służbę, która nam została poruczona z miłosier-
dzia, nie upadamy na duchu. (...) Zewsząd uciskani, 
nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie 
zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, po-
waleni, ale nie pokonani” (2 Kor 4,1.8-9).

Innymi słowy, skoro wszystkie napięcia i naciski nie 
wpędziły Pawła w przygnębienie, to z nami może stać 
się podobnie. Zasada druga: By nie poddać się w trud-
nej sytuacji, musimy zachować odwagę. W Chrystusie 
możemy zachować pewność siebie i pozytywne na-
stawienie do życia. Łaska Chrystusa umożliwia nam 
sprostanie wszystkim czynnikom powodującym stresy.

Co apostoł miał na myśli, mówiąc, że jesteśmy za-
kłopotani? Najwyraźniej i jemu życie przyniosło sze-
reg pytań pozostających bez odpowiedzi. Jest wiele 
rzeczy, których nie potrafimy zrozumieć, ale to nie 
powinno podkopywać naszej wiary. To, co wiemy, jest 
znacznie ważniejsze od tego, czego nie wiemy. Ten, 
który odmienił nasze serca, jest ważniejszy, niż pyta-
nia, na które nie znamy odpowiedzi.

Możemy być zakłopotani, uciskani, a nawet prze-
śladowani, ale nie powinniśmy upadać na duchu. Oto 
dlaczego: „Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszcze-
je, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każ-
dym dniem” (2 Kor 4,16).

Bohaterowie wiary wiedli życie pełne duchowej od-
wagi. Józef nie upadł na duchu, gdy bracia sprzedali go 
w niewolę. Mojżesz nie upadł na duchu podczas wę-
drówki po pustyni. Elizeusz nie upadł na duchu, gdy 
znalazł się w mieście oblężonym przez wrogów. Da-
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niel nie upadł na duchu, choć jako jeniec został upro-
wadzony do obcego kraju. Jeremiasz nie upadł na du-
chu, choć został uwięziony. Piotr nie upadł na duchu 
nawet pod wpływem wyrzutów sumienia z powodu 
wyparcia się Pana. Paweł, choć kamienowany, bliski 
śmierci na morzu i więziony, także nie upadł na duchu.

I my nie musimy upadać na duchu, pod warunkiem 
że nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym 
dniem. Gdy Izraelici wędrowali po pustkowiu, man-
na spadała z nieba każdego poranka w ilości odpo-
wiedniej do ich potrzeb. Bóg dostarczał im codzien-
nego pokarmu. Każdego dnia, z wyjątkiem soboty, 
Izraelici zbierali mannę. To, co zebrali, wystarczało 
im na dany dzień. Jeśli zapomnieliby zebrać mannę 
któregoś dnia, musieliby głodować.

W sercu każdego człowieka jest ukryty głód pozna-
nia Boga. Wewnętrzne pragnienie nie może zostać 
zaspokojone w żaden inny sposób. Jezus powiedział: 
„To jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedyne-
go prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego 
posłałeś” (J 17,3). Poznajemy Boga przez Jego Sło-
wo — Biblię. Bóg daje nam pokarm w swoim Słowie. 
Podobnie jak w przypadku manny, zaopatrzenie jest 
wystarczające na dany dzień. Musimy się karmić Sło-
wem Bożym codziennie.

Jest jeden doskonały sposób, by posiąść silną wiarę 
i odwagę, pozwalający nie upadać na duchu — musi-
my żyć w obecności Boga.

Robert Wong żył w obecności Boga nawet w komu-
nistycznym więzieniu. Jego wewnętrzny człowiek od-
nawiał się każdego dnia. Przez cztery lata przebywał 
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w karcerze. W więzieniu i obozach pracy spędził łącz-
nie piętnaście lat. Przez większość tego czasu człon-
kom rodziny nie wolno było go odwiedzać, a jego listy 
pisane do domu nie mogły przekroczyć stu chińskich 
znaków na miesiąc.

Robert pamiętał, że pieśń Daj mi Biblię miała 
w chińskim śpiewniku numer 115. W jednym z listów 
do domu napisał więc: „Pieśń nr 115”. Gdy jego mat-
ka otrzymała list, odgadła, że Robert próbował jej 
powiedzieć, iż chciałby otrzymać egzemplarz Biblii. 
W tym czasie władze więzienne pozwoliły bliskim Ro-
berta odwiedzać go raz w miesiącu. Odwiedzając więź-
niów, krewni przynosili im duże kostki mydła. Matka 
Roberta wydrążyła jedną z takich kostek domowego 
mydła i ukryła w niej kieszonkowy Nowy Testament.

Ta cenna Boża księga podtrzymywała na duchu 
Roberta przez kolejne dni, tygodnie i miesiące. Czer-
pał odwagę z jej kart. Jego wewnętrzny człowiek od-
nawiał się codziennie. Podobnie bohaterowie wiary 
na przestrzeni wieków czerpali odwagę ze Słowa Bo-
żego. Dzięki temu nie upadali na duchu.

Corrie ten Boom miała ojca, który prowadził zakład 
zegarmistrzowski. Corrie prowadziła księgi i wiedzia-
ła, że nie zarobili dość pieniędzy, by opłacić bieżące 
rachunki. Wtedy do sklepu przyszedł bardzo bogaty 
biznesmen i zwrócił uwagę na wyjątkowo drogi zega-
rek. Przyjrzał mu się i postanowił go kupić. Gdy za-
płacił za zegarek, powiedział:

— Kupiłem go, bo mój zegarek, choć drogi, przestał 
działać. Byłem u pewnego młodego zegarmistrza, ale 
nie potrafił go naprawić.
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— Czy mogę zobaczyć ten zegarek? — zapytał oj-
ciec Corrie.

Po kilku chwilach zegarek działał, jak należy.
— Nie potrzebuje pan już nowego zegarka, bo ten 

jest w porządku — powiedział zegarmistrz i oddał 
klientowi pieniądze.

Corrie słyszała ich rozmowę i serce w niej zamar-
ło. W jednej chwili była bliska załamania. Otucha, 
która wstąpiła w jej serce chwilę wcześniej, teraz zu-
pełnie ją opuściła. Gdy niedoszły nabywca opuścił 
sklep, zawołała:

— Tatusiu, jak mogłeś?! Wiesz, jak bardzo potrze-
bujemy pieniędzy!

— Corrie, miej odwagę. Ufaj Panu — odpowie-
dział ojciec.

W obecności Pana nabieramy odwagi i siły. W obec-
ności Pana odradza się nasza wiara i pojawia się na-
dzieja.

Żyj nadzieją i raduj się
Swoje przemyślenia na temat życia w czasach końca 

Paweł podsumował następująco: „Nie patrzymy na to, 
co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, 
co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest 
wieczne” (2 Kor 4,18). Zasada trzecia: By nie poddać 
się w trudnej sytuacji, musimy patrzeć na Boże obietni-
ce dotyczące przyszłości.

Jako chrześcijanie odwracamy wzrok od tego, co 
jest, wyglądając tego, co będzie. Oczekujemy wieczno-
ści. Płaczemy, ale wyglądamy radości. Chorujemy, ale 
oczekujemy zdrowia. Cierpimy ziemski niedostatek, 
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ale oczekujemy niebiańskiego bogactwa. Rozpaczamy, 
ale oczekujemy szczęścia. Borykamy się z ziemskimi 
problemami, ale czekamy na niebiańskie rozwiązania. 
Uciskani, oczekujemy wyzwolenia. Patrzymy nie na to, 
co widzą oczy, ale przez wiarę oczekujemy wiecznej 
radości, której nie potrafimy sobie wyobrazić.

Zapamiętajmy więc metody przetrwania w czasach 
końca, wskazane przez apostoła Pawła:

1. Nie jesteś samowystarczalny, ale Chrystus za-
spokoi twoje potrzeby. Ufaj Mu. Polegaj na Bo-
żej obecności. W trudnościach życia wiara jest 
zaufaniem Bogu jak przyjacielowi — zaufaniem 
opartym na przekonaniu, że On nigdy nie uczy-
ni nic, co byłoby dla mnie złe.

2. Nie upadaj na duchu. Żyj odważnie. Bóg zapra-
sza cię, byś w Jego obecności nabrał odwagi. Od-
waga jest zdecydowaniem, by wytrwać i nigdy się 
nie poddawać, wiedząc, że Boża moc będzie cię 
wspierać.

3. Nie patrz na to, co widzialne, ale na to, co niewi-
dzialne. Żyj nadzieją i raduj się, polegając na Bo-
żych obietnicach. Patrz nie na to, co jest dzisiaj, 
ale wyglądaj tego, co będzie jutro. To patrzenie 
w przyszłość Bożym wzrokiem. To zdolność poj-
mowania wiecznej rzeczywistości już teraz.

Bóg pragnie dać ci więcej wiary, odwagi i wizji, abyś 
mógł sprostać wyzwaniom, jakie są przed tobą. Czy 
nie zechcesz poprosić Go o to już dzisiaj?
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R O Z D Z I A Ł

— 9 —

PRZEŻYĆ ARMAGEDON

Armagedon jest dziś często poruszanym tema-
tem w Stanach Zjednoczonych. Mówią o nim 
duchowni i politycy. Hollywood posługuje się 

tym tematem, by przyciągnąć ludzi do kin. Film Ar-
magedon z Bruce’em Willisem w roli głównej przy-
niósł ponad dwieście milionów dolarów zysku. Fabuła 
filmu opowiada o dramatycznej próbie ocalenia na-
szej planety przed pewnym zniszczeniem. Przywód-
ca grupy zbuntowanych twardzieli zostaje wybrany, 
by lecieć na spotkanie asteroidy, pędzącej w kierun-
ku Ziemi z ogromną prędkością. Jego zadanie pole-
ga na wywierceniu w asteroidzie głębokiego otworu 
i rozsadzeniu jej przy pomocy ładunku nuklearnego 
umieszczonego w tym otworze.

Wydaje się, że ludzie w Ameryce nie mają dosyć szu-
mu wokół Armagedonu. Tim LaHaye i Jerry Jenkins 
ostatnią ze swoich książek z popularnej serii Left Be-
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hind zatytułowali Armageddon. Ich wydawca przezna-
czył pięć milionów dolarów na promocję tej książki.

Dziennikarze prześcigają się w poszukiwaniu sensa-
cji. Washington Post z 23 lutego 2003 roku podaje taką 
oto ocenę wojny w Iraku: „Agresja destabilizująca świat 
może doprowadzić do eskalacji konfliktów, a w miarę 
postępu zbrojeń może nawet do Armagedonu”.

W Newsweeku z 3 marca 2003 roku, tuż przed ata-
kiem Stanów Zjednoczonych na Irak, pewien psycho-
log napisał takie oto przerażające słowa: „Straszliwym 
skutkiem nieuzasadnionego, wyprzedzającego ataku 
będzie między innymi to, iż miliony muzułmanów sta-
ną się naszymi wrogami, podczas gdy mogliśmy żyć 
w pokoju. Będzie to krok w kierunku Armagedonu”. 
W felietonie redakcyjnym czasopisma Post Standard, 
ukazującym się w mieście Syracuse w stanie Nowy 
Jork, napisano: „Nietrudno obawiać się nadejścia Ar-
magedonu. Niech Bóg wybaczy nam to, co mamy za-
miar rozpętać”.

Ludzie różnie rozumieją słowo Armagedon. Ekono-
miści mówią o załamaniu się ekonomii światowej jako 
ekonomicznym Armagedonie. Ekolodzy mówią o ska-
żeniu atmosfery jako ekologicznym Armagedonie. Kli-
matolodzy przepowiadają katastrofy naturalne i znisz-
czenia, które będą następować z siłą Armagedonu.

Prasa najczęściej używa tego terminu w związku 
z niosącymi zniszczenie i śmierć kataklizmami. Choć 
termin ten jest używany w różnych kontekstach, to 
jednak w Biblii ma jedno konkretne znaczenie. A po-
nieważ jest on zapożyczony właśnie z Pisma Świętego, 
czy nie warto przyjrzeć się jego biblijnemu znaczeniu?
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Armagedon to coś więcej niż wojna na Bliskim 
Wschodzie czy spekulacje na temat przyszłości świata. 
Zrozumienie znaczenia Armagedonu jest ważne, na-
prawdę ważne w związku z naszym obecnym życiem.

Armagedon to najważniejsza z wszystkich bitew. 
Jest sumą wszystkich wojen. Dotyczy wiecznego prze-
znaczenia każdego człowieka, jaki kiedykolwiek żył 
na ziemi.

Zrozumienie znaczenia Armagedonu jest częścią 
przesłania ostatniej księgi Biblii — Apokalipsy Jana. 
Sędziwy apostoł Jan napisał tę księgę na jałowej, ska-
listej wysepce Patmos, podając nam między innymi 
taki oto obraz Armagedonu: „Czyniące cuda duchy 
demonów (...) idą do królów całego świata, aby ich 
zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszech-
mogącego. (...) I zgromadził ich na miejscu, które 
po hebrajsku nazywa się Armagedon” (Ap 16,14.16).

Ten obraz Armagedonu pochodzi wprost ze środka 
rozdziału, który przedstawia ostateczny konflikt mię-
dzy dobrem a złem — końcową bitwę między siłami 
piekła a ludem Bożym. Wojna ta zaczęła się w niebie. 
Apostoł Jan napisał: „Wybuchła walka w niebie: Mi-
chał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył 
smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już 
dla nich miejsca w niebie” (Ap 12,7-8). Rozpoczęta 
w niebie walka między Chrystusem a szatanem bę-
dzie miała swoją kulminację w ostatecznym konflikcie 
na ziemi. Wojna zaczęła się w niebie tysiące lat temu, 
ale zakończy się na ziemi zupełnym zniszczeniem sza-
tana i wszystkich piekielnych mocy zła.
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Ostatnie dni ziemi
Aby uzyskać przejrzysty obraz wydarzeń, dokonaj-

my krótkiego przeglądu tego, jak Apokalipsa Jana 
przedstawia ostatnie dni ziemi takiej, jaką znamy te-
raz:

• Trzynasty rozdział Apokalipsy Jana opisuje po-
wstanie potęgi określonej jako bestia (zwierzę), 
usiłującej ustanowić fałszywą religię, przy po-
mocy ekonomicznych restrykcji zmuszającej lu-
dzi do noszenia jej znamienia i doprowadzającej 
do tego, że nikt, kto nie ma znamienia bestii, nie 
może kupować ani sprzedawać.

• Czternasty rozdział Apokalipsy Jana zawiera 
ostatnie Boże przesłanie do ludzkości, wzywa-
jące do posłuszeństwa i oddawania czci Stwórcy, 
a nie bestii.

• Rozdziały piętnasty i szesnasty Apokalipsy barw-
nie opisują wylanie siedmiu plag i Armagedon — 
bitwę wszechczasów.

• Siedemnasty rozdział Apokalipsy Jana jest rozwi-
nięciem proroctwa z rozdziału trzynastego, sze-
rzej opisującym konflikt, którego przedmiotem 
jest prawo Boże. W konflikcie tym odstępczy Ko-
ściół zjednoczony z państwem atakuje lud Boży.

• Osiemnasty rozdział Apokalipsy przepowiada zu-
pełny upadek unii kościelno-państwowej, podle-
głej mocy bestii, a także powtarza Boże wezwanie 
do opuszczenia tego odstępczego tworu, skiero-
wane do ludu Bożego.

• Dziewiętnasty rozdział Apokalipsy Jana przed-
stawia powtórne przyjście Pana w chwale.
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• Dwudziesty rozdział Apokalipsy Jana rzuca świat-
ło na szczególny okres, zwany milenium, oraz 
ostateczny Boży sąd nad szatanem i wszelkimi 
mocami zła.

• Rozdziały dwudziesty pierwszy i dwudziesty dru-
gi Apokalipsy są podsumowaniem całej Biblii — 
mówią o stworzeniu nowego nieba i nowej ziemi. 
W ten sposób dwa pierwsze rozdziały Biblii opi-
sują stworzenie doskonałego świata, a dwa ostat-
nie jej rozdziały przedstawiają odrodzenie tegoż 
świata w jego pierwotnej doskonałości.

Jeśli mamy zrozumieć, co znaczy Armagedon, musi-
my zwrócić uwagę na szczegóły zawarte w proroctwie. 
Biblijne proroctwa mają to do siebie, że wyjaśniają 
się same. Opis Armagedonu w Apokalipsie Jana od-
powiada na trzy ważne pytania: Jak nazwana jest ta 
bitwa? Kiedy się wydarzy? Gdzie zostanie stoczona?

Według Ap 16,14, Armagedon jest wojną „w ów 
wielki dzień Boga Wszechmogącego”. Armagedon 
nie jest wojną między Stanami Zjednoczonymi i ich 
sojusznikami a państwami islamskimi. Nie jest wojną 
toczoną w jakimś pustynnym kraju Bliskiego Wscho-
du. Jest ogólnoświatową bitwą między dobrem a złem, 
kończącą odwieczną wojnę między Chrystusem a sza-
tanem. Jest ostatnią wojną na ziemi. W tej bitwie moce 
piekła usiłują zupełnie zniszczyć wierny lud Boży.

Według Ap 16,15, Armagedon nastąpi tuż przed po-
wtórnym przyjściem Jezusa. Ap 16,16 przedstawia fa-
scynujący opis tej bitwy, zawierający najważniejszy klucz 
do zrozumienia całego proroctwa: „I zgromadził ich 
na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon”.
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Dlaczego apostoł Jan dodaje, że słowo Armagedon 
pochodzi z języka hebrajskiego? Nowy Testament zo-
stał napisany w języku greckim, a nie hebrajskim. Co 
oznacza ten hebrajski termin?

Pierwsza część tego słowa pochodzi od hebrajskie-
go rzeczownika har — góra. Druga część słowa przy-
puszczalnie nawiązuje do Megiddo, miasta w dolinie 
Jezreel u podnóża góry Karmel w północnej Palesty-
nie. Co takiego wydarzyło się na tej równinie? Dla-
czego Bóg posłużył się tamtymi wydarzeniami jako 
symbolem w proroctwie na czasy ostateczne?

Odpowiedzi możemy szukać w rozdziałach czwar-
tym i piątym Księgi Sędziów. Jabin, pogański król Ka-
naanu, i Sysera, wódz jego armii, przez dwadzieścia 
lat uciskali Izraelitów. Wtedy za pośrednictwem pro-
rokini Debory Bóg powołał Baraka, aby zebrał woj-
sko i uwolnił Izraela spod władzy Jabina. Bóg pozwolił 
Izraelitom pokonać wojska poganina Jabina, mimo że 
posiadał on „dziewięćset żelaznych wozów bojowych” 
(Sdz 4,3). „Przyszli królowie i walczyli, walczyli wów-
czas królowie kananejscy w Taanak, nad wodami Me-
giddo” (Sdz 5,19). W Sdz 4,15 czytamy, że „wzbudził 
Pan popłoch u Sysery”, wodza pogańskich wojsk.

Dolina Megiddo była miejscem, w którym Bóg po-
konał wrogów Izraela. Armagedon oznacza zatem zwy-
cięstwo, a nie porażkę. Jest przesłaniem nadziei, a nie 
beznadziejności. Mówi o wyzwoleniu, a nie o klęsce.

Podczas Armagedonu opisanego w Apokalipsie 
Jana szatan stanie na czele legionów bezbożnych. 
Odstępcze, upadłe i zepsute moce religijne zjednoczą 
się z władzami państwowymi, wprowadzając najpierw 
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restrykcje ekonomiczne, by nikt nie mógł kupować 
ani sprzedawać, jeśli nie przyjmie znamienia bestii. 
Potem przyjdzie kolej na wyrok skazujący na śmierć 
wszystkich, którzy „przestrzegają przykazań Bożych 
i wiary Jezusa” (Ap 14,12). Powstanie ogólnoświatowy 
religijno-polityczny sojusz, mający na celu zgładzenie 
tych, którzy dochowują wierności Bogu. Jednak osta-
tecznie to Pan zwycięży. Przyjdzie powtórnie i znisz-
czy moce piekła. Zatriumfuje nad siłami zła. Król 
wyzwoli swój lud.

Wielokrotnie w dziejach starotestamentowego 
ludu Bożego wyglądało na to, że nie ma już ratunku 
dla Izraelitów przed ich wrogami. Wydawało się, że 
nie ma wyjścia. Jednak w chwilach zupełnej rozpaczy 
Bóg przystępował do działania. Stojąc naprzeciw ol-
brzyma Goliata i filistyńskiej armii, Dawid zawołał: 
„Wojna należy do Pana” (1 Sm 17,47).

Gdy Izraelici, lud Boży Starego Testamentu, stawa-
li naprzeciw potężnych armii pogan, „w czasie bitwy 
wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo mu zaufa-
li” (1 Krn 5,20). Psalmista wyznaje: „Opasałeś mnie 
mocą do boju, przeciwników moich rzuciłeś pode 
mnie” (Ps 18,40).

W walce przeciwko złu w naszym codziennym ży-
ciu my także potrzebujemy Pana silnego i potężnego, 
Pana potężnego w boju (zob. Ps 24,8).

Armagedon mówi o Bogu, który jest dość potężny, 
by skruszyć siły zła. Mówi o Bogu, który jest mocny 
— Bogu, który nigdy nie przegrał i nie przegra w wal-
ce z szatanem.



114

Pomoc w duchowych walkach, które cię czekają
Jaką bitwę masz przed sobą dzisiaj? Czy zmagasz 

się z jakąś straszną chorobą? Czy odbiera ci ona to, co 
najlepsze? Ostatecznie ty i Bóg zwyciężycie.

Czy toczysz bitwę o uratowanie twojego małżeń-
stwa? Nie poddawaj się. Ostatecznie ty i Bóg zwy-
ciężycie.

Czy chcesz odnieść zwycięstwo mimo życiowych 
rozczarowań? Czy czujesz się przygnębiony? Zwróć 
się do Boga w wierze. Ty i Bóg zwyciężycie.

Czy czeka cię bitwa, w której jesteś gotowy się pod-
dać? Zdaj się na Boga. Ty i Bóg zwyciężycie.

W czasach końca walka będzie szczególnie inten-
sywna. Smok zaryczy. Bestia rozpęta ucisk. Anty-
chryst będzie prześladował. Jednak Jezus przystąpi 
do walki i zwycięży. Proroctwo o Armagedonie nie 
jest przesłaniem klęski. Jest przesłaniem pocieszenia. 
Lud Boży nie musi drżeć ze strachu. Wierzący mogą 
czerpać inspirację z wiary.

Lęk paraliżuje, upośledza i poraża. Nie pozwala 
nam żyć obfitym życiem, jakie Bóg pragnie nam dać. 
Natomiast wiara wlewa nadzieję do naszych serc. Apo-
kalipsa Jana zapowiada: „Będą oni walczyć z Baran-
kiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem pa-
nów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani 
i wybrani, oraz wierni” (Ap 17,14).

Bóg zwycięży. Jezus pokona smoka — szatana. Na-
stanie dzień, gdy Jezus przyjdzie w blasku chwały. 
Sprawiedliwi zostaną wyzwoleni, a diabeł będzie po-
konany. Niewiadomą nie jest to, czy Jezus zwycięży, 
ale czy my pozostaniemy Jemu wierni.
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Rada Jezusa udzielona zborowi w Smyrnie brzmi 
echem przez wieki i tchnie nadzieją dla naszego du-
chowego życia: „Nie lękaj się cierpień, które mają 
przyjść na cię. (...) Bądź wierny aż do śmierci, a dam 
ci koronę żywota” (Ap 2,10).

Jezus udzielił tej rady zborowi w Smyrnie — obec-
nym Izmirze, drugim co do wielkości mieście Turcji. 
Smyrna była rodzinnym miastem biskupa Polikarpa, 
chrześcijańskiego przywódcy z II wieku, męczenni-
ka za wiarę.

Polikarp został aresztowany i oskarżony o wyzna-
wanie chrześcijaństwa. Zaprowadzono go na stadion 
miejski wśród wrzasku tłumu. Tłuszcza domagała się 
jego śmierci, żądając od władz, by rzucono go na po-
żarcie dzikim zwierzętom.

Przedstawiciel rzymskich władz polecił uciszyć tłum. 
Nakazał Polikarpowi przekląć Chrystusa. Staruszek 
stał wyprostowany, zbierając wszystkie siły, by wydać 
świadectwo wiary. Wreszcie powiedział: „Osiemdzie-
siąt sześć lat Mu służę, a nic złego mi nie uczynił. Jak-
że mógłbym lżyć mojego Króla, który mnie zbawił?” 
(Męczeństwo świętego Polikarpa, biskupa Smyrny).

Choć skazano go na spalenie, Polikarp wiedział 
przez wiarę, że zwyciężył. W głębi serca miał pewność, 
że wszystkie moce piekła nie mogą zniszczyć wierne-
go dziecka Bożego. Pewnego dnia wraz z wiernymi 
ze wszystkich wieków Polikarp i ty zatriumfujecie. 
Jesteśmy po zwycięskiej stronie.

Apostoł Jan napisał: „Widziałem niebo otwarte, 
a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazy-
wa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi 
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i sprawiedliwie walczy. (...) A na szacie i na biodrze 
swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów” 
(Ap 19,11.16). Prawdziwy Król wszechświata wkrót-
ce powróci na ziemię. Zło zostanie pokonane. Niebo 
zatriumfuje. Siły piekła zostaną ostatecznie unice-
stwione.

Bóg wzywa nas, podobnie jak Polikarpa, byśmy po-
zostali wierni, aż On przyjdzie. Nie czas na kompro-
misy. Nie czas na niewiarę. Wszyscy zostaliśmy we-
zwani do całkowitego zaangażowania się po stronie 
Jezusa, bo, jak mówią słowa pieśni, „nic nie odłączy 
mnie od Zbawcy”.

Zaangażuj się po Jego stronie już teraz!
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R O Z D Z I A Ł

— 10 —

„WYKONAŁO SIĘ!”

WXVII wieku sekretarz Olivera Cromwella,  
angielskiego męża stanu, został wysłany 
na inny kontynent z ważną misją dyploma-

tyczną. Pewnego wieczora zatrzymał się w starym por-
towym mieście, gdzie następnego dnia miał reprezen-
tować Cromwella podczas ważnego spotkania. Całą 
noc nerwowo obracał się z boku na bok. Nie mógł spać.

Zgodnie ze starym zwyczajem jego pokojowiec spał 
w nogach jego łoża. W środku nocy sekretarz zbudził 
pokojowca, a ten zapytał, co się stało. Sekretarz od-
powiedział:

— Martwię się, że jutro coś może pójść nie tak 
z moją misją.

— Panie, czy Bóg panował nad światem, zanim się 
urodziłeś? — zapytał służący.

— Zapewne tak.
— A czy będzie panował po twojej śmierci?
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— Z pewnością będzie.
— Więc dlaczego nie pozwolić Mu panować i teraz?
Słowa sługi poruszyły sekretarza, budząc jego wia-

rę, tak iż pewność co do błogosławieństwa Bożego za-
gościła w jego sercu.

W chwilach niepokojów i zmartwień my także mo-
żemy polegać na tej prawdzie. Bóg nas stworzył. On 
posłał swego Syna, by nas odkupił, a wkrótce Zbawca 
przyjdzie powtórnie, by zabrać nas do domu Ojca. Te 
trzy fakty mają moc odmieniania naszego życia. Na-
sza egzystencja nie jest jakimś kosmicznym przypad-
kiem. Nie jesteśmy igraszką losu. Od Księgi Rodza-
ju (pierwszej księgi Słowa Bożego) aż do Apokalipsy 
Jana (ostatniej księgi Pisma Świętego) biblijni pisarze 
wyrażają afirmację życia. Nasze życie ma sens, gdyż 
miłujący Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. 
Bóg Stwórca, który uczynił słońce, księżyc i gwiazdy, 
umiłował nas tak bardzo, iż gdy zgrzeszyliśmy, posłał 
swego Syna, by On nas odkupił. Ten sam Bóg tęskni 
za nami i nie może się doczekać, by przyjść po nas i za-
brać nas do siebie. Te trzy pocieszające prawdy zosta-
ły podsumowane w dwóch słowach: „Wykonało się!”.

Biblia odnosi to wyrażenie do czterech szczegól-
nych sytuacji. Każda z nich ma ogromne znaczenie 
dla nas, pokolenia zestresowanych i przemęczonych 
ludzi, pochłaniających coraz większe ilości leków an-
tydepresyjnych.

Te stwierdzenia mówią o naszym pochodzeniu, celu 
istnienia i wiecznym przeznaczeniu. Mówią o ogro-
dzie zwanym Edenem, wzgórzu zwanym Golgotą 
i mieście zwanym Nowym Jeruzalem. Mówią o stwo-
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rzeniu, ukrzyżowaniu i kulminacyjnym momencie 
dziejów. Mówią o poczuciu wartości, przebaczeniu 
i wyzwoleniu.

Przy stworzeniu
Choć pierwsze stwierdzenie nie zawiera dosłow-

nie wyrażenia „wykonało się!”, to jednak zawiera tę 
samą myśl. Opisując stworzenie świata, Mojżesz spra-
wozdaje: „Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz 
cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzie-
ło swoje” (Rdz 2,1-2). Gdy Bóg ukończył swoje dzie-
ło stworzenia, odpoczął. Zatem niejako powiedział: 
Wykonało się!

Najważniejszą informacją jest to, że stworzenie 
jest dziełem Boga. My nie stworzyliśmy siebie sami. 
Nie wyewoluowaliśmy. Sprawozdanie zawarte w Księ-
dze Rodzaju mówi o Stwórcy, który osobiście nadał 
kształt stworzeniu. Życie nie jest biologicznym przy-
padkiem. To Bóg jest dawcą życia, stwórcą. On trosz-
czy się o tych, których stworzył.

Nigdy więcej nie powinieneś myśleć, że nie masz 
większej wartości. Słowa pewnej piosenki brzmią: 
„Chcę, by ktoś zauważył te drobiazgi, które czynią 
mnie tym, kim jestem”. Refren piosenki mówi o prag-
nieniu, które jest w sercu każdego człowieka: „Ponad 
wszystko nie chcę pozostać nieznany”. To prawda. Nikt 
nie chce być zerem. Nikt nie chce być kosmiczną sie-
rotą. Nikt nie chce być niczym.

Bóg mówi do nas osobiście w słowach biblijnego 
sprawozdania, że ukończył swoje dzieło. On mówi: Do-
kończyłem to, co zaplanowałem wobec ciebie. Ukształ-
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towałem skomplikowany mechanizm twojego serca. 
Ukształtowałem twoje żywe komórki i złożony system 
elektrycznych i chemicznych procesów w twoim mózgu. 
Stworzyłem twoje geny i chromosomy, które czynią cię 
tym, kim jesteś.

Niedocenianie siebie jest — z naszej strony — lek-
ceważeniem miłującego, potężnego i wszechwiedzą-
cego Stwórcy, który nas stworzył. Słowa płynące z Pi-
sma Świętego przemawiają dzisiaj do naszych serc, 
mówiąc o fundamentalnej prawdzie naszego życia, że 
Bóg zaplanował nasze istnienie i powołał nas do życia:

• W Ps 33,15 psalmista mówi o Bogu, że „ukształ-
tował serce każdego” z nas.

• W Iz 62,4 prorok stwierdza: „Pan ma w tobie 
upodobanie”.

• W Iz 43,4 Bóg mówi do ciebie: „Jesteś w moich 
oczach drogi, cenny”.

• W Ps 139,17 Dawid woła: „Jak niezgłębione są 
dla mnie myśli twe, Boże”.

• W Jr 31,3 Bóg mówi: „Miłością wieczną umiło-
wałem cię”.

• W Jr 29,11 Bóg radośnie zapewnia nas: „Ja wiem, 
jakie myśli mam o was — mówi Pan — myśli o po-
koju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość 
i natchnąć nadzieją”.

Gdyby Bóg miał biurko, twój portret stałby na nim. 
Gdyby Bóg miał portfel, nosiłby w nim twoje zdjęcie. 
Gdyby Bóg miał komputer, twoja podobizna byłaby 
wygaszaczem ekranu. Gdyby Bóg miał telefon ko-
mórkowy, twoja twarz widniałaby na jego tapecie, tak 
by mógł patrzeć na nią za każdym razem, gdy telefo-
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nowałby do istot zamieszkujących najdalsze zakątki 
wszechświata.

Arystoteles powiedział: „Człowiek jest zwierzęciem 
uprawiającym politykę”. Thomas Wells powiedział: 
„Człowiek to zwierzę, które potrafi się śmiać”. Benja-
min Franklin powiedział: „Człowiek jest zwierzęciem 
posługującym się narzędziami”. Edmund Burke po-
wiedział: „Człowiek jest religijnym zwierzęciem”. Ja-
mes Boswell powiedział: „Człowiek jest zwierzęciem, 
które potrafi gotować”. Jednak Biblia stawia sprawę 
inaczej: „Stworzył Bóg człowieka na obraz swój” (Rdz 
1,27). A to wielka różnica.

James Michaelson, chrześcijański psycholog, dora-
dzał kiedyś kobiecie, która czuła się samotna i opusz-
czona. Gdy opisywała, jak się czuje, dr Michaelson nie 
mógł skupić uwagi na tym, co mówiła, gdyż na myśl 
raz po raz przychodziły mu słowa: „On uczynił nas, 
a nie my samych siebie” (Ps 100,3 Biblia gdańska). 
Ten werset biblijny pozornie nie miał związku z pro-
blemem pacjentki, ale psycholog nie potrafił uwolnić 
się od niego.

Gdy kobieta skończyła mówić, dr Michaelson po-
stanowił zacytować jej Ps 100,3. Tak więc powiedział:

— Myślę, że Bóg chce pani coś przekazać. Natchnął 
moje myśli tymi słowami: On uczynił nas, a nie my sa-
mych siebie. Czy to wydaje się pani sensowne?

Kobieta natychmiast wybuchła płaczem. Gdy nieco 
doszła do siebie, powiedziała:

— Nie mówiłam panu o tym, ale moja matka za-
szła w ciążę przed ślubem. Przez całe życie czułam się 
niechciana, jakby to nie Bóg mnie stworzył, ale jakiś 
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przypadek. Gdy pan zacytował ten werset, pierwszy 
raz w życiu uwierzyłam, że jestem Bożym stworze-
niem. Nie jestem dziełem przypadku.

Jej podejście do życia zmieniło się zupełnie, gdy zro-
zumiała, że to Bóg ukształtował ją w łonie jej matki.

Historia stworzenia, która ma początek i koniec, 
mówi o Bogu, który z miłości ukształtował każdego 
z nas z osobna. On też przypisuje nam ogromną war-
tość. Dla Niego jesteśmy wyjątkowi w całym wszech-
świecie. Ty także jesteś wyjątkowym stworzeniem. Je-
steś kimś więcej niż skórą i kośćmi, więcej niż setkami 
milionów komórek, więcej niż zbiorem tkanek, więcej 
niż systemem organów i części ciała. Jesteś wyjątkową 
osobowością stworzoną na obraz Boży. Jesteś nieza-
stąpiony. Nie ma drugiej takiej istoty jak ty w całym 
wszechświecie. Jeśli Bóg cię utraci, w Jego sercu po-
zostanie pustka na zawsze. Dlatego powiedział Izaja-
szowi: „Lud (...) sobie stworzyłem” (Iz 43,21).

Cała uwaga nieba jest skupiona na tobie. Cała moc 
nieba jest skierowana do działania dla twojego dobra. 
Taka jest natura nieskończonej miłości. Wystarczy jej 
dla wszystkich. Jest ona jak blask słońca, który oświe-
ca wszystkich ludzi, bez względu na to, jak wielu ich 
jest. Miłość Boża taka właśnie jest — nieskończona. 
Nikomu jej nie zabraknie.

Na Golgocie
Po raz drugi słowa „wykonało się!” usłyszeliśmy 

na Golgocie. Pierwsze „wykonało się!” mówi o naszej 
wartości w Chrystusie. Drugie mówi o przebaczeniu, 
akceptacji i pewności zbawienia w Chrystusie.
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Gdy Jezus zawisł na krzyżu, rozpięty między niebem 
a ziemią, krwawiący i umęczony, zawołał: „Wykonało 
się!” (J 19,30). Co się wykonało? W greckim tekście 
Nowego Testamentu wołanie Jezusa zostało oddane 
słowem tetelestai. Słynny kaznodzieja Charles Spur-
geon powiedział kiedyś: „To jedno słowo potrzebuje 
wszystkich innych słów, jakie kiedykolwiek zostały wy-
powiedziane, aby je wyjaśnić”. Ma ono wiele znaczeń.

Jezus nie wypowiedział tego słowa, by zaznaczyć 
swoją klęskę, lecz wyraził swoje zwycięstwo. Nie wy-
powiedział tego słowa w rozpaczy. Wygłosił je w trium-
fie. Nie wypowiedział tego słowa w desperacji. Wołał 
w pełni usatysfakcjonowany wykonaniem powierzone-
go Mu zadania. Jego dzieło na ziemi zostało dokona-
ne. Okup został zapłacony. Jezus wypełnił swoją mi-
sję. Zrealizował cel, w jakim Bóg posłał Go na ziemię.

To pełne mocy słowo rodzi wiele pytań w naszym 
życiu. Gdy umieramy, czy wypełniamy dzieło, jakie 
Bóg powierzył nam na ziemi? Czy celem naszego ży-
cia jest spełnianie własnych zachcianek? Czy gonimy 
za powierzchownymi przyjemnościami, czy też po-
święcamy się dla innych?

Słowo tetelestai znaczy „doprowadzić do końca”, 
„dopełnić”, „zrealizować w pełni”, a w tym kontek-
ście odnosi się do naszego odkupienia. Jezus nie po-
wiedział: Jestem skończony, ale: Wykonało się! Jego 
dzieło na ziemi zakończyło się nie porażką, ale wy-
pełnieniem szeroko zakrojonego planu. Jego śmierć 
na krzyżu oznaczała klęskę szatana.

Jezus zapłacił cenę odkupienia. Potęga szatana zo-
stała złamana; kajdany, którymi nas skuł, zostały roze-
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rwane; drzwi więzienia zostały szeroko otwarte. Jezus 
zatriumfował nad mocami piekła. Tekst starej pieśni 
chrześcijańskiej mówi: „Wzniesiony w górę oddał ży-
cie. / „Wykonało się” — zawołał. / Teraz w niebie jest 
wywyższony. / Alleluja! Jakże wspaniały jest Zbawca!”.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, niemiecki dzia-
łacz religijny, założyciel ruchu braci morawskich, napi-
sał: „Czy odważnie mam stać w Twoim wielkim dniu? 
/ Komu mam sprawę swoją powierzyć? / Ta myśl po-
chłania mnie zupełnie, / Gdy myślę o grzechu, lęku, 
winie i wstydzie”. Nie musimy bać się śmierci. Cena 
grzechu została zapłacona. W obliczu śmierci Ukrzy-
żowany niesie nam nadzieję.

W Rumunii dzieci uczą się w szkole pięknej legendy, 
która wspaniale ukazuje znaczenie ofiary Chrystusa. 
W tym kraju żył kiedyś pewien szlachcic mieszkający 
w pięknym pałacu. Miał wiele ziemi, zamki, konie, 
stada owiec i kóz oraz wiele sług. Na granicy jego 
włości mieszkał w skromnej chacie wieśniak, który 
miał kilka kóz.

Bogaty szlachcic przekupił kilku rzezimieszków 
z miasta, by w nocy ukradli kozy wieśniaka i przywie-
dli je na pola bogacza. Następnie na rynku miejskim 
publicznie oskarżono biednego wieśniaka o wypasanie 
kóz na polu bogacza i zażądano, by za karę pozbawić 
go całego majątku. Ludzie z miasta wykpili biedaka, 
a szlachcic napluł mu w twarz, po czym wygnano go, 
a on błąkał się po kraju jako żebrak.

Pewnego dnia żebrak spotkał króla objeżdżającego 
miasta królestwa. Monarcha zapytał go, dlaczego że-
brze, a on opisał, co się stało. Wtedy król kazał wręczyć 
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biedakowi dwie duże sakiewki złota — wielokrotnie 
przewyższające wartość tego, co utracił. W obecno-
ści zgromadzonych mieszkańców miasta król pochy-
lił się i pocałował biedaka w oba policzki, a następnie 
rzekł: „Mów wszystkim, że choć nikczemnik napluł 
ci w twarz, to król cię ucałował. Moim pocałunkiem 
zmazałem twoje pohańbienie”.

Na Golgocie Chrystus, Król wszechświata, dał nam 
znacznie więcej, niż kiedykolwiek utraciliśmy. Na Gol-
gocie oddał nam cały skarb swojej miłości. Ucałował 
nas w oba policzki. Gdy Jezus zawołał: „Wykonało 
się!”, zmazał pocałunkiem nasze pohańbienie. Jeste-
śmy dziećmi królestwa, zaakceptowanymi w Umi-
łowanym, ucałowanymi w oba policzki przez Króla 
wszechświata.

Wykonało się! Niewola winy, hańby, potępienia, 
lęku, grzechu i śmierci została zakończona na zawsze.

Apokalipsa Jana
Pierwsza księga Biblii (Księga Rodzaju) zaczyna 

się opisem doskonałego świata, zaś jej ostatnia księ-
ga (Apokalipsa Jana) kończy się opisem doskonałego 
świata. Apokalipsa Jana zawiera ostatnie wykonało się!

Właściwie w Apokalipsie Jana „wykonało się!” wy-
stępuje w dwojaki sposób. Po pierwsze, przy zakoń-
czeniu siedmiu plag ostatecznych, gdy „rozległ się 
ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało 
się” (Ap 16,17).

Diabeł miał swój czas. Ciemność, zniszczenie 
i śmierć dotknęły ziemię. W czasie wielkiego ucisku 
straszliwe wrzody okryły ciała bezbożnych. Rzeki i mo-
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rza zmieniły się w krew. Upadła światowa ekonomia. 
Przyroda przestała funkcjonować normalnie. Dotkli-
we fale żaru dosięgły planetę, gdy słońce zaczęło palić 
bezbożnych. Ciemność okryła ziemię, sprowadzając 
dokuczliwe zimno i powodując paniczny strach. Bóg 
cofnął swoje ramię chroniące dotąd ludzkość, a wte-
dy rozpętało się prawdziwe piekło. Jedna bezprece-
densowa katastrofa naturalna następowała za drugą. 
Plagi spadały jedna po drugiej. Na ziemi rozpętała się 
ostateczna wojna — Armagedon — gdy siły zła pod-
jęły próbę unicestwienia sprawiedliwych. Jednak Bóg 
zwyciężył, a szatan poniósł klęskę.

Co oznacza „wykonało się!” w tym kontekście? 
Oznacza, że Boże wezwania do przyjęcia zbawienia 
ustały. Wszyscy ludzie żyjący na ziemi mieli okazję 
dokonać ostatecznego, nieodwołalnego wyboru. Ten 
wybór zadecydował o ich wiecznym przeznaczeniu.

Przyjdzie dzień, w którym czas próby dla ludzko-
ści dobiegnie końca. Tego dnia każdy człowiek będzie 
miał wystarczającą wiedzę, by stanąć za Chrystusem 
albo przeciwko Niemu, a odtąd nic tej decyzji nie 
zmieni. Nawet gdyby powtórne przyjście Chrystusa 
zostało wówczas przełożone o sto czy tysiąc lat i tak 
nic by to nie zmieniło. Decyzja będzie ostateczna. Ci, 
którzy odrzucili wezwanie nieba, nie będą już mogli 
zawrócić z obranej drogi.

Dzięki Bogu ten dzień jeszcze nie nastał. Bramy 
nieba wciąż są szeroko otwarte. Niebiańskie wezwania 
nadal są przekazywane. Zaproszenie z nieba ciągle jest 
aktualne. Nasz wybór dzisiaj, by powierzyć życie Je-
zusowi Chrystusowi, zadecyduje o naszym wiecznym 
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przeznaczeniu. Decyzja, jaką dzisiaj podejmiemy, zo-
stanie utrwalona w naszym charakterze na przyszłość.

Biblia doprowadza nas do kulminacyjnego punktu 
historia ziemi wraz z drugim wykonało się! „I otrze 
wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani 
smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albo-
wiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, któ-
ry siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. 
I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdzi-
we. I rzekł do mnie: Stało się” (Ap 21,4-6).

Nigdy więcej nie będzie już głodu, zmartwienia 
i lęku. Nie będzie chorób, nieszczęść i śmierci. Nie bę-
dzie biedy, bólu i skażenia. Nie będzie smutku i cier-
pienia, łez i tragedii. Nie będzie znoju i troski. Nie 
będzie zamieszania, przemocy i wojen.

Przedstawione w Apokalipsie Jana bestia, smok 
i fałszywy prorok zostaną wrzucone do jeziora ogni-
stego. Grzesznicy zostaną unicestwieni, a sprawiedliwi 
będą na wieki zbawieni. Chrystus zatriumfuje. Święte 
miasto zstąpi z nieba na ziemię. W ten sposób powsta-
nie nowe niebo, a ziemia będzie odtworzona i odno-
wiona. Zapanuje sprawiedliwość, a wierni z wszyst-
kich wieków zamieszkają w swojej wiecznej ojczyźnie.

Czy cenisz siebie tak, jak ceni cię Jezus? Czy przyj-
mujesz Jego słowa „wykonało się!”, które wypowie-
dział na krzyżu, i pozwalasz Mu na uwolnienie cię 
od pohańbienia, winy i niewoli grzechu? Czy chcesz 
stanąć po Jego stronie, póki drzwi miłosierdzia są jesz-
cze otwarte? Czy pragniesz żyć wiecznie w ojczyźnie, 
w której Jezus będzie królował na zawsze? 
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D O D A T E K  A

LUDZIE NADZIEI…

Adwentyści dnia siódmego tworzą Kościół chrze-
ścijański, którego korzeni ideowych należy szu-
kać w czasach apostolskich oraz XVI-wiecznej 

wielkiej reformacji. Historycznie Kościół ten pojawił 
się w połowie XIX wieku. W 2018 roku miał 20,4 mln 
wyznawców (nie licząc dzieci i sympatyków) i obejmo-
wał swą działalnością 216 krajów.

Doktryna i posłannictwo
Adwentyści opierają swoją wiarę w Boga na sło-

wach i naukach Jezusa Chrystusa, które zostały zapi-
sane w Biblii (Piśmie Świętym), księdze natchnionej 
przez Ducha Świętego.

WIARA oznacza całkowite zaufanie Bogu i przy-
jęcie Jego zbawienia. Ten rodzaj ufnej wiary jest fun-
damentem wyznawanych przez adwentystów zasad. 
Żywe relacje z Bogiem (przyjaźń z Nim) są podsta-
wą ich wiary.

BIBLIA zawiera istotę prawdy o Bogu. Duch Świę-
ty natchnął pisarzy, by objawili prawdziwy charakter 
Boga i Je go wolę zbawienia każdego człowieka. Biblia 
wyjaśnia naturę Boga i wskazuje na sposób zacho-
wania Jego naśladowców, wynikający z więzi z Nim.
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EWANGELIA. Istotą poselstwa adwentystyczne-
go jest ewangelia — Boża dobra nowina o zbawie-
niu. Poprzez śmierć Jezu sa na krzyżu ludzie mogą 
nawiązać więź z Bogiem, zaufać Mu i przyjąć dar ży-
cia wiecznego.

STWORZENIE. Stworzyciel wszechświata ukształ-
tował nasz świat w ciągu siedmiu dni. Koronnym dzie-
łem aktu stworzenia jest człowiek stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże. Na zakończenie dzieła stworze-
nia Bóg ustanowił dzień siódmy, sobotę, pamiątką 
Jego twórczej mocy.

SOBOTA. Siódmy dzień tygodnia to sobota. Został 
on ustanowiony jako przypomnienie, iż Bóg jest tym, 
który stwarza i zbawia. Jest to dzień, w którym Bóg 
szczególnie zaprasza wszystkich, by przyszli i świę-
towali razem z Nim. Jezus świętował sobotę, gdy był 
na ziemi, a adwentyści podążają za Jego przykładem, 
przestrzegając w ten sposób czwartego z dziesięciu bi-
blijnych przykazań.

DRUGI ADWENT. Adwentyści żyją w oczekiwa-
niu na powtórne przyjście Chrystu sa. Będzie ono — 
jak zapowiedział Zbawiciel — rzeczywiste, widzial-
ne i ogólnoświatowe. Nie ustalają żadnej daty tego 
wspaniałego wydarzenia. Gdy Jezus powróci, zabierze 
do swego królestwa wszystkich, którzy odpowiedzieli 
na Jego ofertę przyjaźni i zbawienia, przyjmując Go 
za swego Pana i Zbawiciela.
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ŻYCIE PO ŚMIERCI A PRZYSZŁOŚĆ. Stan 
śmierci jest według nauki Pisma Świętego stanem 
niebytu i nieświadomości. Ludzie zmarli po prostu 
zasnęli na jakiś czas. Ci, któ rzy zaufali Jezusowi, zo-
staną podczas Jego powtórnego przyjścia wzbudzeni 
do życia wiecznego. Natomiast ci, którzy odrzucili 
Jego dar życia wiecznego lub zlekceważyli prawość, 
zostaną wraz z szatanem unicestwieni, a zło i grzech 
już nigdy nie powrócą na ziemię. Na świecie zapanu-
ją pierwotna harmonia i szczęście.

CHRZEST. Ci, którzy wybrali Bożą drogę życia, 
przypieczętowują swoją decyzje poprzez świadomy 
akt chrztu (zanurzenie w wodzie), biorąc za przykład 
Jezusa.

ZDROWIE. Adwentyści zawsze wierzyli, że zdro-
wie fizyczne jest ściśle związane ze zdrowiem du-
chowym. Zdrowy styl życia uważany jest przez nich 
za jeden z istotnych elementów praktycznego chrze-
ścijaństwa. Dlatego prowadzą szpitale, kluby zdrowia, 
poradnie rodzinne, antyalkoholowe, antynikotynowe 
i antynarkotykowe.

EDUKACJA. Kościół adwentystyczny posiada jeden 
z największych systemów edukacji na świecie wśród 
Kościołów protestanckich. Po przez szkolnictwo ad-
wentyści służą społeczeństwu, zapewniając edukację 
na wszystkich poziomach.



131

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ. Poprzez 
działalność prowadzoną przez Adwentystyczną Agen-
cję Pomocy i Rozwoju (ADRA), a w Polsce Chrze-
ścijańską Służbę Charytatywną (ChSCh), Kościół 
adwentystyczny oferuje praktyczną pomoc tym, któ-
rzy znaleźli się w potrzebie, troszcząc się o biednych 
i poszkodowanych.

DZIELENIE SIĘ NADZIEJĄ. Adwentyści prze-
kazują innym nadzieję poprzez koncentrowanie uwa-
gi na jakości życia. Osobiste opowiadanie o nadziei 
w Chrystusie jest istotnym aspektem ich wiary. Dzielą 
się też dobrą nowiną poprzez działalność wydawniczą, 
radiową, telewizyjną i internetową.

RELACJE. Kościół adwentystyczny utrzymuje przy-
jazne kontakty z innymi Kościołami chrześcijańskimi. 
Jego sytuację prawną w Polsce reguluje Ustawa z dnia 
30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego (Dz. U. nr 97, 23 VIII 
1995, poz. 481, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat Kościoła  
znajdziesz w internecie na stronie  

adwent.pl
https://adwent.pl/
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D O D A T E K  B

DWIE WERSJE DEKALOGU

Wbrew pozorom w chrześcijaństwie powszech-
nym nie jest znana na ogół oryginalna, to 
znaczy biblijna treść dekalogu (dziesięciu 

przykazań Bożych), taka, jaką Pan ogłosił na górze 
Synaj, lecz jego treść uproszczona, a nawet częścio-
wo zniekształcona. Stwierdzenie to może wydawać się 
szokujące, ale tak jest w rzeczywistości. Dokonajmy 
porównania dwu wersji przykazań Bożych: dekalo-
gu biblijnego i katechizmowego (tzw. formuły kate-
chetycznej).

Nie trzeba wnikliwych dociekań, aby stwierdzić wy-
stępowanie poważnych formalnych i merytorycznych 
(treściowych) różnic między obu wersjami dekalogu. 
Różnice te są następujące:

1.  Usunięcie obszernego fragmentu przykazania Bo-
żego. Przede wszystkim zauważamy całkowity 
brak w dekalogu katechizmowym zakazu kultu 
wizerunków. Zakaz ten nie jest znany szerokim 
rzeszom chrześcijan. Treść jego została wyparta 
z nauczania oraz ze świadomości religijnej wier-
nych niektórych Kościołów chrześcijańskich.

2.  Zmiana treściowa przykazania nakazującego świę-
cenie soboty. Nakaz święcenia soboty zamienio-
no na ogólny nakaz święcenia dnia świętego, któ-
rym w chrześcijaństwie powszechnym stała się, 
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zwłaszcza od czasów Konstantyna Wielkiego, 
niedziela.

Niedobrze się stało, że dekalog został naruszony, 
wszak jest to prawo nienaruszalne. Żadne przykaza-
nie tego świętego zbioru nie może być zniekształco-
ne, a tym bardziej uchylone (zob. Mt 5,17-19; Jk 2,10). 
Nauczana przez wieki formuła katechetyczna deka-
logu utrwaliła w świadomości religijnej społeczeństw 
zniekształconą wersję prawa Bożego.

Dekalog biblijny
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który wyprowadził cię 

z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał 
innych bogów obok Mnie. 

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego wize-
runku tego, co jest w górze na niebie i na dole na zie-
mi, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz 
oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, gdyż Ja, 
Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym 
synów do trzeciego i czwartego pokolenia za winy 
ojców, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję natomiast 
łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy Mnie 
miłują i przestrzegają Moich przykazań. 

Nie będziesz używał bez czci Imienia Pana, twoje-
go Boga, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, kto 
używa bez czci Imienia Pana. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Będziesz 
pracował przez sześć dni i wykonywał wszystkie swo-
je prace. Ale siódmy dzień jest szabatem dla Pana, 
twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy 
ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, 
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ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani przybysz, 
który przebywa w twoim domu. Gdyż w ciągu sześciu 
dni Bóg uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co 
w nich jest. Ale siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan 
pobłogosławił dzień szabatu i go poświęcił. 

Szanuj swego ojca i matkę, aby długie było na ziemi 
twoje życie, które Pan, twój Bóg, da tobie. 

Nie zabijaj. 
Nie cudzołóż. 
Nie kradnij. 
Nie świadcz fałszywie przeciw swemu bliźniemu. 
Nie pożądaj domu twego bliźniego, nie pożądaj żony 

twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani 
jego wołu, ani osła, ani niczego, co należy do twojego 
bliźniego” (Wj 20,2-17 Biblia ekumeniczna).

Dekalog katechizmowy (formuła katechetyczna)
 „1.  Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 2.  Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego 

nadaremno.
 3.  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4.  Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5.  Nie zabijaj.
 6.  Nie cudzołóż.
 7.  Nie kradnij.
 8.  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliź-

niemu swemu.
 9.  Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 10.  Ani żadnej rzeczy, która jego jest” (Katechizm 

Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 
1994, s. 470-471).
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Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Książka w oparciu o histo-
ryczny opis wydarzeń za-
warty w ewangeliach przed-
stawia ziemskie losy Jezusa 
z Nazaretu. Autorka z nie-
przeciętną sprawnością 
ukazuje, czasami zdumie-
wająco, a czasami wstrząsa-
jąco, dzieło Chrystusa jako 
Zbawiciela świata. Czyni to 
po mistrzowsku, w sposób 
plastyczny i  wielowątko-
wy. Wszystko to zaś umiesz-
cza na tle ówczesnych re-
aliów panujących na Bliskim 
Wschodzie. Bogato ilustro-
wana. Stron 626.

Ta książka budzi kontrower-
sje, wprawia w  zachwyt, 
przynosi ulgę. Odsłania ku-
lisy duchowego konfliktu, 
w centrum którego wszyscy 
się znajdujemy. Dzieło napi-
sane z punktu widzenia reli-
gijnej filozofii dziejów. Od-
słania kurtynę niewidzial-
nego, duchowego świata, 
w tym tajemnice przeszłości 
i przyszłości. Książka ukazu-
je także wiele zawiłych wy-
darzeń z historii chrześci-
jaństwa. Porusza prorocze 
przepowiednie Pisma Świę-
tego dotyczące czasów koń-
ca. Stron 451.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Popularnonaukowy prze-
wodnik oprowadzający czy-
telników po Mezopotamii, 
Egipcie, Persji, Palestynie, 
Transjordanii, Libanie, Syrii 
i Azji Mniejszej. Dowiadu-
jemy się z niego o najważ-
niejszych archeologicznych 
odkryciach dotyczących bi-
blijnych miejsc, szczególnie 
starotestamentowych. Au-
tor wytycza szlaki kierują-
ce do poznania najbardziej 
zachwycających obiektów 
archeologicznych Bliskiego 
Wschodu oraz prezentuje 
miejsca związane z  juda-
izmem, islamem oraz chrze-
ścijaństwem. Stron 263. 

W odkrywczy sposób au-
tor prowadzi nas rozdział 
po rozdziale przez zdumie-
wającą panoramę wszech-
światowego boju opisa-
nego w  Apokalipsie Jana. 
Ukazuje poruszający obraz 
Boga Stwórcy, który zwycię-
ża w wielkim konflikcie, jaki 
toczy się na ziemi od wie-
ków. Stron 279.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Autentyczna opowieść 
o niemieckiej rodzinie, któ-
ra w czasach II wojny świa-
towej postanowiła pozostać 
wierna swym religijnym 
przekonaniom, bez wzglę-
du na grożące jej za to kon-
sekwencje. Stron 240.

Książka powstała na  pod-
stawie wspomnień Sabura 
Arakakiego z krwawych walk 
z Amerykanami, w których 
brał udział jako członek ja-
pońskiego ruchu oporu. To 
przejmujący opis wojny wi-
dzianej oczami młodego 
człowieka. Po  ostatecznej 
kapitulacji wyspy Saipan, 
Arakaki zostaje skazany 
na śmierć przez amerykański 
sąd wojskowy. Ułaskawiony 
w 1954 roku przez prezyden-
ta Eisenhowera wraca do Ja-
ponii, gdzie zostaje... pasto-
rem adwentystycznym. Pa-
trząc wstecz na swoje długie 
i pełne niezwykłych wyda-
rzeń życie, Arakaki wspomi-
na okupację Saipanu i zasta-
nawia się nad swoim ocale-
niem. Stron 216.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Jako syn milionera Doug 
Batchelor miał wszystko, co 
można kupić za pieniądze 
— wszystko prócz szczę-
ścia. W końcu postanowił 
bawić się życiem, póki zu-
pełnie się nim nie znudzi, 
a potem odejść z fasonem. 
To, co wydarzyło się potem, 
można uznać za prawdziwy 
cud. Stron 216.

Autentyczna i elektryzują-
ca historia nastolatka Ka-
rola, syna nowojorskiego 
mafiosa. Doznana przez 
Karola moralna metamor-
foza na zawsze radykalnie 
zmienia bieg spraw rodzin-
nych i jego życia. Stron 128.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Dr Ben Carson opowia-
da o  inspirującej drodze 
od  trudnego dzieciństwa 
do  stanowiska dyrekto-
ra oddziału neurochirur-
gii. Dokonując medycz-
nych cudów, przenosi nas 
do sali operacyjnej, gdzie 
uratował setki pacjentów. 
Pełna fascynujących wyda-
rzeń książka stanowi zapis 
jego dramatycznych zma-
gań z życiowymi przeciw-
nościami. To historia wiary 
i geniuszu, które uczyniły 
autora jednym z  najwięk-
sz ych neurochirurgów 
na świecie. Stron 247.

„Jaka jest prawda o Jezusie? 
Czy był kimś więcej niż cie-
ślą z Nazaretu? Kimś więcej 
niż kolejnym wielkim na-
uczycielem? Zbadaj Rady-
kalne dowody osobiście!” 
(Josh McDowell, chrześci-
jański mówca, pisarz i mię-
dzynarodowy ewangelista, 
autor światowego bestselle-
ra Więcej niż cieśla). Stron 88.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
W naszych czasach chrze-
ścijaństwo bywa coraz czę-
ściej lekceważone, a nawet 
wyśmiewane. Skoro istnieje 
tyle mitów i kłamstw o Bogu 
i chrześcijaństwie, łatwo przy-
chodzi młodym ludziom kwe-
stionować znaczenie i pew-
ność własnych wierzeń. Jeśli 
czujesz, że sceptycznie na-
stawiony świat atakuje two-
ją wiarę, to wiedz, że nie je-
steś bezbronny. Książka daje 
wyraźne i dobrze udokumen-
towane odpowiedzi na nie-
które z najczęściej spotyka-
nych fałszywych twierdzeń 
w takich kwestiach jak: stwo-
rzenie, śmierć, Jezus, stosu-
nek Biblii do  kobiet, seks, 
homoseksualizm...
Odkryjesz, że poruszone te-
maty zainspirują cię do prze-
myślenia tego, w co wierzysz. 
Dzięki temu wzmocnisz swo-
ją postawę światopoglądo-
wą i poczujesz się pewniej-
szym swych wierzeń. Ta książ-
ka może zdopingować cię 
do obrony swoich przekonań 
w obliczu wrogo nastawio-
nych krytyków chrześcijań-
stwa. To jest prawdziwa woj-
na ideologiczna! Czy jesteś 
gotowy do bitwy? Stron 138.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

Dlaczego Bóg dopuszcza 
cierpienie, skoro jest do-
bry i wszechmogący? Czy 
nie może zrobić niczego, by 
temu przeciwdziałać? Kim 
On tak naprawdę jest? Czy 
można Mu zaufać? W czym 
objawia się sprawiedliwość, 
skoro dobrym ludziom zda-
rzają się złe rzeczy, a innym 
nieźle się powodzi? Co sta-
nie się z nami po śmierci? 
Czy istnieje życie wiecz-
ne? A  jeśli tak, jak można 
je osiągnąć? Dla autora są 
to rzeczywiście ważne py-
tania, ponieważ odpowie-
dzi na nie mają decydują-
cy wpływ na  nasze życie 
i wewnętrzny spokój. Pod-
czas lotu nad Atlantykiem 
omawia on te zagadnie-
nia w  rozmowie z  pewną 
zafrapowaną nimi osobą.  
Stron 168.

Zamówienia na publikacje prosimy kierować pod adresem:
Dział Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”

ul. Foksal 8/3
00-366 Warszawa
tel.: 22-331-98-00

e-mail: kontakt@znakiczasu.pl
księgarnia internetowa: sklep.znakiczasu.pl



Ważne prawdy
n a  t r u d n e  c z a s y

W
A

Ż
N

E P
R

A
W

D
Y

 N
A

 T
R

U
D

N
E C

Z
A

S
Y

           M
ark A

. Fin
ley

M a r k  A .  F i n l e y
Dokonywane przez nas wybory niosą ze sobą 
wieczne skutki. Przeszłość wciąż jest z nami. 
Na nasze obecne życie wpływa to, jak 
postępowaliśmy w przeszłości. Jakie decyzje 
podejmujesz dzisiaj? Jak chcesz żyć w przyszłości?

Mark A. Finley, prelegent 
programów telewizyjnych 
It Is Written w Stanach 
Zjednoczonych, przedstawia w tej 
publikacji ważne prawdy, by pomóc 
nam w podejmowaniu lepszych 
decyzji w trudnych czasach, 
w których przyszło nam żyć.  

Mamy zdolność decydowania. Dzisiaj musimy tę 
zdolność wykorzystać najlepiej, jak to możliwe. 

Książka może ci pomóc:
• odzyskać wiarę i nadzieję,
• poznać siłę modlitwy,
• uwolnić się od urazów z przeszłości,
• nauczyć się zaufania w trudnych chwilach,
• przetrwać kryzys,
• zrozumieć zapowiedzi nadchodzących wydarzeń.

       Wydawnictwo 
      „Znaki Czasu”
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