
EPIDEMIA STRACHU

Nr
 in

de
ks

u 
25

11
6X

W
©

 fo
x1

3m
em

ph
is.

co
m

Początek  
boleści

PO JEDENASTE:  
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 

POKOLENIE NA CUKRZE

MĄŻ GŁOWĄ ŻONY?

RZEŹ ŚWIATA 

MIESIĘCZNIK UKAZUJE SIĘ OD 1910 ROKU NR 03/20 MARZEC 2020 CENA 7,50 ZŁ (W TYM 8% VAT)



2 ● Znaki Czasu – marzec 2020 ● znakiczasu.pl

5 Epidemie — początek boleści 
Nowe wirusy i superbakterie, które sieją strach na całym 
globie — jak obecnie koronawirus — nie powinny być 

zaskoczeniem dla chrześcijan. Chrystus przepowiedział, że przed 
Jego powrotem epidemie będą dziesiątkować ludzkość.

18 Rzeź świata
Staliśmy się cywilizacją 
mięsożerców. Świat ma dziś 

dziesięciokrotnie więcej zwierząt hodowlanych 
niż ludzi! Jak to wpływa na naszą planetę? 
I czy proponowana w UE podwyżka cen mięsa 
zmieni nasze kulinarne zwyczaje?

11 Po jedenaste: nie 
bądź obojętny
Czy Dekalogowi potrzeba 

jedenastego przykazania — jak zasugerował 
podczas ostatnich obchodów wyzwolenia 
Auschwitz-Birkenau Marian Turski, jeden 
z ostatnich więźniów tego obozu? Czy tych 
dziesięć, które są, nie wystarcza, by nie 
pozwalać na cudzą krzywdę?
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3 Lekarstwo na strach
4 Znaki i fakty
8 Łzy Króla
Wjeżdżając do Jerozolimy, gdzie za chwilę miał być zabity, Jezus 
płakał. Ale nie nad swoim losem, lecz losem Jerozolimy, która 
Go odrzuciła, czego skutkiem miało być jej zniszczenie. To obraz 
w mikroskali losów świata.

14 Kryzys wieku średniego
Wiek średni jest wiekiem zmian. Ale czy to wystarcza, by nazywać 
go okresem kryzysu w życiu człowieka?

16 Mit ewolucji małpy w człowieka
Przeciętny czytelnik często jest prowadzony do przekonania,  
że istnieją niezbite dowody na ewolucję człowieka od wspólnego 
z szympansami małpopodobnego przodka.

25 Serwis AAI
26 Miasta i krainy Nowego Testamentu
Frygia, Sardes, Pergamon, Pont, Bitynia — gdzie leżały i jakie były 
ich losy?

31 Brukselka w orzechach 28 Pokolenie 
na cukrze. Historia 
zniewolonych

Kiedyś miał wartość złota, dlatego został 
okupiony cierpieniem milionów niewolników. 
Dziś my staliśmy się jego niewolnikami. Chyba 
nie ma groźniejszego dla zdrowia produktu 
spożywczego. Ale czy podatek cukrowy 
rozwiąże problem?

22 Mąż głową żony?
Mężowie bardzo lubią 
powoływać się na List 

do Efezjan: „Żony, bądźcie uległe 
mężom swoim (...), bo mąż jest głową 
żony”. Gdyby jednak porównać go 
z Listem do Kolosan, trzeba by zgodzić 
się, że apostoł Paweł był rzecznikiem 
partnerskiej więzi.
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PUNKT WIDZENIA

Cały świat boi się wirusa 
z Wuhan. Nawet jeśli epi-
demię uda się Chińczykom 

szybko opanować, świat mogą do-
tknąć inne jej skutki, równie dotkli-
we. Pamiętamy, jak rok temu zabra-
kło wielu istotnych leków? Okazało 
się, że winne są Chiny, które zmu-
szone były zamknąć kilkanaście fa-
bryk farmaceutycznych produkują-
cych leki dla dużej części świata.

Obecnie wiele chińskich zakła-
dów przemysłowych też zatrzyma-
ło produkcję ze względu ma brak 
pracowników, którzy zostali w do-
mach w obawie przed zakażeniem 
koronawirusem. Dotknięte zostały 
sektory: transportowy, motoryza-
cyjny, handel detaliczny, usługi, tu-
rystyka. Wstrzymana komunikacja 
lotnicza z Chinami wstrzymała za-
wieranie nowych kontraktów. Mię-
dzynarodowe koncerny już szuka-
ją innych dostawców. Chinom grozi 
kryzys. A jak im, to i reszcie świata.

Choć Chiny to nie apokaliptycz-
ny Babilon Wielki, ale niektóre frag-
menty opisu upadku tego symbo-
licznego giganta z 18. rozdziału 
Księgi Apokalipsy oddają w pew-
nym stopniu obecną sytuację. Czy-
tamy tam o „kupcach ziemi” oraz 

„przewoźnikach i żeglarzach”, któ-
rzy zmuszeni zostali do zaprzesta-
nia kupowania z tego miasta wszel-
kich towarów z uwagi na spadające 
na nie nieszczęścia. „Wzbogaciwszy 
się na nim, z dala stać będą ze stra-
chu przed jego męką, płacząc i na-
rzekając (…) w jednej godzinie zni-
weczone zostało tak wielkie bogac-
two! I (…) krzyczeli: Biada, biada”.

Wszyscy chyba widzieliśmy kon-
kursy w układaniu z kostek domi-
na olbrzymich wyrafinowanych 
wzorów, które potem były spekta-
kularnie powalane przewróceniem 
pierwszej kostki. Jeśli jeszcze nie 
teraz, to może niebawem, jeśli nie 
w Chinach, to gdzie indziej, ale ja-
kaś większa epidemia może prze-
wrócić pierwszą taką kostkę i zbu-
rzyć cały ten misternie budowany 
światowy porządek. Biada nam, je-
śli całe nasze obecne życie sprowa-
dzamy tylko do materializmu i kon-
sumowania dóbr, odrzucając wia-
rę w Boga jako Zbawiciela i w Jego 
Słowo!

Podobno pierwsi chorzy w efek-
cie zakażenia się koronawirusem 
to klienci bazarów w Wuhan, gdzie 
sprzedaje się i przyrządza wszelkie 
dzikie zwierzęta, w tym nietoperze, 
szczury, węże, żaby, psy, koty, skoru-
piaki. Zwierzęta żywe i martwe, całe 
i okaleczone razem. A przy tym ze-
ro „sanepidu”, lodówek, higieny…

A Bóg w Biblii mówił o zwierzę-
tach czystych i nieczystych, a więc 
tych, których mięso można jeść, 
i tych, których mięsa jeść nie moż-
na. Można o tym przeczytać w 11. 
rozdziale Księgi Kapłańskiej. Wol-

no jeść wszystko, co ma rozdzie-
lone kopyto czy racicę i przeżu-
wa pokarm. Innych zwierząt nie, 
w tym na przykład zająca czy wie-
prza. Z istot wodnych wolno jeść 
to, co ma łuski i płetwy. Innych 
nie, a więc odpadają na przykład 
wszelkie owoce morza. Z nazwy, ja-
ko niejadalne, wymieniono wiele 
gatunków ptaków, głównie drapież-
ców i padlinożerców. Niejadalne są 
również w większości owady, krety, 
myszy, jaszczurki. Nie wolno rów-
nież jeść padliny takich zwierząt.

Większość współczesnych uwa-
ża te przepisy za nieobowiązują-
ce, ale prawdopodobnie gros zwie-
rząt sprzedawanych na bazarach 
w Wuhan jest z biblijnej perspek-
tywy nieczystych. Gdyby ludzie 
ich nie jedli, nie doszłoby zapewne 
do przeniesienia wirusa ze zwierzę-
cia na człowieka.

Biblia jeszcze w jednym okazuje 
się aktualna. Większość ludzi wra-
cających właśnie z Chin poddawana 
jest w swoich krajach kwarantan-
nie. A czy ktoś zadaje sobie w ogóle 
pytanie, skąd się wziął pomysł pod-
dawania zakaźnie chorych okreso-
wej izolacji? Z Biblii! W 13. roz-
dziale Księgi Kapłańskiej czytamy, 
że osoby podejrzane o zachorowa-
nie na trąd miały być izolowane aż 
do czasu upewnienia się, iż dziwne 
zmiany na ich skórze się nie rozwi-
jają w kierunku chorobowym.

Może gdyby współcześni ludzie 
mieli do Biblii więcej zaufania, nie 
musieliby się dziś tak wszystkiego 
bać. 

ANDRZEJ SICIŃSKI

LEKARSTWO 
NA STRACH

Od kiedy Chiny zaczęły wszystkim 
produkować wszystko, to kiedy 
kichną, cały świat sięga po chusteczki, 
a właściwie maseczki — dosłownie 
i w przenośni.
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MNIEJ POLAKÓW UFA KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU
Zaufanie do Kościoła katolickiego w Polsce 
spadło w ciągu ostatnich dwóch lat aż o 13 
proc. — wynika z sondażu wykonanego przez 
IBRiS na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita”. 
W okresie czteroletnim to spadek 18,5 proc. 
— z 58 proc. w 2016 r. do 39,5 proc. obecnie.

Poziom zaufania do Kościoła katolickiego zależy 
od poglądów politycznych i zarobków. Ufają mu 
osoby o poglądach konserwatywnych oraz 63 
proc. elektoratu PiS. Nie ufa 63 proc. wyborców 
PO, 84 proc. wyborców Lewicy, 51 proc. wybor-
ców PSL–Kukiz’15 oraz 73 proc. „wierzących 

niepraktykujących”. Najbardziej ufają Kościołowi 
katolickiemu osoby o najniższych dochodach — 
poniżej 999 zł, a najbardziej mu nie ufają osoby 
średnio zarabiające (między 3000 a 4999 zł).
Według Marcina Dumy, szefa IBRiS, te wyniki 
to sygnał wyraźnej erozji zaufania społeczeń-
stwa do Kościoła katolickiego, wywołanej 
kryzysem Kościoła w ogóle, ale także brakiem 
dostatecznie zdecydowanej reakcji na afery 
pedofilskie wśród księży1.
Inni komentatorzy zwracają uwagę, że ów 
spadek zaufania wiąże się z wyraźnym powią-
zaniem instytucji kościelnych z jedną stroną 
politycznego sporu2.

Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada 
pasterzom Izraela, którzy sami siebie 

paśli! (…) Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się 
ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pa-
siecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie le-
czyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłą-
kanej nie sprowadzaliście z  powrotem, 
zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządzi-
liście gwałtem i surowo. (…) Oto Ja wystąpię 
przeciwko pasterzom — prorok Ezechiel3.

SZARAŃCZA PUSTOSZY AFRYKĘ
Takiej plagi szarańczy nie widzia-
no od pokoleń: setki miliardów 
szkodników niszczą zbiory w Ke-
nii, Etiopii, Ugandzie i Tanzanii, 
a zmierzają do Sudanu. ONZ bije 
na alarm. Jeśli szybko nie zostaną 
podjęte odpowiednie kroki, mo-
żemy mieć do czynienia z najwięk-
szą plagą szarańczy w  historii. 
Głód może dotknąć dalsze 10 mln 
ludzi. Podobna plaga miała miej-
sce w Etiopii w roku 1954. Etiop-
czycy głodowali po niej przez rok. 
Liczebność szarańczy widzianej 
w Kenii ocenia się na 100-200 mld 
sztuk na przestrzeni 2,4 tys. km 
kw. Potrafią codziennie zjeść tyle 
co wszyscy Kenijczycy, czyli 50 
mln ludzi.
Winne są anomalie pogodowe. Nor-
malnie szarańcza ginie w czasie su-
szy. Jednak w 2018 r. w pustynnych 
rejonach Jemenu, Omanu i Arabii 
Saudyjskiej cyklony przyniosły 
rzadko tam występujące deszcze. 

Roślinność bujnie wystrzeliła, a sza-
rańcza się rozmnożyła, najpierw 
400-krotnie, a po pół roku, po kolej-
nych cyklonach i deszczach — 8 tys. 
razy! Szkodniki pojawiły się w Iranie, 
Indiach i Pakistanie, a jesienią 2019 r. 
były już w Etiopii i Somalii. W grud-
niu 2019 r. przyszedł kolejny cyklon 
i owady dotarły do Kenii. Te cyklony 
to z kolei efekt wzrostu temperatury 
wód Oceanu Indyjskiego. Deszczo-

wa pogoda we wschodniej Afryce 
utrzyma się co najmniej do czerw-
ca, co oznacza, że najbliższe zbiory 
są już stracone.
Dodatkowym czynnikiem sprzyja-
jącym namnażaniu się szarańczy 
była wojna domowa w Jemenie. 
Przez nią nie można było odpo-
wiednio szybko dokonać opry-
sków, co pozwoliłoby opanować 
namnażanie się owadów. Eksper-

ci ostrzegają, że jeśli nie zostaną 
przeprowadzone opryski przed 
kolejną falą deszczów w marcu, 
to obecna populacja szarańczy 
może urosnąć kolejne 500 razy4.

A gdy nastanie głód w zie-
mi i gdy przyjdzie zaraza, 

śnieć, rdza, szarańcza, robactwo 
(…), gdy nastanie jakakolwiek pla-
ga, jakakolwiek choroba, tedy 
wszelką modlitwę, wszelkie błaga-
nie, jakiekolwiek wypowie każdy 
człowiek (…), kto tylko odczuje to 
jako swój cios i  swoją boleść, 
i  wzniesie swoje dłonie ku  temu 
przybytkowi, racz Ty wysłuchać 
z niebios, z miejsca, gdzie miesz-
kasz, i odpuścić (…), gdyż Ty jedynie 
znasz serce wszystkich synów ludz-
kich — król Salomon5.

OPRAC. JACEK TURECKI
1 Zob. https://www.rp.pl [dostęp: 13.02.2020]. 2 
Zob. https://www.tygodnikpowszechny.pl [dostęp: 
13.02.2020]. 3 Ez 34,2-9. 4 Zob. https://www.wybor-
cza.pl [dostęp: 13.02.2020]. 5 2 Krn 6,28-30.
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TRZYMAJĄC SIĘ SŁOWA

COVID-19 — tak Światowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO) 
nazwała chorobę wywołaną 

przez 2019-nCoV, czyli patogen na-
leżący do rodziny koronawirusów. 
To skrót od angielskiej nazwy Co-
rona Virus Disease 2019. Wirus po-
jawił się trzy miesiące temu w chiń-
skiej prowincji Wuhan i do 21 lutego 
zdążył zabić blisko 2300 osób. W sa-
mych Chinach do tego czasu liczba 
zainfekowanych przekroczyła 75,5 
tysiąca. Chorzy są na innych konty-
nentach i zarażają dalej — od zaka-
żenia do wystąpienia objawów może 

minąć nawet dwadzieścia kilka dni. 
WHO już wcześniej przewidywała, 
że na świecie pojawi się „wirus x”, 
który zdziesiątkuje ludzkość — nie-
którzy podejrzewają, że to właśnie 
najnowszy rodzaj koronawirusa bę-
dzie odpowiedzialny za zmniejsze-
nie całkowitej populacji.

Grozą XXI wieku naukowcy na-
zwali jakiś czas temu przełamanie 
bariery gatunkowej i epidemię cho-
rób, którymi będziemy się zarażać 
od zwierząt. Wtedy to były obawy, 
ale dziś czarny scenariusz realizu-
je się na naszych oczach.

EPIDEMIE  
POCZĄTEK BOLEŚCI

Nowe wirusy i superbakterie, które 
sieją strach na całym globie — jak 
obecnie koronawirus — nie powinny 
być zaskoczeniem dla chrześcijan. 
Chrystus przepowiedział, że przed 
Jego powrotem epidemie będą 
dziesiątkować ludzkość. Jak blisko jest 
do tego wydarzenia?
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Wcześniej podobną panikę wywo-
łał wirus SARS powodujący nietypo-
we zapalenie płuc. Epidemię uda-
ło się opanować, choć na niczym 
spełzły próby opracowania szcze-
pionki. Naukowcy obawiali się, że 
wkrótce pojawi się drobnoustrój, 
który będzie tak śmiercionośny jak 
SARS i będzie atakować tak szybko 
jak grypa. I wtedy zaatakował wi-
rus ptasiej grypy, z którym też nie 
od razu sobie poradzono. A potem 
— w 2009 roku — wirus świńskiej 
grypy zebrał żniwo, uśmiercając kil-
kaset tysięcy ludzi a świecie. WHO 
ogłosiła wtedy zagrożenie pande-
mią, podobnie jak pięć lat później 
w przypadku wirusa Ebola, któ-
ry z Afryki przedostał, się do Euro-
py. Tak jak obecnie — wstrzymano 
wtedy loty, ogłoszono nawet godzi-
nę policyjną. Cztery lata temu za-
grożenie się powtórzyło z wirusem 
Zika przenoszonym przez komary. 
Jednak w przypadku wirusa z Wu-
han naukowcy nie mają złudzeń, że 
na epidemii się nie skończy. Szacu-
ją, że niebawem dojdzie do pande-
mii, bo prędzej czy później docze-
kamy się ognisk wtórnych.

Co gorsza, dwaj amerykańscy wi-
rusolodzy David Morens i Jeffery 
Taubenberger z National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases 
ogłosili niedawno, że możemy się 
spodziewać wybuchu pandemii gry-
py takiej jak w 1918 roku — „hisz-
panka” zabiła wtedy 50 milionów 
ludzi. Wirus mutuje w taki sposób, 
że co 100-150 lat pojawia się szczep 
pandemiczny, czyli taki, który może 
zaatakować dużo ludzi w krótkim 
czasie. Pojawienie się wirusa pan-
demicznego jest według naukow-
ców jedynie kwestią czasu…

Patrzący w przyszłość ludzkości 
Jezus dwa tysiące lat temu namalo-
wał obraz rzeczywistości, w jakiej 
przyszło nam żyć. I dodał: „To jest 
początek boleści”1. 

Musi się to stać
„Ludzie omdlewać będą z trwo-

gi w oczekiwaniu tych rzeczy, któ-
re przyjdą na świat”2. Zagrożenie 

epidemiami to jeden ze znaków, 
po których mamy poznać, że „bli-
sko jest, tuż u drzwi”3. Ale są też in-
ne znaki. I „musi się to stać”4. Co? 
„Głód i mór, a miejscami trzęsie-
nia ziemi”5.

Codziennie na świecie umiera 
z głodu ok. 100 tysięcy ludzi. We-
dług WHO tylko jedna trzecia lud-
ności naszego globu jest dobrze 
odżywiona. Taka sama część ludzi 
jest niedożywiona, a kolejna jed-
na trzecia głoduje. Tylko w części 
Azji i Afryki blisko 40 proc. ludzi 
żyje poniżej poziomu egzystencji. 
Prawdziwą przyczyną niedoboru 
żywności jest niesprawiedliwy po-
dział zasobów naturalnych na świe-
cie. Najbogatsza piąta część ludno-
ści świata zużywa 86 proc. tych 
zasobów, podczas gdy jedna piąta 
najbiedniejszych mieszkańców na-
szego globu ma udział tylko w 1,5 
proc. zasobów.

Wzrosła aktywność sejsmiczna 
ziemi. W ciągu całego XIX wieku 
zanotowano dwa tysiące trzęsień 
ziemi, a tylko w 1993 roku aż 21 
tysięcy; do XX wieku ziemia trzę-

sła się 10 razy z siłą ponad 6 stop-
ni w skali Richtera, obecnie każde-
go roku notuje się kilkaset takich 
katastrof. W 1923 roku w Japonii 
wstrząsy o sile 8,3 stopnia w skali 
Richtera zabiły 140 tys. ludzi. W ro-
ku 1935 w Indiach zginęło 50 tys. 
ludzi (wstrząsy o sile 7,5 stopnia), 
w 1939 w Chile — 28 tys. (8,3 st.), 
a w Turcji — 33 tys. (7,9 st.). Druga 
połowa wieku przyniosła tragedię 
w Chinach — 240 tys. ofiar (8 st.), 
dziesiątki tysięcy ofiar pochłonęły 
kolejne trzęsienia ziemi: w Gwate-
mali (1976, ok. 30 tys. ofiar), Ira-
nie (1978, 25 tys. ofiar; 1990, 50 
tys. ofiar), Meksyku (1985, 9,5 tys. 
ofiar), Armenii (1988, 25 tys. ofiar), 
Indiach (1993, 10 tys. ofiar; 2001, 
ok. 13 tys. ofiar). Oczywiście w wy-
niku epidemii i fatalnych warun-
ków życia ostateczna liczba ofiar 
była dużo wyższa. To dopiero po-
czątek kataklizmów, które wkrótce 
mogą nękać całą planetę — twier-
dzili sejsmolodzy. I wtedy przyszło 
śmiertelne tsunami w południowo-
-wschodniej Azji. A potem tragedia 
na Haiti...

Inne groźne zjawisko naszych 
czasów — el nino to efekt rabun-
kowej gospodarki, która powoduje 
zmiany klimatyczne na całym glo-
bie. Co sekundę karczowana jest 
puszcza amazońska wielkości bo-
iska do piłki nożnej! Płuca świata 
się kurczą, a żywioły zaczynają sza-
leć. Huragany, tajfuny, cyklony ude-
rzają z ogromną siłą, zabijając jed-
norazowo, jak np. w Bangladeszu 
czy w Indiach, dziesiątki tysięcy 
ludzi. Powodzie na przemian z su-
szami odbierają życie setkom tysię-
cy mieszkańców już nie tylko Azji 
i Afryki.

Nienawiść i chciwość
„Potem usłyszycie o wojnach 

i wieści wojenne”6. Wystąpi „naród 
przeciwko narodowi i królestwo 
przeciwko królestwu”7. Żyjemy 
w czasie szerzących się konfliktów 
narodowościowych i globalnych. 
XX wiek rozpoczął erę wojen świa-
towych. Technika militarna rozwija 

Wirus grypy  
mutuje 

w taki sposób,  
że co 100-150 lat  

pojawia się szczep 
pandemiczny,  

który może zaatakować  
dużo ludzi w krótkim czasie. 

Pojawienie się wirusa  
jest według naukowców 

jedynie  
kwestią czasu
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się błyskawicznie. Obecnie rocznie 
rozgrywa się na świecie kilkadzie-
siąt wojen. Szerzy się zagrożenie 
nuklearne. Terroryzm — nowe zja-
wisko, z którym świat nie umie sku-
tecznie walczyć. Dżihadyści w gar-
niturach w centrum zachodniej cy-
wilizacji.

To jednocześnie czas Sodomy 
i Gomory — wszelkiej rozwiązłości, 
też tej prawnie usankcjonowanej. 
Era konsumpcjonizmu. Jezus po-
równywał czasy ostateczne do cza-
sów Noego, gdy tylko „jedli i pili, 
żenili się i za mąż wydawali”8. Apo-
stoł Paweł pisał o czasach ostatecz-
nych, że „bezprawie się rozmnoży” 
i „miłość wielu oziębnie”. Ludzie 
będą „samolubni, chciwi, chełpli-
wi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom 
nieposłuszni, niewdzięczni, bezboż-
ni, bez serca, nieprzejednani, prze-
wrotni, niepowściągliwi, okrutni, 
nie miłujący tego, co dobre, zdra-
dzieccy, zuchwali, nadęci, miłują-
cy więcej rozkosze niż Boga, któ-
rzy przybierają pozór pobożności, 
podczas gdy życie ich jest zaprze-
czeniem jej mocy”9. W ciągu ostat-
nich 35 lat XX wieku przestępczość 
w Ameryce wzrosła o 560 proc., 
rozwody — o 400 proc., o 300 
proc. wzrosła liczba dzieci z roz-
bitych domów, a samobójstwa nie-
letnich — o 200 proc. Jeszcze dwa 
pokolenia wcześniej głównymi pro-
blemami w szkołach były rozmowy 
na lekcjach, żucie gumy, hałasowa-
nie i bieganie po korytarzu; dziś — 
narkomania, alkoholizm, ciąże, sa-
mobójstwa, gwałty i rabunki.

Tuż u drzwi
„Gdy ujrzycie to wszystko, wiedz-

cie, że blisko jest, tuż u drzwi”10 — 
mówił Jezus. Jakiś kataklizm? Czy 
pogrąży nas atomowy konflikt? 
Czy uderzy w nas kometa? A może 
nasz glob czeka zagłada ekologicz-
na? Nie. Jezus przestrzegał wierzą-
cych, że pojawi się wiele koncepcji 
końca i wszystkie nazwał zwodni-
czymi. Aż półtora tysiąca razy Bi-
blia mówi, że Bóg osobiście tu po-
wróci i „odda każdemu według 

uczynków jego”11. Wtedy „niebio-
sa z trzaskiem przeminą, a żywioły 
rozpalone stopnieją, ziemia i dzie-
ła ludzkie na niej spłoną”12. Ma to 
być kosmiczne zjawisko wykracza-
jące poza naszą wyobraźnię: „I nie-
bo znikło, jak niknie zwój, który 
się zwija, a wszystkie góry i wyspy 
ruszone zostały z miejsc swoich”13. 
Powrót Chrystusa pełnego chwa-
ły to czas zbawienia dla tych, któ-
rzy wytrwali w wierze i przyjaźni 
z Bogiem. To czas zmartwychwsta-
nia, zamiany tego, co śmiertelne, 
na nieśmiertelne, czas odnowy zie-
mi i egzystencji, która nie zna słów: 
płacz, smutek, ból, śmierć; czas no-
wej ziemi i nowego nieba14. Dlate-
go gdy wierzący dostrzegą znaki 

czasu, mają podnieść swe głowy. 
I choć „o tym dniu i godzinie nikt 
nie wie”15, to przecież mamy uczyć 
się podobieństwa od drzewa figo-
wego, bo „gdy gałąź jego już mięk-
nie i wypuszcza liście, poznajecie, 
że blisko jest lato”16.

Czyż nie zbliża się czas wiecznego 
lata? Dobry Bóg „nie zwleka z do-
trzymaniem obietnicy (...) lecz oka-
zuje cierpliwość względem was, bo 
nie chce, aby ktokolwiek zginął”17. 
Czas się kończy, ale jeszcze nie jest 
za późno, by jak syn marnotrawny 
wrócić do domu Ojca. 

K.S.
1 Mk 13,8. 2 Łk 21,26. 3 Mt 24,33. 4 Mt 24,6. 5 Mt 24,7b. 

6 Mt 24,6a. 7 Mt 24,7. 8 Mt 24,38. 9 2 Tm 3,2. 10 Mt 24,33. 
11 Mt 16,27. 12 2 P 3,10. 13 Ap 6,14. 14 Zob. 1 Kor 15,51-54;  
Ap 21,1-5; 21,1. 15 Mt 24,36. 16 Mt 24,32-44. 17 2 P 3,9.

Ewangelia Jezusa nie jest 
łagodnym, rozwodnionym 
przesłaniem dla ludzi 
szukających łatwej religii. 
Radykalne nauki Jezusa 
wstrząsają do głębi, 
ponieważ nie przykładał On 
wagi do tradycji, tylko 
przedstawiał słuchaczom 
Bożą prawdę. Odkryj 
radykalne poglądy, które 
głosił, przeczące mądrości 
i zwyczajom zarówno 
ówczesnym, jak i dzisiejszym.
 Stron 96 
Oprawa miękka 
Cena 29 zł 
Wydawnictwo „Znaki Czasu”
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ŁZY 
KRÓLA

Wjeżdżając 
do Jerozolimy, gdzie 
za chwilę miał być 
zabity, Jezus płakał.  
Ale nie nad swoim 
losem, lecz losem 
Jerozolimy, która Go 
odrzuciła, czego 
skutkiem miało być  
jej zniszczenie.  
To obraz w mikroskali 
losów świata.

Był pierwszy dzień tygodnia, 
kiedy Jezus dokonał swego 
triumfalnego wjazdu do sto-

licy Izraela1. Tłumy gromadzące się 
w Betanii, aby Go ujrzeć, teraz po-
dążały za Nim, chcąc zobaczyć, jak 
zostanie przyjęty. Wielu ludzi uda-
wało się do miasta na święto Pas-
chy i oni również przyłączyli się 
do towarzyszącego Jezusowi tłu-
mu. Nowe życie i nowa radość oży-
wiały ludzi. Znów wytrysnęła na-
dzieja na nowe królestwo.

Hosanna 
na wysokościach

Zamierzając wjechać do Jerozoli-
my, Jezus posłał dwóch uczniów, aby 
przyprowadzili Mu oślicę i jej źrebię. 
Zwierzęciem, którego dosiadał, po-
sługiwali się władcy Izraela, a pro-
rocy przepowiedzieli, że Mesjasz tak 
właśnie przybędzie do swego króle-
stwa. Zaledwie wsiadł na źrebaka, 
rozległy się w powietrzu donośne, 
triumfalne okrzyki. Tłumy witały 
Go jako Mesjasza, jako swego Króla. 
Tym razem Jezus przyjmował hoł-
dy, do których nigdy wcześniej nie 
dopuszczał; uczniowie uznali więc, 
że ich radosne nadzieje spełnią się, 
a Jezus zostanie osadzony na tro-



znakiczasu.pl ● Znaki Czasu – marzec 2020 ● 9 

©
 i.

pi
ni

m
g.

co
m

TRZYMAJĄC SIĘ SŁOWA

nie. Tłumy były przekonane, że nad-
chodzi moment wyzwolenia. Ludzie 
prześcigali się w składaniu Mu hoł-
dów, ścielili Mu drogę swymi ubra-
niami, gałązkami oliwek i palm.

W miarę postępowania pochodu 
tłum zwiększał się o tych wszyst-
kich, którzy słyszeli o przyjściu Je-
zusa i pragnęli się przyłączyć. Teraz 
do pochodu dołączyły rzesze z Je-
rozolimy. Spośród tłumów zebra-
nych z okazji Paschy tysiące wyszły 
powitać Jezusa. Pozdrawiali Go, po-
wiewając gałęziami palmowymi 
i śpiewając pobożne pieśni. Kapła-
ni w świątyni zatrąbili na wieczor-
ne nabożeństwo, lecz nie znalazło 
się wielu chętnych, więc z niepoko-
jem mówili w swym gronie: „Oto 
cały świat poszedł za nim”.

Nigdy dotąd podczas swego 
ziemskiego życia Jezus nie zezwa-
lał na takie demonstracje. Wyraź-

nie widział ich wynik — prowadzi-
ły one jedynie na krzyż. Lecz tym 
razem zamierzał publicznie przed-
stawić się jako Odkupiciel. Pragnął 
zwrócić uwagę na ofiarę, która mia-
ła ukoronować Jego misję wobec 
upadłego świata. Stało się koniecz-
ne, aby Jego Kościół w ciągu wszyst-
kich przyszłych wieków uczynił Je-
go śmierć za grzechy przedmiotem 
głębokich rozmyślań i studiów. Dla-
tego oczy wszystkich ludzi musiały 
być skierowane na Niego.

Coraz więcej ludzi przyłączało 
się do pochodu i poza nieliczny-
mi wyjątkami wszyscy, którzy się 
dołączyli, poddali się atmosferze 
chwili i pomagali narastać okrzy-
kom: „Hosanna Synowi Dawidowe-
mu! Błogosławiony, który przycho-
dzi w imieniu Pańskim. Hosanna 
na wysokościach!”.

Pochód jeńców
Nigdy dotąd świat nie oglądał tak 

triumfalnego pochodu. Nie przypo-
minał on pochodów wielkich zwy-
cięzców tego świata. Nie było tu 
skazanych na zagładę jeńców, lecz 
dokoła Zbawiciela znajdowały się 
chwalebne trofea Jego dzieła miło-
ści. Byli to jeńcy wyrwani spod wła-
dzy szatana, chwalący Boga za swe 
wybawienie. Niewidomi, którym Je-
zus przywrócił wzrok, wskazywali 
pochodowi drogę. Niemy, którego ję-
zyk Chrystus rozwiązał, najgłośniej 
wołał „hosanna”. Uzdrowieni przez 
Niego ułomni poruszali się szyb-
ko i radośnie, wykazując najwięcej 
energii przy zrywaniu palmowych 
gałęzi i powiewaniu nimi. Wdowy 
i sieroty chwaliły imię Jezusa za Je-
go dzieła łaski dla nich. Oczyszczeni 
trędowaci słali przed Nim swe nie-
zbrukane ubrania i sławili Go jako 
Króla chwały. Ci, których Jego głos 
zbudził ze śmiertelnego snu, rów-
nież znajdowali się w tłumie. Ła-
zarz, którego ciało dotknął rozkład 
w grobie, a który teraz cieszył się si-
łą wspaniałej męskości, prowadził 
niosącego Zbawiciela osła.

Wielu faryzeuszy przyglądało się 
tej scenie i pałając zawiścią i zło-

ścią, usiłowało powstrzymać prze-
jawy uczuć ludu. Obawiali się, że 
silny swą liczebnością tłum ogło-
si Jezusa królem. Chwytając się 
ostatniej deski ratunku, przeci-
snęli się do Zbawiciela, zwracając 
się do Niego ze słowami groźby 
i wymówki: „Nauczycielu, zgrom 
uczniów swoich”. Lecz odpowiedź 
Jezusa zmusiła ich do milczenia: 
„Powiadam wam, że jeśli ci będą 
milczeć, kamienie krzyczeć będą”. 
Ten akt triumfu był zarządzeniem 
samego Boga. Został przepowie-
dziany przez proroka, a odwróce-
nie Bożych zamierzeń nie leżało 
w ludzkiej mocy.

Kamień na kamieniu
Gdy pochód osiągnął szczyt wzgó-

rza i miał schodzić ku miastu, Je-
zus zatrzymał się, a wraz z Nim 
cały tłum. Przed Nim leżała Jero-
zolima w całej swej chwale, ską-
pana w promieniach zachodzące-
go słońca. Świątynia przyćmiewała 
wszystko inne swoją majestatyczną 
wielkością. Gdy zachodzące słońce 
barwiło i złociło niebo, jego olśnie-
wająca chwała rozjaśniała czysty, 
biały marmur świątynnych ścian 
i lśniła w zdobionych złotem ko-
lumnach. Jezus patrzył na rozta-
czający się widok, a tłum zamilkł 
i stał urzeczony pięknym obrazem. 
Wszystkie oczy zwróciły się w stro-
nę Zbawiciela, szukając na Jego ob-
liczu wyrazu odczuwanej powszech-
nie radości. Lecz zamiast niej ludzie 
dostrzegli smutek. Byli więc zdzi-
wieni i rozczarowani, widząc, jak 
Jego oczy napełniły się łzami, a cia-
ło drżało. Z Jego drżących ust wy-
dobywało się łkanie. Wśród rado-
snej uroczystości, gdy wszyscy skła-
dali Mu hołd, Król Izraela pogrążył 
się we łzach; nie w cichych łzach ra-
dości, lecz w łzach i jękach niemoż-
liwej do zniesienia udręki. Na tłum 
padł cień smutku. Jego aplauz uci-
szył się. Wielu płakało ze współczu-
cia nad smutkiem, którego nie mog-
li zrozumieć.

Łzy Jezusa nie miały związku 
ze zbliżającym się cierpieniem. 
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Przed nim znajdowało się Getse-
mane, gdzie wkrótce miała okryć 
Go groza wielkiej ciemności. Wi-
doczna była również Owcza Bra-
ma, przez którą od wieków pro-
wadzono zwierzęta przeznaczone 
na ofiarę. Brama ta miała niedłu-
go otworzyć się przed Nim, wiel-
kim Prawzorem ofiary, która złożo-
na za grzechy świata symbolizowa-
na była przez wszystkie dotychczas 
składane ofiary. Niedaleko leżała 
Golgota, miejsce nadchodzącej mę-
ki. Jednak nie był to smutek z po-
wodu własnego losu, a myśl o włas-
nym zgonie nie przerażała tej szla-
chetnej, pełnej poświęcenia duszy. 
To widok Jerozolimy przeszywał 
bólem serce Jezusa — miasta, któ-
re odrzuciło Syna Bożego i wzgar-
dziło Jego miłością.

Jezus podniósł rękę, która tyle ra-
zy błogosławiła chorych i cierpią-
cych, a wskazując nią w kierunku 
skazanego na zagładę miasta, ła-
miącym się z bólu głosem, zawo-
łał: „Gdybyś i ty poznało w tym 
dniu, co służy ku pokojowi”. Jezus 
wiedział, że mógł uleczyć miasto 
z jego groźnej choroby, uwolnić je 
z niewoli i ustanowić potężną me-
tropolią. Z jego murów gołąb poko-
ju wylatywałby do wszystkich kra-
jów. Stałoby się dla świata diade-
mem chwały.

Wspaniały obraz tego, czym mo-
głaby stać się Jerozolima, przybladł 
nagle w oczach Zbawiciela. Zoba-
czył, co przedstawia sobą pod jarz-
mem Rzymu, i powtórzył swą skar-
gę: „Lecz to teraz zakryte jest 
przed oczyma twymi. Gdyż przyj-
dą na ciebie dni, że twoi nieprzyja-
ciele usypią wał wokół ciebie i oto-
czą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają 
cię z ziemią i dzieci twoje w mu-
rach twoich wytępią, i nie pozosta-
wią z ciebie kamienia na kamieniu, 
dlatego żeś nie poznało czasu na-
wiedzenia swego”.

Chrystus przyszedł, aby zbawić 
Jerozolimę i jej dzieci, lecz pycha, 
obłuda, zawiść i przewrotność fary-
zeuszy stanęły na drodze do urze-
czywistnienia tego celu. Widział 

Jerozolimę otoczoną przez wojska, 
pokonanych mieszkańców prowa-
dzonych na wygłodzenie i śmierć, 
matki zjadające martwe ciała wła-
snych dzieci, rodziców i dzieci wy-
rywających sobie ostatnie kęsy po-
żywienia. Chrystus widział przed 
sobą Golgotę, na której miał zawi-
snąć na krzyżu, tak gęsto pokrytą 
krzyżami jak drzewami leśnymi. 
Widział mieszkańców Jerozolimy 
torturowanych i ukrzyżowanych, 
piękne pałace zniszczone, świąty-
nię leżącą w gruzach, tak że nie po-
został z niej kamień na kamieniu, 
i całe miasto wyglądające jak za-
orane pole. Ta straszna wizja wy-
cisnęła z Jego oczu łzy.

Zapowiedź 
ostateczna

Triumfalny wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy był pewną zapowie-
dzią Jego powtórnego przyjścia 
na obłokach niebieskich w mo-

cy i chwale wśród triumfujących 
aniołów i radujących się świętych. 
W proroczym widzeniu Zachariasz 
wskazał ten dzień ostatecznego 
triumfu; widział również potępie-
nie tych, którzy podczas pierwsze-
go przyjścia Chrystusa odrzucili Go: 
„Wtedy spojrzą na mnie, na tego, 
którego przebodli, i będą go opłaki-
wać, jak opłakuje się jedynaka, i bę-
dą gorzko biadać nad nim, jak gorz-
ko biadają nad pierworodnym”2. 
Chrystus przewidział te wypad-
ki, gdy patrzył na miasto i płakał 
nad nim. W zniszczeniu Jerozoli-
my dostrzegał symbol ostateczne-
go zniszczenia narodu, który wi-
nien był krwi Syna Bożego.

W ciągu ponad tysiąca lat na-
ród żydowski nadużywał miłosier-
dzia Bożego, ściągając w ten spo-
sób na siebie wyrok. Stał się sym-
bolem ludzi wszystkich wieków, 
którzy odrzucają orędownictwo 
nieskończonej Miłości. Łzy płaczą-
cego nad Jerozolimą Chrystusa by-
ły jednocześnie łzami przelanymi 
za grzechy wszystkich czasów.

W każdej epoce ludziom dane 
są dni światła i przywilejów, czas 
próby, w którym mogą pojednać się 
z Bogiem. Jednakże łaska ma gra-
nice. Może trwać wiele lat, być lek-
ceważona i odrzucana; lecz przy-
chodzi moment, gdy woła po raz 
ostatni. Często serce staje się tak 
twarde, że przestaje reagować 
na Ducha Bożego. Słodki i wzru-
szający głos przestaje odzywać się 
do grzesznika, ustają napomnienia 
i ostrzeżenia.

Taki dzień nastał dla Jerozoli-
my. Jezus płakał w niewymownym 
smutku nad potępionym miastem, 
lecz nie mógł go już wyzwolić. Wy-
czerpał wszystkie zasoby. Ci, którzy 
lekceważą ostrzeżenia i napomnie-
nia Ducha Bożego, powinni wyczy-
tać w wydanym na Izrael wyroku 
potępienie również dla siebie. 

ELLEN G. WHITE
1 Historia jest opisana m.in. w Mt 21 i J 12. 

2 Za 12,10.

[Artykuł jest skrótem rozdziałów 63. i 64. z książ-
ki autorki pt. Życie Jezusa, Warszawa 2018. Lid i śród-
tytuły pochodzą od redakcji].

Chrystus przyszedł,  
aby zbawić 

Jerozolimę i jej 
mieszkańców, lecz pycha, 

obłuda, zawiść 
i przewrotność faryzeuszy 

stanęły Mu na drodze.  
Widział miasto otoczone 
przez wojska, rodziców 
i dzieci wyrywających  

sobie ostatnie kęsy 
pożywienia. 

Ta wizja wycisnęła  
z Jego oczu łzy
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W swoim przemówieniu Marian 
Turski zwrócił się przede wszyst-
kim do swoich wnucząt, a przez 
nie do młodego pokolenia. Mówił, 
że swoją pierwszą wiedzę o woj-
nie czerpał z opowiadań rodziców, 
którzy doświadczyli jej grozy za-
ledwie 20-25 lat wcześniej. To ni-
by mało, ale jemu wydawało się to 
bardzo odległe. Dlatego nie dzi-
wi się współczesnym nastolatkom, 
dla których tematy wojny, Holocau-
stu i ludobójstwa po 75 latach po-
koju są tak odległe, że aż nużące.

Marian Turski przywołał słowa 
prezydenta Austrii Alexandra van 

PO JEDENASTE: 
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Czy Dekalogowi potrzeba 
jedenastego przykazania —  
jak zasugerował podczas  
ostatnich obchodów wyzwolenia 
Auschwitz-Birkenau Marian Turski, 
jeden z ostatnich więźniów tego 
obozu? Czy tych dziesięć,  
które są, nie wystarcza, by nie 
pozwalać na cudzą krzywdę?

Jednym z najbardziej poru-
szających momentów z ostat-
nich obchodów 75. rocznicy 

wyzwolenia obozu Auschwitz-Bir-
kenau było dwudziestominutowe 
przemówienie 94-letniego Maria-
na Turskiego, jednego z ostatnich 
żyjących więźniów tego obozu. Tra-
fił do niego w roku 1944 z łódzkie-
go getta. Przeżył ewakuację, a wła-
ściwie marsze śmierci z obozu 
w styczniu 1945 roku. Wyzwolenie 
zastało go w Terezinie. Po wojnie 
związał się zawodowo z tygodni-
kiem „Polityka”, w którym publi-
kuje nawet do dziś.
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der Bellena, że „Auschwitz nie spa-
dło z nieba”, i przeniósł słuchaczy 
do Berlina, gdzie we wczesnych la-
tach 30. zaczęły się w różnych miej-
scach pojawiać pierwsze napisy, że 
Żydom nie wolno gdzieś wchodzić, 
siadać, czegoś robić, gdzieś nale-
żeć. Ale przecież było jeszcze wiele 
miejsc, gdzie było im wolno. Zatem 
nie ma problemu — myślano. Powo-
li jednak ludzie zaczęli się oswajać 
z tym, że jakąś mniejszość można 
spychać na margines życia. I tak, 
krok po kroku, zło przyspieszało 
— nie wolno już było przyjmować 
Żydów do pracy, nie mogli emigro-
wać, zamknięto ich w gettach, po-
tem w obozach, a potem zabijano.

Następnie powiedział, że to, co 
wydarzyło się wtedy w Niemczech 
może przydarzyć się wszędzie tam, 
gdzie nagina się prawo, łamie się 
prawa obywatelskie, nie docenia 
praw mniejszości lub je likwiduje.

W końcu nawiązał do Dekalo-
gu, że uwzględniając doświadcze-
nie Holocaustu, należałoby do nie-
go dodać jeszcze jedno przykaza-
nie, jedenaste: „Nie bądź obojętny”. 
Młode pokolenie nie powinno prze-
chodzić obojętnie nad historyczny-
mi kłamstwami, nad dyskrymino-
waniem mniejszości, naruszaniem 
przez władzę umów społecznych.

Marian Turski zakończył swo-
je przemówienie ostrzeżeniem — 
że jeśli jednak wybierzemy obojęt-
ność, to „nawet się nie obejrzycie 

jak na was, jak na waszych potom-
ków, jakieś Auschwitz nagle spad-
nie z nieba”.

Z dnia na dzień o poruszającym 
przemówieniu Mariana Turskie-
go mówił cały świat. Ale tragedią 
czasów, w jakich żyjemy, jest takie 
przyspieszenie wydarzeń, że nawet 
najświetniejsze mowy największych 
autorytetów zaraz ulatują nam z pa-
mięci pod wpływem kolejnych wy-
darzeń — jak nie brexitu, to epi-
demii koronawirusa czy obscenicz-
nych gestów wybrańców narodu. 
Utrwalmy zatem tę myśl, by nie być 
obojętnym.

Biblijny przykład 
obojętności

Obojętność to nieprzejmowanie 
się niczym, brak zainteresowania, 
emocjonalnego zaangażowania, 
wrażliwości. W tym sensie jest bli-
skoznaczna z biernością.

Chyba najbardziej znany nowo-
testamentowy przykład obojętno-
ści na los bliźniego znajdujemy 
w Jezusowej przypowieści o miło-
siernym Samarytaninie z 10. roz-
działu Ewangelii Łukasza. Jezus 
przytoczył tę historię, by zilustro-
wać swojemu uczonemu w Piśmie 
Świętym żydowskiemu rozmówcy 
znaczenie słowa „bliźni” w przyka-
zaniu o miłowaniu bliźniego swe-
go jak siebie samego. Opowiedział 
o człowieku, który szedł z Jerozo-
limy do Jerycha, więc najpewniej 
o Żydzie, który został po drodze 

napadnięty, obrabowany i poważ-
nie poraniony. I gdy tak leżał nie-
przytomny, drogą szedł jakiś ży-
dowski kapłan, zobaczył go, ale 
poszedł dalej. Podobnie następny 
przechodzień lewita, czyli członek 
plemienia Lewiego, który był sługą 
w żydowskiej świątyni. Też zosta-
wił pobitego bez pomocy. Dopiero 
podróżujący tamtędy Samarytanin 
— a więc członek narodu przez Ży-
dów znienawidzonego — opatrzył 
pobitego i zawiózł go do najbliższej 
gospody, gdzie zapłacił za opiekę 
nad nim, aż wydobrzeje. Na ko-
niec Jezus zapytał rozmówcę, który 
z tych trzech okazał się bliźnim po-
bitego. Rozmówca zrozumiał: „Ten, 
który się ulitował nad nim” — od-
powiedział.

Zarówno kapłan, jak i lewita oka-
zali pobitemu kompletny brak zain-
teresowania, choć zapewne był ich 
rodakiem. Był im całkowicie obo-
jętny. Może usprawiedliwiali się po-
śpiechem do różnych „świętych za-
dań”, jakie mieli tego dnia do speł-
nienia w świątyni? Może nie chcieli 
się ubrudzić, co również pewnie nie 
licowałoby, ich zdaniem, ze „świę-
tością” owych zadań? Obydwaj by-
li osobami w dzisiejszych katego-
riach „duchownymi” — powołany-
mi do wyjaśniania ludziom Słowa 
Bożego, uczenia o Bogu, Jego miło-
ści i do pomagania ludziom. Znali 
słowa Mojżesza: „Jeżeli napotkasz 
zbłąkanego wołu albo osła twego 
nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz 
z powrotem do niego. Jeżeli zoba-
czysz, że osioł twego przeciwnika 
upadł pod ciężarem, nie opuszczaj 
go, lecz dopomóż mu się podnieść”1. 
Mieli pomagać nawet potrzebujące-
mu pomocy zwierzęciu, a co dopie-
ro człowiekowi. Wiedzieli, co po-
winni byli zrobić, ale tego nie zro-
bili.

Zrobił to Samarytanin — dla Ży-
dów ktoś obcy, z kim się nie rozma-
wia, komu nie podaje się ręki, kogo 
się nie odwiedza ani nie zaprasza 
w odwiedziny. On był jednak ponad 
to. To on nauczył nauczycieli prawa 
Bożego znaczenia pojęcia „bliźni”. 

Bliźnim nie jest  
tylko ktoś 

tego samego wyznania, 
narodowości, rasy.  

Bliźnim jest każdy, kto 
potrzebuje pomocy,  

i każdy, kto jej udziela

Obojętność  
na los bliźnich, 

zwłaszcza gdy potrzebują 
pomocy, to nic innego 

jak grzech  
zaniechania
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Bliźnim nie jest tylko ktoś tego sa-
mego wyznania, narodowości, ra-
sy. Bliźnim jest każdy, kto potrzebu-
je pomocy, i każdy, kto jej udziela. 
Oto prawdziwy test miłości bliź-
niego, a nie deklaracje i głośne pu-
bliczne modły.

W czasach szalejącego faszyzmu 
i nazizmu bliźnimi chrześcijan byli 
Żydzi, tymczasem wielu chrześcijan 
zachowywało się względem nich 
jak ów kapłan czy lewita. W dzisiej-
szych czasach nadal wokół nas są 
ludzie potrzebujący, czasem przy-
bywają do nas w oczekiwaniu ja-
kiejkolwiek pomocy. A my — jak 
na nich reagujemy? Pomagamy czy 
oceniamy, czy w ogóle warto po-
móc? Jakie mamy kryteria oceny? 
Dla Jezusa było tylko jedno kryte-
rium — potrzeba pomocy. Jest po-
trzeba, jest bliźni, jest pomoc.

Obojętność na los bliźnich, 
zwłaszcza gdy potrzebują pomocy, 
to nic innego jak grzech zaniecha-
nia. Uczy o tym apostoł Jakub: „Kto 
więc umie dobrze czynić, a nie czy-
ni, dopuszcza się grzechu”2.

Jedenaste 
przykazanie

Wydaje się, że mówiąc o potrze-
bie dodania jedenastego przykaza-
nia do istniejących dziesięciu przy-
kazań Bożych, Marian Turski chciał 
jedynie podkreślić wagę potrzeby 
pielęgnowania osobistej wrażliwo-
ści, zainteresowania losem bliźnich, 
pomagania im, gdy będzie taka po-
trzeba, czy wręcz przeciwstawiania 
się ich krzywdzeniu.

Faktycznie jednak do Bożego 
Dekalogu nie trzeba nic dodawać. 
Słowa Jakuba są tym jedenastym 
przykazaniem. Zakaz obojętności to 
w istocie nakaz czynienia dobrze, 
gdy jest to tylko możliwe. To na-
kaz pomagania każdemu, kto tej po-
mocy potrzebuje, a my możemy jej 
udzielić. To nakaz przeciwstawia-
nia się krzywdzeniu innych.

Dziesięć przykazań zapisanych 
było na dwóch tablicach. Przyjęło 
się mówić o czterech przykazaniach 

pierwszej tablicy, definiujących 
praktyczną stronę miłości człowie-
ka do Boga, oraz sześciu przykaza-
niach drugiej tablicy, ukazujących, 
na czym w praktyce ma polegać mi-
łość człowieka do człowieka. Pierw-
sze cztery to zakaz wiary w innych 
Bogów poza jedynym prawdziwym, 
zakaz oddawania Bogu czci za po-
średnictwem Jego materialnych 
wyobrażeń (obrazów czy posągów), 
zakaz nadużywania imienia Bożego 
oraz nakaz święcenia siódmego Bo-
żego dnia odpoczynku, czyli sobo-
ty. Kolejnych sześć to nakaz szacun-
ku dla rodziców i zakazy: zabijania 
ludzi, cudzołożenia, kradzieży, kła-
mania i pożądania cudzej własno-
ści. Właśnie na przykazania drugiej 
tablicy powołał się apostoł Paweł, 
wyjaśniając, na czym polega mi-
łość do bliźniego: „Przecież przy-
kazania: Nie będziesz cudzołożył, nie 
będziesz zabijał, nie będziesz kradł, 
nie będziesz pożądał, i każde inne, 
streszczają się w tym nakazie: Bę-
dziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego. Miłość bliźniemu nie 

wyrządza zła. Miłość jest więc wy-
pełnieniem Prawa”3.

To nie nauczanie o prawie Bo-
żym jest wyrazem miłości do bliź-
niego, ale praktykowanie tego pra-
wa, niewyrządzanie bliźniemu zła 
i — o ile to możliwe — niepozwa-
lanie na jego wyrządzanie. Obojęt-
ność na los bliźniego jest zaprzecze-
niem tej miłości.

Ludzie ludziom
I ostatnia rzecz z przemówienia 

Turskiego warta komentarza — je-
go ostrzeżenie, że jeśli będziemy 
obojętni, to ani się obejrzymy, a ja-
kiś Auschwitz znowu spadnie nam 
z nieba. Z jednej strony racja — 
gdy „spadnięcie z nieba” wiążemy 
z zaskoczeniem, niespodziewaniem 
się czegoś. Z drugiej jednak strony, 
bliższe mi są słowa prezydenta van 
der Bellena, że Auschwitz nie spadło 
z nieba. W kontekście całego prze-
mówienia Turskiego oba te zdania 
wcale sobie nie przeczą. Auschwitz 
nie spadło z nieba w tym sensie, że 
nie nadeszło nagle. Ale jednak spa-
dło z nieba, gdyż było zaskocze-
niem, do czego można doprowadzić 
cały cywilizowany naród nieusta-
ną propagandą, do jakiej pogardy 
dla cudzego życia.

Spadnie z nieba może się jeszcze 
kojarzyć z jakimś udziałem w tym 
woli Boskiej. Tak jak na wielu na-
grobkach ludzi, z których śmiercią 
Bóg nie miał absolutnie nic wspól-
nego, można przeczytać: „Bóg tak 
chciał”. Choć Bóg wcale nie ma 
upodobania w śmierci grzesznika.

Bliższe mi w tym wszystkim są 
słowa Zofii Nałkowskiej z Medalio-
nów — że to „ludzie ludziom zgo-
towali ten los”. I może nie dlatego, 
że większość taki właśnie los od po-
czątku chciała zgotować mniej-
szości, ale dlatego że była obojęt-
na, gdy jeszcze mniejsza „grupa 
trzymająca władzę” powoli, krok 
po kroku, po troszeczku odbierała 
mniejszości jej prawa. 

ANDRZEJ SICIŃSKI
1 Wj 23,4-5 Biblia warszawska (BW). 2 Jk 4,17 BW. 

3 Rz 13,9-10 Biblia ekumeniczna.

Auschwitz  
nie spadło z nieba 

w tym sensie, że nie  
nadeszło nagle.  

Ale jednak spadło z nieba, 
gdyż było zaskoczeniem, 

do czego można 
doprowadzić cały 

cywilizowany naród 
nieustaną propagandą, 
do jakiej pogardy  
dla cudzego życia
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SAMO ŻYCIE

Do 49. roku życia Sue Shel-
lenbarger była dość 
zadowolona ze swoje-

go życia. Miała ładny dom w Ore-
gonie, dobrą pracę w dziale „Pra-
ca i rodzina” w „Wall Street Jour-
nal”. Kiedy dotarła do pięćdziesiątki, 
w ciągu zaledwie dwóch lat rozwio-
dła się, wydała wszystkie oszczędno-
ści i uzależniła się od adrenaliny, co 
w końcu zaprowadziło ją na OIOM.

Po kilkumiesięcznej pogoni 
za ekscytacją, z kołnierzem usztyw-
niającym na szyi Sue w rozmowie 
telefonicznej ze swoim redaktorem 
naczelnym powiedziała: „Uświado-
miłam sobie, że kryzys wieku śred-
niego brzmi jak banał, póki nie przy-
darzy się tobie”1.

Kilka lat później Sue wydała 
książkę zatytułowaną The Breaking 

Point: How Female Midlife Crisis Is 
Transforming Today’s Women (Prze-
łom — jak kryzys wieku średnie-
go zmienia współczesne kobiety).

Fenomen kryzysu 
wieku średniego

Teoria kryzysu wieku średnie-
go powstała w XX wieku. Termin 
ten został po raz pierwszy użyty 
w 1965 roku, kiedy psychoanalityk 
Elliott Daques nazwał tak moment, 
w którym dorośli ludzie uświada-
miają sobie, jak niewiele czasu zo-
stało im do śmierci. Carl Jung okre-
ślił go jako normalne zjawisko za-
chodzące w życiu niemal każdego 
człowieka w wieku 40-60 lat.

Kryzys ten dotyka zarówno męż-
czyzn, jak i kobiety z jedną niewiel-

ką różnicą — u mężczyzn jest wy-
woływany przez zmianę czy ja-
kiś czynnik w ich osobistym życiu, 
podczas gdy u kobiet zazwyczaj 
przez sytuację czy zdarzenie zwią-
zane z relacjami międzyludzkimi. 
Tak u mężczyzn, jak i u kobiet ob-
jawy są takie same: zmęczenie, roz-
drażnienie, depresja, niestabilność 
emocjonalna, osłabienie fizycznej 
żywotności, przybieranie na wadze, 
impulsywność i podejmowanie ir-
racjonalnych decyzji.

Zjawisko kryzysu wieku śred-
niego, jako bardzo osobisty proces 
w życiu człowieka, znajduje opar-
cie w teorii, że wykres szczęścia 
ma kształt litery U — osiąga naj-
wyższą wartość w wieku 25 i 65 
lat, a najniższą w wieku 45 lat. Ba-
dania przeprowadzone w 2010 ro-

KRYZYS 
WIEKU ŚREDNIEGO

Wiek średni jest wiekiem 
zmian. Ale czy to wystarcza,  
by nazywać go okresem 
kryzysu w życiu człowieka?
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ku na grupie dwóch tysięcy osób 
przez brytyjską organizację Rela-
te, zajmującą się doradztwem part-
nerskim i rodzinnym, wykazały, że 
najbardziej narażone na depresję są 
osoby w wieku 35-44 lat2. Być mo-
że więc kryzys wieku średniego do-
tyka nawet tych, którzy jeszcze nie 
osiągnęli wieku średniego!

Ofiary banalnej 
mentalności

Nikt nie zaprzecza, że wiek śred-
ni jest wiekiem zmian. Menopauza, 
andropauza, opuszczone gniazdo, 
śmierć rodziców — wszystko to wy-
darza się przeważnie w życiu czło-
wieka w średnim wieku. Jednak po-
zornie niezaprzeczalny wniosek, iż 
wiek średni musi być okresem kry-
zysu, jest daleki od jednoznaczno-
ści. Według ankiety z udziałem 341 
tysięcy osób, przeprowadzonej bez 
Narodową Akademię Nauk w Sta-
nach Zjednoczonych, radość życia 
zaczyna wzrastać po czterdziestce 
i osiąga najwyższe spełnienie ok. 
80. roku życia3.

Badaczka Alexandra Freund 
z Uniwersytetu w Zurychu jest zda-
nia, iż to, co ukazuje ankieta ame-
rykańskiej Narodowej Akademii Na-
uk, stanowi trafniejszy obraz rze-
czywistości życia większości ludzi. 
Twierdzi, że wiek średni nie jest zna-
czony nudą czy poczuciem kryzysu, 
gdyż w tym czasie ludzie zaczynają 
lepiej rozumieć, kim są, oraz co jest 
dla nich dobre, a co nie. Według niej 
najważniejszym problemem wieku 
średniego jest odczucie, że nie je-
steśmy w stanie zrealizować wszyst-
kich naszych celów i zrobić wszyst-
kiego, co chcieliśmy zrobić4.

Popularnym błędnym poglą-
dem jest, że kryzys wieku śred-
niego zostaje wywołany nagłym 
uświadomieniem sobie, że warto-
ści i cele młodości został porzucone 
na rzecz wygodniejszych i łatwiej-
szych do osiągnięcia aspiracji. We-
dług psycholog Margie Lachman 
z Uniwersytetu Brandeisa w Mas-
sacusetts, po młodym wieku doro-

słym osobowość człowieka pozosta-
je stosunkowo stabilna przez resztę 
życia. Nawet nowe cele są zazwy-
czaj wariacją pierwotnych celów 
i są zgodne z podstawowymi warto-
ściami osoby. Innymi słowy, ludzie 
nie zmieniają się zbyt łatwo, zwłasz-
cza po osiągnięciu pewnego wieku, 
a cele wieku średniego raczej od-
zwierciedlają wartości i cele z mło-
dości niż są odejściem od nich.

Kryzys kryzysu
Można zauważyć, że zarysowu-

je się kryzys koncepcji kryzysu 
wieku średniego, w miarę jak ba-
dacze, służba zdrowia i placówki 
edukacyjne neutralizują stereotyp 
kryzysu wieku średniego. Izrael-
ski lekarz Carlo Strenger twierdzi, 
że ze względu na wydłużenie ocze-
kiwanej długości życia oraz szero-
ko dostępne zasoby edukacyjne, 
pozwalające zachować sprawność 
umysłu i wysoki poziom umiejętno-
ści, realia zachodniego społeczeń-
stwa nie pasują zbytnio do rozpo-
wszechnionej koncepcji kryzysu 
wieku średniego, a ludzie po czter-
dziestce mają więcej czasu, by cie-
szyć się życiem.

Okazuje się, że koncepcja kryzysu 
wieku średniego jest znacznie wyraź-
niej obecna w środkach masowego 
przekazu niż w życiu prawdziwych 
ludzi. Dziesiątki artykułów dostęp-
nych w internecie wyjaśniają tę kon-
cepcję w najdrobniejszych szczegó-
łach, opisując jej objawy i przekleń-
stwa. Koncepcja ta ma nawet własną 
stronę w serwisie Wikipedia. Nieste-
ty, stała się ona banałem używanym 
dla wyjaśnienia niezwykłych, wy-
kraczających poza rutynę życia czy 
niespodziewanych zachowań ludzi 
w różnych dziedzinach życia, w tym 
ich nastrojów i osobowości, zdrowia, 
kariery i więzi. Postępowanie ludzi 
w wieku średnim noszące znamiona 
braku rozsądku i jawiące się jako bez-
celowe — od pragnienia zakupu dro-
giego samochodu po skandale oby-
czajowe w życiu osób zajmujących 
najwyższe stanowiska państwowe 
— jest przypisywane kryzysowi wie-
ku średniego. Ale jak ostrzega Lach-
man, temat kryzysu wieku średnie-
go, choć jest dobrym podłożem opo-
wiadań i filmów, nie odzwierciedla 
trafnie prawdziwego życia5.

Być może wyjaśnia to, dlacze-
go Elliott Jaques, który ukuł ter-
min „kryzys wieku średniego”, 
sam przypuszczalnie takiego kry-
zysu nie doświadczył. Od 48. roku 
życia aż do śmierci w wieku 86 lat 
wiódł produktywne i twórcze życie. 
Ożenił się, napisał 12 książek, pra-
cował jako konsultant w Kościele 
anglikańskim i amerykańskiej ar-
mii, sformułował szereg oryginal-
nych poglądów, które po sobie po-
zostawił. Jeśli jego doświadcze-
nie ma być jakąś wskazówką, wiek 
średni nie powinien być postrzega-
ny jako wiek kryzysu, ale raczej ja-
ko wiek możliwości. 

ELIZA BERZESCU
1 Zob. N. Gibbs, Midlile Crisis? Bring It On!, 8.5.2005, 

www.time.com. 2 Zob. The Way We Are Now — The Re-
late Talktalk Relationship Report, 2010, www.relate.
org.uk. 3 Zob. A. Stone i in., A snapshot of the age di-
stribution of psychological well-being in the United Sta-
tes, „Proceedings of the National Academy of Scien-
ce”, t. 107 (22), 1.6.2010. 4 Zob. R. Nixon, The Midli-
fe Crisis Is a Total Myth, 20.2.2011, www.livescience.
com. 5 Zob. tamże.

[Przedruk z „Signs of the Times”, Semnele timpu-
lui, 2013. Lid od redakcji polskiej].

Pojęcie kryzysu  
wieku średniego 

stało się banałem  
używanym dla wyjaśnienia 

niezwykłych, 
wykraczających  

poza rutynę życia  
czy niespodziewanych 

zachowań ludzi 
w różnych  

dziedzinach życia
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Takie twierdzenia często ubie-
rane są w bombastyczną 
i onieśmielającą terminolo-

gię, tak jak poniższy przykład tak-
tyki „miotania słoniem” zastosowa-
nej przez czołowego ewolucjonistę: 
„W muzeach całego świata znajdują 
się dziesiątki tysięcy skamielin ho-
minidów popierające naszą obecną 
wiedzę o ewolucji człowieka. Sche-
mat wyłaniający się z tego ogrom-
nego zbioru mocnych dowodów jest 
zgodny i poparty tysiącami badań. 
Wszystkie modele, wszystkie mity 
pojedynczego, momentalnego stwo-
rzenia nowoczesnego człowieka 
upadają w obliczu tych dowodów”1.

Jednakże takie stwierdzenia szybko 
się rozpadają, gdy zacznie się je kry-
tycznie analizować. Większość kate-
gorii tych rzekomych hominidów jest 
kwestionowana nawet przez ewolucjo-
nistycznych ekspertów, wskazujących 
na coś, co istotnie podważa, jeśli nie 
dyskwalifikuje ideę, że owe skamieli-
ny są przejściowym ogniwem między 
małpą a człowiekiem. Na przykład:

• Australopitek (jak Lucy): wielu 
wybitnych ewolucjonistów przyzna-
je, że owe wymarłe ssaki naczelne 
nie są anatomicznie pośrednie mię-
dzy małpą a człowiekiem.

• Neandertalczyk: prawdopodob-
nie większość paleoantropologów 

ewolucjonistycznych obecnie przy-
znaje, że pomimo swej rozrosłej 
anatomii był w pełni człowiekiem.

• Homo erectus i Homo heidel-
bergensis: niektórzy ewolucjoni-
ści klasyfikują ich jako wczesny  
lub/i archaiczny Homo sapiens. Ich 
anatomia była podobna do Nean-
dertalczyków i nie ma też powo-
dów, by nie uznawać ich w pełni 
za ludzi2.

• Homo habilis: choć większość 
ewolucjonistów uważa te oka-
zy za hominidy (małpoludy), przy 
głębszym badaniu gatunek ten wy-
daje się bliższy australopitekowi lub 
innym wymarłym małpom, oprócz 
kilku okazów, które raczej są Ho-
mo erectus. Nawet niektórzy czoło-
wi ewolucjoniści, choć nadal utrzy-
mując, że są to hominidy, sugero-
wali, że większość okazów Homo 
habilis powinna zostać przeklasy-
fikowana jako Australopitek. Stąd 
Homo habilis jest fałszywą katego-
rią. Wielu ewolucjonistów używa 
dla nich określeń takich jak „kosz 
na śmieci” lub „worek na śmieci”.

Gdy to wszystko usunie się z owej 
imponująco brzmiącej liczby ska-
mielin w powyższym cytacie, po-
zostanie zaledwie garstka. Między 
nimi znajduje się niedawno odkry-
ty Homo floresiensis (znany też ja-

ko Hobbit). Także w tym przypad-
ku czołowi ewolucjoniści wykazali, 
że jego rysy byłyby raczej zgod-
ne w rysami człowieka zdeformo-
wanego przez kretynizm z powo-
du wrodzonego niedoboru jodu. 
Co więcej, w naszym czasopiśmie 
wskazaliśmy na dowody, że krety-
nizm jest także przyczyną zagadko-
wych (dla ewolucjonistów) rysów 
odkrytych całkiem niedawno ska-
mielin Homo naledi3.

Czy ewolucja 
człowieka jest 
w ogóle możliwa?

Istnieją poważne biologiczne 
przyczyny, dla których małpoludy 
nie mogły istnieć. Jedną z nich jest 
tak zwany problem czasu wyczeki-
wania. Nikt nie przeczy, że aby spo-
wodować wszystkie anatomiczne 

MIT EWOLUCJI 
MAŁPY 
W CZŁOWIEKA

Przeciętny czytelnik często jest prowadzony 
do przekonania, że dowody na ewolucję człowieka, 
od wspólnego z szympansami małpopodobnego 
przodka, są niezbite.
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zmiany konieczne dla przekształ-
cenia istoty małpopodobnej (rzeko-
mego wspólnego przodka szympan-
sów i człowieka) w człowieka, po-
trzeba by milionów mutacji DNA. 
Jest tak, gdyż różnice między nu-
kleotydami (literami DNA) szym-
pansa i człowieka liczą się w milio-
nach. A według ewolucyjnej historii 
miałoby się to stać w 6-7 milionów 
lat. Problem w tym, że obliczenia 

wskazują, iż zajęłoby to o wiele 
za długo, aby te szczególne muta-
cje powstały i zostały utrwalone 
w tzw. populacji homininae4.

Oto przykład. Aby tylko jedna 
szczególna mutacja (jednej litery) 
została utrwalona, potrzeba co naj-
mniej 1,5 miliona lat. Liczba nukle-
otydów (liter), które jednocześnie 
mogłyby być obrane, jest uważa-
na za niewielką, gdyż przeszkadza 
w selekcji innych liter. Szacuje się, 
że maksymalnie tylko około tysią-
ca pożytecznych mutacji może zos-
tać utrwalonych w ciągu 6 milionów 
lat — a przedłużenie do 7 milionów 
nie robi praktycznie żadnej różnicy5.

Stanowi to znikomą część infor-
macji koniecznych, by zmienić mał-
pę w człowieka.

Zauważmy, że dotyczy to nieza-
leżnych, niepołączonych mutacji, 
gdyż jak podaje John Sanford, eks-
pert w tej dziedzinie, „selekcja jed-
nego tysiąca szczególnych i przyle-
głych mutacji (by stworzyć szereg 
tysiąca liter) nie mogłaby się zda-
rzyć w ciągu 6 milionów lat, gdyż ta 
szczególna sekwencja przyległych 
mutacji nigdy by się nie zdarzyła, 
nawet w ciągu trylionów lat”6

.

Nawet jeśli różnica genomu 
(DNA) między szympansami a czło-
wiekiem byłaby tak mała — tylko 
jeden procent, jak to się szeroko roz-
powiadało, to dalej przedstawia to 
około 30 milionów różnic nukleoty-
dów. Stąd ewoluująca linia homini-
dów wymagałaby około 15 milio-
nów zmian nukleotydów w porów-
naniu z najwyżej jednym tysiącem 
zmian, które mogłyby się dokonać 
w tym czasie.

Przeszkoda 
pomnożona

Krótko, nawet z błędną ideą tyl-
ko jednego procenta różnic, muta-
cje nie mogą osiągnąć tej przemia-
ny w dostępnym czasie. Ale proble-
my dla ewolucjonizmu spiętrzają 
się, bowiem różnica między szym-
pansem a człowiekiem szacowana 
jest obecnie nie na jeden procent, 

a na pięć procent i prawdopodob-
nie więcej7.

Tak więc tę przeszkodę ewolucji 
jest jeszcze trudniej pokonać. Pię-
ciokrotnie powiększona różnica 
oznacza około 75 milionów zmian 
nukleotydów od czasu rzekomego 
wspólnego przodka!

Problem jest jeszcze większy, 
gdyż dodatkowo ludzki genom ule-
ga degeneracji w śmiertelnej spi-
rali ku tzw. mutacyjnemu rozkła-
dowi. Jest to wynik gromadzenia 
się mutacji genetycznych z szyb-
kością około 100 mutacji punkto-
wych na osobę w każdym pokole-
niu, czemu dobór naturalny nie jest 
w stanie zapobiec8

.

To, co stawia teorię ewolucji 
w jeszcze gorszej sytuacji, to fakt, 
że ilość tzw. śmieciowego DNA ma-
jącego się znajdować w genomie 
ostatnio bardzo zmalała. Proporcja, 
która według ewolucjonistów mia-
ła być czynna, zwiększyła się z 3 
do 80 proc. lub więcej. Jest to pro-
blem, gdyż prawdopodobieństwo, 
że mutacja jest szkodliwa, a nie neu-
tralna, jest o wiele większe9

.

Wzrastające obawy
Wszystko to spowodowało alarm 

wśród niektórych ewolucjonistów. 
Na przykład Graur twierdzi, że 
dla utrzymania populacji ludzkiej 
na stałym poziomie (aby przeciw-
działać efektom szkodliwych mu-
tacji) nie więcej niż 25 proc. ludz-
kiego genomu może być czynne10

. 

Jednakowoż sławny projekt ENCO-
DE szacuje, iż co najmniej 80 proc. 
naszego DNA jest czynne. To zna-
czy, że ludzkość powinna już była 
wyginąć, gdyż płodność jest zbyt ni-
ska, by zrównoważyć szkodliwe mu-
tacje. Ale tak się nie stało. Dlatego 
albo oszacowanie podane przez EN-
CODE jest całkowicie błędne (wy-
soce nieprawdopodobne), albo rze-
komy rodzaj homininae (włącza-
jąc w to współczesnego człowieka) 
nie istnieje od milionów lat, jak to 
wierzą ewolucjoniści, i cała histo-
ria ewolucji od małpoluda do czło-
wieka jest fałszywa.

Sylwetki ludzi 
i zwierząt wyryte 
w skale 
w Gobustan. 
Ekspozycja 
petroglifów 
w Gobustan 
w pobliżu Baku 
w Azerbejdżanie.
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Problem gromadzących się szko-
dliwych mutacji jest jeszcze więk-
szy, niż przedstawiają to ewolucjo-
niści. Jeśli nawet tylko 10 proc. 
genomu jest czynne, „wyginięcie 
wszystkich linii hominidów nastą-
piłoby na długo, zanim pierwsza 
korzystna mutacja zostałaby utrwa-
lona w populacji homininae11

.

A więc ewolucjonizm nie tylko 
nie jest w stanie wytłumaczyć po-
wstania informacji, która by prze-
mieniła małpoluda w człowieka, 
nie może nawet wytłumaczyć za-

chowania istniejących informacji 
poprzez okres milionów lat.

Koncepcja ewolucji człowieka 
usiłuje dowieść, że nie było pierw-
szej pary, pierwszego Adama, któ-
ry upadł w grzech — a więc tak-
że logicznej przyczyny dla ofiar-
niczej śmierci ostatniego Adama 
— Jezusa Chrystusa12. Wielu wie-
rzących, a nawet całe chrześcijań-
skie uczelnie zostały zastraszone  
i/albo zindoktrynowane, by przyjąć 
taki sposób myślenia. Jest to szcze-
gólnie ironiczne teraz, gdy dowody 
biologiczne tak silnie poświadczają 
biblijne stworzenie. 

PETER LINE

1 T.D. White, „Human evolution: The evidence” [w:] 
Intelligent Thought: Science Versus The Intelligent Design 
Movement, red. J. Brockman, Nowy Jork 2006, s. 79-80.  
2 Zob. P. Line, Explaining robust humans, „Journal of 
Creation” 27(3), grudzień 2013. 3 Tenże, Making sense 
of ‘Homo naledi’, „Creation” 40(4), październik 2018. 
4 J. Sanford i in., The waiting time problem in a model 
hominin population, „Theoretical Biology and Medi-
cal Modelling”, 17.10.2015. 5 J.C. Sanford, Genetic En-
tropy, wyd. 4, FMS Publications, s. 137-138, 2014. 6 Tam-
że, s. 137-138. 7 R. Buggs, How similar are human and 
chimpanzee genomes?, 14.07.2018 — https://richard-
buggs.com/index.php/2018/07/14/how-similar-are-
human-and-chimpanzee-genomes/#more-265. 
8 J.C. Sanford, dz.cyt., s. 44-49, 85, 127, 131. 7 Tenże, 
s. 21-22, 184. 9 D. Gram, An upper limit on the func-
tional fraction of the human genome, „Genome Bio-
logy Evolution”, 9(7):1880–1885 | doi:10.1093/gbe/
evx121, 2017. 10 D. Gram, tamże. 11 C. Rupe i J. San-
ford, Contested Bones, FMS Publications, s. 292-295,  
2017. 12 Zob. 1 Kor 15,45.

[Źródło: ewolucjamyslenia.pl za creation.com. 
Tłumaczył Andrzej Ostapowicz].

Księga Rodzaju przedstawia stworzenie świata jako zdarzenie 
nadnaturalne, niepozostawiające niczego przypadkowi. Dar-

win postrzegał ewolucję jako zjawisko naturalne, które jed-
nak niemal wszystko pozostawia przypadkowi. Skąd więc 

to nieodparte pragnienie „ochrzczenia diabła”, przejawia-
jące się dążeniem do pogodzenia ewolucjonizmu z Księ-

gą Rodzaju? Ogólna odpowiedź wiąże się z wiarą w to, 
że ewolucja musi być prawdą, gdyż tak głosi nauka! 

Ale jeśli nauka miałaby być tak skuteczna w od-
krywaniu prawdy, to dlaczego jej „prawda” tak 

często się zmienia? Dlaczego naukowe pewniki 
jednego pokolenia są wyśmiewane i uważane 

za mity przez następną generację? Dlaczego 
odkrycia naukowe, jako rezultaty stosowa-

nia metody naukowej, tak często są ze so-
bą sprzeczne? Książka Ochrzcić diabła to 

próba wykazania tego, jak chrześcija-
nie w dobrej wierze idą na kompro-

mis w sprawach wiary, ulegając do-
minującej kulturze, opakowanej 
często w pozornie autorytatyw-

ny papierek nauki.

Stron 330 
Oprawa miękka

Cena  49 zł
Wydawnictwo  
„Znaki Czasu”

Od półtora wieku, od czasów Darwina, ludzie wierzący ma-
ją spore problemy, gdy konfrontują wiarę z orzeczeniami na-
uk przyrodniczych. Ze względu na olbrzymi autorytet na-
uki istnieje tendencja podporządkowania religii nauce, czy-
li takiego zinterpretowania twierdzeń religijnych, by były 
zgodne z twierdzeniami nauk przyrodniczych. Szczególnie 
wyraźnie widać to na przykładzie tak zwanego teistyczne-
go ewolucjonizmu, według którego Bóg stworzył świat, ży-
cie i człowieka, ale metodą, jakiej użył, była ewolucja — 
proces, którego mechanizm odkrył i ogłosił Karol Darwin 
w 1859 roku.  Autor książki Clifford Goldstein, wychowa-
ny w rodzinie żydowskiej, ale nawrócony na chrześcijań-

stwo, przekonuje, że kapitulanckie podejście wielu współ-
czesnych chrześcijan nie ma dobrych podstaw, oparte jest 
bowiem na błędnym anachronicznym rozumieniu nauki.  
W tej napisanej przystępnym językiem książce przedstawiony 
jest jednak szczegółowy obraz istoty nauk przyrodniczych, 
jaką wypracowała współczesna filozofia nauki z przełomu 
XX i XXI wieku. Dlatego korzyść z jej przeczytania będą mie-
li nie tylko zainteresowani relacją nauka — religia, ale tak-
że wszyscy, którzy chcieliby się dowiedzieć, czym naprawdę 
jest i jak funkcjonuje współczesna nauka.

Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski,  
Uniwersytet Zielonogórski
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Organizacje pozarządo -
we zrzeszone w koalicji 
True Animal Protein Pri-

ce (TAPP, z ang. — ‘prawdziwa ce-
na białka zwierzęcego’) chcą, by 

konsumenci poznali prawdziwą ce-
nę mięsa — tę, która oprócz kosz-
tów hodowli zwierząt uwzględ-
nia też związany z tym negatyw-
ny wpływ na środowisko: emisję 
gazów cieplarnianych, zanieczysz-
czenie powietrza, zużycie lądu, 
bioróżnorodność i choroby wśród 
zwierząt hodowlanych. Według 
wyliczeń przedstawionych przez 
TAPP w Parlamencie Europejskim 
do 2030 roku mięso miałoby zdro-
żeć dwukrotnie, dzięki czemu je-
go konsumpcja mogłaby spaść 
o 30 (drób), 57 (wieprzowina) i 67 
proc. (wołowina). W efekcie emi-

sja dwutlenku węgla zmniejszyłaby 
się w Europie o 120 mln ton. Ale 
czy tzw. podatek od mięsa rozwią-
że problem? Czy nie należy przede 
wszystkim postawić na edukację 
i dobrowolną zmianę żywienio-
wych upodobań?

Ekonomia  
do góry nogami

Z danych FAO (Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych do spraw Wy-
żywienia i Rolnictwa) wynika, że 
w ciągu ostatnich 50 lat spożycie 
mięsa na świecie wzrosło pięcio-

RZEŹ ŚWIATA
Staliśmy się cywilizacją mięsożerców. 
Świat ma dziś dziesięciokrotnie więcej 
zwierząt hodowlanych niż ludzi!  
Jak to wpływa na naszą planetę?  
Czy proponowany podatek od mięsa 
zmieni nasze kulinarne zwyczaje?
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krotnie. Na początku lat 60. ubie-
głego wieku jego produkcja wyno-
siła 70 milionów ton. W roku 2017 
globalnie osiągnęła ona poziom 330 
milionów ton.

Jednocześnie codziennie gi-
nie z głodu 100 tys. istot ludzkich, 
w tym prawie połowa dzieci! Tyl-
ko jedna trzecia ludności jest syta… 
głównie mięsem. Gdybyśmy sycili 
się darami ziemi, każdy z nas zaosz-
czędziłby pożywienia dla 16 osób! 
Wynikająca z takiej diety oszczęd-
ność wody pozwoliłaby zaspokoić 
pragnienie prawie wszystkich spra-
gnionych. Na niedostatek wody cier-
pi 430 milionów ludzi, jednak we-
dług Światowego Instytutu Gospo-
darki Wodnej w ciągu najbliższych 
lat wody zostanie pozbawionych 2,7 
miliarda ludzi. 75 proc. światowych 
zasobów wody pitnej zużywa prze-
mysł mięsny! Przy produkcji 1 kg 
wołowiny zużywa się 100 tys. litrów 
wody, ale żeby uzyskać 1 kg pszeni-
cy potrzeba jej sto razy mniej!

Ten sam kawałek ziemi wyżywi 
1 osobę z mięsa, 5 z kukurydzy, 
12 z pszenicy, 30 z soi. Do produk-
cji 1 kg wołowiny trzeba zużyć 16 
kg pszenicy. W Stanach Zjednoczo-
nych ponad 90 proc. zboża prze-
znacza się na karmę dla zwierząt. 
Podczas gdy w krajach ubogich jed-
na osoba zjada rocznie 200 kg zbo-
ża, to w krajach bogatych człowiek 
pochłania w tym czasie ok. 1000 
kg — większość w postaci mię-
sa! Środowiska ekologiczne nazy-
wają to największym marnotraw-
stwem żywności. Nasza cywiliza-
cja jest pełna egoizmu. Tylko w USA 
od początku tego roku zabito pra-
wie osiem miliardów zwierząt w ce-
lach konsumpcyjnych.

Pożeranie Ziemi
Rozpoczęliśmy rzeź świata, rzu-

cając go na kolana. Delikatna struk-
tura planety na naszych oczach za-
częła się rozpadać. Chcemy z niej 
wycisnąć więcej, niż jest w stanie 
nam dać. Żarłoczność i pożądliwość 
uczyniliśmy naszą religią, inicjując 
reakcję łańcuchową.

Przemysł mięsny rozwinięty 
na tak wielką skalę zmusza ziemię 
do diety złożonej z pestycydów 
i nawozów sztucznych. Choć ma-
ją zabijać chwasty, owady i grzyby, 
zabijają inne gatunki, a przy okazji 
ludzi. Mięso zawiera 14 razy więcej 
substancji odpadowych niż warzy-
wa. Część związków azotu spływa 
do rzek i wód podziemnych, zanie-
czyszczając wodę pitną.

Obok sztucznych nawozów, gle-
ba ma problem z nawozem… na-
turalnym. Nie jest w stanie przy-
swoić niekończących się dostaw od-
chodów zwierzęcych. Wydzielany 
przez nie amoniak bakterie prze-
twarzają w kwas. Ten z kolei wy-
parowuje i łączy się z tlenkami azo-
tu (z nawozów sztucznych) i wraz 
z zanieczyszczeniami przemysło-
wymi tworzy kwaśne deszcze. Ich 
skutkiem jest kwaśna, jałowa gle-
ba, umierające lasy, rzeki, jeziora…

Wypalanie i nawożenie gleb che-
mikaliami oraz wydzielanie meta-
nu przez krowy niszczy ochronną 
warstwę ozonu, co zwiększa pro-
mieniowanie ultrafioletowe. Tym-
czasem już 10-procentowy ubytek 
ozonu utrudnia kiełkowanie na-
sion i niszczy fitoplankton w oce-
anach, czyli głównego dostawcę tle-
nu dla naszej planety.

Co roku znika obszar lasów tro-
pikalnych wielkości Wielkiej Bry-
tanii, z przeznaczeniem na pastwi-

ska lub pola uprawne pod pasze 
dla zwierząt. Ginie dom dla ponad 
połowy wszystkich gatunków zwie-
rząt i roślin. Wycinanie i wypalanie 
drzew powoduje dodatkową emisję 
dwutlenku węgla do atmosfery, któ-
ry tworząc izolację cieplną, wzma-
ga efekt cieplarniany, podobnie jak 
wydzielany przez bydło metan. Wy-
wołane przez rabunkową gospodar-
kę człowieka zmiany klimatyczne 
wprowadziły planetę w stan wojny, 
której nie można przerwać.

Jeśli zmienilibyśmy dietę, wy-
kluczając z niej mięso (a przynaj-
mniej mocno ograniczając jego spo-
życie), nie trzeba by karmić i zabi-
jać 70 miliardów zwierząt rocznie. 
Nie trzeba by wycinać lasów, nisz-
czyć gleby, wody i powietrza, po-
nieważ ilość produkowanego obec-
nie pokarmu roślinnego wystarczy 
— jak twierdzą ekolodzy — dla kil-
kunastu miliardów ludzi1.

Gdy Chrystus mówił uczniom 
o poprzedzających Jego powrót 
znakach zbliżającego się końca tej 
Ziemi, ostrzegał: „Baczcie na siebie, 
aby serca wasze nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa i opilstwa oraz 
troski o byt”2. Kiedy indziej pod-
kreślił, że czas sądu będzie czasem 
„wytracenia tych, którzy niszczą 
ziemię”3. Człowiek powinien żyć 
odpowiedzialnie, bo przecież po-
niesie konsekwencje swych czynów.

Kiedyś zmądrzeją?
Ponad dwa tysiące lat temu So-

krates się łudził: „Ludzie kiedyś 
zmądrzeją i przestaną jeść mię-
so, które powoduje liczne choroby 
i doprowadza nawet do wojen, bo 
hodowla zwierząt wymaga więk-
szych powierzchni pastwisk niż 
uprawa roślin”4. Ludzie nie zmą-
drzeli. Wiedział o tym Chrystus, 
dlatego bez złudzeń przepowiadał, 
że w czasach ostatecznych „będzie 
głód i mór”5. Czy to możliwe, że za-
spokajający nieposkromione ludz-
kie apetyty przemysł mięsny ma 
coś wspólnego nie tylko z głodem 
na świecie, ale i ze współczesnymi 
chorobami?

W ciągu  
ostatnich 50 lat 

spożycie mięsa na świecie 
wzrosło pięciokrotnie. 
Tymczasem codziennie  

ginie z głodu 100 tys. ludzi, 
w tym połowa  

to dzieci
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Wcześniej człowiek zjadał mięso 
sporadycznie — jeszcze w XIX wie-
ku spożywał przeciętnie 13 kg mię-
sa i 300 kg chleba, do tego więcej 
warzyw i kasz, ale w połowie XX 
wieku jadł już tylko 100 kg chle-
ba, ale za to 4 razy więcej mięsa — 
55 kg! Dziś Polak zjada ok. 80 kg 
mięsa rocznie. Kiedyś mięso jedli-
śmy o innym składzie chemicznym 
— zwierzęta były hodowane w na-
turalny, gospodarski sposób. Dzi-
siejszy chów przemysłowy powo-
duje, że nie ma zdrowych zwierząt. 
Współcześni hodowcy najpierw se-
lekcjonowali zwierzęta tak, by ro-
sły szybko i odkładały jak najwięcej 
tłuszczu. Potem zaczęli je karmić 
paszami przetworzonymi z ziaren 
np. kukurydzy i soi, które nie są ich 
naturalnym pokarmem. To spowo-
dowało, że otłuszczenie np. mięsa 
wołowego wzrosło sześciokrotnie. 
Kolejnym krokiem w udoskonala-
niu pasz było dodawanie do nich 
resztek padliny, mączki kostnej 
i odpadów przemysłowych. Żeby 
zwierzęta szybciej rosły i nie choro-
wały, karmi się je hormonami i an-
tybiotykami.

Z mięsem ma związek „mór” na-
szych czasów — nowotwory. Bada-
nia6 zwyczajów żywieniowych 500 
tys. Europejczyków prowadzone 
w ciągu 10 lat wykazały, że każde 
100 g czerwonego mięsa lub wędli-
ny dziennie zwiększa ryzyko raka 
odbytu i jelita grubego o 70 proc. 

Kobiety, które dwa razy dziennie 
jedzą mięso, po 15 latach aż o 40 
proc. częściej mają zawały serca. 
Ludzie spożywający codziennie 
mięso dwukrotnie częściej chorują 
na reumatoidalne zapalenie stawów 
— wystarczy jednak przejść na die-
tę bezmięsną, by złagodzić objawy 
choroby! Czerwone mięso podej-
rzewane jest nawet o to, że o 80 
proc. zwiększa u kobiet ryzyko en-
dometriozy. Schorzenie wcześniej 
było niemal nieznane, a dziś cho-
ruje na nie 15 proc. kobiet. W USA 
20 proc. krów ma białaczkę. W kra-
jach o dużym spożyciu wołowiny 
(USA, Skandynawia) proporcjonal-
nie przybywa przypadków białaczki 
wśród ludzi. Badań wykazujących 
związek mięsa z występowaniem 
licznych chorób jest tak dużo, że 
można by wydać książkę.

Fabryki śmierci
Nie możemy, jako chrześcija-

nie, udawać, że problem kończy 
się na zdrowiu i ekologii. Trzeba 
głośno przyznać, że dla zaspokoje-
nia chorego apetytu urządziliśmy 
naszym „mniejszym braciom” pie-
kło na ziemi. Przemysłowe hodow-
le zwierząt stały się współczesnymi 
obozami koncentracyjnymi. Spro-
wadziliśmy inteligentne, wrażliwe 
zwierzęta do roli przedmiotów za-
spokajających ludzkie zachcianki. 

Więzimy je w ciasnych pomieszcze-
niach, aż osiągną stan obłąkania. 
Odmawiamy im możliwości zaspo-
kojenia najbardziej podstawowych 
instynktów. Upychamy je w klat-
kach zbyt małych, by mogły choć 
rozwinąć swe skrzydła. Tuczymy 
w chłodnych, ciemnych i wilgot-
nych pomieszczeniach, okaleczając 
i raniąc. Pastwimy się nad nimi, do-
póki nie oddadzą ostatniego tchnie-
nia na zautomatyzowanej linii pro-
dukcyjnej, a następnie ze smakiem 
je zjadamy!

„Zwierzęta w rzeźniach całym 
swoim zachowaniem pokazują, że 
rozumieją grozę chwili, że pojmują 
czekającą na nich śmierć… Padają 
wtedy w śmiertelnym lęku na ko-
lana… Drżą całym ciałem oblane 
śmiertelnym potem strachu. Jedne 
ryczą przerywanym łkającym gło-
sem, inne płaczą tak strasznie, że 
strugi ich łez tworzą małe kałuże 
po bokach ich głów. Dla ludzi o nie-
stępionych uczuciach wstrząsające 
jest patrzeć na rozpacz, jaka maluje 
się w ich oczach, na pełne błagania 
o litość zachowanie się”7.

Ból i cierpienie to pojęcia względ-
ne — wmawiają nam w pogoni 
za jeszcze tańszym mięsem. Jedz 
mięso, by żyć — dodają, ignorując 
raka, choroby serca, zatrucia i zara-
zy. Zysk nie ma sumienia. Ma jedy-
nie arkusz kalkulacyjny. Dla niego 
tak zwierzęta, jak i ludzie są po to, 
by ich wyzyskiwać. Ale ludzi trze-
ba jeszcze oszukać, stępić ich wraż-
liwość… By czasem nie krzyknę-
li: dosyć!

Czy jesteśmy bogatsi, choć trochę 
szczęśliwsi czy szlachetniejsi dzię-
ki całej tej śmierci, bólowi i znisz-
czeniu?

Podobno jesteśmy najinteligent-
niejszymi stworzeniami. Podobno 
jesteśmy zdolni do zaawansowa-
nych uczuć. Podobno umiemy prze-
widywać i wyciągać wnioski… 

KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA

1 Dane zawarte w tym rozdziale pochodzą z fil-
mu dokumentalnego pt. Pożeranie Ziemi. 2 Łk 21,34. 
3 Ap 11,18. 4 Platon, Państwo. 5 Mt 24,7. 6 Wyniki ba-
dań opublikowane w artykule „Mięso zabija!”, Wprost 
26/05. 7 Słowa J. Maszewskiej-Knappe.

Co roku  
na świecie 

zabijanych jest  
70 miliardów zwierząt 

w celach konsumpcyjnych. 
W Polsce rocznie zabija się 

840 milionów  
zwierząt lądowych

W USA ponad  
90 proc. zboża 

przeznacza się na karmę 
dla zwierząt. 75 proc. 
światowych zasobów 

wody pitnej zużywa  
przemysł mięsny
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W KRĘGU RODZINY

Czy mężczyzna i kobieta na-
prawdę różnią się między so-
bą? Feministki twierdzą, że 

kobieta jest w stanie robić wszystko, 
co robi mężczyzna. Obecnie na ryn-
ku pracy kobiety często podejmują 
się zajęć dotychczas uchodzących 
za domenę mężczyzn. Jednak ja-
kie życiowe role najlepiej wycho-
dzą naprzeciw pragnieniu męsko-
ści mężczyzny i pragnieniu kobie-
cości kobiety? Czy ich wewnętrzne 
tęsknoty różnią się w jakiś szcze-
gólny sposób?

Zrozumieć różnice
W swoim intrygującym studium 

In a Different Voice (Innym głosem) 

Carol Gilligan pisze, że mężczyzna 
wtedy postrzega siebie jako kompe-
tentnego i dojrzałego, kiedy potrafi 
wkroczyć w swój świat jako odręb-
ny osobowościowo, wolny w podej-
mowaniu decyzji i mający poczu-
cie bezpieczeństwa w samym so-
bie. Kobieta z kolei jest najbardziej 
zainteresowana podtrzymywaniem 
bliskich więzi realizowanych w ra-
mach rodziny i przyjaźni. Dla niej 
bycie spełnioną zależy od uczucio-
wych powiązań z ludźmi.

Musimy głęboko wejrzeć w tę 
różnicę między mężczyznami a ko-
bietami. Jej korzeni możemy upa-
trywać w Edenie i tym, co sta-
ło się po upadku pierwszych lu-

MĄŻ GŁOWĄ ŻONY?
Mężowie bardzo lubią powoływać się 
na apostolski nakaz: „Żony, bądźcie 
uległe mężom swoim (...), bo mąż jest 
głową żony”. Gdyby jednak piąty 
rozdział Listu do Efezjan czytali 
dokładniej i porównali go z trzecim 
rozdziałem Listu do Kolosan, 
musieliby zgodzić się, że apostoł 
Paweł był rzecznikiem partnerskiej 
więzi. Brzmi jak herezja?
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dzi. W książce Men and Women: 
Enjoying the Difference (Mężczyź-
ni i kobiety. Ciesząc się z różnic) 
Larry Crabb zauważa, że Boży sąd 
nad Ewą dotyczył jej szczególnej 
kobiecej zdolności wydawania po-
tomstwa i jej więzi z Adamem. In-
nymi słowy, jej fizyczne przywią-
zanie do Adama miało jej nieść 
chwile dotkliwego cierpienia (w 
czasie porodu), a jej osobowe przy-
wiązanie miało jej przyczyniać bó-
lu serca i emocjonalnych zmagań. 
Sąd nad Adamem był zgoła od-
mienny. Bóg skazał go na niezna-
ne wcześniej trudności w czynie-
niu sobie świata poddanym. Teraz 
musiał pracować we wrogim śro-
dowisku, w którym często miał do-
znawać zawodów i porażek, a tak-
że żyć z kobietą, która odtąd bar-
dziej będzie się troszczyć o swoje 
potrzeby niż o jego. Adam utra-
cił poczucie spełnienia wynikają-
ce z władzy nad światem i zupeł-
nego porozumienia z kobietą, któ-
ra doceniała przede wszystkim jego 
dzieło i w pełni uczestniczyła w je-
go poczynaniach1.

Boży sąd nad Adamem doty-
czył jego pracy, która odtąd mia-
ła się stać trudniejsza. Jednak sąd 
nad Ewą dotyczył jej potrzeby głę-
bokiej więzi z mężem. Dlaczego Bóg 
dokonał tak istotnego rozróżnienia 
— pozornie okrutnego — między 
swoimi dziećmi, które tak bardzo 
miłował? Odpowiedź jest prosta. 
Wiedział, że po upadku mężczyź-
ni i kobiety staną się z natury ego-
istyczni. Wiedział, że zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety będą musieli 
dołożyć starań, by nieegoistycznie 
wychodzić naprzeciw swoim wza-
jemnym potrzebom.

Bóg stworzył mężczyznę, by za-
spokajał potrzebę więzi żony, a ko-
bietę, by zaspokajała potrzebę 
afirmacji męża. Mężczyzna został 
stworzony jako inicjator, pierwszy 
sprawca, który podejmuje działa-
nie. Jest to dobitnie zilustrowane 
w seksualnej więzi, w której to 
mężczyzna ma większą inicjaty-
wę. Tak więc mężczyzna łatwiej 

radzi sobie z samotnością, nieza-
leżnymi osiągnięciami i inicjowa-
niem więzi. Kobieta natomiast dąży 
do zaangażowania i przynależno-
ści, zapraszając męża do więzi mi-
łości. Mężczyźni czują się spełnieni, 
kiedy „wkraczają”, a kobiety, kiedy 
„zapraszają”. Ta różnica jest istot-
na, ale rzadko bywa właściwie ro-
zumiana i doceniana we współcze-
snych małżeństwach.

Czy głowa  
oznacza władcę?

Co apostoł Paweł miał na myśli, 
mówiąc, że mąż jest głową żony? 
Słowo głowa w języku polskim czę-
sto oznacza kierownictwo, posiada-
nie władzy, ale w innych językach 
ma nieco inne znaczenie. Chodzi 
raczej o głowę jako prowadzącego 
klasę albo głowę rodu, co nie ma 
nic wspólnego z hierarchią czy wła-
dzą. Czytając List do Efezjan 5,22-
25 z tej perspektywy, dostrzegamy 
zupełnie inne znaczenie. Jak Chry-
stus jest głową Kościoła, czyli Je-
go źródłem, tak mężczyzna został 
stworzony jako pierwszy i stał się 
źródłem, z którego pochodzi kobie-
ta. Rola Chrystusa jako głowy Ko-
ścioła bardziej wyraża się w funk-
cji Zbawiciela niż szefa, któremu 
wszyscy służą. Chrystus oddał ży-
cie za Kościół. Mąż ma z podobną 
ofiarnością odnosić się do żony. In-
nymi słowy, jego miłość powinna 
być tak silna, iż ma on być gotów 
oddać życie za nią.

Paweł, pisząc o wzajemnej ule-
głości, wskazuje dalej w wersetach 
25-30 na różne role męża i żony 
w małżeństwie: mężowie mają mi-
łować żony, a żony szanować swo-
ich mężów. Dlaczego to zróżnicowa-
nie według płci jest istotne?

Bóg wie, jakie cechy powszech-
nie występujące u mężczyzn i u ko-
biet będą im utrudniać dostosowa-
nie się do współmałżonka, tak więc 
w swoich szczegółowych zalece-
niach dla mężczyzn i kobiet pod-
kreśla to, co nie zawsze przycho-
dzi łatwo danej płci. Na przykład 
kobiety łatwiej kochają niż męż-
czyźni. Znajdują spełnienie wtedy, 
kiedy ich emocjonalne potrzeby są 
zaspokojone i kiedy same zaspaka-
jają potrzeby innych. Ich tożsamość 
jest ściśle uzależniona od więzi — 
roli córki, żony czy matki. W mał-
żeństwie kobieta czuje się kochana, 
kiedy wie, że mąż ją ceni i trosz-
czy się o nią. Natomiast mężczyź-
ni znajdują spełnienie w kompeten-
cjach i osiągnięciach. Skąd wiedzą, 
czy są kompetentni? Na podstawie 
szacunku okazywanego im przez in-
nych. Czują się kochani, kiedy są 
szanowani przez żonę.

Bóg wie, że mężczyźni potrzebu-
ją przypomnienia, iż ich obowiąz-
kiem jest szczere miłowanie żony, 
jako że okazywanie emocjonalnej 
wrażliwości nie zawsze przycho-
dzi im łatwo. W zaleceniach doty-
czących małżeństwa Bóg wskazuje 
więc, że mężczyzna ma być liderem 
w związku miłości. Jego obowiąz-
kiem jest podtrzymywanie i niesa-
molubne wyrażanie miłości przez 
stawianie szczęścia żony ponad 
własnym — za przykładem niesa-
molubnej miłości Chrystusa do Ko-
ścioła. Bóg również wie, że z uwa-
gi na to, iż kobieta łatwiej znajduje 
spełnienie w związkach satysfakcjo-
nujących emocjonalnie, naturalne 
dla niej jest poddawanie się miłości 
męża i szanowanie jego przywódz-
twa w związku miłości. Dlatego ra-
da dla mężczyzn brzmi następująco: 
„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak 
i Chrystus umiłował Kościół i wydał 

Bóg stworzył  
mężczyznę, 

by zaspokajał potrzebę  
więzi żony, a kobietę,  

by zaspokajała 
potrzebę  

afirmacji męża
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zań samego siebie (...). Tak też mę-
żowie powinni miłować żony swo-
je, jak własne ciała. Kto miłuje żo-
nę swoją, samego siebie miłuje. Al-
bowiem nikt nigdy ciała swego nie 
miał w nienawiści, ale je żywi i pie-
lęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż 
członkami ciała jego jesteśmy”2.

Choć okazywanie miłości łatwiej 
przychodzi kobietom, Bóg wie, że 
potrzebują one przypomnienia 
o tym, że powinny okazywać tak-
że szacunek. Jednym ze sposobów 
okazywania szacunku mężowi jest 
zaakceptowanie jego przywódz-
twa w miłości. Zatem rada dla ko-
biet jest następująca: „Żony, bądźcie 
uległe mężom swoim jak Panu, bo 
mąż jest głową żony, jak Chrystus 
Głową Kościoła, ciała, którego jest 
Zbawicielem. Ale jak Kościół podle-
ga Chrystusowi, tak i żony mężom 
swoim we wszystkim”3.

Oto przepis na sukces partner-
skiego, wyjątkowo uzupełniającego 
się związku małżeńskiego, jaki Bóg 
ustanowił w Edenie. Miłujcie i sza-
nujcie się wzajemnie. Mówiąc bar-
dziej szczegółowo, „niechaj i każdy 
z was miłuje żonę swoją, jak siebie 
samego, a żona niechaj poważa mę-
ża swego”4. Ideałem jest wzajemna 
miłość i poszanowanie, w których 
należy się upewnić, że mąż miłuje, 
a żona okazuje szacunek! Wskazuje 
to na wiążącą się z zaleceniem od-
powiedzialność — oboje małżon-
kowie mają się starać być osobami, 
które można zarówno miłować, jak 
i szanować! Bóg stworzył mężczy-
znę tak, by potrafił wychodzić na-
przeciw najgłębszym pragnieniom 
kobiety, a kobietę, by potrafiła wy-
chodzić naprzeciw najgłębszym po-
trzebom mężczyzny. Jeśli ten model 
jest wiernie przestrzegany, różnice 
uzupełniają się, a wynikiem tego 
jest małżeńskie zadowolenie.

Duchowy przywódca
Czy mężczyźni powinni być 

duchowymi przywódcami? Tak, 
pod warunkiem że słowo ducho-
wi nie jest definiowane jako reli-
gijni. Duchowe przywództwo ko-

jarzy się z przywództwem męża. 
Sięga dalej niż religijne nauczanie, 
dyscyplinowanie, moralne zacho-
wania i uczęszczanie do kościoła. 
Mąż jest przede wszystkim strażni-
kiem, obrońcą, żywicielem „ducha” 
żony i dzieci. Miłujący mąż powi-
nien być tak nakierowany na „du-

cha” (serce czy emocje) żony i dzie-
ci, aby jego pragnieniem było ra-
dować się z nimi, kiedy czują się 
szczęśliwe, i pocieszać, kiedy są 
smutne. Jedynie będąc „duchowo” 
odpowiedzialnym, mąż może praw-
dziwie miłować swoją żonę (i dzie-
ci), „jak i Chrystus umiłował Ko-
ściół i wydał zań samego siebie”5.

Jeśli mąż ma sprawować tak ro-
zumiane duchowe przywództwo, 
to jaką rolę powinna odgrywać żo-
na? Żona została stworzona jako po-
moc dla męża w jego roli duchowe-
go przywódcy. Z uwagi na jej natu-
ralną wrażliwość na własne i cudze 
uczucia, jeśli wyczuwa emocjonal-
ną potrzebę, której jej mąż sobie nie 
uświadamia, powinna być szczera 
i podzielić się z nim swoim odczu-
ciem, aby pomóc mu w lepszym wy-
pełnianiu roli danej mu przez Bo-
ga. Wynikiem takiej współpracy 
jest emocjonalnie i duchowo zdro-
wa rodzina, wolna od zaburzeń, de-
spotyzmu i konfliktów. 

OPRAC. K.S.

1 Zob. Rdz 3,16-19. 2 Ef 5,25-30. 3 Ef 5,22-24. 4 Ef 5, 33.  
5 Ef 5, 25.

Słowo głowa  
w języku polskim 

często oznacza 
kierownictwo, posiadanie 

władzy, ale w innych 
językach określa raczej 

prowadzącego klasę albo 
głowę rodu, co nie ma nic 
wspólnego z hierarchią 

czy władzą

PRZEZ ŚMIECH  
DO LEPSZEGO  
MAŁŻEŃSTWA (DVD)
Najlepsza konferencja dla mał-
żeństw od czasów epoki lodowco-
wej! Dzięki zabawnym, praktycz-
nym i boleśnie szczerym radom Mar-
ka Gungora życie wielu małżeństw 
na całym świecie zmieniło się nie 
do poznania. Mark, twórca popu-
larnego seminarium Przez śmiech 
do lepszego małżeństwa, przedsta-
wia podstawy dynamiki relacji 
damsko-męskich, ukazując z nie-
zwykłą jasnością przyczyny naj-
częstszych problemów i proponu-
jąc praktyczne sposoby ich rozwią-
zania. Zestaw 3 DVD. Cena 86 zł. 
Oficyna Wydawnicza VOCATIO.
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SERWIS AAI

W sobotę 25 stycznia w warszaw-
skim kościele adwentystycznym 
przy ul. Foksal 8 obchodzono 
Dzień Wolności Religijnej.
Wolność religijna to prawo 
do zgodnego z sumieniem wy-
boru lub zmiany religii oraz do jej 
uzewnętrzniania samemu czy z in-
nymi, prywatnie lub publicznie 
przez modlitwę, nabożeństwo, 
świadczenie, nauczanie, zacho-
wywanie cotygodniowego dnia 
odpoczynku, stosownie do wszel-
kich wymogów własnej religii, 
z  uznaniem dla  takich samych 
praw innych ludzi. 
— W celu obrony tak rozumianej 

wolności jesteśmy gotowi solida-
ryzować się w działaniach na jej 
rzecz ze wszystkimi, którzy ją tak 
samo rozumieją i popierają — po-
wiedział w czasie nabożeństwa 
pastor Andrzej Siciński, dyrektor 
kościelnego Sekretariatu Spraw 
Publicznych i Wolności Religijnej. 
Według niego doświadczenie 
uczy, że ta wolność nie jest wiecz-
na. Historia jest raczej pełna prze-
śladowań, a nawet wojen na tle 
religijnym. Proroctwa biblijne też 
nie pozostawiają złudzeń ostrze-
gając, że prześladowania religij-
ne powrócą. — Dlatego właśnie 
Kościół adwentystów z  uwagą 

śledzi wszystkie jej naruszenia 
lub naruszenia jej fundamentów, 
do których należą: rozdział Kościo-
łów i religii od państwa, swoboda 
pełnienia przez związki wyznanio-
we swoich funkcji religijnych oraz 
równouprawnienie związków 
wyznaniowych — dodał Siciński.
Zgromadzeni, a  wśród nich 
również przedstawiciele innych 
Kościołów i związków wyznanio-
wych, mogli usłyszeć przegląd 
wybranych wydarzeń minionego 
roku z Polski i świata, które wzbu-
dziły zaniepokojenie adwentystów 
w obszarze wolności religijnej.
O wolności religijnej w  słowie 
pozdrowień do zgromadzonych 
mówili również pastor Andrzej Ba-
jeński, naczelny prezbiter Kościoła 
Zborów Chrystusowych w RP, oraz 
dr Hanna Machińska reprezentują-
ca Rzecznika Praw Obywatelskich.
— Wolność religijna to nie tylko 
dar, ale również powinność pań-
stwa, które powinno ją zapewnić 
swoim obywatelom — powie-
działa dr Machińska. — W każdej 
sytuacji, kiedy dochodzi do na-
ruszenia tej wolności Rzecznik 
Praw Obywatelskich pozostaje 
do dyspozycji obywateli.

Kazaniem w  tym szczególnym 
dniu służył przewodniczący Ko-
ścioła adwentystów pastor Ry-
szard Jankowski. Mówił głównie 
o wolności duchowej w Chrystu-
sie, wolności od grzechu, wolności 
wyboru.
Nabożeństwo zakończyły modli-
twy o wolność religijną dla prze-
śladowanych lub dyskryminowa-
nych ze  względów religijnych, 
pokojowe współistnienie ludzi 
różnych wyznań w ramach po-
szczególnych społeczeństw, wraż-
liwość władz na sprawy wolności 
religijnej i prawa mniejszości reli-
gijnych oraz o rodziny ofiar zama-
chów terrorystycznych powodo-
wanych fanatyzmem religijnym.
Tego samego dnia podobne na-
bożeństwo odbyło się też w ko-
ściele adwentystycznym w Lu-
blinie przy ul. Niecałej 4. Również 
z udziałem gości z innych wyznań. 
W szczególny sposób mówiono 
tam o problemach z wolnością 
religijną na wschodzie Ukrainy 
w związku z toczonymi tam wal-
kami i trudną sytuacją polityczną.

OPRAC. JACEK TURECKI
[Opracowano na podstawie materiałów Adwen-
tystycznej Agencji Informacyjnej opublikowanych 
na stronie www.adwent.pl].

„Żadna ideologia zakładająca dla swej re-
alizacji krzywdę drugiego człowieka nigdy 
nie powinna być stawiana wyżej niż proste 
Boże przykazanie: «Nie zabijaj»” — czytamy 
w specjalnym oświadczeniu Zarządu Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego w RP wydanym 
27 stycznia w 75. rocznicę wyzwolenia obo-
zu zagłady Auschwitz-Birkenau przez Armię 
Czerwoną. Oświadczenie jest wyrazem hołdu 
pamięci ofiar tej straszliwej zbrodni dokonanej 
w tym i mu podobnych miejscach, złożonym 
przez Zarząd Kościoła w imieniu wszystkich 
jego wiernych.
„Auschwitz-Birkenau to jedna z najciemniej-
szych kart w historii ludzkości. To miejsce, 
w którym — stosując biblijną symbolikę — 
niewinnie przelana na ziemię krew naszych 
braci i sióstr woła z tej ziemi do nas i do Boga. 

Do nas — o pamięć, a do Boga — o sprawiedli-
wość na Sądzie Ostatecznym. Dlatego chcemy 
o tych wydarzeniach pamiętać, ale też o tym, 
że każdy człowiek, niezależnie od rasy, koloru 
skóry czy pochodzenia, jest godny szacunku 
jako dziecko Boże. Przeciwstawiajmy się więc 
odważnie wszelkim ideologiom głoszącym 
przemoc wobec innych ludzi jako niezbędną 
dla realizacji swoich celów. Za każdym razem, 
kiedy ludzkość o tym zapomina, na świecie 
dzieją się potworne tragedie. Bez tej pamięci 
historia może się kiedyś powtórzyć.
Według autorów oświadczenia „rocznica wy-
zwolenia KL Auschwitz-Birkenau winna przy-
pominać, że gdy nadejdą czasy, kiedy jakaś 
władza nakaże bliźnich krzywdzić i zabijać, 
to trzeba będzie — jak czytamy w Księdze 
Dziejów Apostolskich — «bardziej słuchać 

Boga niż ludzi». A Bóg mówi wyraźnie: «Nie 
zabijaj»”.
Jak z uznaniem zauważył portal Ekumenizm.pl, 
Kościół adwentystów był jedynym z Kościołów 
mniejszościowych w Polsce, który wydał z tej 
okazji takie oświadczenie. 

ADWENTYSTYCZNY DZIEŃ WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

POLSCY ADWENTYŚCI O WYZWOLENIU AUSCHWITZ

©
 K

rz
ys

zt
of

 M
az

ur

©
 a

dw
en

t.p
l



26 ● Znaki Czasu – marzec 2020 ● znakiczasu.pl

©
 In

st
yt

ut
 B

ib
lij

ny
 (3

)

Frygia1. Frygowie zamieszki-
wali w zachodniej części Azji 
Mniejszej od ok. 1000 r. p.n.e. 

Ich kraina znana była z rolnictwa 
i chowu bydła, kopalni złota i ka-
mieniołomów marmuru. Frygia by-
ła niezależnym królestwem ze sto-
licą w Gordion. Rozkwit sztuki fry-
gijskiej przypadł na wieki IX i VIII 
p.n.e. Frygijczycy czczili Mane-
sa, Kybele i Attisa. Około roku 600 
p.n.e. Frygia dostała się pod pano-
wanie Lidów, a w roku 546 Persów. 
Ponad dwieście lat później zdobył 
ją Aleksander Wielki Macedoński. 
W III w. p.n.e. na jej terytorium osie-
dlili się celtyccy Galatowie. W roku 
188 p.n.e. Frygia znalazła się w gra-
nicach Pergamonu i wraz z nim zo-
stała przekazana w roku 133 p.n.e. 
Rzymowi przez ostatniego króla 

KRAJE BIBLIJNE

Pergamonu Attalosa III Filometera. 
Po podziale Imperium Rzymskie-
go w 395 r. n.e. Frygia znalazła się 
w cesarstwie wschodnim. Po bitwie 
pod Manzikertem w roku 1071 zna-
lazła się pod panowaniem Seldżu-
ków, potem Bizantyńczyków. W XIV 
wieku jej terytorium podbili Turcy 
osmańscy. Od tego czasu Frygia po-
zostaje częścią Turcji.

Sardes2. Sardes było stolicą pań-
stwa lidyjskiego, położonego w za-
chodniej Azji Mniejszej. Lidia była 
krainą bardzo żyzną i bogatą. W gó-
rach wydobywano metale, a rzeka 
Paktolos, płynąca przez Sardes, ob-
fitowała w złoto. W roku 547 Lidia 
została zaatakowana przez perskie-
go władcę Cyrusa. Państwo lidyj-
skie, którego królem był Krezus, 
zawarło sojusz z Egiptem, Babilo-

MIASTA I KRAINY 
NOWEGO TESTAMENTU

W Nowym Testamencie pojawiają się takie nazwy 
geograficzne jak Frygia, Sardes, Pergamon,  
Pont i Bitynia. Warto znać ich położenie i dzieje. 

Frygia

Amfiteatr w Pergamonie

Asklepium w Pergamonie
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nią i Spartą. Początkowo w wojnie 
z Cyrusem wojska Krezusa odno-
siły sukcesy, lecz gdy zostały one 
wysłane na leże zimowe, Cyrus za-
atakował i zmusił Krezusa opusz-
czonego przez sojuszników do ka-
pitulacji w roku 546. Król Lidii nie 
został stracony, lecz mianowano 
go perskim namiestnikiem Lidii. 
W roku 334 Lidia została zdobyta 
przez Aleksandra Macedońskiego, 
a w 133 roku p.n.e. przez Imperium 
Rzymsmkie.

Pergamon3. Królestwo Perga-
mońskie było państwem helleni-
stycznym w zachodniej części Azji 
Mniejszej ze stolicą w mieście Per-
gamon. Istniało w latach 283-133 
p.n.e. Rządziła nim dynastia Atta-
lidów, której założycielem był File-
tajros. Jeden z kolejnych władców 
tej dynastii Attalos I (panowanie: 
241-197) prowadził liczne woj-
ny z Galatami, Seleucydami, Ma-
cedonią, a podstawą jego polity-
ki stała się współpraca politycz-
na i militarna z Rzymem. Za jego 
czasów doszło do intensywnego 
rozwoju kulturalnego i naukowe-
go Pergamonu, m.in. założono bi-
bliotekę pergamońską, drugą co 
do wielkości i znaczenia po alek-
sandryjskiej. Pergamon przyciągał 
literatów, filozofów, architektów, 
rzeźbiarzy i malarzy oraz rzemieśl-
ników. Nadawał ton ówczesnej kul-
turze hellenistycznej. Rozwinęła się 
znacznie sztuka rzeźbiarska, zna-
na nam ze słynnych rzymskich ko-
pii rzeźb wotywnych Attalosa I –— 
Umierający Gal i Gal zabijający żonę 
oraz równie słynnego Ołtarza Per-
gamońskiego, który dzisiaj znajdu-
je się w Muzeum Pergamońskim 
w Berlinie. Za Eumenesa II (197-
159) Pergamon stał się najwięk-
szym państwem w Azji Mniejszej, 
przejmując większość posiadłości 
Seleucydów. Ostatnim władcą pań-
stwa pergamońskiego był Attalos 
III (139-133), który w pozostawio-
nym przez siebie testamencie od-
dał królestwo Rzymowi. W rezulta-
cie tego wybuchło powstanie, któ-
re obok charakteru antyrzymskiego 
przybrało również cechy rewolucji 
socjalnej, walki biednych przeciw-
ko bogatym.

Pont4. Pont to kraina w północ-
no-wschodniej Azji Mniejszej, nad-
morska część Kapadocji. Niezależ-
ne królestwo założył tam ok. 281 r. 
p.n.e. Mitrydates I. Okres świetno-
ści Pontu zapoczątkował Farna-
kes I (185-159), który zdobył Sy-
nopę i ogłosił ją stolicą państwa. 
Za panowania Mitrydatesa V (150-
120) i Mitrydatesa VI (120-63) Pont 

był najsilniejszym państwem w Azji 
Mniejszej. Mitrydates VI opanował 
całą Anatolię, Królestwo Bospo-
rańskie na Krymie, Małą Armenię, 
Kolchidę i wybrzeża Morza Czar-
nego. Rywalizacja o władzę na te-
renie Azji Mniejszej wywołała woj-
ny z Rzymem w latach 88-63 p.n.e. 
Podczas wojny domowej w Rzymie 
w latach 49-45 p.n.e. królestwo 
Pontu było sojusznikiem Pompeju-
sza. W roku 47 p.n.e. pod Zelą Ju-
liusz Cezar pokonał króla Pontu Far-
nakesa II, o czym zawiadomił rzym-
ski Senat słowami: Veni, vidi, vici 
(przybyłem, zobaczyłem, zwycię-
żyłem). Pont pozostał królestwem 
do roku 33 n.e., kiedy to cesarz Ty-
beriusz, po śmierci królowej Pytho-
doris, ustanowił w nim namiestnika 
w randze prokuratora. Cesarz Kali-
gula przywrócił królestwo Pontu, 
nadając je przyjacielowi z dzieciń-
stwa Polemonowi II, synowi trac-
kiego króla Kotysa VIII. W roku 64 
Neron ostatecznie zlikwidował kró-
lestwo, a Pont włączył do rzymskiej 
prowincji Galacji.

Bitynia. Bitynia to górzysta, a za-
razem urodzajna kraina znajdująca 
się w Azji Mniejszej, nad Morzem 
Czarnym, na terenie dzisiejszej Tur-
cji. Stolicą Bitynii była pierwot-
nie Nikomedia, a następnie Nicea 
(Nikaia), obecnie Iznik, niedale-
ko Stambułu. Od VII w. p.n.e. Bi-
tynię zamieszkiwali Trakowie. Zo-
stała podbita przez Lidię ok. roku 
550, przyłączona do Persji w roku 
334. Od II do I w. p.n.e. uzależniona 
od Rzymu i przekształcona w pro-
wincję rzymską. W XI w. n.e. wieku 
podbita przez Turków seldżuckich 
i włączona do ich państwa w Azji 
Mniejszej nazywanego Sułtanatem 
Rum. Wspomniani w Nowym Testa-
mencie misjonarze chrześcijańscy 
Paweł i Tymoteusz próbowali pójść 
do Bitynii, ale Duch Jezusa im nie 
pozwolił. Do Bitynii jednak dotarło 
chrześcijaństwo, ponieważ czytamy 
o nim w Pierszym Liście Piotra. 

BERNARD KOZIRÓG

1 Zob. Dz 2,10; 16,6; 18,23. 2 Zob. Ap 1,11; 3,1.4. 
3 Zob. Ap 1,11. 4 Zob. Dz 2,9; 18,2. 5 Zob. Dz 16,7; 1 P 1,1.

KRAJE BIBLIJNE
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Góry pontyjskie

Iznik, ruiny świątyni Hagia Sophia

 Iznik, starożytne mury miasta
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POKOLENIE 
NA CUKRZE
HISTORIA ZNIEWOLONYCH
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SZLACHETNE ZDROWIE

Spożywany przez statystyczne-
go obywatela Zachodu w ilo-
ści 70 kilogramów rocznie 

jest równie uzależniający jak ni-
kotyna czy heroina i podobnie jak 
one jest trujący. Ma związek z ra-
kiem, zawałami serca, cukrzycą, 
utratą odporności i pięćdziesięcio-
ma innymi schorzeniami. Odpowia-
da za współczesne epidemie od de-
presji po otyłość. To z tym ostatnim 
problemem walczą dziś rządy wie-
lu państw, wprowadzając tzw. po-
datek cukrowy. Od lipca to samo 
ma stać się w Polsce. Podatkiem cu-
krowym zostaną obłożone napoje 

słodzone i energetyzujące — uzna-
ne za głównego winowajcę otyło-
ści dzieci i młodzieży. Gdy kilka lat 
temu profesor Robert Lustig z Uni-
wersytetu Kalifornijskiego, pedia-
tra i endokrynolog, zaproponował 
na łamach „Nature”, by zakazać 
sprzedaży nieletnim napojów ga-
zowanych i podnieść od nich poda-
tek, tak by ich cena wzrosła przy-
najmniej dwukrotnie, wywołał bu-
rzę protestów. Tymczasem dziś już 
wiemy, że to właśnie spożywanie 
napojów słodzonych cukrem wią-
że się szczególnie z otyłością i za-
burzeniami metabolicznymi. Każ-

dy spożyty w ciągu dnia napój sło-
dzony cukrem zwiększa o 60 proc. 
ryzyko wystąpienia otyłości u dzie-
ci i młodzieży, a przez to ryzyko 
rozwoju zespołu metabolicznego. 
Dowody naukowe potwierdzające 
związek pomiędzy spożyciem słod-
kich napojów a nadwagą są silniej-
sze niż dla jakiegokolwiek innego 
artykułu spożywczego. Tymczasem 
w Polsce gwałtownie rośnie spoży-
cie słodzonych napojów energetycz-
nych — w ciągu ostatnich pięciu lat 
aż o ponad połowę. Energetyki pije 
dwie trzecie nastolatków w Polsce, 
a jedna trzecia dzieci do lat ośmiu 

Kiedyś miał wartość 
złota, dlatego został 
okupiony cierpieniem 
milionów niewolników. 
Dziś my staliśmy się 
jego niewolnikami. 
Chyba nie ma 
groźniejszego 
dla zdrowia produktu 
spożywczego. Ale czy 
podatek cukrowy 
rozwiąże problem?
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pije co najmniej raz w tygodniu na-
poje gazowane. Spożycie cukru tyl-
ko ze słodzonych produktów wzro-
sło z 21 do 33 kg na osobę rocznie!

Utuczone pokolenie
Choć Stany Zjednoczone pozo-

stają wciąż najgrubszym państwem 
świata — mają najwyższy odsetek 
ludzi otyłych — to Polska ma co-
raz większe szanse stać się nume-
rem jeden. Tempo przyrostu oty-
łych jest u nas 10 razy wyższe niż 
w USA. I dotyczy głównie dzieci. 
Już 22 proc. polskich uczniów ma 
nadwagę. Otyłość dotyczy 8 proc. 
przedszkolaków. Rośnie pierwsze 
pokolenie, które może żyć krócej 
od swoich rodziców. Czworo na pię-
cioro otyłych dzieci stanie się oty-
łymi dorosłymi. 15-latka ważąca 
150 kilogramów będzie w wieku 
30 lat ważyć ponad ćwierć tony! 
WHO uznała otyłość za najpoważ-
niejszy problem zdrowia publiczne-
go, a nadwaga to najpowszechniej 
występujący problem zdrowotny 
wieku dziecięcego. Wraz z otyło-
ścią rośnie ryzyko wystąpienia już 
w dzieciństwie cukrzycy typu 2, 
nadciśnienia, problemów z nerka-
mi, nauką i oddychaniem, a w wie-
ku dorosłym dodatkowo chorób ser-
ca, udarów, nowotworów, schorzeń 
wątroby i woreczka żółciowego, za-
palenia stawów, bólów kręgosłupa, 

żylaków i przedwczesnego zgonu. 
Chorobliwa otyłość może prowa-
dzić do upośledzenia inteligencji. 
Naukowcy z University of Florida 
wykryli związek między otyłością 
dzieci przed czwartym rokiem życia 
a obniżeniem wskaźnika IQ, opóź-
nieniem intelektualnym i uszkodze-
niami mózgu. Badania metodą re-
zonansu magnetycznego wykazały 
w mózgach otyłych dzieci uszko-
dzenia istoty białej, podobne jak 
w przypadku choroby Alzheimera. 
Pediatrzy alarmują, że otyłe dzieci 
trawią choroby staruszków — ma-
ją stawy w ruinie, otłuszczoną wą-
trobą, kamicę nerkową.

Uzależnieni
Cukier działa na mózg w podob-

ny sposób jak kokaina czy heroina. 
W Centralnym Instytucie Zdrowia 
Psychicznego w Mannheim ob-
serwowano w komorze rezonansu 
mózgi pacjentów z nadwagą, któ-
rzy przez specjalne okulary oglą-
dali słodycze. U pacjentów z zabu-
rzeniami na tle jedzenia zauważono 
aktywację ośrodka mózgu odpowie-
dzialnego za system nagradzania. 
Działanie alkoholu czy kokainy po-
lega na tym samym — uwalnianiu 
w mózgu dopaminy.

Jak oddziałuje na szczury koka-
ina a jak cukier, badał prof. Serge 
Ahmed z Institut Federatif de Re-
cherche w Bordeaux, jeden z naj-
większych światowych ekspertów 
w dziedzinie uzależnień. Cukier 
okazał się silniejszym narkoty-
kiem — 94 proc. szczurów wybie-
rało słodzoną wodę, a tylko 6 proc. 
kokainę.

Podobne doświadczenie przepro-
wadził profesor Bart Hoebel, psy-
cholog z Uniwersytetu Princeton. 
Szczury z jego eksperymentu też 
częściej wybierały dozownik z cu-
krem niż z kokainą. Kiedy szczury 
po kilku tygodniach zostały pozba-
wione cukru, stały się rozdrażnio-
ne, dostawały palpitacji, nie potra-
fiły wykonać najprostszych zadań.

W eksperymencie naukowców 
z Mediolanu okazało się, że myszy 

były gotowe znieść bardzo bolesne 
elektrowstrząsy, jeśli nagrodą była 
porcja czekolady.

Pokarm dla raka
Unikanie cukru jest szczególnie 

ważne w chorobie nowotworowej 
i jej profilaktyce, bo „rak karmi 
się cukrem”, jak zauważa w swej 
książce pt. Antyrak. Nowy styl ży-
cia dr David Servan-Schreiber. Po-
wiązał on epidemię chorób nowo-
tworowych m.in. ze wzrostem spo-
życia cukru — w ciągu ostatnich 
30 lat o 46 proc.! Cukier jest dziś 
wszędzie: w chlebie, płatkach śnia-
daniowych, jogurtach, serkach, so-
sach sałatkowych, napojach, sokach 
owocowych, odżywkach dla nie-
mowląt, nie wspominając wszel-
kich półproduktów i gotowych dań. 
Tymczasem metabolizm guzów zło-
śliwych jest w dużej mierze uzależ-
niony od spożycia glukozy. W gru-
pie myszy, którym wszczepiono ko-
mórki raka piersi i które karmiono 
pożywieniem z wyższą zawartością 
cukru, po 2,5 miesiąca dwie trze-
cie zwierząt już nie żyło. W grupie 
myszy z rakiem piersi karmionych 
produktami o niskim indeksie gli-
kemicznym padła tylko jedna.

Azjaci spożywający produk-
ty o niskiej zawartości cukru pięć 
do dziesięciu razy rzadziej zapadają 
na raka wywoływanego przez hor-
mony niż ci, którzy spożywają dużo 
cukru oraz żywności wysoko prze-
tworzonej, czyli obywatele krajów 
Zachodu.

Pijane fagocyty 
i spółka

Cukier zakwasza organizm, po-
wodując deficyt cennych pierwiast-
ków i witamin — osłabia kości i zę-
by, co skutkuje próchnicą i osteopo-
rozą. Wyjaławia nasz organizm 
z witamin z grupy B, co fatalnie 
odbija się na funkcjonowaniu mó-
zgu — spada zdolność oceny i za-
pamiętywania, szwankuje system 
nerwowy. Gdy z liceum w amery-
kańskim mieście Appleton usunię-

Cukier  
osłabia system 

immunologiczny, 
„upijając” białe ciałka krwi 
— jeden zdrowy fagocyt  
jest w stanie zniszczyć 
czternaście bakterii, 
„pijany” fagocyt  

tylko jedną
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to automaty ze słodyczami i napo-
jami i zaczęto serwować posiłki bez 
cukru, konserwantów i barwników, 
pedagodzy zauważyli zdecydowa-
ną poprawę zachowania, wyraźną 
poprawę koncentracji i wzrost ak-
tywności na zajęciach lekcyjnych.

Badania epidemiologiczne dowo-
dzą związku między zawałem ser-
ca a zwiększonym spożyciem cukru 
— mężczyźni spożywający sto dzie-
sięć gramów cukru dziennie (dwa-
dzieścia dwie łyżeczki) są pięcio-
krotnie bardziej narażeni na zawał 
serca niż ci, którzy spożywają po-
łowę tej ilości.

Cukier przyspiesza tworzenie się 
kamieni żółciowych, może powodo-
wać zapalenie wyrostka robaczko-
wego, powstawanie kamieni w ner-
kach i niszczyć trzustkę oraz jelita. 
W sumie jest odpowiedzialny za po-
wstanie i rozwój około pięćdziesię-
ciu różnych schorzeń, w tym też 
aparatu ruchu: reumatyzmu, zwy-
rodnienia kręgosłupa i krążków 
międzykręgowych. Osłabia system 
immunologiczny, „upijając” białe 
ciałka krwi — jeden zdrowy fago-
cyt jest w stanie zniszczyć czterna-
ście bakterii, „pijany” fagocyt tyl-
ko jedną.

Tymczasem co dzień jemy nawet 
do czterdziestu łyżeczek cukru! Np. 
puszka coli to osiem łyżeczek cu-
kru, szklanka soku z kartonu to 
dziesięć łyżeczek cukru, piętna-
ście łyżeczek cukru zawiera butla 
jogurtu owocowego.

Reklama pokus
Producenci reklam kierują je 

szczególnie do ludzi młodych, wy-
korzystując różne sposoby i okazje 
do kształtowania wzorców zacho-
wań konsumenckich. Na przykład 
w 2006 roku w USA firmy wydały 
ponad miliard dolarów na działania 
marketingowe skierowane do dzie-
ci i młodzieży, a blisko połowa tej 
kwoty stanowiła koszt promocji na-
pojów gazowanych! Napoje słodzo-
ne cukrem są bardzo częstym tema-
tem reklam w mediach — w 2000 
roku producenci napojów bezalko-

holowych wydali ponad 700 miliar-
dów dolarów na reklamy, czyli o 94 
proc. więcej niż w 1986 roku.

Świat dojrzewa do walki z pro-
blemem. We Francji producenci re-
klamujący żywność o niezdrowej 
zawartości cukru, tłuszczu i soli 
muszą pod groźbą kary finansowej 
umieszczać w reklamie ostrzeżenie 
zdrowotne. Na Węgrzech podwyż-
szono podatki od napojów energe-
tyzujących. Cztery lata temu poda-
tek cukrowy wprowadziła Wielka 
Brytania. Za oceanem podjęto jesz-
cze bardziej radykalne kroki — bur-
mistrz Nowego Jorku zakazał sprze-
daży więcej niż pół litra słodkich 
napojów do posiłku.

A w Polsce? Była już próba usu-
nięcia ze szkolnych sklepików sło-
dyczy i niezdrowych produktów, 
ale upadła. Polski Sejm postano-
wił też, że nie zakaże reklam śmie-
ciowego jedzenia skierowanych 
do dzieci. Teraz rząd wprowadza 
podatek od napojów słodzonych 
i energetycznych, by walczyć z oty-
łością Polaków. Rozwiązanie wyda-
je się jednak najmniej skuteczne. 
Według analizy Instytutu Jagiel-
lońskiego dotychczasowe doświad-
czenia różnych krajów świata po-
kazują niską skuteczność wpływu 
podatku na zmianę nawyków ży-
wieniowych. Według OECD nie ma 
dowodów na to, że podatek cukro-
wy rzeczywiście ogranicza spoży-
cie słodzonych produktów. W 2016 
roku dokonano ewaluacji podatku 
cukrowego w Meksyku, w którym 
wprowadzono go trzy lata wcze-
śniej. Nie zaobserwowano spadku 
liczby osób z nadwagą, wręcz prze-
ciwnie, ona nadal rosła. W Wielkiej 
Brytanii w latach 2015–2018 zano-
towano kolejny wzrost spożycia cu-
kru (o 2,6 proc.), pomimo wprowa-
dzenia tam podatku cukrowego.

Z badań wynika, że 77 proc. 
osób o niskim statusie material-
nym w przypadku wzrostu cen sło-
dzonych produktów będzie szukało 
tańszych zamienników, nawet jeśli 
będą gorsze jakościowo. 

KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA
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BRUKSELKA W ORZECHACH

Wykonanie

1. Brukselkę wypłukać pod bieżącą wodą i pokroić na połówki. 
Można w miarę możliwości wykroić głąbki z brukselki. 

2. Na dużej patelni rozgrzać olej, wrzucić pokrojoną w talarki cebulę 
i smażyć przez 3 minuty.

3. Do cebuli wrzucić pokrojoną brukselkę i paprykę. Następnie 
dodać sól i pieprz, podlać odrobiną wody (ok. 1/3 szklanki)  
i dusić po przykryciem przez 10 minut, co jakiś czas mieszając.

4. Gotowe danie należy przełożyć do półmiska i polać 
przygotowanym wcześniej sosem orzechowym.

Smacznego!
A co w kwietniu? Ciasto fasolowe.

IZABELA LEWOSIŃSKA

Małą, drobną kapustkę można gotować, piec i smażyć. Po przygotowaniu powinna być chrupka i jędrna, bo wtedy 
najlepiej smakuje. Jeśli chcemy się pozbyć lekko gorzkiego smaku, wykrawamy z brukselki małe głąby. Kapustka musi być 
przygotowana al dente, bo wtedy nie traci swojej chrupkości, oryginalności i pięknego koloru.

Składniki
70 dag brukselki                         
1 czerwona papryka szpiczasta
1 średnia cebula
4 łyżki dowolnego oleju
sól do smaku
pieprz ziołowy do smaku

Sos orzechowy
1/3 szklanki orzechów nerkowca
2/3 szklanki gorącej wody
2 łyżki soku z cytryny
sól do smaku

Przygotowanie sosu
Do blendera wrzucamy orzechy i wlewamy 
wodę, dodajemy sól. Miksujemy na gładką 
konsystencję. Na koniec dodajemy sok z cytryny 
i jeszcze chwilkę miksujemy. Sos jest gotowy.
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Pomagamy dzieciom, które uległy wypadkom
lub ciężko chorują, finansując kosztowne zabiegi

medyczne, leki czy środki opatrunkowe. Pomagamy
osobom ubogim (finansując posiłki,

opał na zimę, niezbędne do życia leki) oraz osobom, 
które w wyniku katastrof utraciły dach nad głową.

Przekaż 1% podatku  
na Chrześcijańską Służbę  

Charytatywną, wpisując nasz  
KRS: 0000 220 518

Bądź Solidarny  
w Potrzebie!

MAŁY PROCENT
WIELKA SPRAWA

Możesz też skorzystać z darmowego  
programu do rozliczania  

PIT-ów na stronie: bliskoserca.pl/pit/

Derek Morris opisuje ludzi, którzy 
w niezwykły sposób spotkali 
Mesjasza, choć w Niego nie wierzyli. 
Poznaj szyitę, afrykańskiego 
czciciela zmarłych i opętanego 
własną powieścią człowieka, który 
doznał w życiu gwałtownej 
przemiany. Także biblijne postaci 
dostarczają przekonujących 
dowodów: prorocy mówili nieraz 
o sprawach, których nie rozumieli, 
i oto 2000 lat temu ich słowo ciałem 
się stało. Zdumiewający dowód 
boskości Chrystusa znajdujemy też 
w jednym z psalmów!
Stron 96. Oprawa miękka. Cena 29 zł. 
Wydawnictwo „Znaki Czasu”. 

www.adra.pl/afryka

Wesprzyj naszą działalność swoją darowizną: Fundacja ADRA 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO): Administratorem danych osobowych 
jest FUNDACJA ADRA POLSKA (dalej: Fundacja), KRS: 0000342704. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu wykonania umowy darowizny na rzecz Fundacji oraz dla 
celów szczegółowo opisanych na stronie www.adra.pl/RODO. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy darowizny. Podane dane osobowe będą przechowywane do końca 
okresu przedawnienia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfi kacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo 
do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Szczegóły dotyczące sprzeciwu oraz innych zasad przetwarzania danych, 
w tym informacje o kategoriach odbiorców danych, celach przetwarzania oraz dokładne dane kontaktowe Fundacji, opisano na stronie www.adra.pl/RODO. W sprawach dotyczących 
danych osobowych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@adra.pl.

PRZEKAŻ SWÓJ 

PODATKU
W ten sposób pomożesz

takim dzieciom jak Eunice.
Zapewniając im edukację
spełniasz ich marzenia.

NR KRS:  0000 342 704
Skorzystaj z programu PIT: 

adra.pl/pit

Na temat niewierności 
małżeńskiej napisano 
wiele książek. Ta książka 
da ci praktyczną pomoc 
w utrzymaniu zdrowego 
związku na dłuższą metę. 
Dzięki temu rozpoznasz 
w sobie ukryte gierki, chęć 
do flirtów pozamałżeńskich, 
zmniejszając tym samym 
podatność na nie. Pozwoli 
to zapobiegać niewierności 
na wczesnym etapie — zanim 
jeszcze przyjdzie ci do głowy.
Stron 220. Oprawa miękka.  
Cena 39 zł.  
Wydawnictwo „Znaki Czasu”.
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