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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 spra-
wiedliwość, skoro dobrym ludziom zdarzają sie złe 
rzeczy, a innym nieźle się powodzi? Co stanie się 
z nami po śmierci? Czy istnieje życie wieczne? A jeśli 
tak, jak można je osiągnąć?

Dla autora są to rzeczywiście ważne pytania, po-
nieważ odpowiedzi na nie mają decydujący wpływ 
na  nasze życie i wewnętrzny spokój. Podczas lotu 
nad Atlantykiem omawia on te zagadnienia w roz-
mowie z pewną  zafrapowaną nimi osobą.

Dr Gerhard Padderatz studiował teologię, 
historię i komunikację społeczną. Obecnie 
mieszka w Niemczech i jest szefem agen-
cji doradczej dla przedsiębiorców. 
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Przedmowa

Żyjemy w wieku informacji. W ciągu kilku sekund
możemy mieć za pomocą internetu dostęp do niemal
każdej wiadomości. A jednak większość ludzi nie znaj-
duje odpowiedzi na naprawdę ważne życiowe pytania.

Czy istnieje Bóg? Jeżeli rzeczywiście jest miłosierny
i wszechmogący, to dlaczego dopuszcza te wszystkie
cierpienia? Czyż nie mógł albo nie może temu przeciw-
działać? Czy można Mu ufać, czy raczej powinniśmy się
Go bać? Czy ingeruje w sprawy tego świata albo w mo-
je życie? Jaką rolę pełnią aniołowie, jeżeli w ogóle ist-
nieją? Co dzieje się po śmierci? Czy grozi nam piekło?
Czy dzieje tego świata zakończą się totalnym chaosem,
czy też wszystko skończy się szczęśliwie? Czy istnieje
życie wieczne? Jeżeli tak, to jak je osiągnąć?

Dla mnie osobiście są to naprawdę ważne życiowe
zagadnienia. Wprawdzie odpowiedzi na te pytania nie
zapewnią mi codziennego chleba, ale właściwe odpowie-
dzi będą miały decydujący wpływ na moje zrozumienie
życia, na mój wewnętrzny spokój, moje emocjonalne
zdrowie i mój stosunek do innych ludzi.

Jestem przekonany, że ci ludzie, którzy znaleźli bi-
blijne odpowiedzi na te pytania, nie muszą bać się przy-
szłości. Co więcej, odpowiedzi te uwalniają nas od wie-
lu negatywnych myśli, motywują do moralnego postę-
powania i w końcu prowadzą do szczęśliwszego życia.

Wielu ludzi ukształtowało własny światopogląd,
w którym Bóg nie odgrywa żadnej roli. Smuci mnie to,
że odrzucają Pana tylko dlatego, że Go nie znają i nie
rozumieją Jego działania, uważając Go za niesprawie-
dliwego, a nawet okrutnego. Oczywiście ja także nie
wiem wszystkiego o Najwyższym oraz o Jego charak-
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terze i działaniu. Twierdzić, że się wie wszystko o Nim,
byłoby zarozumialstwem i naiwnością zarazem. Do-
świadczyłem jednak tego, że uważny i myślący czytel-
nik Pisma Świętego zrozumie więcej tajemnic, niż wie-
lu uważa za możliwe.

W ciągu wielu lat nauczyłem się nie tylko cenić Bi-
blię, ale i każdą rozmowę o Bogu. Różnorodne wątpli-
wości moich rozmówców pomogły mi jeszcze lepiej zro-
zumieć pewne sprawy.

Jako chrześcijanina, menedżera i doradcę intere-
sują mnie ludzie oraz ich poglądy na temat Boga, Bi-
blii i wiary. W czasie moich podróży zawodowych czę-
sto rozmawiam z różnymi osobami. Zazwyczaj nie trwa
to długo, ale zdarza się, że właśnie te istotne tematy są
przedmiotem naszych rozmów. Gdy okazuje się, że je-
stem człowiekiem wierzącym, wzbudza to ciekawość
u wielu moich rozmówców, co prowadzi do interesują-
cej wymiany poglądów. Dla większości ludzi w zachod-
niej Europie wykształcony i praktykujący chrześcija-
nin jest kimś bardzo egzotycznym.

Rozmowa opisana w tej książce odbyła się w cza-
sie nocnego lotu nad Atlantykiem.

Wielu moich przyjaciół pomogło mi w doborze ar-
gumentów i nadaniu kształtu tej publikacji, za co wy-
rażam im serdeczne podziękowanie.

Cieszyłbym się, gdyby ta pozycja pomogła ludziom
lepiej zrozumieć Boga i zaufać Mu oraz doprowadziła
do refleksji i zmiany poglądów na niektóre sprawy.
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Rozdział 1

Zawarcie znajomości
w czasie podróży

— Leci pani do Frankfurtu, czy wysiada pani wcze-
śniej? — zapytałem kobietę siedzącą obok mnie, gdy
zająłem swoje miejsce. Przez moment patrzyła na mnie
zdziwiona.

— Jak to? Przecież nie lądujemy po drodze.
— Owszem, ale gdyby pani chciała wysiąść wcze-

śniej, bałbym się o panią — odpowiedziałem — bo nie
widzę, by miała pani spadochron.

Roześmiała się.
Spotkaliśmy się 1 lipca 2003 roku w czasie lotu

z Pittsburgha w Stanach Zjednoczonych do Frankfur-
tu w Niemczech. O godzinie 18.00 nasz samolot wzbił
się w jasne letnie niebo. Przez osiem godzin mieliśmy
siedzieć obok siebie. Po jej pozytywnej reakcji uznałem,
że będzie skłonna do rozmowy. W dodatku szybko odło-
żyła niemiecką gazetę, którą miała na kolanach.

W czasie moich lotów chętnie rozmawiam z ludź-
mi, bo interesują mnie ich poglądy na ważne zagadnie-
nia życiowe. Gdy mam możliwość, chętnie opowiadam
o tym, czego nauczyłem się o Bogu i jakie doświad-
czenia z Nim przeżyłem.

Od mojej współpasażerki — oceniłem ją na około
60 lat — dowiedziałem się, że jest wdową i ma dorosłe-
go syna. Pochodziła z Düsseldorfu i była w odwiedzi-
nach u swojej siostry w Pittsburghu.



10

— Widzę, że się pani znowu nastroiła na Niemcy
— powiedziałem, wskazując na jej gazetę.

— Tak. A to jest nawet dzisiejsza gazeta. Ale nie
ma tu nic nowego. Jak zwykle większość to złe wieści.

— Takie są środki masowego przekazu. W Ameryce
mówi się, że złe wieści są dobrymi wieściami. To dziwne,
że większość z nas woli czytać złe niż dobre wiadomości.

Popatrzyła na mnie.
— Na czym, pana zdaniem, to polega?
— Myślę, że tego potrzebujemy. Może chcemy po-

równać tragedię innych z naszym własnym życiem,
żebyśmy się lepiej poczuli. Gdy czytamy o tych smut-
nych historiach, stwierdzamy, że my sami jesteśmy
w lepszym położeniu i mamy się dość dobrze. Ale co
się będzie działo dalej? Świat będzie lepszy czy gorszy?

— Co ma pan na myśli? — zapytała. — W sensie
moralnym, gospodarczym czy w kontekście środowiska
naturalnego?

— Ogólnie — odpowiedziałem. — Dokąd zmierza
świat? Jaka jest nasza przyszłość? Na co musimy się
nastawić jako ludzkość?

— Mam nadzieję, że nie chce pan ze mną mówić
teraz o religii — oświadczyła moja rozmówczyni rezo-
lutnie, ale grzecznie. — Ja nie wierzę w Boga.

Spodobała mi się jej bezpośredniość. Mój temat zo-
stał wywołany.

— W Boga nie wierzę… — powtórzyła powoli, ale
po krótkiej przerwie dodała: — W anioła stróża tak...,
ale nie w Boga.

Byłem zdziwiony.
— Dlaczego wierzy pani w anioła stróża?
Nie spodziewałem się, że to pytanie będzie wstępem

do tematów, którymi będziemy zajmować się przez na-
stępne godziny lotu.
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— O, mogłabym panu opowiedzieć niektóre histo-
rie z mojego życia — rozpoczęła. — Gdy miałam 19
lat, przeżyłam wraz z moimi rodzicami i siostrą wy-
padek samochodowy. Była zima i drogi były oblodzo-
ne. Ojciec stracił na zakręcie panowanie nad samo-
chodem. Nasze auto, koziołkując, zatrzymało się
na zboczu. Samochód nadawał się już tylko do kasa-
cji, ale oprócz paru zadraśnięć i guzów nikt z nas nie
był poważnie ranny. Inne zdarzenie związane było
z moim wujkiem. Dziś już nie żyje. Wówczas był
po pięćdziesiątce. Jego córka urodziła swoje pierwsze
dziecko. Gdy ją odwiedził w szpitalu, dostał ciężkiego
zawału serca. Wielkie szczęście, że na miejscu była fa-
chowa pomoc, bo gdyby nie ona, umarłby. Myślę, że te
wydarzenia nie były przypadkowe. Dlatego wierzę, że
wszyscy mamy anioła stróża.

— Ja też jestem o tym przekonany, bo Biblia w wielu
miejscach informuje o aniołach. Są oni posłańcami
Bożymi i pracują na zlecenie Stwórcy. Większość lu-
dzi ma niewielką wiedzę na ten temat.

Moja sąsiadka spojrzała na mnie, dlatego odważy-
łem się zapytać:

— Teraz jestem ciekawy, dlaczego wierzy pani
w opiekujących się nami aniołów, a nie w Boga?

By ułatwić jej odpowiedź, dodałem:
— Przypuszczam, że ma pani ku temu ważne po-

wody.



12

Rozdział 2

Dlaczego tak wielu ludzi
odtrąca Boga?

Moja rozmówczyni zastanowiła się przez chwilę i po-
wiedziała:

— Wie pan, jako dziecko byłam wychowywana przez
rodziców po chrześcijańsku. Chodziłam na religię. Są
jednak w chrześcijaństwie rzeczy, które mi przeszka-
dzają albo ich nie rozumiem. Skoro, jak się twierdzi,
Bóg jest dobry i wszechmocny, dlaczego dopuszcza tyle
cierpienia? Co winne są dzieci, że muszą tak cierpieć
w czasie wojen? Dlaczego Bóg w to nie ingeruje? Czy
On nie ma władzy? Albo dlaczego zasadził w raju drze-
wo poznania dobra i zła, ale zabronił Adamowi i Ewie
spożywać jego owoce? Dlaczego zostali ukarani śmier-
cią, gdy to uczynili? A co z piekłem? Jak mogę wierzyć
w miłosiernego Boga, który męczy ludzi w ogniu pie-
kielnym? Jako dziecko zawsze bałam się kary piekiel-
nej. I jeszcze coś: Czy to jest sprawiedliwe, że złym lu-
dziom dobrze się powodzi? Czy rzekomo sprawiedliwy
Bóg nie powinien temu przeciwdziałać? Wierzy pan
w sprawiedliwego i dobrotliwego Boga? Przykro mi, ale
ja tego nie potrafię. Wygląda na to, że nasz los jest Mu
obojętny.

Czułem jej rozgoryczenie i ze względu na jej uczu-
cia milczałem. Bolało mnie to, że mając fałszywy obraz
Boga, nie mogła w Niego wierzyć. Z drugiej strony nie
dziwiło mnie to. Będąc na jej miejscu, myślałbym tak
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samo, gdybym nie poznał Pana z innej strony dzięki
Biblii.

— Poruszyła pani ważne zagadnienia, które i mnie
od dawna nurtowały — powiedziałem. — Dużo rozmy-
ślałem nad nimi, a w Piśmie Świętym znalazłem waż-
ne informacje na ich temat, które, w połączeniu z pew-
nymi logicznymi wnioskami, pozwalają lepiej zrozumieć
Boga.

— Chyba nie ma mi pan za złe, że jestem taka scep-
tyczna?

— Naturalnie, że nie. Lubię takich rozmówców.
Prawda Boża, gdy ją poznamy, posiada swoją własną
siłę przekonywania. Jeżeli to panią interesuje, chętnie
porozmawiam z panią o niektórych tematach zawar-
tych w Biblii, dzieląc się przy tym także swoimi wła-
snymi przemyśleniami.

— Jeżeli mnie pan nie zagada… — powiedziała. —
Nie mogę znieść jednego: ludzi, którzy chcą innych na-
wracać. Ja od dawna jestem sceptyczką i nie lubię, gdy
ktoś chce mnie zagadać na śmierć. Widocznie pan też
należy do tych ludzi, którzy znaleźli kiedyś wiarę i wy-
korzystują każdą okazję, by swoje przekonania przeka-
zywać dalej.

Wyprostowała się i spojrzała na mnie. Uśmiech-
nąłem się do niej i oświadczyłem:

— Zależy mi na czymś więcej. Lubię badać moje
wnioski w rozmowie z innymi, bo na podstawie ich
zastrzeżeń i pytań sam zwykle zyskuję.

— Zastrzeżeń i pytań mam całe mnóstwo. Trafił
pan pod właściwy adres.

— Cieszę się. Ze swoim sceptycyzmem wobec Boga
nie jest pani sama — powiedziałem i zamilkłem.

Popatrzyła na mnie pytająco. Dla mnie był to znak,
by mówić dalej. Zacząłem jej opowiadać, jak w Kalifor-
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nii poznałem profesora teologii, który swoich studen-
tów prowadził przez całe Pismo Święte, stawiając za-
wsze jedno pytanie:

— Jaki obraz Boga maluje każda pojedyncza księga
Biblii?

By zebrać materiał potrzebny mu do wykładów,
poleciał z operatorem filmowym do Anglii. Tam prze-
prowadził wywiady z wieloma ludźmi, zadając jedno i to
samo pytanie: Czy pan/pani wierzy w Boga? Wielu od-
powiedziało: Jako dziecko wierzyłem/wierzyłam w Nie-
go, ale dzisiaj nie mogę.

— Jako dziecko też wierzyłam — powiedziała moja
sąsiadka. — Było tak z pewnością dlatego, że wtedy
nie wiedziałam tyle, co wiem dzisiaj.

Czułem, że znikła jej postawa obronna, więc konty-
nuowałem opowiadanie:

— Profesor pytał dalej: Jaki musiałby być Bóg, któ-
remu można by zaufać? Większość odpowiedzi brzmia-
ła: Musiałby być dobrym przyjacielem, na którym mógł-
bym polegać. Musiałby być kimś, kto zawsze jest obecny,
gdy Go potrzebuję. Musiałby być kimś, kto mnie rozu-
mie, kocha i jest dla mnie wyrozumiały. Wszystkie te
osoby opisały Najwyższego tak, jak przedstawił Go Je-
zus Chrystus i jakim faktycznie Bóg jest. Ten Bóg, któ-
rego pani odrzuciła, nie był prawdziwym Bogiem, tylko
Jego karykaturą.

— Musiał więc być jakiś powód, że ludzie Go takim
poznali — powiedziała sucho moja rozmówczyni. —
Na pewno mają złe doświadczenia z Nim. Niech pan
popatrzy na całą tę nędzę naszej planety. Gdzie tu jest
pana Bóg?
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Rozdział 3

Zło powstało w niebie.
Bunt Lucyfera i Boża reakcja

— Cała ta sprawa związana jest z aniołami, w któ-
re pani wierzy. Czy pani wie o tym, że pewnego razu
powstał wśród nich bunt?

— Nie, nigdy o tym nie słyszałam.
— Pismo Święte mówi, że istniał książę aniołów,

który po łacinie nazwany jest Lucyfer1. Jego imię zna-
czy Jutrzenka (Gwiazda Poranna). Był on niezmiernie
piękny i inteligentny. Był też najwyższym rangą anio-
łem u tronu Bożego, istotą stworzoną, ale doskonałą2.
Pewnego razu, pyszniąc się swoją pięknością i inteli-
gencją, zbuntował się przeciwko Stwórcy3.

— Jak to się stało?
— O tym Biblia nic nie mówi. Ale mnie pomogła to

lepiej zrozumieć pewna codzienna czynność. W jaki
sposób ktoś może odkryć, że jest piękny? Gdy popatrzy
w lustro i porówna siebie z innymi. Coś podobnego
musiał uczynić Lucyfer. Patrząc w lustro, uświadomił
sobie, jakie wybitne zdolności posiada w porównaniu
z innymi aniołami. Zbyt częste patrzenie w lustro albo
na samego siebie niesie wielkie niebezpieczeństwo.

— Co pan ma na myśli?

1 Zob. przyp. do Iz 14,12 BT.
2 Zob. Ez 28,14-16.
3 Zob. Ez 28,17.



16

— Lucyfer stracił z oczu Boga — swego Stwórcę,
któremu wszystko zawdzięczał — zamilkłem na chwilę
i popatrzyłem na moją rozmówczynię. — W tym tkwi
głęboka prawda. Gdy w naszym życiu stracimy z oczu
Boga, wszystko idzie źle. Często to obserwowałem i sam
tego doświadczyłem.

— Naprawdę tak pan myśli?
— Tak było w przypadku Lucyfera. W pewnym

momencie nie był zadowolony ze swojej pozycji przy
Bogu. Nie miał ku temu ważnych powodów, gdyż był
najważniejszą stworzoną istotą. Biblia mówi o zamia-
rach Lucyfera. Chciał być równy Stwórcy i panować
nad innymi aniołami4. Czy nie znamy tego wystarcza-
jąco dobrze. To żądza władzy i egoizm?

— Tak, niestety jest to bardzo powszechne zacho-
wanie.

— Samolubstwo dało początek wszelkiemu złu
we wszechświecie. Dla osoby samolubnej najważniej-
sze jest to, co dzieje się wokół niej, a kręgi jej zaintere-
sowania stają się coraz mniejsze. To jest przeciwne Bo-
żej zasadzie życia — ofiarnej miłości. W przypadku ta-
kiej miłości kręgi działania są coraz większe i obejmują
coraz to nowe osoby.

— Dlaczego więc Bóg nie zastopował od razu ego-
istycznych dążeń Lucyfera? Jest przecież wszechmogący.

— To bardzo ważne pytanie. Musimy to koniecz-
nie wyjaśnić, żeby zrozumieć postępowanie Pana. Co
musiałby uczynić Bóg, by istniała pewność, że już ni-
gdy żadne z Jego stworzeń nie zbuntuje się przeciwko
Niemu?

— Musiałby te istoty stworzyć doskonałymi, bez ja-
kichkolwiek złych skłonności.

4 Zob. Iz 14,13-14.
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— Zgodnie ze sprawozdaniem Pisma Świętego
Stwórca dokładnie tak uczynił. Lucyfer był wyraźnym
odbiciem doskonałości5. Bóg nie stworzył niedoskona-
łych aniołów, ale tylko takich ze szczególnymi darami
i wolną wolą. I właśnie dzięki wolnej woli istniała
możliwość, że mogli stanąć w opozycji do Niego —
powiedziałem to i zamilkłem.

Moja sąsiadka zastanowiła się, popatrzyła milcząco
na mnie, a potem powoli powiedziała:

— Myślę, że rozumiem, o co panu chodzi. On powi-
nien wszystkie swoje byty stworzyć bez wolnej woli.
Tylko wtedy istniałaby pewność, że nikt się przeciwko
Niemu nie zbuntuje.

— Ja też tak myślę. Wszystkie stworzone istoty
musiałyby funkcjonować jak roboty albo marionetki.
W związku z tym powstaje następne ważne pytanie:
Jeżeli Stworzyciel jest wszechwiedzącym Bogiem,
na pewno wiedział, jakie mogą być skutki tego, że swo-
je inteligentne stworzenia obdarzył wolną wolą. Dla-
czego jednak podjął to ryzyko?

— Skąd mam to wiedzieć? Chętnie bym się Boga
o to zapytała — powiedziała cicho.

— Myślę, że nie powinniśmy za wcześnie rezygno-
wać z pragnienia zrozumienia Boga. On stworzył nas
na swój obraz6, z rozsądkiem i zdolnością poznania
Go. Podejdźmy do tego pytania z drugiej strony: Co
pani najbardziej ceni w stosunkach międzyludzkich?

Kobieta zastanawiała się chwilę. W końcu powiedziała:
— Że mogę komuś zaufać, a ta osoba mi.
— Dla mnie też to jest bardzo ważne, ale jeszcze

bardziej cenię to, by być kochanym przez inną osobę.

5 Zob. Ez 28,12.15.
6 Zob. Rdz 1,27.
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— Tu ma pan rację. To jest najcenniejsze — przyznała.
— Niech mi pani pozwoli zadać osobiste pytanie.

Jak by się pani czuła jako matka, gdyby pani syn posia-
dał przycisk, którego naciśnięcie powodowałoby, że syn
mówiłby: „Mamusiu, kocham cię”?

— Naturalnie, że źle — powiedziała z naciskiem.
— To jest jasne. Bez możliwości swobodnego decy-

dowania nie ma prawdziwej miłości. Gdybym miał w rę-
ku pistolet, prawdopodobnie mógłbym panią zmusić
do wstania z fotela albo do robienia innych rzeczy. Nie
mógłbym jednak wymusić na pani tego, by mnie pani
kochała i mi ufała.

— Na pewno nie.
— Tego nie można wymusić — powtórzyłem, by moja

rozmówczyni to zapamiętała. — Miłość i zaufanie moż-
na okazywać tylko dobrowolnie. Co myśli pani o ta-
kim Bogu, dla którego ważniejsze w Jego świecie jest
umożliwienie istnienia stosunków zbudowanych na ba-
zie zaufania i miłości, zamiast tworzenia gwarancji
bezpieczeństwa?

— Tego nie rozumiem. Co to ma wspólnego z bez-
pieczeństwem?

— Mam na myśli zabezpieczenie przed buntem wo-
bec Jego panowania — wyjaśniłem. — Stosując przy-
mus i gwałt, łatwiej można się zabezpieczyć przed rebe-
lią, niż gdy obdarzymy ludzi wolnością, miłością i za-
ufaniem. To zawsze niesie w sobie pewne ryzyko. Ale
właśnie przed takim Bogiem, który w ten sposób ryzy-
kuje, by tylko zaistniały pełne miłości i zaufania sto-
sunki, mam wielki respekt. Uważam Go za wspaniało-
myślnego i mądrego.

— Z tym się zgadzam.
— Śledźmy zatem dalej historię tego buntu. Jak

Stworzyciel zareagował na machinacje Lucyfera?
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— Skąd mam to wiedzieć? Pan jest ekspertem od Pi-
sma Świętego. Jakie więc działania podjął?

— To w Biblii nie jest napisane. Ale w wielu miej-
scach Bóg opisany jest jako miłosierny, łaskawy i cier-
pliwy7. Pewnego razu, gdy objawił się Mojżeszowi, sam
siebie tak określił8. A że Bóg się nie zmienia9, możemy
wnioskować, że tak samo zareagował wobec Lucyfera.
Na pewno wyjaśniał mu, że nie ma żadnego powodu
do niezadowolenia i dążenia do większej władzy, gdyż
z zasady jest niemożliwe, aby stworzenie było równe
Stwórcy. Najwyższy na pewno oferował Lucyferowi
przebaczenie pod warunkiem, że zrezygnuje z niebez-
piecznych ambicji i będzie nadal lojalny. Może pani so-
bie wyobrazić, jak szatan mógł na to zareagować?

— Nie mam pojęcia. Teraz zaczyna to być ciekawe.
Gdybym była na miejscu Lucyfera, starałabym się Boga
sprawdzić i wybadać, jak daleko mogę się posunąć.

— Tak często postępują dzieci wobec swoich rodzi-
ców — powiedziałem. — A gdy jest się ustępliwym, czę-
sto uważane jest to za słabość. Wówczas dzieci, ale i do-
rośli czują się utwierdzeni w swoim postępowaniu. Tak
też Lucyfer, widząc łagodną reakcję Stwórcy, uznał to
za znak Jego słabości. W każdym bądź razie, jak wie-
my, nie pozwolił się odwieść od zamiaru zajęcia tronu
Bożego. Kontynuował swój bunt i pewną część anio-
łów pociągnął za sobą.

— Ale dlaczego Najwyższy nie udaremnił od razu
tego buntu i nie stłumił go w zarodku? Dlaczego nie
zabił Lucyfera i jego zwolenników, skoro wiedział, że
się już nie nawrócą?

7 Zob. Ps 86,15; 103,8.
8 Zob. Wj 34,6.
9 Zob. Hbr 1,12; Jk 1,17.
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— W tym momencie doszliśmy do bardzo ważnego
zagadnienia, które koniecznie musimy wyjaśnić, żeby
lepiej zrozumieć, dlaczego istnieje na tym świecie tyle
cierpienia i nędzy. Biblia nie odpowiada wprawdzie
na to pytanie bezpośrednio, ale wymienia niektóre ce-
chy charakteru szatana, z których możemy wywnio-
skować jego sposób postępowania. To pomoże nam zna-
leźć właściwą odpowiedź.

— Ale pan komplikuje sprawę. Dlaczego pan nagle
zaczął mówić tylko o szatanie? — wtrąciła moja są-
siadka.

— Cała sprawa z powstaniem grzechu i genezą cier-
pienia jest faktycznie skomplikowana, inaczej tak wielu
ludzi nie wątpiłoby w działanie Boże — zauważyłem.

— Ma pan rację — powiedziała moja rozmówczyni
lekko zrezygnowanym tonem.

— A teraz wracam do pani pytania. Przez swój bunt
Lucyfer sam stał się szatanem. To hebrajskie słowo zna-
czy przeciwnik albo nieprzyjaciel i określa jego stano-
wisko względem Boga. W Nowym Testamencie nazy-
wany jest głównie diabłem. To greckie słowo znaczy
oszczerca.

— Nie wiedziałam, jakie znaczenia mają te słowa.
— Chrystus pewnego razu nazwał szatana „ojcem

kłamstwa”10. Można powiedzieć, że wynalazł on kłam-
stwo. Dlatego możemy wnioskować, że szatan od po-
czątku swojego buntu wobec Boga posługiwał się kłam-
stwami, błędnymi interpretacjami i oszczerstwami.
Pierwszym ludziom powiedział, że nie umrą, jeśli zjedzą
owoc z drzewa poznania, chociaż Stwórca powiedział
coś zupełnie innego11. By zrozumieć Bożą reakcję na in-

10 J 8,44.
11 Zob. Rdz 3,4-5.
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trygi szatana, musimy najpierw odpowiedzieć na pew-
ne pytanie: W jaki sposób usunąć ze świata kłamstwa
i oszczerstwa? Niech mi pani pozwoli przytoczyć taki
absurdalny przykład: Przypuśćmy, że w pani rodzin-
nym mieście, wśród ludzi, którzy panią znają, rozpo-
wiadałbym o pani kłamstwa i oszczerstwa. Na pew-
no by to panią bardzo bolało. Przypuśćmy dalej, że mnie
pani z tego powodu zastrzeliła. Co pomyśleliby ludzie
o tym, co o pani opowiadałem?

— Pana przykład jest naprawdę absurdalny. Uwa-
żam, że moi sąsiedzi byliby zaszokowani moją reakcją,
zanim by pomyśleli o treści pańskich wypowiedzi.

— Oczywiście, nikt się po pani by tego nie spodzie-
wał. Ale czy jest możliwość, że po pewnym czasie nie-
którzy by pomyśleli: „Coś w tym musiało być, skoro
dopuściła się zabójstwa”?

— To jest możliwe.
— Moje kłamstwa zyskałyby na wiarygodności

na skutek pani reakcji. Kłamstw nie można wytępić przez
zabicie kłamcy — powiedziałem z naciskiem. — Proble-
mu, który powstał na skutek kłamstw i oszczerstw sza-
tana, nie można było rozwiązać za pomocą władzy i prze-
mocy. Nawet boska potęga nie mogła w tym wypadku
nic uczynić.

— Tak, to wydaje się zrozumiałe.
— Oprócz tego, jak dowiadujemy się z Pisma Świę-

tego, szatan działa bardzo podstępnie12, a w dodatku jego
wysiłki z pozoru wyglądają na dobre. Apostoł Paweł
napisał, że przybiera on „postać anioła światłości”13, to
znaczy, że tylko pokazuje, że ma dobre zamiary i cele.
Przy wszystkich oskarżeniach przeciwko Bogu przedsta-

12 Zob. Dz 13,10.
13 2 Kor 11,14.
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wiał się jako dobroczyńca aniołów i próbował im wmó-
wić, że pod jego rządami byłoby im lepiej niż pod pano-
waniem Stwórcy. Oczywiście, że aniołom trudno było
pojąć to wszystko, gdy Lucyfer rozpoczął swój bunt. Ni-
gdy wcześniej nie zetknęli się oni z czymś takim. Przed
jakim problemem stanęli wówczas aniołowie?

— Przepraszam, ale czy mamy teraz naukę religii?
Pan czasem zachowuje się jak nauczyciel! — powiedzia-
ła moja sąsiadka trochę podenerwowana.

— Przepraszam bardzo — powiedziałem szybko. —
Nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Próbuję tylko
panią wciągnąć w logikę toku myślenia. Nie chciałem
pani wygłaszać kazania ani przekazywać gotowych od-
powiedzi. Jedno i drugie nie pomogłoby pani lepiej po-
znać Boga.

— Rozumiem pana zamiary — złagodziła ton.
Zachęcony tym kontynuowałem rozmowę:
— Wcześniej postawione pytanie pomogło mi zrozu-

mieć ważny aspekt dotyczący wiary w Boga. Gdy Lu-
cyfer powiedział o Stworzycielu coś niezgodnego
z prawdą, aniołowie musieli zadecydować, komu powin-
ni zaufać. Zaufanie do Boga było jedną z podstaw funk-
cjonowania doskonałego wszechświata. Wiara w Pana
była tak samo niezbędna dla aniołów w niebie, którzy
Go widzieli i mogli z Nim rozmawiać, jak i dla nas
jest ważna. To, że musimy Bogu ufać, nie ma nic wspól-
nego z tym, że nie możemy Go widzieć.

— Pan mówi: musimy ufać. To słowo nie ma nic
wspólnego z wolną wolą!

— Ma pani rację — odpowiedziałem. — Słowo mu-
simy brzmi jak przymus. W tym przypadku jednak nie
o to chodzi. Chodzi o konieczny warunek, a nie o Bo-
ży przymus. Bez zaufania nie mogłaby istnieć harmo-
nia.
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— Teraz to rozumiem.
— Żeby zrozumieć reakcję Stwórcy na intrygi sza-

tana, musimy o jednym jeszcze pomyśleć: Jak wpłynę-
łoby na lojalnych aniołów i wszystkie inne inteligent-
ne istoty to, że Bóg usunąłby szatana z powodu jego
pragnień?

— Niejedno by sobie zaoszczędził — zauważyła moja
rozmówczyni.

— Ale czy rzeczywiście? Nazwijmy tę sprawę
po imieniu: Bóg wyszedłby na mordercę, bo aniołowie
nie zrozumieliby podłoża takiego działania. Jakie skut-
ki pociągnęłoby to za sobą?

— Prawdopodobnie nikt nie miałby odwagi nawet
pisnąć. Aniołowie zaczęliby się bać Boga.

— Zgadzam się z panią. W okresie wychowania
dzieci widzimy, do czego to prowadzi. Posłuszeństwo,
które jest egzekwowane przez wywieranie presji albo
napędzanie strachu, ukształtuje w dziecku charakter
buntownika.

— Znam to z doświadczenia. Byłam wychowywana
pod wielką presją. To powoduje strach. Wiem, o czym
mówię. W pewnym momencie stajemy się osobami upar-
tymi i buntowniczymi, jeżeli nie jesteśmy jeszcze zała-
mani.

Przytaknąłem i dodałem:
— W odniesieniu do Boga wyglądałoby to nastę-

pująco: Gdyby Stwórca unicestwił Lucyfera, aniołowie
służyliby Mu ze strachu, zamiast z miłości, a następ-
ny bunt byłby już zaprogramowany. Byłoby to pożywką
dla kłamstw i oszczerstw szatana. Najwyższy nie mógł
rozwiązać tego problemu przy użyciu swojej siły! Teraz
pani może sama sobie odpowiedzieć na swoje wcześniej-
sze pytanie: Dlaczego Bóg nie usunął zła, mimo że jest
wszechmogący?
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— Przez usunięcie szatana faktycznie nic by nie
zyskał. W końcu przecież aniołowie nie mieliby już ocho-
ty zwodzić Boga swoją miłością i żyć w strachu. To
samo odczuwają ludzie, którzy żyją w dyktaturze. By-
łoby tak, jakby Stwórca dolał oliwy do ognia.

— Tak samo to widzę. Problem, który powstał z po-
wodu pragnień, kłamstw i oszczerstw Lucyfera, nie
mógł być rozwiązany przy użyciu siły. Wróćmy jeszcze
raz do wcześniejszych wydarzeń. Bóg nie stworzył żad-
nego szatana, ale doskonałego anioła o imieniu Lucy-
fer, który był najwyższym rangą cherubinem14. Lucyfer
sam uczynił siebie oszczercą i nieprzyjacielem Bożym.
Wtedy powstało zło. Co Pan mógł uczynić, by usunąć je
ze świata? W jaki sposób mógł przekonać aniołów
i wszystkie inteligentne stworzenia o tym, że wszelkie
twierdzenia szatana były kłamstwem?

Moja sąsiadka patrzyła chwilę na mnie w zamy-
śleniu, aż w końcu powiedziała:

— Właściwie to Pan Bóg musiałby urządzić publicz-
ny proces. Wszystko musiałoby odbyć się tak jak w pań-
stwie prawa podczas procesu sądowego. Musiałoby na-
stąpić przedstawienie dowodów, przesłuchanie świadków
oraz przemówienia adwokatów i prokuratora. A na ko-
niec musiałoby nastąpić ogłoszenie wyroku przez przy-
sięgłych i sędziego. Kto nie ma nic do ukrycia, nie musi
się bać takiej rozprawy, szczególnie wtedy, gdy sąd jest
w stanie przedstawić wszystkie fakty.

— Dokładnie takie jest ostateczne rozwiązanie Boże
— powiedziałem. — Na końcu dziejów tego świata od-
będzie się szczegółowy proces sądowy. Ale najpierw
muszą zostać zebrane jasne dowody, żeby decyzja mogła
być jednoznaczna. Inaczej byłoby to tylko twierdzenie

14 Zob. Ez 28,14.
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przeciwko twierdzeniu, podobnie jak to jest w filmach
kryminalnych albo procesach sądowych. To znaczy, że
Bóg musiał koniecznie dać szatanowi możliwość wysu-
nięcia oskarżeń przeciwko Najwyższemu. Szatan miał
przez swoje działanie pokazać, jaki jest jego prawdziwy
charakter. Bóg mógł liczyć tylko na to, że diabeł z upły-
wem czasu sam się zdemaskuje.

— Jakie były oskarżenia szatana?
— Stwórca jest według niego samolubny, żądny wła-

dzy i niesprawiedliwy. Od swoich stworzeń żąda służ-
by, ale właściwie nic dla nich nie czyni. Bóg swoim po-
stępowaniem i reakcją wobec knowań szatana zade-
monstrował swój charakter i zasady swego panowania
przez to, że go nie zniszczył od razu, ale zareagował
w sposób miłosierny. Pan odwołuje się do rozsądku
aniołów i wszystkich inteligentnych stworzeń. Strasz-
ne skutki buntu szatana i jego sposobu rządzenia uj-
rzy ostatecznie cały wszechświat. Prawdziwy charak-
ter diabła i prawdziwy charakter Boży zostaną obja-
wione. Każde inteligentne stworzenie będzie mogło mieć
na koniec podczas sądu swój własny obraz tych spraw,
żeby wydać sprawiedliwy wyrok.

— Tego się dobrze słucha — stwierdziła moja roz-
mówczyni.

— Żeby lepiej zrozumieć działanie Boże, ważne jest
jeszcze coś. Jeden z zarzutów Lucyfera brzmi: Bóg jest
niesprawiedliwy — jednych faworyzuje, a innych upo-
śledza. Dlatego w swoim działaniu wobec diabła Pan
musi postępować sprawiedliwie. Bóg nie może korzy-
stać z jakichś praw, których równocześnie nie przyznał-
by szatanowi. On nie śmie ograniczyć działalności Lu-
cyfera! Dlatego nie może od czasu do czasu uchylić
prawa albo zapobiec skutkom działań diabła.

— To znaczy, że musi szatanowi pozwolić działać?



26

— W zasadzie tak. Dramat grzechu musi być raz
odegrany, by w końcu wszyscy ujrzeli, dokąd prowadzi
bunt przeciwko Bogu. Wszyscy muszą zrozumieć, że
Stwórca naprawdę jest miłosierny, troskliwy i zasłużył
sobie na naszą miłość i zaufanie do Niego. Całość za-
działa jak szczepienie ochronne. Gdy wszystkie proble-
matyczne zagadnienia zostaną wyjaśnione i zarazki
grzechu wytworzą dostateczną ilość przeciwciał, cały
wszechświat będzie odporny na każdą ponowną rebelię
przeciwko Bogu15.

— To brzmi nieprawdopodobnie!
— Tak, ale ja wierzę, że Zbawiciel osiągnie cel dzię-

ki swojemu sposobowi postępowania. W zasadzie jestem
wdzięczny Lucyferowi, że on rozpoczął ten bunt.

— Jak to? — zapytała zdziwiona. — To brzmi dosyć
cynicznie.

— Może tak — odpowiedziałem — ale ponieważ był
najważniejszą i najinteligentniejszą stworzoną istotą,
nikomu nigdy nie przyjdzie na myśl, że on był za głu-
pi, by przez taki bunt osiągnąć swój cel.

— Wiele pan ryzykuje takim stwierdzeniem, nawet
gdyby było ono zapewnieniem, że to wszystko już się
nie powtórzy.

— Cena jest wysoka, ale gdy Lucyfer rozpoczął swój
bunt, Bóg nie mógł inaczej postępować, jeżeli nie chciał
stracić wszystkich swoich stworzeń.

Zamyślona współpasażerka popatrzyła na mnie.
Po krótkiej przerwie zapytała:

— Kiedy ten bunt miał się rozpocząć?
— O tym Biblia nie mówi. Ale musiało to być jakiś

czas przed upadkiem naszych prarodziców, Adama
i Ewy.

15 Zob. Na 1,8-9.
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— Jeżeli chodzi o nich, też mam kilka pytań.
W tym momencie zaserwowano nam kolację.
— Krótka przerwa dobrze nam zrobi — powiedzia-

łem.
— Też tak uważam. Nazywam się Margot Naumann16

— rzekła i podała mi rękę.
Przeprosiłem, że się jeszcze nie przedstawiłem, co

też zaraz uczyniłem. W milczeniu zjedliśmy naszą ko-
lację.

16 Imię i nazwisko zostało zmienione.
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Rozdział 4

Czy istnieje UFO?
Oszustwa wysłanników szatana

Nastał późny wieczór. Niebo przybrało kolor blado-
pomarańczowy. Przez chwilę patrzyliśmy przez okna.

— To, czym zawsze zachwycam się w czasie lotu —
powiedziałem do pani Naumann — jest fakt, że w cią-
gu dnia nad chmurami zawsze świeci słońce, obojętnie
jak zachmurzone jest niebo podczas startu samolotu.
Zawsze to sobie uświadamiam, gdy jestem przygnębio-
ny w pochmurne dni. Słońce świeci zawsze, chociaż go
nie widzę. Dla mnie jest to piękny obraz Bożej miłości
i bliskości.

— Tak, nad chmurami jest zawsze pięknie — po-
wiedziała moja zamyślona rozmówczyni. — Wiele rze-
czy tutaj z góry wygląda jako małe i nieważne. Niech
pan popatrzy tam na to światło. Wygląda jak UFO.

Z uśmiechem pokazała na samolot z migającym
światłem, który oświetlony był ostatnimi promieniami
słońca. Leciał w pewnej odległości przed nami.

— Co pan myśli o UFO? — zapytała nagle. — Czy
istnieją latające talerze? Czy jest możliwe, że jesteśmy
odwiedzani przez przybyszów z innych planet? A mo-
że UFO jest tylko złudzeniem?

— Przed kilkoma tygodniami czytałem raport o sta-
nie badań w tej dziedzinie — opowiedziałem. — Wyglą-
da na to, że w obecnym czasie nawet poważni naukow-
cy są przekonani, że UFO nie jest fantazją.



29

— Ale istnieją też jakieś logiczne wytłumaczenia tego
zjawiska. Czasami jest to zorza polarna albo satelita,
a innym razem balon.

— Duży procent tego typu fenomenów można
na pewno wyjaśnić, odwołując się do zjawisk natural-
nych, ale niektóre nie mogą być wyjaśnione naukowo.
Są to dobrze udokumentowane wydarzenia, w czasie
których piloci, naukowcy albo policjanci widzieli obiek-
ty niepasujące do naszego obrazu świata. Znaleziono
i zbadano nawet ślady na ziemi mające najprawdopo-
dobniej związek z UFO.

— To znaczy, że pan wierzy w istoty pozaziemskie?
— Tak, ale nie wierzę w Marsjan albo w to, co się

widzi w niektórych filmach. Myślę, że niektóre zauważone
UFO nie są złudzeniem, a te obce istoty faktycznie nie są
z tego świata. Według Biblii aniołowie też są istotami poza-
ziemskimi. Ale oni nie są zależni w swoich podróżach ko-
smicznych od jakichkolwiek pojazdów latających. Mogą
być niewidoczni albo mogą też przyjąć postać widzialną.

— Jeżeli nie są zależni od sprzętu latającego, w ta-
kim razie jaki to ma związek z UFO? — zapytała moja
rozmówczyni.

— Możliwe, że są to zbuntowani aniołowie, którzy
przyłączyli się do szatana — wyjaśniłem. — Te istoty
mają, tak jak aniołowie lojalni wobec Stwórcy, szcze-
gólne zdolności i mogą czynić rzeczy, których my nie
potrafimy wyjaśnić.

— Tego nie rozumiem. Jeżeli źli aniołowie mogą być
niewidoczni i nie korzystają z żadnych technicznych
środków pomocy, to dlaczego by mieli przybywać do nas
jako UFO?

— Pismo Święte mówi nam, że moce zła są bardzo
zainteresowane tym, by nas oszukiwać, odprowadzać
od Boga i popychać do zguby17. Dlatego mogę sobie
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wyobrazić, że za niektórymi zjawiskami UFO kryją się
demony. Gdy byłem jeszcze dzieckiem, mając 12 albo 13
lat, moi rodzice byli zaprzyjaźnieni z pewnym starszym
panem. Nazywał się Arfst Newton Arfsten i pochodził
z niemieckiej wyspy Föhr na Morzu Północnym. Tam
poznali go w czasie swojego urlopu. Gdy jeszcze był czyn-
ny zawodowo, pracował w Kilonii i Nowym Jorku jako
docent fizyki atomowej. Był naukowcem myślącym reali-
stycznie. W Nowym Jorku zetknął się z osobami, które
zajmowały się spirytyzmem i telepatią. Dla niego były
to tylko sztuczki albo halucynacje, po prostu głupstwa.

— Ja też tak to traktuję — rzekła pani Naumann.
— Dlatego chciał swoich przyjaciół zdemaskować

— ciągnąłem dalej. — Aby przejrzeć ich sztuczki, brał
udział w ich seansach spirytystycznych.

— Co pan ma na myśli?
— Takie zebrania, podczas których obecni tam lu-

dzie nawiązują kontakt z rzekomymi duchami zmar-
łych i komunikują się z nimi.

— Słyszałam o tym. Nie są to dusze zmarłych?
— Nie, na pewno nie! — odpowiedziałem. — Chęt-

nie to pani później wytłumaczę w kontekście historii
Adama i Ewy. Biblia informuje nas, że przy takich zja-
wiskach zamiast zmarłych pojawiają się demony.

— Dobrze, przyjmuję to na razie do wiadomości
i cierpliwie poczekam na późniejsze wyjaśnienia — po-
wiedziała trochę niechętnie. — Co więc przeżył ten atomo-
wy fizyk z tym trudnym do wypowiedzenia nazwiskiem?

— Pewnego razu poruszył się stół, wokół którego
zgromadzonych było kilku mężczyzn, i jedną z nóg,
na której był umocowany przyrząd do pisania, zaczął
pisać pewne poselstwo. Docent zapewniał nas, że gwa-

17 Zob. 2 Tes 2,9-10.
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rantuje, iż nie było przy tym żadnej ludzkiej manipula-
cji. Innym razem ni stąd, ni zowąd pojawiła się postać
i stwierdziła, że jest wujkiem jednego z uczestników
seansu spirytystycznego. Stawiano jej pytania, na które
odpowiedzi znali tylko zmarły i obecny jego krewny.

— I co na to powiedział wasz znajomy? — spytała
moja sąsiadka, przesuwając się na brzeg siedzenia.

— Na skutek tych przeżyć jego obraz świata zmie-
nił się do tego stopnia, że odtąd był przekonany o ist-
nieniu zjawisk nadnaturalnych. Uwierzył w istoty po-
zaziemskie i w tamten świat.

— A co to ma wspólnego z UFO?
— Pewnego razu pan Arfsten opowiedział nam cie-

kawą historię związaną z UFO, dotyczącą spotkania
z istotami pozaziemskimi. Otóż pewien młody człowiek
w Szwecji był świadkiem nocnego lądowania UFO. Zo-
stał zabrany do tego latającego obiektu, w którym stra-
cił przytomność. Gdy odzyskał świadomość, znalazł się
wśród ludzi na seansie spirytystycznym w Kanadzie.

— Jak to mogło się stać?
— Tego pani też nie mogę wytłumaczyć. Ale ta histo-

ria wygląda na wiarygodną, dlatego że znam pana Arf-
stena. A związek UFO ze spirytyzmem nie jest dla mnie
zaskoczeniem. Demonom sprawia radość, gdy mogą nas
oszukiwać. A że mogą przyjąć każdą postać, łatwo im
przychodzi zwodzenie nas, chociażby przez zjawiska zwią-
zane z UFO czy zmarłych krewnych. Czynią to widocz-
nie bardzo chętnie, tym samym umacniając prastare kłam-
stwo szatana, które powiedział Ewie, że człowiek mimo
swojego nieposłuszeństwa Bogu jest nieśmiertelny.

Moja sąsiadka popatrzyła na mnie i rzekła:
— Jeśli chodzi o kwestię śmierci, musi mi pan to

bliżej wyjaśnić.
— Bardzo chętnie to zrobię.
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Rozdział 5

Ziemia, tchnienie życia i dusza.
Stworzenie pierwszego człowieka

— Już w historii stworzenia, zawartej w Księdze
Rodzaju, mamy informację o naturze człowieka — wy-
jaśniłem. — Jest tam napisane, że Bóg stworzył czło-
wieka „z prochu ziemi”18. To znaczy, że elementy, z któ-
rych zostaliśmy stworzeni, znajdują się wszędzie na tej
ziemi, ale Pan w szczególny sposób je uporządkował.
Struktura ważnych dla życia cząsteczek białka do dzi-
siaj jest zagadką dla naukowców. Dalej Pismo Święte
sprawozdaje, że Bóg tchnął w nozdrza człowieka „dech
życia”19.

— To znaczy, że dał mu duszę.
— Nie do końca — powiedziałem, żeby uniknąć

bezdyskusyjnego nie. — W sprawozdaniu zawartym
w Biblii gdańskiej czytamy: „I stał się człowiek duszą
żywiącą”20.

— Więc ma jednak duszę.
— Biblia nie mówi, że on otrzymał duszę, ale że stał

się duszą żyjącą. Cały człowiek określony jest w Pi-
śmie Świętym jako dusza. Kiedyś mówiło się, że w tej
wsi mieszka 200 dusz, co oznaczało 200 mieszkańców.
Pogląd, że człowiek składa się z ciała i duszy, a dusza

18 Rdz 2,7.
19 Tamże.
20 Rdz 2,7 BG.
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po śmierci opuszcza ciało i dalej żyje, pochodzi z egip-
skiej mitologii i greckiej filozofii. W Biblii nic na ten
temat nie znajdujemy.

— A co to jest dech? Czy nie jest to inne słowo
na określenie duszy?

— Dech (tchnienie) daje życie, dlatego nazywa się
dechem życia. To jest ta siła życia, która odróżnia du-
szę żyjącą od duszy zmarłej. W Starym Testamencie
dusza zmarła określona jest po prostu jako trup21.
Można to tchnienie porównać z przepływem prądu elek-
trycznego. Dzięki tchnieniu Bóg ukształtował ciało jako
ożywione. Dlatego w Biblii to samo hebrajskie słowo
użyte jest dla oddania pojęcia oddech22.

— A co to ma wspólnego ze śmiercią?
— Zmarły człowiek jest naprawdę umarłym nie tyl-

ko wówczas, gdy nie ma tchnienia, ale i gdy nie ma
jakiejkolwiek świadomości. Biblia mówi wyraźnie, że
zmarły nie ma żadnego udziału w tym, co się dzieje
na ziemi23. Dlatego umarli nie mogą się pojawiać na zie-
mi ani przekazywać żyjącym jakichkolwiek informacji.
Jestem pewien, że za zjawami spirytystycznymi kryją
się złe duchy, które chcą nam wmówić, że ci ludzie, któ-
rzy zmarli, jednak nie umarli i żyją.

— Czy w takim razie to, w co wielu ludzi wierzy,
jest nieprawdą, a mianowicie, że dusze zmarłych wstę-
pują do nieba? — zapytała trochę poirytowana pani
Naumann.

— W Biblii nic o tym nie znajdziemy — odpowie-
działem. — Ta nauka dużo później weszła do chrześci-
jaństwa.

21 Zob. Lb 6,6 BT.
22 Zob. Iz 42,5 BI.
23 Zob. Koh 9,5-6.
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— Podziwiam pańską biblijną wiarę — powiedziała
z odcieniem ironii. — Jak pan w praktyce wytłuma-
czy to, że Bóg z prochu ziemi stworzył człowieka? Przy
obecnym stanie wiedzy nie można w takie rzeczy wie-
rzyć!

— Oczywiście, że Biblia używa ludzkich sposobów
wyrażania i zrozumiałych dla człowieka obrazów, ale
jej zasadnicze wypowiedzi dotyczące stworzenia człowie-
ka pokrywają się w pełni z naszymi współczesnymi
odkryciami w dziedzinie nauk przyrodniczych — po-
wiedziałem. — Jeżeli to panią interesuje, mogę to krót-
ko wyjaśnić, a następnie przejdziemy do kwestii zwią-
zanych z pierwszymi ludźmi na ziemi.

— Jestem ciekawa, jak mi to pan znowu będzie
chciał wyjaśnić. — Pani Naumann trochę drwiąco po-
patrzyła na mnie i dodała: — Jestem naprawdę cieka-
wa. Słucham.

— Historia stworzenia została napisana 3500 lat
temu, dlatego nie użyto w niej współczesnych wyrazów
i zwrotów naukowych — zacząłem. — Gdy Stwórca
uczynił pierwszego „człowieka z prochu ziemi”24, zna-
czyło to, że użył składników, które wszędzie można spo-
tkać, ale je w wyższym stopniu uporządkował. Dziś
możemy to ująć w ten sposób: Bóg włożył informację
w tę materię. Współcześni naukowcy w znacznym stop-
niu zgłębili zasady dziedziczenia. Okazało się, że ilość
zakodowanej informacji w genach jest zdumiewająca.
Jest daleko większa niż ilość dat w kilkudziesięcioto-
mowej encyklopedii. Bogu udało się to wszystko zako-
dować w cząsteczkach DNA naszych chromosomów. Są
one mikroskopijne.

— No i? — wtrąciła wyzywająco.

24 Rdz 2,7.
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— Nowoczesna informatyka, która rozwinęła się
w związku z udoskonalaniem komputerów, uczy nas,
że ani materia, ani czas nie mogą przekazać informacji.
Informacje zawsze są zakodowane na jakimś material-
nym podłożu, np. za pomocą liter na stronach gazety
czy książki, na taśmach wideo, na płytach CD lub DVD
itp. Ale tylko informacja może przekazać informację —
ani materia, ani czas nie mogą tego zrobić. Chciałbym
to zobrazować za pomocą dwóch przykładów. Na pla-
ży fale mogą zostawić różne wzory, ale nigdy nie na-
piszą słowa, obojętnie jak długo byśmy czekali. Ale gdy
na brzegu morza znajdziemy pocztę butelkową, jeste-
śmy pewni, że ktoś inteligentny napisał tekst tam za-
warty. Te wyrazy na kartce nie powstały dlatego, że
butelka długo pływała w morzu. Jeżeli czytamy coś głę-
bokiego, jesteśmy przekonani, że napisał to ktoś inteli-
gentny.

— Ale co to ma wspólnego z biblijnym sprawozda-
niem?

— Powszechny pogląd naukowy, zgodnie z teorią
ewolucji, głosi, że wszystkie żywe istoty powstały w cią-
gu miliardów lat z pierwotnej i nieożywionej materii.
Tym samym twierdzi się, że materia i dużo czasu wy-
zwalają ogromną ilość informacji. Ale zgodnie z zasa-
dami informatyki jest to niemożliwe, gdyż tylko infor-
macja może przekazać informację, a źródło informacji
musi posiadać więcej informacji, niż przekazuje dalej.
Ta ilość informacji w chromosomach nie mogła w żad-
nym razie powstać przypadkowo. Jeżeli w materiale
genetycznym człowieka zakodowana jest tak ogromna
ilość informacji, to źródło, z którego pochodzi, musi
zawierać jeszcze więcej informacji. A że to źródło przez
informację stworzyło osobę, to myśląc w sposób logicz-
ny, samo musiało być osobą. Taką osobą, która posiada
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więcej informacji, niż my wszyscy ludzie razem. Tą osobą
jest Bóg. I dokładnie to mówi nam sprawozdanie biblij-
ne. Bóg w zwykłą materię, w elementy, które znajdują
się w ziemi, wprowadził taki porządek, że powstało ludz-
kie ciało, w które tchnął dech życia i stało się ono istotą
żywą25.

W czasie moich wyjaśnień zniknął z twarzy pani
Naumann prowokacyjny wyraz. Wyglądała na zakło-
potaną.

— Zaskoczyło to panią?
— Samo w sobie brzmi to logicznie — zauważyła

krótko. — A co zgodnie z Biblią działo się dalej z czło-
wiekiem?

25 Zob. Werner Gitt, Logos oder Chaos, Neuhausen 1980, s. 152.
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Rozdział 6

Zakaz w raju.
Ludzka wolność i śmierć

— Bóg stworzył ogród, raj, w którym ludzie mogli żyć.
Mieli się rozmnażać i zamienić całą ziemię w taki raj.

— Tam też znajdowało się drzewo poznania, z któ-
rego nie było wolno ludziom spożywać owoców. Właści-
wie dlaczego? Zawsze chciałam się tego dowiedzieć. Nie
było to ograniczenie ich wolności?

— Na pierwszy rzut oka tak to może wyglądać. Ale
kryje się za tym coś o wiele więcej. Odpowiedź na py-
tanie, dlaczego zabronione było spożywanie tych owo-
ców, jest bardzo ważna, by zrozumieć Boga i nędzne
położenie, w jakim ludzie obecnie się znajdują. Na po-
czątku Pismo Święte sprawozdaje o wielu drzewach
w raju, których owoce cudownie smakowały i zarów-
no Adam, jak i Ewa mogli z nich jeść według własne-
go wyboru26. W ogrodzie było też „drzewo życia”27. Spo-
żywanie jego owocu zapobiegało starzeniu się i jakiej-
kolwiek chorobie ludzkiej. Było to coś w rodzaju ta-
bletki nieśmiertelności i wiecznej młodości, o której wy-
nalezieniu marzą dzisiaj naukowcy. Ludzie musieli spo-
żywać owoce z tego drzewa, by żyć wiecznie. Tylko
z drzewa poznania nie wolno im było jeść28.

26 Zob. Rdz 2,16.
27 Rdz 2,9.
28 Zob. Rdz 2,17.
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— Widocznie owoce obu drzew były podobne i bar-
dzo smakowicie wyglądały. Zgodnie z jakimi zasadami
mieli postępować pierwsi ludzie?

— A jak pani myśli? Gdy pani matka kiedyś do pani
mówiła: Rób to, ale tego nie możesz robić, czego od pa-
ni oczekiwała?

— Posłuszeństwa.
— Ale na jakiej podstawie?
— Że jej ufam.
— Tak samo mieli postępować pierwsi ludzie —

na podstawie zaufania do Boga. Zaufania, które pro-
wadzi do posłuszeństwa. Zaufanie było konieczne, mimo
że widzieli Boga i mogli z Nim rozmawiać. Ale On nie
wywierał na nich żadnego przymusu. Mogli sami decy-
dować o swoim wyborze.

— To jest bardzo dziwny rodzaj wolności — zauwa-
żyła moja rozmówczyni. — Gdy z niej skorzystam, zo-
stanę ukarana śmiercią!

— Nie do końca tak to funkcjonuje. Raczej jest to
tak jak z możliwością zeskoczenia z wieżowca. Gdy
człowiek spadnie na ziemię, umiera. Czy to jest kara?

— Ale ma pan ciekawe porównania!
— Może inny przykład. Prawdopodobnie musiała

pani przekonywać swojego syna, żeby nie dotykał gorą-
cej płyty pieca.

— Pewnie, inaczej by się poparzył.
— Jak pani na niego wpłynęła, by tego nie robił?
— Groziłam mu laniem.
— Dlaczego pani to robiła?
— Dlatego że jeszcze nie rozumiał, co to znaczy po-

parzyć sobie palce.
— Jaka jest różnica między zdaniem: „Gdy dotkniesz

płyty pieca, poparzysz się”, a zdaniem: „Gdy dotkniesz
płyty pieca, dostaniesz lanie”?
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— To pierwsze jest zapowiedzią, a to drugie groźbą.
— O czym pani mówiła w swojej zapowiedzi?
— O tym, co się stanie.
— Czyli przedstawiła pani skutki działania, a mó-

wiąc dokładnie, skutki, którym pani nie mogła zapo-
biec, chyba że byłaby pani tak szybka, by uchwycić rękę
syna jeszcze centymetr nad płytą.

— Na pewno nie zdążyłabym.
— W jednym zdaniu zapowiada pani nieodwracal-

ny skutek, a w drugim nieuniknioną karę. Mogła pani
przecież zrezygnować z cielesnej kary. Z czym można
porównać zapowiedź Bożą, przedstawioną Adamowi
i Ewie, że umrą, gdy spożyją owoc z drzewa poznania?

— Co znowu pan ma na myśli?
— Wychodzimy z założenia, że Bóg dał człowieko-

wi życie. On jest źródłem życia i utrzymuje je za po-
mocą tchnienia życia29. Co się stanie, gdy odwrócimy
się od Stwórcy?

— Nie rozumiem, co pan ma na myśli.
— Gdy pani w swoim pokoju w nocy zgasi świa-

tło, co się dzieje?
— Oczywiście robi się ciemno.
— Ma pani w swoim mieszkaniu też kontakt, by

włączać ciemność?
— Pewnie że nie. Mam tylko kontakty, by zapalać

światło, a nie ciemność — odpowiedziała, śmiejąc się.
— Ja też nie mam — powiedziałem z uśmiechem.

— Gdy światło zgaśnie, pozostaje tylko ciemność. Co
pozostanie, gdy odłączymy się od źródła życia?

— Ostatecznie śmierć — powiedziała powoli.
— Tak, temu nie może zapobiec nawet sam Bóg, bo

życie jest tylko u Niego. On nie zagroził Adamowi

29 Zob. Ps 36,10; 104,29.
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i Ewie jakąś samowolną karą. Zapowiedział jedynie
nieunikniony skutek, któremu On sam nie mógł zapo-
biec.

— A jednak Stwórca nie musiał posadzić w raju
drzewa poznania! — stwierdziła pani Naumann. —
A zresztą oni nie wiedzieli w ogóle, co to znaczy śmierć!

— Czy pani synek wiedział na początku, co to zna-
czy poparzyć sobie palce?

— Oczywiście, że nie. Dopiero później boleśnie tego
doświadczył.

— Na jakiej podstawie synek miał przestrzegać
tego, co pani mu powiedziała?

— Powinien mi zaufać.
— Dała mu pani powód do tego, by nie ufał matce?
— Starałam się świadomie unikać dawania mu po-

wodów do braku zaufania.
— Tak samo Bóg na pewno nie dał Adamowi i Ewie

powodu do nieufności, ale z drugiej strony wiele po-
wodów, by Go miłowali. A jeżeli kogoś kocham, chęt-
nie robię to, co mu się podoba albo o co mnie prosi,
albo do czego mnie wzywa.

— Ale bezpieczniej byłoby, gdyby tego drzewa po-
znania tam nie było — stwierdziła pani Naumann.

— Oczywiście ma pani rację. W takim razie, czy
Bóg chciał naszych prarodziców rozgniewać albo do-
świadczyć? A może kryje się za tym coś więcej?

— No niech pan mówi.
— Sama może pani wyciągnąć wnioski, gdy weźmie

pani pod uwagę bój, jaki się toczy między Bogiem a sza-
tanem. Poprzednio stwierdziliśmy, że wszyscy anioło-
wie w niebie musieli zadecydować, czy chcą ufać Stwór-
cy i być Mu wiernymi, czy nie, oraz że Bóg musiał wo-
bec szatana pozostać sprawiedliwym. Z tego bezwarun-
kowo wyłaniają się konsekwencje w odniesieniu do te-
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go, jak Najwyższy musi obchodzić się ze wszystkimi
swoimi inteligentnymi stworzeniami, jeżeli chce pozo-
stać sprawiedliwym.

— Pan sądzi, że wszyscy muszą zadecydować, czy
chcą pozostać Bogu wierni? Czyli drzewo poznania było
pewnego rodzaju testem, by stwierdzić, po której stro-
nie stanie Adam i Ewa?

— Tak. Ale był to też nakaz uczciwości i sprawie-
dliwości wobec szatana, żeby ludzie mogli zadecydować,
czy pozostać po stronie Bożej, czy przejść na stronę
diabła. Do tego służył zakaz spożywania owocu z drze-
wa poznania dobra i zła.

— Cudownie ułożony plan. Nigdy o tym nie słysza-
łam w czasie nauki religii. Szkoda.

— Ale Bóg miał jeszcze inne zamiary związane z tym
zakazem. To drzewo miało przypominać pierwszym lu-
dziom, że On jest właścicielem ogrodu i całej ziemi,
a oni tylko zarządcami30. Wszystko należało do Nie-
go, a nie do ludzi. W ten sposób Stwórca chciał im
uświadomić ich granice i przez to zapobiec powstaniu
u nich samolubstwa, które też było powodem buntu
szatana.

— To jest jasne.
— I jeszcze jedno. Adam i Ewa byli wprawdzie stwo-

rzeni z doskonałymi skłonnościami, ale nie z dosko-
nale rozwiniętym charakterem. By nasz charakter mógł
się kształtować, musimy podejmować moralne decyzje.
To są decyzje, przy których nie chodzi o to, czy jem
pomarańczę, gruszkę czy banana, ale decyzje między
dobrem a złem, miedzy prawem a nieprawością. Dzię-
ki drzewu poznania Bóg dał ludziom możliwość podej-
mowania takich decyzji. W ten sposób, nie grzesząc,

30 Zob. Rdz 2,15.
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mogliby z biegiem czasu udoskonalić swój charakter,
aż zło nie byłoby dla nich żadną atrakcją.

— Byłoby to możliwe?
— Na pewno. Po pierwsze było to konieczne, żeby

ludzie byli poddani próbie, tak jak wszystkie inteligent-
ne istoty w kosmosie. Po drugie drzewo to spełniało
istotne i pozytywne funkcje wychowawcze dla ludzi —
podsumowałem to jeszcze raz, bo uważałem, że jest to
bardzo ważne.

— Nie do końca rozumiem zagadnienie decyzji
moralnych — powiedziała z pewnym wahaniem pani
Naumann.

Szukałem trafnego przykładu i po kilku sekundach
znalazłem go.

— Ma pani syna… — rozpocząłem.
— Tak, ma teraz 39 lat. Ale co to ma do rzeczy?
— Przypuśćmy, że cofnęliśmy się w czasie. Pani syn

ma sześć lat. Bardzo go pani kocha i nie chciałaby pani,
żeby przebywał w złym towarzystwie i stał się narko-
manem. By temu zapobiec, nie wolno mu wychodzić
z domu aż do 25. roku życia. Uczy go pani w domu,
zabraniając mu kontaktów z rówieśnikami i pilnując
go, by nie oglądał telewizji. Co się stanie, gdy mając 25
lat, zostanie wypuszczony z domu?

— Będzie absolutnie nieprzystosowany do życia.
— Czy nie zszedłby wtedy na złą drogę o wiele szyb-

ciej, dlatego że za mało był wyćwiczony w podejmowaniu
decyzji moralnych i rozróżnianiu między dobrem a złem?

— Tak, na pewno!
— Czy przypadkiem nie miałby pani za złe, że był

przez panią manipulowany i była pani tyranem, bo przez
to nigdy nie mógł się nauczyć sam podejmowania wła-
ściwych decyzji? Czy krewni i władze nie postawiliby
pani tego samego zarzutu?
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— Na pewno pozbawiliby mnie prawa do opieki
nad synem.

— Bóg chciał dla pierwszych ludzi wszystkiego
najlepszego. W ogrodzie było mnóstwo drzew, z któ-
rych mogli jeść, ile tylko chcieli. Nie byli w ogóle zależ-
ni od owoców z drzewa poznania, w przeciwieństwie
do owoców z drzewa żywota, z którego musieli jeść.

— Nie mogę zrozumieć, dlaczego było zabronione
spożywanie owoców akurat z drzewa poznania? Pozna-
nie jest czymś dobrym. Czyżby Bóg nie chciał, żeby lu-
dzie się uczyli i stawali się mądrzejszymi?

— Owszem, chciał. Zasadniczo nie chodziło tu
o większą wiedzę. To drzewo zawsze nazwane jest w Pi-
śmie Świętym drzewem poznania dobra i zła31. Oprócz
tego poznanie w Biblii ma też związek z doświadcze-
niem. Spożywanie tego owocu nie przyniosłoby im do-
datkowej wiedzy, ale doświadczenie na własnym ciele
tego, co jest dobre i co jest złe. Tego doświadczenia chciał
im Bóg zaoszczędzić.

— Widocznie Mu się to nie udało.
— Niestety. Raczej szatanowi udało się zwieść lu-

dzi, by spożyli ten owoc.
— Jak on to zrobił?
— Pismo Święte sprawozdaje, że wąż przy drzewie

poznania dobra i zła odezwał się do Ewy i zapytał ją,
czy Stwórca nie zabronił im jeść ze wszystkich drzew
tego ogrodu32.

— Na przykładzie tej historii o wężu widać wyraźnie,
że w Biblii są bajki. Mówiący wąż? Gdzie żyje taki gad?

— Tak, to faktycznie jest ciekawe. Znowu znaleźli-
śmy się w ważnym punkcie zwrotnym. Albo odrzucimy

31 Zob. Rdz 2,9-17.
32 Zob. Rdz 3,1.
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Biblię jako niegodną zaufania, bo są w niej napisane
jakieś dziwne rzeczy, albo będziemy badali ją głębiej,
wysilając nasz umysł i odkrywając ważne prawdy
na dzisiaj. Co chciałaby pani teraz zrobić?

— Czy pan do tej pory nie zauważył, że jestem tym
zainteresowana?

— Przepraszam panią, ale źle się wyraziłem. Chcia-
łem zapytać, czy kontynuujemy rozmowę, czy też woli
pani zrobić przerwę, by trochę pospać.

— O śnie nie myślę. Ta rozmowa podniosła u mnie
na tyle poziom adrenaliny, że nie jestem senna. Chęt-
nie bym się czegoś napiła — zauważyła pani Naumann.

Właśnie w tej chwili zbliżała się obsługa samolotu
z wodą i sokiem pomarańczowym. Oboje sięgnęliśmy
po kubki.
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Rozdział 7

Niezdany egzamin.
Upadek pierwszych rodziców
i jego skutki

— Niech pan mówi dalej — zaczęła po przerwie,
podejmując rozmowę. — Jestem ciekawa, co pan znowu
zrobi z tą bajeczną historią.

— Ależ to w ogóle nie o to chodzi. Jestem pewny,
że za pomocą kilku wskazówek może pani doszukać się
w niej istotnych prawd.

— Więc niech mi pan to przybliży.
Teraz byłem pewny, że możemy ten trudny temat

kontynuować. Chciałem pani Naumann jeszcze niektó-
re rzeczy opowiedzieć. Pewne pytania, które postawiła
na początku, wciąż jeszcze czekały na odpowiedź.

— Myślę, że jest już jasne, że szatan zwiódł Ewę.
W jakiej roli występował w całej tej historii?

— Pewnie jako wąż.
— Co uczynił?
— Albo się przebrał, albo zamaskował.
— Możemy też powiedzieć, że posłużył się narzędziem

albo medium. Wtedy wąż przemówił. I co to jest?
— Bajka, już mówiłam.
— A jeśli faktycznie tak było?
— Wtedy to byłby cud.
— Zgadza się. A co chciał wąż spowodować przez

swoją wypowiedź?
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— Nie wiem, co wąż powiedział.
Nadszedł czas, by przeczytać tę wypowiedź z Pisma

Świętego. W czasie podróży zawsze mam przy sobie kie-
szonkową Biblię. Czytanie jej daje mi siłę i nadzieję
na każdy dzień.

— Chwileczkę — rzekłem, wyjmując Biblię i otwie-
rając ją na pierwszej stronie. — Tutaj, w Księdze Ro-
dzaju, opisana jest ta historia. Wąż „rzekł do kobiety:
Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich
drzew ogrodu wolno wam jeść?”33. A wcześniej Stwór-
ca powiedział: „Z każdego drzewa tego ogrodu możesz
jeść”34. Co tym samym spowodował szatan?

— Dlaczego postawił pan takie dziwne pytanie?
Wiem, co się przez to rozumie. On zasiał wątpliwość.

— Przykro mi, że to panią zirytowało — powiedzia-
łem. — Chciałem się tylko upewnić, czy nasze myśli są
w tym samym punkcie. Wówczas szatan obrał tę samą
taktykę, którą często stosuje i dzisiaj. Po pierwsze ni-
gdy nie przychodzi osobiście, ale zawsze wykorzystuje
jakieś zastępcze narzędzie, przeważnie innych ludzi.
Po drugie czyni cuda, żeby przyciągnąć naszą uwagę.
Rzekomi zmarli ukazujący sie w czasie seansów spiry-
tystycznych to jeden z przykładów. Po trzecie podaje
w wątpliwość Słowo Boże i sieje w nas nieufność wo-
bec Wszechmogącego. Po czwarte jego celem zawsze jest
doprowadzić nas do nieposłuszeństwa wobec Bożych
przykazań i przeciągnąć nas na swoją stronę. Patrząc
na to w ten sposób, okazuje się, że w tej na pozór
bajecznej historii tkwią ważne prawdy dla nas także
dzisiaj.

— Tak, brzmi to zupełnie logicznie.

33 Rdz 3,1.
34 Rdz 2,16.
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— Tutaj czytamy też, jak szatan próbował Ewę
zwieść do grzechu: „Na to rzekł wąż do kobiety:
Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zje-
cie z niego, otworzą się wasze oczy i będziecie jak Bóg,
znający dobro i zło”35. Czy nie są to ponętne obietnice:
nieśmiertelność, większa wiedza oraz bycie jak Stwór-
ca? Czy to ostatnie nie brzmi znajomo?

— Co pan ma na myśli?
— Poprzednio opowiadałem pani, że Lucyfer chciał

być równy Bogu. Teraz próbuje swoje własne pragnie-
nie podsunąć ludziom.

— I robi to skutecznie.
— Bóg powiedział: „Gdy tylko zjesz z niego,

na pewno umrzesz”, wąż natomiast stwierdził: „Na
pewno nie umrzecie”36. To kłamstwo nie mogło być bar-
dziej prymitywne. Ale czasem najbardziej zuchwałe kłam-
stwa są najbardziej skuteczne.

— W zuchwałych kłamstwach mój mąż był mistrzem
świata — rzekła moja rozmówczyni i roześmiała się.
— Ale wracajmy do Ewy.

— Oczywiście. O czym mogła wówczas myśleć Ewa?
— Kto ma rację?
— W jaki sposób mogła się tego dowiedzieć?
— Spróbować owocu. Ale to byłoby dla niej zgubne.
— Właśnie. Nie musiała próbować, ale musiała pod-

jąć decyzję: Komu powinna zaufać — Bogu czy wężowi?
I znowu zaufanie odgrywa decydującą rolę. Na czym
właściwie polegał grzech Ewy?

Pani Naumann pomyślała przez chwilę i powiedziała:
— To było nadużycie zaufania wobec Boga i ego-

izm. Ale Ewa od razu nie umarła. Czy szatan nie miał
jednak trochę racji?

35 Rdz 3,4-5.
36 Rdz 2,17; 3,4.
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— Ani trochę. Niech jeszcze raz pani popatrzy
na obietnice węża. W czym miał on faktycznie rację?

Moja rozmówczyni jeszcze raz przeczytała te wier-
sze w mojej Biblii.

— No tak, z poznaniem zła. Albo jak pan powie-
dział, z jego doświadczeniem.

— Jaka była taktyka szatańska?
— Mieszanie prawdy z kłamstwem.
— I to czyni szatan aż do dzisiaj, zresztą z wiel-

kim powodzeniem.
— Powoli zaczynam rozumieć, dlaczego Pismo Świę-

te jest dla pana taką interesującą księgą.
— W tym miejscu Biblii można jeszcze odkryć coś

więcej. Z Adamem miała się rzecz inaczej. O nim nie
ma na razie mowy. Adam pojawia się bezpośrednio
potem i widzi Ewę z nadgryzionym owocem w ręce.
Prawdopodobnie zaraz zrozumiał, co to znaczy
dla niego — że ją utraci! Przed jaką decyzją stanął
Adam?

— Czy także zjeść owoc? Straszny wewnętrzny kon-
flikt. Gdy nie zje, straci Ewę. Gdy zje, straci Boga, ale
będzie razem z Ewą. Biedny Adam — rzekła moja są-
siadka, uśmiechając się.

— Czy nie dotyczyło to przede wszystkim miłości?
Kogo Adam miłował bardziej — Boga czy Ewę? Oczywi-
ście, że dobrze jest kochać swojego współmałżonka, ale
prawdopodobnie zna pani największe przykazanie, jak
je nazwał Jezus.

— Niech mi pan pomoże. Jakie to było przykazanie?
— Przykazanie, które nakazuje kochać Boga „z ca-

łego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli
swojej, i z całej siły swojej”37. To jest największe przy-

37 Mk 12,30.



49

kazanie, które Adam złamał. Jego grzech polegał na nie-
dostatecznej miłości do Pana. Przekroczenie zakazu
spożywania owocu było tylko tego skutkiem. Ciekawe
jest, kogo czyni się odpowiedzialnym w Nowym Testa-
mencie za cierpienie, która na nas spadło w wyniku
przestępstwa naszych prarodziców. Kto zdaniem pani
ponosi za to większą odpowiedzialność?

— No, ostatecznie wąż, ale potem... — pomyślała
przez moment — to jednak Ewa.

— Adam nie został zwiedziony jak Ewa38, tylko
zgrzeszył świadomie. Grzech pierwszych ludzi polegał
na niedostatecznym zaufaniu i niedostatecznej miłości
do Boga. Przypuszczam, że pani też przeżyła albo za-
obserwowała, jakie skutki może mieć nadużycie zaufa-
nia i miłości w małżeństwie.

— Tak, przez to wiele małżeństw uległo rozbiciu.
— Czy pani już rozumie, że przez upadek w grzech

stosunek ludzi do Boga w zasadniczy sposób się zmienił?
— Nie, jeszcze nie.
— Po przeżyciu z kimś jakiegoś ostrego konfliktu

ludzie często mówią: Ta osoba dla mnie umarła. Biblia
nazywa to śmiercią duchową, gdyż człowiek nie ma żad-
nej łączności z Bogiem. W tym sensie Adam i Ewa fak-
tycznie umarli od razu, a w sensie cielesnym dopiero
później. Tutaj niewątpliwie widzimy skutki przerwanej
łączności ze Stworzycielem.

— Ale co by było, gdyby Adam i Ewa nie zjedli owo-
cu z drzewa poznania? Wtedy nie skorzystaliby ze swo-
jej wolności.

— Najlepszą rzeczą byłoby, gdyby wykorzystali
swoją wolność w podejmowaniu decyzji, ufając Bogu,
a nie spożywając owocu z drzewa poznania. Do dzi-

38 Zob. Rz 5,14; 1 Tm 2,14.
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siaj ludzie żyliby w raju. Nie byłoby żadnych intryg,
sporów, wojen, chorób i śmierci. Przypatrzmy się bli-
żej tym skutkom grzechu, bo z nich wyłania się dalsze
postępowanie Boże celem zlikwidowania nędzy ludzkie-
go losu. Biblia sprawozdaje, że Adam i Ewa skryli się
przed Panem, gdy ich odwiedził w raju39. Strach zastą-
pił miłość. Gdy Bóg zapytał ich o przestępstwo, które-
go się dopuścili, Adam złożył winę na Ewę, a ta swoją
winę na węża. Ciekawa jest wypowiedź Adama: „Ko-
bieta, którą mi dałeś…”40. Na kogo właściwie mężczy-
zna zrzucił winę?

— Na Stworzyciela.
— I to jest typowe dla nas do dzisiaj. Zrzucamy

winę na Boga, choć sami zawiniliśmy.
— Ja tak nie robię, bo nie wierzę w Niego.
Świadomie nie zareagowałem na tę uwagę pani

Naumann. Czasami słyszę, jak niektórzy niewierzący
ludzie pytają: Skoro ludzki niewypał spowodował kata-
strofę, czemu Bóg temu nie zapobiegł?

— Wróćmy do upadku. Znikła jedność między Ada-
mem i Ewą. Potem zauważamy, że nieposłuszeństwo
wobec Boga wypaczyło ich charakter i pogorszyło ich
wzajemne relacje. To nieposłuszeństwo oznaczało ko-
niec ich rajskiego życia. Odtąd praca wiązała się z po-
tem i trudem, pojawiły się ból i choroby41. Ludzie stali
się śmiertelni. Na pewno zna pani wypowiedź Bożą,
która często jest cytowana na pogrzebach: „Prochem
jesteś i w proch się obrócisz”42.

— Tak.

39 Zob. Rdz 3,8.10.
40 Rdz 3,12.
41 Zob. Rdz 3,16-18.
42 Rdz 3,19.
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— Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju, dlatego
że okazali się niewiernymi zarządcami Edenu. Zabro-
niono im dostępu do drzewa życia43. To było miłosierne
działanie Boże, inaczej staliby się nieśmiertelnymi grzesz-
nikami44. Chciałaby pani żyć wiecznie w takich realiach,
jakie dzisiaj mamy w świecie?

Moja sąsiadka zmarszczyła czoło. Wstała, wyjęła
chusteczkę z torebki i usiadła. Wycierała nos.

43 Zob. Rdz 3,23-24.
44 Zob. Rdz 3,22.
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Rozdział 8

Nasza druga szansa.
Niezastąpiony Pośrednik
w planie zbawienia

Gdy skończyła, popatrzyła na mnie i zapytała:
— Niech mi pan powie, czy nie jest to niesprawie-

dliwe, że wszyscy musimy pokutować za błędy Adama
i Ewy i być śmiertelnymi?

— Bóg jest Stwórcą i zarazem źródłem życia — roz-
począłem. — Na skutek nieposłuszeństwa pierwsi ludzie
odłączyli się od Niego45 i tym samym sami odcięli się
od tego źródła. Nasza znikomość jest nieuchronnym
skutkiem tej rozłąki, bo Adam i Ewa nie mogli przeka-
zać swojemu potomstwu tego, czego sami nie posiadali
— nieśmiertelności. Przekazali jednak w dziedzictwie
swoim dzieciom skłonności do grzechu i słabości. Wi-
doczne to było już u pierwszego ich syna, Kaina, który
pewnego dnia z zazdrości zabił swojego brata46.

— Jesteśmy w trudnym położeniu z powodu Ada-
ma i Ewy — stwierdziła pani Naumann.

— Oczywiście, że Bóg nas nie czyni odpowiedzial-
nymi za to, czym jesteśmy dziedzicznie obciążeni, ale
nie mógł On i nie może zapobiec naszym cierpieniom
na skutek upadku w grzech, dlatego że nie może usu-

45 Zob. Iz 59,2.
46 Zob. Rdz 4,8.
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nąć zasady dotyczącej przyczyny i działania. W prze-
ciwnym razie nie moglibyśmy na niczym polegać. Niech
sobie pani wyobrazi, że Stwórca usunąłby nagle siłę cią-
żenia, żeby starsze osoby nie złamały sobie czegoś, spa-
dając ze schodów. Ludzie zaczęliby wtedy fruwać, a sa-
moloty nie mogłyby lądować, bo nie byłoby siły przycią-
gania ziemskiego. Nie mam w tym momencie lepszego
przykładu, ale mam nadzieję, że rozumie pani, dlaczego
zasada prawo — przyczyna — skutek ma takie funda-
mentalne znaczenie dla życia, nawet jeśli przynosi to
nieraz negatywne konsekwencje.

— Tak, rozumiem.
— Bóg wyraźnie przestrzegł pierwszych ludzi przed

skutkami ich nieposłuszeństwa47. Gdyby one nie nastą-
piły, dlatego że im zapobiegł, stałby się niewiarygodny.
Podstawa zaufania byłaby co najmniej zachwiana. Sza-
tan ze swoim kłamstwem (na pewno nie umrzecie) miał-
by rację. Widzimy teraz, jakie kłopoty miałby Bóg, gdy-
by z zasady albo od czasu do czasu usuwał skutki
grzechu.

— Muszę sobie to wszystko spokojnie przemyśleć.
— Rozważając te zagadnienia, nie wolno nam przy

tym zapomnieć o sferze, w której rozgrywa się ten dra-
mat — bój między Bogiem i szatanem. Intrygi szatana
musiały same stać się dowodem, dokąd ostatecznie pro-
wadzi bunt przeciwko Stwórcy. By to ukazać, potrzeba
było wielu sytuacji. Pierwsi ludzie stanęli po stronie
szatana z własnej woli. Za to ponieśli odpowiedzialność
i cierpieli z powodu skutków swego wyboru. Istota pro-
blemu polega na tym, że Bóg nie mógł zapobiec tym
skutkom, jeżeli chciał osiągnąć swój cel — mieć kiedyś
wszechświat, w którym panują harmonia, miłość i po-

47 Zob. Rdz 2,17.
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kój. Wszystkie obdarzone rozsądkiem stworzenia mu-
siały zrozumieć, dokąd prowadzą bunt i nieposłuszeń-
stwo, w Biblii nazwane grzechem.

— Ale czy to wszystko już dawno nie stało się oczy-
wiste?

— Tak, przynajmniej dla wiernych Najwyższemu
aniołów. Gdy szatan za pomocą ludzkich narzędzi po-
starał się o to, by Jezus Chrystus, Syn Boży, został
ukrzyżowany, objawił bardzo wyraźnie lojalnym anio-
łom swój prawdziwy charakter. Okazał się on mordercą,
tak jak Jezus powiedział48. Na podstawie tego Bóg mógł
szatana skazać na wygnanie z nieba na zawsze, nie
wywołując u wiernych aniołów wątpliwości w kwestii
swojego postępowania. Wszechmogący jednak wygnał
go na ziemię, bo tylko tam diabeł znalazł swoich zwo-
lenników49.

— To brzmi dla mnie zaskakująco — powiedziała
moja rozmówczyni.

— Rozumiem. Ja też potrzebowałem dużo czasu, by
poznać cały kontekst tego wydarzenia. Nie znamy cało-
kształtu Bożych działań i wszystkich ich powodów. Nie-
które możemy dzisiaj zrozumieć, a inne Stwórca wyja-
śni nam na sądzie przy dokończeniu planu zbawienia.

— Nie rozumiem tego, naprawdę. Jeżeli Bóg jest
wszechmogący i rzekomo miłosierny, to mógł nasze
zbawienie w jakiś inny sposób zaplanować, by Chry-
stus nie musiał być ukrzyżowany. Mógł posłać anioła
albo po prostu powiedzieć: Wybaczam wam wszystko.
Nikt nie musi zginąć. Dlaczego Jego Syn musiał umrzeć,
żeby wszystko było znowu dobrze? Nie mieści mi się to
jakoś w głowie.

48 Zob. J 8,40.44.
49 Zob. Ap 12,7-9; J 12,31.



55

— Pani pytanie jest całkowicie uzasadnione. Roz-
mawiałem z wieloma ludźmi, dla których niezrozumiałe
jest postępowanie Boże w sprawie naszego zbawienia.
Dla mnie do niedawna też nie wszystko było jasne. Ale
mój przyjaciel przysłał mi pewne opracowanie, za po-
mocą którego tłumaczy innym postępowanie Boga
w sprawie naszego zbawienia podczas spotkań grup
biblijnych. Mnie też to pomogło poznać pewne wątki
tego zagadnienia. Chciałaby pani, żebym to pani opo-
wiedział?

— Chętnie. I tak nie mogę spać — rzekła pani Nau-
mann i usadowiła się wygodniej.

— Tezą mojego przyjaciela jest to, że postępowanie
Boże dotyczące naszego zbawienia wynika ponad
wszelką wątpliwość ze skutków upadku w grzech. Już
je poznaliśmy. Skutkiem, a zarazem przyczyną nasze-
go cierpienia są niedostateczne zaufanie i niedostatecz-
na miłość do Stwórcy. Ich miejsce zajęła nieufność i ego-
izm. Co Bóg musiał uczynić, by ludzi zachęcić do tego,
by Mu zaufali i Go kochali?

— No tak… — powiedziała trochę z ociąganiem —
musiał pokazać, że można Mu zaufać i że jest łaskawy.
Musiał tę więź w jakiś sposób naprawić.

— Tak, ale tej więzi między ludźmi a sobą Bóg nie
może naprawiać sam. Obie strony muszą nad tym pra-
cować. On może pokazać, że zależy Mu na harmonij-
nych relacjach i udowodnić nam, iż jest godny zaufa-
nia i miłości. Nie wystarczyło tylko Jego stwierdzenie,
że jest godny zaufania i łaskawy. Równocześnie Bóg
musiał dać szatanowi możliwość udowodnienia jego za-
rzutów kierowanych pod adresem Stwórcy i dać lu-
dziom szansę zrozumienia, że są to kłamstwa. Szatan
musiał w całej pełni objawić swój prawdziwy charak-
ter, który odznacza się egoizmem, żądzą władzy i żądzą
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morderstwa. Dalszym skutkiem upadku jest to, że jako
ludzie przyłączyliśmy się, świadomie albo nieświadomie,
do buntu szatana i staliśmy się nieposłuszni wobec
Boga. Lekceważymy Jego przykazania. Co On może
uczynić, by nastąpiła zmiana?

Moja sąsiadka popatrzyła na mnie trochę bezrad-
nie i powiedziała:

— Musi ludzi tak pokierować, by się odwrócili
od szatana?

— Tak, Bóg musi nas zmotywować do tego, byśmy
zrezygnowali z naszej nieprzychylności względem Nie-
go i odłączyli się od diabła, więc musi doprowadzić
do tego, żebyśmy byli Mu posłuszni z miłości.

— Być posłusznym z miłości? To do siebie nie pa-
suje. Czy posłuszeństwo nie jest czymś wymuszonym,
przeciwieństwem wolności i miłości? Jeżeli kogoś ko-
cham, a on mnie, to nie może być mowy o posłuszeń-
stwie.

— Ma pani rację. Jeżeli kogoś miłuję, będę robił
wszystko, by nie zakłócić harmonii z tym człowiekiem.
Będę usiłował żyć i działać z nim w zgodzie, gdyż ist-
nieje między nami zgodność w kwestii zainteresowań,
celów i wartości. Z drugiej strony nie wolno nam nie
zauważyć, że Bóg jest Panem wszechświata, a w Jego
królestwie panuje porządek. Ten porządek nazywamy
prawem Bożym. Na pewno zna pani dziesięć przyka-
zań Bożych.

— Naturalnie.
— Przede wszystkim służą one dla naszego dobra

i ochraniają nas, na przykład nasze życie, naszą wła-
sność albo nasze małżeństwo. Dlatego brzmią: Nie bę-
dziesz zabijał, kradł albo cudzołożył. Te przykazania
pochodzą od kochającego i mądrego Stworzyciela, który
najlepiej wie, jak trzeba działać, by być szczęśliwym.
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W odniesieniu do Boga uzasadnione jest mówienie
o posłuszeństwie. Rodzaj mojego stosunku do Niego
ma silny wpływ na to, co mnie motywuje — jestem Mu
posłuszny, bo się Go boję. Ale gdy Go kocham i Mu
ufam, to też wyrażam tę postawę w tym, że kieruję się
Jego zasadami i wskazówkami50. Pan Jezus pewnego
razu powiedział swoim naśladowcom: „Jeżeli mnie mi-
łujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. (…).
Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynić będziecie, co
wam przykazuję”51. Chrystus nie jest naszym kumplem,
ale Synem Bożym. Jako nasz Zbawiciel jest też naszym
Panem, którego słuchamy i którego naśladujemy52.

— To już mi się bardziej podoba — powiedziała moja
sąsiadka.

— Przejdźmy do dalszych skutków upadku w grzech
— mówiłem. — Z powodu przestąpienia wyraźnego
przykazania Bożego pierwsi ludzie zostali obarczeni winą
i zasłużyli na karę. Dzisiaj pokazujemy naszym wła-
snym zachowaniem, że nie bylibyśmy lepsi, bo nadal,
częściej lub rzadziej, przestępujemy świadomie bądź
mniej świadomie Boże przykazania.

— Ma pan rację.
— Nie chodzi mi o moją rację, ale o to, żebyśmy

lepiej zrozumieli Boga w Jego działaniu i Jemu przy-
znali rację — powiedziałem z uśmiechem. — Powstaje
pytanie: Co Zbawiciel musiał uczynić, by uwolnić ludzi
od ich win?

— Odpuścić im ich winy!
— Winnemu tak po prostu darować karę, na którą

zasłużył? To obraża nasze poczucie sprawiedliwości!

50 Zob. 1 J 5,3.
51 J 14,15; 15,14.
52 Zob. Łk 6,46.
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Szatan oskarżyłby Boga o niesprawiedliwość. I miał-
by rację. To nie jest takie łatwe. Stwórca nie może przy-
kryć naszych win białym prześcieradłem. On jest wpraw-
dzie miłosierny, ale musi być sprawiedliwy.

Pani Naumann popatrzyła na mnie i zmarszczyła
czoło.

— W jakiś sposób winy ludzi muszą być zmazane,
a sprawiedliwości musi stać się zadość. Oprócz tego Bóg
nie może ukarać ludzi tak, jak na to zasłużyli, bo była-
by to wieczna śmierć, ani nie może raz objawionych
przykazań unieważnić albo zmienić. Co by pani pomy-
ślała o Bogu, który daje nam przykazania, a gdy je
przekroczymy, zmienia ich treść?

— Prawdopodobnie stracilibyśmy szacunek do Niego.
— Inny problem polegał na tym, że charakter ludzi

zmienił się na skutek ich nieposłuszeństwa. Stali się
samolubni i tym samym stracili możliwość życia w do-
skonałym wszechświecie. Przed jakim dylematem stanął
Stwórca?

— Tego nie rozumiem.
— W naszym charakterze musi nastąpić zmiana bez

jakiejkolwiek manipulacji ze strony Boga. To jest wła-
śnie ta niezwykła trudność. On musiał znaleźć drogę,
żeby nasz charakter zmienić do tego stopnia, abyśmy
znowu żyli w harmonii z Jego charakterem i Jego
zasadami. I w tej sytuacji Pan nie może użyć przymu-
su ani manipulacji. To znaczy, że do tego procesu Bóg
potrzebuje gotowości i zgody każdego człowieka indy-
widualnie. Ta wewnętrzna zmiana ma na celu, by po-
wodem naszego postępowania wobec Boga była znowu
miłość, a nie egoizm.

— To brzmi dosyć zawile. Jak to może się stać?
— O tym zaraz będziemy mówić. Najpierw musimy

sobie uzmysłowić jeszcze dwa dalsze wymogi w stosun-
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ku do Boga. Ludzie stali się śmiertelni. Ich ciało podle-
ga starzeniu się, chorobom i śmierci. Ponadto utracili-
śmy raj. Czego to wymaga od Stwórcy, jeżeli chce usu-
nąć skutki grzechu?

— No tak, musiałby znowu uczynić ludzi nieśmier-
telnymi i stworzyć nowy raj.

— Dokładnie tak. Zbawiciel musi dać nam nowe
życie — zdrowe ciała i zupełnie odnowić ziemię. A gdy
da nam na nowo dostęp do drzewa życia, będziemy
mogli żyć wiecznie.

— Wtedy byłoby wszystko w porządku — powie-
działa pani Naumann. — Faktycznie istnieje mnóstwo
wymogów w stosunku do Boga.

— Niewątpliwie. Na szczęście Najwyższy jest po-
tężnym i bardzo mądrym Stwórcą. Dla Niego nie jest
problemem stworzyć ludzi na nowo i dać im nowy raj.
On już to raz uczynił i jedynie swoją mocą może to zno-
wu osiągnąć. Tak samo nie przychodzi Mu z trudno-
ścią udowodnić, że jest godny zaufania i łaskawy, bo
taki jest Jego charakter. Ale niektórych z wymienio-
nych wymogów nie może wypełnić swoją mocą.

— Co ma pan na myśli?
— W jaki sposób można zbuntowane dziecko za-

chęcić do tego, by było posłuszne z miłości? Ma pani
jakąś receptę na to?

— Trzeba spróbować miłością i perswazją — za-
uważyła pani Naumann.

— Gwarantuje to sukces?
— Niestety, nie zawsze!
— Przymusem nic się nie osiągnie. Byłoby to tylko

dolaniem oliwy do ognia buntu, gdyż działanie z pozy-
cji władzy wytwarza strach.

— Dosyć skomplikowana jest ta sytuacja na sku-
tek pojawienia się grzechu — powiedziała. — Powoli
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zaczynam to rozumieć, że nawet dla samego Boga pro-
blem nie był łatwy do rozwiązania. Jak On tego doko-
nał? Biblia na pewno coś na ten temat mówi.

— Na pewno. A może coś pani pamięta z nauki
religii.

— Przykro mi, ale niewiele mogę sobie przypomnieć.
Myśli pan o życiu wiecznym?

— Tak. Pewnego dnia wierzący zmartwychwstaną
i otrzymają nowe ciała53. Wtedy będą mogli żyć na od-
nowionej ziemi, na której nie będzie cierpień, bólu
i śmierci54. Sposób, w jaki Bóg zgładził winę ludzi,
omawialiśmy już poprzednio.

— Ma pan pewnie na myśli ukrzyżowanie Jezusa. Ja
wciąż jeszcze nie rozumiem, dlaczego to było konieczne.

— Tego zagadnienia jeszcze sobie nie wyjaśniliśmy.
Podam taki przykład. Oto jadę swoim samochodem
za szybko. Przekraczam ograniczenie prędkości i za-
trzymuje mnie policjant. Prosi o moje dokumenty i chce
wypisać mandat. Nie może mi tego darować, bo tym
samym złamałby prawo i nie wykonałby swoich obo-
wiązków. Jeśli mój przyjaciel, siedzący obok, wyjmie
swoją portmonetkę i zapłaci policjantowi mandat, to
w świetle przepisów prawa jestem już wolny od kary.

— Dziwny przykład.
— Rzeczywiście. Rzadko się zdarza taka sytuacja,

ale byłaby zgodna z prawem. Podobnie Syn Boży zapła-
cił za nas karę, na którą my sobie zasłużyliśmy55.
W ten sposób możemy zostać uniewinnieni, gdyż, jak
głosi przyjęta zasada prawna, za to samo przestępstwo
nie może być ukaranych dwoje ludzi, jeżeli tylko jeden

53 Zob. 1 Kor 15,21-22.42-44.51-53.
54 Zob. Ap 21,1.4.
55 Zob. Iz 53,5-6.
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człowiek zawinił. W przytoczonym przykładzie policjant
nie mógł także ode mnie żądać zapłacenia mandatu, skoro
mój przyjaciel już go zapłacił.

— Rozumiem.
— Wracamy do pytania, dlaczego akurat Syn Boży

musiał zapłacić tę karę. Zgodnie z zasadą sprawiedli-
wości wymiar kary musi odpowiadać przestępstwu.
Morderstwo nie może być ukarane mandatem. Naru-
szenie prawa Bożego jest przestępstwem przeciwko nie-
biańskiemu majestatowi, za co grozi kara śmierci —
utrata życia, i to na zawsze. Tego wprawdzie nie lubi-
my słuchać, ale taka jest prawda. Ludzie podlegają Bo-
żemu prawu. Stwórca, całkiem słusznie, może od nas
wszystkich wymagać wierności prawu. Ofiara jednego
człowieka lub anioła nie byłaby wystarczająca, by od-
pokutować winę wszystkich ludzi. To musiał być ktoś,
kto przestrzega prawa i kto jest równy Najwyższemu.
Właśnie dlatego ofiara Syna Bożego była konieczna.
Tylko On stoi, jako Prawodawca, ponad prawem56. Jego
ofiara jest wystarczająca dla zmazania winy wszystkich
ludzi. Gdyby jakiś anioł lub bezgrzeszny człowiek (ta-
kich zresztą nie ma) poświęciłby się dla zbawienia
kogoś, mógłby odkupić tylko jednego człowieka, a więc
ta ofiara byłaby skuteczna tylko dla niego, nie
dla wszystkich ludzi.

Moja sąsiadka ziewnęła i rzekła:
— Przepraszam, to nie jest wyraz znudzenia. Niech

pan spokojnie dalej mówi. Gdy już nie będę w stanie
słuchać, powiem panu.

— O to bym panią prosił. Mimo wszystko przedzie-
ramy się przez trudne zagadnienia dotyczące Boga.

— Ja akurat takiego wrażenia nie odnoszę.

56 Por. Wj 20,2 z Jud 1,4-5 oraz Jk 4,12 z J 5,11.
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— Już wiele rzeczy sobie wyjaśniliśmy. Stwierdzili-
śmy wcześniej, że Bóg musiał udowodnić, iż jest łaska-
wy i godny zaufania. I to uczynił.

— Na ten temat nic nie wiem. Jak On to zrobił?
— Swoją łaskawość i to, że jest godny zaufania,

udowodnił przede wszystkim swoimi przepowiedniami57.
Wiele z nich wypełniło się dokładnie w swoim czasie.
Swoją miłość i wierność oraz to, że jest godny zaufa-
nia, udowodnił tym, że uwolnił Izraelitów z niewoli
egipskiej i przeprowadził ich przez pustynię do ziemi
obiecanej, bo tak obiecał ojcu ich rodu58.

— Chwileczkę — przerwała mi pani Naumann. —
Przed chwilą powiedział pan, że Bóg coś przepowiedział,
co później się wypełniło. Czy mógłby mi pan podać jakiś
przykład?

— Z przyjemnością to zrobię. Ale jeśli chodzi o to
zagadnienie, to musiałbym pani jeszcze wiele wyjaśnić,
a że nie mam pod ręką zestawienia wszystkich tema-
tów, które akurat omawiamy59, boję się, że będzie pani
ciężko potem podjąć na nowo tok myślenia. Wkrótce
podam pani kilka przykładów wypełnionych proroctw
biblijnych.

— Zgoda — powiedziała i dodała z uśmiechem —
ale niech pan nie zapomni!

— Na pewno nie zapomnę — zapewniłem ją. —
Bardzo chętnie o tym opowiadam. Zatrzymaliśmy się
przy tym, jak Bóg udowodnił swoją miłość. Uczynił to
też przez zesłanie swojego Syna na ziemię. Na pewno
zna pani ten tekst biblijny: „Albowiem tak Bóg umiło-
wał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każ-

57 Zob. Iz 46,9-11; 45,21.
58 Zob. Pwt 7,6-8; Rdz 15,13-14.
59 Zob. Frank Breaden, Szukajcie, a znajdziecie. 60 tematów

biblijnych, Warszawa 2005.
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dy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wiecz-
ny”60. Syn Boży stał się człowiekiem i żył wśród nas61.
Swoim charakterem i postępowaniem pokazał nam, jak
bardzo Bóg miłuje ludzi62. Pozwolił się dla naszego zba-
wienia dobrowolnie ukrzyżować, dlatego że nas kocha63.
Wprawdzie to diabeł Go zabił, wykorzystując do tego
ludzi, ale Jezus nie musiał się na to zgodzić. Ostatecz-
nie był Synem Bożym i do Jego dyspozycji była cała
armia aniołów64. Zresztą Bóg mógł problemy, które po-
wstały na skutek grzechu, rozwiązać tylko dlatego, że
pracował jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

— A jakie zadanie ma w tym Duch Święty?
— Jest On szczególnie aktywny w rozwiązywaniu

pozostałych problemów, na przykład pomaga osiągnąć
to, byśmy znowu byli posłuszni Bogu z miłości, albo
inaczej mówiąc — sprawia, że nasze dobrowolne działa-
nia i pragnienia są w harmonii z Jego wartościami
i normami65. Gdy przez Jezusa poznamy i doświadczy-
my, jak bardzo Bóg nas kocha, wtedy Duch Święty wzbu-
dza w nas pragnienie odwzajemnienia tej miłości. Ona
motywuje nas do posłuszeństwa Bogu66. Gdy oddamy
się Chrystusowi, Duch Święty doprowadzi nas do te-
go, że chętnie będziemy wcielać w życie Boże zasady
i przykazania67. Oprócz tego zmienia nasz charakter
i czyni nas zdolnymi do miłości bliźniego68. Bóg uwal-
nia nas przez Ducha Świętego od naszych grzesznych

60 J 3,16.
61 Zob. Flp 2,5-7.
62 Zob. 1 J 4,9-10.
63 Zob. Flp 2,8; J 10,17-18.
64 Zob. Mt 26,53.
65 Zob. Ez 36,26-27.
66 Zob. 1 J 4,16.19; 5,3.
67 Zob. Hbr 8,10.
68 Zob. Ga 5,22-23; 1 J 4,7-8.
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zwyczajów69. W ten sposób będziemy nadawać się do ży-
cia wiecznego.

— Mam mnóstwo pytań à propos tego, o czym pan
mówił — powiedziała moja sąsiadka.

— Nic dziwnego, bo przez to wchodzimy w zagad-
nienie procesu, podczas którego możemy doświadczyć
osobistego zbawienia — powiedziałem. — Jeżeli pani
pytania dotyczą właśnie tego, proponuję je zostawić
na koniec, a najpierw zakończyć ten temat.

— Rzeczywiście tak będzie lepiej — przyznała.
Widocznie chciała mi jeszcze coś powiedzieć. Patrzy-

łem na nią z oczekiwaniem. Po chwili rzekła:
— Nie miałam w ogóle pojęcia o tym, że to wszyst-

ko jest tak obszerne i wielowarstwowe. Z pozoru wy-
gląda mi to na coś logicznego, ale nie jestem pewna,
czy wszystko zrozumiałam.

— Dzisiejszej nocy omawiamy bardzo wiele zagad-
nień naraz. Gdy z innymi ludźmi systematycznie stu-
diuję Biblię, poruszamy te trudne tematy podczas kilku
spotkań. Chętnie przyślę pani kopię tych opracowań,
które przekazał mi mój przyjaciel. Wtedy będzie pani
mogła to jeszcze raz w spokoju przeczytać razem z od-
powiednimi tekstami w Piśmie Świętym. Jeżeli będzie
miała pani jakieś pytania, to oczywiście będę później
do pani dyspozycji. Telefonicznie nie zawsze jestem osią-
galny, ale można mi zostawić wiadomość. Obecnie tele-
fonowanie nie jest już takie drogie, nawet z Ameryki,
gdzie mieszkam.

— Dziękuję za tę ofertę. W tym momencie to
wszystko miesza mi się jeszcze w głowie.

— Może zrobimy przerwę?

69 Zob. Rz 8,12-14.
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— Nie, nie — powiedziała pani Naumann z naci-
skiem. — To jest tak interesujące, a pan chciał mi jesz-
cze wiele opowiedzieć.

— Zanim wymienię kilka przykładów biblijnych pro-
roctw, chciałbym wyciągnąć kilka wniosków z wyma-
gań w stosunku do Boga względem Zbawiciela. Na ich
podstawie możemy zrozumieć, dlaczego nikt inny jak tyl-
ko Syn Boży, który przyjął człowieczeństwo, mógł nas
zbawić. Bóg dlatego może wcielić w życie swój plan, bo
ktoś zajął miejsce jako Pośrednik, który oczywiście też
musiał spełnić pewne wymogi. Wcześniej stwierdziliśmy,
że Bóg musi udowodnić, że jest łaskawy i godny zaufa-
nia, co też uczynił przez swojego Pośrednika. Musiał On
wiernie odzwierciedlić charakter Boży w taki sposób, by
ludzie mogli to pojąć. Z tego wyłaniają się dwa wymaga-
nia. Pośrednik musiał być taki sam jak Bóg i równocze-
śnie równy nam, ludziom, żebyśmy Go mogli zrozumieć.
W ten sposób mógł stać się naszym Zastępcą i zwycię-
żyć szatana na jego obszarze panowania.

— Tak, to jest sensowne — przytaknęła.
— Przyczyna naszych problemów polega na tym,

że zgrzeszyliśmy. W tym Pośrednik nie miał żadnego
udziału. On musiał jako człowiek być całkowicie posłusz-
ny Bożemu prawu i pozostać bez grzechu. Musiał udo-
wodnić, że my, ludzie, możemy żyć z pomocą Bożą
w harmonii z wolą Bożą, a szatan nie może nas zmu-
sić do grzeszenia. Tym samym stało się jasne, że ludzie
naprawdę muszą ponosić moralną odpowiedzialność
za swoje grzechy i ich skutki. Dalszy wymóg już oma-
wialiśmy — Pośrednik musiał wziąć winę wszystkich
ludzi na siebie i za to ponieść karę. Następnie miał nas
uwolnić od więzów szatana i naszych grzesznych
przyzwyczajeń. Musiał więc być mocniejszy od diabła.
Poza tym musiał być w stanie uwolnić nas od skut-
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ków grzechu, szczególnie od śmierci. Wymagało to
od Niego zwycięstwa nad śmiercią. I zwyciężył
nad nią, gdy znowu zmartwychwstał. By mógł wzbu-
dzić ludzi do życia wiecznego i doprowadzić ziemię
do rajskiego stanu, potrzebował mocy twórczej, więc
musiał być równy Bogu. Chciałbym jeszcze raz podsu-
mować wszystkie wymogi dotyczące Pośrednika: Mu-
siał być równy Bogu i równocześnie być człowiekiem70,
musiał żyć bez grzechu, a nasze winy zmazać swoją
śmiercią71 oraz musiał powstać z martwych i posiadać
twórczą moc72. W całym wszechświecie jest tylko jedna
Istota, która to wszystko wypełniła. To Syn Boży, któ-
ry w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem. Dlatego
On jako jedyny mógł być naszym Zbawicielem i Pośred-
nikiem73. Dlatego możemy Mu z nadzieją zaufać.

— Jak mogę skorzystać z tego Pośrednika?
— Duchowy upadek ludzkości i jej nędza rozpoczęły

się utratą zaufania i miłości do Boga. Tę bezcenną rela-
cję musimy na nowo odbudować. Najwyższy ze swej
strony uczynił wszystko, co było konieczne. On nie ocze-
kuje od nas ślepego zaufania. W pełni możemy zaufać
tylko komuś, kogo znamy i kto nigdy nie nadużył na-
szego zaufania. Dlatego nasze pierwsze i najbardziej pil-
ne zadanie polega na tym, by poznać lepiej Jezusa, bo
przez Niego poznamy też Boga74. Głównym źródłem tego
poznania są sprawozdania w ewangeliach Nowego Te-
stamentu. Gdy zaczniemy kochać Chrystusa, możemy
podjąć decyzję przyjęcia Go jako Zbawiciela75. Wyznamy

70 Zob. J 1,1-4; Flp 2,5-8.
71 Zob. 2 Kor 5,21; Hbr 7,26-27.
72 Zob. Ap 1,18; 21,1.5; Kol 1,15-16.
73 Zob. Dz 4,12.
74 Zob. J 14,7; 17,3.
75 Zob. Dz 16,30-31.
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Mu naszą winę i przekażemy Mu naszą sprawę76. A po-
nieważ to my sami jesteśmy tą sprawą i największe pro-
blemy tkwią w nas, oznacza to, że samych siebie i na-
sze życie musimy oddać w Jego ręce. W ten sposób bę-
dzie On naszym Panem, za którym będziemy podążać
i poważnie traktować Jego wolę77. On przez Ducha Świę-
tego zmieni nas od wewnątrz tak, że zechcemy zrezy-
gnować ze szkodliwych przyzwyczajeń i będziemy żyć
według Bożych przykazań i zasad78. To wszystko stanie
się, jak już powiedziałem, z miłości, gdy Go poznamy
i doświadczymy, jakim jest kochającym Bogiem.

Pani Naumann zastanawiała się nad tym. Można
to było poznać po wyrazie jej twarzy. Przez chwilę mil-
czeliśmy.

— Wszystko, co mi pan dotychczas powiedział, brzmi
sensownie — rzekła potem. — Wszystko to wydaje się
być logiczne, ale skąd mam wiedzieć, że to jest prawda?

76 Zob. 1 J 1,7-9.
77 Zob. Mt 7,21.
78 Zob. Ez 36,26-27.
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Rozdział 9

Dlaczego ufam Biblii?
Przykłady wypełnienia
biblijnych proroctw

— Jedynym niezawodnym źródłem informacji o tych
sprawach jest Biblia — powiedziałem.

— Wygląda na to, że jest pan przekonany o wiary-
godności Pisma Świętego. Skąd pan czerpie to przeko-
nanie? Czy Biblia nie jest jak każda inna książka pisa-
na przez ludzi, pełna błędów i sprzeczności? — mówiąc
to, popatrzyła na mnie wzrokiem pełnym krytycyzmu.

— Dla mnie Biblia jest źródłem informacji przezna-
czonych przez Boga dla ludzi. Po szczegółowym spraw-
dzeniu doszedłem do przekonania, że Najwyższy na-
tchnął jej autorów, by opisali pewne wydarzenia i do-
świadczenia, a także zanotowali bezpośrednie Jego po-
selstwa. On nie dyktował autorom ksiąg biblijnych do-
kładnie tego, co mają napisać. Dlatego istnieją bardzo
różne style w Piśmie Świętym, niedoskonałości formy
i różne sposoby wyrażania myśli. Wierzę jednak, że
w Biblii zawarte są informacje pochodzące od Boga i że
jej poselstwo jest niezawodne. Dlatego przewyższa ona
wszystkie inne książki, które zostały napisane ludzką
ręką.

— Powiedział pan, że wierzy, ale czy są na to dowody?
— Tak, cały szereg. Mnie szczególnie przekonały

proroctwa dotyczące przyszłości, które zawiera Biblia
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— wyjaśniłem. — Prawdziwy Bóg twierdzi, że jest jedy-
nym, który niezawodnie może przepowiedzieć przyszłe
wydarzenia79. Diabeł i ludzie mogą przyszłość przepo-
wiadać tak dalece, jak dalece mają na nią wpływ i mogą
nią manipulować. Dla mnie nie byłoby żadną sztuką
przepowiedzieć, że będziemy lądowali we Frankfurcie.
Z wielkim prawdopodobieństwem moja przepowiednia
się spełni, ale przecież wcale nie jestem prorokiem. Obie-
całem pani wymienić niektóre przykłady biblijnych pro-
roctw, a że współcześnie mogliśmy zbadać ich auten-
tyczność, tym samym przekonaliśmy się, że Słowo Boże
jest naprawdę godne zaufania. Świadczy to zarówno
o prawdziwości, jak i nadprzyrodzonym charakterze
Pisma Świętego.

— Teraz to naprawdę jestem ciekawa.
— Mamy na przykład proroctwo o mieście Tyr.

W starożytności było ono dobrze rozwiniętym miastem
portowym nad Morzem Śródziemnym (obecnie w Li-
banie). Tyr był ojczyzną Fenicjan, którzy trudniąc się
handlem, żeglowali aż do Atlantyku. Gdy babiloński
król Nebukadnesar zdobył i spalił Jerozolimę, miesz-
kańcy Tyru mieli nadzieję na materialne korzyści z tego
tytułu80. Bóg natomiast powiadomił ich przez proroka
Ezechiela, że tak samo ich miasto będzie zburzone przez
wojska Nebukadnesara. Kamienie, które po Tyrze zo-
staną, będą wrzucone do morza i miasto już nigdy nie
będzie odbudowane. Nawet nie będzie znalezione, cho-
ciaż go szukać będą następne pokolenia. Stawiam sobie
nieraz pytanie, czy Ezechiel napisałby to bez wahania,
gdyby znał dzisiejsze metody archeologii?

— Czy to wszystko jest napisane tak jednoznacznie?

79 Zob. Iz 46,9-11.
80 Zob. Ez 26,2.
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— Proszę, niech pani sama przeczyta niektóre wer-
sety — otworzyłem w mojej Biblii 26. rozdział Księgi
Ezechiela. — Przepowiednia obejmuje cały rozdział. Po-
każę pani najbardziej charakterystyczne wypowiedzi —
wskazałem palcem najpierw na Ez 26,3-4: „Dlatego tak
mówi Wszechmocny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie,
Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak mo-
rze, gdy podnosi swoje fale. I zburzą mury Tyru, i roz-
walą jego wieże; zmiotę z niego jego kurz i uczynię z nie-
go nagą skałę”. — Następnie Bóg wyraźnie wspomina
Nebukadnesara i wyjaśnia, w jaki sposób ów władca
zdobędzie to miasto — wskazałem na Ez 26,7-9: „Gdyż
tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sprowadzę na Tyr
z północy Nebukadnesara, króla babilońskiego, króla
królów, z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym
wojskiem. On wybije mieczem twoje podległe miasta, usy-
pie przeciw tobie wał i postawi przeciw tobie dach z tarcz.
I skieruje swoje tarany przeciw twoim murom, a twoje
wieże rozwali żelaznymi hakami”.

Będąc przekonany, że pani Naumann przeczytała to,
powiedziałem:

— Potem znajdujemy istotną zmianę w przepowiedni
z on (mowa o Nebukadnesarze) na oni.

Następnie przeczytałem Ez 26,12.14:
— „Zrabują twoje skarby i splądrują twoje towary,

rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy; twoje
kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza. (…).
Obrócę cię w nagą skałę; będziesz miejscem, gdzie rozcią-
gają sieci rybackie; już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż
Ja, Pan, to powiedziałem — mówi Wszechmocny Pan”.

Później skierowałem uwagę na Ez 26,21:
— „Zgotuję ci straszny koniec i ciebie już nie bę-

dzie: Będą cię szukać, lecz już cię nie znajdą — mówi
Wszechmocny Pan”.
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— W jaki sposób się to wszystko wypełniło?
— Wkrótce po zapowiedzi Ezechiela, Nebukadne-

sar zaatakował to miasto ze swoją armią. Mieszkań-
ców Tyru to nie wystraszyło, gdyż mogli uciec na wy-
spę znajdującą się około 600 metrów za miastem. Tam
mieściły się urządzenia portowe, które były dobrze strze-
żone przez podwodne barykady przeciw nieprzyjaciel-
skim okrętom. Oprócz tego znajdowały się tam maga-
zyny, w których było dosyć zapasów na wypadek oblę-
żenia. Dlatego Nebukadnesar mógł zdobyć to miasto
na lądzie i je zburzyć, ale nie mógł dostać się na wy-
spę. Zawarto układ pokojowy i miasto odbudowano, bo
Fenicjanie byli bardzo bogaci.

— Więc przepowiednia jednak się nie wypełniła!
— Po części nie. Tego dokonał dopiero 250 lat póź-

niej Aleksander Wielki. W czasie swej wielkiej kampa-
nii wojennej, prowadzonej w Fenicji, dotarł także do Ty-
ru. Jego mieszkańcy nie chcieli się poddać i wycofali
się, jak poprzednio, na wyspę. Oblężenie miasta trwało
aż osiem miesięcy. Genialny wódz obmyślił jednak plan
zdobycia wyspy. Cały gruz pozostały po zburzeniu mia-
sta, aż do ostatniego kamienia, został wrzucony do mo-
rza. W ten sposób zbudowano nasyp długości 600 me-
trów i szerokości 60 metrów łączący Tyr z wyspą.
Do tego potrzebny był cały materiał, z którego było
zbudowane miasto i — tak jak prorokował Ezechiel —
cały gruz został wrzucony do morza. W następnych
wiekach to miasto nie zostało odbudowane. Z nasypu
powstał ląd, tak że utworzył się półwysep. Na nim znaj-
duje się wioska rybacka. Tam — jak to stwierdzono
w proroctwie Ezechiela — suszą się rozciągnięte sieci
rybackie. Nikt nie wie dokładnie, gdzie znajdowało się
na lądzie stare miasto Tyr. Archeolodzy nie znaleźli nic
oprócz części wodociągu, który najprawdopodobniej
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zaopatrywał miasto w wodę81. Wszystko stało się tak,
jak Bóg przepowiedział.

— Faktycznie jest to bardzo interesujące — powie-
działa moja towarzyszka podróży. — Ma pan jeszcze inne
przykłady?

— Pewnie, że mam. Na długo przed największym
rozkwitem Tyru ogłoszono proroctwo o słynnym mie-
ście Babilonie. Mówiło ono o tym, że pewnego dnia
Babilon będzie wyludniony i będą tam przebywać tylko
dzikie zwierzęta82, mimo że miasto zbudowano na ży-
znym terenie. Babilon istniał jeszcze setki lat, ale po-
tem został opuszczony i przykryty pustynnym piaskiem.
Przez 1000 lat nikt nie wiedział, gdzie znajdowało się to
miasto. Dopiero pod koniec XIX wieku archeolodzy
odkopali ruiny, które zostały zidentyfikowane jako Ba-
bilon. Oprócz kustosza muzeum nikt w tym miejscu
nie mieszka83. Dopiero po zakończeniu prac archeolo-
gicznych zwierzęta pustyni mogły znowu znaleźć tam
swoje kryjówki. Tak wypełniła się przepowiednia Boża
po ponad 2500 latach.

— Skoro tam prowadzono prace wykopaliskowe,
musieli też tam być ludzie — wtrąciła pani Naumann.

— Ale oni tam nie mieszkali. Na terenie dawnego
Babilonu nie powstało już nigdy żadne osiedle ludzkie.
Innym godnym uwagi przykładem jest proroctwo Jezu-
sa o wspaniałej świątyni w Jerozolimie. Zapowiedział
On, że świątynia ta będzie zburzona i nie pozostanie
z niej kamień na kamieniu84. Poradził też swoim na-

81 Zob. Siegfried Horn, Z archeologią przez kraje biblijne, tłum.
Dorota i Bogusław Dąbrowscy, Warszawa 2000, wyd. III, s. 202-206.

82 Zob. Iz 13,19-22.
83 Zob. Siegfried Horn, Auf den Spuren alter Völker, Saatkorn-

-Verlag, Hamburg 1979, s. 47-53.
84 Zob. Mt 24,1-2; Łk 21,5-6.
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śladowcom szybko opuścić miasto, gdy Jerozolima bę-
dzie otoczona przez wojsko85. Żydowski historyk Józef
Flawiusz opisał zburzenie świątyni przez wojsko rzym-
skie. Stało się to prawie 40 lat po przepowiedni Chry-
stusa. W czasie długotrwałego oblężenia miasta armia
rzymska nagle się wycofała. Wielu uważało to za za-
sadzkę i nie wykorzystali możliwości ucieczki. Dla
chrześcijan, którzy przypomnieli sobie słowa Jezusa, był
to ten przepowiedziany znak. Ani jeden chrześcijanin
nie stracił życia w czasie oblężenia Jerozolimy.

Moja sąsiadka milczała przez chwilę, a następnie
zapytała:

— Mogę o tym gdzieś przeczytać?
— Tę przepowiednię Jezusa znajdzie pani w 24. roz-

dziale Ewangelii Mateusza i 21. rozdziale Ewangelii
Łukasza. Wypełnienie tego proroctwa opisuje żyjący
wówczas historyk Józef Flawiusz w swojej książce
Wojna żydowska. Te przykłady znajdzie pani w książ-
kach o biblijnych proroctwach, a wyniki badań histo-
rycznych i archeologicznych potwierdzają ich dokład-
ne wypełnienie. Zresztą prawie 300 lat później doszło
do próby zdyskredytowania przepowiedni Jezusa. Rzym-
ski cesarz Julian Apostata chciał odbudować świątynię
w Jerozolimie. Pomimo wspólnych wysiłków Żydów
i rzymskiego cesarza to przedsięwzięcie nie powiodło
się. Historyk Edward Gibbon podaje, że z ziemi wydo-
stawały się „straszliwe kule ogniste”86, które parzyły
robotników. W ten sposób ludzie zmuszeni byli zatrzy-
mać roboty budowlane. Nawet gdyby w ten sposób się
to nie odbywało, faktem jest, że świątynia nigdy nie

85 Zob. Łk 21,20-22.
86 Edward Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, tłum. Zofia

Kierszys, Warszawa 1975, wyd. II, t. I, s. 318.
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została odbudowana. Od wieków stoi na tym miejscu
meczet Omara. Jest to jedno z trzech najświętszych
miejsc islamu. Tak więc o odbudowaniu świątyni nie
można nawet myśleć, bo to by bez wątpienia wywołało
wojnę.

— Na pewno. Ale o tych wszystkich proroctwach
jeszcze nigdy nie słyszałam. Nie rozumiem tego. Ma pan
jeszcze więcej takich przykładów?

— Najbardziej dobitne przykłady wypełnienia się
biblijnych proroctw to przepowiednie o Chrystusie.
Różni starotestamentowi prorocy przepowiadali wiele
wieków przed narodzeniem się Jezusa niejedno o Me-
sjaszu-Zbawicielu. Istniały dokładne dane o miejscu
Jego urodzenia, rodzaju Jego służby, okolicznościach
Jego śmierci i zmartwychwstania. Nawet podany jest
dokładny czas Jego przyjścia na świat i Jego śmier-
ci87. Na pewno pani wie, że krótko po Jego narodze-
niu zjawili się mędrcy ze Wschodu, by Mu oddać cześć
i Go obdarować. Gdy przyszli do Jerozolimy, pytali,
gdzie można znaleźć nowo narodzonego króla Żydów.
Ale tam nikt o Nim nic nie wiedział. Król Herod zwołał
uczonych w Piśmie i zapytał ich o to. Powiedzieli mu,
że w Betlejem, bo 600 lat wcześniej prorok Micheasz
przepowiedział, że Mesjasz narodzi się w Betlejem88.
Wypowiedzi uczonych w Piśmie musiały być tak prze-
konujące, że później Herod wydał rozkaz wymordowa-
nia wszystkich małych dzieci w Betlejem, bo mędrcy
ze Wschodu nie wyjawili mu, jak tego zażądał od nich,
gdzie znaleźli owo dziecko w Betlejem89. W ten sposób
król Herod chciał usunąć potencjalnego rywala. Dla-

87 Zob. Mi 5,1; Iz 7,14; 9,1-2; 53,2-12; 61,1-3; Dn 9,24-27.
88 Zob. Mt 2,1-6; Mi 5,1-2.
89 Zob. Mt 2,8.12.16.
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czego Herod miałby wydać tak okrutne zarządzenie,
gdyby nie wierzył w niezawodność proroctw?

Pani Naumann, zamyślona, popatrzyła na mnie
przez chwilę.

— Zresztą — ciągnąłem dalej — już wieki przed tymi
wydarzeniami Bóg przepowiedział przez proroka Izaja-
sza, że nasz Zbawiciel będzie ciemiężony, poniewierany
i zabity za nasze grzechy. Miał być pochowany w gro-
bie i znowu powstać z martwych90. W Księdze Psal-
mów przepowiedziany jest nawet rodzaj śmierci Mesja-
sza — ukrzyżowanie, mimo że dopiero kilka wieków
później zaczęto stosować taki rodzaj wykonywania wy-
roków śmierci91.

— Kiedy żył Izajasz?
— W VIII wieku przed Chrystusem.
— Czy naśladowcy Jezusa nie dopuścili się jakichś

oszustw, żeby spełniły się stare przepowiednie?
— W żadnym wypadku. W roku 1947 znaleziono

w grotach nad Morzem Martwym pełny odpis Księgi
Izajasza oraz fragmenty innych ksiąg Starego Testa-
mentu. Udowodniono, że pochodzą one z II wieku przed
Chrystusem. Zgadzają się dokładnie z obecnym tekstem
biblijnym. Na wypełnienie większej części przepowied-
ni dotyczących Mesjasza nie mieli wpływu ani ucznio-
wie, ani Jezus. Przywódcy żydowscy zabiegali o Jego
ukrzyżowanie, a rzymski prokurator Piłat zarządził
wykonanie wyroku. Szczególnie zdziwiło mnie to, że
w Biblii przepowiedziane jest nawet, że Mesjasz będzie
wydany za 30 srebrników92. Arcykapłani, którzy zapła-
cili Judaszowi, byli ostatnimi, którzy mieli interes

90 Zob. Iz 53,7.9.
91 Zob. Ps 22,17-19.
92 Zob. Za 11,12-13. Mt 26,14-16; 27,3-10.
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w tym, by się przyczynić do uwiarygodnienia Jezusa
z Nazaretu.

— Jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, ale
uważam, że prawdziwości Biblii nie można udowodnić
argumentami z Biblii — stwierdziła pani Naumann.

— Ma pani rację. Ale to, że Jezus czynił cuda i był
przez Piłata ukrzyżowany, jest historycznie udowodnio-
ne93. Właśnie dlatego, że istotne części tej układanki są
potwierdzone przez niezależne źródła, mam zaufanie
do reszty tej historii.

— To akurat jest przekonujące.
— Jaki wniosek możemy wyciągnąć z wymienio-

nych przeze mnie przykładów proroctw, które się wy-
pełniły?

Popatrzyłem na nią pytająco. Zastanowiła się przez
chwilę i powoli powiedziała:

— Wygląda na to, że Biblia faktycznie jest szcze-
gólną księgą. Jeżeli to wszystko zgadza się z tymi pro-
roctwami i wszystkie one się wypełniły, jest to przynaj-
mniej zagadkowe. Ja nie umiem sobie tego wyjaśnić.
Jaki jest pana ostateczny wniosek?

— Ponieważ żaden człowiek nie zna przyszłości, tyl-
ko Bóg — odpowiedziałem — wnioskuję, że objawił się
On w Piśmie Świętym i jest godny zaufania, bo wszyst-
ko, co przepowiedział, wypełniło się. Dlatego ufam Mu
i polegam na Jego wypowiedziach zawartych w Biblii.
A że wiele przepowiedni spełniło się, co można dokład-
nie sprawdzić, jest dla mnie sprawą logiczną, że wypeł-
nią się też te proroctwa, które dotyczą przyszłości94.

93 Zob. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18,3,3, tłum. Zyg-
munt Kubiak i Jan Radożycki, Warszawa 1993, t. II, s. 786; zob.
Tacyt, Rocznik od zgonu boskiego Augusta, 15,44, w: Tacyt,
Dzieła, tłum. Seweryn Hammer, Warszawa 1957, t. I, s. 461.

94 Zob. 2 P 1,19-21.
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— Na przykład które?
— Przede wszystkim te, które mówią o powtórnym

przyjściu Chrystusa, o zmartwychwstaniu, o sądzie
i o stworzeniu nowej i doskonałej ziemi, bez cierpień
i śmierci. Jest dla mnie logiczne, że to faktycznie
wszystko się stanie.

— Jak to?
— Jeżeli Bóg uzależnia to, że można Mu zaufać,

od tego, że przepowiedział przyszłe wydarzenia i one
rzeczywiście nastąpiły, to naprawdę mogę być pewny, że
proroctwa, które dotyczą naszej przyszłości, też się wy-
pełnią.

Pani Naumann popatrzyła na mnie z uwagą.
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Rozdział 10

Czy można kochać Boga,
który torturuje ludzi?
O piekle

— Gdy byłam dzieckiem, myśl o piekle powodowa-
ła u mnie wielki strach. Zawsze, gdy napsociłam, my-
ślałam, że za to będę musiała się smażyć w piekle —
rzekła i roześmiała się.

— To jest jeden z głównych powodów, dlaczego wielu
ludzi odrzuca Boga — powiedziałem. — Mogę sobie
wyobrazić, że trudno jest pani wierzyć w Kogoś, kto
jest tak okrutny. Jak mogę miłować Boga, który wrzu-
ca mnie do płonącego ognia, jeśli Mu nie jestem po-
słuszny, a potem używa swojej mocy, żeby przedłużyć
moje męki? I nie jest to dziwne, że wówczas zaczynamy
czuć wstręt do Boga i strach przed Nim. Nie możemy
równocześnie się Go bać i z całego serca kochać Go95.

— Ale czy Biblia nie mówi o piekle? Czy Bóg nie
będzie pewnego dnia sądził i karał ludzi?

— Tak, ale musimy to dobrze rozumieć, by nie otrzy-
mać zniekształconego obrazu Boga. W Piśmie Świętym jest
mowa o wiecznym ogniu, w którym zniszczony będzie dia-
beł, demony i wszyscy, którzy odrzucili ofertę zbawienia96.
Nie istnieje coś takiego jak wieczna męka zgubionych.

95 Zob. 1 J 4,18.
96 Zob. Zob. Mt 25,41; Ap 20,10.
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Moja sąsiadka była zaskoczona i zapytała:
— Naprawdę?
— Często czytamy w Biblii, że sam Bóg jest ogniem

trawiącym97. Chodzi tutaj o chwałę Bożą, która
na grzesznych ludzi działa jak ogień trawiący.

— Jak to się dzieje?
— Stwórca emanuje ognistym blaskiem swej chwa-

ły. Dla tych ludzi, którzy nie są w harmonii z Nim,
objawienie chwały Bożej jest nie do zniesienia. Dlatego
w Biblii podkreślone jest, że ludzie nie mogą znieść Jego
bezpośredniej obecności98, mimo że On życzy sobie łączno-
ści z nami. Spłonęlibyśmy albo wyparowalibyśmy
od ognia Pańskiego.

— Więc jednak musimy bać się Boga, inaczej nas
zniszczy — wtrąciła pani Naumann.

— Ten, kto nie ma serdecznej więzi z Bogiem, bę-
dzie się Go bał. Tak było już z Adamem i Ewą99. Tylko
miłość do Zbawiciela może ten strach usunąć100. Gdy
Go kochamy, nie musimy się Go bać, gdyż On chce i mo-
że nas zbawić. Kto doszedł do harmonii z Panem, ten
nie musi się Go ani obawiać, ani odczuwać strachu przed
Jego chwałą. W przeciwnym razie nawet zbawieni
na nowej ziemi nie mogliby znieść Bożej obecności. Bi-
blia mówi, że będą oni widzieć Boga i Chrystusa taki-
mi, jakimi Oni naprawdę są101.

— Odnośnie do nowej ziemi mam jeszcze kilka py-
tań — wtrąciła moja rozmówczyni.

— To możemy omówić później, gdy tylko odpowie-
my sobie na pytanie, w jaki sposób zginą ludzie zgu-

97 Zob. Wj 24,17; Pwt 4,24; Hbr 12,29.
98 Zob. Wj 33,18.20; 1 Tm 6,16.
99 Zob. Rdz 3,10.

100 Zob. 1 J 4,18.
101 Zob. 1 J 3,2.
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bieni. Unicestwiającego działania chwały Bożej do-
świadczą oni już w dniu powtórnego przyjścia Jezusa102.
Chrystus powiadomił swoich uczniów, że przyjdzie na tę
ziemię w blasku Bożej chwały103. Żyjący wierni naśla-
dowcy Jezusa będą przemienieni, a umarli wierzący
wzbudzeni z martwych. Wszyscy razem zabrani zostaną
do nieba104. Inni ludzie, którzy nie mają zaufania
do Chrystusa i nie kochają Go, niechybnie zginą, bo
nie zniosą Jego doskonałości i blasku. Umrą. Podam
jeden przykład, za pomocą którego można to lepiej zro-
zumieć. Największym źródłem energii, jakie znamy, jest
energia atomowa. Można nią wiele dobrych rzeczy zdzia-
łać, na przykład wytwarzać prąd albo napędzać okręty.
Ale gdy bez ochrony wystawieni jesteśmy na radioak-
tywne promieniowanie, musimy umrzeć. Tragicznym
skutkiem spotkania ludzkiej grzeszności z promienio-
waniem chwały Bożej jest śmierć zgubionych. A że Bóg
jest wieczny, mówi się też o wiecznym ogniu105.

— Więc to nie Bóg umyślnie niszczy ludzi — rzekła
pani Naumann.

— I tak, i nie — odparłem. — Bóg czasem w prze-
szłości reagował i troszczył się o to, żeby źli ludzie zgi-
nęli, by już dłużej nie wywierali negatywnego wpływu
na innych. Tak było w przypadku potopu, Sodomy
i Gomory oraz niektórych nieprzyjaciół ludu wybrane-
go106. Ale Bóg wszystkim ludziom przywróci życie107. On
wzbudzi kiedyś wszystkich, także i tych, którzy zginą
przy powtórnym przyjściu Jezusa, bo nie będą mogli

102 Zob. 2 Tes 1,6-9.
103 Zob. Mt 16,17; 24,30; 25,31.
104 Zob. J 14,3; Mt 24,31; 1 Tes 4,15-17.
105 Zob. Iz 33,14; Mt 25,41.
106 Zob. Rdz 7,17.21-23; 19,24-25; Wj 14,26-28; 2 Krl 19,35.
107 Zob. 1 Kor 15,22-24.
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znieść Bożej chwały. Ale to stanie się dopiero przy zmar-
twychwstaniu na sąd108.

— I co stanie się potem?
— Potem odbędzie się sąd ostateczny. Bóg pokaże

wszystkim ludziom, jak dalece odrzucili Jego ofertę zba-
wienia, na czym polegają ich winy i dlaczego muszą
zginąć. Gdy uzasadni swoje wyroki, objawi znowu całą
swoją chwałę, która zniszczy tych ludzi na wieki. Ale
ten akt unicestwienia nie będzie trwał wiecznie. Tylko
jego konsekwencje będą wieczne. Wszyscy, którzy nie
mieli przyjacielskich relacji z Bogiem, umrą wieczną
śmiercią.

— Ale co w takim razie będzie z piekłem? — chcia-
ła wiedzieć pani Naumann. — Pójdą do niego wszyscy
ci… Jak ich nazwać?

— Zgubieni.
— Ci zgubieni znajdą się potem w piekle?
— Nie. Nie ma w ogóle piekła w sensie powszech-

nie uznanym przez ludzi, gdzie zgubieni na wieki byli-
by męczeni. Taki pogląd to ludzka tradycja.

— Ale czy w Biblii naprawdę nic o tym nie jest
napisane?

— Pewne wersety biblijne, które w sposób obrazo-
wy przedstawiają los zgubionych109, można źle zrozu-
mieć. Autorzy ksiąg Biblii używali często drastycznych
sposobów wyrażania, by dotrzeć do ludzi za pomocą
różnych środków wyrazu. Niektórzy ludzie zechcą upo-
rządkować swoje relacje z Bogiem, bo odczują strach
przed Nim, ale potem odkryją, że jest On godnym miło-
wania Zbawicielem, którego nie muszą się bać. Tam,
gdzie w Biblii są klarowne wersety, jest oczywiste, że

108 Zob. J 5,22-29.
109 Zob. Mt 13,41-42; 25,41.46; Ap 20,10.
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zgubieni nie będą na wieki męczeni110. W Apokalipsie
Jana jest na przykład napisane tak: „Spadł ogień z nie-
ba, i pochłonął ich”111. Tym ogniem jest, jak już wspo-
mniałem, chwała Boża112. Ci, którzy najbardziej byli
zatwardziali wobec Boga, będą najdłużej cierpieć. Z te-
go wynika, że szatan będzie najdłużej cierpiał. Ale i on
ostatecznie będzie zniszczony w wyniku działania mocy
Najwyższego.

Moja sąsiadka przez chwilę myślała i w końcu po-
wiedziała:

— Dzięki temu, jak pan to przedstawił, myślę, że
dobrze to zrozumiałam. Przychodzi mi akurat taka myśl
do głowy: Gdyby zgubieni faktycznie byli na wieki
męczeni, piekło musiałoby istnieć równocześnie z no-
wym rajem. Na nowej ziemi nie można by było rozko-
szować się życiem wiecznym, gdybyśmy mieli świado-
mość, że nasi krewni albo przyjaciele cierpią męki pie-
kielne.

— Ma pani rację. Jak to wszystko pasowałoby
do czułego charakteru Bożego? To jest dla mnie naj-
bardziej przekonujący argument — stwierdziłem. —
W ostatnim czasie stałem się sceptyczny wobec wszyst-
kich wyjaśnień i interpretacji Biblii, w których Bóg
przedstawiony jest w złym świetle. Gdy potem zaczą-
łem badać Pismo Święte i zastanawiać się nad tym,
często znajdowałem lepsze wyjaśnienie tych problema-
tycznych sytuacji.

— Tym, co mnie jeszcze stale niepokoi, jest pytanie:
Czy muszę się lękać Boga, czy nie?

110 Zob. Ml 3,18-19.21.
111 Ap 20,9.
112 Zob. Iz 33,14.
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Powiedziawszy to, pani Naumann popatrzyła
na mnie wyczekująco. Zastanowiłem się przez chwilę,
jak jej to najlepiej powiedzieć i odparłem:

— Boga na pewno nie trzeba się bać, najwyżej skut-
ków swojego złego postępowania, jeżeli nie zatroszczy
się pani o szczere relacje z Nim, zanim pani umrze.
Gdy będziemy pojednani z Bogiem przez Jezusa Chry-
stusa i tym samym pozostawać będziemy w harmonii
z Nim, możemy po zmartwychwstaniu przebywać
w obecności Zbawiciela i cieszyć się życiem wiecznym.
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Rozdział 11

Więcej niż chirurgiczny
zabieg kosmetyczny.
Zmartwychwstanie wierzących

Pani Naumann przez chwilę milczała. Widocznie
po odpowiedzi na to jedno pytanie w jej myślach ro-
dziły się następne. Jedno z nich postawiła:

— Mówił pan o zmartwychwstaniu. Jak mam so-
bie to wyobrazić? Chyba ludzie nie będą po tym wyda-
rzeniu unosić się jak duchy?

— Na pewno nie. Gdy Jezus spotkał się z ucznia-
mi po swoim zmartwychwstaniu, poprosił ich, by Go
dotknęli i poczuli, że nie jest tylko duchem. Jadł też
z nimi, by im udowodnić, że znów jest człowiekiem
z ciała i krwi113.

— Tak jak przed śmiercią?
— Tak. To zresztą pokazuje, jak wielka jest Jego

miłość w stosunku do nas. On to od chwili, gdy przy-
szedł na świat jako niemowlę, związał się na wieki
z nami, ludźmi. Jako Pośrednik między nami i Bogiem
obecnie siedzi na tronie obok swojego Ojca w niebie114.

— Ale nie rozumiem, jak to będzie ze zmartwych-
wstaniem nas, ludzi?

113 Zob. Łk 24,39-43.
114 Zob. 1 Tm 2,5-6.
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Zastanawiałem się przez chwilę, ale nie mogłem zna-
leźć stosownego przykładu, by to wyjaśnić. Potem po-
wiedziałem:

— Niektóre stacje telewizyjne oferują kobietom
ze znacznymi niedoskonałościami ciała zwrot kosztów
operacji plastycznej pod warunkiem, że zgodzą się one
pokazać w telewizji efekty tych operacji.

— Tak, czytałam o tym, ale tego nie oglądałam.
— Przypadkowo obejrzałem jeden z takich progra-

mów. Gdy przedstawiono rodzinie rezultaty tych opera-
cji, wszyscy byli wzruszeni do łez na skutek niepraw-
dopodobnej zmiany w wyglądzie tej kobiety. Widzowie
mogli zobaczyć zdjęcia jej ciała przed i po operacji. To
wywierało ogromne wrażenie. Ta niesamowita zmiana
daleka jest od tego, co stanie się przy zmartwychwsta-
niu chrześcijan. Wprawdzie zmartwychwstanie jest po-
wszechnie przyjętym terminem i pasuje w odniesieniu
do Jezusa i Jego powstania z martwych, to jednak
w przypadku zbawionych wierzących powinno się ra-
czej mówić o nowym stworzeniu, bo otrzymają oni
od Boga faktycznie zupełnie nowe ciało115.

— Będzie ono podobne do naszego obecnego ciała,
czy zupełnie inne?

— Apostoł Paweł napisał, że ludzie po zmartwych-
wstaniu będą mieli ciała podobne do ciała Jezusa Chry-
stusa116. Będą posiadać doskonałe ciała, tak jak Adam
i Ewa w raju. Ten, kto był stary, chory, ułomny i brzyd-
ki, będzie potem zdrowy, piękny i młody. Przede wszyst-
kim będziemy mogli wielu naszych umiłowanych znajo-
mych wziąć w ramiona i z wieloma przyjaciółmi świę-
tować to niezwykłe spotkanie.

115 Zob. 1 Kor 15,35.38.
116 Zob. Fil 3,21.
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— Jak będziemy się mogli rozpoznać, skoro umarli-
śmy jako starzy ludzie, a potem mielibyśmy wyglądać
młodo i atrakcyjnie?

— W przypadku niektórych osób może to chwilę
potrwać. Podobnie jest dzisiaj, gdy kogoś nie widzimy
przez dłuższy czas. Bóg jednak przywróci osobowość
zmartwychwstałych, a wyrażać się to będzie w charak-
terystycznych rysach twarzy, które znowu rozpoznamy.

— Ale z pana marzyciel — rzekła pani Naumann.
— Przepraszam, ale nie mogę w to uwierzyć. Jak to
jest możliwe? Jeżeli człowiek leżał w ziemi setki, a na-
wet tysiące lat, to po nim nic nie pozostaje, bo nastąpił
rozkład, a niektóre jego części mogą być gdzie indziej.
Jak może on być znowu żywy i stać się tą samą osobą,
która była przedtem? Tak się przecież nie da zrobić!

— Ma pani zupełną rację. Patrząc czysto po ludz-
ku, jest to niemożliwe, tak samo niemożliwe jak stwo-
rzenie pierwszych ludzi przez Boga. Ale widocznie Stwór-
ca tego dokonał, bo inaczej nas by nie było. Jeżeli mógł
ukształtować człowieka z nieuporządkowanej materii,
to też może zbawionych wraz z ich ciałami zupełnie
na nowo stworzyć i przywrócić im tę osobowość, którą
w tym życiu rozwinęli. On nie jest w żaden sposób
uzależniony od komponentów, z których składamy się
dzisiaj. Biolodzy twierdzą, że składniki ludzkiego ciała
co kilka lat się wymieniają. Ludzie dziś dzięki rozwojo-
wi nauki i techniki mogą zakodować ogromne ilości
danych i dokonywać niezwykłych rzeczy. Niech pani
pomyśli o sklonowanej owcy Dolly. Odrobina materia-
łu genetycznego wystarczyła, by powstało prawie iden-
tyczne zwierzę. A Wszechmogący potrafi o wiele wię-
cej! On może wszystkie dane człowieka, który kiedyś
żył, zakodować w swoim „mózgu”. I jako Stwórca nie
ma problemu, by każdego człowieka z osobna stworzyć.
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Potrzebna jest do tego tylko informacja117, a nie mate-
rialne składniki. Chodzi faktycznie o nowe stworzenie,
a nie tylko o wzbudzenie do wiecznego życia — pod-
kreśliłem jeszcze raz.

117 Zob. Ap 21,5.
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Rozdział 12

Tsunami w Hilo.
Powtórne przyjście Jezusa

— Kiedy odbędzie się to, co Biblia nazywa zmar-
twychwstaniem?

— Gdy Syn Boży, jako Król całego wszechświata,
powróci na tę ziemię. On sam powiadomił swoich
uczniów, że zjawi się jako Syn Człowieczy w boskiej
chwale. Wszyscy ludzie zobaczą Go na niebie. Będą Mu
towarzyszyć zastępy wiernych aniołów, a coś w rodza-
ju głosu trąby zwróci uwagę na Jego przyjście118. Dla-
tego żaden żyjący człowiek tego nie przeoczy.

— I co stanie się potem?
— Ludzie z wszystkich wieków, którzy trwali w har-

monijnej więzi z Bogiem, będą na nowo stworzeni i ni-
gdy nie umrą. A wierni naśladowcy Jezusa, którzy przy
Jego przyjściu będą jeszcze żyć na ziemi, zostaną prze-
mienieni i tak samo otrzymają nowe ciała119.

— A co stanie się z pozostałymi ludźmi?
— Inni umarli pozostaną w grobach aż do drugie-

go zmartwychwstania120. O oddziaływaniu chwały Syna
Bożego na ludzi, którzy nie przyjęli Go jako Zbawicie-
la i Pana, już mówiliśmy.

— No tak, nie zniosą blasku chwały Jezusa i umrą.

118 Zob. Mt 24,30-31.
119 Zob. 1 Tes 4,16-17; 1 Kor 15,51-53.
120 Zob. Ap 20,5.13.
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— Będą potem jak wszyscy umarli bez świadomo-
ści, ale przy drugim zmartwychwstaniu powstaną ra-
zem z innymi.

— Po co to drugie zmartwychwstanie? Otrzymają
drugą szansę, by stanąć po stronie Chrystusa?

— Nie, to jest w Biblii wyraźnie wykluczone121.
Każdy tylko do śmierci ma czas, by określić swój sto-
sunek do Boga. Bóg każdemu daje taką możliwość. To
będzie udowodnione w czasie sądu122. Wszyscy zgubie-
ni ludzie będą obecni na sądzie ostatecznym.

Przez chwilę bacznie mi się przyglądała, marszcząc
czoło.

— Pan naprawdę chce mi powiedzieć, że taki będzie
koniec świata? Mogę sobie wyobrazić wojnę atomową
albo że dziura ozonowa będzie tak wielka, że uniemożli-
wi wszelkie życie na ziemi. Ale coś takiego jak powtór-
ne przyjście Chrystusa? To brzmi zbyt nieprawdopodob-
nie, niemal jak w fantastycznym filmie.

— To jest zrozumiałe, bo to będzie niezwykłe i nie-
bywałe wydarzenie. Ale niezwykłość nie jest żadnym ar-
gumentem przekonującym, że to nie może się stać. Mamy
przykład innego także nieprawdopodobnego wydarzenia,
na które wskazał sam Jezus — potop123. Wszechmogący
przez Noego zapowiedział, iż potop nastąpi, choć nikt
potopu wcześniej nie doświadczył. Jedynymi oznakami
tego, że to nastąpi, było głoszenie poselstwa ostrzegaw-
czego i możliwość znalezienia ratunku w arce. Tak też
będzie przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Wierni
chrześcijanie będą wszystkim ogłaszać, że Jezus przyj-
dzie i nastąpi sąd, oraz będą wskazywać na możliwość

121 Zob. Hbr 9,27.
122 Zob. J 5,29.
123 Zob. Mt 24,37-39.
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zbawienia dzięki Niemu. W dzisiejszych czasach jest nam
o wiele łatwiej uwierzyć poselstwu Bożemu niż ludziom
przed potopem, bo wiemy, że potop faktycznie był, o czym
przekonuje się coraz większa liczba naukowców, znajdu-
jąc coraz więcej dowodów. W dodatku mamy wiele przy-
kładów na to, że Boże przepowiednie się wypełniają.

— Historia o potopie jest dla mnie niewiarygodna
— rzekła pani Naumann.

— Na przestrzeni lat odkryto mnóstwo geologicznych
dowodów w różnych częściach ziemi na potwierdzenie,
że potop miał miejsce. W wielu kulturach wywodzących
się z czasów starożytnych istniały sprawozdania o poto-
pie, podobnie jak jest to opisane w Biblii. Chciałbym pani
opowiedzieć o podobnym współczesnym wydarzeniu. Pew-
nego razu oglądałem w telewizji reportaż o olbrzymich
falach zwanym tsunami (fala portowa). Film był o małym
mieście portowym na Hawajach. Ludzie żyli tam beztro-
sko setki lat, bo nigdy nie przeżyli ani jednego tsunami.
Niespodziewanie, 1 kwietnia 1946 roku, powstała olbrzy-
mia fala. Jedyne ostrzeżenie polegało na tym, że najpierw
morze się cofnęło i dno morza zostało odsłonięte. Dla
mieszkańców miasta Hilo było to coś niezwykłego. Wybie-
gli więc, by pozbierać leżące tam ryby. Ale nagle, jakby
z niczego, powstała olbrzymia fala przed wybrzeżem i za-
lała tych ludzi. Zginęło 159 osób. Ci, którzy przeżyli, po-
wiedzieli, że fala miała 30 metrów wysokości. Dokonała
strasznego spustoszenia. Wywołana została przez odległe
trzęsienie ziemi w morzu. Na skutek tej katastrofy rząd
amerykański zainstalował system ostrzegawczy, który miał
z wyprzedzeniem ostrzegać przed tsunami. W mieście Hilo
zainstalowano między innymi syreny. W maju 1960 roku
w pobliżu wybrzeża Chile nastąpiło wielkie trzęsienie zie-
mi. Można było dosyć dokładnie przewidzieć, w ile godzin
później Hawaje zostaną dotknięte tą niszczącą falą. Syre-
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ny w Hilo ostrzegały, by wszyscy udali się w bezpieczne
miejsca. Od chwili ich zainstalowania dosyć często ostrze-
gały one mieszkańców, ale fale okazywały się stosunkowo
nieszkodliwe. Mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, by
przy wyciu syren biegać do portu. Chcieli podziwiać te
wielkie fale. Tak też było tej majowej nocy. Faktycznie dwie
pierwsze fale nie były zbyt wielkie. Trzecia fala była jed-
nak tą morderczą. Prawdopodobnie miała 10 metrów wy-
sokości. To przez nią to miasto znów zostało bardzo znisz-
czone, a wielu ludzi straciło życie, bo stali oni na wy-
brzeżu.

— Gdy coś takiego się wydarzy, nie ma szans na prze-
życie — rzekła pani Naumann trochę zmieszana.

— Mimo to jeden z robotników portowych, który
w tym programie telewizyjnym udzielał wywiadu, prze-
żył, bo w porę wsiadł do statku i wypłynął na morze.
To była jego arka. Statek przetrwał tsunami, bo ta nisz-
czycielska fala jest groźna tylko blisko wybrzeża.

Jak w czasie potopu za czasów Noego, tak też
mieszkańcy Hilo byli ostrzeżeni. Ale Hawajczycy nie
mogli sobie tego wyobrazić, że jeszcze raz dotknie ich
taki kataklizm. Boję się, że podobnie może być w cza-
sie powtórnego przyjścia Chrystusa.

— Może i my potrzebujemy czegoś w rodzaju arki,
by przetrwać to wydarzenie?

— Tak, na pewno. Kościół Boży czasami jest w chrze-
ścijańskich pieśniach przyrównywany do łodzi, w której
zapewnione jest bezpieczeństwo. Uważam to za piękny
obraz. Ale nie wolno nam myśleć, że formalna przynależ-
ność do któregoś Kościoła będzie naszą przepustką do no-
wej ziemi. Konieczne jest świadome powierzenie się Jezu-
sowi, życie z Nim i pozwolenie Mu, by odmienił nas przez
swoje działanie, któremu chcemy się poddać.

— To już pan mówił.
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Rozdział 13

Trójwymiarowe kina w niebie.
Tysiąclecie i sąd Boży

Oboje patrzyliśmy chwilę przez okno i obserwowa-
liśmy gwiazdy. Odczuwałem tę nieskończoność wszech-
świata, ale równocześnie czułem bliskość Bożą. Czy moja
sąsiadka też odczuwała coś podobnego?

— Jeżeli naprawdę będzie powtórne przyjście Jezu-
sa, to co stanie się potem? Jak pan wyobraża sobie życie
wieczne? Nie będzie ono nudne?

— Na podstawie tego, co możemy przeczytać w Bi-
blii, możemy stwierdzić, że na pewno nie będziemy się
tam nudzić. Zobaczymy przyjaciół i krewnych. Pozna-
my wielu interesujących ludzi i zawierać będziemy nowe
przyjaźnie. Będziemy wykorzystywać nasze zdolności
i będziemy efektywni w tym, co będziemy robić124. Bę-
dziemy wykonywali pracę, która nam przyniesie radość,
i nigdy nie będziemy odczuwać zmęczenia. Przede
wszystkim lepiej poznamy Boga Ojca i Chrystusa125.
Gdy Jezus wyjaśni nam tajemnice realizacji planu zba-
wienia i walkę z szatanem, będziemy Go jeszcze bar-
dziej miłować. Już teraz cieszę się na myśl, że będę mógł
usłyszeć Jego wspaniałe kazanie. Oprócz tego możemy
przypuszczać, że będziemy mogli podróżować na inne
planety we wszechświecie i odwiedzać ich mieszkań-

124 Zob. Iz 65,17-19.21.
125 Zob. 1 Kor 13,12.
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ców. Może nawet będziemy mogli rozmawiać z nimi
o wydarzeniach na Ziemi, które oglądali za pomocą
intergalaktycznej telewizji...

— To faktycznie brzmi interesująco. Przedtem po-
wiedział pan, że będzie jeszcze drugie zmartwychwsta-
nie, które będzie miało związek z sądem. Nie rozumiem
jeszcze, w jaki sposób to wszystko będzie przebiegać.
Jak będzie odbywał się ten sąd?

— Ten sąd jest bardzo ważny, by lepiej poznać Boga,
bo chodzi przede wszystkim o Jego usprawiedliwienie.

— O oczyszczenie Boga z zarzutów?
— Tak. Ma to związek z niezliczoną ilością kłamstw

i oszustw, które szatan rozpowszechniał o Bogu. Wie-
lu ludzi w to uwierzyło i przez to oskarżają Zbawicie-
la o różne rzeczy. Nawet wierzący chrześcijanie będą
mieli pytania do Pana, dlaczego coś zrobił tak, a nie
inaczej. Przede wszystkim zbawieni będą chcieli wiedzieć,
dlaczego niektórzy z ich krewnych albo przyjaciół nie
zostali uratowani.

— To bardzo ważne pytania!
— Bóg poświęci wiele czasu na usprawiedliwienie

siebie i wyjaśnienie swych działań. W Biblii jest to
nazwane sądem Bożym. Większość ludzi jest zdania, że
Bóg robi wszystko, by doprowadzić do skazania win-
nych. Tak jednak nie jest. Gdyby tak rzeczywiście było,
nasza szansa na życie wieczne byłaby wtedy naprawdę
żadna. Podczas tej wielkiej rozprawy sądowej rozpatry-
wana będzie sprawa dotycząca Boga i Jego działań, bo
jeszcze nie był wydany ostateczny wyrok w kwestii Jego
charakteru. Przecież Lucyfer, począwszy od swego bun-
tu w niebie, nieustannie Stwórcę oczerniał. Wszystkie
dowody muszą być ujawnione, a wszystkie Boże decy-
zje sprawdzone. Jedno jest jasne — Bóg nie potrzebuje
tych dowodów ani przewodu sądowego do podjęcia de-
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cyzji o naszym zbawieniu, ale my i aniołowie tego po-
trzebujemy, żebyśmy mieli jasność co do charakteru
Bożego i co do słuszności Jego decyzji. Z tego proce-
su sądowego, który składa się z trzech części, wynik-
nie, że Najwyższy we wszystkich przypadkach działał
troskliwie, miłosiernie i sprawiedliwie. Jestem świado-
my, że w tej kwestii powstaje mnóstwo wątpliwości. Ja
sam też chciałbym zadać Bogu kilka pytań.

— Mówił pan o trzyczęściowym procesie sądowym.
Co ma pan na myśli?

— Chodzi o trzy różne grupy inteligentnych istot.
W pierwszej fazie sądu Bóg usprawiedliwia się przed
aniołami i szatanem w kwestii ratunku wszystkich
zbawionych.

— Dlaczego koniecznie przed szatanem, tym dra-
niem? — spytała trochę rozgoryczona pani Naumann.

— Po pierwsze dlatego, że szatan wszystkich ludzi
traktuje jak swoją własność, bo każdy człowiek w swo-
im życiu często żył według diabelskich zasad. Niektó-
rzy zbuntowali się przeciw Bogu albo nawet otwarcie
stanęli po stronie szatana. Ponieważ my wszyscy, zgod-
nie z Biblią, zgrzeszyliśmy i jesteśmy obciążeni winą,
szatan twierdzi, że jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, nie może
nam dać życia wiecznego. W przeciwnym razie musiał-
by On jemu — szatanowi — i jego zwolennikom prze-
baczyć i ich także pozostawić przy życiu. Lojalni anio-
łowie zajmują się innym zagadnieniem. Przede wszyst-
kim przez wydarzenia związane z ukrzyżowaniem Je-
zusa poznali już, dokąd ostatecznie prowadzi bunt prze-
ciwko Stwórcy i jakimi pobudkami kierował się sza-
tan. W ten sposób zostali utwierdzeni w swojej lojal-
ności wobec Pana. Naturalnie, nie chcieliby, żeby kie-
dyś doszło znowu do buntu w niebie. Gdy Bóg obdaru-
je życiem wiecznym wielu ludzi, którzy kiedyś się prze-
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ciwko niemu buntowali, istnieje realne niebezpieczeń-
stwo, że się to może jeszcze raz powtórzyć.

— Zapewne.
— Bóg musi więc wyjaśnić, jak może dać ludziom

życie wieczne, by nie stanowili niebezpieczeństwa na no-
wej ziemi.

— Nie wyobrażam sobie, że to będzie łatwe.
— Bo nie jest. Nie chciałbym być w położeniu Boga,

bo zbawieni w dalszym ciągu posiadają wolność decy-
dowania.

— W jaki sposób Najwyższy wykaże bezzasadność
roszczeń szatana i uspokoi wiernych aniołów?

— Tutaj decydującą rolę odgrywa Jezus jako nasz
Zastępca i Pośrednik. Gdy przekażemy Mu naszą spra-
wę przez przyjęcie Go jako naszego Zbawiciela oraz wy-
znamy Mu nasze przewinienia i grzechy, może On zwró-
cić szatanowi uwagę, że wszystko to, o co ten nas oskar-
ża — i słusznie — jest w niebie znane. Chrystus może
potem wskazać na to, że zapłacił On już za naszą winę,
biorąc na siebie nasze grzechy, cierpiąc i umierając
na krzyżu. Tym samym Jezus obdarowuje nas zasłu-
gami ofiary, którą poniósł.

— To rozumiem. Tę zasadę już mi pan wyjaśniał.
Dwie osoby nie mogą być ukarane za przewinienie jed-
nej osoby. Dlatego możemy dostąpić przebaczenia.

— Czyż zasady, które dotyczą naszego zbawienia,
nie są przekonujące?

— Faktycznie, coraz bardziej jest to dla mnie zro-
zumiałe.

— Wcześniej wspomniałem, że w tym wszystkim
jeszcze drugi aspekt odgrywa ważną rolę — zagrożenie
bezpieczeństwa w niebie. Chodzi tu nie tylko o wier-
nych aniołów, ale też i o szatana. Chrystus może naszą
sprawę skutecznie doprowadzić do końca, gdy może
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wskazać na to, że już dawno nie jesteśmy takimi, jak
twierdzi szatan, ale zmieniliśmy się126 i postępujemy te-
raz inaczej, podobnie jak Jezus żyjący na ziemi. Jeste-
śmy uprzejmi i miłosierni oraz okazujemy współczucie
i bezinteresowność127. W celu udowodnienia tego powo-
ła świadków, naszych aniołów stróżów. Wyobrażam so-
bie, że w tym momencie szatan naradza się ze swoimi
aniołami, co mogliby nam jeszcze zarzucić. Ale gdy stale
wyznajemy Jezusowi nasze upadki128, gdy pozwalamy Mu
uwalniać nas od grzesznych zwyczajów129 przez działa-
nie Ducha Świętego130 i napełniać nas Jego miłością131,
diabeł nie wytoczy żadnych zarzutów przeciwko nam,
a wtedy Bóg przyzna nam prawo do życia wiecznego132.

— Ale poprzeczka została zawieszona bardzo wyso-
ko. Czy faktycznie możemy tak daleko dojść?

— My nie — powiedziałem z naciskiem.
Pani Naumann bezradnie popatrzyła na mnie.
— W sprawie naszego zbawienia nie chodzi o to,

co my możemy uczynić, ale o to, co Chrystus dla nas
czyni i co Duch Święty w nas dokona — wyjaśniłem.
— Decydujące jest to, czy jesteśmy na to otwarci. Po-
doba mi się wypowiedź pewnej chrześcijanki, która
o tym napisała w taki sposób: Gdy patrzę na samą
siebie, nie wiem, jak mogłabym być zbawiona, ale gdy
patrzę na Chrystusa, nie wiem, jak mogłabym zginąć.
Często sobie to przypominam, gdy jestem smutny i znie-
chęcony samym sobą i błędami, które popełniam.

126 Zob. 1 Kor 6,9-11.
127 Zob. Mt 25,31-40.
128 Zob. 1 J 1,9; 2,1-2.
129 Zob. J 8,34-36.
130 Zob. Ez 36,26-27; Ga 5,22-23.
131 Zob. 1 J 4,7.16, Rz 13,8.10.
132 Zob. Dn 7,9-10.22.27.
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— W takim świetle tego jeszcze nie rozważałam.
— Co się zaś tyczy wysokich standardów postępo-

wania, Bóg żąda od nas tylko, żebyśmy skorzystali
z tego, co Jezus już dla nas uczynił i co Duch Święty
chce w nas jeszcze dokonać. Tu nie mają nic do rzeczy
nasze zasługi, nic, z czego byśmy mieli być kiedyś dum-
ni133. Dlatego ludzie zbawieni tylko Bogu i Chrystuso-
wi oddają cześć. Nikt na nowej ziemi nie stanie i, my-
śląc o sobie, nie powie do siebie: To moja zasługa, że
się tu znalazłem.

Moja sąsiadka uśmiechnęła się i zapytała:
— Naprawdę nie będzie to miało nic wspólnego

z moją zasługą?
— Nie, to jest dzieło Boże w nas. Ale dla bezpie-

czeństwa we wszechświecie Najwyższy musi postawić
nam wysokie wymagania. Decydującą rolę w tym od-
grywa wewnętrzna harmonia z zasadami prawa Boże-
go134, miłość do Niego i posłuszeństwo wypływające
z ufania mądrości zawartej w Jego przykazaniach135.
Bóg będzie mógł przekonać lojalnych Mu aniołów, że
zbawieni ludzie nie stanowią żadnego zagrożenia
dla bezpieczeństwa, gdy pojawią się na nowej ziemi.
A że szatana już tam nigdy nie będzie, nikt nie będzie
mógł być zwiedziony.

— Dobrze, że tego ryzyka już tam nie będzie.
— Fakt, że zbawieni stali się innymi ludźmi i ich

główną motywacją do działania jest miłość, zamiast
samolubstwa, jest decydującym argumentem, dzięki
któremu Bóg może odrzucić roszczenia szatana, że on
niby też może żyć wiecznie, skoro Pan daje grzeszni-

133 Zob. 1 Kor 1,27-31.
134 Zob. Hbr 8,10.
135 Zob. 1 Kor 16,22; Mt 7,21.
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kom życie wieczne. Diabeł i jego zwolennicy oczywiście
się nie zmienili i tym samym nie mają cech, które po-
zwoliłby im dostąpić życia wiecznego.

— A co z innymi etapami sądu?
— Jeszcze tylko dodam dwa zdania do pierwszego

etapu sądu. Oczywiście musi on odbyć się przed powtór-
nym przyjściem Jezusa, bo wtedy nastąpi już ostatecz-
ny podział między zbawionymi i zgubionymi ludźmi.
Proroctwo z biblijnej Księgi Daniela pokazuje nam, że
pierwsza faza sądu jest w toku już od 1844 roku.

— Naprawdę? To jednak można obliczyć datę koń-
ca świata?

— Nie, w żadnym wypadku, bo nie ma żadnych
danych o tym, jak długo będzie ona trwać. Jedynie
o rozpoczęciu sądu Bóg nam coś objawił. Jezus wyraź-
nie powiedział uczniom, że nie będziemy mogli wyzna-
czyć dnia Jego przyjścia. Nawet On sam go nie zna,
tylko Jego Ojciec136. Wszelkie spekulacje na temat cza-
su przyjścia Syna Bożego są daremne.

— Ale na pewno może mi pan powiedzieć, jak moż-
na wyliczyć rok 1844, który jest początkiem sądu.

— Mogę, ale nie chciałbym tego robić teraz.
Pani Naumann popatrzyła na mnie zdziwiona i za-

pytała:
 — Dlaczego nie?
— Bo chodzi tutaj o najbardziej skomplikowaną

biblijną przepowiednię, która dotychczas się wypełniła.
Musielibyśmy przestudiować trzy rozdziały Księgi Da-
niela137. Poza tym musielibyśmy przeanalizować jeszcze
wiele faktów historycznych i wykresów, zanim by pani
to zrozumiała. Nawet doświadczeni znawcy Biblii mają

136 Zob. Mt 24,36; Dz 1,6-7.
137 Zob. Dn 7,1—9,27.
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z tym czasem trudności, a za tym, w jaki sposób nie-
którzy badacze Pisma Świętego odkryli tę datę, kryje
się długa historia. Napisano na ten temat wiele ksią-
żek. Może nie powinienem był o tym wspominać. Mam
nadzieję, że pani zrozumie, że gdybym chciał to wyja-
śnić, wdalibyśmy się w zbędne w tym momencie roz-
ważania. W zagadnieniach, które dzisiaj omawiamy,
początek sądu nie odgrywa istotnej roli.

— Dobrze, zostawmy wiec tę sprawę — powiedziała
z wahaniem moja rozmówczyni. — Czy zechciałby mi
pan opowiedzieć o dwóch innych etapach sądu.

— Chętnie. W drugiej fazie sądu, po powtórnym
przyjściu Jezusa, chodzi o oczyszczenie Boga z zarzu-
tów przed zbawionymi. Będą mieli oni wiele pytań, szcze-
gólnie, gdy chodzi o ich krewnych i przyjaciół, których
w niebie zabrakło. W związku z tym zostaną poruszone
sprawy wszystkich zgubionych ludzi. Sędzią będzie sam
Chrystus, a wszyscy zbawieni będą w tej fazie sądu
pełnili rolę ławników138. To zresztą jest powodem, dla-
czego jestem przekonany, że Bóg swoje wyroki podda
sprawdzeniu podczas procesu rewizyjnego.

— Gdybym znalazła się wśród zbawionych, na pew-
no byłabym bardzo zmartwiona, bo w moim otoczeniu
jest wielu kochanych ludzi, którzy w Boga nie wierzą.
Choć z drugiej strony, prawdopodobnie będę należała
raczej do zgubionych, gdy pomyślę o tej wysokiej po-
przeczce… — urwała rozmowę i nagle posmutniała.

Milcząc, obserwowałem ją. Walczyła ze łzami. Wy-
tarła nos chusteczką.

— Wcale tak nie musi być — rozpocząłem ostroż-
nie. Decyzja, czy pani będzie zgubiona, zależy wyłącz-
nie od pani. Bóg kocha panią i chciałby panią zbawić.

138 Zob. J 5,22.27; 1 Kor 6,2-3; Ap 20,4a.
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Musi pani tylko przyjąć Jego zbawienie i pozwolić Mu
działać.

— No dobrze. Nad tym mogę jeszcze pomyśleć.
Moja sąsiadka walczyła ze sobą. W końcu powie-

działa trochę zmęczona:
— A co dzieje się dalej ze zgubionymi na tym są-

dzie?
Rozważałem w sercu, czy jest sens ten temat dalej

rozwijać, ale że postawiła konkretne pytanie, zdecydo-
wałem się na nie odpowiedzieć, zanim bliżej dotknę te-
matu osobistego zbawienia.

— Była już pani kiedyś w kinie IMAX? — zapyta-
łem ją. — Widziała tam pani film trójwymiarowy?

— Tak, wiem, o co chodzi. Trzeba nałożyć specjal-
ne okulary i człowiek czuje się, jakby brał udział
w oglądanym tam filmie.

— Wyobrażam sobie, że Bóg w podobny sposób bę-
dzie chciał zbawionym przedstawić wszystkie sprawy
dotyczące zgubionych. Będziemy mieli możliwość zoba-
czyć, co On uczynił, by skłonić ludzi do tego, aby do-
prowadzili do harmonii swoje relacje z Nim, a Chry-
stusa przyjęli Jako osobistego Zbawiciela. Dowiemy się,
dlaczego ten albo inny z naszych krewnych i przyja-
ciół nie chcieli przyjąć zbawienia pomimo wszelkich sta-
rań Boga.

— Proszę pana, gdy teraz myślę o tym, jakie było
nastawienie mojego ojca do Boga, dochodzę do wnio-
sku, że on jest z całą pewnością zgubiony — powie-
działa zakłopotana pani Naumann.

— Nie wiemy dokładnie, kto będzie zgubiony —
wyjaśniłem jej — bo nie możemy wejrzeć w serce czło-
wieka. Nie wiemy na przykład, co umierający w ostat-
niej minucie swojego życia zadecyduje i powie Najwyż-
szemu w cichej modlitwie. Nie potrzeba wiele czasu
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na przyjęcie Chrystusa i Jego zbawienia. To może stać
się w ostatniej godzinie naszego życia.

— Tak pan myśli, naprawdę?
— Tak, mamy na to dowód biblijny. Jeden z prze-

stępców na krzyżu obok Jezusa nawrócił się w ostat-
nich godzinach swojego życia i poprosił Go o ratunek
— życie wieczne. A Zbawiciel od razu zapewnił go, że
będzie kiedyś z Nim w raju139. W każdym razie jedno
jest pewne: Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy — chce
ratować każdego człowieka140.

— Gdy ktoś całe życie nic nie chciał wiedzieć o Bo-
gu, czy nie jest to mało prawdopodobne, że w ostatniej
minucie się do Niego nawróci?

— Być może, jeżeli wobec Boga był zupełnie obojęt-
ny i odrzucał Go. Ale taki człowiek nie czułby się do-
brze w świecie, w którym centralną postacią jest Zba-
wiciel. W końcu ów człowiek otrzyma to, czego w ca-
łym swoim życiu zawsze chciał. Uwolni się od Boga.
Przecież i tak nie dążył do życia wiecznego na nowej
ziemi.

— To jest słabe pocieszenie — stwierdziła moja są-
siadka.

Spróbowałem więc podejść do tej sprawy z innej
strony.

— Jak się pani czuła przed stu laty?
— Absurdalne pytanie. Ja się w ogóle nie czułam.

Przecież nie było mnie jeszcze wtedy na świecie.
— Tak wyobrażam sobie stan zgubionych w wiecz-

ności. Oni nie będą cierpieć bólu ani doznawać radości.
Po prostu ich nie będzie. Bóg osądzi każdy przypadek
sprawiedliwie i miłosiernie. To wszystko okaże się w tej

139 Zob. Łk 23,39-43 BNŚ; J 20,17.
140 Zob. 1 Tm 2,4.

PT; J 20,17.
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fazie sądu i w końcu wszyscy zbawieni będą przekona-
ni o jednym: Zbawiciel był cierpliwy, wyrozumiały
i czuły. Sprawiedliwie postąpił141. Nie było to zależne
od Niego, czy człowiek zostanie zgubiony. Musiałby go
zmuszać, by pozwolił się zbawić. Jednak Bóg nikogo
nie zmusza, bo nie jest to zgodne z Jego charakterem
i nie przynosi nic pozytywnego. On respektuje naszą
decyzję — nawet wtedy, gdy jest ona dla Niego bole-
sna. Zaufanie i prawdziwa miłość muszą opierać się
na dobrowolności, ale o tym już rozmawialiśmy.

— A gdyby jakaś osoba, która zginie, nie miała
żadnej szansy znaleźć Boga, co wtedy? — zapytała pani
Naumann.

— Wówczas Zbawiciel jest za to odpowiedzialny,
a nie ta osoba. On podejmie decyzję, którą zbawieni
sprawdzą. Takie będzie jedno z pytań na sądzie: Czy
Bóg dał każdemu człowiekowi sprawiedliwą szansę
na zbawienie? Biblia mówi jednoznacznie: Bóg podąża
za każdym człowiekiem, bo chce wszystkich ratować142,
i puka do drzwi ludzkich serc143. To czyni od chwili
pojawienia się grzechu. Już w raju szukał pierwszych
ludzi, mimo że chcieli się przed Nim ukryć144.

— Jako dziecko uważałam to za śmieszne, wyobra-
żając sobie, jak Adam i Ewa ukryli się przed Bogiem,
a On zachowywał się tak, jakby nie wiedział, gdzie oni
są. Jeżeli Stwórca wszystko wie, nie musiał ich szukać!

— Ja też uważałem to za coś osobliwego, aż wresz-
cie uświadomiłem sobie, że Bóg swoim wołaniem chciał
ich doprowadzić do tego, by wejrzeli w swoje serca

141 Zob. Ap 15,4.
142 Zob. Łk 19,10.
143 Zob. Ap 3,20.
144 Zob. Rdz 3,8-9.
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i uświadomili sobie, co zrobili. Sami mieli zrozumieć,
dokąd zaprowadziło ich niewłaściwe postępowanie
i w jakiej sytuacji się przez to znaleźli. Naturalnie Bóg
wiedział, gdzie byli, ale czyni On wszystko po to, by
przemówić do naszego rozsądku i naszego sumienia.

— Tak, to ma sens.
— O tym, że Bóg poważnie traktuje sprawę odpo-

wiedzi na wszystkie pytania i pragnie usunięcia wszel-
kich wątpliwości, możemy się przekonać dzięki temu,
ile czasu przeznaczył On na drugą fazę sądu. Biblia
wymienia 1000 lat145. To nie znaczy, że będziemy przez
1000 lat każdego dnia przebywać w sali sądowej. My
będziemy sprawdzać tylko te przypadki, które nas oso-
biście interesują albo nas samych dotyczą, bo chodzi
o naszych krewnych i przyjaciół. Niektórzy ze zbawio-
nych wybrani będą na ławników146, a inni będą się przy-
glądać procesowi sądowemu.

— Ale czy nie będzie dla nas męczarnią czas, w któ-
rym ci ukochani przez nas ludzie zostaną osądzeni
na zgubę?

— Na pewno będzie to bolesne i będziemy zasmu-
ceni, gdy Chrystus oświadczy nam, dlaczego tak bliskiego
nam człowieka nie mógł zbawić, chociaż tak bardzo
chciał. Jezus miłował go bardziej niż my i dlatego bę-
dzie bardziej zasmucony niż my, bo wszystkie Jego wy-
siłki okazały się daremne. My na pewno będziemy pła-
kać i smucić się, ale Bóg będzie nas pocieszał i otrze
nasze łzy. Jest to opisane w Apokalipsie Jana147. Powie-
działa mi pani, że straciła ojca i męża.

— Tak, a dlaczego pan o to pyta?

145 Zob. Ap 20,4-7.
146 Zob. Mt 19,28.
147 Zob. Ap 21,4.
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— Z pewnością w pierwszym okresie po tym wy-
darzeniu była pani bardzo smutna. Może i przeżywała
pani zwątpienie. Ale po dłuższym okresie żałoby, który
był bolesny, zapewne przezwyciężyła pani tę stratę i zno-
wu zaczęła cieszyć się życiem? — powiedziałem.

— Tak. Tak było. Razem z moją siostrą doświad-
czyłam potem wiele radości, pomimo że oboje straciły-
śmy naszego ojca. Ma pan rację. Można znieść te straty,
a nawet wracać do nich myślami, ale to już nie boli.
Ale mam jeszcze inne pytanie. Czy na sądzie ma ktoś
jeszcze szansę, żeby jego wyrok został zmieniony ze zgu-
biony na zbawiony? Powiedział pan, że zbawieni będą
pełnić funkcję ławników. Jeżeli ta sprawa odbywa się
demokratycznie, to mogliby Boga przegłosować.

— Na szczęście w niebie wszystko odbywa się teo-
kratycznie, a nie demokratycznie — powiedziałem z lek-
kim uśmiechem. — Panowanie ludu, to znaczy demokra-
cja, nie zawsze może pochwalić się dobrymi wynikami.
Ale ja nie chcę tutaj prowadzić dyskusji politycznej tylko
odpowiedzieć na pani pytanie. W zasadzie możliwa była-
by rewizja wyroku Sędziego, bo inaczej ten proces podob-
ny by był do procesu pokazowego. Bóg nie boi się poddać
swoich decyzji osądowi otoczenia. Gdy przedstawi wszyst-
kie dowody i uzasadni swoje decyzje, przyznamy, że nie
mógł inaczej postąpić i nie popełnił żadnego błędu.

Pani Naumann długo na mnie patrzyła, a potem
powiedziała:

— Mam nadzieję, że pan naprawdę ma rację, a Bóg
nie podejmie błędnych decyzji.

Po krótkiej przerwie dodała jeszcze:
— Co stanie się dalej? Jesteśmy w dalszym ciągu

przy drugiej fazie sądu.
— W amerykańskim radiu znany dziennikarz Paul

Harvey opowiada krótkie, ale prawdziwe historie, z któ-
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rych początkowo niczego nie można wywnioskować.
Dopiero na końcu łączy je ku zaskoczeniu słuchaczy
ze znanym nazwiskiem albo wydarzeniem. Jego ostat-
nie zdanie brzmi zawsze: A teraz znacie już państwo resz-
tę tej historii. W podobny sposób Bóg pokaże nam resz-
tę historii. On przedstawi nam, co działo się za kulisa-
mi historii świata — działalność szatana i to, jak dale-
ce On sam reagował opatrznościowo albo się wstrzymy-
wał od działania. Pokaże nam w detalach wielki bój
między dobrem i złem i wyjaśni swoje postępowanie.
Następnie wyobrażam sobie, że w nowym Jeruzalem
odbędą się dalsze projekcje filmowe, wprawdzie w bar-
dzo małych pomieszczeniach, gdzie tylko dwie osoby będą
miały wstęp: pani i pani anioł stróż albo mój anioł stróż
i ja. On odtworzy nam i pokaże nasze życie.

— To na pewno byłoby ciekawe — powiedziała moja
sąsiadka.

— Pokaże nam, w jakim niebezpieczeństwie się cza-
sem znajdowaliśmy, nie wiedząc o tym, i jak On nam
pomógł. Zobaczymy jeszcze sytuacje, w których sprze-
czaliśmy się z Bogiem. Nasz anioł stróż powie nam po-
tem: Pamiętasz, jak byłeś wtedy rozczarowany? Myśla-
łeś, że Bóg wówczas nie wysłuchał twojej modlitwy
i zwątpiłeś w Niego. Ale teraz pokażę ci, co by się sta-
ło, gdyby On jej wysłuchał, jak ty sobie tego życzyłeś.
Wtedy wszystko będziemy rozumieć lepiej i w końcu
powiemy z pełnym przekonaniem: Dziękuję ci, Panie,
żeś mnie tak mądrze i cierpliwie prowadził. Teraz mam
odpowiedź na moje pytania.

— Tego się dobrze słucha, ale czy nie można tego
wszystkiego uprościć?

— Musimy przyznać, że ten cały przewód sądowy
jest kompleksowy i wymaga dużego nakładu czasu. Ale
problemu grzechu z jego skutkami nie można za jed-
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nym zamachem usunąć ze świata. Tego nie uczyni sam
Bóg, bo On chce wszechświat uczynić na zawsze bez-
piecznym. Bunt nigdy nie może się powtórzyć. Wszyscy,
którzy otrzymają życie wieczne, muszą być całkowicie
i w głębi serca przekonani o tym, że Zbawiciel jest czuły,
miłosierny i sprawiedliwy i że można Mu bezgranicz-
nie zaufać. Każda wątpliwość dotycząca Jego dobrotli-
wego charakteru mogłaby kiedyś w przyszłości uczy-
nić z nas buntowników.

— Przyszło mi na myśl pewne pytanie. Wspomniał
pan o nowej Jerozolimie. Co to ma z tym wspólnego?
Czy to wszystko nie odbywa się w niebie?

— Owszem. Gdy Chrystus powtórnie przyjdzie
na ziemię, zabierze wszystkich zbawionych do siebie,
do nieba. Nasza planeta w wyniku trzęsień ziemi bę-
dzie spustoszona w takim stopniu, jakiego dotąd nie
znaliśmy148. Ludzie, którzy przy przyjściu Chrystusa
zginą, nie mogąc znieść Jego chwały, będą leżeć na ca-
łej powierzchni ziemi. Nikt ich nie pogrzebie, bo szata-
na i złych aniołów to nie interesuje. Oni są skazani
na bezczynność, bo nie wolno im nigdy opuścić ziemi
i naprzykrzać się zarówno zbawionym, jak i innym in-
teligentnym stworzeniom Bożym149. Szatan i źli anio-
łowie mogą 1000 lat rozmyślać nad tym, co osiągnęli
przez swój bunt.

— A zbawieni?
— Ziemia nie będzie dla nich miejscem nadającym

się na bezpieczny pobyt. Ale Bóg w niebie przygotował
dla nich mieszkanie. W Apokalipsie Jana to miejsce
opisane jest jako fantastyczne miasto z ulicami ze zło-
ta, mające olbrzymie bramy z jednej perły i mury

148 Zob. Ap 16,17-18.
149 Zob. Ap 20,1-3.
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ze szlachetnych kamieni150. Jestem pod wrażeniem
szczególnie wielkości tego miasta. Jest ono kwadrato-
we. Jedna strona kwadratu ma mieć około 2220 km dłu-
gości.

— Skąd pan tak dokładnie to wie?
— Anioł otrzymał polecenie zmierzenia miasta.

Do tego miał użyć ludzkiej miary. W przedostatnim
rozdziale Biblii znajduje się wynik tego pomiaru: 12 tys.
stadiów151. Jeden stadion (miara długości) ma około 185 m.
W ten sposób wyliczyłem 2220 km. Niech pani sobie
wyobrazi, że to miasto z jednej strony ma mieć długość
obejmującą teraz odcinek od Sztokholmu do Neapolu
i od Londynu do Moskwy. Będzie miało powierzchnię
całej Europy, bez Rosji.

— W takim razie niewielu zbawionych znajdzie tam
dla siebie miejsce.

— Wcale nie! Gdy weźmiemy za podstawę obecną
gęstość zaludnienia Berlina, to możemy wyliczyć, że to
niebiańskie miasto pomieści w sumie ponad 20 mld lu-
dzi! A w Berlinie jest mnóstwo zieleni, lasów, jezior
i niewiele wysokościowców. Jezus nie przesadził, gdy
powiedział uczniom, że w domu Jego Ojca „wiele jest
mieszkań”152. Bóg widocznie planuje na wielką skalę
i chciałby bardzo wielu ludzi zbawić. Na pewno
i dla pani jest zarezerwowane mieszkanie.

Pani Naumann uśmiechnęła się.
— Boję się, że w moim życiu jeszcze wiele musi się

stać. Nie uważa pan? W tej chwili czuję się, jakbym
miała być wśród zgubionych… — powiedziała to i za-
myśliła się. — Czy to nie brzmi strasznie? Ale chętnie

150 Zob. Ap 21,10-21.
151 Zob. Ap 21,16.
152 J 14,2.
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wynajęłabym mieszkanie w Jerozolimie, takiej jak pan
opisuje.

— To już jest dobry krok w tym kierunku. Na szczę-
ście nie musimy tam płacić czynszu. Będziemy gośćmi
Bożymi i dostaniemy mieszkanie za darmo. Jestem
pewny, że tam byłaby pani szczęśliwa. W nowej Jerozo-
limie (bo stara Jerozolima z jej wspaniałą świątynią
była mieszkaniem Bożym na tej ziemi) będzie wiele zie-
leni, drzew, kwiatów i jezior. Przede wszystkim po obu
stronach wielkiej rzeki, która wypływa od tronu Pań-
skiego, będą dwie aleje drzew żywota rodzących co mie-
siąc owoce, które będziemy mogli spożywać153. Będą one
podtrzymywać nasze życie wieczne. Oczywiście, że Bóg
o to się zatroszczy. Ale nie będzie istniał tam żaden
automatyzm albo przymus. Teoretycznie ktoś mógłby
umrzeć na nowej ziemi, gdyby nie spożywał tego owo-
cu. I znowu chodzi o to, żeby zaufać Zbawicielowi i czy-
nić to, co On mówi, jak kiedyś w raju. Na nowej ziemi
wszyscy zbawieni mają wolną wolę.

— Mam nadzieję.
— Chętnie bym teraz pani przedstawił ostatni akt

sądu, trzecią fazę. Odbędzie się ona po okresie tysiąca
lat. Najpierw zostanie przygotowane miejsce dla nowej
Jerozolimy. Ona przeniesie się ze wszystkimi zbawio-
nymi, z Bogiem i Chrystusem na ziemię154. Potem na-
stąpi drugie zmartwychwstanie: wszyscy zgubieni
ożyją155. Ale w przeciwieństwie do zbawionych, którzy
przy zmartwychwstaniu otrzymali nowe ciała, zgubieni
otrzymają te same ciała, które mieli za życia. Ich cha-
raktery również nie będą zmienione. Następnie Bóg

153 Zob. Ap 22,1-2.
154 Zob. Ap 21,2.
155 Zob. Ap 20,5a.12-13.



109

wszystkim zgubionym przedstawi dokładnie cały plan
zbawienia, szczególnie czyny Chrystusa na ziemi i Je-
go męczeńską śmierć na krzyżu. Wszyscy ludzie zobaczą
dokładnie, co Bóg uczynił dla ich zbawienia. To będzie
wielkim testem, czy wszystkie decyzje, które w okresie
tysiąca lat były przez zbawionych sprawdzone i potwier-
dzone, są prawdziwe. Nikt ze zgubionych w czasie de-
monstracji Bożej miłości nie zawoła nagle: Gdybym to
wszystko wiedział, to też bym się nawrócił! Wprawdzie
wszyscy będą pod wrażeniem tej prezentacji, ale ich
serca będą tak zatwardziałe na skutek buntu przeciw
Bogu i ich sposobu życia, że nawet ta niezwykła pre-
zentacja planu zbawienia nie poruszy ich, by zwrócić
się do Niego. Będą jednak czuli się zmuszeni oddać Panu
cześć i przyznać Mu rację w sprawie podjętych przez
Niego decyzji156. Nawet szatan to uczyni. Nie będzie to
spowodowane miłością do Boga, ale raczej konieczno-
ścią. W ten sposób wszystkim udowodnione zostanie,
że Boże postępowanie było łaskawe i sprawiedliwe, i że
zgubieni i wszystkie demony nie posiadają ani prawa
do życia wiecznego, ani nie nadają się do tego. Stwór-
ca będzie usprawiedliwiony przed wszystkimi inteligent-
nymi stworzeniami. Tym samym może nastąpić akt
końcowy.

— Ma pan na myśli zniszczenie?
— Tak. W Apokalipsie Jana jest napisane, że sza-

tan nie da się pokonać bez walki. Będzie twierdził, że to
on zgubionych wzbudził z martwych i będzie im wma-
wiał, że siłą mogą zdobyć nową Jerozolimę157, ponieważ
jest ich więcej niż zbawionych. U jego boku znajdą się
też najlepsi wodzowie wojenni wszystkich czasów. W ten

156 Zob. Ap 15,4.
157 Zob. Ap 20,7-9.
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sposób jeszcze raz pokaże swój prawdziwy charakter
jako zwodziciel, kłamca i morderca. Po raz ostatni
postanowi zaatakować Boga. W samym środku jego
przygotowań tron Boży zostanie wyniesiony ponad nową
Jerozolimę i Ojciec wraz z Synem ukażą się w pełni
swojej wspaniałości. Tego zgubieni nie będą mogli znieść.
W ten sposób zostaną zniszczeni, tak jak wszystkie
demony i w końcu sam szatan. Tym samym zło zosta-
nie ostatecznie unicestwione.

— Bóg będzie się z tego cieszył.
— Nawet dla Niego oglądanie tego nie będzie przy-

jemnością, mimo przekonania, że jest to sprawiedliwe
i jedyne rozwiązanie. On kocha swoje stworzenia na-
wet wtedy, gdy od Niego się odwróciły. On w dalszym
ciągu kocha szatana, swoje najbardziej inteligentne
stworzenie. Dlatego i Bóg będzie miał łzy w oczach
z powodu zgubionych aniołów i ludzi. Obok ukrzyżo-
wania Jezusa będzie to najsmutniejszy moment w hi-
storii wszechświata. Ale w Apokalipsie Jana czytamy,
że Bóg otrze nam wszystkie łzy158. Niech pani to sobie
wyobrazi: Bóg Ojciec i Syn będą się przechadzać i ocie-
rać nasze łzy, a na pocieszenie przytulą mocno do sie-
bie! Nie wiem, czy w niebie będzie fabryka chusteczek
higienicznych albo czy będzie w niebie roślina, której
liście będą miały podobne cechy — powiedziałem to, żeby
trochę rozładować napięcie spowodowane tą smutną
wizją. — W każdym bądź razie będziemy wszyscy tą
stratą poruszeni, ale w końcu, tak jak po każdym praw-
dziwym okresie żałoby, przezwyciężymy to i zwrócimy
się ku nowej radości życia.

— Wierzę, że jeżeli miałabym tam być, to będę bar-
dzo płakać.

158 Zob. Ap 21,4.
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— Na pewno i ja będę tęsknił za wieloma krew-
nymi i przyjaciółmi. Ale ten ból raz na zawsze przemi-
nie. To Bóg obiecał.

— Tym kończy się wszystko?
— Bogu pozostaje jeszcze jedno do zrobienia. Zie-

mia zostanie oczyszczona niewyobrażalnym ogniem
ze wszystkich śladów grzechu i odnowiona twórczym
aktem159. Stanie się znowu rajem. Każdy zbawiony bę-
dzie mógł mieszkać we własnym domu. Ale w tym przy-
jemnym klimacie będzie można przebywać także na ło-
nie przyrody, a jeżeli ktoś zechce, będzie mógł się zdrzem-
nąć bez obawy narażenia się na oparzenie słoneczne. Nie
jestem pewny, czy będziemy potrzebowali snu. W każ-
dym bądź razie na nowej ziemi nigdy nie będzie ciemno.
Nie będziemy potrzebować słońca, bo Bóg będzie nam
świecił. Tak jest napisane w Apokalipsie Jana160.

— A co będziemy tam robić?
— Istnieje wiele możliwości, o których nie mamy

pojęcia. O niektórych już wcześniej wspomniałem.
Wyobrażam to sobie bardzo konkretnie. Będziemy ba-
wić się z lwami i innymi zwierzętami, które tu, na tej
starej ziemi, są dzikie i niebezpieczne. Tam będą spo-
kojne i będą jeść trawę, jak to opisuje Biblia161. Przed
potopem na ziemi żyły roślinożerne latające dinozaury.
Gdy znowu będą na nowej ziemi, chciałbym z nimi
polatać, tak jak to dzisiaj jest pokazane w niektórych
filmach.

— To by było dla mnie zbyt ryzykowne.
— Bez obawy. Nikt nie będzie nas do tego zmuszał.

Ja bym prędzej zaufał zwierzęciu, które Bóg wyposażył

159 Zob. 2 P 3,10-13.
160 Zob. Ap 21,23; 22,5.
161 Zob. Iz 65,25.



112

w takie zdolności, niż ludzkiemu przyrządowi do lata-
nia. Będziemy mogli odwiedzać inne planety. Odwiedzi-
ny innych światów szczególnie mnie interesują. Jakie
inteligentne stworzenia Pan jeszcze powołał do istnie-
nia? Jak potoczyła się ich historia? Te istoty na pewno
interesować się będą zbawionymi ludźmi. Nareszcie będą
mogli rozmawiać i przeprowadzać wywiady z tymi,
o których już dawno słyszeli albo oglądali w interga-
laktycznej telewizji. Myślę o Bożych programach infor-
macyjnych o wielkim boju tutaj na ziemi.

— Nie zaczyna pan za bardzo fantazjować? — za-
pytała pani Naumann, śmiejąc się.

— Myślę, że nie. Apostoł Paweł napisał, że staliśmy
się widowiskiem dla innych światów162. Ich mieszkań-
cy, którzy pozostali lojalni wobec Boga, muszą ten bój
obserwować. Jak szczegółowo, tego oczywiście nie wie-
my. Mam nadzieję, że nie wszystkie moje niechlubne
czyny będą pokazane. Ale ufam Jezusowi, który tutaj
na ziemi też nie rozpowiadał innym o ludzkich grze-
chach, o których doskonale wiedział. W każdym bądź
razie bardziej interesujące jest rozmawiać z aktorem,
niż widzieć go tylko na ekranie. Może będziemy zapra-
szani do innych światów, by móc mówić o naszym życiu
i doświadczeniach ze Zbawicielem? Inne inteligentne
stworzenia będą tym bardzo zainteresowane. My będzie-
my się cieszyć, że możemy opowiadać o wielkiej miłości
Bożej. Ja już dzisiaj cieszę się z tego.

— Tego nie można nie zauważyć! Pan szybko popa-
da w marzycielstwo.

— O najlepszym jeszcze nie wspomniałem.
— Co jeszcze się stanie?

162 Zob. 1 Kor 4,9.
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— Nie tylko będziemy mogli widzieć i słyszeć Chry-
stusa, ale także osobiście z Nim rozmawiać. Myślę, że
to będzie bardzo szczególnym przeżyciem, gdy będę miał
osobiste spotkanie z Panem. Boję się, że nie będę mógł
wypowiedzieć zbyt wielu słów, oprócz kilkukrotnego
dziękuję. Ale Jezus zna moje myśli i moją miłość do Nie-
go. Oprócz oddawania Mu chwały i wyrażania wdzięcz-
ności nie mogę Mu nic dać, gdyż do Niego i tak wszyst-
ko należy. Zresztą dla mnie już dzisiaj są to najpięk-
niejsze chwile, gdy razem z innymi współwierzącymi
mogę oddawać Jezusowi Chrystusowi cześć i wielbić Go
w pieśniach i modlitwach.

Moja sąsiadka spojrzała na mnie. Nie mogłem z jej
twarzy wyczytać, o czym myśli. Chętnie bym się do-
wiedział tego, ale o to jej nie spytałem.
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Rozdział 14

„Jaką śmiercią
chciałaby pani umrzeć?”.
Nawrócenie do Boga i jego skutki

W tym momencie usłyszeliśmy przez głośnik kapi-
tana, który poprosił o zapięcie pasów bezpieczeństwa.
Po trzydziestu sekundach wpadliśmy w silną burzę.
Za każdym razem, gdy samolot opadał w dół, słychać
było głosy przerażenia wśród pasażerów. Stewardesy
usiadły na swoich miejscach i także zapięły pasy. Za-
uważyłem, że pani Naumann zbladła. Dopiero gdy zna-
leźliśmy się w stabilnej masie powietrza, wrócił jej na-
turalny kolor twarzy.

— Podczas takich turbulencji zawsze mnie ogarnia
paniczny strach, mimo iż wiem, że start i lądowanie są
o wiele bardziej niebezpieczne — wyjaśniła. — Ale to
opadanie w dół było bardzo gwałtowne.

Westchnęła i zaraz uśmiechnęła się z ulgą. Popa-
trzyłem na nią i rzekłem:

— Gdyby pani miała możliwość wyboru, jaką śmier-
cią chciałaby pani umrzeć?

Pomyślała przez chwilę i odpowiedziała:
— Najchętniej w bardzo podeszłym wieku, ciesząc

się dobrym zdrowiem i podczas snu, żebym nic nie za-
uważyła.

— Tego chciałaby większość ludzi, którym to pyta-
nie postawiłem. Tego, by stało się to w bardzo pode-
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szłym wieku i przy dobrym zdrowiu, też i ja sobie życzę.
Ale bardzo chciałbym też mieć przedtem możliwość do-
prowadzenia do końca wszystkich koniecznych spraw
z Bogiem i z moimi bliźnimi, jeżeli do tej pory nie zo-
stałoby to uczynione.

— Dlaczego jest to dla pana tak ważne?
— Pewne wydarzenie, które opowiedział mi przed

laty mój przyjaciel z Kalifornii najlepiej to zobrazuje.
Dzięki swoim znajomościom dowiedział się on o wyni-
kach zapisu głosów pasażerów podczas katastrofy lot-
niczej. Siedem do ośmiu minut przed runięciem samo-
lotu w dół załoga i pasażerowie wiedzieli, że wkrótce
będą musieli umrzeć. W tym momencie żona pewnego
pastora wzięła do ręki mikrofon i powiedziała:

— Moi przyjaciele! Za kilka minut zakoń-
czy się nasze życie. Nasz los jest praktycznie prze-
sądzony. Ale to nie musi dla nas oznaczać ab-
solutnego końca. Jeżeli państwo sobie życzą,
opowiem państwu w tych ostatnich minutach,
w jaki sposób każdy z nas może otrzymać życie
wieczne.

Nasze grzechy odłączyły nas od Boga. Je-
steśmy poddani śmierci, wiecznej śmierci. Ale
Bóg, nasz Stworzyciel, kocha nas, ludzi, tak
bardzo, że posłał swojego Syna, Jezusa Chry-
stusa, na naszą ziemię.

On żył bez grzechu i, chociaż nie zasłużył
na śmierć, umarł za nas wszystkich. Stał się
naszym Zastępcą i wycierpiał karę za nasze
przewinienia. Tym sposobem mogą być nam prze-
baczone nasze winy.

Wszystko, co musimy uczynić, to oddać się
naszemu Zbawicielowi i Panu, wyznać Mu na-
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sze grzechy, nasze złe nastawienie i złe zacho-
wanie.

To, czy dużo, czy mało zgrzeszyliśmy, i jak
ciężkie by nie były nasze grzechy, nie odgrywa
żadnej roli. One wszystkie zostaną nam odpusz-
czone i staniemy czyści przed Bogiem dzięki za-
sługom Jezusa, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli,
a życie wieczne będzie nam darowane bez na-
szych zasług przy powtórnym przyjściu Chrystu-
sa. Wtedy Bóg obdarzy każdego nowym ciałem
i jako Jego dzieci będziemy mogli z Nim żyć
na nowej ziemi na wieki. On nam to obiecał!

— Następnie pastorowa zaprosiła wszystkich pasa-
żerów, którzy byli gotowi na to, by się z nią modlili.
Krótko po tym to nagranie zostało przerwane.

Pani Naumann była tym bardzo poruszona.
— Nie wiem, ile osób przyjęło w ostatniej minucie

tę ofertę — mówiłem — ale wierzę, że było ich przynaj-
mniej kilka. Jakież to będzie wspaniałe, gdy my, a wie-
rzę, że oboje się tam znajdziemy, spacerować będziemy
po skwerach parku niebiańskiej Jerozolimy i spotka-
my tam zbawionego człowieka, który nam opowie, że
bez tego dramatycznego doświadczenia nigdy by nie
osiągnął życia wiecznego. Żonie pastora będzie za to
wdzięczny dosłownie na wieki.

— Może faktycznie dla niektórych ludzi będzie to
błogosławieństwem, jeżeli będą wcześniej wiedzieć, że
wkrótce umrą — powiedziała moja sąsiadka.

— Na pewno lepiej jest uporządkować swoje spra-
wy z Bogiem na długo przed śmiercią, bo rzadko wie-
my, kiedy przyjdzie nam umrzeć.

— To prawda. Pół roku temu umarła moja kuzyn-
ka. Byłyśmy sobie bardzo bliskie. Była jeszcze taka
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żywotna i nagle zmarła wieczorem na zawał serca.
Tego samego dnia po południu razem jeszcze spacero-
wałyśmy i piłyśmy kawę. Nie mogłam tego pojąć. Była
młodsza ode mnie o dwa lata.

— Przykro mi, ale nie ma gwarancji na długie ziem-
skie życie. W Biblii jest napisane, że Bóg każdemu czło-
wiekowi daje przynajmniej dwie albo trzy szanse na to,
by mógł zadecydować, czy stanąć po Jego stronie163.
Pewnego dnia udowodni nam to na sądzie. O tym już
mówiliśmy. Zbawiciel jest sprawiedliwy i miłosierny. On
czyni wszystko, żeby każdy człowiek był zbawiony. Nikt
nie musi zginąć.

— Jak mogę się domyślić, że Bóg chce, bym była
zbawiona?

— Cieszę się z tego pytania. Przecież pani to w tym
momencie odczuwa. Gdy poważnie myślimy o naszym
stosunku do Boga albo gdy nasze sumienie się odzywa
i mówi nam, że powinniśmy uporządkować nasze spra-
wy z Bogiem albo naszymi bliźnimi, jest to pewnym
znakiem, że Duch Święty na nas działa. Bóg nie zanie-
dba żadnej szansy, by nas zbawić. Używa do tego róż-
nych dróg: takiej rozmowy jak ta, książki albo bolesne-
go doświadczenia. Jestem przekonany, że On ma dosyć
możliwości, aby nam uświadomić, że nasz stosunek
do Niego jest nie w porządku i że mamy się powie-
rzyć Jego opiece.

— Ale gdybym dzisiaj zdecydowała się przyjąć Chry-
stusa i chrześcijański styl życia, miałabym stale to
uczucie, że wiele przez to straciłam — powiedziała pani
Naumann. — Nie mogłabym już wieloma rzeczami się
rozkoszować. Choćby z tego powodu wolałabym pocze-
kać.

163 Zob. Hi 33,29-30.
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Musiałem się uśmiechnąć.
— Wiem, o czym pani mówi. Wcześniej, zanim za-

cząłem prowadzić życie z Jezusem, myślałem tak samo.
Dzisiaj widzę to zupełnie inaczej, bo doświadczyłem, że
jest zupełnie odwrotnie. Po mojej decyzji oddania się
Chrystusowi jako mojemu Panu i Zbawicielowi jakość
mojego życia się wyraźnie poprawiła. Dlatego jestem
Bogu tak bardzo wdzięczny, że już w mojej młodości
Go poznałem.

— Jak dalece poprawiło się pana życie?
— Od czasu mojego nawrócenia mam pokój z Bo-

giem. Chrystus stał się moim najlepszym przyjacielem.
Uwolnił mnie od złych zwyczajów i szkodliwych uza-
leżnień. Zabrał mi lęk przed przyszłością. Daje mi na-
dzieję i oparcie i dzięki temu każdy dzień mogę rozpo-
czynać z optymizmem. Wiem, że jest u mego boku, bo
to obiecał: „Jestem z wami po wszystkie dni aż
do skończenia świata”164. Na tej obietnicy mogę pole-
gać. Mogę rozmawiać z Nim w modlitwie i prosić Go
o pomoc. I jeszcze nigdy mnie nie zawiódł.

Pani Naumann popatrzyła na mnie z niedowierza-
niem i rzekła:

— Chce pan przez to powiedzieć, że od tego czasu
nie ma pan problemów?

— Nie o tym myślałem. Problemy zawsze będą. Nie
musimy się temu dziwić. Po pierwsze ja też popełniam
błędy. Po drugie każdy prawdziwy chrześcijanin stanie
się tarczą celowniczą szatana od chwili swego nawró-
cenia. Ostatecznie znajdujemy się w środku walki mię-
dzy nim a Bogiem. Uspokajające jest jednakże to, że
stoimy po stronie Chrystusa, należąc do zwycięskiej
drużyny. Jezus jest z nami i walczy dla nas. On po-

164 Mt 28,20.
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maga nam przejść każdy kryzys życiowy. I tak jak pani
sama wierzy, postawił anioła stróża przy naszym boku.
Oprócz tego należę do Kościoła chrześcijańskiego, któ-
rego wyznawcy znajdują się na całym świecie. To ma
dla mnie wielkie znaczenie. Mam wielu przyjaciół chrze-
ścijan, którym mogę zaufać. Wiem, że nie odmówią mi
pomocy, gdy będę jej potrzebował. Oni modlą się też
za mnie.

— Czy nawrócenie oznacza, że już wielu rzeczy nie
wolno panu robić?

— W pewnym sensie tak. Ale to nie jest właściwy punkt
widzenia. Wiele rzeczy już po prostu nie chcę czynić, bo
moje wartości się zmieniły. To, co było przedtem dla mnie
ważne, stało się dla mnie nieważne, i odwrotnie.

— Na przykład?
— Przed nawróceniem lubiłem przyjęcia, tańczyłem

do późnej nocy i piłem alkohol. Dziś jest zupełnie ina-
czej. Wprawdzie dalej lubię radosne towarzystwo, ale
zmienił się mój gust muzyczny, a noce spędzam w łóż-
ku. I nie potrzebuję alkoholu do rozweselenia serca.
Żyję dzisiaj zupełnie inaczej i czuję się o wiele lepiej
niż przedtem. Moje życie otrzymało stabilną podstawę
i jasny cel. Odczuwam też głęboki pokój. Samo to jest
wiele warte.

Moja sąsiadka zastanowiła się i powiedziała:
— Chciałabym o coś zapytać, ale nie chciałabym

pana urazić.
— Niech pani spokojnie pyta.
— Wspomniał pan, że Chrystus uwolnił pana

od złych przyzwyczajeń i uzależnień. Nie musi mi pan
odpowiadać, jeśli to jest za bardzo osobiste, ale niech
pan przynajmniej naświetli, co miał pan na myśli.

— Chętnie opowiem pani pewien przykład. W okre-
sie dojrzewania — miałem wtedy 12 albo 13 lat — za-
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cząłem kraść. Robiłem to dla sportu. Nigdy nie chodzi-
ło o wielkie rzeczy. Przeważnie były to samochody–za-
bawki i słodycze, które zabierałem ze sklepu. Z cza-
sem stałem się w tym tak sprytny, że nikomu nie uda-
wało się mnie złapać. Pewnego dnia ku mojemu prze-
rażeniu stwierdziłem, że już nie mogę inaczej. Kradzież
stała się moim nałogiem. Sięgałem po coś, nawet gdy
tego nie chciałem. Robiłem to z jakiegoś wewnętrznego
przymusu. Nie wiem, czy była to kleptomania, ale
na pewno już niedaleko mi było do tego. W każdym
bądź razie zaczęło mnie to bardzo niepokoić. Uświado-
miłem sobie, że jestem uzależniony, uzależniony od złe-
go zwyczaju.

— W jaki sposób pan się z tego uwolnił?
— Moja matka opowiadała mi o Bogu i Jezusie

Chrystusie. Od niej dowiedziałem się, jak się modlić
i czego może dokonać modlitwa.

— Wychował się pan w chrześcijańskim domu?
— Tak, moi rodzice byli chrześcijanami. Z perspek-

tywy czasu myślę sobie, że wywarłoby to na mnie lep-
szy wpływ, gdyby więcej opowiadali mi o Bogu. Moja
matka miała bardziej serdeczny stosunek do Boga niż
mój ojciec, ale ona chrześcijańskie wartości bardziej
przekazywała przez czyny niż słowa. Dzięki niej pozna-
łem podstawy wiedzy chrześcijańskiej. W każdym bądź
razie nie wiedziałem wtedy, jak sobie inaczej pomóc, jak
tylko pójść do mojego pokoju, uklęknąć na kolana
i modlić się do Zbawiciela. Powiedziałem: Kochany
Boże, jeżeli istniejesz naprawdę, jesteś wszechmogący
i nie jestem tobie obojętny, to wybacz mi moje grzechy
i uwolnij mnie od nałogu kradzieży. A gdy wysłuchasz
moją modlitwę, chcę natychmiast należeć do Ciebie.
Amen. Myślałem o tym bardzo poważnie. Potem czeka-
łem w napięciu, co się stanie, czy Bóg wysłucha mojej
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modlitwy? Czy to modlenie się w ogóle jest skuteczne?
Czy Stwórca się o mnie troszczy?

— Widocznie jest skuteczne — stwierdziła moja roz-
mówczyni.

— Tak, było to cudowne, że dzięki tej modlitwie
znikło moje uzależnienie. Nie musiałem już kraść i od te-
go czasu nigdy już tego nie uczyniłem. To było na za-
wsze załatwione. Bóg faktycznie mnie od tego uwolnił.
To był początek mojego życia z Chrystusem. Potem czę-
sto czytałem Biblię i nauczyłem się lepiej poznawać Je-
zusa. W wieku 17 lat publicznie opowiedziałem się
po Jego stronie i zawarłem przymierze z Bogiem przez
chrzest.

— Czy dotychczas nie był pan ochrzczony? — zapy-
tała zaskoczona pani Naumann.

— Moi rodzice byli zdania, że chrzest wiąże się
ze świadomą decyzją i najpierw trzeba uwierzyć, a do-
piero potem wziąć udział w tym obrzędzie. Moja matka
często cytowała wypowiedź Jezusa: „Kto uwierzy
i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony”165. A że nie-
mowlęta nie mogą uwierzyć w Boga i zadecydować, że
chcą stanąć po Jego stronie, moi rodzice postanowili
nie chrzcić mnie jako niemowlę. Później byłem im za to
wdzięczny, bo tak, jak dzisiaj rozumiem Biblię, mieli
rację. Może po części wynikało to też stąd, że moi ro-
dzice należeli do różnych Kościołów chrześcijańskich.
Przez to, że my, dzieci, nie byliśmy chrzczeni jako nie-
mowlęta, uniknęli konfliktu.

165 Mk 16,16.
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Rozdział 15

Wolność w strefie zakazu palenia.
Nawrócenie, skrucha
i nowonarodzenie

— Mówił pan o nawróceniu. Ogólnie rozumiem, co
się z tym wiąże, ale czy mógłby mi pan to lepiej wyjaśnić?

— Chętnie. Jest to ważny temat, bo chodzi o to,
w jaki sposób doznamy osobiście zbawienia w Chrystu-
sie. Nawrócenie oznacza powrót do Boga, bo ja uciekłem
i odwróciłem się od Niego, po prostu nie troszczyłem
się o relacje z Nim. W wyniku pewnych doświadczeń
albo duchowego poznania zostałem obudzony jakby
ze snu i postanowiłem zakończyć mój bunt czy też skoń-
czyć z obojętnością i zmienić swój stosunek do Boga
— żyć z Nim w harmonii. Tę fundamentalną zmianę
kierunku życia Biblia nazywa nawróceniem.

— A jak się ma rzecz z pokutą? Czy musimy poku-
tować za nasze grzechy? Czy dzieje się to po nawróce-
niu, czy przed nim?

— Pokuta — rozumiana biblijnie — jest sednem na-
wrócenia. Ale to nie ma nic wspólnego z wykonywaniem
jakichkolwiek praktyk pokutnych. Na skutek tradycji
wielu ludzi ma niebiblijne wyobrażenie pokuty. Słowo po-
kuta jest staromodnym i mało trafnym tłumaczeniem sło-
wa, które w Nowym Testamencie oznacza odnowienie
umysłu. Chodzi po prostu o zmianę myślenia, inne na-
stawienie do Boga, co powoduje nawrócenie.
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— To nie ma nic wspólnego z naszymi czynami?
— Zdarza mi się mówić, że pokuta nie ma z tym nic

wspólnego. Chodzi jednak o coś więcej, o nasze nasta-
wienie, o radykalną zmianę dotyczącą dotychczasowego
stosunku do Boga. Gdy uznam, że szedłem w złym kie-
runku, popełniłem wiele błędów, odtrącałem Bożą miłość
albo ją ignorowałem, to prawdopodobnie będę z tego
powodu zasmucony albo okażę skruchę. To może spowo-
dować zmianę mojego sposobu myślenia. Mogę przeżyć
szczególne doświadczenie z Bogiem, co ugruntuje moją
świadomość Jego miłości, a to wzbudzi uczucia, które
doprowadzą mnie do nawrócenia. Będę wtedy bardziej
otwarty na działanie Ducha Świętego. On wzbudzi praw-
dziwy żal z powodu mojego odejścia od Boga i błędne-
go zachowania. To są najlepsze motywy gruntownego
nawrócenia. Ono ma w zasadzie zawsze związek ze zro-
zumieniem duchowego stanu i decyzją naszego serca.

— Tak do końca to jeszcze tego nie rozumiem —
rzekła moja sąsiadka.

— Nic dziwnego. Nawet ktoś, kto to przeżył, nie
rozumie tego do końca. Działania Ducha Świętego nie
możemy pojąć ani wyjaśnić, tylko doświadczyć. On nie-
ustannie próbuje sprawić, by Bóg był dla nas bardziej
zrozumiały. Chce przyciągnąć nas do Chrystusa. Gdy
otworzymy się na Niego albo do Niego się zwrócimy,
Duch poprowadzi nas do skruchy, chociaż nic nie wie-
my o Jego działaniu. Gdy następnie przyjmiemy Chry-
stusa jako naszego Zbawiciela i Pana, Duch Boży do-
kona czegoś, co nazywamy duchowym nowonarodze-
niem166. Tego porównania do ponownych narodzin użył
pewnego razu sam Jezus167.

166 Zob. J 1,12-13.
167 Zob. J 3,3-8.
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— O nowonarodzeniu już słyszałam.
— Istnieją na ten temat różne poglądy. W religiach

Wschodu pojmuje się to inaczej od tego, jak to przed-
stawiał Chrystus. On mówi o wewnętrznym procesie,
nowym stworzeniu wewnątrz, przez co stajemy się dzieć-
mi Bożymi. Otrzymujemy wtedy zdolność utrzymywa-
nia ścisłej łączności z Bogiem. Możemy Go wtedy lepiej
rozumieć, zaufać Mu i Go miłować. Jednocześnie mamy
wewnętrzne pragnienie podobania się Jemu i słucha-
nia Go. Wyrazy słuchać i posłuszny mają w naszym
języku to samo źródło. Ziemscy rodzice też wymagają
od dzieci, żeby ich słuchały i były im posłuszne, przy-
najmniej dopóki są pod ich opieką. U Boga odbywa się
to inaczej. On przy nowonarodzeniu przez działanie
Ducha Świętego wkłada nam do serca swoje zasady
i przykazania. To jest działanie Boże. Wtedy owe zasa-
dy i przykazania nie są dla nas ciężarem, ale wypeł-
nianie ich jest naszą radością.

— Czegoś takiego nie umiem sobie wyobrazić.
— To dzieje się zupełnie naturalnie. Tylko ten, kto

sam tego doświadczył, rozumie to i może to pani po-
twierdzić. Po tym można niemal bezbłędnie rozpoznać
nowo narodzonych chrześcijan. Przed doświadczeniem
nowonarodzenia zasady, według których funkcjonuje
prawdziwe chrześcijańskie życie, są dla każdego nie
do pojęcia. Spróbuję to pani lepiej przedstawić na pew-
nym przykładzie. Pani chyba nie pali? Czy się mylę?

— Nie palę. W samolocie i tak nie wolno palić.
— Odczuwa to pani jako ograniczenie?
— Nie, w ogóle, wręcz przeciwnie.
— Wsiadłszy do pociągu, w jakim przedziale wy-

bierze pani miejsce do siedzenia?
— Oczywiście, że w przedziale dla niepalących, bo

tam jest lepsze powietrze. Do czego pan zmierza?
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— Mimo że w tym przedziale palenie jest zabronio-
ne, to jednak mówi pani sobie w duchu: Tutaj chcę być.
Tutaj czuję się dobrze. Nie myśli pani: Ja tutaj nie wy-
trzymam! Stale te zakazy! Czuję się stłamszona!

— Nie w tym wypadku — rzekła.
— Dla palącego ta sprawa przedstawia się zupełnie

inaczej. On będzie się źle czuł w przedziale dla niepa-
lących i będzie uważał, że jest ograniczony w swojej
wolności. Ale gdy zrezygnuje z palenia i w pewnym
sensie nawróci się, będzie się wśród niepalących tak
samo dobrze czuł jak pani albo ja.

Zamilkłem. Moja sąsiadka tylko popatrzyła na mnie,
więc kontynuowałem rozpoczęty wątek:

— Podobnie jest z naszym nastawieniem wobec
Bożych przykazań. Gdy nawrócimy się i zostaniemy
przez Ducha Świętego odrodzeni, będziemy je chętnie
przestrzegać168. Duch Boży dokona w nas zmiany, któ-
ra nam umożliwi działanie w harmonii z wolą Pana.

— Jeżeli dobrze pana rozumiem, zachowywanie przy-
kazań jest ważne dla naszego ratunku.

— Jeżeli pani myśli, że pod słowem ratunek kryje
się ostateczne zbawienie, czyli życie na nowej ziemi, to
w pewnym sensie ma pani rację. Ale wielu ludzi w kwe-
stii przykazań zamienia miejscami przyczynę i skutek.
Myślą oni, że za przestrzeganie Bożych przykazań mo-
żemy zbierać u Zbawiciela punkty dodatnie albo zasłu-
żyć sobie na życie wieczne, a to nie o to chodzi. Zba-
wieni będziemy tylko na podstawie zasług Chrystusa,
jeżeli z nich skorzystamy169.

Pani Naumann popatrzyła na mnie pytająco.

168 Zob. Ps 40,9.
169 Zob. Rz 3,23-24.28.
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— Nawrócenie i odrodzenie, czyli zbawienie
od grzechu, zguby, bezsensu i beznadziejności, daje nam
nową motywację i nowe źródło siły. Wtedy to właśnie
przestrzeganie przykazań Bożych jest konsekwencją
mojego zbawienia dokonanego przez Jezusa. Samo za-
chowywanie przykazań nie jest warunkiem zbawienia.

— Brzmi to przekonująco i równocześnie dosyć
skomplikowanie dla takiego człowieka jak ja — zauwa-
żyła pani Naumann. — Mam nadzieję, że jutro nie za-
pomnę o tym wszystkim.

— Jeżeli naprawdę kocham jakiegoś człowieka, nie
będzie dla mnie ciężarem robić wszystko, aby zacho-
wać harmonię między mną a tą osobą. Będę usiłował
odczytać z jej oczu każde jej życzenie, będę jej wdzięcz-
ny, gdy powie mi, co dla niej jest ważne i jak mam się
zachować, żeby jej sprawić radość. Podobnie jest z na-
szym stosunkiem do Boga. Gdy uświadomiliśmy sobie,
jak bardzo On nas kocha, wiemy, że najlepsze, co może
nam dać, to przemieniająca serce miłość Jezusa. Ja tej
miłości doświadczyłem i wciąż ją poznaję. Ona wzbu-
dza we mnie miłość do Niego. Miłość ta nie wyraża się
przede wszystkim w dobrych uczuciach do Chrystusa.
Chodzi o coś więcej — o prawdziwą miłość, która po-
chodzi z odrodzonego serca. Ona posiada mocną i kon-
kretną podstawę. Zbawiciel wyraża ją słowami: „Jeśli
mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będzie-
cie”170. Pan nie mówi, że będziemy musieli przestrzegać
przykazań, ale że będziemy ich przestrzegać z miłości
do Niego, czyniąc to w mocy Ducha Świętego.

— Co ma pan na myśli, mówiąc o miłości Chry-
stusowej, którą poznajemy?

170 J 14,15.
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— To, czego Jego miłość dokonała w naszym życiu,
poznajemy z czasem, stopniowo. O wiele lepiej pozna-
my Jego miłość, gdy będziemy czytać w ewangeliach
sprawozdania o tym, jak obchodził się z ludźmi. Jezus
okazywał Boże miłosierdzie, cierpliwość i miłość. On
przyjmował grzeszników — zamiast ich osądzać. Przyj-
mował ich zaproszenia i jadał z nimi171. Powiedział
do uczniów: „Kto mnie widział, widział Ojca”172. Czy
powiedział to, bo Ojciec i Syn są równi sobie?

Przytaknęła.
— Jezus powiedział kiedyś: „Ja i Ojciec jedno je-

steśmy”173.

171 Zob. Łk 15,1-2; J 8,3-11; Łk 19,5-9.
172 J 14,9.
173 J 10,30.



128

Rozdział 16

Dlaczego złym ludziom
dobrze się powodzi?
Błogosławieństwo Boże
i doświadczenie Hioba

Pani Naumann sięgnęła po kubeczek wody z tacy
stewardesy, wypiła nieco i długo patrzyła na czubki
swoich butów.

— Nie wiem, co mam powiedzieć. Wszystko to jest
dla mnie zupełnie nowe. Jeszcze nikt mi tego tak nie
wyjaśniał.

— Czy to, co powiedziałem, jest dla pani sensowne?
— W zasadzie tak.
— Co w takim razie jest jeszcze dla pani niezrozu-

miałe?
— Na początku mówiłam, że nie rozumiem, dlaczego

Bóg tak dobrze obchodzi się z niektórymi złymi ludźmi.
— Tego tematu jeszcze nie poruszałem. Mam to zro-

bić teraz?
— Nie wiem, ale bardzo mnie to interesuje.
— Naszemu pojmowaniu sprawiedliwości obce jest,

gdy dobrym ludziom źle się powodzi, a niektórym złym
widocznie idzie dobrze, bo pozornie otrzymują wszyst-
ko, czego pragną. Często bogactwo materialne zdoby-
wane jest w niewłaściwy sposób. Niejednemu draniowi
może się powodzić bardzo dobrze, ale odbija się to na in-
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nych ludziach, którzy są okłamywani i okradani, a na-
wet mordowani.

— Dokładnie tak jest. Jak Bóg może na to pozwa-
lać, skoro jest sprawiedliwy?

— Wcześniej stwierdziliśmy, że Bóg musi do tego
dopuścić, żeby każdy widział, dokąd prowadzi zło. Gdy-
by ingerował we wszystko, szatan oskarżyłby Go o nie-
sprawiedliwość. Oprócz tego nie byłby objawiony praw-
dziwy charakter grzechu, na skutek którego zawsze
cierpią tak zwani niewinni.

— To dziwnie brzmi. Co pan ma na myśli?
— Ten, kto został oszukany albo okradziony, sam

to spowodował, bo z innymi tak samo się obchodził.
Przeważnie jednak poszkodowani nie dają do tego po-
wodu, więc nie są winni tego, co im uczyniono.

— Tak, to jest jasne.
— W przypadku ludzi wierzących, którzy prowadzą

uczciwe życie, a jednak źle się im powodzi, działają inne
zależności. Każdy, kto nawrócił się do Chrystusa, a tym
samym stanął po Jego stronie w tym wielkim boju, stał
się tarczą, do której celuje szatan, bo jest on bardzo
rozgniewany z tego powodu. Próbuje uczynić życie
chrześcijan tak trudnym, żeby ich zniechęcić do ufania
Bogu. Pewien szczególnie jaskrawy przykład przedsta-
wiony jest w Biblii. Dotyczy on Hioba, któremu nawet
Bóg wystawił świadectwo, że jest nienaganny, bogoboj-
ny i stroniący od złego. Szatan stwierdził, że Hiob tyl-
ko dlatego służył Panu, że On mu bardzo błogosławił.
Gdy zabierze mu się wszystko — tak argumentował dia-
beł — Hiob odwróci się od Boga i będzie w stosunku
do Niego niewierny174. Kto w tej sytuacji mógł udowod-
nić, czy Stwórca, czy szatan ma rację?

174 Zob. Hi 1,1-3.6-11.
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— A jak pan sądzi?
— Bóg twierdził, że Hiob kocha Go, a szatan twier-

dził, że patriarcha służy Panu z egoizmu, dlatego że
czerpał z tego korzyści. Jak można było udowodnić, kto
z nich ma rację?

— Na ten temat mógłby się wypowiedzieć tylko
Hiob.

— Tak, ale szatan nie byłby zadowolony z samej
wypowiedzi Hioba. Musiały być przedstawione dowody.

— Więc Hiob musiał być wystawiony na próbę.
— Tak. Jeżeli Bóg chciał być wobec szatana spra-

wiedliwy, nie było innej możliwości, jak pozwolić szata-
nowi, by porządnie dał się we znaki Hiobowi175. Z po-
wodu sprawiedliwości Stwórca nie mógł zapobiec temu,
żeby Hiob nie cierpiał.

— Dziwna to sprawiedliwość.
— Tak to na pozór wygląda. Znamy ten dylemat

z ziemskich procesów sądowych: Kto jest sprawiedli-
wy wobec oskarżonego, nie zawsze jest sprawiedliwy
wobec ofiary. My nie możemy stworzyć doskonałej spra-
wiedliwości, a Bóg, w czasie panowania szatana na tej
ziemi, też nie176.

— To jest bardzo przygnębiające.
— Także dla Boga. Dlatego pracuje On nad trwa-

łym rozwiązaniem tego problemu, tak jak o tym mówi-
liśmy.

— A co stało się potem z Hiobem?
— Stracił wszystko: majątek, dzieci i zdrowie. Sta-

le otrzymywał złe wieści177. Później nawet oskarżał Boga,
bo nie mógł zrozumieć, dlaczego mu to wszystko się

175 Zob. Hi 1,12; 2,6-7.
176 Zob. 2 Kor 4,4.
177 Zob. Hi 1,13-22; 2,4-10.
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przydarzyło178. Ale nie odwrócił się od Zbawiciela, tyl-
ko uchwycił się Go w swoich cierpieniach. W ten spo-
sób udowodnił, że szatan nie miał racji.

— Nie do końca to rozumiem.
— Ostatecznie chodziło o pogląd szatana, że Bóg

jest władcą, którego ludzie nie miłują. Diabeł twierdził,
że nie służą Mu z miłości i głębokiego przekonania,
ale tylko ze strachu i dla własnych korzyści.

— Teraz rozumiem. Szatan błędnie przypisywał Hio-
bowi, że czcił on Boga tylko dlatego, że coś z tego miał.

— Dokładnie. Gdy jednoznacznie udowodniono, że
diabeł nie miał racji w swych oszczerstwach, Stwórca
mógł Hiobowi zauważalnie pobłogosławić — darował
mu na nowo dzieci i majątek dwukrotnie większy, niż
miał poprzednio179. Dzisiaj nie zawsze tak jest, bo w ów-
czesnym pojęciu błogosławieństwo Boże było równo-
znaczne z posiadaniem dzieci i materialnym bogac-
twem180. Dzisiaj Pan obdarza tych, którzy Mu są wierni
raczej duchowymi błogosławieństwami, takimi jak po-
kój wewnętrzny, radość i cierpliwość w obliczu prze-
ciwności. Hiob jest przykładem krzywdzących oskar-
żeń, które szatan stosuje wobec każdego prawdziwego
chrześcijanina. Każdy chrześcijanin tak jak Hiob staje
wobec trudności i cierpień. Szczególnie wtedy musi on
pokazać, z jakich pobudek tak naprawdę służy Panu.
Dlatego Wszechmogący dopuszcza różne nieprzyjemno-
ści, które sprowadza na nas szatan. Bóg nie ma żadne-
go wyboru.

Pani Naumann popatrzyła na mnie trochę sceptycz-
nie, ale nic nie powiedziała, dlatego mówiłem dalej:

178 Zob. Hi 9,1—10,22; 19,1-29.
179 Zob. Hi 42,12-17.
180 Zob. Rdz 22,17; Pwt 28,2-4; Ps 127,3.
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— A teraz zwróćmy uwagę na ludzi, którym fak-
tycznie dobrze się powodzi, a nie mają żadnych więzi
z Bogiem. W takim wypadku Pan próbuje nawiązać
z nimi kontakt na wszelkie możliwe sposoby, dlatego
że chce ich ratować. Chce im pokazać, jak bardzo ich
kocha. Wiadomo, że miłość jest lepszym motywem przyj-
ścia do Boga niż strach i zwątpienie. Apostoł Paweł
zwraca uwagę na ważną zasadę Bożą, że Jego dobroć
prowadzi nas do opamiętania181. Jego błogosławieństwa,
których doświadczają też niewierzący, nie są dowodem
tego, że z nimi jest wszystko w porządku. Pan kocha
wszystkie swoje stworzenia, dlatego chce im okazywać
tylko dobroć. W ten sposób próbuje nas przekonać
o swojej miłości i dobroci. Chciałby, żeby wszyscy lu-
dzie otworzyli się na Niego.

— Chce pan przez to powiedzieć, że Bóg bardziej
sprzyja niewierzącym niż wierzącym?

— Nie, On czegoś takiego nie robi. Stwórca zarów-
no dobrym, jak i złym daje deszcz i słońce. Tak powie-
dział Jezus w kazaniu na górze182. Bóg jest sprawiedli-
wy i nikogo nie wyróżnia. Jednak w przypadku praw-
dziwych naśladowców Chrystusa błogosławieństwo nie
zawsze jest tak widoczne. Otrzymują oni przede wszyst-
kim duchowe błogosławieństwa183: przebaczenie win,
pewność zbawienia, wewnętrzny pokój, siłę w poku-
sach, mądrość w podejmowaniu ważnych decyzji itd.184

Niechrześcijanin nie ma predyspozycji do tego rodzaju
błogosławieństw. Oprócz tego w sprawie błogosła-
wieństw Bożych odgrywają też rolę oszczerstwa szata-

181 Zob. Rz 2,4.
182 Zob. Mt 5,45.
183 Zob. Ef 1,3.
184 Zob. Ef 1,7; 1 J 1,9; 5,11-13; Rz 5,1-2; Jk 1,5.12; Jud 1,24-25.
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na. Diabeł twierdzi, że Stwórca traktuje niewierzących
po macoszemu. Tego właśnie Bóg nie czyni. Przeciw-
nie, jest miłością185 i nie może postępować inaczej, jak
tylko okazywać miłość wszystkim swoim stworzeniom,
zawsze, gdy tylko jest to możliwe. Ale przy tym nie może
i nie śmie unieważnić zasady przyczyna — skutek, to
znaczy nie może usunąć skutków postępowania ludzi
i działalności szatana. Jednak pewnego dnia zakończy
działanie wszelkiego zła bez ryzyka, że nie będzie zrozu-
miany albo że okaże się niesprawiedliwy.

185 Zob. 1 J 4,8.16.
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Rozdział 17

Niebezpieczeństwa wynikające
z chodzenia blisko krawędzi.
Zbawienna wiara

— To, co pan przedtem opowiadał o życiu wiecz-
nym, wzbudziło we mnie prawdziwą tęsknotę za nie-
bem — powiedziała. — Byłyby tam naprawdę fantastycz-
ne warunki do życia. Szczególnie sprawa niebiańskie-
go Jeruzalem nie daje mi spokoju. Zazdroszczę panu
takiej mocnej wiary w to wszystko. Ja tak nie potrafię
wierzyć. Może brakuje mi daru wiary. Wiara nie jest
sprawą każdego.

— To zdanie zaczerpnięte z Biblii186.
— Naprawdę? No widzi pan!
— Ale oznacza coś innego, niż pani myśli.
— Tak? Ciekawa jestem, co.
— Słowo wiara oznacza w języku greckim, języku

Nowego Testamentu, obok zaufania też i wierność.
Kontekst tego wersetu mówi wyraźnie, że tam jest mowa
o wierności: „Wiara nie jest rzeczą wszystkich”187. To,
czy jesteśmy Bogu wierni, zależne jest od naszych de-
cyzji. A że jest On naprawdę dobrym partnerem poma-
gającym nam iść przez życie, nie mamy powodu, aby się
z Nim rozstawać.

186 Zob. 2 Tes 3,2-3.
187 2 Tes 3,2.
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— Ale jak możemy znaleźć Boga, skoro jest tak da-
leko?

— Musimy wytworzyć z Nim więź. Wiara „jest
ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”188,
wyjaśnia apostoł Paweł. W 1 Liście Piotra z kolei czy-
tamy, że nasieniem, które powoduje duchowe odrodze-
nie, jest Słowo Boże189. Musimy koniecznie mieć stycz-
ność ze źródłem — Słowem Bożym, żeby nasza wiara
rosła i rozwijała się. Wiara w sensie biblijnym ozna-
cza zaufanie do Boga i Chrystusa. Do realizacji tego
celu Biblia jest niezbędna. Najlepiej, gdy zaczniemy czy-
tać ewangelie. Tam mamy przedstawione najbardziej
wyraziste objawienie i działanie Boga w Jezusie, opi-
sane przez naocznych świadków Jego misji na ziemi.
Możemy się po prostu utożsamić z osobami tam opisa-
nymi, bo to, co Jezus mówił do ludzi wtedy, powiedział-
by i do nas, gdybyśmy byli w podobnej sytuacji dzi-
siaj. I tak jak wtedy obchodził się z ludźmi, tak obcho-
dzi się dzisiaj z nami.

— Z tymi ewangelicznymi opisami jeszcze nigdy tak
naprawdę się nie zapoznałam — przyznała pani Nau-
mann.

— Z rozwojem naszego zaufania do Boga jest tak,
jak z naszym zaufaniem do ludzi. Na pewno ma pani
przyjaciół? — powiedziałem i popatrzyłem na nią.

— Pewnie, tylko rzadko ich widuję.
— A czy ma pani taką najlepszą przyjaciółkę?
— Tak. Mieszka nawet w tym samym mieście.
— Jak długo już ją pani zna?
— Od bardzo dawna. Ale tak naprawdę dobrymi

przyjaciółkami jesteśmy od 26 lat.

188 Rz 10,17.
189 Zob. 1 P 1,23.
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— Jak doszło do tego, że powstała między wami
taka zażyła przyjaźń?

— Mój mąż był wtedy bardzo chory. Walczył z no-
wotworem i bardzo cierpiał. Musiałam być stale przy
nim. W tym czasie bardzo pomogła mi moja ówczesna
znajoma, która mieszkała tylko dwie ulice dalej. Trosz-
czyła się o moje gospodarstwo domowe i o mojego syna.
Dużo ze sobą rozmawiałyśmy. Potrzebowałam wtedy jej
wsparcia. To był dla mnie ciężki okres, a ona się
po prostu dla mnie poświęciła.

— Dobrze, że pani miała wówczas taką osobę. Dzięki
temu lżej było pani przetrwać chorobę męża, a także le-
piej poznała pani swoją znajomą i przekonała się pani, że
można jej zaufać. W ten sposób stała się pani przyjaciółką.

— Tak było.
— Podobnie jest z naszym zaufaniem do Boga. Może

być tak, że przez długi czas On jest dla nas kimś, o kim
tylko słyszeliśmy. Potem poznajemy Go osobiście. Cza-
sem spowodowane jest to kryzysem życiowym, czasem
zachętą ze strony wierzących chrześcijan. Na przykład
przez taką rozmowę jak ta zaczynamy się Bogiem inte-
resować, coraz więcej chcemy o Nim wiedzieć i tym się
zajmować. W ten sposób dowiadujemy się powoli, ja-
kim dobrym przyjacielem jest Pan. Kto pozna Zbawicie-
la i doświadczy, jaki naprawdę jest, zauważa, że można
Mu zaufać nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Jego dzia-
łania w naszym życiu. Im lepiej Go poznajemy i im
więcej czasu z Nim spędzamy — podobnie jak pani spę-
dzała czas ze swoją przyjaciółką — tym więcej Mu ufa-
my. To nie przychodzi samo z siebie. I to jest cała ta-
jemnica zbawiennej wiary.

— Właściwie nie jest to takie tajemnicze. Jeżeli pana
dobrze zrozumiałam, to zaufanie jest tym, co mnie zba-
wia.
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— I tak, i nie — powiedziałem. — Chciałbym to
pani wyjaśnić za pomocą rysunku.

Wstałem, wyjąłem z mojej teczki kartkę papieru
i narysowałem parowóz i jeden wagon. Wagon połą-
czyłem z lokomotywą znakiem plus. Gdy napisałem
wyraz Chrystus na lokomotywie, a na wagonie wyraz
ja, wyjaśniłem:

— Tą lokomotywą jest Chrystus, a wagonem ja.
Znak plus jest sprzężeniem. To jest moja wiara.

Narysowałem kółko wokół znaku plus i napisałem
pod nim wyraz wiara.

— To nie wiara mnie zbawia, ale Chrystus. Nie cią-
gnie mnie sprzężenie, ale lokomotywa. Moja wiara jest
jedynie środkiem, który mnie łączy z Jezusem. Na sku-
tek mojego zaufania trzymam się mocno Chrystusa i po-
zostaję Mu wierny. Potem zostanę na wieki uratowany
przez Niego.

— A co z tym parowozem? Czy tam wrzucone zo-
staną moje grzechy?

Roześmiałem się.
 — Gdy pani zdecyduje się stanąć po stronie Chry-

stusa i połączyć się z Nim przez wiarę, wrzuci pani
praktycznie wszystkie swoje grzechy do tego węglowe-
go parowozu, który symbolizuje Zbawiciela. W ten spo-
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sób pozbywa się pani swych grzechów. A gdy pani zno-
wu zgrzeszy, znowu będzie pani miała możliwość zrobić
to samo. Jezus zamienia czarny brud naszych grzechów
na biały dym swojej czystości. On wie, że często popeł-
niamy błędy i potrzebujemy czasu, żeby móc dojrzewać
jako dzieci Boże. Wyciągamy wówczas naukę z naszych
błędów i ćwiczymy nowe sposoby zachowania. Chciał-
bym ponadto uzmysłowić pani coś ważnego dotyczące-
go roli naszych emocji. Często w naszym życiu religij-
nym odczuwamy wiele bardzo przyjemnych emocji, szcze-
gólnie w pierwszym zachwyceniu się Chrystusem.
Z drugiej jednak strony na emocje mają wpływ oko-
liczności, negatywne doświadczenia i obciążenia wyni-
kające z naszej przeszłości. Musimy być przekonani,
że emocje w naszej relacji z Bogiem odgrywają rolę
podrzędną. Przede wszystkim i niezmiennie powinni-
śmy mieć świadomość zbawienia, którego Jezus doko-
nał. On już dawno zapłacił za moją winę i dlatego może
mi odpuścić każdy grzech. Fakt odkupienia naszych
grzechów jest prawdziwy i niepodważalny i nie powinny
tego zmieniać ani nasze intelektualne wątpliwości, ani
nastawienie emocjonalne. Gdy ufam Chrystusowi i Je-
go zbawieniu, to decyduję się Jemu powierzyć. W ten
sposób korzystam z Jego zbawienia. Wtedy rodzą się
we mnie nowe uczucia takie jak radość i wdzięczność.
Nieraz jednak nasze emocje spełniają taką rolę jak ha-
mulce bezpieczeństwa w pociągach. Nie wolno nam
zatrzymywać duchowego wagonu, bo to rozluźnia na-
sze połączenie z lokomotywą. Innymi słowy, musimy
bardziej ufać faktom dotyczącym Bożego zbawienia, które
opisuje Jego Słowo, niż naszym chwiejnym emocjom.
Z biegiem czasu nasze emocje będą szły w parze z na-
szym myśleniem, także i w tym zakresie. Na pewno!

— Dlaczego pan kładzie na to taki nacisk?
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— Dlatego że wielu chrześcijan wątpi w swoją wia-
rę albo w autentyczność nawrócenia. Uważają, że coś
w rodzaju uczuć religijnych jest warunkiem ich wiary
albo ich zbawienia. Gdy odczuwają brak takich uczuć,
myślą, że Bóg ich nie przyjął i ich nie miłuje. Jednak to
nie nasze uczucia mają utwierdzać nas w pewności
naszego zbawienia. Pewność zbawienia mamy mieć dzię-
ki uświadamianiu sobie i rozumieniu tego, co mówi
Biblia, oraz dzięki naszemu osobistemu przyjęciu zba-
wienia z rąk Chrystusa. Zresztą to nie jest sprawa jed-
norazowa. Codziennie powinniśmy na nowo stawać
po stronie Zbawiciela i na nowo powierzać Mu swoje
życie.

— Myślę, że zaczynam to rozumieć.
— Lepiej zobrazuje to zagadnienie pewna krótka

historia. Niech pani sobie wyobrazi, że wędruje pani
wysoko w górach, idąc wąską ścieżką wijącą się
po krawędzi urwiska. Po prawej i lewej stronie jest
przepaść. Upadek oznacza pewną śmierć. Ale nie jest
pani sama. Do wędrującej z panią grupy należą jesz-
cze inne osoby, których pani bliżej nie zna. Nagle ktoś
podstawia pani nogę. Potyka się pani i zsuwa nad prze-
paść, ale jeszcze może pani uchwycić się rękami krawę-
dzi. Siły szybko panią opuszczają. Właściwie jest pani
skazana na upadek i pewną śmierć. W tych okolicz-
nościach nagle słyszy pani uprzejmy głos: Niech mi pani
poda rękę. Wciągnę panią. Co teraz pani uczyni? Powie
pani: Nie, dziękuję. Sama dam sobie radę? Albo: Nie
mam do pana zaufania? Albo: Nie wierzę, że pan to
potrafi?

— Oczywiście, że szybko uchwyciłabym tę rękę i da-
ła się wciągnąć na górę.

— Naturalnie. Kontynuując wędrówkę, dla pewno-
ści trzyma pani mocno rękę swojego ratownika. Ale to nie
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powstrzymuje złoczyńcy, który ponownie podstawia pani
nogę. Tym razem zachwiała się pani, ale nie upadła. Może
z czasem stanie się pani na tyle pewna siebie, że puści
rękę swojego nowego przyjaciela. Złoczyńca znowu pod-
stawi pani nogę i znów pani niebezpiecznie upadnie.
Na szczęście pani przyjaciel znów wyciągnie rękę, którą
pani od razu chwyci i pozwoli się uratować. Zaufała mu
pani, bo doświadczyła pani, że jest godny zaufania.

— Co pan chce tym zobrazować?
— Wszyscy ludzie znajdują się w podobnej sytuacji.

Szatan nam wszystkim podstawia nogę. Podburzył nas
do buntu przeciwko Bogu — do opuszczenia Jego sze-
regów i prowadzenia własnego życia. Wszyscy wisimy
nad przepaścią. Nie musimy świadomie stać po stro-
nie szatana, żebyśmy byli zgubieni na wieki, bo już je-
steśmy poddani śmierci. Jeżeli nie zdecydujemy się chwy-
cić ratującej ręki Jezusa, prędzej czy później roztrza-
skamy się w wąwozie śmierci. Chrystus trzyma wycią-
gniętą rękę, bo chce nas zbawić. Powinniśmy chwycić
Jego rękę i mocno się jej trzymać.

— Ale jak to dzieje się w praktyce?
— Uchwycenie ręki Jezusa obrazuje pewien rodzaj

decyzji polegający na tym, że uzależniamy nasze zba-
wienie i nasze dalsze życie od Niego. Do tego nie po-
trzebujemy szczególnego talentu i wielkiej wiary. Mu-
simy w zasadzie tylko podjąć decyzję, powierzyć się Mu
i szczerze Mu to wyznać. Kiedyś pewien mężczyzna przy-
szedł do Mistrza z Nazaretu. Miał problem z zaufa-
niem Jezusowi, ale spytał Go, czy może On uzdrowić
jego dziecko. Chrystus zwrócił mu uwagę na to, jak
ważne jest zaufanie. Następnie ojciec powiedział: „Wie-
rzę, pomóż niedowiarstwu memu”190. Człowiek ten

190 Mk 9,24.
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uchwycił się Zbawiciela tą małą ilością zaufania, jaką
miał, mając nadzieję, że Jezus wzmocni jego wiarę. Na-
turalnie Pan uczynił to poprzez uzdrowienie jego dziec-
ka. Chrystus wzmocni także naszą wiarę i będzie nam
dawał pozytywne doświadczenia, jeżeli przyjmiemy ofertę
Jego ratunku i mocno się Go uchwycimy.

— A jak to było z Hiobem? Czy jego cierpienia
można uznać za pozytywne doświadczenia z Bogiem?

— Dla Hioba były one pozytywne. Sam tak stwier-
dził na końcu. Niech pani posłucha, co patriarcha po-
wiedział Bogu: „Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie,
lecz teraz moje oko ujrzało cię”191. Hiob na pewno nie
żałował tych bolesnych doświadczeń, bo dzięki nim bar-
dziej zbliżył się do Boga. Wiemy przecież, że życie z Pa-
nem nie toczy się tylko po słonecznej stronie i zdarza
się nam błądzić w ciemnościach. O przyczynie tego już
mówiliśmy. Jednakże kogoś, kto postanowił żyć z Chry-
stusem, w cierpieniu i trudnościach będą spotykały
ważne doświadczenia, które wzmocnią jego wiarę i po-
mogą mu dojrzewać. Gdy przeżyjemy z Bogiem takie
doświadczenia, nasze życie i nastawienie do wielu
spraw zostanie odmienione. Tak też było w przypadku
Hioba. W swoim wielkim cierpieniu w pewnym momen-
cie oskarżał Najwyższego i domagał się uznania swo-
ich racji. Potem jednak wyznał: „Mówiłem nierozumnie
(…). Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w pro-
chu i popiele”192. Był bezwarunkowo pokorny przed
Bogiem i na pewno w dalszym życiu nigdy nie wątpił
w Niego, chociaż czasami nie rozumiał Jego postępo-
wania. Nie zawsze spotykają nas tylko radosne doświad-
czenia, które mogłyby sprawiać, że kroczylibyśmy przez

191 Hi 42,5.
192 Hi 42,3.6.
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życie bez Chrystusa, naszego nowego Przyjaciela. Jed-
nakże, pozostając przy Nim, mocno trzymamy Jego
rękę, nawet, gdy cierpimy. Wiemy, że to szatan powodu-
je cierpienia, a nie Bóg. Staramy się iść drogą Pańską,
bo jest ona bardziej bezpieczna, a na niebezpiecznych
i trudnych odcinkach mocno trzymamy się Wszechmo-
gącego. Dzięki takiemu postępowaniu przekonujemy się,
że wszystkie Jego rady i przykazania służą naszemu
dobru.

— Wiele jeszcze z tego nie rozumiem.
— Bo to jest dla pani coś zupełnie nowego. Jednak

nawet wtedy, gdy całkowicie nie rozumiemy Chrystusa,
powinniśmy Mu zaufać i postępować według Jego przy-
kazań. To zaufanie będzie wynagrodzone, a tym samym
wzmocnione. Nawet przez pozornie negatywne doświad-
czenia może rozwijać się nasza więź z Nim. Nieraz
za mało Mu ufamy, nie słuchamy Go albo nie idziemy
Jego śladem. Po jakimś czasie często widzimy, co było
naszym błędem — niedostateczne zaufanie albo niepo-
słuszeństwo.

— Dotychczas wiarę rozumiałam zupełnie inaczej
— stwierdziła moja rozmówczyni. — Teraz widzę ją w zu-
pełnie innym świetle. Myślałam zawsze, że do wiary
potrzebne jest pewne uzdolnienie albo odpowiednie wy-
c h o w a n i e .

— Niektórzy ludzie mają faktycznie wielkie trudno-
ści z zaufaniem Bogu — przyznałem. — U nich niedo-
statecznie rozwinęła się zdolność do zaufania na sku-
tek zaniedbań rodziców w dzieciństwie albo była zabu-
rzona przez negatywne doświadczenia, na przykład znę-
canie się emocjonalne albo molestowanie seksualne, co
przynosi pod wieloma względami katastrofalne skutki.
To niszczy ich zdolność do zaufania innym. Niedawno,
po przeczytaniu pewnej książki, uświadomiłem sobie, że
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doświadczenie odrzucenia wywołane różnymi okoliczno-
ściami albo spotęgowane na przykład rozwodem rodzi-
ców lub ich błędami wychowawczymi dla wielu ludzi jest
wielką przeszkodą w zbudowaniu zaufania do Boga.
W takich przypadkach trzeba rozpocząć pracę nad swoją
przeszłością. Dopiero wtedy można nauczyć się ufać bliź-
nim i Panu.

— Na szczęście nie przeżyłam niczego takiego —
powiedziała pani Naumann. — Miałam harmonijne dzie-
ciństwo i dobre relacje z moimi rodzicami, chociaż nie-
raz byli zbyt surowi.

— Dzięki temu nie powinno pani sprawiać trudno-
ści budowanie podobnego albo lepszego stosunku do Bo-
ga. Gdy poznajemy i zaczynamy rozumieć Stwórcę, Jego
istotę i działanie, automatycznie rośnie nasze zaufanie.
Rozczarowani będziemy tylko wtedy, gdy mamy błędne
wyobrażenie o Bogu i Jego postępowaniu.

Moja towarzyszka podróży głośno westchnęła.
— Może pani teraz lepiej rozumie, czemu chciałbym

jak największej liczbie ludzi wyjaśnić, jaki faktycznie
jest Bóg. Większość ludzi odrzuca Go tylko dlatego, że
mają o Nim błędne wyobrażenie.

Milczała.
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Rozdział 18

Miłość Boża

Po chwili moja sąsiadka znowu zadała mi pytanie:
— Skąd pan wie tyle o Bogu? Z Biblii?
— W zasadzie tak. I z różnych dobrych książek.

Niestety, te informacje, które pani przekazywałem, nie
są w Piśmie Świętym systematycznie uporządkowane.
Księgi Starego Testamentu zawierają przeważnie opo-
wieści o historii narodu izraelskiego albo wezwania
kierowane od Boga przez proroków do nieposłuszne-
go ludu. W Nowym Testamencie też niewiele jest upo-
rządkowanych rozważań dotyczących podstawowych
kwestii wiary. Ewangelie zawierają relacje o życiu Je-
zusa, a listy apostołów dotyczą przeważnie sytuacji
w poszczególnych wspólnotach chrześcijańskich. Mo-
żemy się z nich wiele nauczyć, ale, niestety, Biblia nie
jest usystematyzowanym podręcznikiem, jakie znamy
ze szkoły. Wypowiedzi dotyczące poszczególnych zagad-
nień znajdujemy w różnych miejscach Pisma Święte-
go. By je dobrze rozumieć, musimy je połączyć razem
jak fragmenty wielkiej układanki. Jeżeli zdarzy się, że
będzie nam brakowało kilku ważnych części, nie będzie-
my mogli bez czyjejś pomocy tej układanki dokończyć.

— Więc niezbędna jest pomoc, by móc się oriento-
wać w Biblii?

— Tak, jest konieczna. Gdybym nie miał zawsze
takiej pomocy i nie miał możliwości czytać dobrych
książek dotyczących tych tematów, niewiele mógłbym
dzisiaj opowiedzieć. Niektóre z tych zagadnień dopiero
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niedawno lepiej zrozumiałem dzięki mojemu przyjacie-
lowi. Zresztą Pismo Święte nie było przez Boga prze-
znaczone wyłącznie do osobistego studium. Ono było
zawsze instrumentem w rękach tych, którzy Boga znali
i Go doświadczyli. Pierwsi chrześcijanie nie rozdawali
odpisów Biblii (choćby dlatego, że czytanie nie było
wówczas tak powszechne jak dziś), ale wyjaśniali in-
nym, co to znaczy przyjąć Chrystusa i uwierzyć w Nie-
go. Apostołowie głosili to publicznie i wyjaśniali współ-
wierzącym na nabożeństwach w domach. Przy tym cy-
towali odpowiednie wypowiedzi Pisma Świętego193. Je-
zus czynił to samo w stosunku do swoich uczniów. Wy-
jaśniał im kontekst biblijny i wskazywał na wersety
Starego Testamentu194.

— Po tym, co mi pan opowiedział, powinnam jed-
nak zacząć sama czytać Biblię.

— Na pewno pani teraz wiele rzeczy lepiej zrozu-
mie. Najlepiej, gdy pani zacznie lekturę Słowa Bożego
od Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka albo Ewan-
gelii Łukasza. Tam pozna pani Chrystusa. Niech pani
się najpierw na tym skoncentruje. Znajdzie pani wiele
zagadnień, które panią zachęcą do zaufania Bogu. Moją
ulubioną historią biblijną jest pewna przypowieść, którą
opowiedział Pan Jezus. Prawdopodobnie zna ją pani.
Jest to przypowieść o synu marnotrawnym — powie-
działem to i popatrzyłem pytająco na moją towarzysz-
kę podróży.

— Słyszałam kiedyś o tym, ale może pan odświeży
moją pamięć. Na tyle, na ile zdążyłam pana poznać,
myślę, że odkrył pan w tej przypowieści jakieś intere-
sujące szczegóły.

193 Zob. Dz 13,15-48; 20,20-21.
194 Zob. Łk 24,25-26.32.45-48.
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— Przypomnę więc pani tę przypowieść. Otóż pe-
wien młody człowiek zażądał od swojego bogatego ojca,
by dał mu przypadającą na niego część majątku. Gdy
ją otrzymał, poszedł w świat. Powoli, z fałszywymi
przyjaciółmi czyhającymi tylko na jego pieniądze, roz-
trwonił cały swój majątek. Ostatecznie popadł w wielką
nędzę, a w dodatku w kraju, do którego trafił, pano-
wał głód. By nie umrzeć z głodu, pracował jako świnio-
pas195. W tamtych czasach dla Żyda pasanie świń było
największym poniżeniem. Z powodu całkowitego zwąt-
pienia i biedy ten młody człowiek gotów był nawet jeść
świńską paszę. W pewnym momencie przyszło mu
na myśl, że słudzy jego ojca żyją lepiej niż on. Postano-
wił więc wrócić do ojca i wyznać mu, że źle postąpił.
Chciał prosić ojca, by go zatrudnił jako sługę. Po dro-
dze do domu rozmyślał o tym, co mógłby mu jeszcze
powiedzieć196. Okazało się, że całkowicie się mylił co
do swego ojca. Wcale nie musiał jako pokutnik stać
przed drzwiami domu i żebrać o litość. Jego ojciec każ-
dego dnia czekał na powrót swojego syna i już z dale-
ka go wypatrzył. Nie stał i nie wyczekiwał, aż syn
do niego podejdzie, ale wybiegł mu naprzeciw197. Zanim
jego marnotrawny syn otworzył usta, by wyznać swoje
grzechy, ojciec objął go i ucałował. Nie bardzo pozwolił
synowi cokolwiek powiedzieć, ale kazał przynieść
dla niego najlepszą szatę i swój pierścień, który nało-
żył mu na palec. Przyjął go znowu jako swojego syna
i zawołał: „Ten syn mój (…) zaginął, a odnalazł się”198.
I wszyscy zaczęli się weselić.

195 Zob. Łk 15,11-17.
196 Zob. Łk 15,17-19.
197 Zob. Łk 15,20.
198 Łk 15,24.
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— Rzeczywiście, znam tę historię. Jest cudowna
i chwyta za serce.

— I taki jak ten ojciec jest Bóg. Nawet gdy świado-
mie odwróciliśmy się od Niego, roztrwoniliśmy Jego
dary i prowadziliśmy niemoralne życie, gdy się nawró-
cimy, wyjdzie nam naprzeciw, obejmie nas i będzie się
cieszył z naszego powrotu do Niego. Bóg idzie za na-
mi i szuka nas, tak jak Jezus to przedstawił w przypo-
wieści o zgubionej owcy199. Zbawiciel robi bardzo wie-
le, by nam uświadomić, że jesteśmy zgubieni, a On chce
nas uratować. Tęskni za tym, by okazać nam swoją
miłość. Gdy pozwolimy, by ona przyprowadziła nas z po-
wrotem do Boga, przyjmie nas jako swoje dzieci i uczyni
nas dziedzicami nowej ziemi. Dlatego kocham Go
i chciałbym z Nim spędzić wieczność.

— Pięknie to brzmi — powiedziała cicho pani Nau-
mann.

— Oprócz ulubionej przypowieści mam też w Biblii
ulubiony werset. Jest to obietnica, z której zawsze ko-
rzystam. Brzmi ona następująco: „Bóg współdziała
we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga mi-
łują”200. Niewiele znam biblijnych obietnic, które są bar-
dziej pozytywne i optymistyczne niż ta. Często pytałem
samego siebie, czy kocham Boga, i uznałem, że tak, cho-
ciaż nie zawsze odpowiednio postępuję. Dlatego uwa-
żam, że wszystko, co mnie spotyka, służy dla mojego
dobra, gdy ufam Zbawicielowi i pozwalam Mu działać.

— Jest pan szczęściarzem!
— To nie jest żadne szczęście, bo każdy może skorzy-

stać z tej obietnicy, jeżeli kocha Boga i Mu ufa. Nawet
gdy z własnej winy upadnę, a niektóre sprawy w mo-

199 Zob. Łk 15,4-5.
200 Rz 8,28.
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im życiu nie potoczą się właściwie, jestem pewny, że Pan
nie tylko pomoże mi wyjść z tej trudnej sytuacji, ale używa
negatywnych okoliczności, by w jakiś sposób służyły one
dla mojego dobra. Te negatywne wydarzenia mają przy-
czyniać się do rozwoju mojego charakteru.

— Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni — zauważy-
ła moja sąsiadka.

— Tak, tylko z Bożą gwarancją, że nic mnie nie
zabije, to znaczy nikt mi nie może odebrać życia wiecz-
nego, jeżeli ufam Panu i Go miłuję. Potężny i mądry
Bóg kocha nas i ma do dyspozycji tysiące możliwości,
by nam pomóc wtedy, gdy nie widzimy żadnego wyjścia.
On może nam pomóc wyjść z trudnej sytuacji spowo-
dowanej nawet naszą własną winą i coś dobrego z te-
go uczynić.

— Czyli pan wierzy, że Bóg osobiście się o nas troszczy?
— O tym nie tylko ja jestem przekonany, bo do-

świadczyło tego bardzo wielu chrześcijan. Wiem, że je-
stem kochany przez Niego, bo Słowo Boże mnie o tym
zapewnia. Gdy przyjrzałem się moim znajomym, o ma-
ło nie popadłem w pychę, bo uważałem, że lepiej mi idzie
niż wielu innym, pomimo błędów, które uczyniłem w mo-
im życiu. Może jest to tylko subiektywne wrażenie...
Gdy spojrzę wstecz na moje życie, zauważam mnóstwo
przykładów pomocy Boga i Jego miłości. To sprawia,
że moje serce jest wdzięczne, i prowadzi do tego, by
jeszcze bardziej kochać Boga.

— Tego się tak słucha, jakby pan zawsze żył po tej
słonecznej stronie życia.

— Przyznam się, że przeżywałem też bardzo trudne
chwile. Moje problemy wyglądały na niemożliwe
do rozwiązania. Niebezpieczeństwo było bardzo wiel-
kie, a okoliczności, patrząc po ludzku, beznadziejne.
Gdy byłem naprawdę przygnębiony i nie widziałem
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wyjścia, przypominałem sobie obietnicę mojego Zbawi-
ciela: Tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą
ku dobremu. Potem ogarniał mnie wielki spokój i przy-
pominałem sobie, jak Bóg mi pomagał w przeszłości.

— Mógłby mi pan opowiedzieć jakieś swoje doświad-
czenie?

Pomyślałem przez chwilę, o czym opowiedzieć.
— Miałem kiedyś taki okres w życiu, że byłem bez-

robotny. Wiele lat przebywałem za granicą i po powro-
cie do Niemiec nie mogłem znaleźć pracy. To nie było
dla mnie łatwe. Żeby zdobyć jakieś środki do życia,
zanim nie znajdę dla siebie nowego stałego zajęcia, za-
cząłem pracować w firmie, która wysyłała pracowni-
ków do różnych zakładów przemysłowych. Było to
dla mnie dosyć przygnębiające, bo czułem, że nie pora-
dzę sobie w produkcji. Zakłady przemysłowe były
dla mnie czymś obcym, bo dotychczas pracowałem w or-
ganizacjach typu non profit. Dopiero kilka lat później
przekonałem się, jaką dobrą szkołą dla mnie był ten
okres w moim zawodowym życiu. Gdy rozpocząłem
później pracę jako doradca, korzystałem z mojego zro-
zumienia funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu i te-
go typu firm. Patrząc wstecz, mogłem widzieć w tym
rękę Bożą. W każdej następnej trudnej sytuacji mówi-
łem sam do siebie: Ciekaw jestem, jakie genialne posu-
nięcie Bóg wymyśli, żeby z tej sytuacji uczynić błogosła-
wieństwo. Nie trwało to długo, bo wkrótce na moich
oczach rozwiązany został trudny problem, z którym się
borykałem. W wielu wypadkach miałem potem lepiej
niż przed tymi trudnymi do rozwiązania sprawami.

— I tak dzieje się zawsze? — zapytała pani Nau-
mann z nutą wątpliwości.

— Polegam na tym, jak długo Boga miłuję. Natu-
ralnie, że nie zawsze to od razu zauważamy. Nieraz trwa
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to latami, zanim patrząc wstecz, możemy powiedzieć:
Ostatecznie dobrze się stało, że tak się stało. Albo: Z tej
mojej klęski Pan uczynił coś naprawdę dobrego. Teraz
poznaję rękę Bożą w moim życiu. W jakiś sposób
wszystko to przyniosło mi korzyści i rozwinęło się w do-
brym kierunku.

Moja rozmówczyni zamyśliła się przez chwilę, a na-
stępnie stwierdziła:

— To jest cudowne, że mogę słyszeć, jaką pozytywną
siłą jest wiara w pana życiu.
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Rozdział 19

Czek z nieba.
Doświadczenia z Bogiem

Prowadziliśmy tak ożywioną rozmowę, że w ogóle
nie zauważyliśmy, że na wschodzie już wzeszło słońce.
Noc minęła, a my nie spaliśmy ani minuty.

— Kilka razy mówił pan o doświadczeniach z Bo-
giem — moja sąsiadka podjęła znowu rozmowę. — Nie
jest to dla mnie jeszcze jasne, co pan przez to rozumie.
Wiarę pojmuję jako coś abstrakcyjnego, coś, co odbywa
się w moich myślach. Natomiast doświadczenia są prze-
cież czymś konkretnym. Jak mogę mieć jakieś doświad-
czenia z kimś, kogo nie mogę widzieć ani słyszeć?

Pani Naumann zmarszczyła czoło i popatrzyła
na mnie wyczekująco.

— Jako chrześcijanin często studiuję Biblię. W niej
znajduję wiele obietnic Bożych, które dotyczą wszyst-
kich Jego dzieci. Dlatego mówimy o Biblii jako Słowie
Bożym. Przeznaczone jest ono dla nas.

— Może mi pan wymienić jakiś przykład?
— Apostoł Piotr wzywa chrześcijan: „Wszelką tro-

skę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was stara-
nie”201. Bóg oferuje nam w Biblii wiele obietnic, które
zależne są od spełnienia pewnych warunków, na przy-
kład wyznania grzechów202, albo tak jak w tym przy-
padku złożenia swoich trosk na Niego, a przez to uwol-

201 1 P 5,7.
202 Zob. 1 J 1,9.
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nienia się od nich. Gdy skorzystam z obietnicy, wypeł-
nię warunki i zaufam Mu — doświadczę, że dotrzymu-
je On swego przyrzeczenia. Gdy zdarzy się to raz, mogę
to przypisać przypadkowi albo mojej fantazji, ale gdy
taka sytuacja się powtarza według pewnego schematu,
nazywam to doświadczeniami z Bogiem.

— I co pan na przykład przeżył takiego?
— Przed wielu laty znalazłem się w trudnym poło-

żeniu finansowym. Musiałem w ramach moich studiów
pojechać na sześć miesięcy do Stanów Zjednoczonych.
Nie miałem już na ten cel przeznaczonego stypendium
i potrzebowałem przed odlotem trochę pieniędzy. Wła-
ściwie nie był to problem, bo miałem stary samochód,
który chciałem sprzedać. To pokryłoby wszystkie moje
zobowiązania. Nawet miałem kupca na niego. Pozor-
nie wszystko się udawało. Kilka dni przed moją pod-
różą i przekazaniem samochodu nowemu właścicielo-
wi okazało się, że w aucie trzeba wymienić wał karda-
na. Naprawa kosztowałaby 800 marek, a ja nie mia-
łem tylu pieniędzy. Co miałem robić? Potrzebowałem
pieniędzy na naprawę, żeby dzięki niej móc zdobyć po-
trzebne mi pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczo-
nych. Czas uciekał. W tym okresie miałem pod opieką
pewnego człowieka. Kilka lat wcześniej jeden z sądów
Hamburga powołał mnie na kuratora Lothara, pewne-
go młodzieńca, który stracił rodziców. Lothar miał
w tym czasie 17 lat. Mieszkał w internacie, a waka-
cje spędzał u mnie w domu. Nie był chrześcijaninem,
lecz gorliwym marksistą. Dostosował się jednak do zwy-
czajów mojego domu i brał udział w nabożeństwach.
Wieczorem, tego dnia, w którym odkryłem usterkę
w moim samochodzie, powiedziałem do Lothara: Mam
problem. Potrzebuję na krótko 800 marek. Opowiedzia-
łem mu całą historię i zaproponowałem: Uklęknijmy
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i módlmy się. Bóg ma tysiące dróg, by nam pomóc. Była
to niezwykła sytuacja. Niewierzący Lothar klęczy
ze mną i prosimy Boga o spełnienie tej obietnicy,
o której wcześniej pani wspominałem. Zostawiłem
Wszechmocnemu troskę o te pieniądze i zaufałem Mu,
że On o to zadba. Następnego dnia miałem kilka rze-
czy do załatwienia. Gdy wróciłem, podekscytowany
Lothar rzekł: Przed chwilą dzwonili z gazety. Chcą za-
raz z panem rozmawiać. Ma pan oddzwonić. Tutaj jest
numer. Powiedzieli, że jest pan najbardziej poszukiwa-
nym człowiekiem w mieście. Zląkłem się. Co mogłem
zrobić? Nie byłem świadomy żadnej winy, więc zadzwo-
niłem do gazety. Czy pan domyśla się, o czym chcemy
z panem mówić? — usłyszałem pytanie. Powiedziałem,
że nie. Zdobył pan nagrodę poetycką — wyjaśnił dzien-
nikarz i zapytał, czy mogę zaraz przyjść, by udzielić
wywiadu i odebrać czek. Kilka miesięcy wcześniej wzią-
łem udział w konkursie na najlepszy wiersz, zorgani-
zowanym przez miasto Hamburg, pewien bank i pewną
gazetę. I zupełnie o tym zapomniałem. Aż tu nagle
otrzymałem to zawiadomienie, dzień po mojej modlitwie
o rozwiązanie problemu finansowego. Nagroda nie
wynosiła 800 marek, ale aż 2500 marek. Kilka godzin
później trzymałem czek w mojej ręce.

— Ależ to fantastyczne!
— Tak, rzeczywiście. Dla mnie nie był to przypa-

dek, tylko wypełnienie Bożego przyrzeczenia dotyczące-
go powierzania Panu naszych problemów. To było kon-
kretne doświadczenie z Nim. Godna zauważenia jest
rola, jaką odegrał w tym wszystkim niewierzący Lo-
thar jako świadek w tej sprawie.

— To musiało wywrzeć ogromne wrażenie na tym
młodym człowieku — stwierdziła pani Naumann. — Stał
się potem wierzącym?
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— Niestety nie; w każdym bądź razie tak długo, jak
go znałem. Z osiemnastym rokiem jego życia skończyła
się moja opieka kuratorska i niestety straciłem z nim
kontakt. Ale nieraz pytałem się siebie w duchu, co Lo-
thar by zrobił, gdyby się znalazł w tak trudnej sytuacji.

Pani Naumann, uśmiechając się, zapytała:
— Uważa pan, że to zawsze działa i każdy może

tego doświadczyć?
— Modlitwa oczywiście nie jest automatem z pre-

zentami — próbowałem to doświadczenie wytłumaczyć.
— I nie zawsze wiemy, co jest dla nas dobre. Dlatego
powinniśmy Bogu powierzać nasze sprawy, by podpo-
wiadał nam, jak mamy postępować, a nie przedkładać
Mu listy życzeń.

W tym momencie zostaliśmy wezwani do zapięcia
pasów przed lądowaniem, co też uczyniliśmy.

— Najważniejszą rzeczą jest — mówiłem dalej — aby
obietnicę Bożą uczynić podstawą naszej prośby, spełnić
wymienione warunki, zaufać Panu i być Mu posłusznym203.
To jest ważne dlatego, że Bóg nie może nas obdarzyć błogo-
sławieństwami, jeżeli chodzimy błędnymi drogami.

— To już zrozumiałam.
— By mieć doświadczenia z Bogiem, należy czytać

Biblię. Dzięki temu nie tylko lepiej poznamy Pana, ale
też Jego obietnice i przykazania. Gdy prosimy Go o wy-
pełnienie jakiejś obietnicy, ufamy Mu i słuchamy Go,
wtedy On wypełni swoje przyrzeczenia. W ten sposób
udowadnia nam, że jest godny zaufania. Wzmacnia to
nasze zaufanie do Niego. W moim życiu doświadczy-
łem wielu wysłuchanych modlitw. Nie wszystkie moje
przeżycia związane z modlitwą były tak efektowne. To
były dla mnie prawdziwe doświadczenia z Bogiem.

203 Zob. Rz 4,20-21; 1 J 3,22.
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— Teraz lepiej rozumiem, co pan miał na myśli.
— Słowo Boże, modlitwa i doświadczenie — te trzy

elementy tworzą całość. Pismo Święte zachęca mnie
do modlenia się zgodnie z obietnicami Bożymi i biblij-
nymi sprawozdaniami o ludziach, którzy doświadczyli
wysłuchania modlitwy. Pan równocześnie napomina
mnie i koryguje przez swoje Słowo.

— Jak to koryguje?
— Przez niewłaściwe oczekiwania albo pragnienia

mógłbym wiele z tego, co przeżywam, uważać za zrzą-
dzenie Boże, podczas gdy nie zawsze tak jest. To mogło-
by mnie wprowadzić w błąd. Gdy polegam tylko na mo-
ich osobistych doświadczeniach albo odczuciach, sza-
tan może mnie łatwo skierować na fałszywe tory. Bóg
jednak nie będzie mnie prowadził drogą, która w Biblii
określona jest jako niebezpieczna albo zakazana. Naj-
wyższy może mnie korygować przez swoje Słowo, jeżeli
będę Go słuchać i powstrzymywać się od wielu rzeczy.
I to są w pewnym sensie doświadczenia z Bogiem.
Oczywiście w Biblii nie znajdują się obietnice dotyczą-
ce wszystkiego, czego byśmy sobie życzyli. Mimo to
możemy Pana o wszystko prosić. Czasem w trakcie
modlitwy uświadamiam sobie, że Bóg odpowie na moją
modlitwę tak, jak to czynią dobrzy rodzice wobec swo-
ich dzieci. A jak pani traktowała prośby swojego syna?

— Czasem dawałam mu to, co chciał, a czasem nie.
— I na pewno miała pani ku temu dobre powody.

Później, gdy już był do tego dojrzały, dawała mu pani
od czasu do czasu to, o co prosił.

— Dokładnie tak.
— Podobnie postępuje z nami nasz niebieski Oj-

ciec204. Pewne rzeczy daje nam od razu, a inne później,

204 Zob. Mt 7,7-11.



156

a niektórych nie daje w ogóle. Czasem prosimy Go
o rzeczy, które nie są dla nas dobre. Jeżeli nie mam kon-
kretnego przyrzeczenia Bożego jako podstawy mojej proś-
by, to zawsze dodaję: „Nie moja, lecz twoja wola niech
się stanie”205. Tak nauczył nas czynić Jezus w modli-
twie Ojcze nasz206. Gdy jednak mam obietnicę Bożą zapi-
saną w Biblii, to tym samym Najwyższy pokazał mi już,
co jest Jego wolą i co chce dla mnie uczynić. Wtedy z uf-
nością mogę prosić o spełnienie tej obietnicy.

— Rozumiem.
W tym momencie samolot wylądował na lotnisku.

Znowu byliśmy na ziemi. Zanim doszliśmy do wyjścia,
upłynęło jeszcze dziesięć minut. Był cudowny słoneczny
poranek. Cieszyłem się, że znowu jestem we Frankfur-
cie. Rzadko kiedy tak szybko mija osiem godzin lotu.

205 Łk 22,42.
206 Zob. Mt 6,10.
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Rozdział 20

Co dalej?

— Wie pan — powiedziała pani Naumann — była to
niezwykła rozmowa. Właściwie to nie chciałam się dać
pouczać w sprawach religii. Myślałam, że ten temat jest
dla mnie skończony. Jednak wiele z tego, co mi pan
opowiadał, było dla mnie zupełnie nowe, bardzo intere-
sujące i w większości przekonujące. Chcę dalej o tym
rozmyślać. Zaciekawił mnie pan tym.

— Cieszy mnie to.
— Chciałabym jeszcze więcej dowiedzieć się o Bo-

gu, ale jak? — westchnęła. — Boję się, że wielu rzeczy
opisanych w Biblii nie zrozumiem. Nie znam nikogo,
kogo mogłabym o te sprawy zapytać.

— Gdy zacznie pani czytać Nowy Testament, znaj-
dujący się w drugiej części Biblii, wiele pani zrozumie
na temat Jezusa — rzekłem, próbując ją zachęcić
do lektury Pisma Świętego. — Najnowsze tłumaczenie
Biblii dużo by pani pomogło. Chciałbym pani jeszcze
zaoferować szczególną pomoc na początek: dwie kie-
szonkowe książki pewnej autorki, które mi bardzo po-
mogły zrozumieć kontekst tego, o czym dzisiaj pani
opowiadałem. Jedna z tych książek wyjaśnia ewange-
liczne relacje o Chrystusie, a druga mówi o tym, jak
mogę stworzyć ścisłą więź z Nim. To jest o wiele waż-
niejsze, niż zrozumieć wszystkie historie biblijne i po-
znać wszystkie nauki biblijne.

— Pewnie nie ma pan tych książek przy sobie?



158

— Nie mam, ale jeżeli pani ma życzenie, chętnie je
pani przyślę.

— Zrobiłby to pan?
— Bardzo chętnie. Potrzebuję tylko pani adresu.
— Chętnie panu go podam.
Wyjęła ze swojej torebki wizytówkę i podała mi ją.

Ja podałem jej moją. Krótko popatrzyła na nią i zapy-
tała:

— Czy mogę do pana zadzwonić, jeśli będę miała
pytania?

— Oczywiście. Wyślę pani też kopię pewnego mate-
riału dotyczącego powstania grzechu i planu zbawie-
nia. Jest jeszcze coś, co by pani później pomogło — bez-
płatny kurs biblijny. Dam też pani adres, dzięki które-
mu będzie pani mogła w takim kursie uczestniczyć207.
Może pani też stawiać pytania osobie prowadzącej kurs.
Najlepiej zaś byłoby, gdyby pani przyłączyła się do gru-
py chrześcijan, którzy razem studiują Biblię i rozma-
wiają o tym. Kościół, do którego należę, jest także
w pani mieście. Chętnie też przyślę pani jego adres.

— Może na początek to dla mnie za dużo. Najpierw
będę czytała te książki i mogę też skorzystać z kursu
biblijnego.

Po krótkiej przerwie uśmiechnęła się i powiedziała:
— To naprawdę był miły przypadek, że mogliśmy

się poznać.
— Wie pani, ja właściwie nie wierzę w przypadki.

Wiele z tego, co my uważamy za przypadek, może być
Bożym zrządzeniem. Chciałbym pani zdradzić pewną
tajemnicę. Otóż wczoraj rano przed odlotem modliłem
się: Drogi Ojcze w niebie, spraw, żeby były cztery wolne
miejsca obok mnie, bym mógł trochę pospać.

207 Zob. s. 164.



159

Pani Naumann uśmiechnęła się.
— Ale szybko uświadomiłem sobie, że to jest dosyć

egoistyczna modlitwa. Dlatego modliłem się dalej: Jeże-
li w tym samolocie jest ktoś, kto chciałby dowiedzieć się
czegoś więcej o Tobie, posadź mnie obok tego człowie-
ka. Wierzę, że tej nocy mieliśmy oboje ustalone przez
Boga spotkanie. To nie był przypadek, ale doświadcze-
nie z Panem. Jestem mocno przekonany, że Jezus panią
szczególnie kocha. Na pewno się bardzo ucieszy, gdy
pani uchwyci się Jego wyciągniętej ręki.

— Dzięki naszej rozmowie bardzo wiele zrozumia-
łam — zauważyła pani Naumann. — Myślę, że tej nocy
zbliżyłam się do Niego.

Nasze pożegnanie było krótkie, ale serdeczne. By-
łem przekonany, że nie rozstaliśmy się na zawsze.
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Dodatek A

Ludzie nadziei…

Adwentyści dnia siódmego tworzą Kościół chrześci-
jański, którego korzeni ideowych należy szukać w cza-
sach 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 obejmował 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 przyję-
cie Jego zbawienia. Ten rodzaj ufnej wiary jest funda-
mentem wyznawanych przez adwentystów zasad. Żywe 
relacje z Bogiem (przyjaźń z Nim) są podstawą 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 zachowa-
nia Jego naśladowców, wynikający z więzi z Nim.

EWANGELIA. Istotą poselstwa adwentystycznego 
jest ewangelia — Boża dobra nowina o zbawieniu. Po-
przez śmierć Jezu sa na krzyżu ludzie mogą nawiązać 
więź z Bogiem, zaufać Mu i przyjąć dar życia wiecznego.

STWORZENIE. Stworzyciel wszechświata ukształ-
tował nasz świat w ciągu siedmiu dni. Koronnym dzie-
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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. Zo-
stał 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 oczekiwaniu 
na powtórne przyjście Chrystu sa. Będzie ono — jak za-
powiedział Zbawiciel — rzeczywiste, widzialne i ogól-
noświatowe. Nie ustalają żadnej daty tego wspaniałe-
go wydarzenia. Gdy Jezus powróci, zabierze do swego 
królestwa wszystkich, którzy odpowiedzieli na Jego 
ofertę przyjaźni i zbawienia, przyjmując Go za swego 
Pana i Zbawiciela.

ŻYCIE PO ŚMIERCI A PRZYSZŁOŚĆ. Stan 
śmierci jest według nauki Pisma Świętego stanem nie-
bytu i nieświadomości. Ludzie zmarli po prostu zasnęli 
na jakiś czas. Ci, któ rzy zaufali Jezusowi, zostaną podczas 
Jego powtórnego przyjścia wzbudzeni do życia wieczne-
go. Natomiast ci, którzy odrzucili Jego dar życia wiecz-
nego lub zlekceważyli prawość, zostaną wraz z szatanem 
unicestwieni, a zło i grzech już nigdy nie powrócą na zie-
mię. Na świecie zapanują 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 ducho-
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wym. Zdrowy styl życia uważany jest przez nich za je-
den z istotnych elementów praktycznego chrześcijań-
stwa. Dlatego prowadzą szpitale, kluby zdrowia, porad-
nie rodzinne, antyalkoholowe, antynikotynowe i anty-
narkotykowe.

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

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ. Poprzez 
działalność prowadzoną przez Adwentystyczną Agencję 
Pomocy i Rozwoju (ADRA), a w Polsce Chrześcijańską 
Służbę Charytatywną (ChSCh), Kościół adwentystycz-
ny oferuje praktyczną pomoc tym, którzy 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. Dzie-
lą się też dobrą nowiną poprzez działalność wydawni-
czą, radiową, telewizyjną i internetową.

RELACJE. Kościół adwentystyczny utrzymuje 
przyjazne kontakty z innymi Kościołami chrześcijań-
skimi. Jego sytuację prawną w Polsce reguluje Ustawa 
z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Ko-
ścioła 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
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Dodatek B

Dwie wersje dekalogu

Wbrew pozorom w chrześcijaństwie powszechnym 
nie jest znana na ogół oryginalna, to znaczy biblijna 
treść dekalogu (dziesięciu przykazań Bożych), taka, 
jaką Pan ogłosił na górze Synaj, lecz jego treść uprosz-
czona, a nawet częściowo zniekształcona. Stwierdze-
nie to może wydawać się szokujące, ale tak jest w rze-
czywistości. Dokonajmy porównania dwu wersji przy-
kazań Bożych: dekalogu biblijnego i katechizmowego 
(tzw. formuły katechetycznej).

Nie trzeba wnikliwych dociekań, aby stwierdzić 
występowanie poważnych formalnych i merytorycz-
nych (treściowych) różnic między obu wersjami deka-
logu. Różnice te są następujące:

1. Usunięcie obszernego fragmentu przykazania Bożego.  
Przede wszystkim zauważamy całkowity brak w deka-
logu katechizmowym zakazu kultu wizerunków. Zakaz 
ten nie jest znany szerokim rzeszom chrześcijan. Treść 
jego została wyparta z nauczania oraz ze świadomości re-
ligijnej wiernych niektórych Kościołów chrześcijańskich.

2. Zmiana treściowa przykazania nakazującego 
święcenie soboty. Nakaz święcenia soboty zamienio-
no na ogólny nakaz święcenia dnia świętego, którym 
w chrześcijaństwie powszechnym stała się, 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 zniekształcone, 
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a tym bardziej uchylone (zob. Mt 5,17-19; Jk 2,10). Na-
uczana przez wieki formuła katechetyczna dekalogu 
utrwaliła w świadomości religijnej społeczeństw znie-
kształconą 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 wi-
zerunku 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 oj-
ców, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję natomiast ła-
skę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy Mnie mi-
łują 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 swoje 
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, ani twoja słu-
żebnica, 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 siód-
mego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień 
szabatu i go poświęcił. 



165

Szanuj swego ojca i matkę, aby długie było na zie-
mi 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 nada-
remno.

 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 Ko-
ścioła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, 
s. 470-471).
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tel.: (+48) 508-252-552
e-mail: biuro@kursybiblijne.pl

www.kursybiblijne.pl
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