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Autor przedstawia poruszające historie ludzi, którzy
przeżyli bolesne doświadczenia. Historie te zawierają
przykłady walki o godność i byt oraz trudu podnoszenia się z upadków. Wykluczenie społeczne, jakiego
doznali ci ludzie (często w wyniku własnych wyborów), nie pozbawiło ich jednak szansy na zmianę swego
losu. Wszyscy w końcu odkryli potęgę Boga, który ocalił
ich z nieszczęścia; potęgę, która przywróciła radość i
sens pogmatwanemu życiu.
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Wstęp

T

a niewielka książeczka ma w sobie wielką
moc. Przedstawia niezwykłe, ale prawdziwe losy ludzi, którzy ugięli się pod ciężarami
dramatycznych okoliczności, ale ich życie zostało odbudowane i nabrało sensu dzięki niezwykłej miłości Bożej. Czytając kolejne rozdziały tej
publikacji, uświadomisz sobie, że być może są to
twoje własne, poruszające i bolesne doświadczenia albo przeżycia znanych ci osób. Bardzo wielu
ludzi na tym świecie jest zniechęconych. Sądzą, że
ich życie nie ma sensu i że nie ma dla nich przebaczenia ani żadnej nadziei. Jednak każda z historii
zawartych w tej książce pozwoli ci uwierzyć w niezwykle życzliwą Potęgę, która jest nieskończenie
większa niż twoje problemy, z którymi ty sam nie
potrafisz sobie poradzić.
Wydawca
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Rozdział 1

„Nie ruszaj się!
Nawet nie
oddychaj!”

N

© istockphoto/Fredfroese

ic nie zapowiadało, że to deszczowe popołudnie stanie się jednym z najbardziej dramatycznych w życiu Maura.
Pięćdziesięcioośmioletni Mauro był biznesmenem, któremu się powodziło. Jako chłopiec przybył
do tego kraju wraz z rodzicami. W pierwszych latach
w nowej ojczyźnie cierpieli biedę. Potem stopnio-
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wo ich sytuacja zaczęła się polepszać. Mauro miał
udane życie. Przeszedł długą drogę od ulicznego
handlarza do właściciela sieci sklepów z ekskluzywną odzieżą. Teraz był bardzo bogaty i używał życia.
Gdy późnym popołudniem wyjechał z parkingu, niebo pociemniało, a ruch na ulicach rósł, jak
zwykle pod koniec dnia pracy w wielkim mieście,
gdy ludzie z biur i firm wracają do domów. Jechał
tą samą trasą, co zawsze. Był zmęczony. Marzył
o tym, by wziąć prysznic i odpoczywać.
To, co stało się wówczas, nastąpiło z niebywałą prędkością. Nagle wielki czarny jeep cherokee
skręcił w stronę jego samochodu. Aby uniknąć kolizji, Mauro z całej siły nacisnął hamulec i skręcił
gwałtownie, zatrzymując się na poboczu. W tej samej chwili za nim zatrzymała się ciemna furgonetka, blokując mu odwrót. Trzej uzbrojeni mężczyźni
wyciągnęli go z auta i wepchnęli na tylne siedzenie jeepa. Któryś z nich narzucił mu na głowę worek, pchnął go na podłogę i przyłożył mu do głowy
lufę rewolweru.
Mauro nie mógł zrozumieć, co się dzieje.
— Czego chcecie? Dokąd mnie zabieracie? —
zapytał.
Niski głos odpowiedział:
— Jeśli będziesz współpracował, nic ci się nie
stanie. Teraz zamknij gębę i nie ruszaj się! Nawet
nie oddychaj!
Mauro słyszał o porwaniach dla okupu. Ktoś
kiedyś nawet sugerował mu, że nie powinien wracać codziennie tą samą drogą i że powinien wy8

nająć ochroniarzy, by towarzyszyli mu w drodze
do pracy i z pracy do domu. Jednak wydawało mu
się to przesadą. Nigdy nie przyszło mu do głowy,
że mógłby paść ofiarą przemocy szerzącej się jak
plaga w dużych miastach. Teraz strach ścisnął mu
serce.
Gdy porywacze dotarli na miejsce, wyprowadzili go z samochodu, związali mu ręce i zamknęli go
w ciemnym pomieszczeniu. Nie grozili mu ani nic
nie wyjaśniali. Po prostu ponuro milczeli. Mauro
rozpłakał się. Choć nie był religijnym człowiekiem,
zaczął prosić Boga o miłosierdzie i ratunek.
Powiedział porywaczom, że musi skorzystać
z toalety. Nikt nie zareagował. W końcu wyczerpany zasnął w spodniach przesiąkniętych moczem,
nie mając pojęcia, czego chcą od niego porywacze.
Gdy się obudził, nadal miał na głowie worek,
który utrudniał mu oddychanie. Wstał i zaczął chodzić po omacku po swoim więzieniu. Zorientował
się, że zamknięto go w niewielkim pomieszczeniu
mającym około dziewięciu metrów kwadratowych.
Nieświadomość intencji porywaczy doprowadzała
go do szaleństwa. Chciał, aby wreszcie wyjaśnili mu,
czego od niego żądają. Być może mógłby wtedy pozbierać myśli kłębiące się w jego głowie.
Kilka godzin po tym, jak się obudził, bandyci
pozwolili mu się umyć, zmienić ubranie i zjeść kawałek zimnej pizzy. Zabrali go do pomieszczenia,
w którym znajdowało się łóżko z materacem. Następnie zamaskowany mężczyzna o niskim głosie
i z rewolwerem w dłoni przemówił do niego:
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— Nic ci się nie stanie, jeśli ty i twoja rodzina
będziecie z nami współpracować. Będziesz otrzymywał jedzenie i pozwolimy ci korzystać z łazienki,
ale będziemy cię pilnować. Nie próbuj uciekać. Jeden głupi ruch i będzie po tobie. Jesteś w naszych
rękach. Najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, to
słuchać nas uważnie i wykonywać nasze polecenia, a wtedy wrócisz do domu najszybciej, jak to
będzie możliwe.
Przez następny tydzień nikt ani słowem nie odezwał się do Maura. Pod koniec tygodnia kazano mu
napisać list do rodziny z prośbą o zapłacenie okupu.
Następnie porywacze zrobili mu zdjęcie z poranną gazetą w rękach i znowu przestali się odzywać.
Minęło wiele tygodni. Mauro stracił rachubę
czasu. Przygnębienie, rozpacz, rozgoryczenie, nienawiść i pragnienie zemsty — uczucia, których nie
znał wcześniej — teraz wypełniały go po brzegi. Ci
bandyci zachowywali się, jakby byli panami świata.
Dla nich Mauro był tylko towarem, jak worek ziemniaków. Worek ziemniaków do sprzedania za dwa
miliony dolarów. Tyle żądali porywacze. Jednak
rodzina Maura nie była w stanie szybko zebrać takiej kwoty.
Opóźnienie w realizacji żądań porywaczy rozwścieczyło ich. Pewnego dnia przyszli do niego,
przeklinając. Uderzyli Maura w głowę tak, iż stracił
przytomność. Gdy się obudził, poczuł dotkliwy ból
w lewym uchu i krew spływającą mu po szyi. Pomacał ucho, stwierdzając ku swemu przerażeniu, że
porywacze odcięli z niego spory kawałek. Wysłali
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ten odcięty kawałek ucha jego rodzinie, by dowieść,
że ich żądania i groźby należy traktować poważnie.
Ich makabryczne przesłanie odniosło zamierzony skutek. W ciągu czterdziestu ośmiu godzin
rodzina zapłaciła pół miliona dolarów, po czym porywacze wywieźli Maura na przedmieście i tam go
zostawili. Po dwóch miesiącach Mauro odzyskał
wolność.
* * *
Ludzie, którzy przeżyli brutalne porwanie, zwykle dziękowali Bogu, że ocaleli. Szczęśliwi ściskali
swych bliskich i starali się jak najszybciej zapomnieć
to, co ich spotkało. Mauro zareagował inaczej. Wydawało się, że stracił zainteresowanie życiem. Nie
wrócił do pracy. Zachowywał się jak żywy trup,
przesiadując samotnie w swoim pokoju. Gdy ktoś
się do niego odezwał, odpowiadał zdawkowo, najczęściej w sposób nieuprzejmy.
Mauro usunął się z kręgu miłości swoich bliskich
i przyjaciół. Nikt nie był w stanie przeniknąć do cichego świata jego myśli — nawet jego ukochany
dziesięcioletni wnuk.
— O czym myślisz, dziadku? — zapytywał chłopiec.
— O niczym, synku — odpowiadał Mauro.
A potem tulił do piersi jedyną istotę, która była
w stanie poruszyć jego uczucia, i płakał.
W swoim pokoju, leżąc w ciemności z szeroko
otwartymi oczami, Mauro patrzył w sufit, jakby
starał się na nim ujrzeć jedyną twarz, którą widział
podczas swojej ośmiotygodniowej niewoli. Była to
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twarz okrągła, pełna i zbyt młoda jak na zaawansowaną łysinę, którą szpeciła duża blizna.
Mauro chciał zapomnieć o tym, co go spotkało. Pamięć o porwaniu wyniszczała go wewnętrznie. Jednocześnie jednak uparcie trzymał się tego
wspomnienia. Wmówił sobie, że gdyby udało mu
się zabić tego człowieka, odzyskałby wolność, którą
mu odebrano. Jego pragnienie wymierzenia sprawiedliwości na własną rękę — pragnienie zemsty
— stawało się silniejsze z dnia na dzień.
Wreszcie Mauro postanowił wrócić do pracy. Po trzech miesiącach jego sposób życia wrócił
do normy, wszakże z jednym wyjątkiem. Mauro znikał na wiele godzin, nie mówiąc nikomu, dokąd się
udaje. Wcześniej nigdy nic takiego nie robił. Teraz
wydawało się, że coś ukrywa. Jego bliscy zaczęli
podejrzewać, że ma romans.
Jednak mylili się. Mauro przemierzał miasto
wzdłuż i wszerz. Jeździł autobusami, tramwajami
i metrem. Przenosił się z miejsca na miejsce i przyglądał się ludziom. Szukał kogoś.
Pewnego gorącego i słonecznego popołudnia
Mauro stał w drzwiach baru, popijając wodę z butelki i przyglądając się przechodniom. Nagle jego
serce zadrżało, a nogi ugięły się pod nim. Niewiele brakowało, a upuściłby butelkę. Tak! To był on!
Bez wątpienia, to była ta twarz. Mauro nigdy by jej
nie zapomniał, choćby żył nie wiadomo jak długo.
Dwa lata upłynęły mu na poszukiwaniach. Znalezienie jedynego porywacza, którego mógł rozpoznać, było jak znalezienie igły w stogu siana. Chciał
12

krzyczeć, wezwać policję, powiedzieć całemu światu, że ten pozornie nieszkodliwy przechodzień to
niebezpieczny porywacz. Czuł jednocześnie przerażenie i nienawiść. Chciał się rzucić na niego i bić go
do nieprzytomności, ale wystarczyło mu rozsądku,
by opanować emocje.
Zachowując dyskretną odległość, Mauro śledził
tego człowieka. Porywacz udał się na dworzec kolejowy i pociągiem podmiejskim pojechał na przedmieście. Tam wsiadł do autobusu. Nie zauważył, że
jest śledzony. Gdy wysiadł z niego, udał się do niewielkiego pomalowanego na żółto domu. Na pobliskiej pustej działce dzieci grały w piłkę. Mauro
usiadł, jakby chciał przyjrzeć się grze, ale kątem
oka obserwował dom. Gdy około dziesięcioletnia
dziewczynka usiadła obok niego, wypytał ją o nieznajomego mężczyznę.
Pod wieczór Mauro wsiadł do autobusu jadącego do śródmieścia. Potem złapał jakąś taksówkę.
Jadąc do domu, poczuł, jak ogarnia go poczucie ulgi
i szczęścia, jakiego nie odczuwał w ciągu minionych
dwóch lat. Teraz wiedział, co ma zrobić. Planował
to od chwili, gdy został porwany.
Niedługo po tym, jak Mauro namierzył porywacza, udał się do dużego parku w mieście i usiadł
na ławce. Człowiek, który wskazał mu tę ławkę,
przybył dokładnie o godzinie 18.00.
— Mów mi Negão — powiedział.
Był wysoki, muskularny, małomówny i należał
do grupy płatnych zabójców. Za odpowiednią opłatą
ludzie ci wynajmowali się do każdej brudnej robo13

ty. Tym razem zobowiązali się zlokalizować i zabić
wszystkie osoby zamieszane w porwanie Maura.
Mauro miał im nazajutrz zapłacić połowę ustalonej kwoty, a resztę, gdy zobaczy zwłoki porywaczy.
Każdy, kto znał Maura przed porwaniem, nigdy
nie uwierzyłby, że ten wzorowy ojciec, wierny mąż
i dobry przyjaciel byłby zdolny zaplanować coś tak
potwornego. Ale przecież często bywamy zaskakiwani postawami innych ludzi, nie mówiąc o własnych. Na co dzień nie pamiętamy, że w każdym z nas
drzemie bestia zdolna do najgorszych zbrodni.
Wszyscy urodziliśmy się z grzeszną naturą —
wewnętrzną skłonnością do zła. Kultura, wykształcenie i dyscyplina mogą powstrzymywać nas przed
wypowiadaniem złych słów i czynieniem złych
rzeczy, ale żaden ludzki wysiłek nie jest w stanie
zmienić tego, co jest w głębi naszej natury. Bestia
drzemie w ukrytym świecie myśli i odczuć, gotowa zaatakować przy pierwszej okazji. Prorok Jeremiasz napisał: „Podstępne jest serce, bardziej niż
wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?”
(Jr 17,9). Zaś apostoł Paweł stwierdził: „Nie ma
ani jednego sprawiedliwego, (...) nie masz, kto by
czynił dobrze, nie masz ani jednego” (Rz 3,10.12).
Wyraził też rozpacz tych, którzy uświadamiają sobie nieskuteczność własnych wysiłków, dzięki którym mieli nadzieję opanować ową bestię: „Nędzny
ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?” (Rz 7,24).
Mauro doświadczał tej bolesnej prawdy, choć
nie zdawał sobie z tego sprawy. Aż do czasu po14

rwania bestia ukryta w głębi jego serca czekała
na dogodną chwilę, by zaatakować. Teraz ta chwila
nadeszła. Ból i upokorzenie, jakie wycierpiał z rąk
przestępców, obudziły w nim ową bestię, czyniąc
go zdolnym do barbarzyńskiej zbrodni.
* * *
Pewnej gorącej letniej nocy ktoś zadzwonił
do Maura o godzinie 3.00. Biznesmen wstał po cichu i wyszedł do salonu, by porozmawiać.
— Masz godzinę, żeby tu dotrzeć — poinformował go Negão. — Czeka na ciebie sześć paczek.
Musimy się ich pozbyć przed świtem.
Wskazane miejsce było oddalone od Maura
o ponad 70 km. Najpierw przejechał przez całe
miasto. Potem jechał wąską podmiejską drogą.
Dziesięć ostatnich kilometrów to był kamienisty
i kręty dukt prowadzący przez pustkowia. Mauro dojechał na miejsce w niespełna pięćdziesiąt
minut, nie zwracając uwagi na czerwone światła
na skrzyżowaniach.
Wreszcie ujrzał światła samochodu stojącego
przy drodze. Negão, jeden z czterech najemników,
jako jedyny zabrał głos:
— Są tutaj. Przyjrzyj się im dobrze — powiedział. — Ten pierwszy sypnął.
Zabójcy torturowali człowieka, którego odszukał Mauro, aż ten wydał swoich wspólników.
Sześć ciał leżało jedno obok drugiego na ziemi.
Negão kolejno oświetlał latarką ich twarze, a Mauro przyglądał się im. Nagle jego serce zadrżało.
— Zaczekaj! — krzyknął.
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Chwytając latarkę, oświetlił twarz czwartego
z zamordowanych. Nagle nogi ugięły się pod nim
i jęknął z przerażenia.
— To niemożliwe! Idioci, coście zrobili?! To jest
mój najlepszy przyjaciel. On nie miał nic wspólnego z tym porwaniem!
Po raz pierwszy głos płatnego mordercy zabrzmiał niemal po ludzku:
— My się nie mylimy — powiedział łagodnie. —
Wiem, że to dla ciebie trudne, ale to właśnie ten
twój najlepszy przyjaciel opłacił tych oprychów
i zgarnął większą część okupu.
Mauro poczuł, że za chwilę zwymiotuje. Zaczął
dyszeć, jakby brakowało mu powietrza. Potem
chwycił w ramiona ciało przyjaciela i zaczął krzyczeć:
— To niemożliwe! Idioci, jak mogliście mi to zrobić?!
Wreszcie któryś z zabójców powiedział:
— Człowieku, wynoś się stąd, bo będziesz miał
kłopoty.
Mauro wsiadł do samochodu, przycisnął pedał
gazu do oporu i pomknął polną drogą na złamanie
karku. Jechał przed siebie bez celu, aż skończyło mu
się paliwo i musiał się zatrzymać. Policjanci zastali
go tak siedzącego w samochodzie na środku drogi,
śpiącego na kierownicy. Gdy go obudzili, nie wiedział, co powiedzieć. Ustalili jego tożsamość dzięki
dokumentom, które miał w kieszeni koszuli. Było
oczywiste, że przeżył głębokie załamanie nerwowe.
Mauro nalegał, aby policjanci go aresztowali.
— Jestem mordercą! — krzyczał. — Zabiłem mojego najlepszego przyjaciela! Zasłużyłem na śmierć!
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Gdy policjanci go przesłuchali, nie był w stanie
podać żadnych konkretnych informacji na temat
rzekomej zbrodni. Płakał tylko i bił głową w ścianę.
Wieczorem policjanci wezwali rodzinę Maura.
Jego najstarszy syn pojechał na komisariat i przywiózł ojca do domu.
* * *
Stan Maura pogarszał się z dnia na dzień. Przez
wiele dni nie mógł zasnąć. Nocą wychodził do ogrodu i chodził wokół basenu, a czasami płakał, jęcząc
przy tym głośno i nie mogąc stłumić wzbierającego bólu.
Rodzina woziła go do najlepszych lekarzy. Nikt
jednak nie był w stanie wyjaśnić, co się z nim stało. Aby mógł zasnąć, domownicy zaczęli mu podawać silne środki nasenne, ale i to niewiele pomagało. Czasami stawał się agresywny, niebezpieczny
dla otoczenia. Innymi razy zachowywał się jak chory
na katatonię* — nie jadł i godzinami patrzył w jakiś
niewidzialny punkt na horyzoncie.
Minęło dziesięć lat pełnych cierpienia. Większość tego czasu Mauro spędził w różnych szpitalach psychiatrycznych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy jedenastego roku wydawało się, że następuje
pewna poprawa. Lekarze uznali, że dobrze mu zrobi
spędzenie kilku dni z rodziną. Mylili się. Korzystając
z chwili nieuwagi swojej rodziny, Mauro zażył całą
fiolkę tabletek nasennych. Żona, gdy zorientowała
* Katatonia — zespół zaburzeń psychicznych występujący często
w schizofrenii, objawiający się osłupieniem lub gwałtownym podnieceniem, którym mogą towarzyszyć urojenia (przyp. red.).
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się, co zrobił, zawiozła go do pobliskiego szpitala.
Odratowano go w ostatniej chwili. Była to trzecia,
od czasu porwania, jego próba samobójcza.
Święta Bożego Narodzenia tego roku były najsmutniejsze ze wszystkich, jakie przeżyła jego rodzina. Wygodne życie, które prowadzili dzięki wieloletniej i ciężkiej pracy męża i ojca, nie było w stanie złagodzić bólu, jaki odczuwali, widząc teraz
jego udrękę. Co stało się tamtej nocy, gdy samotnie
wyjechał z domu w nieznanym kierunku? Dokąd się
udał? Co mogło wywołać takie załamanie nerwowe?
Wszyscy usiłowali powiązać to, co mogło się dziać
w jego życiu po uwolnieniu przez porywaczy, z tym,
co przeżywał teraz. Jednak nikt nie był w stanie domyślić się prawdy.
Wreszcie rodzina Maura postanowiła oddać go
do ośrodka dla osób chorych na depresję, prowadzonego przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.
Ośrodek znajdował się na zboczu wielkiej góry. Placówka ta miała znakomite rekomendacje. Przebywali się tam znani biznesmeni, gwiazdy show-biznesu
i inni sławni ludzie, którzy w tym miejscu odnaleźli
spokój wewnętrzny i zostali wyleczeni. Wcześniej
rodzina Maura odrzucała myśl o zabraniu go tam
ze względu na swoje uprzedzenia religijne. Jednak
straszliwe przeżycie, jakim była jego kolejna próba
samobójcza, skłoniło ich do wypróbowania wszystkiego, co dawało choćby cień nadziei na poprawę
jego stanu. Tak więc zawieźli Maura do ośrodka.
Tamtejsi lekarze stopniowo zmniejszali mu dawki leków, zalecając zamiast nich długie codzienne
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spacery i wegetariańską dietę złożoną z owoców,
warzyw i pełnoziarnistych produktów zbożowych.
Zapewnili mu także pomoc kapelana, duchowego
opiekuna. Człowiek ten zauważył, że Mauro spędza większość czasu w swoim pokoju. Biznesmen
nie uczestniczył w żadnych zajęciach grupowych
poza tymi, które były wymagane jako część terapii.
Zatopiony w myślach milczał i czasami cicho płakał. Kapelan stwierdził, że bardzo trudno nawiązać
z nim łączność. Odpowiedzi chorego były zdawkowe. Mauro wyraźnie dawał do zrozumienia, że nie
chce z nikim rozmawiać.
Pewnego dnia kapelan podszedł do Maura, gdy
ten siedział w cieniu pod drzewem.
— Nie musisz nic mówić — powiedział. —
Po prostu mnie wysłuchaj. Opowiem ci pewną historię. Jeśli nie lubisz opowiadań, powiedz mi, a przestanę cię zanudzać.
Mauro wzruszył obojętnie ramionami, a kapelan mówił dalej:
Był sobie kiedyś potężny król wielkiego narodu. Pewnego dnia, gdy jego armia toczyła wojnę, ów władca wyszedł na taras swego pałacu.
Stamtąd rozejrzał się po mieście i zobaczył żonę
swojego najlepszego oficera kąpiącą się nago.
Zapragnął jej. Początkowo opierał się temu
uczuciu, ale zamiast je odrzucić, snuł fantazje,
aż żądza zapanowała nad nim. Ponieważ był
królem, miał nieograniczoną władzę. Kobieta
uległa mu. I tak oboje zgrzeszyli.
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Gdy władca został sam, poczuł, jak zaczyna
go przygniatać brzemię winy. Nie mógł zasnąć.
Wiedział, że postąpił źle, a sumienie nie dawało mu spokoju.
Jednak uznał, że o tym, co zrobił, nikt się nie
dowie i wkrótce on sam o wszystkim zapomni.
Jednak po kilku tygodniach owa kobieta poinformowała go, że jest w ciąży.
— Jak mam to wyjaśnić mężowi? — zapytała. — Przecież on jest daleko, na wojnie,
więc jest oczywiste, że nie może być ojcem
tego dziecka.
Króla ogarnęło przerażenie. Co teraz powie
ludziom? Jak ma się przyznać do tego, że doprowadził do cudzołóstwa żonę swojego oficera,
który za niego narażał życie na wojnie? Przecież gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, straciłby ich szacunek, a jedność królestwa byłaby zagrożona. Uznał, że nikt nie może się dowiedzieć
o tym, co zaszło.
Przez kilka dni knuł intrygę, jak zataić swój
grzech. W przypływie rozpaczy zaplanował coś,
czego wcześniej nawet sobie nie wyobrażał.
Swojemu zaufanemu generałowi rozkazał zaaranżować wydarzenia podczas bitwy tak, by
niewygodny oficer poległ. I tak się stało. Wtedy
król niezwłocznie poślubił wdowę, twierdząc, że
czyni to ze względu na pamięć poległego oficera, by otoczyć ją opieką po jego śmierci.
Od tego dnia władca starał się zapomnieć
o popełnionej zbrodni. Wmawiał sobie, że nic
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się nie stało. Starał się usprawiedliwić swój postępek, uzasadnić grzech. Nic to nie pomagało.
Świadomość grzechu pozostawała i dręczyła
go dniem i nocą.
W Biblii czytamy: „Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna
przede mną — mówi Wszechmocny Pan”*. Zaś
mądry król Salomon napisał: „Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje
i porzuca, dostępuje miłosierdzia”**.
Istnieje tylko jeden sposób, w jaki ludzie
mogą się pozbyć grzechów. Muszą okazać skruchę, wyznać grzechy i je porzucić. Ale władca
ukrywał swój grzech.
Pewnego dnia na dwór królewski przybył
prorok.
— Królu, pomóż mi — powiedział. — Mam
sprawę, której nie potrafię załatwić.
— Co to za sprawa? — zapytał władca.
Na to prorok odpowiedział:
— W jednym z miasteczek mieszka bogacz,
który ma wiele owiec, i biedak, który miał tylko jedną małą owieczkę, którą wychował od jagniątka. Pewnego dnia do bogacza przybył pewien dostojnik i wtedy ów bogacz kazał zabić
owieczkę biedaka i przyrządzić z niej posiłek
dla swego gościa. Co należy zrobić z tym bogaczem?
* Jr 2,22.
** Prz 28,13.
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Król posiniał ze złości. Nie posiadając się
z oburzenia, wykrzyknął:
— Zasłużył na śmierć!
Wtedy prorok odczekał chwilę. Następnie,
patrząc prosto w oczy królowi, powiedział łagodnie:
— Ty jesteś tym człowiekiem. Mogłeś wybierać wśród wszystkich kobiet w twoim królestwie, ale wziąłeś sobie cudzą żonę.
Król poczuł się, jakby zdarto z niego ubiór
i stanął wobec świata zupełnie nagi. Hańba jego
grzechu stała się jawna. Uciekł do swej komnaty
i, płacząc, przez całą noc powtarzał:
— Jestem mordercą! Zasłużyłem na śmierć!
Mam ręce skalane krwią!
Klęcząc, wołał:
— „Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź
występki moje! (...) Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną.
Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach twoich”*.
Nie wiadomo, jak długo tak się modlił. Jednak gdy skończył modlitwę, w jego sercu zapanował pokój. Był już innym człowiekiem. Otrzymał przebaczenie. Nastał dla niego nowy dzień,
tak, że był gotowy stawić czoło rzeczywistości
i żyć dla tych, którzy go potrzebowali.

* Ps 51,3.5-6.
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Gdy kapelan skończył opowiadanie, Mauro patrzył przed siebie, a łzy spływały mu po policzkach.
Duszpasterz położył mu dłoń na ramieniu i czekał,
aż Mauro się uspokoi. Potem przeczytał z Biblii
obietnicę:
— „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści
nas od wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9).
Kapelan wiedział, że trafił w czułe miejsce. To
poczucie winy wyniszczało Maura przez te wszystkie lata. Poczucie winy jest w stanie uczynić z człowiekiem straszne rzeczy. Jest jak kat, który rozpina
człowieka dzień po dniu na krzyżu sumienia. Wielu
ludzi dręczonych poczuciem winy poddaje się zupełnie, a niektórzy odbierają sobie życie.
Od tego dnia, gdy tylko Mauro spotykał kapelana samego, podchodził do niego i bez słowa siadał
obok. Wtedy duszpasterz czytał mu biblijne obietnice dotyczące przebaczenia, takie jak ta: „Chodźcie więc, a będziemy się prawować — mówi Pan!
Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat,
jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna” (Iz 1,18).
Pewnego dnia kapelan zaproponował Maurowi, że
pomodli się za niego. Gdy biznesmen się zgodził, duszpasterz położył dłoń na jego ramieniu i zaczął się modlić:
— Panie, ten człowiek jest Twoim dzieckiem.
Potrzebuje Twojego miłosierdzia i przebaczenia.
Nie znam jego przeszłości, ale wiem, że poczucie
winy go wyniszcza. Proszę, Panie, bądź miłosierny
i przebacz jego grzechy.
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Mauro rozpłakał się. Kapelan przerwał modlitwę, a Mauro wyznał:
— Jestem mordercą! Jestem mordercą. Nie
zasługuję na to, by żyć. Zabierz mi życie, Boże! Nie
chcę dłużej żyć w tym piekle.
Duszpasterz objął rękami Maura i powiedział
cicho:
— Nie musisz umierać. Jezus już zapłacił cenę
za twoje grzechy, gdy umarł za ciebie na krzyżu.
— To niemożliwe! — zaprotestował Mauro. —
Mówisz tak, bo nie wiesz, co ja zrobiłem. Gdybyś
wiedział, co zrobiłem, zrozumiałbyś, że mój grzech
nie może zostać przebaczony.
Na to kapelan odpowiedział, cytując słowa samego Chrystusa:
— „Powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo
będzie ludziom odpuszczone” (Mt 12,31). Czy rozumiesz, co to znaczy? — zapytał. — Każdy grzech to
znaczy każdy bez wyjątku: morderstwo, rabunek,
prostytucja, homoseksualizm... Nawet najgorsze
grzechy. Boże przebaczenie nie ma granic.
Mauro zaczął płakać jak dziecko. Chwycił duszpasterza w ramiona i wtulił się w niego tak mocno,
jakby od tego zależało jego zbawienie.
— Proszę cię, nie zostawiaj mnie — błagał. —
Nie zostawiaj mnie.
Przez lata Mauro był zamknięty w czarnym lochu poczucia winy, samotności i samopotępienia.
Od tamtej straszliwej nocy pragnął śmierci, ale
jednocześnie bał się umrzeć. Był przekonany, że
tylko śmierć może go uwolnić od cierpienia. Teraz
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promień światła przebił się do ciemnego świata
lęku i winy.
Mauro szybko odzyskiwał równowagę psychiczną. Gdy następnym razem członkowie jego rodziny
odwiedzili go, uśmiechnął się na ich widok — po raz
pierwszy od wielu lat. Jego uśmiech był nieśmiały
jak nikły grymas w kącikach ust, jakby uśmiechał się
do nieznajomych. Ale po raz pierwszy od lat Mauro
odważył się spojrzeć im w oczy. Wydawał się spokojny. Jego bliscy nie mogli pojąć, co się stało. Tylko Mauro i jego duchowy opiekun wiedzieli, jaka
przemiana zachodzi w duszy biznesmena.
Mauro spędzał wiele godzin dziennie, studiując Biblię ze swoim duszpasterzem. Raz po raz czytał następujące słowa: „Wasze winy są tym, co was
odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze” (Iz 59,2). Zrozumiał,
dlaczego utracił wewnętrzny spokój. Odłączył się
od Jezusa, jedynego dawcy pokoju. Jednak teraz
uwierzył w Jego obietnicę: „Pokój zostawiam wam,
mój pokój daję wam” (J 14,27).
Mauro zrozumiał także, że Boże przebaczenie
oznacza coś więcej niż uwolnienie od poczucia winy.
Przebaczenie to coś więcej niż ogłoszenie Bożego
uniewinnienia grzesznika. Biblia wyraźnie mówi, że
„zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23) i że „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23). Innymi słowy, śmierć zawsze jest skutkiem grzechu.
Wszyscy ludzie są grzesznikami, tak więc wszyscy
powinniśmy umrzeć, aby sprawiedliwości stało się
zadość. „Lecz on zraniony jest za występki nasze,
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starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego
zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Iz 53,5).
O kim pisał Izajasz? Kto cierpiał i umarł za nas?
Mauro dowiedział się, że Chrystus jest sercem
ewangelii: „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być
zbawieni” (Dz 4,12).
Umysł Maura był jak ciemny loch, w którym sumienie torturowało go dzień po dniu. Nagle przez
szczelinę dotarł promień słońca. Wyzwalająca
ewangelia Jezusa, Zbawiciela, napełniła go pokojem i szczęściem.
* * *
Zegar na desce rozdzielczej samochodu wskazywał godzinę 3.00. Mieliśmy przed sobą jeszcze
cztery godziny jazdy. Gdy nasze auto pędziło drogą z Rio de Janeiro do miasta Bahia, mój towarzysz
podróży, najwyraźniej wzruszony, opowiadał mi historię Maura. Mój współtowarzysz był właśnie tym
duchowym opiekunem, kapelanem ośrodka, człowiekiem, którym Bóg posłużył się, by przynieść dobrą nowinę przebaczenia udręczonemu winowajcy.
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Rozdział 2

„Mamusiu, nie
opuszczaj mnie!”

N

© istockphoto/Alexey Ivanov

eon zapalał się i gasł, reklamując nazwę nocnego klubu Extasy. Jednak życie Lilian było
dalekie od ekstazy — zachwytu, uniesienia.
Była wyziębnięta, głodna, zmęczona, wystraszona
i przygnębiona.
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Lilian bała się wejść do klubu. Wiedziała, że jeśli to zrobi, wkroczy na drogę bez odwrotu. Obawiała się, że sprzeniewierzy się wartościom, które
ceniła, choć nieraz kwestionowała sens trzymania
się tych wartości w okrutnym świecie.
Ale co mogła zrobić? Życie doprowadziło ją
do tego rozdroża. W pewnym sensie, wchodząc
tam, mogła ukarać Boga za trudne życie, na jakie
ją skazał od dzieciństwa.
Weszła. Zaduch wewnątrz przyprawiał ją o mdłości. Był to odór fałszywych obietnic, zakazanych rzeczy, grzechu. Przeszedł ją dreszcz i serce jej zadrżało.
Chciała wyjść, uciec. Ale dokąd mam uciekać? Z powrotem do życia w nędzy? Czasami człowiek musi
wybierać to, czego nie chce. Nie mam wyboru. Muszę
jakoś przetrwać. Próbowała przekonać samą siebie.
Usiadła przy wolnym stoliku i czekała na koleżankę, która miała ją przedstawić właścicielowi klubu. Mężczyźni, popijając drinki, pożerali wzrokiem
dziewczyny tańczące na scenie. Ogłuszająca muzyka sprawiała, że trudno było zebrać myśli. Może
to i lepiej. By przetrwać w takim miejscu, trzeba jakiegoś znieczulenia.
Kim ja jestem i co ja tutaj robię? — zadawała sobie pytanie. Sięgnęła myślami wstecz do lat dzieciństwa spędzonego na wsi. Jej pierwszym wspomnieniem było to, jak płakała przy zwłokach matki i wołała:
— Mamusiu, nie opuszczaj mnie!
Po raz pierwszy wypowiedziała wtedy te słowa,
ale matka już nie mogła ich usłyszeć. Od tej pory
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Lilian wiele razy powtarzała te słowa w głębi serca,
gdy czuła się osamotniona, smutna, gdy dopadały
ją problemy. Jednak nikt nigdy jej nie słyszał. Nikt
nie wiedział, że była głodna. Nikt nie wiedział, że
było jej zimno. Nikt nie wiedział, że ojczym zgwałcił ją, gdy miała dziesięć lat.
Swoje nastoletnie lata przeżyła w ubogiej rodzinie. Skończyła liceum i zaczęła studia na architekturze. Musiała jednak z czegoś żyć. Przez dwa lata usiłowała jakoś przetrwać i kontynuować naukę, ale nie
mogła znaleźć pracy, która pozwoliłaby jej na zdobycie wymarzonego wykształcenia. To, co udawało
się jej zarobić, ledwie wystarczało na czesne i wynajęcie nędznego pokoiku. Mieszkała w dwumilionowym mieście, ale jak zawsze czuła się samotna.
Wtedy poznała Tinę.
— Nie musisz tak żyć — powiedziała jej Tina.
— Jesteś młoda i ładna. Wielu mężczyzn oddałoby za ciebie życie.
Tina nie miała marzeń. Być może nie miała ich
nigdy, a może jej marzenia utonęły w morzu trudności odgradzających ją od ich realizacji. Wydawało
się, że interesuje ją tylko korzystanie z życiowych
przyjemności. Jedyne, co się dla niej liczyło, to pieniądze. Najwyraźniej miała ich sporo. Była elegancko ubrana, jadała w luksusowych restauracjach, pozwalała sobie na drogie gadżety, a nawet wysyłała
pieniądze matce, która opiekowała się jej dzieckiem
w kraju, z którego Tina pochodziła.
Tina pracowała nocami, a całe dnie miała wolne.
Lilian uznała, że to życie w sam raz dla niej. Gdyby
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mogła prowadzić takie życie jak Tina, bez trudu
ukończyłaby studia.
— Możesz mieć wszystko, co zechcesz — zapewniała ją Tina. — Przekonasz się o tym.
Wyjaśniła Lilian wszystko w szczegółach. Tina,
młoda ciemnoskóra dziewczyna o czarującym
uśmiechu, była striptizerką. Czasem pozwalała się
mężczyznom zapraszać na drinka, a później wychodziła z którymś z nich, jeśli dobrze zapłacił.
Początkowo Lilian nie chciała mieć nic wspólnego z tego rodzaju życiem. Jej marzenia były dalekie od pracy w nocnym klubie. Jednak z biegiem
czasu, gdy jej sytuacja finansowa się pogarszała,
Tina nalegała na koleżankę.
— Nie bądź głupia. Tylko tak możesz ukończyć
studia i spełnić swoje marzenia.
— Ale ja nie chcę tak żyć.
— Dziewczyno, przecież ja nie mówię, że masz
tak żyć nie wiadomo jak długo. Popracujesz trochę,
żeby zarobić na studia.
Lilian zaczęła myśleć, że nie ma wiele do stracenia. W dzieciństwie zgwałcił ją ojczym. Potem
miała dwóch chłopców, ale jeden i drugi zwodzili
ją fałszywymi obietnicami. Gdzie był Bóg, gdy to
wszystko ją spotkało? Dlaczego ją opuścił? Dlaczego się o nią nie zatroszczył?
Przybycie Tiny wyrwało Lilian z zamyślenia.
— Nareszcie, dziewczyno! — rzekła Tina, przekrzykując piekielny hałas. — Przedstawię cię właścicielowi klubu, który ma na imię Mauricio. To fajny facet.
Opowiedziałam mu o tobie i zgodził się, by ci pomóc.
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Tak to się zaczęło. Po tym wieczorze życie Lilian zmieniło się diametralnie. Była ładna i zgrabna.
Miała piękny uśmiech oraz duże i tajemnicze oczy.
Początkowo tylko tańczyła na scenie. Nie umawiała
się z mężczyznami. Jednak z czasem zaczęła palić
papierosy i pić alkohol, a po pewnym czasie sięgnęła po narkotyki. Nadal brakowało jej pieniędzy.
Czuła, że to, co zarabiała w klubie, nie było warte
tego, co tam robiła.
— Nie masz pieniędzy, bo nie umiesz wziąć tego,
co na ciebie czeka — powiedział kiedyś Mauricio.
— Skoro już tu pracujesz, powinnaś pójść na całość.
Wielu facetów chętnie ci zapłaci.
Lilian nie pamiętała, jak to się stało. Pewnego
dnia obudziła się w brudnym motelowym pokoju
obok mężczyzny, którego nigdy wcześniej nie widziała i nigdy więcej nie chciała widzieć. Tego dnia
poczuła, że sięgnęła dna. Ale pięć lat minęło szybko — lat pełnych samotności, rozpaczy i bólu. Początkowo poczucie winy było dotkliwe. Sumienie
potępiało ją nieustannie. Czuła się brudna. Gdy szła
ulicą, czuła się tak, jakby wszyscy wiedzieli, jak zarabia na życie. Pieniędzy nadal jej nie wystarczało.
Gdy udało się jej trochę zaoszczędzić i już miała
wrócić na studia, została aresztowana i oskarżona
o morderstwo. Dwa miesiące później uniewinniono ją i zwolniono z aresztu. Jednak wynajęcie adwokata pochłonęło całe jej oszczędności.
Utrata ciężko zarobionych pieniędzy i zaprzepaszczenie marzenia o zdobyciu zawodu architekta przybiły ją zupełnie. Straciła wszelkie hamulce
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i zatraciła się w rozpuście. Być może wierzyła, że
zasługuje na ból, jaki zadawała sobie przez taki styl
życia. Paradoksalnie w ten sposób karała samą siebie za swoje winy. Rok po roku upadała coraz niżej, aż nic nie zostało z tej dziewczyny, która miała
marzenia i poszła na kompromis z sumieniem, by
te marzenia zrealizować.
* * *
Wczesnym rankiem pewnej soboty Lilian leżała
w łóżku w obskurnym motelowym pokoju i starała
się zasnąć. Obok niej leżał obcy mężczyzna, który
zapłacić jej za noc. Lilian płakała. Czuła się smutniejsza i bardziej samotna niż kiedykolwiek wcześniej.
Czuła się jak rzecz, którą każdy mógł kupić.
Czy kiedykolwiek ktoś ją jeszcze pokocha? Czy
jeszcze zasługuje, by być kochana? Jak to się stało, że upadła tak nisko? Te pytania przytłaczały ją,
więc włączyła radio stojące na szafce i ściszyła je
tak, by nie obudzić śpiącego mężczyzny.
Niezwykłe zdanie wypowiedziane przez kaznodzieję w radiu zwróciło jej uwagę:
— Dla Jezusa jesteś najważniejszą istotą
na świecie.
Lilian poczuła dreszcz przebiegający po jej ciele.
Przycisnęła ucho do głośnika radia i słuchała dalej.
— To nieważne, gdzie teraz jesteś — w szpitalnym łóżku czy w podróży, w więziennej celi czy w hotelu, nie mogąc zasnąć. Wiedz, że Chrystus miłuje
cię i umarł, aby cię zbawić. Nie myśl, że nie jesteś
nic wart i że nie zasługujesz na to, co On dla ciebie
uczynił. Owszem, ani ty, ani ja na nic nie zasługuje32

my. Nie uczyniliśmy nic, by zasłużyć na miłość Jezusa. Ale On nas kocha.
Wydawało się, że te słowa są kierowane specjalnie do niej. Lilian poczuła, że ten kaznodzieja wiedział, kim ona jest i jak żyła. Zdumiona słuchała dalej.
— Co musisz zrobić, by miłość Chrystusa stała
się realna w twoim życiu? „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści
nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”
(1 J 1,9). Aby wyznać grzechy, musimy przyznać
się, że zgrzeszyliśmy. Musimy także zaakceptować
fakt, że nie jesteśmy w stanie sami zmienić naszej
sytuacji. Na co zda się lekarstwo komuś, kto nie
przyznaje się, że jest chory i nie chce go przyjąć?
Miłość Jezusa jest lekarstwem na wszelkie zło, ale
grzesznicy muszą uznać swój stan i wyznać swoje
grzechy. Komu powinni je wyznać? Dawid napisał:
„Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; wtedy
Ty odpuściłeś winę grzechu mego” (Ps 32,5).
Kaznodzieja mówił dalej:
— Nie musimy wyznawać naszych grzechów
drugiemu człowiekowi. Tylko Bóg może nam przebaczyć. To do Niego powinniśmy się zwrócić. „Jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy” (1 J 2,1).
Dlaczego powinniśmy liczyć wyłącznie na Syna Bożego? „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem
nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).
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Lilian z minuty na minutę była coraz bardziej
zdumiona. Zawsze mówiono jej, że święci wstawiają się za nią w niebie, a teraz dowiedziała się:
— „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między
Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm
2,5). Syn Człowieczy jest jedynym pośrednikiem
między Bogiem a człowiekiem. Jest tak dlatego,
że tylko Chrystus może w pełni zrozumieć człowieka. Tylko On przeszedł przez dolinę bólu i cierpienia. O Jezusie apostoł Paweł napisał: „Nie mamy
bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem
grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu
łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę
ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,15-16).
Myśl, że Syn Boży, może ją zrozumieć, wstrząsnęła Lilian. Kaznodzieja zapewniał o tym z naciskiem, więc Lilian słuchała go, wstrzymując oddech:
— Owego pamiętnego dnia na Golgocie Pan Jezus umierał nie za swoje winy. On prowadził święte życie i nigdy nie upadł, choć był kuszony. Tamtego dnia Mistrz z Nazaretu oddał życie za ciebie
i za mnie. To my zasługujemy na śmierć. To my zbłądziliśmy i poszliśmy własną grzeszną drogą. „Lecz
on zraniony jest za występki nasze, starty za winy
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego
ranami jesteśmy uleczeni” (Iz 53,5). Pójdź ze mną
na Golgotę. Zamknij oczy i wyobraź sobie tę scenę
męki i śmierci. Patrz, jak Pan Jezus zawisł na strasznym krzyżu. Zobacz, jak krwawił z licznych ran. Przyj34

rzyj się cierniom głęboko wbitym w skórę na Jego
głowie. Posłuchaj szyderstw tych, którzy Go wydali
na ukrzyżowanie. Czy Syn Człowieczy zasługiwał,
aby umrzeć jak przestępca? Nie. Ale zgodził się na to
z miłości do ciebie. Dlatego postanowił umrzeć. Być
może twoje życie jest dalekie od ideału. Być może
wpadłeś w otchłań grzechu. Być może zniszczyłeś
wszystko, co dobre — wszystko, co kiedykolwiek
miałeś cennego. Posłuchaj mnie uważnie. Wbrew
wszystkiemu dla Chrystusa nadal jesteś najcenniejszą istotą na świecie. W przeciwnym razie nie
umarłby za ciebie na krzyżu.
Kaznodzieja radiowy zakończył swoje wystąpienie wezwaniem:
— Czy nadal możesz twierdzić, że On cię nie
rozumie? Czy nadal możesz sądzić, że On nie wie,
co czujesz? On cię miłuje i czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotów przyjąć cię w każdej chwili.
Lilian była głęboko poruszona. To przecież nie
mogło być prawdą! Skąd ten człowiek z radia wiedział, jak się czuła? Rozpłakała się. Zawodziła rzewnie, jakby jej łzy miały obmyć jej wnętrze.
Gdy kaznodzieja wygłosił końcowy apel, spiker
zabrał głos i powiedział:
— Wysłuchaliśmy kazania pastora Bullóna, który dzisiaj o godzinie 11.00 wystąpi na żywo na stadionie w naszym mieście. Wstęp wolny.
Lilian ucieszyła się. Postanowiła pójść na stadion i zobaczyć człowieka, którego usłyszała w radiu, oraz dowiedzieć się więcej o miłości Jezusa.
Gdy mężczyzna obok niej obudził się, zapytał ją:
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— Dokąd cię podwieźć?
— Na stadion — odpowiedziała.
Gdy wysiadła z samochodu przy stadionie, zauważyła, że wielu ludzi wchodzi do środka. Przyłączyła się do tłumu. Była tam już wcześniej na koncercie znanego zespołu. Lilian lubiła muzykę. Tego
sobotniego przedpołudnia usłyszała pieśni śpiewane przez duży chór.
Zauważyła, że ludzie zebrani tego dnia na stadionie różnili się od tych, których znała do tej pory.
W ich oczach był jakiś szczególny blask. Śpiewali
pieśni radośnie, z głębi serca. Ich twarze wyrażały
wewnętrzny spokój.
* * *
O godzinie 11.00 zająłem miejsce za mównicą
i otworzyłem Biblię. Nigdy nie zaczynam kazania,
nie czytając fragmentu ze Słowa Bożego. Pismo
Święte wyraźnie stwierdza: „Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego całe
wojsko ich. (...) Bo on rzekł — i stało się, on rozkazał — i stanęło” (Ps 33,6.9).
Gdy Jezus żył na ziemi, moc Jego słowa przywracała sprawność paralitykom, otwierała oczy niewidomych, a nawet wskrzeszała zmarłych. W Słowie
Bożym jest moc. Może ono tworzyć i uzdrawiać.
Nauczyłem się tego z własnego doświadczenia.
Tamtego poranka Słowo Boże dokonało cudu
w sercu Lilian. Miłość Boża wypełniła zupełnie jej
serce, mimo że wcześniejsze decyzje doprowadziły ją na dno. Tego dnia przeczytałem z Biblii następujący werset: „Kto ukrywa występki, nie ma po36

wodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje
miłosierdzia” (Prz 28,13).
Wszyscy pragną przebaczenia, a wielu ludzi wyznaje swoje grzechy. Jednak niewielu jest gotowych
je porzucić. Jednak by otrzymać zbawienie, musimy
zarówno wyznać nasze grzechy, jak również okazać szczerą skruchę. Wielu ludzi myli skruchę z lękiem przed konsekwencjami grzechu. Skrucha to
odczucie smutku, iż uraziliśmy Boga, który pragnie
zmienić nasze życie.
Gdy Jezus żył na ziemi, powiedział: „Nie przyszedłem (...) wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Mt 9,13). Jego wezwanie do skruchy jest
skierowane do grzeszników. Dociera ono do tych,
którzy pragną lepszego życia — do tych, którym
brakuje wewnętrznego pokoju. Dociera do tych,
którzy czują się bezwartościowi. To jest wezwanie
skierowane do tych, którzy, przegrali swoje życie
i zostali odrzuceni przez społeczeństwo. Tak właśnie czuła się Lilian.
Lilian nie wiedziała, co musi zrobić, by okazać
skruchę. Odpowiedź na swoje pytanie otrzymała
wprost z Biblii. Czytamy w niej, że to Boża dobroć
prowadzi nas do skruchy (zob. Rz 2,4). Nie jesteśmy
w stanie sami okazać skruchy. Skrucha nie rodzi się
w sposób naturalny w naszym sercu, ale jest darem
miłości Zbawiciela. Musisz jedynie przyjąć fakt, że
gdy Bóg prosi cię, byś porzucił grzech i przyszedł
do Niego, to czyni to dlatego, iż chce, by Jego obietnice spełniły się w twoim życiu. „Pan nie zwleka
z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uwa37

żają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem
was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce,
aby wszyscy przyszli do upamiętania” (2 P 3,9).
Lilian słuchała wystąpienia pastora i łzy skruchy
płynęły jej po policzkach. Nie płakała już z powodu doznanych cierpień. Płakała z powodu błędów,
które popełniła. Jednocześnie zadawała sobie pytanie: Dlaczego dopiero teraz dowiedziałam się o tej
niepojętej miłości Boga?
Mój głos przywołał ją do rzeczywistości:
— Dzisiaj jest dzień dobrej nowiny. Dzisiaj jest
dzień zbawienia.
To było to. Lilian zrozumiała, że ma okazję zacząć nowe życie.
— Przyjdź do Jezusa teraz — mówiłem. — Przyjdź
taki, jaki jesteś. Przynieś Mu swoje zrujnowane życie,
a On je odnowi. Przynieś Mu swoje puste serce, a On
nada sens twojej egzystencji. Przynieś mu brudne
karty swojej przeszłości i przyjmij z Jego rąk czystą
kartę, na której napiszesz nową historię.
Lilian zmagała się ze sobą. Nie chciała podjąć pochopnej decyzji jedynie pod wpływem chwilowych
emocji. Widziała dziesiątki osób podchodzących
w pobliże mównicy. Wreszcie nie była już w stanie
dłużej opierać się głosowi Ducha Świętego i poddała się Chrystusowi.
Ostatnim biblijnym fragmentem, który przeczytałem w czasie tamtego kazania, były następujące słowa: „Przeto upamiętajcie i nawróćcie się,
aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły
od Pana czasy ochłody” (Dz 3,19-20).
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Ochłoda. To właśnie czuła Lilian, opuszczając
stadion wczesnym popołudniem. Pomimo upału
panującego tego dnia czuła powiew przebaczenia
i nowego życia jak uzdrawiający dotyk Jezusa.
* * *
Po latach znowu poprowadziłem spotkania
ewangelizacyjne w tym samym mieście. Pewnego deszczowego wieczoru po wykładzie czekałem
na osobę, która miała mnie odwieźć do hotelu. Gdy
tak sobie siedziałem, podszedł do mnie jeden z moich współpracowników i powiedział:
— Ktoś chciałby z tobą zamienić słowo.
— Ależ oczywiście! — odpowiedziałem.
Stanęła przede mną elegancko ubrana kobieta.
Wtedy jeszcze jej nie znałem. Nigdy wcześniej jej
nie widziałem. Jednak najwidoczniej była przejęta
tym spotkaniem.
— Czy mogę z pastorem porozmawiać jutro?
Chciałabym coś opowiedzieć — coś, co dotyczy także pastora, a dzisiaj jest już dosyć późno.
Następnego dnia spotkaliśmy się i rozmawialiśmy. Kobieta ta była cenionym architektem, szczęśliwą żoną i matką dwojga dzieci. Była owocem Bożej miłości. Tak, miała na imię Lilian.
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Rozdział 3

Zimna
sierpniowa noc

To
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była typowa sierpniowa noc w São Paulo — deszczowa, zimna i mglista. Jednak
smutek Juliana nie miał nic wspólnego
z pogodą. Powodem jego cierpienia było jego życie, jeśli tę egzystencję można było nazwać życiem.
Juliano właśnie pobił swoją żonę — kolejny raz.
Ostatnio działo się to coraz częściej i coraz bardziej
wpędzało go to w rozpacz. Juliano kochał swoją
żonę, choć ona już dawno przestała w to wierzyć.
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Zawsze ją kochał, od pierwszego dnia, gdy zobaczył
ją na meczu siatkówki. Juliano był wtedy ambitnym
dwudziestopięcioletnim inżynierem, z marzeniami i planami. Laura była piękną siatkarką grającą
w drużynie znanego brazylijskiego klubu sportowego. Pobrali się po niespełna roku.
Przez dziesięć lat ich małżeńskie życie układało
się wspaniale. Juliano otrzymał świetną ofertę pracy w Europie i przyjął ją. Laura bez zastanowienia
rzuciła karierę sportową, by wyjechać wraz z mężem. Po dwóch latach urodził im się syn, a rok później śliczna córeczka.
Po kilku latach wrócili do ojczystego kraju. Juliano nadal pracował w firmie, która kiedyś zatrudniła go w Europie, a Laura zajmowała się prowadzeniem domu. Mieli sporo pieniędzy i mieszkali w ładnym apartamencie w jednej z najdroższych dzielnic
miasta. Bywali w wyższych sferach, zapisali dzieci
do najlepszej szkoły i byli dumni z ich postępów
w nauce. Jednak ten, kto zobaczyłby Juliana tamtego sierpniowego wieczoru, idącego ulicą ze zwieszoną głową i rękami w kieszeniach płaszcza, nigdy
nie powiedziałby, że ten człowiek powinien mieć
wszelkie powody, by być szczęśliwym.
Gdy Juliano tak szedł bez celu przed siebie,
przypominał sobie sceny przemocy, jakie urządzał
w przeszłości. Szczerze uważał się za najgorszego
z ludzi. Płakał, gdy szedł z nisko pochyloną głową,
by ukryć łzy przed wzrokiem przechodniów. Płakał, nie mogąc znieść bólu, jaki odczuwał z powodu pustki w swoim życiu. Płakał z powodu absur41

dalności swojego brutalnego zachowania wobec
kobiety, którą kochał. Płakał, wiedząc, jak jego zły
wpływ niszczy moralnie jego dzieci. Płakał z bezsilności wobec swojego upokarzającego uzależnienia
od alkoholu, mimo iż wciąż nie chciał się przyznać
nawet sam przed sobą, że jest alkoholikiem.
Juliano tłumaczył sobie, że po prostu lubi pić.
Prawda była jednak taka, że pił nałogowo, codziennie. Nie mógł wytrzymać bez alkoholu. Będąc zupełnie trzeźwy, czuł się niepewnie. Był wtedy bojaźliwy i niezdecydowany. Gdy wypił, wszystko się
zmieniało. Wyobrażał sobie wówczas, że jest panem życia i stawał się agresywny.
Tego wieczoru zaprosił Laurę na kolację w jej
ulubionej restauracji. Gdy przygotowała się do wyjścia i wyglądała naprawdę pięknie w swojej obcisłej
czarnej sukience, okazało się, że Juliano zdążył już
wypić kilka drinków. Wiedząc, że z romantycznej
kolacji nic już nie wyjdzie, Laura załamana usiadła
obok niego na kanapie i powiedziała:
— Znowu to samo? Czy to się kiedyś skończy?
Czy nie mogłeś mi chociaż powiedzieć, że nie masz
zamiaru iść? Po co się malowałam i przebierałam?
To wystarczyło. Juliano wpadł we wściekłość
i znowu nie potrafił nad sobą zapanować. Gdy Laura uciekła i zamknęła się w swoim pokoju, chwycił
płaszcz i wyszedł z domu.
Idąc ulicą, myślał o córce, której nie widział
od kilku miesięcy. Gdy w wieku siedemnastu lat
zaszła w ciążę, wyrzucił ją z domu. Teraz, choć nie
potrafił się do tego przyznać, czuł się winny. Co
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z niego za ojciec? Serce nakazywało mu odszukać
córkę i sprowadzić ją do domu, ale duma była ponad to — moralizatorska i surowa.
Syn Juliana uzależnił się od narkotyków. Ojciec
próbował wszystkiego, co tylko przyszło mu do głowy, by wyrwać chłopaka ze szponów straszliwego
uzależnienia. Stanowczo, choć z miłością, próbował
mu przemówić do rozumu. Karał go. Płacił krocie
najlepszym specjalistom, by go wyleczyli. Nic nie
pomogło. Swoją frustrację Juliano topił w alkoholu.
Za swoje porażki i klęski zaczął winić własne dzieci,
jakby nie pamiętał, że zaczął pić, gdy były jeszcze
małe. W głębi ducha wiedział, że to, iż doprowadził
się do takiego stanu, nie było ich winą.
Co człowiek może zrobić w takiej sytuacji? Dokąd ma się zwrócić o pomoc? Juliano czuł, że znalazł się w labiryncie bez wyjścia. Zdawało mu się,
że spada w jakąś przepaść, z której nie sposób się
wydostać.
Co gorsza, Juliano był racjonalistą. Nie uważał
się za ateistę — wierzył w istnienie Boga. Jednak
był przekonany, że Bóg jest jedynie swego rodzaju
siłą i niczym więcej. Nie mógł pojąć, jak Bóg mógłby być osobową istotą zainteresowaną losami ludzi i zdolną ingerować w ich życie. Atmosfera panująca na uniwersytecie, a potem także w miejscu
pracy w Europie zupełnie pozbawiły go zdolności
wierzenia w sprawy duchowe. Wierzył więc jedynie
w to, co można zobaczyć i dotknąć. Był pragmatykiem. Ten pragmatyzm pomagał mu w sprawach
zawodowych, ale nie pozostawiał miejsca dla Boga.
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Juliano był pewien, że sukces, zamożność i status
społeczny osiągnął o własnych siłach, bez pomocy
Wszechmogącego.
Czasami, gdy Juliano był sam, przyznawał się
przed sobą, że jest pustym człowiekiem, i zadawał
sobie pytanie: Co dobrego dały mu wszystkie życiowe osiągnięcia, skoro nie przyniosły szczęścia?
Zastanawiał się, czym w ogóle jest szczęście. Nie
potrafił go zdefiniować, choć był pewny, że nie czuł
się szczęśliwy w ciągu ostatnich kilku lat. Czuł raczej, że poniósł klęskę jako mąż i ojciec. Skoro nie
potrafił dać szczęścia tym, których kochał, to czy
warto było dalej żyć?
Takie myśli często przychodziły mu do głowy.
Za każdym razem, gdy to się działo, kręcił przecząco głową i udawał, że wszystko jest w porządku.
* * *
Widok ludzi przechodzących przez ulicę i wchodzących do sali konferencyjnej wyrwał Juliana z zamyślenia. Zapytał jakiegoś przechodnia, co się tam
dzieje.
— Odbywają się tutaj spotkania ewangelizacyjne. Bardzo inspirujący kaznodzieja — odpowiedział
mężczyzna i poszedł w kierunku wejścia do sali.
Kaznodzieja? Juliano słyszał wcześniej o tego
rodzaju spotkaniach ewangelizacyjnych, ale nigdy
nie przyszło mu do głowy, by wybrać się na jedno
z nich. Był pewien, że tacy gorliwi kaznodzieje to
zwodziciele żerujący na emocjonalnej naiwności ludzi. Jednak tego wieczoru Juliano nie miał nic do roboty poza włóczeniem się po ulicach w padającym
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deszczu, aby choć na chwilę zapomnieć o tym, co
zrobił żonie. Poza tym był nieco zaciekawiony tym,
co się tam działo. Co takiego mówią ci kaznodzieje?
Musi być jakiś powód, dla którego tysiące ludzi przybywają na te spotkania. Postanowił to sprawdzić.
Juliano znalazł miejsce w jednym z wyższych
rzędów na wprost sceny. Na podwyższeniu ustawiono duże głośniki i system oświetlenia jak
na koncertach. £agodna instrumentalna muzyka
mieszała się z hałasem ludzi napełniających salę
i zajmujących miejsca.
W ciągu kilku minut sala była pełna, a na scenę
wyszła grupa muzyczna. Juliano starał się zignorować muzykę. Nie zamierzał poddać się żadnej emocjonalnej manipulacji przy pomocy takich chwytających za serce pieśni. Zamierzał uczestniczyć
w całym wydarzeniu jedynie jako krytyczny obserwator. Chciał odkryć, w jaki sposób ci kaznodzieje
manipulują umysłami swoich słuchaczy.
Jednak gdy grupa muzyczna zaczęła śpiewać,
słowa pieśni zwróciły jego uwagę. Mówiły o przebaczeniu, miłości i szansie na nowe życie. Słowa
i muzyka poruszyły serce Juliana. Ale on nie zapomniał, że jest racjonalistą. Nie mógł sobie pozwolić
na luksus słuchania swego serca.
Po półgodzinnym występie grupy muzycznej
na scenę wszedł kaznodzieja i przeczytał fragment
z Biblii — z 3. rozdziału Ewangelii Jana. Ów fragment mówił o Nikodemie, który w nocy przyszedł
do Pana Jezusa. Słowa mówcy wzbudziły zainteresowanie Juliana:
45

Nikodem był bogatym człowiekiem i zajmował wysoką pozycję w społeczeństwie. Miał
za sobą udaną karierę zawodową i był podziwiany przez wszystkich, którzy go znali.
Jednak Nikodem cierpiał na bezsenność. Nocami przewracał się z boku na bok i bezskutecznie próbował uciszyć niespokojne myśli.
Od dawna czuł, że jego życie jest puste, ale
nie wiedział, dlaczego. Nie robił nic złego —
nie kradł, nie cudzołożył, nie zabijał — a jednak nie był szczęśliwy. Nie mógł pojąć, czego mu brakuje. Dlaczego tak się czuje, jakby
jakiś głęboko schowany lęk odbierał mu wewnętrzny spokój?
Właśnie jednej z takich bezsennych nocy
Nikodem wstał i poszedł do Chrystusa. Wychodząc z domu, zamierzał udać się do Nauczyciela,
upaść do Jego stóp i błagać o ratunek:
— Panie, pomóż mi, jestem taki zagubiony.
Ale jak miał to zrobić? Był przecież jednym
z religijnych przywódców narodu żydowskiego.
To od takich jak on dostojników religijnych oczekiwano pomocy. Byłoby więc rzeczą niebywałą,
gdyby on, nauczyciel Izraela, prosił o pomoc wędrownego kaznodzieję z Galilei. Tak więc duma
Nikodema stłumiła odruch jego serca, a gdy
przyszedł do Jezusa, powiedział:
— „Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga
jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim
nie był” (J 3,2).
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Chrystus wiedział, że Nikodem udaje, że
wszystko jest z nim w porządku. Wiedział, że
ten dumny nauczyciel sam sobie jest w stanie
wmówić, że nie potrzebuje od nikogo pomocy.
Ale Jezus wiedział też, że za tą fasadą człowieka sukcesu jest biedna, nieszczęśliwa i przegrana istota, która nie radzi sobie ze swoim życiem.
Tak więc Chrystus przeszedł od razu do sedna
i powiedział:
— „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć
Królestwa Bożego” (J 3,3).
Jezus mówił o nowonarodzeniu, nowym początku, czystej karcie nowej historii życia.
Tego właśnie potrzebował Juliano. Gdyby mógł
wymazać historię, którą napisał do tej pory, wiele
rzeczy zrobiłby inaczej.
Pomimo licznej widowni, w wielkiej sali panowała niemal całkowita cisza. Tysiące wsłuchiwały się
w każde słowo, poszukując odpowiedzi na swoją
duchową niepewność. Przesłanie mówcy zainteresowało także Juliana. Uważnie słuchał tego, co
mówił kaznodzieja:
— Dlaczego konieczne jest nowonarodzenie?
Jakiego rodzaju jest to doświadczenie? Kaznodzieja
przeczytał fragment ze Starego Testamentu: „Cała
głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów
nic na nim zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże
rany” (Iz 1,5-6). Gdy gangrena zaczyna zżerać rękę
czy nogę, kończyna musi być amputowana, zanim
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choroba zaatakuje całe ciało. Prorok Izajasz zaś opisał stan, w którym całe ciało jest już zaatakowane
przez gangrenę. Nie ma, co usunąć — całe ciało
gnije. Nie ma lekarstwa na taką chorobę. W takim
stanie człowiek jest skazany na śmierć. Gdy apostoł
Paweł napisał: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały
Bożej” (Rz 3,23), miał na myśli to, że ludzie rodzą
się ze skłonnością do grzechu. Podobnie król Dawid oświadczył: „Oto urodziłem się w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka moja” (Ps 51,7).
Paweł napisał, jaki jest koniec takiego stanu człowieka: „Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23).
To, co Juliano usłyszał, podkopało jego życiową filozofię. Zawsze uważał się za dobrego człowieka o godnej uznania moralności — uczciwego, punktualnego i wiarygodnego. Kaznodzieja
odebrał mu to poczucie samozadowolenia, ponieważ powiedział:
— Ludzie są z natury źli. Mogą uzyskać pewne
moralne wartości dzięki edukacji i wychowaniu, ale
ludzka natura jest zepsuta i skłonna do zła. To znaczy, że ludzie nie są w stanie o własnych siłach zrozumieć spraw duchowych. Dlatego apostoł Paweł
stwierdził, że ludzie z natury „postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy
od życia Bożego przez nieświadomość, która jest
w nich, przez zatwardziałość serca ich” (Ef 4,17-18).
Dalecy od życia Bożego. Co za zdumiewające wyrażenie! Czy to znaczy, że istnieje innego rodzaju życie, o jakim nie wie nieodrodzony człowiek? Właśnie
tak. Jezus powiedział: „Ja przyszedłem, aby miały
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życie i obfitowały” (J 10,10). Czym jest to życie i obfitowanie, o których mówił Chrystus?...
Juliano był nieszczęśliwy i pusty. Nie miał nadziei. Kochał swoją rodzinę, a mimo to ją niszczył.
Co to za życie, skoro nie mógł sobie poradzić nawet
ze swoją bezsennością? Ostatnio czuł się jak żywy
trup. Z zewnątrz wyglądał jak żywy człowiek, ale
wewnątrz czuł, że jest martwy. Kaznodzieja przeczytał z naciskiem kolejny werset:
— „Nas, którzy umarliśmy przez upadki, [Bóg]
ożywił wraz z Chrystusem” (Ef 2,5).
Juliano czuł, jak jego krytyczna postawa wobec
kazania zmienia się w coraz większe zainteresowanie. Wtedy kaznodzieja stwierdził:
— Chciałbym, żebyście zapamiętali to, co wam
teraz powiem. Wasze życie jest w rozkładzie, nawet
jeśli nie chcecie się do tego przyznać. Gdzie się podziały wasze marzenia? Co zrobiliście ze wspaniałą
rodziną, którą Bóg wam dał? Zniszczyliście wszystko, co było dla was najcenniejsze. Staliście się pustymi i beznadziejnymi ludźmi. Staliście się więźniami alkoholu i nie macie siły, by pokonać nałóg.
Juliano zadrżał. Wydało mu się, jakby kaznodzieja publicznie odkrywał najczarniejsze strony
jego życia. W duchu zbuntował się. Nie mam zamiaru dłużej tego słuchać! — pomyślał, po czym wstał
i zaczął się kierować do wyjścia. Wychodząc z sali,
słyszał, jak kaznodzieja mówił:
— Ale Bóg was miłuje. Jesteście dla Niego najcenniejsi. On kocha was bardziej, niż możecie to sobie wyobrazić! Nie zrobiliście nic, by na to zasłużyć,
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a On i tak was miłuje. Możecie nawet zatkać uszy
i wyjść, ale nie możecie zrobić nic, by Pan przestał
was kochać.
Juliano zaczął biec jak szalony. Ale ostatnie słowa, które usłyszał, wciąż brzmiały w jego uszach:
„Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart
swoje pręgi? Tak samo czy możecie czynić dobrze,
wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie?” (Jr 13,23 BT ).
To była prawda, choć nie chciał się z tym pogodzić. Wiedział, że jest człowiekiem dumnym
i aroganckim. Wiele razy próbował się zmienić,
ale wszystkie jego wysiłki spełzały na niczym. Nie
mógł nic zrobić, by zmienić swoją sytuację.
* * *
Biblia ma rację. Musimy się narodzić na nowo.
Jezus powiedział Nikodemowi: „Co się narodziło
z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest” (J 3,6). Chrystus mówił o duchowych narodzinach. Mówił o nowym umyśle i nowym sercu,
nowych motywacjach, nowym kierunku życia. To
nowonarodzenie jest nazywane także nawróceniem. Jest ono czymś więcej niż poprawieniem dotychczasowego sposobu życia. Jest znalezieniem
zupełnie nowego sposobu — zawróceniem o sto
osiemdziesiąt stopni.
W jaki sposób następuje to nowonarodzenie?
Skoro fizyczne narodziny są cudem, duchowe narodziny muszą być jeszcze większym cudem. Jednak są one zupełnie realnym doświadczeniem. Następują wtedy, gdy człowiek zmęczony zmagania50

mi uznaje swoją bezradność i woła z całego serca
i ze wszystkich sił o pomoc do Boga.
Wszechmogący potrzebuje tylko chwili, by
wszczepić nową naturę w serce człowieka. Jednak
gdy ludzie stawiają opór, dzieło nowonarodzenia
może potrwać jakiś czas. Potrzeba także czasu, by
człowiek przywykł do tej nowej natury. W teologii
proces ten nazywa się uświęceniem. Jednak nowonarodzenie następuje natychmiast. Dla niektórych
może to być dramatyczne przeżycie. Dla innych —
niemal niezauważalne. Ale jego rezultaty są wyraźne. Pojawiają się w sercu pełnym pokoju płynącego
z Bożego przebaczenia.
* * *
Gdy Juliano wyszedł z sali w ten zimny sierpniowy wieczór, zaczął biec. Każdy, kto go wtedy widział,
mógł pomysleć, że ktoś go goni. Ale on uciekał —
a przynajmniej tak mu się wydawało — przed Duchem Świętym. Chciał zapomnieć to, co usłyszał, ale
słowa ścigały go. Wydawało mu się, że rozsadzą mu
głowę. Najgłębiej zapadło mu w pamięć zapewnienie kaznodziei: Bóg was miłuje. Jesteście dla Niego
najcenniejsi. Nie zrobiliście nic, by na to zasłużyć, a On
i tak was kocha. Możecie nawet zatkać uszy i wyjść, ale
nie możecie zrobić nic, by Pan przestał was miłować.
Gdy Juliano musiał się zatrzymać na czerwonym
świetle na przejściu dla pieszych, spojrzał w niebo.
Chmury i mgła przesłaniały gwiazdy. Padała zimna mżawka. Boże! — zawołał w głębi ducha. — Ten
człowiek twierdzi, że mnie kochasz. Jak to możliwe?
Popatrz na mnie. Jestem nic nie wart. Moje życie to
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zupełna porażka. Żaden ze mnie mąż i ojciec. Jak
możesz mnie kochać?
Wtedy w głębi serca usłyszał słowa wypowiedziane przez niesłyszalny głos: Synu, nie pytaj, jak
mogę cię kochać. Po prostu w to uwierz.
Stojąc tak na skrzyżowaniu przed przejściem
dla pieszych, Juliano rozpłakał się. Zaczął opowiadać Bogu historię swojego życia. Otworzył przed
Nim serce i zaczął prosić o pomoc. I Zbawiciel uczynił cud. Juliano narodził się na nowo.
Po tym cudownym nowonarodzeniu szedł długo
przez miasto i mówił do Boga. Wczesnym rankiem
wrócił do domu i wszedł do łazienki. Laura nie spała, ale udawała, że śpi.
Juliano wziął prysznic i położył się. Zanim zasnął, zrobił coś, czego nie robił od wielu lat. Ucałował żonę w czoło. Gdy zasnął, Laura rozpłakała się.
Rankiem Laura zastała męża wylewającego alkohol z butelek do zlewu.
— Czyś ty oszalał? — krzyknęła.
Juliano spojrzał na nią i Laura ujrzała jego wyraz twarzy, jaki zapamiętała sprzed wielu lat, gdy
po meczu wręczył jej wielki bukiet róż.
— Przebacz mi — powiedział głosem pełnym miłości i skruchy. — Przebacz mi krzywdy, które wyrządziłem ci przez te wszystkie lata. Przebacz mi ból,
jaki ci zadałem przez moją brutalność i obojętność.
Laura nigdy wcześniej nie widziała swego męża
tak skruszonego. Wiele myśli przebiegło jej przez
głowę: Co mu się stało? Skąd ta nagła zmiana? Co
on knuje?
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Juliano mówił dalej błagalnym tonem:
— Czy dasz mi jeszcze jedną szansę?
— Co się z tobą dzieje? — zapytała, patrząc
na niego badawczo.
— Niby nic, ale tak naprawdę wszystko. Urodziłem się na nowo. Jestem nowym człowiekiem.
— Co masz na myśli? Jakim nowym człowiekiem? Wyjaśnij mi to. Dziwnie się zachowujesz i bardzo mnie to niepokoi.
Laura nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć.
Albo rzeczywiście stało się coś niezwykłego, albo
Juliano przywdział maskę dobroci, by coś ukryć.
— Czy wierzysz, że Bóg mnie kocha? — zapytał.
Jego pytanie zupełnie ją zaskoczyło.
— Oczywiście! To znaczy, myślę, że tak — odpowiedziała.
— Nie myśl. Bądź pewna, że tak! Bóg mnie kocha!
— Ale... co to ma wspólnego z twoim dziwnym
zachowaniem?
— Nie rozumiesz? Urodziłem się na nowo. Ten
człowiek, który cię krzywdził, już nie żyje. Jestem
nowym człowiekiem!
Laura poczuła zakłopotanie. Nic z tego nie rozumiała. Ale uznała, że cokolwiek stało się z jej mężem, było to dobre. To nie był ten sam Juliano, który pobił ją w pijackiej furii wczorajszego wieczoru.
Juliano opowiedział Laurze, co się stało. Długo rozmawiali o swoim życiu i o dzieciach. Potem
Juliano wziął żonę w ramiona, a ona obiecała, że
dzisiaj pójdzie wraz z nim na wykład.
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* * *
Ponad dwadzieścia lat po tamtym zimnym sierpniowym wieczorze jadłem obiad z grupą przyjaciół,
gdy piękna kobieta i przystojny mężczyzna podeszli
do nas. Ich twarze jaśniały szczęściem.
Mężczyzna uściskał mnie i powiedział:
— Dziękuję za twoje przesłanie tamtego wieczoru. Dziękuję, że przyprowadziłeś mnie do Jezusa.
Był szczęśliwym człowiekiem. Jego syn także
przyjął Zbawiciela i został wyzwolony z nałogu narkomanii. Odszukał też swoją córkę i sprowadził ją
do domu. Tak jest, gdy jesteśmy z Jezusem. Dlatego
Biblia mówi: „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie,
nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).
Tak, to był Juliano — człowiek przemieniony
przez cudowną łaskę Boga.
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łońce zachodziło majestatycznie nad wiejską okolicą w Chile. Dziewięcioletni chłopiec
przyglądał się wspaniałemu widokowi. Ten
zachód słońca był jak dzieło sztuki — piękny ob-
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raz namalowany przez genialnego artystę. Jednak
ów obraz był prawdziwy, a kolory żywe i zmieniające się. Piękno tego wieczoru było nadnaturalne,
jakby zapraszało do rozmyślania i nabożeństwa.
Nie zastanawiając się nad tym, co robi, chłopiec
klęknął i trwał tak na kolanach, aż ogniste barwy roztopiły się w szarości zmierzchu. Oczyma wyobraźni
przeniósł się do ogromnej świątyni pełnej mnóstwa
ludzi. Wyobraził sobie, że jest dorosły i jako kapłan
w bogato haftowanym ornacie celebruje mszę świętą.
Sixto nie pamiętał, kiedy po raz pierwszy poczuł
powołanie, by zostać księdzem. Jednak tamtego
wieczoru, gdy klęczał na zboczu wzgórza, głęboko
w jego serce zapadło przekonanie, że został powołany, by stać się sługą Bożym.
W porze kolacji Sixto usiadł do stołu w pobliżu
pieca, którego ciepło łagodziło chłód zimowego
powietrza. Zwracając się do dwóch kobiet, które
siedziały wraz z nim przy stole, powiedział:
— Chcę zostać księdzem i proszę was, żebyście
mi pomogły dostać się do seminarium duchownego.
— Chwała Najświętszej Panience! — zawołała
babcia i przeżegnała się dwukrotnie.
Sixto wychował się we wspaniałej chrześcijańskiej rodzinie, którą prócz niego tworzyły jego matka i babka. Obie były gorliwymi katoliczkami. Nigdy
nie opuszczały mszy, z żadnego powodu. Dzięki nim
Sixto został ministrantem w parafii i usługiwał proboszczowi podczas niedzielnych mszy.
Chłopiec był zafascynowany religijnym mistycyzmem. Był spokojny i posłuszny, a sposób, w jaki
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się zachowywał, przypominał zachowanie mistyków. Wszyscy, którzy go znali, lubili go i byli pewni,
że Bóg zaplanował dla niego przyszłość związaną
z religią. Dzięki protekcji proboszcza Sixto wstąpił
do jezuickiego seminarium. Gdy miał dwadzieścia
dwa lata, otrzymał święcenia kapłańskie i został
wysłany na praktykę w rodzinnej parafii.
Podczas studiów w seminarium duchownym
Sixto nauczył się analitycznego myślenia. Pokochał
teologię. Dzięki niej zdobywał argumenty do obrony
katolickich dogmatów, które wyznawał zdecydowanie i z przekonaniem. Jednak podczas studiów teologicznych zaczęły go trapić wątpliwości. Miłował
Maryję Dziewicę i uważał ją nie tylko za świętą, ale
także za pośredniczkę między Bogiem a ludźmi. Nie
tylko rozumem, ale i sercem trzymał się tego dogmatu. Tak więc wstrząsnęło nim stwierdzenie, które przeczytał w Biblii, iż „jeden jest Bóg, jeden też
pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5). Uznał, że albo coś jest nie
w porządku z Pismem Świętym, albo z dogmatem.
Sixto postanowił na razie o tym nie myśleć. Obawiał się, że wątpliwości osłabią jego miłość do Boga.
Zatem wbrew swojemu analitycznemu usposobieniu postanowił podporządkować się doktrynie
i zignorować wyraźną sprzeczność. Przyjął tradycję potwierdzoną przez Kościół powszechny, choć
taka postawa nie była zgodna z jego osobowością.
Czyniąc to, czuł, że coś w nim pękło.
Po pewnym czasie wątpliwości znowu zaczęły
się odzywać. Był świadomy coraz większej liczby
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sprzeczności między Biblią a kościelną tradycją,
więc uznał, że nie może pozostać szczerym w wierze, nadal te sprzeczności ignorując. Zadawał sobie pytania: Czy racja jest po stronie Słowa Bożego,
czy po stronie Kościoła? Czy Biblia daje Kościołowi
prawo do zmieniania zawartych w niej nauk? Te pytania skłoniły Sixta do głębszego badania Pisma
Świętego.
Gdy przystąpił do jego studiowania, zamierzał
przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego powinien
wierzyć, że Biblia jest Słowem Bożym. Odkrył więc
stanowcze stwierdzenie apostoła Pawła: „Całe Pismo
przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki,
do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16). Mówiąc, iż
całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione, apostoł
oświadczył, że choć pisarze Biblii byli ludźmi, to jednak przesłanie, które przekazali, pochodzi od Pana.
Apostoł Piotr napisał: „Albowiem proroctwo nie
przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”
(2 P 1,21).
Sixto czuł, że grzeszy, kwestionując wiarygodność swojej religii. Całe noce spędzał na rozmyślaniach i modlitwie, prosząc Najświętszą Panienkę
o przebaczenie jego zwątpienia w dogmat o niej.
Często pościł i regularnie odbywał pokutę, sądząc,
że jego zwątpienie jest jedynie przemijającą pokusą, która z czasem zniknie. Jednak jego umysł był
jak wzbierający wulkan gotowy wybuchnąć.
* * *
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Pięć lat po objęciu parafii przez Sixta dwa wydarzenia wstrząsnęły jego życiem. Po pierwsze,
poznał Anę, wierną młodą katoliczkę. Ich rozmowy
dotyczyły tematów religijnych i osobistej pobożności. Z czasem młody ksiądz zaczął się zwierzać
ze swoich teologicznych wątpliwości. Serce mówiło mu, że może jej zaufać. Pewnego dnia zapytał ją
głosem drżącym z emocji:
— Czy wierzysz, że Biblia jest Słowem Bożym?
— Oczywiście — odpowiedziała. — Jak mogłabym w to wątpić?
— A czy wierzysz, że autorytet Biblii stoi ponad
wszelkim urzędem nauczycielskim Kościoła?
— Bez wątpienia!
— A czy możliwe jest, że z upływem czasu niektóre części Pisma Świętego straciły ważność i Kościół musi w ich miejsce ustanowić własne nauki?
Ana wzruszyła ramionami. Nie wiedziała, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale zaczęła się martwić
o swojego proboszcza. Niepokoiły ją jego wątpliwości co do zasadniczych dogmatów katolickiej wiary.
Jednak zgodziła się studiować wraz z nim Biblię.
Gdy zaczęli studiować Słowo Boże, znajdowali coraz więcej wersetów, które zamiast wyjaśniać
wątpliwości księdza, jeszcze je mnożyły.
Prorok Izajasz napisał: „Trawa usycha, kwiat
więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz
40,8). Tak więc autorytet Słowa Bożego jest ponadczasowy. Zaś apostoł Paweł oświadczył, że Jezus,
Bóg objawiony w ciele, jest „wczoraj i dziś, ten sam
i na wieki” (Hbr 13,8). Zatem skoro Bóg jest wiecz59

ny, a Jego Słowo niezmienne, co począć ze stwierdzeniem apostoła Pawła, że Chrystus jest jedynym
Pośrednikiem między Bogiem a ludzkością? Kiedy to
stwierdzenie przestało być prawdą? Kiedy Dziewica
Maryja zaczęła się wstawiać u Boga za ludźmi?
Jednak najbardziej dręczyło Sixta nie to, czy
Dziewica Maryja jest pośredniczką między Bogiem
a ludźmi. Najważniejsza była dla niego kwestia Pisma Świętego jako autorytatywnego Słowa Bożego. Zrozumiał, że sprawa pośrednictwa Maryi jest
tylko jednym z wielu wtórnych problemów wskazujących na coś znacznie poważniejszego. Skoro ludzie mogą zmieniać Słowo Boże, to co stoi na przeszkodzie przenikaniu błędów do zbioru dogmatów
i wierzeń religijnych?
Pewnej niedzieli Sixto podzielił się swoimi wątpliwościami z parafianami podczas mszy. Wkrótce
otrzymał wezwanie do stawienia się przed biskupem.
— Nie wolno księdzu w ten sposób wprowadzać zamieszania w parafii! — grzmiał dostojnik. —
Ludzie przychodzą na mszę po duchowy pokarm,
a nie po to, by zasiewać im w umysłach niepokój
i wątpliwości.
— Ale moje wątpliwości dotyczą nie tylko mnie
— zaprotestował Sixto. — To, czego uczymy, wprost
sprzeciwia się Biblii. Przecież chrześcijanie powinni
rozumieć te sprawy.
Zapanowała grobowa cisza, a biskup tylko przyglądał się badawczo młodemu księdzu, który nie
mógł uwierzyć w to, co usłyszał.
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— Jak mogę być szczery w wierze i jednocześnie
tłumić moje wewnętrzne przekonania? — zapytał
młody proboszcz, przerywając milczenie.
Sixto czuł się jak dziecko przyłapane na psocie.
— To nie są przekonania, proszę księdza — powiedział biskup. — To są jakieś wątpliwości, pokusy,
brak zaufania do dogmatów Kościoła. Damy księdzu sześć miesięcy na zastanowienie. Spędzi ksiądz
ten czas na poście, pokucie i modlitwie. Pozostanie ksiądz w odosobnieniu i nie będzie sprawował
posługi kapłańskiej.
Sixto przez sześć miesięcy przebywał w klasztorze, gdzie modlił się i studiował Pismo Święte.
W tym czasie nastąpiło drugie wydarzenie, które
zmieniło jego życie. Sixto przeczytał książkę Marcina Lutra o wierze. Publikację tę podarował mu pewien luterański pastor, który wraz z nim służył jako
kapelan w chilijskiej armii. Lektura tej pozycji książkowej i osobiste studium Biblii przekonały Sixta, że
sakrament pokuty nie powinien być praktykowany
przez chrześcijan. Zbawienia nie uzyskuje się przez
uczynki. Można je otrzymać wyłącznie z łaski Bożej.
Apostoł Paweł wyraźnie o tym napisał: „£aską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to
dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Ef 2,8-9).
Czemu zatem miała służyć pokuta? Dlaczego Kościół uczył czegoś, czego nie uczy Biblia? Te pytania
kierowały księdza znowu do kwestii autorytetu
Słowa Bożego.
Sixto starał się znaleźć dowód natchnienia Biblii poza stwierdzeniami samych autorów ksiąg
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biblijnych. Duch Święty doprowadził go do trzech
wniosków.
Po pierwsze, Pismo Święte powstawało na przestrzeni jakichś piętnastu stuleci. Mojżesz, autor
pierwszych ksiąg Starego Testamentu, nie znał
Jana, autora ostatniej księgi Nowego Testamentu.
Prorok Ozeasz nie znał Ezdrasza, ewangelista Mateusz — proroka Izajasza, a ewangelista £ukasz —
proroka Jeremiasza. Jednak wszyscy ci ludzie spisali
w gruncie rzeczy to samo przesłanie. Mogłoby się
wydawać, jakby jednego dnia czterdziestu pisarzy
umówiło się, co napisze każdy z nich, aby cała księga tworzyła nierozerwalną jedność tematu i przesłania. Ta jedność stanowi dowód, że Boski Umysł
działał przez wszystkich pisarzy Biblii, inspirując
ich do zapisania Bożego przesłania do ludzkości.
Po drugie, dokładność, z jaką spełniły się proroctwa biblijne, świadczy o natchnieniu Słowa Bożego. Biblia zawiera wiele proroctw, których Sixto
nie rozumiał — takich jak proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy Jana. Jednak spełnienie innych
proroctw Pisma Świętego potwierdziło jego wiarę
w natchnienie Biblii.
Po trzecie, Sixto wiele słyszał o przekształcającej mocy Słowa Bożego w doświadczeniu wielu ludzi. Te przykłady były dla niego dowodem boskiego charakteru Pisma Świętego. On także zaczął
odczuwać pokój, gdy studiował Biblię. Wydawało
mu się, że Bóg przemawia do niego przez słowa tej
księgi: Synu, pozwól Mi poprowadzić cię ścieżkami
życia. Pozwól Mi wieść cię drogą sprawiedliwości.
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Półroczny pobyt w odosobnieniu dłużył się pobożnemu księdzu. Dni i noce upływały mu na wewnętrznych zmaganiach. Zawsze ufał naukom ojców Kościoła. Ale oto teraz, gdy został kapłanem,
im więcej studiował Biblię, tym mniej ufał Kościołowi powszechnemu i jego nauczaniu. Wiedział
jednak, że nie może się sprzeciwiać autorytetowi
Pisma Świętego ani zaprzestać jego studiowania.
Pewnego dnia, gdy studiował Dzieje Apostolskie, natrafił na werset, w którym £ukasz porównał postawę Berejczyków z postawą mieszkańców
Tesaloniki. Otóż Berejczycy „byli szlachetniejszego
usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy
tak się rzeczy mają” (Dz 17,11).
Ewangelista £ukasz stwierdził, że Berejczycy
byli szlachetniejszego usposobienia, co w języku
oryginału zostało wyrażone greckim słowem eugenesteros. Słowo to oznacza bystry i inteligentny umysł, który nie daje się oszukać. Berejczycy byli zatem szlachetniejszego usposobienia
w dwojaki sposób. Po pierwsze, przyjęli Słowo,
a następnie badali je — analizowali otrzymane
przesłanie, by przekonać się, czy to, co głosi Paweł, jest prawdą.
Chrześcijanie w Berei pragnęli zrozumieć wolę
Bożą. Nie przyjmowali bezkrytycznie tego, co im
mówili ludzie — nawet szanowane autorytety religijne, jak apostoł Paweł.
Pragnęli osobiście przekonać się, czy to, czego
zostali nauczeni, naprawdę znajduje potwierdzenie
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w Piśmie Świętym. Dlatego zapisali się w historii
jako ludzie szlachetniejszego usposobienia.
Ten werset wlał otuchę w serce Sixta, gdyż
uświadomił mu, że wbrew zarzutowi biskupa, nie
był on chwiejny, wątpiący czy małowierny. Sixto
zrozumiał, że biblijna pochwała dla ludzi szlachetniejszego usposobienia dotyczy właśnie tych, którzy pragną się dowiedzieć, czy tak się rzeczy mają.
* * *
Gdy miesiące odosobnienia dobiegły końca,
Sixto już nie czuł się rozdarty wątpliwościami. Wiedział,
co powinien zrobić. Ponownie stawił się przed biskupem.
— Mam nadzieję, że ten czas zastanowienia
wystarczył księdzu, by pozbyć się wątpliwości —
powiedział dostojnik surowym tonem.
Sixto nie zamierzał być niegrzeczny. Pomimo
wszystko nadal szanował Kościół i jego hierarchów.
Dlatego choć mówił stanowczo, jego głos brzmiał
łagodnie:
— Doszedłem do wniosku, że jeśli chcę być wierny Bogu, Kościołowi i samemu sobie, nie mogę dłużej być katolickim księdzem. Jestem gotowy złożyć
kapłańskie obowiązki ze wszystkimi konsekwencjami, jakie pociąga za sobą ta decyzja.
Biskup nie był w stanie ukryć gniewu:
— Czy to jest księdza ostateczna decyzja? — zapytał.
— Tak, ekscelencjo. Nie potrzebuję więcej czasu
na zastanowienie. Już podjąłem decyzję.
Wydawało się, że tą krótką rozmową Sixto przekreślił wszystkie swoje marzenia. Młody ksiądz wiedział, co go teraz czeka. Jego życie nie miało być
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łatwe od tej pory. Jak ma o tym powiedzieć swojej
matce i babce? Co ze sobą pocznie, skoro zawsze
wiedział, że będzie księdzem? Kapłaństwo było
jego powołaniem, jego duszą, jedynym celem życia.
Materialnych trudności nawet nie brał pod uwagę. Nie zastanawiał się, jak będzie zarabiał na życie. Martwił się bardziej o to, co zrobić ze swoim
życiem wewnętrznym. Choć rozum mówił mu, że
podjął właściwą decyzję, trudno było do tego przekonać serce. Jednak opuszczając klasztorną celę,
zabrał ze sobą trzy rzeczy — Biblię, książkę Lutra
i głębokie przekonanie, że nawet jeśli przyjdzie mu
cierpieć, jego powołaniem jest odkrywać prawdy
Słowa Bożego.
Postanowił dalej studiować Pismo Święte. Był
pewien, że Duch Boży poprowadzi go ku prawdzie,
a prawda wreszcie go wyzwoli.
* * *
Ana nie przestała myśleć o niepokojach i wątpliwościach swego proboszcza. Gdy nagle zniknął
z parafii, pytała o niego i dowiedziała się, że został odsunięty od posługi kapłańskiej i skierowany do klasztoru franciszkańskiego, aby przemyślał
swoją postawę.
W ciągu kolejnych miesięcy nie wiedziała, co się
z nim dzieje. Ale nie zapomniała o nim. Każdego
dnia w porze wieczornej mszy modliła się za młodego księdza. Wiedziała, że przeżywa trudne duchowe zmagania. Wiedziała, że jest on szczerym
człowiekiem i że dręczące go wątpliwości są wynikiem właśnie jego szczerości i uczciwości.
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Z czasem Ana zaczęła się obawiać, że nigdy więcej nie zobaczy Sixta. I wtedy pewnego chłodnego
lipcowego poranka, wracając z piekarni, ujrzała go.
Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Sixto nie miał
sutanny. Miał na sobie niebieskie dżinsy i flanelową koszulę w kratkę.
Przywitali się krótko, a potem Ana zapytała:
— Co się stało?
— No cóż. Wróciłem.
— Ale inny. Co się z tobą stało?
To prawda. Sixto był innym człowiekiem. Przytłoczony licznymi zmartwieniami nie był już tym ufnym młodym człowiekiem, pewnym siebie i pełnym
nadziei na przyszłość. Jednak nadal cenił Biblię.
Więc gdy wymienili nowiny, umówili się na wspólne studium Pisma Świętego. Spotkali się po południu w domu Any.
Ana nie przestawała zadawać pytania. Odpowiadając, Sixto otwierał Biblię i czytał jeden fragment za drugim.
— Posłuchaj, co napisał Dawid — powiedział. —
„Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ps 119,105). Słowo Boże
jest światłością. Gdzie zaś jest światłość, tam nie
może być wątpliwości. Wszystko powinno być jasne. Ta jasność jest tylko w Piśmie Świętym.
— Od dawna czytam Biblię, ale jej nie rozumiem
— odpowiedziała Ana.
— To dlatego, że próbujesz ją zrozumieć sama.
Ludzie potrzebują pomocy w tej kwestii jak ten
etiopski dostojnik, do którego Bóg posłał diakona
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Filipa. £ukasz napisał, że ten pobożny pielgrzym, wracając z Jerozolimy do swojej ojczyzny, czytał Biblię
i pragnął ją zrozumieć. „A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy
rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył?” (Dz 8,30-31).
— Czy to znaczy, że powinniśmy razem studiować Pismo Święte? Czy pomożesz mi je zrozumieć.
— Oczywiście, postaram się! — odpowiedział
Sixto. — Jeśli będziemy szczerze szukać prawdy,
Bóg pomoże nam ją znaleźć. Posłuchaj, co napisał
apostoł Paweł: „Głosimy to nie w uczonych słowach
ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza
Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową
miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych
rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” (1 Kor 2,13-14).
Od tego dnia Ana i Sixto spotykali się dwa razy
w tygodniu, by studiować Biblię. Czas mijał, a oni
niepostrzeżenie zakochali się w sobie nawzajem.
Pewnego dnia Sixto spojrzał głęboko w oczy Any
i, dotykając jej ręki swoją drżącą dłonią, powiedział:
— Anito, kocham cię. Myślę, że zakochałem się
w tobie od początku, gdy jeszcze byłem księdzem.
Wtedy było to dla mnie zakazane uczucie, ale teraz
chcę, żebyś wiedziała, że cię kocham.
Oczy Any napełniły się łzami. Jej serce także
wzbierało uczuciem, ale starała się je stłumić. Myślała, że to tylko dziewczęce marzenie, nieosiągalne w rzeczywistości.
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Sixto czekał na jakąś odpowiedź. Ale są chwile,
gdy nic nie trzeba mówić. Oczy Any mówiły wszystko. Po dwóch latach pobrali się.
* * *
Minęło osiemnaście lat, podczas których Bóg
prowadził Sixta i Anę w odkrywaniu wielu biblijnych
prawd. Pobłogosławił ich także dwoma wspaniałymi synami i materialnym dostatkiem. Mieli wszelkie powody, by czuć się szczęśliwi — z jednym wyjątkiem. Z biegiem czasu Sixto popadł w duchową
rozterkę. Dokuczała mu bezsenność, a za dnia był
gburowaty wobec żony i synów. Nikt, nawet on
sam, nie rozumiał, co się z nim działo.
Sixto był pewny, że Bóg ma w świecie swój lud. Studiując Apokalipsę Jana, znalazł w niej takie słowa: „Zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć
walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań
Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17).
Ten werset mocno go intrygował. Wiedział już,
że kobieta jest symbolem prawdziwego Kościoła
Bożego. Doszedł więc do wniosku, że potomstwo
tej kobiety musi istnieć także w naszych czasach.
Muszą gdzieś na świecie być ci, którzy są resztą
potomstwa niewiasty. Prawdziwy Boży Kościół nie
zniknął zupełnie z powierzchni ziemi.
Gdy Sixto doszedł do wniosku, że prawdziwy
Kościół Boży musi gdzieś istnieć, postanowił, że
musi ten Kościół odnaleźć. Ale skąd miał wiedzieć,
że to właśnie ten Kościół?
Według Ap 14,12 Kościół nazwany resztą potomstwa prawdziwego Kościoła wczesnochrześci68

jańskiego, Kościoła założonego przez Chrystusa,
ma dwie szczególne cechy: jego wyznawcy wierzą
w Jezusa i zachowują przykazania Boże.
Studiując dalej Pismo Święte, Sixto odkrył przykazania Boże w 20. rozdziale Księgi Wyjścia. Wtedy
zadał sobie pytanie: Czy te przykazania nie są jedynie reliktem przeszłości? Czy Jezus nie unieważnił
ich, gdy umarł na Golgocie?
Tocząc duchowe zmagania, Sixto coraz bardziej
tracił wewnętrzną równowagę. Sprzeczne myśli wytrącały z równowagi nie tylko jego umysł, ale także
emocje, a to nieuchronnie wpływało na jego relacje
z ludźmi, zwłaszcza z rodziną i przyjaciółmi. Nie był
w stanie należycie pracować, wskutek czego zaczął
popadać w finansowe kłopoty.
Pewnego wieczoru Ana postanowiła z nim poważnie porozmawiać:
— Musimy znaleźć jakiś kierunek w życiu — powiedziała. — Nie możemy dalej żyć tak jak teraz.
— Nie jesteś zadowolona? — zapytał Sixto z sarkazmem.
— Dobrze wiesz, o czym mówię. Byliśmy szczęśliwi przez osiemnaście lat. Przez cały ten czas stałam przy tobie na dobre i na złe. Ale ostatnio trudno
z tobą wytrzymać. Jesteś nerwowy i opryskliwy, a co
gorsza lekceważysz swoje obowiązki głowy rodziny.
Sixto wiedział, że jego żona ma rację. Nie miał
siły uporać się ze swoimi rozterkami, które zupełnie odbierały mu energię do życia. Jednak to właśnie w tych rozpaczliwych okolicznościach wreszcie
znalazł to, czego szukał.
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Pewnego wrześniowego wieczoru przeglądał
kanały w telewizji, szukając czegoś wartościowego do obejrzenia. Jedna ze stacji nadawała relację
ze spotkania ewangelizacyjnego odbywającego
się w La Paz, stolicy Boliwii. Przesłanie przykuło
jego uwagę.
Tamtego tygodnia wygłaszałem kazania ewangelizacyjne na podstawie Księgi Jonasza. Ten prorok przeżywał głębokie duchowe konflikty. Miotały nim sprzeczne uczucia, tak iż nie był w stanie
zachować spokoju. Gdy odmówił ogłoszenia Bożej
przestrogi mieszkańcom Niniwy, Wszechmogący
dopuścił do tego, iż Jonasz otarł się o śmierć w głębinach morza i dzięki temu zrozumiał, że „u Pana
jest wybawienie” (Jon 2,10).
Pod koniec wykładu skierowałem do słuchaczy
wezwanie:
Nieważne, kim jesteś. Być może jesteś przywódcą religijnym zmagającym się z decyzją
całkowitego poddania się Jezusowi. Być może
udajesz człowieka religijnego, ale nie znasz
Chrystusa. Religia nie zmieni twojego serca.
Tylko Zbawiciel może to uczynić. A gdy On to
uczyni, zmieni także twoje życie. Dzisiaj zapraszam cię, byś przyjął Jezusa. Porzuć swoje dotychczasowe poglądy, swoją intelektualną dumę, swoje dyplomy naukowe i przyjdź
do Chrystusa jak małe dziecko. Powierz Mu
swoje rozterki, troski i zagubienie. Niech On
wleje pokój w twoje serce.
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Sixto był przejęty tym, co usłyszał. Wydawało
się mu, jakbym mówił właśnie o nim. Pomyślał, że
być może udręka, którą znosi, jest spowodowana
tym, że zbytnio zaufał sile swojego umysłu, swoim analitycznym zdolnościom. Tego wieczoru zrozumiał, że musi przyjść do Jezusa jak ufne dziecko. Pod wpływem tej świadomości padł na kolana
i zaczął prosić Zbawiciela o ratunek.
Gdy Sixto skończył się modlić tego wieczoru,
czuł łaskę Bożą w swoim sercu. Od tej chwili wiele
zmieniło się w jego życiu na lepsze.
* * *
Byłem w La Serena, chilijskim mieście na brzegu Pacyfiku. Około dwóch tysięcy ludzi przyszło,
by słuchać Słowa Bożego. Tuż przed rozpoczęciem
wykładu biblijnego ktoś opowiedział mi historię byłego katolickiego księdza, który niedawno przyjął
chrzest przez zanurzenie zgodnie z biblijnym nakazem. Wraz z żoną wyszedł na podium i przedstawił poruszające świadectwo wiary. Następnie
wywołano mnie, bym go poznał. Przywitaliśmy się
serdecznie. Ten człowiek był kolejnym dowodem
działania Bożej miłości. To był Sixto.
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yło południe. Słońce prażyło niemiłosiernie. Szeregowiec Moliner, młody żołnierz,
z odkrytą głową stał na baczność od trzech
godzin, posłusznie wykonując nałożoną na niego
karę. Pot obficie spływał mu po twarzy, a on patrzył na przytwierdzoną do kamiennego muru tablicę — jakie znajdowały się na każdym baraku w ko-
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szarach piechoty hiszpańskiej armii — zawierającą
cytat, którego autorem był Calderón de la Barca*:
Tutaj największym dokonaniem jest posłuszeństwo, które polega na tym, iż nigdy nie kwestionuje się rozkazów ani nie odmawia ich wykonania. Tutaj bardziej niż gdziekolwiek indziej
grzeczność, właściwe postępowanie, prawdomówność, zdecydowanie, lojalność, odwaga,
męstwo, uznanie, dobra opinia, stałość, cierpliwość, pokora, posłuszeństwo, sława, honor
i samo życie stają się udziałem nawet najsłabszych żołnierzy. Na dobre i na złe dla ludzi honoru wojsko jest nie mniej ważne niż religia.
Tak Javier Moliner Tello stawał się twardym
i zdyscyplinowanym żołnierzem. Tak nauczył się
uosabiać zasady życia żołnierskiego. W ten sposób stał się sierżantem i został powołany, by szkolić rekrutów.
Sierżant Moliner miał opinię twardziela i był nim
w rzeczywistości. Był nieubłagany dla niezdyscyplinowanych, surowy dla nieśmiałych i nieprzejednany
dla obiboków. Młodzi szeregowcy drżeli z przerażenia w jego obecności. Czasami sierżant Moliner
przesadzał w swojej gorliwości. Zdarzyło się kiedyś,
że postawiono mu zarzut pobicia żołnierza, który
* Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) — barokowy poeta i dramaturg hiszpański. Był autorem licznych sztuk dramatycznych, z których
najsłynniejsza to La vida es sueño (Życie jest snem). Akcja tego dramatu dzieje się w Polsce, a jedną z postaci jest królewicz Zygmunt.
W latach 1625-1635 poeta służył w armii (przyp. red.).
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nie był w stanie sprostać jego wymaganiom. Mimo
to jego przełożeni nie odsunęli go od szkolenia. Według nich nikt tak jak on nie potrafił wychowywać
odważnych i dzielnych żołnierzy.
Służba wojskowa w Hiszpanii trwa rok i jest obowiązkowa. Gdy nowi poborowi przybywali do koszar, sierżant Moliner powierzał swoim kapralom
ich wstępne przeszkolenie. Mawiał wtedy:
— Jeśli z którymś nie będziecie mogli sobie poradzić, przyślijcie go do mnie.
Moliner sam wyszkolił swoich kaprali, więc byli
niemal tak samo brutalni jak on. Nikt z szeregowych
nie był tak nierozsądny, by się im narazić. Zresztą żaden kapral nigdy nie zgłaszał problemów sierżantowi, gdyż tym samym przyznałby się do bezradności.
Tak więc z niemałym zdziwieniem przyjęto fakt,
iż pewnego dnia jeden z kaprali przyszedł do sierżanta z niesłychanym dotąd przypadkiem. Poborowy wyjaśnił problem, stojąc na baczność:
— Panie sierżancie, melduję, że jestem chrześcijaninem i muszę odpoczywać w sobotę, gdyż tak
nakazuje mi Bóg w czwartym przykazaniu biblijnego dekalogu!
Sierżant Moliner uważał się za ateistę. Nigdy nie
czytał Biblii, a już na pewno nie słyszał o przykazaniu
nakazującym odpoczywanie w sobotę. Jedyną religią,
jaką znał, była ta, o której pisał de la Barca — wojsko.
Nie mógł zrozumieć, jak którykolwiek z jego żołnierzy
śmie kierować się czymkolwiek poza jego rozkazami.
— Żołnierzu, czy wiecie, gdzie jesteście?! —
wrzasnął. — To jest wojsko. To nie jakiś klasztor. Tu74

taj nie miejsce na gadanie o Bogu. Tu trzeba słuchać
i wypełniać rozkazy. A to ja tutaj wydaję rozkazy.
— Ale panie sierżancie...
— Wyjść!
— Panie sierżancie, proszę...
— Słyszeliście, co powiedziałem! Wyjść!
Szeregowiec Martínez odmeldował się i wyszedł.
Jakiś czas później sierżant otrzymał list, w którym pastor z Kościoła, do którego należał Martínez,
uzasadniał jego prawo do odpoczywania w sobotę.
Nazwał to kwestią sumienia.
Sierżant miał już na swoim koncie zarzut dotyczący przemocy, więc nie chciał dopuścić się kolejnego wykroczenia. Przekazał list duchownego kapitanowi, dowódcy kompanii. Dwie godziny później
oficer wezwał go i powiedział:
— Sierżancie, ten żołnierz ma rację. Zgodnie
z 14. artykułem konstytucji Hiszpanii nikt nie może
być dyskryminowany ze względu na płeć, rasę czy
religię.
— Panie kapitanie, czy zdaje pan sobie sprawę
z tego, co może za sobą pociągnąć ten wyjątek? —
zapytał Moliner. — Co będzie z dyscypliną w jednostce wojskowej? Każdy żołnierz będzie mógł sobie wymyślić jakąś wymówkę, a my będziemy musieli im ustępować.
— Niestety, sierżancie, tu chodzi o konstytucję, a my jako pierwsi powinniśmy stać na straży
jej poszanowania.
Moliner wyszedł, dysząc gniewem. Ten mały żołnierz go popamięta! Zagwarantował szeregowemu
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wolną sobotę, ale w pozostałe dni tygodnia wyładowywał swoją wściekłość na bezbronnym rekrucie.
Represje, jakie znosił szeregowy Oscar Mar
tínez, były niesprawiedliwe, okrutne i nieustanne.
Poza wszystkimi obowiązkami, które spełniali pozostali żołnierze, Martínez musiał sprzątać latryny,
magazyn broni i kuchnię. Każde uchybienie, choćby
najdrobniejsze — jak niezapastowana rysa na bucie,
trochę za długie włosy czy nitka, która przyczepiła
się do munduru — było surowo karane.
Wszyscy żołnierze mieli wolne niedziele. Martínez nie. Moliner rozkazał czterem kapralom
musztrować go w pełnym słońcu. Potem Martínez
do wieczora sprzątał pod prysznicami. Ale zawsze
wieczorem meldował się u sierżanta i mówił:
— Panie sierżancie, melduję, że skończyłem.
Proszę o dalsze rozkazy.
* * *
Co wieczór Moliner wracał do domu coraz bardziej poirytowany. Gdy żona zapytała, co go tak
wyprowadza z równowagi, odpowiedział gniewnie:
— Jeden z młodych żołnierzy doprowadza mnie
do wściekłości. Nie mam pojęcia, o co mu chodzi.
Wymyślam mu najgorsze kary, a on nigdy nie protestuje — wykonuje wszystko bez szemrania. Haruje jak wół i jeszcze przy tym śpiewa! Nie mam
pojęcia, jak go złamać!
Mijały miesiące, a wściekłość sierżanta Molinera
przeszła w nienawiść. Wydawało mu się, że pokora
i uległość tego szeregowca są dla niego zniewagą.
Był przełożonym, ale wskutek postawy Martíneza
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czuł się gorszy od niego. Więcej, zdawał sobie sprawę, że postępuje niesprawiedliwie i tchórzliwie.
Gdy nie mógł już dłużej znieść tej niezrozumiałej dla niego sytuacji, wezwał żołnierza i zapytał go
wprost, co daje mu siłę, by znosić kary z całkowitą
subordynacją. Martínez spojrzał sierżantowi Molinerowi prosto w oczy i odpowiedział jednym tchem:
— Panie sierżancie, to Jezus daje mi siłę. Nikt
pana nie lubi, panie sierżancie, więc codziennie
proszę Boga, by zmienił pana serce i uczynił pana
nowym człowiekiem.
Te słowa ugodziły w serce Molinera jak ostrza
noży.
— Przestańcie wygadywać takie bzdury, żołnierzu! — ryknął. — Wynoście się stąd! — dodał,
wskazując ręką drzwi.
Wychodząc, Martínez zatrzymał się w drzwiach,
odwrócił się do sierżanta i powiedział:
— Niech pan szuka Chrystusa w Piśmie Świętym. Biblia zawiera odpowiedzi na wszystkie pana
problemy.
Gdy drzwi zamknęły się za Martínezem, sierżant nie mógł się uspokoić. Trząsł się i dyszał ciężko. Długo nie mógł dojść do siebie. Słowa Martíneza dźwięczały mu w głowie. Szukać Jezusa? Po co
miałbym szukać Jezusa? Co to w ogóle znaczy? Te
słowa wydawały mu się zupełnie bezsensowne, ale
mimo to głęboko go poruszały, zadawały mu ból jak
dotkliwa tortura. Nie wiedział, co się z nim dzieje.
Tej nocy sierżant Moliner nie mógł zasnąć. Niepokój, który go ogarnął, był dla niego tak niezrozu77

miały, iż uznał, że musi się udać do psychologa. Nie
było to normalne, by jeden szeregowiec tak bardzo
wyprowadzał go z równowagi. Moliner chciał poznać przyczynę tego stanu.
Jego żona próbowała go uspokoić.
— Nie martw się tym — powiedziała. — Myślę,
że wyolbrzymiasz problem.
— Ale ty go nie znasz, Rosi — zaprotestował
wyraźnie przygnębiony. — To jest takie irytujące.
To jest... Ech! Nie wiem, jak to wyjaśnić. Nie mówmy już o tym!
Ale Moliner nie był w stanie o tym nie myśleć.
Mówił o Martínezie raz po raz. Każdego wieczoru
wypytywał swoich podwładnych, co tego dnia robił Martínez.
Pewnej słonecznej niedzieli sierżant i jego żona
szli przez park, trzymając się pod rękę. Nagle Moliner zatrzymał się jak wryty i wytężył wzrok. Po chwili, wskazując palcem, wyszeptał:
— To on, Rosi. To ten żołnierz, który doprowadza mnie do szału!
Martínez i jego dziewczyna siedzieli na trawie
i rozmawiali o czymś żywo. Nie zauważyli sierżanta.
— Szeregowy! — głos sierżanta zabrzmiał jak
grom z jasnego nieba.
Żołnierz w ułamku sekundy zerwał się na równe nogi i zasalutował.
— Zobacz, Rosi. To jest żołnierz, o którym ci
opowiadałem.
Szeregowiec Martínez, wielce zakłopotany, powiedział niemal błagalnym tonem:
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— Panie sierżancie, proszę... Nie przy mojej
dziewczynie...
Moliner powiedział:
— Zapraszam was na kolację.
— Dziękuję, panie sierżancie, ale właśnie mieliśmy wracać do domu — odpowiedział zmieszany
Martínez.
— Powiedziałem, że zapraszam was na kolację
i nie przyjmuję odmowy!
— Rozkaz, panie sierżancie! — odpowiedział
żołnierz, nadal stojąc na baczność.
Poszli do pobliskiej restauracji, a sierżant Moliner zamówił sałatkę z krewetkami i wino dla wszystkich.
— Bardzo przepraszam, panie sierżancie. Chciałbym przypomnieć, że nie jadam krewetek i nie piję
alkoholu.
Moliner spojrzał na żonę i powiedział:
— Widzisz, Rosi? Mówiłaś, że przesadzam. On
tak przez cały czas.
* * *
W tym życiu wszystko wreszcie się kończy —
tak dobre, jak i złe czasy, szczęście i cierpienie. Tak
więc ten straszny dla szeregowego Martíneza rok
także dobiegł końca. Gdy wypełnił obowiązek służby wojskowej, odszedł z jednostki.
Minęły trzy lata. Pewnego dnia, gdy sierżant
Moliner z żoną spędzał urlop w pobliżu portowego miasta Sagunto, przyjaciele zaprosili ich na kolację. Wśród zaproszonych gości było dwoje ludzi,
którzy byli chrześcijanami. Gdy zasiedli do stołu,
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poprosili o pozwolenie, by podziękować Bogu, zanim zaczną jeść.
Ta prośba natychmiast przywołała u sierżanta
niemiłe wspomnienie dotyczące szeregowego Martíneza. Popatrzył na tych ludzi z niechęcią i pomyślał: Czy fanatycy religijni będą mnie prześladować
wszędzie, dokądkolwiek się udam? Czy do końca życia będę spotykał takich ludzi?
Podczas kolacji Moliner ni stąd, ni zowąd zapytał kąśliwie:
— Czy wy też świętujecie w sobotę?
— Też? To znaczy, że zna pan kogoś, kto zachowuje sobotę?
Moliner natychmiast pożałował, że zadał to pytanie. Otworzyło ono drogę do rozmowy, której
wcale nie chciał — rozmowy na temat religii. Co gorsza, rozmowa dotyczyła głównie soboty i Chrystusa.
Ludzie ci mówili o Jezusie z wielkim szacunkiem,
tak jakby On sam siedział z nimi przy stole. Wyglądali na szczęśliwych, a ich szczęście nie było puste,
sztuczne i powierzchowne. Była to trwała radość,
która emanowała z ich wnętrza, jaśniała w oczach,
brzmiała w słowach i przejawiała się w postawie.
Surowy i niewierzący sierżant nie mógł się oprzeć
wrażeniu, jakie to na nim robiło. Dlatego zapewne zgodził się na lekcje biblijne, gdy zapytali go,
czy chciałby poznać prawdy wiary zawarte w Słowie Bożym.
Przez cały sierpień sierżant wraz z żoną regularnie brali udział studium Pisma Świętego. Oboje
zadawali mnóstwo pytań. Odpowiedzi na te pytania
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były zaczerpnięte z Biblii. Ich nauczyciel nie przedstawiał własnych poglądów i opinii, ale to, co było
napisane w Słowie Bożym. To wydawało się bardzo
przekonujące zarówno sierżantowi, jak i jego żonie.
Pewnego dnia Moliner powiedział podczas lekcji:
— Nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro twierdzisz, że zostaliśmy zbawieni wyłącznie dzięki łasce
Jezusa, to dlaczego konieczne jest przestrzeganie
przykazań Bożych?
Ich nauczyciel wielokrotnie słyszał to pytanie.
— Otóż zbawienie ma dwa aspekty: przyczynę
i efekt. Posłuszeństwo przykazaniom nie jest przyczyną zbawienia. Przyczyną jest łaska. Jesteśmy
zbawieni wyłącznie dzięki łasce Bożej — nie przez
nasze uczynki czy posłuszeństwo, a jedynie dzięki
temu, czego Jezus dokonał dla nas na krzyżu Golgoty. Jednak skoro jesteśmy zbawieni, przynosi to
określone rezultaty w naszym życiu. Powinniśmy
więc żyć, jak przystało na tych, którzy dostąpili
zbawienia. Chrystus powiedział: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”
(J 14,15). Tak więc jesteśmy posłuszni nie po to, by
zyskać zbawienie. Posłuszeństwo jest raczej wyrazem miłości do Zbawiciela i dowodem, że Go znamy. „A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania
jego zachowujemy. Kto mówi: Znam go, a przykazań
jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie
ma. (...). Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam
tak postępować, jak On postępował” (1 J 2,3-4.6).
— Czy to znaczy, że chrześcijanie powinni żyć
tak, jak żył Chrystus?
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— Właśnie tak; powinni postępować podobnie,
jak postępował Jezus.
— A czy On świętował sobotę?
— Tak, oczywiście. Posłuchajcie tego wersetu: „I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował,
i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu
do synagogi, i powstał, aby czytać” (£k 4,16). Zauważcie, że £ukasz napisał, iż Mistrz miał to w zwyczaju. Uczęszczanie do synagogi w sobotę nie było
czymś, co czynił sporadycznie. Było to coś, co Chrystus czynił regularnie. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść
Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale
wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani
jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5,17-18 BT).
Moliner nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć.
Czytał Biblię godzinami i nie mógł pojąć wszystkich
informacji, z którymi się stykał. Tak więc miał mnóstwo pytań.
— Ten werset, który przeczytałeś, mówi, że
Jezus wszedł do synagogi w dzień sabatu, a nie
w sobotę.
— Tak, to prawda. Nie ma tam słowa sobota. Aby
zrozumieć, który dzień tygodnia jest dniem sabatu (szabatu), musimy poszukać wskazówki na ten
temat w Biblii. Gdy Mojżesz opisywał stworzenie
świata, napisał: „Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym
dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia
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siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo
w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu” (Rdz 2,1-3). Tak
więc dzień, w którym Stworzyciel odpoczął i który pobłogosławił i uświęcił, to siódmy dzień tygodnia. A który dzień jest siódmym dniem tygodnia?
— Sobota — odpowiedział Moliner bez namysłu.
— Kiedyś ktoś mi powiedział, że sobota była dniem
odpoczynku tylko dla Izraelitów. Czy to prawda?
— Właśnie przeczytaliśmy, że sobota została
ustanowiona przez Boga przy stworzeniu świata —
odpowiedział nauczyciel. — W tym czasie nie było
jeszcze narodu izraelskiego. Bóg ustanowił dzień
sobotni dla wszystkich ludzi. Jezus powiedział: „Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek
dla sabatu” (Mk 2,27). Zwróćcie, proszę, uwagę, że
Zbawiciel powiedział dla człowieka, a nie dla Izraelity. Sobota została ustanowiona jako błogosławieństwo dla całej ludzkości, a nie tylko dla Żydów.
— Ale jak ten dzień może być błogosławieństwem?
— Prorok Izajasz odpowiedział na to pytanie:
„Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim
świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą,
a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go,
nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy
będziesz się rozkoszował Panem, a Ja sprawię, że
wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi, i nakarmię cię
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dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana
to przyrzekły” (Iz 58,13-14). Czy rozumiecie teraz,
jakie błogosławieństwo obiecuje nam Bóg, gdy jesteśmy posłuszni Jego przykazaniu?
— Mam jeszcze jedno pytanie — powiedział
Moliner.
— Pytaj, o co tylko chcesz. Biblia zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie można zadać.
— Czy sobota nie została zniesiona wraz
ze śmiercią Jezusa dla zbawienia człowieka? Czy
Syn Boży nie wypełnił prawa za nas?
— Zwróćcie uwagę, co £ukasz napisał w związku ze śmiercią Chrystusa: „A był to dzień Przygotowania i nastawał sabat. A szły też za nim niewiasty,
które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały
grób oraz jak składano ciało jego; powróciwszy zaś,
przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania” (£k 23,54-56). Zauważcie zwłaszcza dwa wyrażenia. Po pierwsze,
przez sabat zaś odpoczywały. Chrystus już nie żył,
ale Jego wyznawczynie przez sabat odpoczywały,
nawet po Jego śmierci. To znaczy, że Jezus przez
swoją śmierć nie zamierzał unieważnić soboty. Drugie wyrażenie to według przykazania. Jakiego przykazania? Czwartego przykazania biblijnego dekalogu: „Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć
dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie
roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga
twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej
roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest mię84

dzy bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił
Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich
jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go” (Wj
20,8-11 BJW). I nie jest prawdą, że prawo Boże nie
obowiązuje chrześcijan, bo Dawid napisał: „Wszystkie przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki,
na zawsze, nadane ze słusznością i mocą” (Ps 111,7-8
BT). Gdy ktoś mówi wam, że prawo Boże zostało
unieważnione przez śmierć naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, na krzyżu, a więc nie obowiązuje chrześcijan, pamiętajcie, co napisał prorok Dawid: Boże
przykazania istnieją na zawsze.
— Czy to znaczy, że chrześcijanie muszą przestrzegać całego prawa Bożego — zapytał Moliner
najwyraźniej poruszony.
— Posłuchajcie, co napisał o tym apostoł Paweł
— odpowiedział nauczyciel. — „Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy” (Rz 3,31 BT). Możecie być pewni, że w życiu prawdziwych chrześcijan jest miejsce
zarówno na wiarę, jak i posłuszeństwo prawu Bożemu. Te dwie wartości nie są ze sobą sprzeczne.
Wiara jest narzędziem, przez które trzymamy się
łaski Chrystusa, a prawo Boże jest ścieżką, którą
ma podążać chrześcijanin.
Podczas miesiąca urlopu w Sagunto sierżant
Moliner odkrył nowy świat szczęścia i życiowego
spełnienia w Chrystusie. Jednak to, czego się dowiedział, napełniło jego serce sprzecznymi odczuciami. Z jednej strony cieszył się, że poznał wiele
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biblijnych prawd, które nadały nowy sens jego życiu. Z drugiej strony zaczął odczuwać straszliwe
wyrzuty sumienia z powodu tego, jak potraktował
kiedyś szeregowca Martíneza. Wreszcie zrozumiał,
że to, co wydawało mu się upartym buntem ze strony żołnierza, było w rzeczywistości słuszną i godną pochwały postawą, której surowy sierżant nie
mógł wtedy pojąć. Jak mogłem wyrządzić mu taką
krzywdę? I za co? Tylko za to, że chciał być wierny
Bogu i słusznym zasadom — myślał Moliner. Czuł,
że poczucie winy uciska mu serce jak potężny głaz.
Chwilami z trudem powstrzymywał łzy, które cisnęły mu się do oczu na myśl o Martínezie.
* * *
Gdy urlop dobiegł końca, sierżant Moliner wrócił
do koszar. Jednak służba wojskowa, która wcześniej była dla niego całym życiem, straciła dla niego
sens. Teraz pragnął jedynie studiować Biblię i uczyć
się więcej o Jezusie. Prosił Boga, by nie opuszczał
go i by prowadził go dalej.
Pierwszego dnia po powrocie Molinera z urlopu
przyszedł do niego jeden z kaprali i zameldował:
— Panie sierżancie, mam dla pana interesującą
wiadomość. Właśnie przybyła nowa grupa poborowych i jest wśród nich jeden z tych, co nie pracują
w sobotę!
Molinerowi ciarki przeszły po plecach. Bóg odpowiedział na jego modlitwę!
Sierżant wezwał żołnierza do siebie. Szeregowiec Javier Ortega wszedł do gabinetu Molinera
blady jak ściana. Słyszał wiele o żelaznym sierżan86

cie. Wiedział, jak wiele wycierpiał przez niego Martínez. Jeden z kaprali powiedział mu:
— Wątpię, czy tu przetrwasz. Sierżant cię wykończy!
Młody żołnierz stał na baczność przed strasznym sierżantem Molinerem.
— Szeregowy Ortega?
— Tak jest, panie sierżancie!
— Siadajcie i opowiedzcie mi o Jezusie.
Początkowo Ortega był przekonany, że sierżant
zamierza go ośmieszyć. Jednak po chwili zauważył,
że sierżant przygląda mu się uprzejmie. Z jego oczu
wyzierało szczere zainteresowanie.
— Przed trzema laty inny chrześcijanin odbywał
tutaj służbę. — powiedział Moliner. — Bardzo źle go
traktowałem. Upokarzałem go. Ale podczas urlopu
w tym roku poznałem Jezusa, więc tobie nic złego
z mojej strony nie grozi. Będziesz mógł bez przeszkód
służyć Bogu i pozostać Mu wierny. Będę cię traktował
tak, jak powinienem był traktować Martíneza.
* * *
Przez kolejne miesiące sierżant Moliner nie
przestawał studiować Biblii. Wreszcie zapragnął
przyjąć chrzest, podobnie jak jego żona i córka.
Moliner postanowił zaprosić na swój chrzest Martíneza, swojego byłego podkomendnego. Jednak
nie mógł się z nim skontaktować. Wreszcie w piątek, dzień przed swoim chrztem, otrzymał od kogoś numer telefonu Martíneza.
Rok spędzony w wojsku odcisnął głębokie piętno w psychice Martíneza. Pragnął jak najszybciej
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zapomnieć o cierpieniu, które stało się jego udziałem. Nie miał pojęcia, co stało się w życiu sierżanta Molinera. W ów piątek o dziesiątej przed południem zadzwonił telefon. Gdy Martínez podniósł
słuchawkę, odezwał się znajomy głos, który zdarzało mu się słyszeć w nocnych koszmarach — głos,
którego nigdy więcej nie chciał usłyszeć na jawie:
— Szeregowiec Martínez!
Martínez osłupiał ze zdumienia i nie mógł wykrztusić słowa. Po chwili milczenia głos sierżanta
odezwał się znowu:
— Szeregowy Martínez, odezwijcie się!
— Tak jest, panie sierżancie — odpowiedział
Martínez automatycznie.
— Chciałbym, żebyście przybyli do Sewilli jutro
rano na godzinę 9.00.
Martínez mieszkał w Vigo, prawie tysiąc kilometrów od Sewilli.
— Panie sierżancie, jutro jest sobota. Przecież
pan wie, że w sobotę świętuję, oddając cześć Bogu.
— Ale ja rozkazuję wam przybyć!
— Bardzo mi przykro, panie sierżancie...
— A co, jeśli was poproszę?
— Ale ja nie mogę, panie sierżancie. Przecież
pan wie. Proszę nie nalegać na mnie.
— Szeregowy Martínez — mówił dalej sierżant
głosem łamiącym się z emocji. — Zadzwoniłbym
wcześniej, ale dopiero teraz udało mi się zdobyć
numer waszego telefonu. Dlatego dzisiaj mogłem
do was zatelefonować. Błagam was, przyjedźcie.
Jutro zostanę ochrzczony w tym samym Kościele,
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do którego i wy należycie. Nie wiecie nawet, jak
wiele by to dla mnie znaczyło, gdybyście przyjechali.
Martínez nie mógł uwierzyć własnym uszom. Był
przekonany, że sierżant jest w stanie użyć tak podłego podstępu, by mu dokuczyć. Odpowiedział więc:
— Bardzo mi przykro, panie sierżancie, ale nie
wierzę w to, co pan właśnie powiedział.
— Co mam powiedzieć, żeby was przekonać?
Wiem, że macie powody nienawidzić mnie i nie wierzyć mi, ale chcę, żebyście wiedzieli, iż przyjąłem
Jezusa jako mojego Zbawiciela. To wy i wasza wytrwałość w cierpieniu i upokorzeniach, jakie wam
zgotowałem, byliście narzędziem, którym Bóg posłużył się, by do mnie dotrzeć.
Martínez zadrżał. Wszystkie przejawy prześladowania, jakie go spotkały, żywo przewijały się mu
przez pamięć. Jednak coś w głębi serca mówiło mu,
że sierżant mówi prawdę.
— Czy wierzycie mi teraz, Martínez?
— Wierzę, panie sierżancie — padła odpowiedź.
— Nie nazywajcie mnie już sierżantem. Mówcie
mi bracie. Teraz będziemy braćmi w wierze.
Martínez po południu wsiadł do pociągu. Rankiem Moliner niecierpliwie czekał na swojego byłego żołnierza na dworcu kolejowym w Sewilli.
Pociąg przybył na stację o 7.45 i na peron wysypał się tłum podróżnych. Moliner rozglądał się
wśród ludzi. Serce biło mu mocno. W gardle czuł
ścisk. Ręce mu drżały, a nogi uginały się pod nim
pod wpływem ogromnego ładunku emocji. Nagle
ujrzał go. Ta sama twarz pełna spokoju, ten sam zde89

cydowany krok, to samo inteligentne spojrzenie.
Gdy ich oczy spotkały się, nagle obaj zaczęli biec,
padli sobie nawzajem w ramiona i rozpłakali się.
Prześladowca i prześladowany. Sierżant i szeregowiec. Teraz byli braćmi krwi. Bezcenna krew Jezusa
usunęła wszystkie bariery istniejące między nimi.
* * *
Prowadziłem serię wykładów ewangelizacyjnych w Madrycie. Pewien pastor zaproponował
mi wycieczkę po stolicy Hiszpanii. Gdy pokazał
nam najważniejsze zabytki miasta, pojechaliśmy
na obiad.
W drodze, głęboko wzruszony, duchowny opowiedział nam historię tego cudu. To on był główną
postacią tego opowiadania. To on był głownią wyrwaną z ognia. Tak, to był sierżant Moliner.
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Rozdział 6

Kozioł ofiarny

W
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środkach masowego przekazu pojawiły
się informacje o następujących tytułach:
Skandal w przemyśle miedziowym, Państwowa branża miedziowa traci 500 mln, Kto zdefraudował 500 mln?, Trzęsienie ziemi — znika 300
mln. To była prawdziwa medialna bomba. O niczym
innym nie rozmawiano w biurach, restauracjach
i na ulicach. Oburzeni ludzie spekulowali, jak to
możliwe, że komuś udało się sprzeniewierzyć taką
sumę, choć później okazało się, że chodzi o 400
mln, a jeszcze później, że tylko o 200 mln. Dziennikarze żyją z takich doniesień. Im bardziej bezpre-
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cedensowe i niesamowite wydarzenie, tym lepiej
sprzedają się wiadomości.
Juan Pablo, młody i zdolny makler giełdowy, pośredniczył w transakcjach finansowych związanych
z handlem miedzią, jaki jego kraj prowadził z całym
światem. Przez lata jego bystrość umysłu i wyczucie
w biznesie przynosiły państwowemu przedsiębiorstwu milionowe zyski. Uważano go za finansowego
czarodzieja, a jego szefowie otaczali go niemal boską czcią. Ale pewnego dnia koniunktura nagle się
załamała. Biznes, który wcześniej generował olbrzymie zyski, zaczął przynosić straty. Winą obarczono
Juana Pabla. Ktoś musiał za to odpowiedzieć, więc
to z niego zrobiono kozła ofiarnego.
Siedząc przy barze w paryskim hotelu, Juan Pablo patrzył, jak rozpada się zamek z marzeń, który
budował przez lata. Wiedział, że jeśli wróci do ojczyzny, zostanie aresztowany. Był kluczową osobą
w biznesie, ale miał słabą pozycję polityczną. Wiedział, że jego nazwisko zostało obrzucone błotem.
Tak to bywa w świecie wielkich interesów. Raz się
wygrywa, raz przegrywa. Raz pokonuje się innych,
by innym razem samemu zostać pokonanym.
Rozeszła się plotka, że Juan Pablo ulokował pieniądze w jakimś zagranicznym banku. Gdyby to było
prawdą, nigdy nie wróciłby do domu. Gdyby miał
do dyspozycji miliony dolarów, mógłby z łatwością
uciec w dowolne miejsce na ziemi i żyć tam dostatnio do końca swoich dni.
Mimo że Juan Pablo nie był człowiekiem religijnym, wyznawał wzniosłe zasady. Jako dziecko uwa92

żał się za katolika — został ochrzczony i przystąpił
do pierwszej komunii. Gdy dorósł, zapomniał o religii, ale nigdy nie porzucił zasad, które mu wpojono. Jedną z nich było przyjmowanie odpowiedzialności za swoje czyny. Nigdy nie uciekał. Wierzył, że
największą klęską jest bitwa, której się uniknęło.
Tak więc Juan Pablo nie zamierzał uciekać. Przeciwnie, postanowił wrócić do kraju i stawić czoło
czekającej go burzy.
Prasa przedstawiła go jako zręcznego oszusta,
który zdefraudował miliony dolarów, a więc rodacy
żywili do niego nienawiść i pogardę. Ciążył na nim
poważny zarzut. Oskarżono go o unikanie płacenia
podatków. Został skazany na trzydzieści lat pozbawienia wolności. Stracił wszystko, co miał, i musiał
żyć ze świadomością upokarzającej sytuacji, w jakiej znaleźli się jego bliscy. Człowiek, który zwiedził cały świat, przebywał w najlepszych hotelach
i jadał w najdroższych restauracjach, teraz dzielił
niewielką celę z pięcioma towarzyszami niedoli.
Czasami Bóg pozwala, byśmy sięgnęli dna, aby przypomnieć nam, że nie należymy sami do siebie, ale do Niego, naszego Stwórcy. Prorok Jonasz uznał ten fakt, gdy
we wnętrzu wielkiej ryby znalazł się w głębinach morza. Saul z Tarsu uznał to, gdy spadł na ziemię na drodze do Damaszku. Nebukadnesar, władca i budowniczy
wspaniałego Babilonu, otworzył oczy i serce na Boga
po tym, jak stał się podobny zwierzętom polnym i przez
długi czas zachowywał się jak niepoczytalny.
Podczas długiego uwięzienia Juan Pablo wielokrotnie dokładnie przemyślał swoje życie. Uświa93

domił sobie, że oślepiające światło ludzkiej chwały,
fascynacja władzą i ułuda bogactwa zajęły w jego
życiu miejsce Boga. Teraz, cierpiący i upokorzony,
nie miał się do kogo zwrócić, jak tylko do Stwórcy.
* * *
W więzieniu odwiedzali go różni szczerzy chrześcijanie. Starali się go przekonać, by przyłączył się
do takiego czy innego wyznania. Juan Pablo czuł
się tym zniesmaczony. Wydawało się mu, że traktują go jak jakieś trofeum, które każdy chce zdobyć.
Pewnego pochmurnego dnia w jego ponurym
życiu odwiedził go prosty człowiek. Był to około pięćdziesięcioletni mężczyzna ubrany w czarne
spodnie i białą koszulę. Choć twarz miał pooraną
zmarszczkami, jego oczy były wyraziste. Wydawało się, że jakiś spokój bije od niego.
Ów człowiek przeszedł od razu do rzeczy.
— Chciałbym z tobą studiować Biblię — powiedział delikatnym głosem.
— Z jakiego jesteś Kościoła? — zapytał Juan
Pablo, zdecydowany pozbyć się jak najszybciej kolejnego nieproszonego gościa.
— Nie chcę rozmawiać o Kościołach — odpowiedział gość. — Chcę ci opowiedzieć o Jezusie.
— Owszem, ale w końcu będziesz się starał przekonać mnie, żebym zapisał się do twojego Kościoła.
— Nie, chcę tylko studiować z tobą Pismo Święte.
— Po co? Co ci to da, że będziesz ze mną studiował Biblię, skoro nie chcesz, żebym się zapisał
do twojego Kościoła?
— Wiem, kim jesteś i co wycierpiałeś, dlatego
chciałbym ci pomóc.
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— Jak ta książka miałaby mi pomóc?
— W tej księdze Bóg uczy nas, jak powinniśmy
żyć i jak możemy znaleźć drogę do prawdziwego
szczęścia.
— Czy można być szczęśliwym w więzieniu?
— Być może teraz tego nie rozumiesz, ale jeśli będziesz studiował Słowo Boże, odkryjesz, że
choć ludzie mogą cię wtrącić do więzienia, to nie
są w stanie uwięzić twojego ducha.
— Hm, to brzmi ciekawie. Jak masz na imię?
— Fernando.
W ten sposób Juan Pablo zaczął czytać Pismo
Święte. Przystąpił do tego studium z otwartym
i racjonalnym umysłem, bez uprzedzeń. Był uważnym uczniem. Choć nie chciał odrzucić niczego,
co dobre, to jednak nie był tak naiwny, by wierzyć
we wszystko, co ktoś mu mówił.
Fernando odwiedzał go raz w tygodniu. Wkrótce Juan Pablo zrozumiał sens ewangelii. Od upadku naszych prarodziców wszyscy ludzie rodzą się
ze skłonnością do odseparowywania się od Boga.
Chcą żyć po swojemu, niezależnie. Pragną dbać wyłącznie o siebie. Wielokrotnie ta wrodzona krnąbrność prowadzi do tego, że ludzie krzywdzą sami
siebie i tych, których najbardziej kochają.
Ludzie są z natury skłonni do zła. Są egoistami. Choć wiedzą, że ich postępowanie może spowodować szkody, bezmyślnie trwają w tym, co złe.
O własnych siłach nie są w stanie zmienić swojego
postępowania. Aby się zmienić, potrzebują mocy
większej niż ludzka. Potrzebują Boga. Tak więc lu95

dzie doświadczają pełni życia jedynie wtedy, gdy
— zmęczeni cierpieniem i zmaganiami — zwracają się ku Bogu.
Kilka miesięcy po rozpoczęciu studiowania Biblii
Juan Pablo powierzył swój los Jezusowi i doświadczył zupełnej duchowej przemiany.
* * *
Jakiś czas później, gdy Fernando przybył do niego z wizytą, Juan Pablo zaczął go zasypywać pytaniami.
— Nie mogę znaleźć w Piśmie Świętym ani jednego wersetu, który stwierdzałby, że Bóg zamienił
dzień odpoczynku z soboty na niedzielę. Kto dokonał tej zmiany? Dlaczego chrześcijanie nie świętują
soboty? — dopytywał się zaintrygowany.
Fernando popatrzył na niego troskliwie i powiedział:
— To długa historia. Bóg powiedział: „Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich” (Ps 89,35). Pan zawarł przymierze ze swoim
ludem. Izraelici mieli otrzymywać Jego błogosławieństwo tak długo, jak byli posłuszni Jego przykazaniom. Jego starotestamentowy lud zawiódł,
ale On się nie zmienił. Wyraźnie oświadczył, że nie
zmieni słowa, które wypowiedział. Ta obietnica nadal zachowuje moc.
— Tak, rozumiem. Ale kiedy chrześcijanie zaczęli święcić niedzielę jako dzień odpoczynku i nabożeństwa?
— W Starym Testamencie Bóg ostrzegał swój
lud przed oddawaniem czci „innym bogom, (...) słoń96

cu albo księżycowi, albo całemu zastępowi niebieskiemu” (Pwt 17,3). Nazwa pierwszego dnia tygodnia w wielu językach pochodzi właśnie od słońca,
jako że dzień ten był w wielu pogańskich religiach
uważany za dzień poświęcony Słońcu, które było
czczone jako bóstwo.
— Rzeczywiście, to ma sens. Angielskie słowo
Sunday znaczy właśnie dzień Słońca. Ale czy to nie
apostołowie zamienili świętowanie soboty na świętowanie niedzieli?
— Nie. Czytamy, że apostoł Paweł „w każdy
sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków” (Dz 18,4). To
było dwadzieścia trzy lata po zmartwychwstaniu
Chrystusa. Jest oczywiste, że w czasach apostołów
pierwszy dzień tygodnia nie zajął miejsca soboty.
Pismo Święte nie odnotowuje takiej zmiany, więc
musiało do niej dojść w późniejszym okresie. Ta
zmiana nie została zatwierdzona przez Słowo Boże.
— Więc kto dokonał tej zmiany?
— Prorok Daniel zapowiedział pojawienie się instytucji, która dokona tej zmiany. Napisał: „Będzie
wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i gnębił
świętych Najwyższego, postanowi zmienić czasy
i Prawo” (Dn 7,25 BT). W 7. rozdziale swojej księgi Daniel przedstawił pojawienie się religijnej potęgi, która będzie usiłowała zmienić prawo Boże,
a zwłaszcza przykazanie odnoszące się do czasu,
przykazanie sobotnie. Obecnie ta moc religijna
otwarcie przyznaje się do dokonania takiej zmiany.
Twierdzi, że przeniosła dzień nabożeństwa i odpo97

czynku z soboty na niedzielę. Jednak Pismo Święte
nigdzie nie mówi, że Bóg zatwierdził tę zmianę. To
ludziom wydaje się, że mieli do tego prawo.
— Więc jak to możliwe, że doszło do takiej zmiany? — zapytał zdumiony i zaintrygowany Juan Pablo.
— Pierwsi chrześcijanie wiernie zachowywali siódmy dzień tygodnia, sobotę, jeszcze długo
po zmartwychwstaniu Chrystusa. Potem Żydzi zaczęli wzniecać bunty przeciwko Rzymianom i rzymskie legiony tłumiły te powstania. Aby uniknąć prześladowań, Żydzi rozpierzchli się po całym imperium.
Rzymskie władze identyfikowały buntowniczych
Żydów po ich praktyce świętowania siódmego dnia
tygodnia, soboty (szabatu). Myliły przy tym chrześcijan, także świętujących sobotę, z prześladowanymi Żydami. Sykstus, biskup Rzymu, zaczął wprowadzać zmiany, zalecając chrześcijanom obchodzenie
Wielkanocy w niedzielę, zamiast w święto Paschy,
która przypadała na różne dni tygodnia. Czyniąc
tak, mieli uniknąć posądzenia o to, że są Żydami.
— I to był powód? — zapytał zdziwiony Juan Pablo.
— Nie tylko. To był dopiero początek — odpowiedział Fernando. — W tamtym czasie Rzymianie
uważali niedzielę za dzień świąteczny obchodzony
na cześć Słońca. Tak więc wyznawcy rzymskich religii, którzy nawracali się na chrześcijaństwo, ale niezupełnie przyswajali biblijne zasady wiary, woleli
oddawać cześć Bogu w ten sam dzień, w którym
wcześniej czcili Słońce — w niedzielę. Około 155
roku n.e. Justyn Męczennik napisał: „W dniu zaś,
zwanym Dniem Słońca, odbywa się zebranie w jed98

nym miejscu wszystkich razem, i z miast i ze wsi.
(...). Zgromadzenie zaś nasze dlatego odbywa się
w Dniu Słońca, ponieważ to pierwszy dzień, w którym Bóg przetworzył ciemności oraz materię i świat
uczynił, ponieważ Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel,
tego samego dnia zmartwychpowstał”*.
— To niebywałe! — rzekł Juan Pablo.
— Ale to jeszcze nie koniec — mówił dalej Fernando. — Kolejny istotny krok został uczyniony
w 200 roku n.e. Wiktor, biskup rzymski, starał się
zachęcić do świętowania dnia zmartwychwstania
tych, którzy nadal odmawiali czczenia niedzieli. Posłużył się świętowaniem niedzieli, by zdobyć władzę nad Kościołem chrześcijańskim.
— Dlaczego inni biskupi musieli być posłuszni
biskupowi Rzymu?
— Rzym był stolicą imperium, więc jego biskup
miał większe polityczne wpływy niż inni biskupi.
— Czy to wtedy upowszechniło się świętowanie niedzieli przez chrześcijan?
— Nie, nie wtedy. Jeszcze w 450 roku n.e. Sokrates, zdolny historyk Kościoła, napisał: „Tak samo jest
z nabożeństwami. Bo podczas gdy we wszystkich
Kościołach na obszarze całej ziemi w sobotę każdego tygodnia odprawia się tajemnicę mszy świętej,
duchowni w Aleksandrii i w Rzymie na podstawie
jakiejś starodawnej tradycji uchylili się od tego”**.
* Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1985, s. 432-433 (przyp. red.).
** Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, V,22, tłum. Stefan Józef
Kazikowski, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1986, wyd. II,
s. 430 (przyp. red.).
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— Przypuszczam, że ta stara tradycja to znaczenie, jakie Sykstus i Wiktor nadali niedzieli — wtrącił Juan Pablo.
— Właśnie — powiedział Fernando. — Cesarz
Konstantyn także znacząco przyczynił się do tej
zmiany. Gdy nawrócił się na chrześcijaństwo, nakazał świętowanie niedzieli, gdyż przedtem był czcicielem Słońca. Pierwsze prawa nakazujące świętowanie niedzieli zostały uchwalone właśnie za panowania Konstantyna w 321 roku n.e.*, a Kościół
chrześcijański pod kierunkiem biskupa Rzymu przeniósł świętość soboty na niedzielę podczas synodu
w Laodycei pod koniec IV wieku n.e.**
— Ale dlaczego protestanci święcą niedzielę?
— Tego nie potrafię do końca wyjaśnić. Sam tego
nie rozumiem. Katolik ks. Segur napisał: „Świętowanie niedzieli przez protestantów jest hołdem, który
wbrew sobie oddają władzy Kościoła [katolickiego]”.
— Czy to znaczy, że Kościół rzymski otwarcie bierze odpowiedzialność za zmianę dnia odpoczynku?
— Owszem. Katoliccy autorzy przyznają to
w licznych publikacjach. Na przykład w Catholic
Mirror kardynał Gibbon napisał: „Kościół katolic* Zob. Aleksander Krawczuk, Konstantyn Wielki, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1987, wyd. III, s. 119-121 (przyp. red.).
** „Chrześcijanie nie powinni zachowywać się jak Żydzi, w szabat powinni pracować, a nie odpoczywać; jeśli pragną odpoczynku, powinni
odpoczywać raczej dla uczczenia dnia Pańskiego, tak jak to czynią
chrześcijanie; gdyby zaś upierali się przy zachowywaniu zwyczajów
żydowskich, niech będą wyłączeni ze wspólnoty Chrystusa” (Kanony
synodu w Laodycei, w: Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, oprac.
Arkadiusz Baron i Henryk Pietras, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010,
s. 115) (przyp. red.).
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ki przez ponad tysiąc lat przed powstaniem protestantyzmu na mocy swojej boskiej misji zmienił
dzień odpoczynku z soboty na niedzielę”. Napisał
też: „Możecie przeczytać Biblię od Księgi Rodzaju
do Apokalipsy Jana, a nie znajdziecie ani jednego
wersetu uzasadniającego świętowanie niedzieli”.
Juan Pablo zamyślił się na chwilę, a potem zapytał:
— Czy człowiek może być zupełnie szczery,
a jednocześnie zupełnie zwiedziony?
— Owszem, to możliwe. Ale Jezus powiedział:
„Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu,
a że teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie
w grzechu” (J 9,41). Zbawiciel mówi, że nikt nie będzie sądzony za to, że został zwiedziony, ale świadome odrzucenie prawdy pociąga za sobą potępienie. Pan pragnie, by ludzie podążali za prawdą,
gdy zostaje im ona ukazana. W przeciwnym razie,
odrzucając prawdę, odrzucają także Boga.
— Ale ludziom, którzy wierzyli w coś przez całe
życie, trudno jest zmienić poglądy — zaprotestował Juan Pablo.
— Chyba tak — przyznał Fernando. — Ale posłuchaj, co napisał Jakub: „Kto więc umie dobrze
czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4,17).
Jeśli wiesz, co jest właściwe, nie masz innego wyjścia, jak okazać posłuszeństwo.
— Ale czy Bóg nie bierze pod uwagę szczerości
człowieka, nawet jeśli człowiek błądzi?
— Chrystus najlepiej odpowiedział na to pytanie: „Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc na101

uki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże
zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. (...)
uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować” (Mk 7,7-9).
Juan Pablo był wstrząśnięty. Słowo Boże mówiło wyraźnie, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości. Wtedy przypomniał mu się werset, który
przeczytał kiedyś: „Trzeba bardziej słuchać Boga
niż ludzi” (Dz 5,29).
* * *
Kilka miesięcy po tej rozmowie na temat soboty Juan Pablo podjął decyzję przyjęcia chrztu. Gdy
zanurzył się w wodzie i wynurzył się z niej, poczuł,
że jego dawne życie odeszło w przeszłość na zawsze, a on stał się nowym człowiekiem, powołanym do nowego życia.
Wkrótce wydarzyło się coś, co zdecydowanie
potwierdziło, iż zaczął on nowe życie. Próba wiary zaczęła się, gdy zdiagnozowano u niego raka,
a po szczegółowych badaniach lekarze dali mu
nie więcej niż trzy lata życia. Juan Pablo, klęcząc
na podłodze swojej celi, wołał jak Jonasz z wnętrza wielkiej ryby:
Panie, potrzebuję Cię bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wiem, że mi przebaczyłeś, a moje
dawne życie jest już za mną, bo jestem nowym
stworzeniem. Nie potrzebuję dowodu na to. Ale
chciałbym doświadczyć prawdziwości Twojej
mocy w mojej fizycznej chorobie. Dotknij mnie,
mojego ciała, i zabierz ode mnie tę chorobę.
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Dwa miesiące później wyniki kolejnych badań
zaskoczyły wszystkich, prócz Juana Pabla. Był zupełnie zdrowy.
Minęły lata. Prasa znowu zaatakowała Juana
Pabla. Tym razem dziennikarze twierdzili, że jego
nawrócenie miało na celu jedynie skłonienie ludzi,
by zapomnieli o milionach dolarów w jego kieszeni.
Wtedy to znany dziennikarz przeprowadził z nim
wywiad, który został wyemitowany w czasie największej oglądalności w ogólnokrajowym kanale
telewizyjnym. Dziennikarz powiedział:
— Twierdzi się, że tylko udaje pan świętego
i że ma pan na tajnych kontach pieniądze, które
pan zdefraudował. Niektórzy mówią, że został pan
chrześcijaninem tylko na pokaz, by przybrać pozory skruchy. Czy to prawda?
Kamery skupiły się na dłoniach i twarzy Juana
Pabla, by widzowie mogli zobaczyć jakiś odruch,
który zdradzi jego napięcie. Jednak on uśmiechał
się — nie sarkastycznie, ale w sposób świadczący
o wewnętrznym spokoju — a jego oczy wyrażały
całkowite opanowanie. Po chwili zastanowienia
odpowiedział:
— Nie potrafię zmienić sposobu, w jaki ludzie
o mnie myślą. Wiem tylko tyle, że Jezus mnie odnalazł i zmienił moje życie. Z materialnego punktu
widzenia straciłem wszystko. Jednak zyskałem coś
bezcennego — wspaniałą miłość Chrystusa.
* * *
Było piątkowe popołudnie. Za trzy godziny miałem przemawiać w uniwersyteckim audytorium,
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a następnego dnia miałem wyjechać do Brazylii.
Jednak nie zapomniałem tego, co czułem, gdy
po raz pierwszy usłyszałem tę historię.
Drzwi więzienia otworzyły się. Wprowadzono
mnie do środka, do gabinetu naczelnika zakładu
karnego.
— Proszę zaczekać — powiedział mi dowódca
straży więziennej.
Czekałem. Po kilku minutach wszedł on.
Nikt, kto zobaczyłby go w tamtej chwili, nie
przypuszczałby, że ten człowiek żył kiedyś w zbytku. Nikt nie uwierzyłby, że to był czarodziej giełdy,
który jednego dnia był w Nowym Jorku, a następnego w Tokio, obracając milionami dolarów.
Człowiek, który stanął przede mną tego popołudnia, miał na twarzy pokój, który jest wynikiem
poznania Jezusa. Wyglądał jak ktoś, kto przeszedł
ucisk i cierpienie, ale odnalazł pogodę ducha. Świadczyły o tym jego łagodny głos i nieśmiały uśmiech.
Tak. Ten człowiek był głownią wyrwaną z ognia
dzięki cudownej łasce Chrystusa. To był Juan Pablo.
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Rozdział 7

„Na pewno
nie umrzecie”

M
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asz czterdzieści osiem godzin, by przekazać nam pieniądze, albo zabijemy twojego męża — chrapliwy głos w telefonie
brzmiał groźnie.
Pod wpływem zderzenia ze światem terroru
i rozpaczy rozpłakała się jak dziecko.
— To oni! Zabiją go! Wiem, że go zabiją!
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Nie mogła się uspokoić, chociaż bliscy i przyjaciele próbowali ją pocieszać.
Dwa dni minęły w straszliwym napięciu. Jej mąż
zniknął bez śladu. W takich okolicznościach otwarta
groźba, jak na ironię, wydawała się ulgą. Przynajmniej wiedziała, co się dzieje. Jej mąż, sławny chirurg, został porwany. Stał się kolejną ofiarą przemocy szerzącej się w dużych miastach.
W ciągu kolejnych dni rodzina pod kierunkiem
policji toczyła psychologiczną wojnę z porywaczami. Tydzień później wojna dobiegła do tragicznego końca — rodzina zapłaciła okup, ale przestępcy
i tak zabili porwanego.
Wiadomość o tej zbrodni wstrząsnęła miastem.
W środkach masowego przekazu znowu rozgorzała
dyskusja nad przywróceniem kary śmierci za tego
rodzaju okrutne przestępstwa. Jednak z czasem
wszystko wróciło do normy. Zamordowany lekarz
stał się kolejnym przypadkiem w archiwum przestępstw, których sprawcy nie zostali wykryci.
Choć wszyscy wrócili do swojej codziennej rutyny, Dina nie potrafiła tego zrobić. Porażona rozpaczą i gniewem gasła w oczach jak płomyk dopalającej się świecy. Przestała jeść, nie przyjmowała
gości, nie chciała z nikim rozmawiać. Godzinami
wpatrywała się w fotografię męża.
Pewnego niedzielnego poranka pogrążona
w depresji Dina doszła do wniosku, że tylko śmierć
może ją uwolnić od cierpienia. Zamknęła drzwi swojej sypialni, włączyła telewizor i maksymalnie podkręciła poziom dźwięku, by zagłuszyć strzał. Gdy
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ładowała rewolwer, usłyszała, jak ktoś w telewizji
mówi spokojnym głosem:
Jeśli myślisz, że śmierć jest jedynym wyjściem
z problemów, zaczekaj chwilę i posłuchaj, co mam
do powiedzenia. Pan Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu na Golgocie. Nie musisz umierać.
Wystarczy, że Mu zaufasz. Wiem, że ból, który
miażdży twe serce, nie pozwala ci wierzyć. Gdy
patrzysz wokoło, widzisz tylko zdradę, przemoc
i niesprawiedliwość. Z ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że życie na tym świecie spustoszonym przez grzech nie ma sensu. Jednak jest Ktoś,
kto rozumie twój ból. Nie możesz Go zobaczyć
ani dotknąć, ale On jest blisko ciebie i wyciąga
otwarte ramiona, zapraszając cię do siebie. Odpocznij w Jego objęciach i wypłacz przed Nim to
wszystko, co cię zatruwa i niszczy.
Dina odłożyła rewolwer i uklękła, głośno szlochając.
Powiedziała Bogu o całym swoim cierpieniu. Zanim skończyła się modlić, podniosła oczy do nieba i powiedziała:
— Kim Ty jesteś, Panie? Objaw mi siebie. Przybądź
do mnie, oświeć moją drogę i naucz mnie, jak żyć.
Wychodząc z pokoju, Dina była odmienioną osobą. Czuła się tak, jakby obudziła się z długiego snu
i ujrzała świt nowego jasnego dnia.
* * *
Dina zaczęła studiować Biblię z pastorem mieszkającym w pobliżu. Ból, który odczuwała, wypływał
nie tylko ze straty męża zamordowanego przez
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okrutnych bandytów, ale także z obawy, co stało się
z nim po śmierci. Dina chciała zrozumieć tajemnicę
śmierci. Niektórzy mówili jej, że w chwili śmierci ludzie zgodnie ze swym przeznaczeniem przenoszą
się do raju, czyśćca albo piekła i że to uczynki decydują o przeznaczeniu człowieka. Inni twierdzili,
że gdy człowiek umiera, ciało ulega rozkładowi, ale
duch żyje wiecznie w nowych wcieleniach.
Czytając Pismo Święte, Dina poszukiwała informacji na temat stanu człowieka po śmierci. Jej oczy
zostały otwarte i poznała prawdy, których się nie
spodziewała. W świetle biblijnej nauki jej pytania
znajdowały odpowiedzi.
Pastor, który pomagał Dinie w studiowaniu Biblii, powiedział jej:
— Aby zrozumieć, co dzieje się z ludźmi, gdy
umierają, najpierw trzeba zrozumieć, jak ludzkość
została powołana do życia.
Następnie przeczytał ze Słowa Bożego:
— „Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się
człowiek istotą żywą” (Rdz 2,7). Ten werset mówi, że
człowiek powstał przez połączenie dwóch elementów — prochu ziemi i tchnienia życia. Zanim Adam
otrzymał tchnienie życia, miał w pełni ukształtowany
organizm, ale był martwy. Jego mózg nie funkcjonował, serce nie pracowało. Jego mięśnie nie poruszały się, a płuca nie oddychały. Wtedy Stwórca tchnął
w jego nozdrza tchnienie życia. Jaki był tego efekt?
— Adam stał się żywą istotą — odpowiedziała Dina.
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— Właśnie! — potwierdził duchowny. — Gdy
podłączy się żarówkę do prądu, żarówka świeci.
Jeśli odłączy się ją od prądu, przestaje świecić. Podobnie gdy ciało utworzone z prochu ziemi otrzyma
tchnienie życia pochodzące od Boga, wtedy ożyje.
Gdy tchnienie życia zabierane jest ciału, wtedy ciało przestaje żyć i człowiek umiera.
— Ale co dzieje się z człowiekiem, gdy umiera? Co
stało się z moim mężem? — zapytała Dina niecierpliwie.
— Przeczytam odpowiedź wprost z Biblii — odpowiedział pastor. — „Wróci się proch do ziemi, tak
jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał”
(Koh 12,7). W tym wersecie Salomon napisał, że gdy
człowiek umiera, jego ciało wraca do ziemi. Jest
to potwierdzeniem słów samego Boga. Gdy Adam
i Ewa zgrzeszyli, Pan powiedział Adamowi: „Wrócisz
do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19).
— Pastorze, nie mam wątpliwości co do tego,
co dzieje się po śmierci z ciałem — przerwała Dina.
— Wiadomo, że ciało rozkłada się w ziemi na proch.
Problem w tym, co dzieje się z duchem. Dokąd odchodzi duch człowieka?
— Salomon mówi, że duch, czyli tchnienie życia,
wraca do Boga, który go dał. Nie ma nic takiego,
jak świadoma nieśmiertelna dusza istniejąca poza
ciałem. Pamiętaj, że człowiek jako żywa i myśląca
istota powstał przez połączenie ciała, uczynionego
z prochu ziemi, z tchnieniem życia. Gdy te elementy
zostają rozdzielone, żaden z nich nie posiada jaźni
ani uczuć. Gdy duch opuszcza ciało, życie kończy się
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i osoba umiera, przestaje istnieć. Oto, co Salomon
mówi o tym w innym fragmencie swojej księgi: „Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic
nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż
ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość,
jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego,
co się dzieje pod słońcem” (Koh 9,5-6).
— Czy to znaczy, że mój mąż nie cierpi ani nie
doznaje szczęścia, niczego nie jest świadomy i nic
nie czuje? — zapytała Dina.
— Tak właśnie uczy Biblia. Dlatego kilka wersetów dalej Salomon napisał: „Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie
ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani
mądrości” (Koh 9,10).
Dina nadal miała wątpliwości:
— Zawsze mówiono mi, że duch nie umiera,
tylko się zmienia, a to życie jest tylko wstępem
do przyszłego życia. Jeśli to, co mówi pastor, jest
prawdą, to skąd wzięły się takie poglądy?
— Ten pogląd ma dość interesujące pochodzenie
— odpowiedział duchowny. — Opowiadając historię
stworzenia, Mojżesz napisał, iż Bóg powiadomił Adama, że człowiek może spożywać owoce ze wszystkich
drzew ogrodu, z wyjątkiem jednego. „Ale z drzewa
poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko
zjesz z niego, na pewno umrzesz” (Rdz 2,17). W następnym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że diabeł wykorzystał węża jako swoje medium, by sprze110

ciwić się Bożemu ostrzeżeniu i okłamać ludzi: „Na to
rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie” (Rdz
3,4). Te słowa są pierwszym kłamstwem zapisanym
w Piśmie Świętym. Ewa miała wybrać między zaufaniem Bogu a uwierzeniem wężowi. Stworzyciel powiedział, że jeśli ludzie wybiorą nieposłuszeństwo,
umrą. Wróg Pana i człowieka oświadczył coś przeciwnego: Na pewno nie umrzecie.
— Czy to znaczy, że duch nie jest nieśmiertelny? — zapytała Dina.
— Według Biblii jest śmiertelny — odpowiedział pastor. — Apostoł Paweł napisał, że Bóg jest
jedyną istotą, która „ma nieśmiertelność” (1 Tm
6,16). Jeśli Pismo Święte stwierdza, że tylko Pan
jest nieśmiertelny, możemy być pewni, że ludzie,
którzy wierzą, iż ludzki duch (dusza) żyje po śmierci, wierzą tak dlatego, że nie znają Słowa Bożego.
— Ale jeśli ludzie żyją pobożnie na tym świecie, to czy nie jest logiczne, że powinni po śmierci
pójść do nieba?
— Biblia mówi, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca. Jednak w swoim kazaniu w dniu
Pięćdziesiątnicy apostoł Piotr oświadczył, że Dawid
„umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas
aż po dzień dzisiejszy. (...). Albowiem nie Dawid
wstąpił do nieba” (Dz 2,29.34).
— To proste! — rzekła Dina. — Skoro Bóg uważał Dawida za swego wiernego sługę, a Dawid
po śmierci nie poszedł do nieba, ale nadal spoczywa w grobie, to znaczy, że ludzki duch nie wraca
do Stwórcy po śmierci.
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— Ależ nie, Dino. W Koh 12,7 czytamy, że duch,
czyli tchnienie życia, wraca do Boga, który go dał.
Jednak nie ma tam mowy o tym, że tylko duch dobrych ludzi wraca do Stwórcy. W tej kwestii nie ma
różnicy. Musisz tylko pamiętać, co oznacza słowo
duch w tym kontekście. Stary Testament został napisany w języku hebrajskim, a słowo duch jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa ruah, które oznacza
tchnienie albo powiew. Biblia ani słowem nie wskazuje, iż to życiowe tchnienie czy powiew to świadomy
byt mogący egzystować poza ciałem. Dawid napisał:
„Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstępują
do krainy milczenia” (Ps 115,17). Pismo Święte nie
sugeruje, że duch to jakaś forma życia, która może
egzystować niezależnie od ciała. Przeciwnie, wyraźnie stwierdza, że gdy ludzie umierają, nie mają żadnej świadomości tego, co się dzieje potem. Gdyby
duch wracający do Boga był w stanie świadomie egzystować niezależnie od ciała, to zapewne chwaliłby Pana w Jego obecności. Jednak Dawid mówi, że
umarli nie chwalą Stwórcy. Dlaczego? Dlatego, że
duch wracający do Boga jest jedynie tchnieniem życia, a nie żadną cząstką ludzkiej świadomości.
Dina poczuła, jakby przez jej umysł powiało
świeże powietrze. Pokój napełnił jej serce na myśl,
że jej ukochany mąż nie cierpi ani nie martwi się
problemami ludzi na tym świecie.
Choć Dina odczuła spokój, nadal cierpiała
pod wpływem poczucia straty. Czy straciła swego
męża na zawsze? Czy kiedykolwiek jeszcze go ujrzy?
* * *
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Pod wpływem bólu i przygnębienia z powodu
utraty bliskich wielu ludzi zwraca się do spirytyzmu,
który obiecuje im kontakt z duchami ich zmarłych
bliskich. Dina uświadomiła sobie, że wróg Boga,
który pojawił się w Edenie i okłamał ludzi, iż nie
umrą, czyni teraz wszystko, co w jego mocy, by rozpowszechnić wśród innych ludzi to samo kłamstwo.
Apostoł Paweł oświadczył, że ten, który posłużył
się wężem, by zwieść Ewę i Adama, teraz „przybiera postać anioła światłości” (2 Kor 11,14). Skoro potrafił posłużyć się wężem i potrafi przybierać
postać anioła światłości, to czy jakąś trudność może
mu sprawiać podszywanie się pod zmarłych ludzi?
Co ludzie mogą zrobić z poczuciem straty i osamotnienia? Na jaką nadzieję i pocieszenie mogą liczyć ci, którzy podobnie jak Dina tragicznie zostali rozłączeni z ukochanymi? Pastor otworzył Biblię
i po raz kolejny przeczytał właściwą odpowiedź:
— Dla chrześcijanina śmierć jest tylko snem. Apostoł Jan zapisał ważną rozmowę między Jezusem
a Jego uczniami. Jakiś czas po tym, jak Mistrz usłyszał o chorobie £azarza, jednego z Jego wyznawców, powiedział uczniom: „£azarz, nasz przyjaciel,
zasnął; ale idę zbudzić go ze snu. Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale
Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił
o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie:
£azarz umarł” (J 11,11-14). Otóż Chrystus nazwał
śmierć £azarza snem. W Słowie Bożym nie jest to
odosobniony przypadek. W całym Piśmie Świętym
śmierć jest porównana do snu ponad pięćdziesiąt
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razy. Na przykład Dawid modlił się tak: „Wejrzyj! Wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój! Rozjaśnij oczy moje,
abym nie zasnął snem śmierci!” (Ps 13,4). Śmierć jest
jak sen. Dlaczego nie boimy się zasnąć? Bo wiemy,
że obudzimy się rankiem. W świetle tego pomyśl
o tej Bożej obietnicy: „Nie dziwcie się temu, gdyż
nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą” (J 5,28-29). Zmartwychwstanie, o którym mówił Jezus, to dopełnienie Bożej odpowiedzi na problem śmierci. Jest to rozwiązanie
cierpień tych, którzy utracili ukochanych i musieli
znosić rozłąkę z nimi. Apostoł Paweł potwierdził
tę obietnicę. Do chrześcijan w Tesalonice napisał:
„A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności
co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili,
jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak
wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim
tych, którzy zasnęli. (...). Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba;
wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie” (1 Tes 4,13-14.16).
Ten ostatni fragment Słowa Bożego zupełnie
rozjaśnił całą kwestię w umyśle Diny. Teraz wszystko było dla niej zrozumiałe. Nie miała więcej wątpliwości. Biblia wyjaśniła jej zupełnie tajemnicę
śmierci. Nie miała dłużej powodu trwać w przygnębieniu i niepewności, codziennie zadając sobie
pytanie, gdzie jest jej ukochany mąż, i drżąc z niepewności, czy nie został potępiony i czy nie cierpi
męki w piekle. Obietnica przekazana przez apostoła
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Pawła była jasna, więc chrześcijanie nie muszą się
smucić, jak ci, którzy nie mają nadziei.
Gdy ci, którzy nie mają nadziei, tracą bliskich,
prowadzi ich to do gniewu, depresji, a czasami nawet samobójstwa. Ci, którzy mają nadzieję, reagują
inaczej. Owszem, opłakują wielką stratę i odczuwają smutek z powodu rozłąki z ukochanymi, ale mają
pewność, że gdy Zbawiciel przyjdzie powtórnie, zbudzi ich bliskich ze snu śmierci do wiecznego życia.
Gdy przyszła pora deszczowa, a ziemia zazieleniła się trawą i pojawiły się kwiaty, Dina także czuła
się tak, jakby zbudziła się ze snu. Nigdy wcześniej
nie cieszyła się tak życiem. Biblia odpowiedziała
na wiele jej pytań, które dręczyły ją od dawna. Teraz życie nabrało dla niej sensu. Wiedziała, skąd
pochodzi i dokąd zmierza, więc postanowiła przyjąć chrzest, idąc za przykładem i nakazem Jezusa.
* * *
Ponura zima w Kurytybie skończyła się. Słońce świeciło coraz mocniej, oznajmiając nadejście
wiosny niosącej nowe życie. Sandra zdjęła płaszcz
i usiadła na trawniku przed uniwersytetem, w którym studiowała. Jednak jej smutny wyraz twarzy
nie pasował do jasnego i pogodnego dnia. Jej serce krwawiło na myśl o śmierci jej ojca. Bardzo go
kochała, więc ta strata bolała ją dotkliwie. Jednak
jeszcze bardziej bolała ją świadomość, że jej matka,
Dina, nie radzi sobie z traumatycznym przeżyciem
i pogrąża się w mroku depresji.
— Co słychać? — głos Henry’ego, jej kolegi
z roku, wyrwał ją z zamyślenia.
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— Jakoś się trzymam — odpowiedziała Sandra
powoli, z niechęcią, jakby pod przymusem.
— Mam dla ciebie zaproszenie. Dzisiaj wieczorem
w Crystal Palace odbędzie się wykład poświęcony
tajemnicy cierpienia. Chciałbym, żebyś wybrała się
tam ze mną. Myślę, że bardzo by ci się to przydało.
Sandra nie była pewna, czy chce tam pójść. Tak
wiele pytań cisnęło się jej do głowy. Jeśli naprawdę istnieje miłujący Bóg i jeśli naprawdę troszczy
się o tych, których stworzył, to dlaczego nie zrobił
nic, by uwolnić jej ojca z rąk porywaczy? Jej ojciec
był dobrym człowiekiem. Jako lekarz uratował życie
wielu ludziom. Nie zasłużył na taką okrutną śmierć.
Sandra pragnęła zrozumieć tajemnicę cierpienia,
więc postanowiła przyjąć zaproszenie.
Gdy program się rozpoczął, muzyka poruszyła
serce Sandry. Słowa pieśni mówiły o nadziei, bezpieczeństwie i zwycięstwie pomimo trudów życia. Gdy ewangelista rozpoczął wykład, najpierw
otworzył Biblię.
— Nie przyszliście tu, by słuchać moich słów —
powiedział. — Jestem pewien, że chcecie usłyszeć
przesłanie od Boga, zatem otwórzmy Pismo Święte.
Ta postawa zrobiła duże wrażenie na Sandrze.
Od śmierci ojca słyszała wiele słów od różnych ludzi. Wszyscy oni próbowali ją pocieszać, ale nic
z tego, co mówili, nie mogło uleczyć straszliwej
rany w jej sercu.
Ewangelista przeczytał werset ze Starego Testamentu: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą” (Ps 46,2), a potem powiedział:
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— Zapamiętajcie tę obietnicę. Pan nie obiecuje, że
na tym świecie nie będziecie mieli problemów. Zapewnia was jednak, że wśród tych problemów On będzie
waszą ucieczką, waszą siłą, waszą pomocą. Przyjaciele, być może właśnie w tej chwili zmagacie się z cierpieniem w dolinie śmierci. Czujecie się wyczerpani
i jesteście bliscy załamania. Ciężar cierpienia jest tak
wielki, iż miażdży wasze serce. Jednak w imieniu Jezusa proszę was, byście udali się do Niego. Przynieście Mu wasz ból i łzy. Przynieście Mu smutek serca.
Ukryjcie się w Jego ramionach. Zanim odejdziecie stąd
dzisiaj, powierzcie swój los Zbawicielowi.
Pod koniec kazania ewangelista zaprosił tych,
którzy pragną powierzyć swoje życie Chrystusowi,
by podeszli do przodu sali i wzięli udział w szczególnej modlitwie. Gdy wiele osób wstawało i podchodziło do ewangelisty, młoda kobieta śpiewała
pieśń o cierpieniu, jakie dotyka ludzi w tym świecie.
Słowa tej pieśni mówiły o tym, że czasami ból skłania nas, byśmy uchwycili się ręki Boga wyciągniętej
do nas. Pieśń zakończyła się obietnicą, że pewnego
dnia smutek się skończy, a Jezus otrze nasze łzy.
Te słowa spowodowały, że z oczu Sandry popłynęły łzy. Postanowiła, że musi oddać swoją przyszłość w ręce Zbawiciela, więc powstała i poszła
do przodu. Gdy ewangelista zaczął się modlić, wydawało się jej, że mówi to, co sama myśli i czuje.
£zy obficie płynęły jej po policzkach, zmywając ból,
który tak długo ją męczył. Gdy wieczorem wróciła
do akademika, zasnęła, czując pokój w sercu, po raz
pierwszy od tragicznej śmierci ojca.
117

* * *
Nastał grudzień, a miasto Campo Grande, gdzie
mieszkała Dina, tonęło w kolorach. Wszędzie rozbrzmiewały dźwięki bożonarodzeniowych kolęd.
Sklepy kusiły klientów świątecznymi promocjami. Dla
wielu nastał czas kupowania prezentów pod choinkę.
Dina tym razem nie planowała zakupów. Tak wiele wydarzyło się w mijającym roku — śmierć męża,
straszliwa depresja, niedoszła próba samobójcza,
a wreszcie niespodziewane poznanie Jezusa i biblijnej prawdy. Teraz Dina przygotowywała się do chrztu.
Jednak w głębi serca chowała obawę. Rozmyślała o tym, jak jej córka Sandra zareaguje na wieść
o chrzcie matki. Sandra mieszkała w Kurytybie, tysiąc kilometrów od Campo Grande. Często telefonowały do siebie, ale ostatnio nie mówiły o tym,
co dzieje się w ich życiu.
Sandra bardzo kochała ojca, więc Dina zdawała
sobie sprawę, że choć jej mąż nie żyje, Sandra nadal
szanuje zwyczaje, które pozostawił jako dziedzictwo swojej rodzinie. Dina była pewna, że gdy powie
Sandrze, iż zamierza przyjąć chrzest, córka uzna to
za zdradę wobec pamięci ojca. Wiedziała, że jej córka także bardzo cierpi, więc nie chciała jej niepokoić.
Jednak Dina nie chciała zaczynać nowego życia
bez przyjęcia chrztu jako widzialnego świadectwa
nowonarodzenia, które przeżyła. Uznała wreszcie,
że musi poinformować córkę o tej ważnej decyzji. Tak więc po wielu modlitwach Dina zebrała się
na odwagę i zatelefonowała do córki:
— Sandro, kochana, to ja, mama.
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Sandra ucieszyła się, słysząc głos matki. Bardzo
martwiła się o nią. Wiedziała, że matka cierpi z powodu depresji.
— Cześć mamusiu! Jak się masz?
— Dobrze, córeczko. Dzwonię do ciebie, bo chcę
ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Mam nadzieję,
że mnie zrozumiesz.
— Oczywiście, mamusiu. Co to takiego?
— Po pierwsze, musisz mi obiecać, że bez względu na wszystko, co usłyszysz, uszanujesz moją decyzję i pogodzisz się z nią.
— Mamo, nie strasz mnie. Co się dzieje?
— Nic strasznego, kochana. Obiecaj mi tylko,
że postarasz się mnie zrozumieć.
Sandra pomyślała, że matka w jakiś sposób dowiedziała się, iż jej córka przyjęła Jezusa, studiuje
Biblię i przygotowuje się do chrztu. Sama zwlekała
z powiedzeniem o tym matce, gdyż obawiała się jej
reakcji. Teraz wydało się jej, że matka wie to wszystko od kogoś innego.
— Mamusiu najdroższa, wybacz mi, proszę — powiedziała Sandra. — Chciałam ci powiedzieć, ale nie
wiedziałam, jak to zrobić, żeby cię nie zdenerwować.
— A o czym ty mówisz, kochana?
— Mamusiu, wysłuchaj mnie, proszę! Nie chciałam
cię urazić ze względu na pamięć taty. Jakiś czas temu
trafiłam przypadkiem na wykłady pastora Bullóna. Przyjęłam Chrystusa i wkrótce zostanę ochrzczona. Oczywiście nie musisz tego rozumieć. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że bardzo cię kocham i mam nadzieję, że nawet
jeśli nie rozumiesz mojej decyzji, okażesz mi zaufanie.
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Dina zaczęła płakać. Sandra poczuła, jak jej serce zadrżało z przerażenia.
— Mamusiu, proszę, przebacz mi. Błagam cię.
Naprawdę nie chciałam cię zranić.
Przez dłuższą chwilę Dina nie mogła odzyskać
głosu. Wreszcie opanowała się i powiedziała:
— Sandro, kochana, nie jestem zdenerwowana.
Jestem bardzo szczęśliwa! W najgorszej chwili mojego życia usłyszałam pastora Bullóna w telewizji
i ja także powierzyłam moje życie Jezusowi. Postanowiłam też przyjąć chrzest!
Sandra nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała.
W pierwszej chwili nie wiedziała, czy to prawda, czy
może jej się to śni. W swojej łasce Bóg w tajemniczy i wspaniały sposób pokierował nią i jej matką.
Następnego dnia Dina w Campo Grande i Sandra
w Kurytybie weszły do wody, by przypieczętować
swoje przymierze miłości z Chrystusem.
* * *
Tysiące uczestniczyły w zjeździe Kościoła w mieście Atibaia w pobliżu São Paulo. Pewien duchowny
wskazał mi kobietę i powiedział:
— To ona.
Podczas przerwy podszedłem do niej. Rozpoznała mnie i uściskała serdecznie. W jej powitaniu było wiele emocji. W jej oczach pojawiły się łzy
wzruszenia. Jednak na twarzy nie było już wyrazu
cierpienia. Jej twarz jaśniała pokojem płynącym
z poznania Jezusa i zaufania Mu. Była ona kolejnym
dowodem, że miłość Boża czyni cuda w życiu tych,
którzy jej zawierzyli. To była Dina.
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Rozdział 8

„Gdybym łaknął,
nie mówiłbym
ci o tym”

S
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łońce chyliło się ku ziemi, a Elco był głodny.
Żywność skończyła się mu przed dwoma tygodniami, a on wegetował, jedząc kaktusy
i korzonki. Nie mógł już patrzeć na kaktusy.
Elco spojrzał na zegarek. Była godzina 18.00.
Tego dnia pracował od godziny 6.00. Ponieważ szef
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miał się pojawić, Elco chciał dokończyć pracę, żeby
dostać wypłatę. Potrzebował pieniędzy, by wyjechać. Nie mógł znieść myśli, że miałby tu pozostać
choćby dzień dłużej. Ale najbliższe miasto — Bronco w amerykańskim stanie Nowy Meksyk — było
oddalone o 100 km.
Siedząc na dużym głazie i przyglądając się pol
nym szczurom, pomyślał o czymś, co graniczyło
z absurdem. Schylił się nawet po kamień, ale potem uznał, że to zły pomysł. Jednak głód odbiera
rozum. Zjeść szczura? Taka myśl musiałaby się wydać niedorzeczna komuś, kto ma cokolwiek innego
do jedzenia, ale Elco szybko zaczął się z nią oswajać. Czasami przetrwanie wymaga podjęcia nadzwyczajnych działań.
Na to ranczo zwabiły Elca i czterech innych mężczyzn kłamliwe obietnice. Dla nielegalnych robotników proponowane wynagrodzenie było bardzo
atrakcyjne. Ale rzeczywistość okazała się okrutna.
Gospodarstwo rolne leżało pośród zupełnego pustkowia. Dni były tu upalne, a noce chłodne. Nocą
wiatr zawodził jak stado głodnych wilków. Właściciel przyjeżdżał sporadycznie, a żywność, którą
przywoził, nie wystarczała na długo. Gdy robotnicy zjadali zapasy, przez kolejne dni głodowali. Musieli imać się rozmaitych sposobów, by przetrwać.
Tego wieczoru, leżąc na wąskiej pryczy, Elco
daremnie usiłował zasnąć. Życie wydawało mu się
puste. Chciało mu się płakać. Od czasu, gdy opuścił
Chihuahua, swój rodzinny stan w Meksyku, zmagał
się z losem ze wszystkich sił. Jednak cały jego trud
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zdawał się daremny. Amerykański sen wydawał się
coraz mniej osiągalny i stopniowo stawał się amerykańskim koszmarem.
— Mężczyzna nigdy nie płacze — mawiał dziadek Elca, gdy ten był jeszcze dzieckiem.
Teraz Elco był silnym mężczyzną i nie bał się niczego. Ale tej nocy miał ochotę płakać i płakał. Nie
płakał ze strachu przed głodem i osamotnieniem.
Płakał ze złości i bezsilności. Nie był w stanie pogodzić się z takim losem. Musiał się wyrwać z tego
miejsca, w którym utknął. W tym kraju ponosił jak
dotąd same porażki, ale mimo to nie zamierzał się
poddać. Był przecież Elkiem Marquezem, Meksykaninem z krwi i kości, a Meksykanin nigdy się nie
poddaje. Jutro też będzie dzień.
* * *
Dallas. Atlanta. Waszyngton. Elco pochłaniał
kilometry jak ścigany zbieg. Pracował szesnaście
godzin na dobę w poszukiwaniu lepszego jutra.
Początkowo wydawało mu się, że goni za pieniędzmi. Nigdy przecież nie było ich za wiele. Ale z czasem doszedł do wniosku, że pieniądze nie wypełnią
pustki w jego sercu.
Pewnego razu, gdy po raz kolejny wrócił do Dallas, wydało mu się, że w ciemnej uliczce czai się niebezpieczeństwo. Szli za nim trzej mężczyźni. Wiedział, że zamierzają go obrabować. Miał przy sobie 60
dolarów, które zarobił w pocie czoła. Nie miał zamiaru pozwolić się okraść. Ale czy ktoś się zastanawiał,
że życie było dla niego niesprawiedliwe. Na pewno
nie ci rabusie. Dźgnęli go nożem w plecy i zostawili
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krwawiącego na ulicy. Elco nie miał żadnych dokumentów — był nielegalnym imigrantem — więc obawiał się, że zostanie odesłany do Meksyku. Tak więc
postanowił, że sam sobie poradzi. Nie miał zamiaru
się poddać — wrócić do kraju tak samo biedny, jak
wyjechał. Postanowił, że nie ucieknie z pola bitwy.
Przyjechał tu, żeby wygrać, więc wygra.
Elco znów biegł przed siebie. Mijały lata, a on
wciąż poznawał nowe miasta, nowe miejsca pracy
i nowych ludzi. Pewnego dnia spotkał Margaritę.
Jej ciemna skóra i brązowe oczy oczarowały go.
Gdy ją widział, serce biło mu żywiej, dłonie drżały,
a słowa więzły mu w gardle. Z drugiej strony, czuł
w jej obecności jakiś niewytłumaczalny spokój. Była
dla niego jak oaza w jego niespokojnym życiu.
Pobrali się w meksykańskim stanie Chihuahua,
z którego oboje pochodzili. Powrót do domu był
wielkim przeżyciem. Elco po latach zobaczył miejsce, w którym się wychował. Tutaj marzył, tutaj
przeżywał radości i smutki. Tutaj jako szesnastolatek ujeżdżał mustangi. Te młode rumaki były niesforne i buntownicze jak samo życie. To dzięki temu
zajęciu Elco stał się taki nieustępliwy i waleczny.
Ale teraz te cechy wydawały mu się bezużyteczne. Wciąż był biedny. Swoją pracą wzbogacał tych,
którzy go zatrudniali, ale sam miał ciągle puste
kieszenie, tak samo jak odczuwał pustkę w sercu.
Ten bieg wydawał się nie mieć końca. Elco ciągle
szukał, ale bez skutku.
Margarita spodziewała się właśnie dziecka, więc
udali się do Baltimore w Stanach Zjednoczonych,
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ale nie mogli znaleźć pracy, by się tam utrzymać.
Gdy dziecko przyszło na świat, nie mieli pieniędzy
nawet na mleko i pieluchy. Tonęli w długach i przygnębieniu. Elco postanowił, że muszą się przeprowadzić i szukać dalej swojego miejsca na świecie.
Wyjechali na Florydę i tam ich życie zmieniło się
na zawsze. Szczęście wreszcie zaczęło się do nich
uśmiechać. Elco i jego dwaj wspólnicy założyli firmę budowlaną. Dzięki temu Elco i Margarita mieli,
co jeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać.
Pewnego dnia Elco odkrył, że jego firma jest zadłużona na prawie milion dolarów. Ogarnęła go rozpacz. Z ludzkiego punktu widzenia nie widział wyjścia z tej sytuacji. Wielu ludzi nigdy w życiu nie widziało tylu pieniędzy. Gdzie się podziała taka suma?
Dlaczego nie zauważyli jej braku wcześniej? Jak to
możliwe, że doprowadzili firmę do takiego stanu?
Elco czuł się tak, jakby ktoś schwytał go w potrzask,
z którego nie ma ucieczki. Był bliski szaleństwa, nie
mając pojęcia, co zrobić. Ale nie poddał się.
W końcu Elco zwrócił się do Boga. W dzieciństwie regularnie uczęszczał do kościoła, ale jako nastolatek porzucił religię. W swoim dążeniu do spełnienia amerykańskiego snu zapomniał o Bogu. Zawsze wierzył, że uda mu się samemu pokierować
swoim życiem. Jednak teraz wiedział, że nie da sobie rady. Miał dosyć życia — chciał zniknąć, zasnąć
i już się nie obudzić — ale przecież miał rodzinę.
Tak więc zaczął wołać o pomoc do Boga:
— Panie, nie opuszczaj mnie. Pomóż mi znaleźć
wyjście z tej otchłani długu.
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* * *
W mieście Winter Park na Florydzie odbywała się seria wykładów ewangelizacyjnych transmitowanych drogą satelitarną, a przeznaczonych
dla hiszpańskojęzycznych mieszkańców Stanów
Zjednoczonych. Margarita uczęszczała do kościoła. Wierzyła w Boga całym sercem i wiedziała, że
tylko On może uczynić cud, by wydobyć firmę Elca
z długów. Tak więc zaprosiła Elca, by wybrał się z nią
na spotkania biblijne, zwłaszcza, że mieszkali niedaleko w mieście Jacksonville. Poczucie bezradności
wobec problemu skłoniło Elca do rozważenia tego,
co Bóg ma mu do zaoferowania, tak więc któregoś
wieczoru postanowił udać się tam.
Przesłanie, które przekazywał ewangelista tego
wieczoru, niemal idealnie pasowało do sytuacji,
w jakiej znalazł się Elco, jakby było przygotowane specjalnie dla niego. To, co usłyszał, poruszyło
jego serce do głębi. Ale ponieważ przez całe życie
walczył samotnie, i tym razem opierał się wezwaniu do zawierzenia Bogu. Wrócił do domu sfrustrowany. Obawiał się, że stracił szansę, która już się
nie powtórzy.
Następnego dnia Elco musiał wyjechać w sprawach biznesowych do miasta Savannah w amerykańskim stanie Georgia. Jadąc tam, rozmyślał
nad przesłaniem, które usłyszał poprzedniego wieczoru. Wiedział, że jeśli postanowi oddać serce Jezusowi, musi uczynić to bez zastrzeżeń. To go przerażało. Dowiedział się o dziesięcinie — wymogu
oddawania dziesiątej części dochodów na wsparcie
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dzieła Pańskiego na ziemi. Gdy pomyślał o trudnej
sytuacji, w jakiej znalazła się jego firma, uznał, że
nie może oddać Bogu ani grosza.
Elco poprosił żonę, by pojechała z nim. W drodze nie rozmawiali. Margarita nie wiedziała, o czym
tak rozmyśla jej mąż, choć widziała, że coś go trapi.
Elco zachowywał się inaczej niż zwykle. Wiedziała,
że nocą niemal nie zmrużył oka. Coś takiego nigdy
wcześniej mu się nie zdarzało. I na dodatek poprosił ją, by wybrała się z nim w długą drogę do Savannah. Miał tam coś do załatwienia, ale to była
tylko wymówka. Tak naprawdę chciał z nią porozmawiać o dziesięcinie. Czuł, że to właśnie wymóg
oddawania dziesięciny była barierą odgradzającą
go od oddania się Jezusowi. Wreszcie Elco zagadnął Margaritę o dziesięcinę.
— Dlaczego mam oddawać pieniądze Bogu? —
zapytał. — Przecież On nie potrzebuje pieniędzy
ani niczego ode mnie.
Margarita sięgnęła do schowka po Biblię i przeczytała radę, którą apostoł Paweł skierował do swojego ucznia Tymoteusza:
— „Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego
też niczego wynieść nie możemy. (...). A ci, którzy
chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła,
i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości,
które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary
i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia” (1 Tm
6,7.9-10). Wiesz, kochanie, ci, którzy nie są chrze127

ścijanami, mają materialistyczny światopogląd —
powiedziała. — Mierzą oni sukces stanem posiadania. Apostoł Paweł ostrzegał przed hołdowaniem
takim wartościom. Napisał, że nie możemy niczego
zabrać ze sobą, odchodząc z tego świata, a umiłowanie pieniędzy doprowadziło wielu ludzi do ruiny.
Te słowa wywarły duże wrażenie na Elcu.
W ostatnich tygodniach podobne myśli wielokrotnie przychodziły mu do głowy. Zrozumiał, że nie licząc się z realiami finansowymi, popadł w straszliwe problemy. Jednak chciał wiedzieć, dlaczego
ktokolwiek miałby oddawać pieniądze Bogu.
Margarita czytała kolejne fragmenty z Biblii,
tym razem z Księgi Psalmów:
— „Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat
i ci, którzy na nim mieszkają. (…). Mój bowiem jest
wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach.
Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci
o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia” (Ps
24,1; 50,10-12). Bóg jest właścicielem wszystkiego i niczego od nas nie potrzebuje — powiedziała. — Gdyby czegoś potrzebował, nie musiałby nas
o to prosić.
Te fragmenty Księgi Psalmów dały Elcowi
do myślenia. Margarita czytała jednak dalej:
— „Zabronię (...) szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez
owocu — mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody
będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym — mówi Pan Zastępów” (Ml 3,11-12).
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Długi niszczyły firmę Elca. Im więcej pracował,
aby spłacić wierzycielom to, co był im winny, tym
bardziej pogrążał się w długach. Jednak we fragmencie Pisma Świętego, który przeczytała Margarita, Wszechmogący obiecywał, że nie dopuści, by
trud tych, którzy Mu zaufali, szedł na marne. Gdyby
Pan spełnił tę obietnicę dla Elca, jego firma zaczęłaby prosperować. Jednak teraz firma generowała
straty. Brak efektywności pożerał owoce jego trudu. Do tej pory Elco nie miał pojęcia, dlaczego tak
się działo. Margarita odpowiedziała na jego pytanie dotyczące tej Bożej obietnicy, czytając wersety poprzedzające te, które przeczytała wcześniej:
— „Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy
mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały
naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza,
aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi Pan Zastępów —
czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję
na was błogosławieństwa ponad miarę” (Ml 3,8-10).
Elco zadrżał. Choć nie chciał tego przyznać,
prawda była oczywista. Nie oddając Bogu dziesięciny, okradał Go. To był klucz do całej sprawy —
wyjaśnienie jego ciągłych porażek. I co miał teraz
do zaoferowania Bogu? Nic. Tylko długi, rozpacz
i przygnębienie.
Międzystanowa autostrada nr 95 ciągnęła się
bez końca. W obie strony mknęły tysiące samochodów. Krajobraz był piękny, jak żywy obraz namalo129

wany barwami przyrody. Jednak Elco ledwie zwracał na to uwagę. Myślał intensywnie: Skoro Pan jest
właścicielem wszystkiego i niczego nie potrzebuje,
dlaczego nakazuje ludziom oddawać dziesiątą część
ich dochodów? Był bliski odpowiedzi na to pytanie.
Fakt, iż Bóg posiada wszystko, w tym także dobra, które oddał w nasze ręce, nie jest teorią czy
założeniem filozoficznym. Jest to rzeczywistość.
Jednak jedynym sposobem, w jaki możemy odnieść
się do tej rzeczywistości, jest oddawanie Stworzycielowi dziesiątej części wszystkiego, co On nam
powierza. Uznanie tego faktu w ten konkretny sposób — przez oddawanie dziesięciny — stawia nas
w kręgu Bożej ochrony. Zaprzeczanie mu wydaje
nas na pastwę nieefektywności, która wprowadza
rozkład w nasze życie.
W umyśle Elca rozgorzała walka. Serce mówiło mu: Zaufaj Panu. Ale rozum krzyczał: Co Bóg ma
do tego, co zarobiłem dzięki mojej pracy i determinacji?
Margarita przerwała bieg jego myśli, czytając
kolejny fragment Pisma Świętego:
— „Niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim (...). Obyś nie powiedział w sercu: »To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo«. Pamiętaj o Panu, Bogu twoim,
bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa” (Pwt
8,14.17-18 BT).
To niesamowite, jak przez swoje Słowo Bóg odpowiada na pytania rodzące się w sercach ludzi.
Teraz Elco nie miał wątpliwości. Wiedział, że musi
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podjąć decyzję i to jednoznaczną. Musi powierzyć
Jezusowi swoje serce, ciało, pracę i pieniądze.
Elco zatrzymał się na stacji benzynowej, by zatankować samochód. Gdy ruszali ze stacji, powiedział:
— Wracajmy do Jacksonville. Nie chcę opuścić
wieczornego wykładu biblijnego.
* * *
W drodze powrotnej Elco miał czas, by przemyśleć wiele spraw. Wcześniej Bóg był dla niego tylko słowem i znakiem krzyża wykonywanym w kościele czy w chwilach zagrożenia. W swoim duchowym życiu był sam. Zawsze parł naprzód. Nie miał
czasu dla Pana.
Przesłanie, które usłyszał poprzedniego wieczoru, dotyczyło także tego. Ewangelista powiedział wtedy:
— Zostaliśmy stworzeni przez Boga i nie będziemy szczęśliwi, póki nie przyjdziemy do Niego.
Z dala od Niego możemy się trudzić, spieszyć, pracować — starać się ze wszystkich sił i nawet wiele
osiągnąć, ale nigdy nie będziemy szczęśliwi i zawsze będziemy się czuli puści i niezadowoleni z życia. Potrzebujemy Boga. Nawet jeśli o tym nie wiemy, potrzebujemy Go. Przyjdźcie dzisiaj do Jezusa.
Powierzcie Mu swoje marzenia, plany, dokonania,
a wszystko zacznie nabierać sensu.
Elco uważnie patrzył na drogę, ale po jego policzkach popłynęły łzy. Margarita nie odezwała się
ani słowem. Uszanowała milczenie jej ukochanego
męża. Wiedziała, że Duch Święty poruszył jego serce. Od dawna modliła się o ten cud.
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Margarita już wcześniej przyjęła Chrystusa jako
swego Zbawiciela i została ochrzczona, ale jej szczęście nie było pełne. Każdego dnia prosiła, by Bóg
poruszył serce jej męża. Początkowo Elco opierał
się. Nie chciał nic słyszeć o ewangelii. Potem stał się
obojętny, co nie było w niczym lepsze od poprzedniej postawy. Teraz zobaczyła dokonujący się cud.
Elco zaczął się zmieniać. Zaczął dociekać przyczyny niepowodzenia w biznesie i doszedł do wniosku, że był nią brak obecności i błogosławieństwa
Pana w jego życiu.
Jezus powiedział, że mądrzy ludzie — ci, którzy
słuchają Jego słowa i wykonują je — są jak ci, którzy budują dom na skale. To, co budują, wytrzyma
próbę życiowych burz. Natomiast głupi — ci, którzy
słuchają Jego słowa, ale nie wykonują go — są jak
ci, którzy budują dom na piasku (zob. Mt 7,24-26).
Różnica między budowaniem na skale a budowaniem na piasku jest podobna do różnicy występującej między pełnią a pustką, nadzieją a rozpaczą, zwycięstwem a klęską. Budowanie na skale
oznacza uznawanie ograniczeń stworzonych istot
i akceptowanie Boga jako tego, któremu zawdzięczamy życie. Budowanie na piasku oznacza usuwanie Stwórcy z kręgu zainteresowania i realizowanie własnych egoistycznych planów. Oznacza ciągłe szukanie, bieg i działanie, które nie prowadzą
do żadnego celu.
Elco miał do wyboru tylko dwie możliwości. Mógł
wybrać skałę albo piasek. Musiał podjąć decyzję.
* * *
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O godzinie 20.00 Elco i Margarita weszli do kościoła. Z przodu sali rozstawiony został duży ekran.
Wykład ewangelizacyjny transmitowano na żywo
z miasta Orlando na Florydzie.
Elco miał przeczucie, że to będzie ważny wieczór. Nie chciał uronić ani jednego słowa z wykładu.
Przesłanie wydawało się być przeznaczone specjalnie dla niego. Kaznodzieja przeczytał werset
z ewangelii:
— „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33). Wszystko inne…? Co to znaczy? Wersety poprzedzające zacytowany fragment tekstu
zawierają odpowiedź: „Nie troszczcie się więc i nie
mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić?
albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego
wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”
(Mt 6,31-32). Bóg nie mówi, że ludzie nie powinni
pracować w celu zarabiania na utrzymanie. Mówi,
że jeśli na pierwszym miejscu będą stawiać swoje
potrzeby i zapominać o Nim, wówczas ich wysiłki
okażą się bezowocne.
Kaznodzieja wezwał słuchaczy, by uczynili Pana
podstawą swoich planów i zamierzeń. On jest Skałą.
Gdy jesteśmy w porządku wobec Boga, wszystko
inne będzie na swoim miejscu i będzie miało sens.
Na to wezwanie Elco zadrżał. Na ekranie widniała twarz kaznodziei. Elco pochylił głowę. Czuł
się tak, jakby ta twarz z ekranu patrzyła wprost
na niego i jakby ten wzrok przenikał do jego serca.
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Duch Święty znowu działał na niego — błogosławiony Duch Boży, który niestrudzenie nas wzywa.
Skała albo piasek. Pełnia albo pustka. Co ma wybrać? Kaznodzieja wezwał tych, którzy zapragnęli
powierzyć swoje życie Jezusowi, by powstali i wyszli do przodu. Elco przestał się opierać. Poddał się.
Powierzył swój los Chrystusowi. Otarłszy łzy, wstał
i wyszedł przed zgromadzenie.
* * *
Była północ. Elco modlił się. Opowiedział Bogu
historię swojego życia, swoich frustracji i porażek.
Duch Święty wlał otuchę w jego serce i Elca ogarnął nieopisany pokój.
Nadal miał blisko milionowy dług do spłacenia. Jednak wcześniej myśl o długu nie pozwalała mu zasnąć. Przewracał się z boku na bok, bił się
z myślami, próbował znaleźć wyjście z sytuacji. Tej
nocy zaś było inaczej. Gdy skończył się modlić, zasnął. Aniołowie czuwali nad nim, a inni aniołowie
zaczęli działać, by przygotować wyjście z trudności
dla człowieka, który zaufał Zbawicielowi.
Rankiem zatelefonował do Elca jeden z członków miejscowego zboru chory na raka. Jego głos
brzmiał słabo, ale był pełen pokoju i pewności.
— Elcu, bez względu na wszystko pamiętaj, że
będzie dobrze. Po prostu ufaj Bogu.
Elco przeraził się. Nikt nie wiedział o trudnej
sytuacji jego firmy. Skąd ten człowiek dowiedział
się, że Elco ma kłopoty? Elco musiał się jeszcze dużo
nauczyć o Bożych tajemnicach. Był zaledwie nowonarodzonym dzieckiem w sprawach duchowych.
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Pod koniec tygodnia Elco odłożył dziesięcinę
z uzyskanego dochodu. £atwo jest mówić, że Bóg
jest właścicielem wszystkiego, ale działać zgodnie
z tym stwierdzeniem wymaga autentycznej wiary.
Elco wiedział, co mówi Pismo Święte, i postanowił
sprawdzić realność Bożych obietnic. To był krok
wymagający zaufania i Elco ten krok wykonał. Postawił Pana na pierwszym miejscu w swojej hierarchii wartości i zaufał, że zgodnie z biblijną obietnicą Zbawiciel zatroszczy się o wszystko, czego on,
człowiek, potrzebował.
* * *
Był poniedziałek. Zaczynał się nowy tydzień
pracy z nowymi wyzwaniami i trudem. Ale Elco nie
był już sam. Jezus był przy nim. Elco nie widział Go
i nie mógł Go dotknąć, ale był przekonany o Jego
obecności. Widział Go oczyma wiary.
Elco odebrał telefon od dobrego znajomego.
Ten powiedział mu, że polecił go jako budowniczego rezydencji dla wysokiej rangi wojskowego.
Elco natychmiast odmówił. Był przerażony. Jego
firma nie dysponowała odpowiednim kapitałem,
by podjąć się tak kosztownego zlecenia. Uznał, że
nie byłoby mądrze podpisywać kontrakt, nie będąc
pewnym, czy podoła się jego realizacji.
Jednak znajomy nalegał, aby Elco przyjął to
zlecenie, więc budowniczy pojechał do niego, by
omówić sprawę. Na miejscu okazało się, że gotowy
kontrakt czeka na jego podpis. Zlecenie było warte
kilka milionów dolarów, a zaliczka w pełni wystarczyła, aby pokryć wszystkie zobowiązania firmy. To
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był naprawdę bardzo korzystny kontrakt i do tego
ubezpieczony tak, iż nie sposób było na nim stracić.
Gdy Elco podpisał umowę i znalazł się na zewnątrz, podniósł oczy do nieba i dziękował Bogu.
Jego obietnica była niezawodna! Nikt, kto szczerze
powierzył siebie Jezusowi, nie zawiódł się na Nim.
Gdy obietnice Pana nie spełniają się, wina nie leży
po stronie Boga. On jest doskonały, więc takie same
są też Jego obietnice. To ludziom zdarza się błądzić. To ludzie wikłają się w sidła zwątpienia i niewiary, a potem cierpią i rozpaczają, ścigając ułudę
swego egoizmu.
Elco wyzwolił się z tego błędnego koła. Stał się
nowym człowiekiem. Słońce nowego dnia zajaśniało w jego życiu. Od tej pory towarzyszyły mu szczęście i powodzenie.
* * *
Atlanta to piękne i majestatyczne amerykańskie
miasto — rodzinne miasto Martina Luthera Kinga.
Głosiłem ewangelię w Atlancie, a za pomocą technologii satelitarnej przesłanie było transmitowane
na cały kraj. Tysiące ludzi słuchały dobrej nowiny
o Jezusie. To wspaniałe, że ewangelię można dziś
rozgłaszać tak łatwo i skutecznie.
Siedziałem na podwyższeniu i przyglądałem się
ludziom wchodzącym do sali. W pewnej chwili ujrzałem barczystego i ciemnowłosego mężczyznę
o twarzy naznaczonej trudami życia. Jednak, gdy
mówił, jego głos brzmiał delikatnie, a oczy wyrażały pokój i zaufanie do Chrystusa. To był kolejny cud
łaski. Tak, to był bohater tego opowiadania — Elco.
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Rozdział 9

AIDS.
Odliczanie

N
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iestety, ma pani AIDS.
Krótkie i rzeczowe zdanie wypowiedziane
przez lekarza wprawiło Lucíę w osłupienie.
Była cenioną prawniczką, kulturalną i inteligentną
kobietą przyzwyczajoną już do rozwiązywania poważnych życiowych problemów. Jednak pod wpływem tej informacji straciła panowanie nad sobą
i wybiegła z gabinetu lekarza jak oparzona.
Mogła domyślać się wszystkiego, tylko nie
tego. Była wierną i uczciwą żoną, a jako adwo-
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kat pomagała ludziom. Dlaczego spotkało ją takie nieszczęście? Biegła tak długo, aż znalazła się
na brzegu oceanu.
Gdy była małą dziewczynką, lubiła spacerować
po plaży boso, czując piasek pod stopami. Teraz
nawet to nie było w stanie jej uspokoić.
— To niemożliwe! — krzyczała.
Nie chciała płakać, ale jej serce wzbierało jak
wulkan gotowy wybuchnąć, a myśli wirowały jak trąba powietrzna, więc łzy same napłynęły jej do oczu
i spłynęły po policzkach.
— To niemożliwe! — krzyknęła znowu.
Szum fal zabrał jej krzyk w głębię oceanu. Mewy
unosiły się w powietrzu jak anioły śmierci gotowe
pożreć jej ciało. Tak się czuła — jakby już była martwa.
Chodziła po plaży i płakała. Czuła, że umiera,
a winę za to ponosił nie kto inny, jak jej mąż.
Do głowy przyszedł jej straszliwy pomysł. Gdyby
rzuciła się z klifu, mogłaby natychmiast zakończyć
ten dramat. I tak była skazana na śmierć.
Odsunęła od siebie tę myśl i pobiegła pamięcią
w przeszłość. Przypomniała sobie, jak stała na balkonie swojego rodzinnego domu i z ożywieniem wołała do młodego mężczyzny stojącego na dole słowami wiersza, którego nauczyła się w dzieciństwie:
Odejdź spod mego okna, szalony młodzieńcze!
Matka ma nie cierpi cię, podobnie jak ja!
Na to Ricky odpowiedział jej słowami tego samego wiersza:
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Jutro rano zbudzisz się, płacząc za tym,
Który nie został twym mężem, chłopcem
lub kochankiem.
Ale miłował cię najwięcej, i to tylko się liczy!
Ich narzeczeństwo było burzliwe. Jej rodzice nigdy nie zaakceptowali Ricky’ego i mieli wszelkie powody ku temu, by sprzeciwiać się związkowi ich córki
z nim. Długowłosy młodzian z tatuażami na ramionach nie miał ambicji i trawił swą młodość w barach.
Jednak upór Ricky’ego zwyciężył. Nikt już nie
był w stanie odwieść Lucíi od poślubienia go. Rzuciła się w wir, pomimo rad i ostrzeżeń rodziców,
krewnych i przyjaciół.
Pierwsze tygodnie małżeństwa były wspaniałe,
ale miesiąc miodowy szybko się skończył. Gdy młoda para wróciła do rzeczywistości codziennego życia,
oczy zaczęły się im otwierać na dzielące ich różnice.
Lucía rozwijała się zawodowo jako prawniczka w dużej
międzynarodowej firmie. Ricky nie miał celu w życiu.
Swoje porażki usprawiedliwiał słowem przeznaczenie, i godzinami przesiadywał w barach, twierdząc,
że w ten sposób szuka pracy. Nie dawał ani grosza
na utrzymanie domu i pił, gdy tylko miał pieniądze.
Lucía podejrzewała, że Ricky sięga także po narkotyki.
Większość kobiet miałaby dość powodów, by zerwać taki bezsensowny związek. Lucía chciała być lepsza. Miała głębokie religijne przekonania i wierzyła, że
małżeństwo jest związkiem na całe życie. Była gotowa
znosić konsekwencje swojego błędu po kres swoich dni.
* * *
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Lucía siedziała na skale, wsłuchując się w huk fal
i przypominając sobie sceny ze swojego życia z Rickym.
W jej sercu wzbierał gniew. To, co ją spotkało z jego
strony, było rażącą niesprawiedliwością. Jeśli chciał
żyć bezmyślnie i umrzeć wskutek swojego nierozsądnego postępowania, to jego sprawa — niech ponosi
konsekwencje. Ale nie miał prawa ją zarazić. Patrząc
w morze, znowu zaczęła płakać.
Kilka godzin później wróciła do domu. Postanowiła definitywnie zakończyć chory związek, w wyniku którego została zarażona nieuleczalną chorobą.
Ricky siedział w salonie i czekał na nią. Gdy weszła,
zobaczył wściekłość w jej oczach. Przeraził się. Nigdy
wcześniej nie widział u niej takiego wyrazu twarzy.
Ricky od miesięcy wiedział, że jest chory. Dlatego nalegał, by Lucía poszła do lekarza. Jej opóźniający się powrót uświadomił mu, że dowiedziała
się, iż także jest zarażona.
Z płaczem rzucił się jej do kolan:
— Przebacz mi! Zniszczyłem ci życie! Przebacz mi!
To była kropla, która przelała czarę. Czy on sądził, że
jeśli poprosi o przebaczenie, wszystko wróci do normy?
Lucía zagotowała się z odrazy i nienawiści. Wywiązała
się straszliwa awantura. Im więcej Ricky płakał i błagał
o wybaczenie, tym większą czuła do niego nienawiść.
Lżyła go najgorszymi słowami, jakie przychodziły jej
do głowy, jakby chciała wraz z nimi wyrzucić z siebie
przeklętego wirusa, który zakaził jej organizm.
Nagle zupełnie straciła panowanie nad sobą.
Pobiegła do sypialni, chwyciła pistolet, który trzymała w szafce nocnej, i wystrzelała w Ricky’ego
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wszystkie naboje. Potem wyszła z domu i błąkała
się bez celu po ulicach przez całą noc.
O świcie znowu siedziała na skale nad brzegiem
oceanu. Tam aresztowała ją policja.
* * *
Kolejne miesiące były dla niej bolesne. Pogarszający się stan zdrowia Lucíi był tylko jednym z wielu problemów, które piętrzyły się przed nią jak góry.
Proces sądowy wyczerpał ją emocjonalnie. Nocami śniły się jej straszliwe koszmary. Przytłaczał ją
ciężar poczucia winy. Wskutek tego nie miała siły
bronić się przed chorobami, które atakowały jej organizm w wyniku osłabienia odporności.
W takich okolicznościach do Lucíi dotarło Słowo Boże i poruszyło jej serce. Jej pierwszy kontakt
z Biblią miał miejsce w więzieniu. Wczesnym rankiem usłyszała w radiu ewangelistę mówiącego
o Marii Magdalenie.
Gdy Marię Magdalenę przyłapano na cudzołóstwie, religijni ludzie przywlekli ją na dziedziniec
świątyni, by ją tam ukamienować za grzech. Z ludzkiego punktu widzenia nie było już dla niej ratunku.
Była skazana. Ale sytuacje beznadziejne dla człowieka są dla Boga okazją do działania. Spokojny i opanowany Jezus odprawił jej oskarżycieli z niczym. Potem spojrzał na nią z miłością i powiedział, że jej nie
potępia: „Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,11).
Te słowa wyrwały Lucíę z odrętwienia. Następnego dnia poprosiła o Biblię i zaczęła ją czytać. Gdy
została zwolniona z aresztu za kaucją, nie przestała
czytać świętej księgi.
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Pewnego dnia Lucía poznała Ricarda. Znał dobrze Pismo Święte i zaoferował jej pomoc w studiowaniu Słowa Bożego. Dzień po dniu kobieta skazana na śmierć odkrywała nadzwyczajne prawdy.
Zbliżał się czerwiec i wkrótce miał się rozpocząć
proces Lucíi. Prokurator okręgowy oświadczył, iż
będzie się domagał najwyższego wymiaru kary. Jej
obrońca starał się łagodzić jej obawy:
— Sędzia weźmie pod uwagę fakt, iż popełniłaś
zabójstwo w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami.
Jednak Lucía martwiła się z każdą chwilą coraz bardziej. Przyszłość wydawała się jej beznadziejna. Nawet
jeśli zostałaby uniewinniona na procesie, i tak jej dni
były policzone, bo nie było lekarstwa na jej chorobę.
* * *
Któregoś popołudnia, gdy Lucía studiowała Biblię z Ricardem, zaczęli rozmawiać o procesie, który miał się rozpocząć za kilka dni.
— Czy wiesz, że Pismo Święte mówi także o sądzie? — zapytał Ricardo.
— Tak, wiem — odpowiedziała. — Wiem, że staniemy przed sądem ostatecznym, i to mnie przeraża, gdyż dopuściłam się strasznej rzeczy.
— Ale nie musisz się bać — pocieszył ją Ricardo. — Jezus jest twoim obrońcą, a On nigdy nie
przegrywa. Jednak mam na myśli nie sąd ostateczny, który nastąpi, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie. Wtedy odbędzie się tylko wykonanie wyroku
na tych, którzy zostaną uznani za winnych. Wtedy też wszyscy usprawiedliwieni otrzymają życie
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wieczne, ale ci, którzy odrzucili Zbawiciela, zginą
na wieki. Jednak zanim nastąpi wykonanie wyroku, musi się odbyć sąd, który starannie zbada każdy przypadek, jeden po drugim.
— Czy to znaczy, że przed powtórnym przyjściem Pana odbędzie się proces sądowy?
— Właśnie tak. W Słowie Bożym czytamy: „Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby
każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane
w ciele, dobre czy złe” (2 Kor 5,10).
— Skoro chodzi tu o nasze wieczne przeznaczenia, dobrze byłoby wiedzieć, kiedy ten sąd nastąpi
— powiedziała Lucía.
— Bóg objawił datę rozpoczęcia tego sądu, ale
niewielu ludzi o tym wie — odpowiedział Ricardo. —
Data jest podana w Piśmie Świętym, ale żeby to zrozumieć, trzeba z pokorą studiować biblijne proroctwa.
— Wyjaśnisz mi to?
— Oczywiście. Zacznę od tego, co napisano
w Apokalipsie Jana, ostatniej księdze Biblii: „Widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba,
który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować
mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym
głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż
nadeszła godzina sądu jego” (Ap 14,6-7).
— Nadeszła godzina sądu?
— Tak, nadeszła.
— Czy to znaczy, że ten sąd trwa teraz?
— Właśnie.
— Skąd o tym wiesz?
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— Ten werset, który przeczytałem, pochodzi
z Apokalipsy Jana, ostatniej księgi Biblii. Aby zrozumieć Apokalipsę Jana, musimy ją czytać w świetle proroctw starotestamentowych. Aby wiedzieć,
kiedy rozpoczął się sąd, musimy sięgnąć do historii
Izraela, starotestamentowego ludu Bożego.
— Czy Izraelici mają coś wspólnego z tym sądem? — zapytała Lucía.
— Izraelici mieli ustanowione przez Boga święto zwane Dniem Pojednania (Dzień Przebłagania,
Sądny Dzień). Żydzi obchodzą je do dziś i nazywają Jom Kippur, co dosłownie znaczy dzień zakrycia.
Słowo zakrycie zawiera znaczenie przebaczenia,
ułaskawienia. W Dniu Pojednania Izraelici mieli odnowić swoje poświecenie dla Boga i potwierdzić
skruchę, aby otrzymać przebaczenie i oczyszczenie. „W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich
waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed
Panem” (Kpł 16,30). W tym dniu najwyższy kapłan
krwią ofiarnego zwierzęcia dokonywał oczyszczenia
świątyni. A w Nowym Testamencie czytamy: „Jest
więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś
rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale
do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami
przed obliczem Boga” (Hbr 9,23-24). Jeśli uważnie
przeczytasz te wersety, dojdziesz do wniosku, że
w niebie znajduje się prawdziwa świątynia. Izrael144

ska świątynia na ziemi była jedynie miniaturowym
schematem tej niebiańskiej.
— To zaskakujące. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że w niebie jest jakaś świątynia — powiedziała
zaintrygowana Lucía.
— Wielu ludzi jest tym zaskoczonych, ale Słowo
Boże mówi wyraźnie, że w niebie znajduje się świątynia. Teraz rozważ to, Lucío — skoro dzień oczyszczenia świątyni izraelskiej był dniem sądu dla Izraelitów,
to czy nie jest sensowne, iż dzień oczyszczenia niebiańskiej świątyni jest dniem sądu dla całej ludzkości?
— A czy Biblia mówi coś o oczyszczeniu niebiańskiej świątyni?
— Owszem, tak — odpowiedział Ricardo. — No
i oczywiście data rozpoczęcia oczyszczenia świątyni
w niebie jest datą rozpoczęcia sądu nad ludzkością.
— A gdzie jest podana ta data? Przeczytaj mi,
chcę to wiedzieć.
Ricardo otworzył Księgę Daniela i przeczytał werset:
— „I rzekł mu: »Aż do wieczora i do poranku dni
dwa tysiące trzysta, a będzie oczyszczona świątynia«” (Dn 8,14 BJW).
— Chwileczkę! — powiedziała Lucía. — Skąd
wiesz, że ten werset dotyczy niebiańskiej świątyni?
— To proste. Izraelska świątynia była oczyszczana
co roku. Jednak ten werset mówi o jedynym w swoim
rodzaju oczyszczeniu. O tym samym jest mowa w Liście do Hebrajczyków: „Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz
za nami przed obliczem Boga; i nie dlatego, żeby wie145

lekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż
w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie
samego siebie” (Hbr 9,24-26).
— No dobrze — przyznała Lucía. — Rozumiem,
że jest tu mowa o jednym oczyszczeniu i niewątpliwie odnosi się to do niebiańskiej świątyni.
— Wróćmy zatem do proroctwa Daniela. Czytamy
tam, że po dwóch tysiącach trzystu proroczych dniach
świątynia zostanie oczyszczona. Jeśli znajdziemy datę
wyznaczoną przez koniec tego okresu, będziemy wiedzieli, kiedy świątynia miała zostać oczyszczona, czyli
kiedy rozpoczął się sąd nad ludzkością.
— To fascynujące! — rzekła Lucía. — Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o tym proroctwie?
— Księga Liczb 14,34 i Księga Ezechiela 4,4-6
wskazują, że w symbolicznych proroctwach Biblii
dzień reprezentuje rzeczywisty rok — powiedział
Ricardo. — Innymi słowy, 2300 proroczych dni to
2300 rzeczywistych lat. Aby dowiedzieć się, kiedy
skończył się ten okres, musimy wiedzieć, kiedy się
zaczął. To proroctwo zostało dane prorokowi Danielowi z następującą wskazówką: „Widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą; ale
ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu
dniach” (Dn 8,26). Daniel napisał, że gdy otrzymał
tę wizję i ostrzeżenie, zemdlał i chorował przez kilka
dni, i był zaniepokojony widzeniem i nie rozumiał go
(zob. Dn 8,27). W następnym rozdziale Księgi Danie146

la czytamy, że prorok modlił się do Boga w związku
z proroctwem z 8. rozdziału tej księgi. Daniel powiada, że w wyniku tej modlitwy anioł Gabriel został
przysłany do niego i powiedział mu: „Gdy zacząłeś
zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem,
aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc
na słowo i zrozum widzenia! Siedemdziesiąt tygodni
wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie
wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie
i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto
wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu
tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie
zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy,
zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego
koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia
zniesie ofiary krwawe i z pokarmów” (Dn 9,23-27).
— Szczerze mówiąc, nie rozumiem ani słowa
z tego, co przeczytałeś.
— Nie martw się, wszystko ci wyjaśnię — odpowiedział Ricardo. — Wersety, które przed chwilą
przeczytałem, zawierają wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia tego proroctwa. Oto cztery
najważniejsze punkty. Po pierwsze, według tego, co
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przeczytaliśmy, proroczy okres 2300 lat rozpoczął
się, gdy wydano rozkaz dotyczący ponownej odbudowy Jeruzalemu. Historyczne zapisy świadczą, że
król perski Artakserkses wydał taki rozkaz w 457
roku p.n.e. Właśnie wtedy rozpoczął się ten proroczy okres. Po drugie, proroctwo mówi, że od 457
roku p.n.e. do Pomazańca-Księcia upłynie siedem
tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. W sumie to 69
proroczych tygodni, czyli 483 rzeczywiste lata. Słowo
przetłumaczone jako Pomazaniec dosłownie znaczy
Namaszczony i odnosi się do Mesjasza, Jezusa, który został namaszczony przez Ducha Świętego przy
chrzcie. Jeśli zaczniemy liczyć od 457 roku p.n.e. i dodamy do tej daty 483 lata, dojdziemy do 27 roku n.e.
— roku, w którym zgodnie z zapisami historycznymi
Chrystus został ochrzczony (zob. £k 3,1-3.21-22). Czy
widzisz, jak dokładnie wypełniło się to proroctwo?
— Tak, to niesamowite! Mów dalej — odpowiedziała Lucía.
— Dobrze, do rzeczy więc. Po trzecie, proroctwo
podkreśla szczególnie ostatni, 70. tydzień, to znaczy lata 27-34 n.e. — od chrztu Jezusa do ukamienowania Szczepana, gdy na szerszą skalę zaczęto
głosić ewangelię poganom. Wtedy to dobiegł końca okres próby wyznaczony narodowi żydowskiemu. Anioł wyjaśniający Danielowi to proroctwo powiedział: 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi.
— To także zdumiewające! — powiedziała Lucía.
Ricardo uśmiechnął się i powiedział:
— To jeszcze nie wszystko. Po czwarte, proroctwo stwierdza, że w połowie ostatniego tygodnia,
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a więc w 31 roku n.e., Pomazaniec-Książę zniesie
ofiary krwawe i z pokarmów. Ta część proroctwa wypełniła się, gdy Chrystus został ukrzyżowany. Wraz
z Jego śmiercią symboliczne ofiary składane przez
Izraelitów wypełniły swoją funkcję i przestały być
potrzebne. Historia potwierdza, że ukrzyżowanie
Jezusa przypadło właśnie w środku tego ostatniego siedmioletniego okresu.
— To proroctwo wypełniło się w każdym szczególe — powiedziała Lucía.
— To prawda. Aż dotąd wszystko wypełniło
się tak, jak zostało przepowiedziane. Zdumiewające jest to, że Daniel otrzymał to proroctwo niemal sześć wieków przed narodzeniem Chrystusa,
a mimo to wypełniło się ono tak dokładnie.
— A co z okresem 2300 lat? Dokąd sięga ten
okres? Kiedy się wypełnił?
— Teraz uważaj. Gdy dodamy resztę z 2300 lat,
pozostałą po odjęciu owych 490 lat, wówczas okazuje się, że ten bardzo długi okres 2300 lat kończy
się w 1844 roku n.e. To znaczy, że według proroctwa oczyszczenie niebiańskiej świątyni miało się
rozpocząć w 1844 roku. Wtedy to miał się rozpocząć wielki sąd nad ludzkością.
— To brzmi bardzo przekonująco i poważnie.
Ludzie powinni się o tym dowiedzieć — powiedziała Lucía.
— Masz rację — przyznał Ricardo. — Nie mówimy o czymś, co ma dopiero nastąpić. Według biblijnego proroctwa proces określania przeznaczenia
ludzkości trwa od 1844 roku!
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ni w niebie? Podziękuj Mu jeszcze dzisiaj, że jest Twoim przyjacielem i będzie Twym
obrońcą, kiedy Twoje imię pojawi się na sądzie Bożym.

— To dlatego anioł w Apokalipsie Jana ogłasza,
że nadeszła godzina sądu Bożego.
— Właśnie tak. Zwróć uwagę, że ten anioł leci,
co oznacza prędkość. To przesłanie jest pilne i doniosłe. Nie ma czasu do stracenia. Zauważ też, że
przesłanie jest przekazywane donośnym głosem.
Nie wolno go ignorować. Musi ono zostać przekazane całemu światu, aby wszyscy ludzie mogli
z niego skorzystać.
— Zawsze myślałam, że sąd Boży to coś, co wiąże się z plagami i katastrofami, które nastąpią przed
powtórnym przyjściem Jezusa — powiedziała Lucía.
— Wielu ludzi tak właśnie myśli — odpowiedział Ricardo. — Owszem, Biblia zapowiada plagi
ostateczne. Jednak są one jedynie jednym z wyników sądu — są częścią wyroku, kary. Nie one jednak są istotą sądu Pańskiego. Sąd Boży to proces,
w którym sprawa każdego człowieka rozpatrywana
jest jako indywidualny przypadek. W tym procesie
uczestniczą Sędzia, Obrońca, prokurator, świadkowie i rozpatrywane są dowody. Posłuchaj, jak prorok Daniel opisał scenę sądu Bożego: „Postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak
śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron
jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed
niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy
razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd
i otworzono księgi” (Dn 7,9-10).
W sercu Lucíi mieszały się sprzeczne odczucia
— smutek, szczęście, zaskoczenie, fascynacja, zdzi151

wienie i lęk, który przyćmiewał radość z poznanej
prawdy. Spędziła z Ricardem dwie godziny na studiowaniu proroctw o sądzie. W tym czasie, zagłębiając się we wspaniałe prawdy Biblii i ucząc się ich,
zapomniała o swoim życiowym dramacie. Czekał ją
sąd na tej ziemi. Przed ludzkim sądem miała zdać
sprawę ze zbrodni, którą popełniła.
Ricardo zauważył jej smutek.
— Posłuchaj tej obietnicy: „Dzieci moje, to wam
piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył,
mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który
jest sprawiedliwy” (1 J 2,1).
— Dziękuję ci — powiedziała Lucía, usiłując powstrzymać łzy.
— Lucío, Jezus jest twoim obrońcą — powiedział Ricardo. — Czy wierzysz w to? Czy chcesz Mu
powierzyć swój los? U Boga wszystko jest możliwe. Nie musisz się obawiać ludzi. Skoro Chrystus
jest po twojej stronie, to czego miałabyś się bać?
Klęknęli razem i modlili się. Gdy Ricardo się modlił, Lucía czuła, jakby niewidzialna ręka dotknęła jej
głowy i jakieś ciepło rozlało się po jej ciele. Potem
odczuła spokój i przebaczenie.
* * *
Podczas pierwszego procesu Lucíi została ona skazana na kilka lat pozbawienia wolności. Jej adwokat
wniósł apelację od wyroku. Czekając na rozprawę, została zwolniona z aresztu. Zamiast do sądu trafiła do szpitala. Zwykłe przeziębienie przeszło w zapalenie płuc. Przyjaciele i bliscy odwiedzali ją, by dodawać jej otuchy, ale
jej serce było tak pełne pokoju, że to ona ich pocieszała.
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— Co się z tobą stało? — zapytała przyjaciółka,
gdy zastała ją w tak optymistycznym usposobieniu.
— Poznałam Jezusa — powiedziała Lucía
i uśmiechnęła się radośnie.
Z dnia na dzień Lucía gasła w oczach. Pokochała niewłaściwego człowieka i, działając w afekcie,
popełniła zbrodnię, która została wpisana w historię jej życia. Jednak ważniejsze jest to, że ostatnią
kartę tej historii Lucía zapisała skruchą, wyznaniem
grzechów i ich przebaczeniem.
Zanim straciła przytomność, powiedziała pastorowi:
— Widzę Boga siedzącego na tronie. Aniołowie w świetlistych szatach usługują Mu. Księga jest
otwarta, a Jezus swoją krwią pisze: Lucía, moja kochana córka, została uniewinniona.
* * *
Mam takie marzenie. W tym marzeniu idę ulicą
Nowego Jeruzalem. Jestem oszołomiony i olśniony.
Moje serce wzbiera wdzięcznością dla Boga. Nie zasłużyłem na to, by tu być. Jestem tu tylko dzięki łasce Chrystusa. Nigdy nie znajdę właściwych słów, by
dostatecznie wyrazić Mu moją miłość i wdzięczność.
Nagle podchodzi do mnie kobieta w białej szacie z wieńcem zwycięstwa na głowie. Jej oczy jaśnieją światłem odkupienia. Wita się ze mną i mówi:
— Dziękuję, że tamtego poranka w celi więziennej opowiedziałeś mi przez radio o Jezusie.
Nie znam jej osobiście. Nigdy wcześniej jej nie
widziałem. Przedstawia się. Tak, to ona — kolejne
zwycięstwo Bożej miłości — to Lucía.
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Rozdział 10

Pokonany wróg

W
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dżungli rozległ się krzyk, budząc całą wioskę. W ciszy, która zapadła potem, słychać
było tylko brzęczenie owadów, jakby
przekazywały sobie wieść o tragedii. Zaintrygowani ludzie wychodzili ze swoich chat i pytali:
— Co to było?
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Jakby w odpowiedzi ponownie usłyszeli przerażający i rozdzierający serce krzyk. Tym razem pobiegli w stronę, z której dochodził.
Na ziemi, obok wielkiej kłody, leżał Alfredo i wił
się jak opętany. Jego twarz była ściągnięta grymasem bólu, oczy wychodziły mu z orbit, a usta zagryzał tak mocno, że krwawiły. Na pierwszy rzut oka
mogło się wydawać, że ma atak padaczki.
Ale to nie była padaczka.
Problem zaczął się jakiś czas wcześniej. Alfredo pokłócił się z żoną tak, jak jeszcze nigdy dotąd.
Powodem kłótni było to, że zaczęła ona uczęszczać
na spotkania, podczas których studiowano Biblię.
Alfredo był szamanem. Ze wszystkich sił starał
się chronić tradycje swojego plemienia. Upijał się
masato*, żuł liście koki, wyprawiał się na długie polowania do dżungli — lubił polować — i odprawiał
tajemne rytuały.
Członkowie jego plemienia byli zabobonni. Otaczali czcią gwiazdy, ptaki, cienie i wszystko, czego się
bali. Ich kult obejmował przerażające i krwawe obrzędy, którym przewodził Alfredo. Ludzkie życie nie było
dla nich najwyższą wartością. Ci, których wskazał jako
winowajców, ginęli jako ofiary barbarzyńskich rytualnych mordów. Zabójcy wiedzieli, że jutro to oni mogą
* Masato — rodzaj tradycyjnego napoju alkoholowego Indian Amazonii,
wytwarzanego ze zmiażdżonych bulw korzenia manioku, poddawanego procesowi fermentacji przez żucie i mieszanie ze śliną. Picie
tego napoju, zawierającego niewielki procent alkoholu, stanowi
nierzadko część plemiennych uroczystości społeczno-religijnych
w tym regionie, ale często jest też on traktowany jako zwykły napój
o charakterze orzeźwiająco-chłodzącym (przyp. red.).
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stać się ofiarami, ale nie mogli zrobić nic, by tego uniknąć. Tak więc wszyscy bali się Alfreda.
Tym razem Alfredo postanowił, że nie pozwoli
swojej żonie uczestniczyć w spotkaniach biblijnych.
Ludzie, którzy studiowali Słowo Boże, byli obcymi.
Nie pili masato i nie żuli koki. Gardzili plemiennymi
rytuałami. Jak można tak żyć? Alfredo nie akceptował Biblii i wiedział, że jeśli pozwoli żonie ją czytać,
to będzie miał poważne problemy.
Przed laty wielu ludzi z jego plemienia przyjęło
ewangelię przez gringo*, który przybył z Ameryki
Północnej. Ale ojciec Alfreda nie uwierzył w to, co
opowiadali biali ludzie, i wpoił Alfredowi swój sceptycyzm. Nie miał pojęcia, że Bóg może zmieniać ludzi. Nie wiedział, w jak cudowny sposób Wszechmogący wpływa nawet na najtwardsze serca.
Pewnego pięknego i słonecznego dnia Alfredo
siedział ze skrzyżowanymi nogami na skale i wpatrywał się w majestatyczny krajobraz rozciągający
się przed jego oczami. Patrzył na rzekę i drzewa,
czyste błękitne niebo i nieliczne białe obłoki. Kolorowe motyle i kwiaty dodawały kolorytu morzu
zieleni i błękitu.
Choć Alfredo widział ten obraz wiele razy, nadal patrzył na niego wzrokiem człowieka zakochanego w swojej ojczystej krainie. Emocje wezbrały
w jego sercu. Ukochana dżungla! Ukochane niebo!
Ukochana rzeka! — pomyślał.
Ale nie wszystko kochał.
* Gringo (hiszp.) — w Ameryce Łacińskiej pogardliwa nazwa cudzoziemca białej rasy (przyp. red.).
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Przeklęci protestanci! Zaczął rozpamiętywać
ciąg rodzinnych awantur. Nie dalej jak dziś rano
pobił żonę, bo zobaczył ją z Biblią w ręce.
— Przeklęci protestanci! — krzyknął, a twarz poczerwieniała mu z gniewu.
Zwinął papierosa i zapalił. Dżungla wydawała się
niezmienna pod palącym słońcem, które niezmiennie dzień po dniu przemierzało niebo nad doliną.
Tylko ludzie się zmieniali.
Jego żona się zmieniała. Ostatnio nawet bardzo.
— Przeklęci protestanci!
To wszystko ich wina. Serce Alfreda było pełne
gniewu. Od lat był najbardziej szanowanym człowiekiem w wiosce. Teraz tracił autorytet. Po co ci
ludzie przybyli tu ze swoją Biblią?
Słońce było jeszcze wysoko na niebie. Od czasu do czasu niewielkie motorowe łodzie z pasażerami przecinały rzekę. Nagle głośny huk i rozpaczliwe krzyki zwróciły uwagę Alfreda. Jedna z łodzi
trafiła na skałę i zaczęła tonąć.
Ci, którzy umieli pływać, usiłowali dotrzeć
do brzegu. Jednak kobiety i dzieci, najwyraźniej nieumiejące pływać, rozpaczliwie walczyły o przetrwanie. Kilku mieszkańców wioski usiłowało je ratować.
Gdy Alfredo patrzył na dramat rozgrywający
się przed jego oczami, zobaczył czarny przedmiot
płynący rzeką. Pomyślał, że to może być tył czyjejś
głowy wystający z wody. Skoczył do rzeki i kilkoma
mocnymi pociągnięciami dopłynął do obiektu. Był
zaskoczony, gdy okazało się, że to książka. Chwycił
ją i popłynął z powrotem do brzegu.
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Gdy Alfredo wynurzył się z wody, uświadomił
sobie, że uratował... Pismo Święte — księgę, którą
gardził. Stał nieruchomo w miejscu, zastanawiając
się, co zrobić. Wszystkie inne przedmioty znajdujące
się w łodzi utonęły. Tylko Biblia unosiła się na wodzie. Jak to możliwe, by książka pływała?
Wieczorem Alfredo wyszedł z domu i popatrzył
w niebo. Chłodny wiatr owiewał jego twarz. Alfredo
oddychał głęboko. Nigdy wcześniej noc nie wydawała
mu się tak piękna. Brzęczenie owadów w dżungli było
jak muzyczne tło dla jego myśli. Wydarzenia tego popołudnia wzburzyły go mocno. Raz po raz spoglądał
na Biblię, którą uratował. Dlaczego nie utonęła? Czy
to Bóg próbował mu coś powiedzieć w ten sposób?
Alfredo był zabobonny. Bał się tego, co nieznane
i niezrozumiałe. Tak więc był zaniepokojony. Było coś
tajemniczego w tej księdze. Aby się dowiedzieć, co to
takiego, musiałby ją przeczytać. Jednak jego duma
wzniosła się jak mur otaczający go ze wszystkich stron.
Przeczytać Biblię, znaczyłoby przyznać, że się mylił,
a jego żona miała rację. Nie. Nie może tego zrobić.
Przecież nienawidził tych, którzy czytali Pismo Święte.
Wielu jest takich ludzi jak Alfredo. Słyszą głos
Boga wołającego u drzwi ich serc, ale utwierdzają
się w swojej pysze i uprzedzeniach. Jednak Pan nie
przestaje wołać: „Miłością wieczną umiłowałem cię,
dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” (Jr 31,3).
W swym miłosierdziu Bóg był cierpliwy wobec
Alfreda, który toczył walkę z samym sobą. Przez
całe życie służył szczerze swoim bogom, ale przyszedł czas, gdy stanął twarzą w twarz z Biblią.
158

Wreszcie zaczął ją czytać. W ten sposób poznał jedynego prawdziwego Boga, Stwórcę nieba i ziemi.
Gdy Alfredo zaczął rozumieć, jak nędzni byli jego
bogowie wobec potężnego Stwórcy wszechświata, poczuł się głęboko sfrustrowany.
W Biblii czytamy: „Niebiosa opowiadają chwałę
Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego” (Ps 19,2).
„Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to
stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec
takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie
brak” (Iz 40,26).
Jak Alfredo mógł patrzeć na wspaniałe niebo
nad dżunglą i zaprzeczać istnieniu Boga, który stworzył rzeczy, jakie on uważał za bóstwa — deszcz,
słońce, gwiazdy? Jednak nie było mu łatwo zaakceptować Wszechmogącego i odrzucić wszystko, w co
dotąd wierzył. Gdy czytał Pismo Święte, jego dotychczasowe wierzenia rozpadały się jak zamki z piasku.
Alfredo zaczął miewać straszne koszmary. Najgorszy z nich przyśnił mu się tej nocy, gdy mieszkańcy wioski usłyszeli jego krzyki. Niewidzialne ręce
wyciągnęły go z chaty i porzuciły tam, gdzie zastali
go sąsiedzi. Wtedy Alfredo zrozumiał przerażającą
prawdę — nigdy nie służył żadnym bogom. Nigdy
dla nikogo nie był użyteczny. Był tylko nieświadomym niewolnikiem camari — diabła!
Tej nocy Alfredo usłyszał diabelski śmiech. Zobaczył ogniste oczy wpatrujące się w niego w ciemności, a szum wielkich skrzydeł nietoperza przeraził go śmiertelnie.
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Alfredo nie był tchórzem. Nigdy nie bał się ciemności ani nocy. Ale teraz, zupełnie sam, przerażony, poczuł się tak, jakby miał się udusić. Wiedział,
że zabrnął za daleko. Camari nie chciał go wypuścić
ze swoich szponów.
Apostoł Paweł napisał: „Bój toczymy nie z krwią
i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi
duchami w okręgach niebieskich” (Ef 6,12).
Istnieją władcy świata ciemności, którzy są gotowi zniszczyć ludzi podążających za Chrystusem. Te
demony realizują swoje złowieszcze dzieło na wiele sposobów. Czasami udaje im się opanować słabych ludzi takich jak Alfredo. Innym razem żerują
na nałogach i występkach, by zniewolić tych, którzy
pragną znaleźć schronienie u Jezusa. Gdy te metody zawodzą, wówczas siły zła prowokują prześladowanie. Posługują się każdym sposobem, by nie dopuścić ludzi do Boga. Dlatego apostoł Piotr radził:
„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo
by pochłonąć” (1 P 5,8).
Jeśli słyszałeś o Słowie Bożym, ale nadal idziesz
ślepo przez życie, wówczas wróg nie ma powodu
cię niepokoić. Bez Chrystusa i tak zdążasz drogą,
której końcem jest wieczne unicestwienie. Ale gdy
tylko postanowisz pójść za Jezusem, przekonasz
się, że gniew szatana zwróci się przeciwko tobie.
Dlatego apostoł Piotr radził nam, byśmy byli czujni.
Zaś apostoł Paweł dodał: „Umacniajcie się w Panu
i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbro160

ję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami
diabelskimi” (Ef 6,10-11).
Przywdzianie zbroi Bożej wymaga czasu i wysiłku. Nikt nie jest w stanie nałożyć jej na siebie w jednej chwili. Gdy apostoł Paweł radził nam, byśmy
założyli całą zbroję Pańską, miał na myśli poświęcenie czasu Bogu w postaci codziennego czytania
Biblii i modlitwy. Gdy poświęcasz czas na osobiste
nabożeństwo i w ten sposób zakładasz Bożą zbroję, wówczas metody wroga, mające cię zniszczyć,
okażą się nieskuteczne i diabeł będzie musiał cię
zostawić w spokoju.
* * *
Wróg Boga i człowieka stoczył wiele bitew przeciwko Jezusowi, ale przegrał je wszystkie. Pierwsza taka bitwa stoczona została w niebie. Apostoł
Jan tak o tym napisał: „Wybuchła walka w niebie:
Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem.
I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł
i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony
został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego
aniołowie” (Ap 12,7-9).
Ten fragment Apokalipsy Jana mówi nam, że
wróg przegrał w pierwszej bitwie. Został usunięty
z nieba, a gdy udało mu się przeciągnąć ludzi na swoją stronę, założył swoją bazę na ziemi. Jego główną
bronią jest kłamstwo i zastawianie sideł. Prawda go
przeraża. Gdy Jezus przyszedł na ten świat, powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot” (J 14,6).
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Wygnanie z nieba nie skłoniło diabła do opamiętania. Nie poddał się. Gdy Jezus urodził się jako
syn Marii, był Bogiem objawionym w człowieczeństwie. Wróg postanowił wykorzystać swoją wyraźną przewagę nad maleńkim niemowlęciem, by tym
razem pokonać Syna Bożego. Podburzył więc Heroda, a ten zarządził rzeź niemowląt w Betlejem. Ale
anioł Boży ostrzegł Józefa: „Wstań, weź dziecię oraz
matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki
ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał
dziecięcia, aby je zgładzić” (Mt 2,13). Jezus został
ocalony. Szatan znowu przegrał, a jego nikczemny
zamiar został udaremniony.
Ale wróg nie ustał w swoich podstępnych i niszczycielskich działaniach. Zaatakował po raz kolejny. Tym
razem zastał Syna Człowieczego na pustyni, osłabionego czterdziestodniowym postem. Uznał, że to znakomita okazja, by Go pokonać. Jednak zamiast przypuścić bezpośredni atak, użył pokusy. Oczywiście i tym
razem został pokonany, a Jezus odniósł zwycięstwo.
Diabeł odszedł i czekał na kolejną okazję. Postanowił posłużyć się ówczesnymi przywódcami politycznymi i religijnymi, aby przy ich pomocy schwytać i zabić Mistrza. Wydawało się, że tym razem
Jezus nie ma szans.
Chrystus dał się pojmać swoim wrogom i ukrzyżować. W piątek przybito Go do krzyża na Golgocie. Szatan triumfował przekonany, iż dopiął wreszcie swego. Uznał, że oto ostatecznie rozprawił się
ze Zbawicielem. Gdy ciało Jezusa umieszczono
w grobie, cały wszechświat przyglądał się, jak za162

dowolony z siebie szatan triumfował. Cień śmierci
spowił ziemię. Wydawało się, że oto wszystko zostało stracone.
Ale trzeciego dnia po ukrzyżowaniu powstał
z martwych, bo śmierć nie była w stanie przeciwstawić
się życiu! Jezus przezwyciężył moc księcia ciemności
i starł szyderczy uśmiech zadowolenia z jego twarzy.
Od tej pory diabeł nie ma już złudzeń, że jego
niszczycielskie dzieło trwać będzie w nieskończoność. Został pokonany zdecydowanie i ostatecznie.
Syn Boży odniósł triumf, który przeważył losy odwiecznego konfliktu między dobrem a złem. Teraz
swoim zwycięstwem Zbawca dzieli się z każdym, kto
w Niego wierzy i pokłada w Nim zaufanie.
* * *
Owej nocy w peruwiańskiej dżungli wieśniacy
klękli wokoło Alfreda wstrząsanego straszliwymi
konwulsjami. Była to przerażająca scena. Jego krzyki przyprawiały o drżenie najodważniejsze serca.
Wierzący modlili się żarliwie, powołując się na zwycięstwo odniesione przez Chrystusa na krzyżu i potwierdzone przez Jego zmartwychwstanie.
Wróg długo toczył walkę. W pewnej chwili porwał Alfreda z ziemi i mocno rzucił nim o drzewo.
Z ust nieszczęśnika dobywał się nieludzki ryk zranionej bestii. Ale to nie Alfredo tak się wściekał
i szalał. To jego wróg miotał się, widząc, że przegrywa i kończy się jego panowanie nad szamanem,
którego zwodził do tej pory.
Wierzący bez ustanku śpiewali i modlili się. To
była krytyczna chwila. Czuli się tak, jakby znaleź163

li się w kulminacyjnym momencie wielkiego boju
między dobrem a złem.
Alfredo pragnął uwolnienia od nadnaturalnej
złej mocy, która nim rządziła. Resztkami świadomości wzywał Jezusa. W końcu wróg wydał ostatni ogłuszający ryk i został odparty, a Alfredo padł
na ziemię bez tchu. Po chwili, choć wyczerpany i zlany zimnym potem, klęknął i, wzniósłszy oczy do nieba, dziękował Jezusowi za cudowne wyzwolenie.
Chrześcijańska nadzieja na zwycięstwo nad mocami zła to nie jedynie życzeniowe myślenie czy utopijne marzenie. Jest ona zupełnie pewna. Za każdym
razem, gdy wróg próbuje walczyć z Chrystusem, przegrywa. Dlatego Jakub napisał: „Poddajcie się Bogu,
przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4,7).
Wróg nas kusi. To jest jego ulubione zajęcie.
Ale choć używa całej swojej broni i przemyślnych
strategii, nie może nas pokonać bez naszej zgody.
Jeśli nie zgadzamy się na jego zwiedzenia, musi się
wycofać ze wszystkimi swoimi pokusami.
Już dziś diabeł jest pokonanym wrogiem. Nie
ma powodu, byśmy mu ulegali. Trzymajmy się więc
Jezusowego zwycięstwa przez wiarę. Nie bójmy się.
Nie wahajmy się opuścić ciemności i wejść w cudowne światło Chrystusa. Nie pozwólmy, by fałszywe poglądy, tradycje i zwyczaje powstrzymały nas
od pójścia za głosem Ducha Świętego.
Dzisiaj jest dzień zbawienia. Teraz jest czas decyzji. Pan Jezus Chrystus stoi przed tobą z wyciągniętymi ramionami, gotowy przyjąć cię i uczynić
nowym człowiekiem.
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Gdyby Alfredo nie wołał do Jezusa tamtej ciemnej nocy, przypuszczalnie skonałby pod ciosami
szatana, skazany na wieczną zagładę. Ale uwierzył,
przyjął Zbawiciela i został uratowany.
Ty także możesz doświadczyć ratunku, który
oferuje ci Chrystus.
* * *
Choć słońce zachodziło, w dżungli nadal było gorąco. Maszerowałem niemal od pięciu godzin, więc byłem bardzo zmęczony, spragniony i głodny. Szedłem
jednak dalej przed siebie, torując sobie drogę maczetą.
Gdy dotarłem do wioski, ludzie wybiegli mi
na spotkanie. Po powitaniu zaprowadzili mnie
do miejsca, w którym miałem mieszkać przez kilka następnych dni.
W porze kolacji Raquel, żona mojego gospodarza, podała pyszną zupę z prażonych bulw manioku. Siedziałem przy stole gotowy zabrać się do jedzenia. Naprzeciw mnie zajął miejsce gospodarz.
Był to stary siwowłosy mężczyzna. Jego twarz była
poznaczona licznymi bliznami — pozostałością tradycji, które niegdyś kultywował.
— Czy zechcesz się pomodlić, pastorze? — zapytał cicho.
Patrzyłem na niego z podziwem. Znałem już
jego historię. Był on żywym dowodem wyzwalającej mocy Chrystusa. Tak, to był Alfredo.

Polecamy stronę internetową
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Dodatek A

Ludzie nadziei…

A

dwentyści dnia siódmego tworzą Kościół
chrześcijański, którego korzeni ideowych
należy szukać w czasach apostolskich oraz
XVI-wiecznej wielkiej reformacji. Historycznie Kościół ten pojawił się w połowie XIX wieku. W 2014
roku miał 18,4 mln wyznawców (nie licząc dzieci
i sympatyków) i obejmował swą działalnością 216
krajów.

Doktryna i posłannictwo
Adwentyści opierają swoją wiarę w Boga na słowach i naukach Jezusa Chrystusa, które zostały zapisane w Biblii (Piśmie Świętym), księdze natchnionej przez Ducha Świętego.
WIARA oznacza całkowite zaufanie Bogu i przyjęcie Jego zbawienia. Ten rodzaj ufnej wiary jest
fundamentem wyznawanych przez adwentystów
zasad. Żywe relacje z Bogiem (przyjaźń z Nim) są
podstawą ich wiary.
BIBLIA zawiera istotę prawdy o Bogu. Duch
Święty natchnął pisarzy, by objawili prawdziwy
charakter Boga i Jego wolę zbawienia każdego
człowieka. Biblia wyjaśnia naturę Boga i wskazuje
166

na sposób zachowania Jego naśladowców, wynikający z więzi z Nim.
EWANGELIA. Istotą poselstwa adwentystycznego jest ewangelia — Boża dobra nowina o zbawieniu. Poprzez śmierć Jezusa na krzyżu ludzie
mogą nawiązać więź z Bogiem, zaufać Mu i przyjąć
dar życia wiecznego.
STWORZENIE. Stworzyciel wszechświata
ukształtował nasz świat w ciągu siedmiu dni. Koronnym dziełem aktu stworzenia jest człowiek
stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Na zakończenie dzieła stworzenia Bóg ustanowił dzień
siódmy, sobotę, pamiątką Jego twórczej mocy.
SOBOTA. Siódmy dzień tygodnia to sobota.
Został on ustanowiony jako przypomnienie, iż Bóg
jest tym, który stwarza i zbawia. Jest to dzień,
w którym Bóg szczególnie zaprasza wszystkich, by
przyszli i świętowali razem z Nim. Jezus świętował
sobotę, gdy był na ziemi, a adwentyści podążają
za Jego przykładem, przestrzegając w ten sposób
czwartego z dziesięciu biblijnych przykazań.
DRUGI ADWENT. Adwentyści żyją w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Będzie ono
— jak zapowiedział Zbawiciel — rzeczywiste, widzialne i ogólnoświatowe. Nie ustalają żadnej daty
tego wspaniałego wydarzenia. Gdy Jezus powróci, zabierze do swego królestwa wszystkich, którzy odpowiedzieli na Jego ofertę przyjaźni i zbawienia, przyjmując Go za swego Pana i Zbawiciela.
ŻYCIE PO ŚMIERCI A PRZYSZŁOŚĆ. Stan śmierci
jest według nauki Pisma Świętego stanem niebytu
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i nieświadomości. Ludzie zmarli po prostu zasnęli
na jakiś czas. Ci, którzy zaufali Jezusowi, zostaną
podczas Jego powtórnego przyjścia wzbudzeni
do życia wiecznego. Natomiast ci, którzy odrzucili Jego dar życia wiecznego lub zlekceważyli prawość, zostaną wraz z szatanem unicestwieni, a zło
i grzech już nigdy nie powrócą na ziemię. Na świecie 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
zdrowie fizyczne jest ściśle związane ze zdrowiem
duchowym. Zdrowy styl życia uważany jest przez
nich za jeden z istotnych elementów praktycznego
chrześcijaństwa. Dlatego prowadzą szpitale, kluby
zdrowia, poradnie rodzinne, antyalkoholowe, antynikotynowe i antynarkotykowe.
EDUKACJA. Kościół adwentystyczny posiada
jeden z największych systemów edukacji na świecie
wśród Kościołów protestanckich. Poprzez szkolnictwo adwentyści 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 adwentystyczny oferuje praktyczną pomoc
tym, którzy znaleźli się w potrzebie, troszcząc się
o biednych i poszkodowanych.
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DZIELENIE SIĘ NADZIEJĄ. Adwentyści przekazują innym nadzieję poprzez koncentrowanie
uwagi na jakości życia. Osobiste opowiadanie o nadziei w Chrystusie jest istotnym aspektem ich wiary. Dzielą się też dobrą nowiną poprzez działalność
wydawniczą, radiową, telewizyjną i internetową.
KONTAKTY. Kościół adwentystyczny utrzymuje przyjazne kontakty z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Jego sytuację prawną w Polsce reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku
Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
(Dz. U. nr 97, 23 VIII 1995, poz. 481, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat Kościoła
znajdziesz w internecie na stronie

adwent.pl
https://adwent.pl/
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Dodatek B

Biblijne kredo
1. Jedynym źródłem wiary jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu*.
2. Jeden jest tylko Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty,
tworzący jedność trzech wiekuiście współistniejących istot. Tylko do Niego należy zanosić
modlitwy i tylko Jemu oddawać boską cześć.
Wszelki kult obrazów, posągów i relikwii jest
sprzeczny z Pismem Świętym**.
3. Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który
powiedział: „Ja jestem z wami po wszystkie dni
aż do skończenia świata”***.
4. Jezus Chrystus narodzony z Marii Panny jest
jedynym Zbawicielem, a dokonał tego przez
śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie****.
5. Człowiek może być zbawiony tylko z łaski przez
wiarę w zasługi Jezusa Chrystusa*****.
* Zob. 2 Tm 3,15-17; J 20,30-31; Rz 10,17; Jud 1,3; Mt 22,29.
** Zob. Pwt 6,4; Mk 12,29-32; Iz 43,11; 2 Kor 13,13; Mt 28,19; 4,10;
Wj 20,4-6.
*** Zob. Ef 1,10; 4,15; Kol 1,18; 2,10.18-19; Rz 12,4-5; 1 Kor 12,12-14;
Mt 28,20.
**** Zob. Iz 7,14; Mt 1,21-23; Dz 4,12; J 14,6; 1 Kor 15,3-4; Kol 1,19-20;
1 Tm 2,5; 1 J 2,2; 4,10.
***** Zob. Rz 3,22-24; 6,23; Ef 2,8-10; J 6,47; Ga 2,16; Flp 3,8-11.
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6. Chrystus ustanowił jedynie dwa obrzędy:
chrzest przez zanurzenie osób dojrzałych duchowo oraz wieczerzę Pańską (komunię) pod
postacią przaśnego chleba i soku winogronowego, połączoną z obrzędem umywania nóg*.
7. Wieczerza Pańska nie ma charakteru ofiary,
gdyż zgodnie z Pismem Świętym ofiara złożona przez Chrystusa na Golgocie jest w pełni
wystarczająca dla zbawienia**.
8. Dziesięcioro przykazań Bożych (dekalog) wyraża miłość Boga, Jego wolę oraz charakter.
Przykazania te są niezmienne, wieczne i obowiązują wszystkich ludzi***.
9. Siódmym dniem tygodnia jest sobota (szabat).
Jest ona pamiątką stworzenia, znakiem przymierza między Bogiem a Jego ludem oraz symbolem odkupienia w Chrystusie****.
10. Powtórne i chwalebne przyjście Chrystusa na sąd
narodów zapoczątkuje powstanie nowego nieba i nowej ziemi, w których zapanuje wiekuista
sprawiedliwość*****.

* Zob. Mt 28,19-20; Dz 2,38; 16,30-31; Rz 6,1-6; Mt 26,20-29; J 13,1-17.
** Zob. Łk 22,19-20; 1 Kor 10,16-17; 11,23-26; 1 J 4,9-10; Hbr 7,26-27;
9,24-28; 10,14-18.
*** Zob. Wj 20,1-17; Hbr 8,8-10; Mt 22,36-40; 5,17-19; Jk 2,10; Ap 14,12.
**** Zob. Rdz 2,1-3; Wj 20,8-11; Ez 20,12.20; Iz 58,13-14; Mt 12,1-12;
Hbr 4,1-11.
***** Zob. J 14,1-4; Mt 24,1-51; 1 Tes 4,13-5 6; 1 Kor 15,51-53; Ml 3,19;
Ap 14,6-7; 21,1-7; 22,1-5.
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Kursy biblijne dla Ciebie!
Dołącz do tysięcy osób
zadowolonych z naszej oferty!

Edukujemy już od 40 lat!
• „Odkrycia”. Kurs ten wprowadza w świat odkryć
wielu ciekawych zagadnień biblijnych oraz praktycznych zasad codziennego życia.
• „Start w życie”. Szukasz recepty na satysfakcjonującą przyszłość? Gdy czujesz się nieco zagubiony,
kurs ten wskaże ci cel i kierunek życia.
• „Zdrowie i rodzina”. Poznasz zasady dbania o zdrowie ciała, umysłu i ducha, które leżą u podstaw radości i szczęścia każdego człowieka oraz całych rodzin.
• „Studium proroctwa — Apokalipsa”. Apokalipsa
Jana to niezwykle ciekawa, a zarazem tajemnicza
księga Nowego Testamentu opisująca czasy ostateczne. Kurs pomaga lepiej zrozumieć główne jej idee
i ważne przesłanie dla współczesnego pokolenia.
Wszystkie kursy są bezpłatne i niezobowiązujące!
Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem:
Korespondencyjna Szkoła Biblijna
skr. poczt. 283
43−300 Bielsko-Biała
tel.: (+48) 508-252-552
tel./faks: (+48) 33-812-39-76
e-mail: biuro@kursybiblijne.pl

www.kursybiblijne.pl

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Autentyczna opowieść o niemieckiej rodzinie, która w czasach II wojny światowej postanowiła pozostać wierna swym religijnym przekonaniom, bez względu na grożące
jej za to konsekwencje. Cena 28 zł.
Stron 240.

Jako syn milionera Doug Batchelor miał wszystko, co można kupić za pieniądze — wszystko prócz
szczęścia. W końcu postanowił bawić się życiem, póki zupełnie się
nim nie znudzi, a potem odejść z fasonem. To, co wydarzyło się potem,
można uznać za prawdziwy cud.
Cena 22 zł. Stron 216.

Autentyczna i elektryzująca historia nastolatka Karola, syna nowojorskiego mafiosa. Doznana
przez Karola moralna metamorfoza na zawsze radykalnie zmienia
bieg spraw rodzinnych i jego życia.
Cena 24,90 zł. Stron 128.

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Książka powstała na podstawie wspomnień
Sabura Arakakiego z krwawych walk z Amerykanami, w których brał udział jako członek japońskiego ruchu oporu. To przejmujący opis wojny widzianej oczami młodego
człowieka. Po ostatecznej kapitulacji wyspy
Saipan, Arakaki zostaje skazany na śmierć
przez amerykański sąd wojskowy. Ułaskawiony w 1954 roku przez prezydenta Eisenhowera wraca do Japonii, gdzie zostaje... pastorem adwentystycznym. Patrząc wstecz
na swoje długie i pełne niezwykłych wydarzeń życie, Arakaki wspomina okupację Saipanu i zastanawia się nad swoim ocaleniem.
Cena 39 zł. Stron 216.
Zapis wspomnień Irmy Martens-Berner
(1909-2007) — matki znanej piosenkarki
Anny German (1936-1982). Książka ukazuje
obraz sowieckiego imperium i jego nieludzką machinę terroru. Ale to przede wszystkim opowieść o dramacie trzech kobiet —
babki, matki i córki oraz o mężczyznach ich
życia. Szczególne wrażenie na czytelniku
robi ciepła i pełna uczucia opowieść matki
o dzieciństwie, młodości i tragicznych losach
jej córki Anny. Książka zawiera nieznane
fotografie oraz zapiski z dziennika autorki
odnalezionego po jej śmierci w 2007 roku.
Konsultantami książki byli mąż Anny German Zbigniew Tucholski oraz syn Zbigniew
I. Tucholski. Cena 25 zł. Stron 318.
Ta książka budzi kontrowersje, wprawia
w zachwyt, przynosi ulgę. Odsłania kulisy duchowego konfliktu, w centrum którego wszyscy się znajdujemy. Dzieło napisane z punktu widzenia religijnej filozofii
dziejów. Odsłania kurtynę niewidzialnego,
duchowego świata, w tym tajemnice przeszłości i przyszłości. Książka ukazuje także
wiele zawiłych wydarzeń z historii chrześcijaństwa. Porusza prorocze przepowiednie
Pisma Świętego dotyczące czasów końca.
Cena 20 zł. Stron 451.

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
W odkrywczy sposób autor prowadzi nas
rozdział po rozdziale przez zdumiewającą
panoramę wszechświatowego boju opisanego w Apokalipsie Jana. Ukazuje poruszający obraz Boga Stwórcy, który zwycięża
w wielkim konflikcie, jaki toczy się na ziemi
od wieków. Cena 45 zł. Stron 288.
Popularnonaukowy przewodnik oprowadzający czytelników po Mezopotamii, Egipcie, Persji, Palestynie, Transjordanii, Libanie, Syrii i Azji Mniejszej. Dowiadujemy się
z niego o najważniejszych archeologicznych odkryciach dotyczących biblijnych
miejsc, szczególnie starotestamentowych.
Autor wytycza szlaki kierujące do poznania najbardziej zachwycających obiektów
archeologicznych Bliskiego Wschodu oraz
prezentuje miejsca związane z judaizmem,
islamem oraz chrześcijaństwem.
Cena 49 zł. Stron 263.
W naszych czasach chrześcijaństwo bywa
coraz częściej lekceważone, a nawet wyśmiewane. Skoro istnieje tyle mitów
i kłamstw o Bogu i chrześcijaństwie, łatwo
przychodzi młodym ludziom kwestionować
znaczenie i pewność własnych wierzeń. Jeśli czujesz, że sceptycznie nastawiony świat
atakuje twoją wiarę, to wiedz, że nie jesteś
bezbronny. Książka daje wyraźne i dobrze
udokumentowane odpowiedzi na niektóre
z najczęściej spotykanych fałszywych twierdzeń w takich kwestiach jak: stworzenie,
śmierć, Jezus, stosunek Biblii do kobiet,
seks, homoseksualizm...
Odkryjesz, że poruszone tematy zainspirują cię do przemyślenia tego, w co wierzysz. Dzięki temu wzmocnisz swoją postawę światopoglądową i poczujesz się
pewniejszym swych wierzeń. Ta książka
może zdopingować cię do obrony swoich
przekonań w obliczu wrogo nastawionych
krytyków chrześcijaństwa. To jest prawdziwa wojna ideologiczna! Czy jesteś gotowy
do bitwy? Cena 28 zł. Stron 138.

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Dr Ben Carson opowiada o inspirującej drodze od trudnego dzieciństwa do stanowiska dyrektora oddziału neurochirurgii. Dokonując medycznych cudów, przenosi nas
do sali operacyjnej, gdzie uratował setki
pacjentów. Pełna fascynujących wydarzeń
książka stanowi zapis jego dramatycznych
zmagań z życiowymi przeciwnościami. To
historia wiary i geniuszu, które uczyniły
autora jednym z największych neurochirurgów na świecie. Cena 18 zł. Stron 247.
Czy można poznać Boga w ciągu pięciu dni?
Morris Venden, znany amerykański teolog
i ewangelista, nie tylko stara się nam powiedzieć, jak Boga poznać, ale też jak utrzymać z Nim łączność na co dzień. Książka
napisana lekkim językiem, przepełniona
wieloma przykładami z życia oraz głębią
duchowej refleksji. Cena 8 zł. Stron 156.
Książka w oparciu o historyczny opis wydarzeń zawarty w ewangeliach przedstawia
ziemskie losy Jezusa z Nazaretu. Autorka z nieprzeciętną sprawnością ukazuje,
czasami zdumiewająco, a czasami wstrząsająco, dzieło Chrystusa jako Zbawiciela
świata. Czyni to po mistrzowsku, w sposób
plastyczny i wielowątkowy. Wszystko to
zaś umieszcza na tle ówczesnych realiów
panujących na Bliskim Wschodzie. Bogato
ilustrowana. Cena 35 zł (miękka okładka),
44,90 zł (twarda okładka). Stron 765.

Zamówienia na publikacje prosimy kierować pod adresem:
Dział Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”
ul. Foksal 8/6, 00-366 Warszawa, tel.: 22-331-98-00
e-mail: kontakt@znakiczasu.pl
księgarnia internetowa: sklep.znakiczasu.pl
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