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Jest 13 marca, piątek, gdy pi-
szę ten tekst. Ogłoszono pan-
demię. Na świecie zakażonych 

zostało do tej pory ponad 138 tys. 
osób, a ponad 5000 zmarło, choć 
sytuacja jest tak dynamiczna, że 
wszelkie statystyki szybko przesta-
ją być aktualne. Nie mówiąc o przy-
padkach niewykrytych — chorobę 
można przechodzić bezobjawowo, 
będąc źródłem zarażania innych. 
Przyznano oficjalnie, że koronawi-
rus z Chin jest niezwykle zakaźny 
i zabójczy. Wirusolog Anthony Fau-
ci, dyrektor Narodowego Instytutu 
Zdrowia w USA, oznajmił, że pato-
gen SARS-CoV-2 jest dziesięć razy 
bardziej zabójczy niż zwykła gry-
pa, a „stan rzeczy będzie gorszy niż 
jest teraz”. Włochy, gdzie po Chi-
nach sytuacja jest najdramatycz-
niejsza, stały się czerwoną strefą. 
Szpitale pracują jak w warunkach 

wojennych, lekarze nie wracają 
do domów, by nie przenieść wiru-
sa na rodziny. Lekarz Daniele Mac-
chini z Humanitas Gavazzeni Cli-
nics w Bergamo przyznał dla dzien-
nika „Corriere della Sera”, że wirus 
atakuje także młodych. Oni rów-
nież trafiają na intensywną terapię. 
I też umierają. „Nie ma już chirur-
gów, urologów, ortopedów. Jeste-
śmy lekarzami, którzy nagle sta-
ją się częścią jednego zespołu, aby 
zmierzyć się z tym tsunami, któ-
re do nas przyszło” — mówi. Star-
si umierają w domach. Ze względu 
na ostre przepisy kwarantanny by-
wa, że rodzina przez kilka dni jest 
zamknięta w domu ze zwłokami, bo 
służby nie odbierają ciał. Nie wol-
no organizować pogrzebów. Wesel 
zresztą też.

Według „Financial Times” za-
chodnie kraje Europy są na „wło-
skiej ścieżce”, jeśli chodzi o tempo 
rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa. Szacunki analityków mówią, 
że dojdzie do zakażenia nawet 70 
proc. populacji. Nie mamy bowiem 
odporności populacyjnej, bo wirus 
jest nowym patogenem. Brytyjski 
premier Boris Johnson odważnie 

wyznał, że z powodu koronawiru-
sa „wiele rodzin utraci przedwcze-
śnie swoich bliskich”. Kraje, miasta 
i regiony ogłaszają stan wyjątko-
wy. Prezydenci wygłaszają orędzia 
do narodu, przyznając, że epidemia 
koronawirusa, która dotyka wszyst-
kie zamieszkałe kontynenty i ude-
rza w prawie wszystkie kraje, jest 
najpoważniejszym kryzysem zdro-
wotnym od stulecia. Władze ostrze-
gają przed możliwością zamykania 
firm i brakami w żywności. Cho-
rują prezydenci, premierzy, mini-
strowie; całe rządy krajów — jak 
w Rumunii — poddawane są kwa-
rantannie.

Polskie władze nie mają wątpli-
wości — w naszym kraju z dnia 
na dzień sytuacja będzie się po-
garszać.

Naukowcy z Uniwersytetu Prin-
ceton, Uniwersytetu Kalifornij-
skiego w Los Angeles i amery-
kańskiego Narodowego Instytutu 
Zdrowia oznajmili, że koronawi-
rus utrzymuje się w powietrzu na-
wet do trzech godzin; na plastiku 
aż do trzech dni. Nie jest więc ko-
nieczny bezpośredni kontakt z za-
każoną osobą, bo ludzie mogą za-

RZECZ 
OSTATECZNA

W całej tej masie przerażających 
informacji, które do nas spływają,  
jest też dobra — dla nikogo nie jest 
za późno, by zostać uratowanym.
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razić się koronawirusem przez do-
tknięcie powierzchni. Nie wiadomo, 
jakie informacje przyniesie kolej-
ny dzień.

Ale są i dobre wieści — w Chi-
nach i Korei Południowej odnoto-
wuje się spadek zakażeń i wyhamo-
wanie epidemii. 

Tymczasem okazuje się, że z po-
wodu topnienia wiecznej zmarzliny 
i lodowców rośnie ryzyko pojawie-
nia się niebezpiecznych wirusów 
oraz bakterii. W 2004 roku amery-
kańscy naukowcy z powodzeniem 
ożywili wirusa grypy, który wywo-
łał jedną z najbardziej zabójczych 
pandemii w dziejach ludzkości — 
tak zwanej hiszpanki. Patogen po-
brano z fragmentu płuca zwłok za-
mrożonych na Alasce. W 2016 ro-
ku w północnej Rosji odnotowano 
ognisko niewielkiej epidemii, po-
wstałej w związku z anormalnie 
wysokimi temperaturami na kole 
podbiegunowym. Bacillus anthra-
cis, który zabił 12-letniego chłop-
ca oraz zakaził 20 innych osób, po-
chodził z zakażonych zwłok renife-
rów, które były zakopane głęboko 
w lodzie, ale przy 35-stopniowych 
upałach w tundrze syberyjskiej do-
szło do uwolnienia bakterii. W wy-
niku jej powrotu zginęło do 2300 
reniferów, a cała społeczność pa-
sterzy, której członkiem był śmier-
telnie zarażony chłopiec, musiała 
zostać ewakuowana. W 2015 roku 
chińscy i amerykańscy naukow-
cy wykonali 50-metrowy odwiert 
w liczącym 15 tysięcy lat topnie-
jącym lodowcu Guliya na Wyżynie 
Tybetańskiej i pobrali z niego dwie 
próbki rdzenia lodowego. Po prze-
prowadzonej w laboratoriach ana-
lizie opublikowano niedawno wy-
niki badań: znaleziono w nich 33 
wirusy, spośród których aż 28 wcze-
śniej nie znano. Eksperci ostrzega-
ją, że nadejście kolejnej pandemii 
to tylko kwestia czasu. Koronawi-
rus z Wuhan udowodnił, jak szyb-
ko zabójcze patogeny mogą się roz-
przestrzeniać w zglobalizowanym 
świecie. Symulacja przeprowadzo-
na przez Instytut Modelowania 

Chorób wykazała, iż nowa grypa 
(podobna do hiszpanki) najprawdo-
podobniej pochłonęłaby 30 milio-
nów ofiar w ciągu pierwszych sze-
ściu miesięcy1.

Tyle symulacje, ale Covid-19 to 
nasza teraźniejszość. Teraźniej-
szość, która diametralnie zmieni na-
szą przyszłość. Ekonomiści progno-
zują kryzys większy niż ten ame-
rykański z roku 1929 — nazwany 
Wielkim Kryzysem — który zresz-
tą objął cały świat. Obecna pande-
mia może doprowadzić do całkowi-
tej zapaści globalnej gospodarki. To 
już się zaczęło. Upadek branży tu-
rystycznej, hotelarskiej i gastrono-
micznej. Pikujące w dół giełdy, dra-
matyczny spadek cen ropy.

15 marca, gdy uzupełniam ten 
tekst przed oddaniem do druku, 
łączna liczba zakażonych osią-
ga 170 tys., prawie 6,5 tys. ludzi 
zmarło. Członek Rady Wykonaw-
czej Światowej Organizacji Zdro-
wia i doradca włoskiego ministra 
zdrowia profesor Walter Ricciardi 
napisał dziś: „W tej pandemii za-
chorują wszyscy, także młodzi lu-
dzie i pracownicy służby zdrowia, 
a wiele osób umrze. To wydarze-
nie, które zmieni świat”.

I znów w tym wszystkim coś na-
pawającego nadzieją: naukowcy 
z Politechniki Wrocławskiej roz-
pracowali enzym, którego działa-
nie może być kluczowe dla walki 
z koronawirusem. Zahamowanie 
działania tego enzymu powoduje, 
że wirus natychmiast ginie. To ba-
za dla poszukiwań leku.

Jak w tym wszystkim ma się od-
naleźć chrześcijanin? Na pewno nie 
powinien się bać. Jest jednak różni-
ca między chrześcijaninem żywym 
a nominalnym — tym tylko z na-
zwy, tradycji. Taka jak między ży-
ciem a śmiercią. Ale dobra wiado-
mość to ta, że dla nikogo nie jest 
za późno, by paść w ramiona Bo-
ga. Mimo „lęku bezradnych na-
rodów”2 Jezus zapowiedział, że 
ci, którzy za Nim podążają, mają 
„podnieść głowy swoje”3, bo „bli-
sko jest, tuż u drzwi”4. Ludzkość nie 

zginie od wirusa — tego czy inne-
go. Nie zginiemy od żadnej wojny, 
broni masowego rażenia — biolo-
gicznej czy jakiejkolwiek innej. Mi-
mo zapowiedzianych naturalnych 
katastrof — nie one zakończą ży-
wot tej ziemi. Wszystkie te znaki, 
o których Chrystus uprzedził swych 
uczniów, a które zapisane są w 24. 
rozdziale Ewangelii Mateusza5, ma-
ją nam uświadomić, że dobiegamy 
kresu rzeczywistości, jaką znamy, 
ale przed nami coś znacznie lep-
szego — „nowe niebo i nowa zie-
mia”, jak pisał apostoł Jan6. Trwa 
walka o nasze umysły i serca. Czy 
będziemy po stronie tych, którzy 
mówią: „Oto nasz Bóg, któremu 
zaufaliśmy, że nas wybawi”7, czy 
po stronie tych, którzy krzyczą „do 
gór i skał: Padnijcie na nas i zakryj-
cie nas przed obliczem tego, który 
siedzi na tronie”8?

Patrząc w przyszłość nakreślo-
ną przez Pana Jezusa, chrześcijań-
ska pisarka Ellen G. White napisała: 
„Ostatnie sceny historii ziemskiego 
boju będą pełne szaleństwa. Nadej-
dą zarazy, plagi i głód. Głębiny wód 
wyrwą się ze swych granic. Mienie 
i życie ludzi ginąć będzie w ogniu 
i wodzie”. „Epidemie będą pochła-
niać ofiary tysiącami”9.

Żyjemy w czasach Noego — tak 
jak wtedy tylko „jedli i pili, żenili 
się i za mąż wydawali”10, tak i dziś 
spędzamy nasze życie na konsumo-
waniu dóbr, egoistycznych przyjem-
nościach, realizowaniu zachcianek 
i rujnowaniu duchowej warstwy 
swego życia. Czas krytycznie za-
stanowić się nad naszym życiem. 
Te znaki mają zwrócić nasz wzrok 
we właściwym kierunku — w stro-
nę domu Ojca. Przed nami prawdo-
podobnie bardzo trudne chwile. Ale 
Jezus mówi: „Ufajcie, Ja jestem, nie 
bójcie się!”11. 

KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA

1 Fragmenty artykułu opublikowanego na: 
https://menway.interia.pl/obyczaje/nauka/news-wirus- 
homo-sapiens-czy-matka-natura-chce-nas-zabic,nId, 
4371624,nPack,3. 2 Łk 21,25. 3 Łk 21,28 4 Mt 24,33. 
5 A także w Mk 13 i Łk 21. 6 Ap 21,2. 7 Iz 25,9. 8 Ap 6,16. 
9 Maranatha 174 (1897) w: Wydarzenia czasów końca, 
18,4, Warszawa 1995; Manuscript Releases XIX, 382 
(1897). 10 Mt 24,39. 11 Mt 14,27.

https://menway.interia.pl/obyczaje/nauka/news-wirus-homo-sapiens-czy-matka-natura-chce-nas-zabic,nId,4371624,nPack,3
https://menway.interia.pl/obyczaje/nauka/news-wirus-homo-sapiens-czy-matka-natura-chce-nas-zabic,nId,4371624,nPack,3
https://menway.interia.pl/obyczaje/nauka/news-wirus-homo-sapiens-czy-matka-natura-chce-nas-zabic,nId,4371624,nPack,3
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Ostatnie rekordy ciepła w Antark-
tyce spowodowały błyskawicz-
ne topnienie grzbietu lodowca 
na wyspie Eagle, położonej przy 
koniuszku Półwyspu Antarktycz-
nego. 4 i 13 lutego satelita Landsat 
8 sfotografował wyspę. Jeszcze 
4 lutego była prawie cała biała. 
Dziewięć dni później utraciła jedną 
piątą bieli. 9 lutego w argentyń-
skiej stacji naukowej Marambio 
na niedalekiej od Eagle wyspie 

Seymour termometr pokazał 20,75 
st. C, najwięcej od początku po-
miarów w Antarktyce sięgających 
drugiej połowy XIX wieku3.

Potem Pan [Bóg] odpo-
wiedział Jobowi spośród 

zawieruchy i rzekł: (…) Czy dotarłeś 
aż do składów śniegu albo widzia-
łeś składy gradu, który przechowu-
ję na czas ucisku, na dzień walki 
i bitwy?4.

Istnieją „całkiem mocne dowody 
na to, że krowie mleko lub jakieś 
czynniki związane z piciem kro-
wiego mleka mogą wywoływać 
raka piersi u kobiet” — twierdzi 
na  łamach pisma medyczne-

go „Journal of Epidemiology” 
dr Fraser z Loma Linda Universi-
ty, adwentystycznego uniwersy-
tetu medycznego w USA.
Badania, którymi kierował, wyka-
zały, że wypijanie jednej szklanki 

mleka dziennie podnosi ryzyko raka 
piersi o 50 proc., a u kobiet piją-
cych od jednej do dwóch szklanek 
dziennie — o 70-80 proc. Tymcza-
sem dotychczasowe amerykańskie 
zalecenia mówią o potrzebie picia 
trzech szklanek mleka dziennie.
Zbadano 53 tys. Amerykanek, 
początkowo wolnych od  raka. 
Obserwowano je przez osiem lat. 
Uwzględniono też takie czynniki jak 
historia rodzinna raka, aktywność 
fizyczna, spożycie alkoholu czy ko-
rzystanie z leków. Zdaniem badaczy 
przyczyną zwiększonego ryzyka 
mogą być hormony płciowe krów 

w fazie laktacji. A rak piersi reaguje 
właśnie na tego typu hormony.
Naukowcy z Loma Linda nie zano-
towali związku raka piersi z piciem 
mleka sojowego, spożywaniem 
jogurtów czy serów. „Wskazuje to 
na możliwość, iż napoje zastępu-
jące mleko mogą być optymalnym 
rozwiązaniem” — zwraca uwagę 
dr Fraser1.

Służcie Panu, Bogu wa-
szemu, a On pobłogosła-

wi chleb twój i wodę twoją. Oddalę 
też choroby spośród ciebie — pro-
rok Mojżesz2.

NASA: TOPNIEJĄ LODY ANTARKTYKI

MŁODZIEŻ ŻEGNA SIĘ Z KATECHEZĄ
Od niedawna obserwuje się maso-
wą rezygnację młodzieży szkolnej 
z katechezy. Wskazuje się na dwa 
główne czynniki za to odpowie-
dzialne. Pierwszy to postępująca 
od lat laicyzacja, zwłaszcza mło-
dego pokolenia. Religia jest ważna 
zaledwie dla 16 proc. młodych 
Polaków i Polek. Czynnik drugi to 

ostatnia „forma” edukacji, skutku-
jąca chaosem, przeładowaniem 
podstawy programowej i planów 
lekcji, przeciążeniem zajęciami. 
Do tego o redukcję liczby lekcji 
religii apelują dyrektorzy szkół 
i  samorządy, których budżety 
w nowych warunkach trzeszczą 
w szwach.

Żeby zaradzić tej sytuacji me-
tropolita katowicki abp Wiktor 
Skworc zaapelował do  MEN 
o  wprowadzenie obowiązku 
uczęszczania na zajęcia z religii 
lub etyki. A że w praktyce w pol-
skich szkołach nauczanie etyki 
niemal nie istnieje, chodziłoby 
zatem o obowiązkową katechezę.
Zdaniem publicystów tygodnika 
„Polityka” sami duchowni mó-
wią, że wprowadzenie kateche-
zy do szkół odarło ją z wymiaru 
duchowego, zerwało relacje 
młodych z ich parafiami, w żaden 
sposób nie wpłynęło na wyzna-
wane wartości ani też nie zwięk-
szyło poziomu wiedzy religijnej. 
Jednak twarde jądro episkopatu 
walczy o nią dalej. I nie chodzi tu 
już o serca młodzieży, ale o etaty 

i  ideologiczny wpływ na polską 
szkołę.
MEN jeszcze nie odpowiedziało 
na apel abp. Skworca5.

I ponieważ od  dzieciń-
stwa znasz Pisma święte, 

które cię mogą obdarzyć mądrością 
ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa. Całe Pismo przez Boga 
jest natchnione i pożyteczne do na-
uki, do wykrywania błędów, do po-
prawy, do wychowywania w spra-
wiedliwości, aby człowiek Boży był 
doskonały, do wszelkiego dobrego 
dzieła przygotowany — apostoł 
Paweł6.

OPRAC. JACEK TURECKI
1 Zob. https://www.tvp.info za PAP [dostęp: 
2.03.2020]. 2 Wj 23,25. 3 Zob. https://wyborcza.pl 
[dostęp: 2.03.2020]. 4 Hi 38,1.22-23. 5 Zob. https://
www.polityka.pl [dostęp: 2.03.2020]. 6 1 Tm3,15-16.

PICIE MLEKA A RAK PIERSI
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O TYM SIĘ MÓWI

Dzień ma się już ku schyłkowi 
i zmęczony jedziesz do domu. 
Włączasz radio. Słyszysz krót-

ki komunikat o tym, że gdzieś w Azji 
jakiś wirus atakuje ludzi. Umiera kil-
ka osób, potem kilkanaście, kilkadzie-
siąt, kilkaset… Wysyłają tam lekarzy, 
aby zbadali całą sprawę. Ten wirus nie 
jest znany. Nie zastanawiasz się jednak 
nad tym. To daleko.

Mija tydzień. W drodze z kościoła 
znowu słyszysz o tym samym, ale tym 

SZCZEGÓLNA 
SZCZEPIONKA

Pandemia wywołana przez koronawirusa z Wuhan  
przypomina — zwłaszcza w tym miesiącu — o pewnej historii.  
Zaraza też jest śmiertelna, w błyskawicznym tempie  
obejmuje cały świat, a ludzi może ochronić jedynie  
szczególna szczepionka.
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O TYM SIĘ MÓWI

razem mowa jest o 30 tysiącach miesz-
kańców tej samej części Chin. Wieczo-
rem mówią o tym w telewizji. Takiej 
epidemii nigdy jeszcze nie zanotowano.

W poniedziałek jest to wiodąca wia-
domość. Nazywają to tajemniczą grypą. 
Loty z Chin, Tajlandii, Korei i wszyst-
kich tych krajów, gdzie zanotowano 
chorobę, są odwołane.

Prezydent Francji jako pierwszy po-
dejmuje zdecydowany krok. Zamyka 
granice swego kraju.

Za późno. Oglądasz dziennik. Kobie-
ta, której słowa są tłumaczone z fran-
cuskiego, mówi łamiącym się głosem: 
„Mamy człowieka leżącego w paryskim 
szpitalu i umierającego na tajemniczą 
grypę”. To już przyszło do Europy.

Wybucha panika. Już wiedzą, że kie-
dy to dostaniesz, możesz nosić w sobie 
przez wiele dni, zanim nastąpią jakie-
kolwiek objawy. I potem… umierasz.

Wielka Brytania, Niemcy, Austria, 
Włochy zamykają swoje granice, ale 
za późno.

Jest wtorek rano, kiedy prezy-
dent Stanów Zjednoczonych ogłasza: 
ze względu na zagrożenie bezpieczeń-
stwa narodowego, wszystkie loty do i 
z Europy i Azji są odwołane.

W ciągu tygodnia wirus dociera 
na każdy kontynent. Świat jest po-
grążony w niewiarygodnym lęku. Lu-
dzie kupują maski ochronne na twarz, 
ze sklepów znika żywność.

Środa wieczór. Jesteś w koście-
le na spotkaniu modlitewnym, kiedy 
ktoś wbiega z parkingu i woła: włącz-
cie radio! Najnowszy komunikat brzmi: 
dwie kobiety leżą w szpitalu i umierają 
na „tajemniczą grypę”.

Wydaje się, że w ciągu kilku godzin 
„ta rzecz” rozprzestrzeniła się po całym 
twoim kraju. Ludzie pracują 24 godzi-
ny na dobę, aby znaleźć antidotum. Nic 
jednak nie działa. Ale niespodziewanie 
podano wiadomość: kod został rozszy-
frowany! Ratunek może być znaleziony! 
Można zrobić szczepionkę! Potrzeba tyl-
ko… krwi kogoś, kto nie został zakażony.

Przez wszystkie kanały jest podawa-
ny komunikat specjalny. Każdy jest pro-
szony, aby uczynił jedną prostą rzecz: 
pojechał do szpitala i oddał swoją krew 
do badania.

Z całą pewnością kiedy ty i twoja ro-
dzina docieracie tam, jest już późny 
wieczór — piątek, a kolejka jest dłu-
ga. Mają tam pielęgniarki i lekarzy na-
kłuwających palce, pobierających krew 
i nalepiających naklejki na próbówki. 
Twoja żona i dzieci też tam są. Biorą 
waszą krew do zbadania. Stoisz prze-
straszony wraz ze wszystkimi swoimi 
sąsiadami, zastanawiając się, czy to jest 
już koniec świata. Nagle młody człowiek 
nadbiega z budynku szpitala, krzycząc. 
Wywołuje imię i nazwisko i powiewa ta-
bliczką. Wykrzykuje ponownie. A twój 
syn ciągnie ciebie za kurtkę i mówi: „Ta-
tusiu, to ja!”. Zanim się zorientowałeś, 
zabrali twoje dziecko!

„Chwileczkę, zaczekajcie!” — krzy-
czysz. Ale oni mówią, że wszystko w po-
rządku. Jego krew jest wolna od zaka-
żenia. Jego krew jest czysta. Muszą się 
upewnić, że on nie ma choroby. Myślą, 
że on ma ten poszukiwany typ.

Pięć napiętych minut. Wychodzą le-
karze i pielęgniarki, płaczą i obejmu-
ją się wzajemnie. Niektórzy się śmieją. 
To pierwszy raz od wielu dni, kiedy wi-
dzisz kogoś śmiejącego się. Jakiś star-
szy lekarz podchodzi do ciebie i mówi:

— Dziękuję panu. Krew pańskiego 
syna jest idealna. Jego krew jest wol-
na od zakażenia. Jego krew jest czysta. 
Teraz możemy wyprodukować szcze-
pionkę.

Te słowa szybko rozprzestrzenia-
ją się po parkingu pełnym ludzi. Jed-
ni wykrzykują radośnie, inni modlą 
się, a jeszcze inni śmieją się i płaczą. 
I wtedy siwowłosy lekarz odciąga cie-
bie i twoją żonę na bok i mówi:

— Czy można prosić państwa na mo-
ment? Nie wiedzieliśmy, że dawca bę-
dzie dzieckiem i potrzebujemy… po-
trzebujemy państwa podpisu na drucz-
ku wyrażającym zgodę.

Zacząłeś już podpisywać, gdy za-
uważasz, że rubryka z liczbą mililitrów 
krwi, która ma być pobrana, jest pusta.

— Ile mililitrów? — pytasz.
I właśnie wtedy uśmiech na twarzy 

doktora gaśnie.
— Nie mieliśmy pojęcia, że dawca bę-

dzie dzieckiem. Nie byliśmy przygoto-
wani. Potrzebujemy wszystko!

— Ale…

— Pan nie rozumie. My mówimy tu 
o końcu świata. Proszę podpisać. My 
potrzebujemy całej krwi! Potrzebuje-
my wszystko!

W głuchej ciszy podpisujesz. Potem 
oni proponują:

— Czy chciałby pan spędzić chwilę 
z synem, zanim rozpoczniemy?

Czy możesz wrócić? Czy możesz wró-
cić do pokoju, gdzie on siedzi na stole 
i pyta: „Tatusiu, mamusiu, co się dzie-
je?”. A kiedy starszy doktor przychodzi 
i mówi: „Jest mi przykro, musimy już 
zacząć, na całym świecie umierają lu-
dzie”, to czy możesz wyjść? Czy możesz 
wyjść, kiedy synek mówi: „Tato, mamo, 
dlaczego mnie opuszczacie?”.

W następnym tygodniu ludzie uczest-
niczą w ceremonii upamiętniającej two-
jego syna. Niektórzy przysypiają, inni 
nawet nie przyszli, bo pojechali nad je-
zioro, a niektórzy przyszli z udawanym 
uśmiechem i próbują pokazać, że ich to 
obchodzi… Czy wtedy nie chciałbyś się 
zerwać i zawołać: mój syn umarł, czy 
ciebie to nie interesuje?!

A czyż nie tak mówi Bóg: Mój Syn 
umarł! Dzięki temu żyjesz! Czy nie 
wiesz, jak bardzo się o ciebie troszczę?

* * * 
Ojcze, patrząc na to Twoimi oczami, 

nasze serca są złamane. Może wreszcie 
zaczniemy rozumieć, jak wielką miło-
ścią nas darzysz.

Dwa tysiące lat... To szmat czasu. 
Wystarczająco dużo, by zapomnieć, co 
wydarzyło się na Golgocie. Tymcza-
sem serce Boga pękało, gdy hańbili-
śmy i mordowaliśmy Jego Syna. Mu-
siał to znieść, bo wiedział, że tylko czy-
sta krew może nas uratować.

Gdzie jesteś dzisiaj? Nad jeziorem 
obojętności i własnych spraw jak tam-
ci ludzie uratowani od śmierci? W świą-
tyni, gdzie tylko udajesz zainteresowa-
nie? A może ciskasz w Boga obelgami 
i drwinami, obwiniając Go i nie rozu-
miejąc nic z Jego dzieła?

Usłysz ten rozpaczliwy głos: Mój Syn 
umarł! Czy ciebie to nie interesuje?! 
Szczególnie, gdy zasiądziesz do świą-
tecznego stołu. 

OPRAC. K.S.

[Artykuł opracowano na podstawie tekstu anonimo-
wego autora pt. Czysta krew].
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HISTORIA PRAWDZIWA

Wezwanie Chrystusa, by 
kochać nieprzyjaciół, 
pomagać wrogom, bło-

gosławić nienawidzących nas jest 
jak szczyt Himalajów — wydaje się 
nie do zdobycia. Często nie dajemy 

rady kochać najbliższych, a co do-
piero winowajców! Lubimy otrzy-
mywać przebaczenie, ale nie ofe-
rować je innym. Nasze życie często 
wypełnia gniew, poczucie krzyw-
dy i żądza zemsty. Tymczasem Je-
zus polecił nam modlić się do Bo-
ga w taki oto sposób: „I odpuść nam 
nasze winy, jak i my odpuszczamy 
naszym winowajcom”1. Czy modląc 
się tak, zastanawialiśmy się kiedy-
kolwiek głębiej nad tymi słowami? 
Czy zdajemy sobie sprawę z tego, 
że prosimy Boga dokładnie o takie 
wybaczenie, jakiego sami udzie-
lamy tym, którzy zawinili wzglę-
dem nas? Chętnie jako chrześcija-
nie przyjmujemy Boża przebacze-

nie — przecież nauczono nas, że 
jest bezwarunkowe. Ale co zrobić 
ze słowami Chrystusa: „A jeśli nie 
odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz 
nie odpuści wam przewinień wa-
szych”2? Bezwarunkowe…?

Jak napisał George R. Knight, 
zbawienie jest gładką tkaniną, bez 
szwów. Nie można przyjąć przeba-
czenia czy usprawiedliwienia, jeśli 
uświęcenie i odrodzenie nie stało 
się naszym udziałem. Chrześcija-
nie to ludzie, którzy sobie uświa-
domili, że nie można kochać Boga, 
nie kochając ludzi — Jego dzieci.

Jak wyskoki jest ten szczyt? Się-
ga znacznie dalej niż do aktu zanie-
chania zemsty. Bo choć czytamy: 

PRZEBACZENIE 
Nie mamy wymówki

Rodzimy się z pragnieniem odwetu 
na ludziach za to, co nam zrobili. 
Z natury nasze serce nie jest skłonne 
przebaczać. A jednak zostaliśmy 
wezwani, by zdobyć ten 
najtrudniejszy chrześcijański szczyt.
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„Nie wymierzajcie sami sobie spra-
wiedliwości, lecz pozostawcie to po-
mście [Bożej]. (…) Ja wymierzę za-
płatę”, to nieco dalej apostoł Paweł 
zdaje się unosić już nad szczytem: 
„Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi 
głód — nakarm go. Jeżeli pragnie 
— napój go. Tak bowiem czyniąc, 
węgle żarzące zgromadzisz na jego 
głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj”3.

Czy taka postawa w ogóle leży 
w zasięgu możliwości człowieka? 
Tak, o czym świadczą poniższe hi-
storie. Przebaczenie nie jest bowiem 
emocją, ale aktem woli. Decyzją, 
która otwiera Bogu drogę do dzia-
łania w sercu człowieka. Prawdziwe 
przebaczenie, tak jak prawdziwa mi-
łość, pochodzi z Niego, a nie z nas.

* * *
Przed laty, podczas wybuchu na-

strojów antysemickich na terenie 
kampusu jednego z nowojorskich 
uniwersytetów, pewien student 
pobił swojego żydowskiego kolegę 
tak dotkliwie, iż istniało niebezpie-
czeństwo, że pobity umrze. Wino-
wajca, przerażony tym, co zrobił, 
zbiegł i pod zmienionym nazwi-
skiem zamieszkał w odległej czę-
ści kraju. Po latach zrobił karie-
rę i został wysokim urzędnikiem 
w dużym przedsiębiorstwie. W jego 

firmie powstał poważny problem, 
więc posłano po specjalistę z inne-
go koncernu tej branży na wschod-
nim wybrzeżu. Kiedy ów specjali-
sta przyjechał, ku przerażeniu na-
szego bohatera okazało się, że był 
nim nikt inny, jak ten pobity kole-
ga! Okaleczony i niepełnosprawny 
na całe życie, człowiek ten natych-
miast wyczuł sytuację. Podszedł 
do swojego winowajcy i powie-
dział: „Wiem, co może się teraz 
dziać w twojej głowie. Powiem tyl-
ko parę słów, a potem pozostawimy 
przeszłość za sobą. Dwa lata spędzi-
łem w szpitalu. Miałem wiele cza-
su, by wszystko przemyśleć. Posta-
nowiłem czynić dobro — nie tylko 
dla siebie, ale także dla innych, ta-
kich jak ty, którzy z jakiegoś powo-
du nie wierzą, że Żydzi mają prawo 
korzystać z możliwości, jakie daje 
swoim obywatelom ten kraj. Mo-
je kalectwo stało się dla mnie siłą 
napędową, bodźcem, a nie ograni-
czeniem nie do pokonania. Nie cho-
wam żadnej urazy do ciebie. Prze-
ciwnie, mam zamiar zainwestować 
nasze środki w twoją firmę i umoż-
liwić wam dalszy rozwój”.

Historie takie jak ta uczą nas, 
że koło życia często zatacza peł-
ny krąg, zmuszając nas do kon-
frontacji z grzechami przeszłości, 
jednak najważniejsza nauka, jaka 
z niej płynie, to fakt, że jednym 
z największych osiągnięć człowie-
ka może być gotowość przebacze-
nia największym wrogom.

* * *
Podczas wojny w Armenii mło-

da kobieta i jej brat przebiegali 
przez ulicę, wówczas turecki żoł-
nierz otworzył do nich ogień zza 
węgła. Chłopak zginął na miej-
scu, a dziewczyna zdołała dobiec 
do bramy i ocalała. Ponieważ by-
ła pielęgniarką, została zmuszona 
do pracy w tureckim szpitalu woj-
skowym. Pewnego dnia na jej od-
dział przywieziono tureckiego żoł-
nierza — tego samego, który zabił 
jej brata. Był ciężko ranny. Naj-
mniejsza nieuwaga mogła zagrozić 
jego zdrowiu. Po latach, mieszka-

jąc w Ameryce, wyznała, że zma-
gała się wtedy ze sobą. Jej stara 
natura domagała się zemsty, ale 
duch Chrystusowy nakazywał mi-
łość. Na szczęście dla niej i dla ran-
nego Turka lepsza strona jej natu-
ry zwyciężyła, a ona opiekowała się 
nim tak samo troskliwie jak innymi 
pacjentami. Żołnierz, który także ją 
rozpoznał, pewnego dnia zapytał, 
dlaczego nie pozwoliła mu umrzeć. 
„Jestem naśladowczynią Tego, któ-
ry uczył, że mamy miłować nieprzy-
jaciół i czynić dobro”. Kiedy to usły-
szał, milczał długo, a potem rzekł: 
„Nigdy nie słyszałem o takiej reli-
gii. Jeśli taka jest twoja religia, to 
powiedz mi o niej więcej, bo ja też 
chciałbym ją poznać”.

Palące sumienie człowieka, który 
jest dobrze traktowany przez kogoś, 
kogo skrzywdził, zostało porówna-
ne przez apostoła Pawła do rozża-
rzonych węgli. Nic tak nie stopi ser-
ca złoczyńcy jak szczera miłość oka-
zana mu przez kogoś, wobec kogo 
zawinił.

* * *
W połowie ubiegłego stulecia 

Wiera trafiła do gułagu. Jej wi-
ną była niezłomna wiara w Boga. 
Skazano ją na dziesięć lat sybe-
ryjskiej katorgi. Ale samo obozo-
we życie było niczym w porówna-
niu z koszmarem, jaki osobiście 
zgotował jej komendant — czło-
wiek okrutny i pozbawiony sumie-
nia. Każdy jego atak Wiera odpie-
rała w pokorze, mówiąc o Chrystu-
sie, miłości, pokoju, zbawieniu. Bez 
względu na konsekwencje. I tak mi-
jały lata. Któregoś roku los się zwró-
cił przeciw komendantowi i czło-
wiek ten ciężko zachorował. Znie-
nawidzony przez wszystkich, nie 
mógł liczyć na czyjąkolwiek po-
moc. Oprócz jednej osoby. Była to 
Wiera — prześladowana przez nie-
go więźniarka, karana za każdym 
razem, zmuszana do nadludzkie-
go wysiłku. Ta kobieta pielęgno-
wała chorego mężczyznę, nosząc 
w sercu słowa swego najdroższe-
go Boga: kochajcie nieprzyjaciół 
waszych. W tej straszliwej samot-

Przebaczenie  
nie jest emocją, 

ale aktem woli, który 
otwiera Bogu drogę 
do działania w sercu 

człowieka. Prawdziwe 
przebaczenie, tak jak 
prawdziwa miłość, 

pochodzi z Niego,  
a nie z nas
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ności komendant analizował swo-
je życie pełne podłości, kłamstwa, 
przemocy i gwałtu. Przed oczami 
przesuwał mu się obraz wszystkich 
plugastw, jakie wyrządził ludziom. 
Patrząc na pomagającą mu Wierę, 
przypominał sobie też słowa, któ-
re tyle razy od niej słyszał — sło-
wa wiecznego pocieszenia, z któ-
rych całe życie drwił i które kosz-
towały pokorną więźniarkę dnie 
i noce spędzone w karcerze. Te-
raz słowa te zaczęły rodzić owoce 
i powoli leczyły serce mężczyzny. 
Schorowany, głodny pokoju i dobra, 
prosił o więcej. „Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzy jesteście spracowa-
ni i obciążeni, a Ja dam wam uko-
jenie. Weźcie na siebie moje jarzmo 
i uczcie się ode mnie, że jestem ci-
chy i pokornego serca, a znajdzie-
cie ukojenie dla dusz waszych”4. Su-
mienie boleśnie się odezwało, ale 
te słowa leczyły rany. Co za łaska! 
Wybaczenie dla mnie? — niedowie-
rzał. Przecież Bóg obiecał: „Choć 
wasze grzechy będą czerwone jak 
szkarłat, jak śnieg zbieleją”5. Wie-
ra nie miała Biblii, ale teraz przy-
pominały się jej wszystkie werse-
ty, które z taką ulgą i radością sa-
ma przed laty czytała. Komendant 
chłonął każde słowo, aż jego co-
raz bledsze oblicze znieruchomia-
ło. Odszedł uspokojony, przyjmując 
Dobrą Nowinę.

Nienawiść jest ciężarem, który 
cię przygniata. Niszczy twoje życie, 
zdrowie. Przebaczenie jest uzdra-
wiającym spotkaniem z samym so-
bą. To dar dla samego siebie. Prze-
baczasz, żeby twoje życie mogło to-
czyć się dalej.

* * *
Gdy w latach 90. ub. wieku wy-

buchła plemienna wojna w Rwan-
dzie, tylko w ciągu trzech miesię-
cy życie straciło tam milion osób. 
Trudno opisać skalę ludobójstwa. 
Gdy do jednej z miejscowości wtar-
gnęli bojownicy Hutu, pięć tysię-
cy członków plemienia Tutsi ukryło 
się w kościele, wśród nich żona pa-
stora adwentystycznego wraz z ro-
dziną. Doszło do rzezi. Jej męża 

i dzieci zamordowano, a ją z prze-
ciętą maczetą głową i odrąbanym 
ramieniem zostawiono na pewną 
śmierć. Kobieta jednak przeżyła. 
Po półrocznym pobycie w szpitalu 
wróciła do domu — miejsca, które-
go już nie było. Nie przeżył żaden 
członek jej rodziny. Wypełniona go-
ryczą i złością na Boga nie poddała 
się jednak tym uczuciom, rozpoczy-
nając cykl modlitw, które przynio-
sły jej pokój i koiły ból. Oddała się 
pracy dla innych i zaczęła służbę 
w lokalnym więzieniu, do którego 
trafili napastnicy Hutu. Przynosiła 
swym wrogom koce i żywność; wię-
zi na tyle się zacieśniły, że w koń-
cu zaczęli nazywać ją mamą. Kobie-
ta rozdawała im Biblie, prowadzi-
ła z nimi studium Pisma Świętego, 
w wyniku czego wielu z nich prze-
żyło nawrócenie. Któregoś dnia je-
den z tych mężczyzn upadł do jej 
stóp i płacząc, wyznał: „Mamo, by-
łem w grupie, która zamordowała 
twojego męża i twoje dzieci; to ja 
zabiłem twoja rodzinę”. Kobieta 
uklękła, przytuliła tego młodego 
człowieka i powiedziała: „Synu, ja 
ci przebaczam”. Kilka miesięcy póź-
niej chłopak opuścił więzienie. Nie 
miał jednak dokąd pójść, bo jego 
rodzina też została zabita. Kobie-
ta adoptowała go i traktowała jak 
syna. Dziś mężczyzna ten jest pa-
storem Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego.

Przebaczenie ma leczniczą moc. 
Uzdrawia wszystkich, których doty-
ka ― przebaczającego i tego, które-
mu się wybacza. Więcej, promieniuje 
we wszystkich kierunkach, dosięga-
jąc tych, którzy stoją z boku i przy-
patrują się, co przebaczenie czyni 
dla osób w nim uczestniczących.

* * *
„Być chrześcijaninem znaczy 

przebaczać nieprzebaczalne, gdyż 
Bóg tobie przebaczył nieprzebaczal-
ne” — napisał C.S. Lewis. Chrześci-
janin, który nie przebacza, jest ta-
kim samym paradoksem jak okrą-
gły kwadrat. 

KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA
1 Mt 6,12. 2 Mt 6,15. 3 Rz 12,17-21. 4 Mt 11,28. 5 Iz 1,18.

Ostrzeżenia zawarte w Liście 
do Hebrajczyków2 są ważnym 
elementem jego struktury 

i przesłania. Apostoł troszczy się o du-
chowy stan adresatów i kieruje do nich 
ostrzeżenia, niekiedy dość ostre, by 
przekonać ich do ponownego zaanga-
żowania w chrześcijańską wiarę i życie 
z większym poświęceniem. Fragment 
jednego z takich ostrzeżeń, wspomnia-
nego wyżej, stanowi nie lada wyzwa-
nie. Fragment ten dotyczy osób, któ-
re „odpadły” od chrześcijańskiej wia-
ry, i mówi o sądzie czekającym na nie 
w tak ostry sposób, iż wielu interpreta-
torów ma istotne trudności z rozumie-
niem go w sposób dosłowny.

W wyniku tego szereg pytań nasu-
wa się w związku z tym fragmentem: 

„Jest bowiem rzeczą 
niemożliwą, żeby tych — 
którzy raz zostali oświeceni 
(…) — gdy odpadli, 
powtórnie odnowić 
i przywieść do pokuty, 
ponieważ oni sami 
ponownie krzyżują Syna 
Bożego i wystawiają go 
na urągowisko”1.

CZY  JEST PRZEBACZENIE
DLA  ODSTĘPCÓW?
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TRUDNE PYTANIA

(1) Czy osoby wspomniane w nim by-
ły kiedyś autentycznymi wierzącymi, 
czy też tylko za takich się podawa-
ły? (2) Na czym polega ich „odpadnię-
cie”? (3) Czy ci, którzy odpadli, nie mo-
gą już nigdy być przywróceni do skru-
chy w sensie absolutnym, czy też jeśli 
zaniechają swojego odstępstwa, mogą 
powrócić do chrześcijańskiej wiary? 
(4) Co fragment ten sugeruje w kwe-
stii grzechu w życiu chrześcijan?

Cel ostrzeżenia
Należy starannie rozważyć cel tych 

mocnych słów ostrzeżenia. W tym bez-
pośrednim kontekście autor wyraża tro-
skę o duchowy stan i brak dojrzałości 
swoich adresatów. Na tym etapie swoje-
go chrześcijańskiego doświadczenia po-

winni oni być już nauczycielami. Jed-
nak zamiast tego okazało się, że nadal 
trzeba ich uczyć podstaw chrześcijań-
skiej nauki, takich jak „odwrócenie 
się od martwych uczynków” i „wiara 
w Boga”3. Wzywając ich do ożywienia 
osłabionej wiary, apostoł kieruje wspo-
mniane ostre słowa, ale po ich wypo-
wiedzeniu wraca do przesłania zapew-
nienia, starannie podkreślając, że „je-
śli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy 
przekonani o czymś lepszym, zwłasz-
cza co dotyczy zbawienia”. Raz jeszcze 
wzywa ich do „gorliwości” i „pełni na-
dziei” oraz porzucenia „ociężałości”4. 
Tak więc te złowrogie słowa są podyk-
towane pragnieniem apostoła, by je-
go adresaci byli zdrowi i silni ducho-
wo. Zatem używanie tych słów w celu 

zniechęcenia czy przygnębienia kogo-
kolwiek byłoby pogwałceniem ich pier-
wotnego kontekstu i przyświecającej im 
intencji.

Chrześcijanie,  
którzy odstąpili

W zacytowanym fragmencie autor 
opisuje szczególną grupę ludzi, będą-
cych negatywnym przykładem odstęp-
stwa od chrześcijańskiej wiary. Apo-
stoł mówi niejako: nie pozwólcie, aby 
was to spotkało! Najpierw oświad-
cza, że „jest rzeczą niemożliwą, żeby 
przywieść do pokuty” tego rodzaju lu-
dzi, następnie opisuje ich wcześniejsze 
chrześcijańskie doświadczenie, a po-
tem ich stan w odstępstwie.

CZY  JEST PRZEBACZENIE
DLA  ODSTĘPCÓW?
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Ci ludzie, którzy obecnie odstąpili 
od chrześcijańskiej wiary, niegdyś cie-
szyli się błogosławieństwami związany-
mi z chrześcijańskim zaangażowaniem. 
Apostoł używa czterech wyrażeń opisu-
jących ten etap ich doświadczenia. Ludzie 
ci niegdyś: (1) zostali oświeceni, (2) za-
kosztowali daru niebiańskiego, (3) stali 
się uczestnikami Ducha Świętego i (4) za-
kosztowali Słowa Bożego oraz cudownych 
mocy wieku przyszłego. Czytane wprost 
wyrażenia te składają się na wniosek, że 
ludzie ci byli niegdyś prawdziwymi wie-
rzącymi, cieszącymi się najcenniejszy-
mi i najświętszymi błogosławieństwami 
chrześcijańskiej wiary.

Następnie wskazany jest obecny stan 
tych ludzi, niegdyś wierzących. Obecnie 
ludzie ci „odpadli” od chrześcijańskiej 
wiary. W nieco tajemniczy sposób au-
tor mówi, że ludzie ci „ponownie krzyżu-
ją Syna Bożego i wystawiają go na urą-
gowisko”. Najwyraźniej nie odeszli oni 
po cichu od chrześcijańskiej wiary, by 
niepostrzeżenie powrócić do dawnego 
sposobu życia. Przypuszczalnie wyko-
rzystali swoje chrześcijańskie doświad-
czenie i późniejsze odstępstwo, by wy-
razić pogardę dla chrześcijan — może 
nawet poniżać ich i wyśmiewać ich na-
iwność czy brak rozsądku przejawiają-
cy się w podążaniu za ukrzyżowanym 
Mesjaszem. Ludzie ci tak zdecydowa-
nie odwrócili się od swojej wcześniej-
szej chrześcijańskiej wiary i są obecnie 
w tak zdecydowanej opozycji do swojego 
wcześniejszego zaangażowania, że apo-
stoł jest zmuszony wyrazić to, co jawi się 
jako oczywiste — że w takim stanie lu-
dzie ci są na zawsze straceni dla Chry-
stusa i Jego Kościoła.

Natura odstępstwa
W świetle naszej dyskusji wróćmy 

do pytań zadanych na początku.
Czy osoby wspomniane w nim były kie-

dyś autentycznymi wierzącymi, czy też 
tylko za takich się podawały? W świetle 
ich uczestnictwa w największych błogo-
sławieństwach chrześcijańskiej wiary ja-
sne jest, że ludzie ci byli kiedyś prawdzi-
wie wierzącymi.

Na czym polega ich „odpadnięcie”? Czy 
jest ono zupełne, czy w jakiś sposób czę-
ściowe? Ich odstępstwo jest zupełne, tak 

iż niejako „ponownie krzyżują Syna Boże-
go i wystawiają go na urągowisko”.

Czy ci, którzy odpadli, nie mogą już ni-
gdy być przywróceni do skruchy w sen-
sie absolutnym, czy też, jeśli zaniecha-
ją swojego odstępstwa, mogą powrócić 
do chrześcijańskiej wiary? Zważywszy 
zupełność odstępstwa tych ludzi i ich 
aktywną opozycję wobec chrześcijań-
stwa, apostoł nie może sobie wyobrazić, 
jak można ich przywrócić do chrześci-
jańskiej wiary i społeczności. Stwierdza 
więc, że wydaje się, iż ludzie ci nie mogą 
być przywiedzeni do skruchy5.

Grzech w życiu 
chrześcijan

Ostatnie pytanie zadane na początku 
tej dyskusji zasługuje na szczególną uwa-
gę: co fragment ten sugeruje w kwestii 
grzechu w życiu chrześcijan? Fragment 
ten bywa często przytaczany jako mają-
cy świadczyć, że każdy grzech popełnio-
ny przez chrześcijan po przyjęciu chrztu 
prowadzi do utraty zbawienia i skazuje 
człowieka na wieczne potępienie. Taka 
interpretacja po prostu nie pasuje do te-
go fragmentu. Apostoł nie mówi tu o grze-
chu popełnionym po przyjęciu chrztu. Aby 
zrozumieć łaskawą postawę Boga wobec 
chrześcijan, którzy grzeszą, powinniśmy 
sięgnąć do innych fragmentów, w których 
przedmiot ten jest wyraźnie wyłożony, np. 
do Pierwszego Listu Jana 1,9. Autor Li-
stu do Hebrajczyków mówi o odstępstwie 
szczególnej grupy ludzi, których odejście 
od wiary i opozycja wobec niej są całko-
wite i otwarte. Nie mówi o upadających 
chrześcijanach. Chrześcijanie zmagający 
się w swoim zaangażowaniu w wierze ma-
ją Najwyższego Kapłana, który współczu-
je im w ich słabości, oferuje miłosierdzie 
i łaskę oraz traktuje ich wyrozumiale6.

Nie powinniśmy jednak umniejszać wy-
mowy apostolskiego ostrzeżenia, ale ra-
czej wziąć je sobie do serca. Zostaliśmy 
powołani do pełnej i żywej wiary w zmar-
twychwstałego Chrystusa. Mierne poświę-
cenie grozi przejściem do otwartego od-
stępstwa i pachnie ostateczną klęską. 

JOHN K. MCVAY
1 Hbr 6,4-6. 2 Zob. Hbr 2,1-4; 3,7-4.13; 5,11-6,12; 10,19-39; 

12,14.29. 3 Hbr 5,11–6,2. 4 Hbr 6,9.11-12. 5 Najprawdopodob-
niej fragmenty Hbr 10,26-31; 12,15-17.25-29 można rozumieć 
w taki sam sposób. 6 Hbr 4,15–5,3.

W Getsemane Chrystus 
mógł odmówić wypicia 
kielicha przeznaczonego 
dla grzesznego człowieka. 
Mógł otrzeć krwawy pot 
z czoła i pozostawić ludzi 
na zagładę w ich 
nieprawości.

GDY DECYDOWAŁO SIĘ
PRZEZNACZENIE ŚWIATA...
W otoczeniu swych uczniów 

Jezus powoli szedł w kie-
runku ogrodu Getsema-

ne. Paschalny księżyc w pełni świe-
cił na bezchmurnym niebie. Miasto 
pełne pielgrzymich namiotów po-
grążone było w ciszy.

Jezus poważnie rozmawiał 
z uczniami, udzielając im wska-
zówek, lecz w miarę zbliżania się 
do Getsemane stawał się dziwnie 
milczący. Teraz zaliczony został 
do przestępców. Musiał udźwignąć 
ciężar upadłej ludzkości. Na Nie-
go, który nie znał grzechu, musia-
ły być złożone wszystkie nasze nie-
prawości. Grzech zdał się Chrystuso-
wi tak straszny, a ciężar winy, jaką 
musiał wziąć, tak wielki, że pojawił 
się strach, że zostanie na zawsze od-
cięty od wiecznej miłości swego Oj-
ca. Czując, jak straszliwy jest gniew 
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TRZYMAJĄC SIĘ SŁOWA

Boga z powodu przestępstwa, Chrystus 
zawołał: „Smętna jest dusza moja aż 
do śmierci”1.

Gdy zbliżali się do ogrodu, uczniowie 
zauważyli zmianę, jaka zaszła w ich Na-
uczycielu. Nigdy przedtem nie widzie-
li Go tak smutnego i milczącego. Jezus 
chwiał się, jak gdyby miał upaść. Każ-
dy krok wiązał się z wielkim wysiłkiem. 
Jęczał głośno, jakby cierpiąc pod naci-
skiem strasznego obciążenia. Dwaj Je-
go towarzysze podtrzymywali Go; ina-
czej upadłby na ziemię.

Ojcze, oddal ten kielich
Niedaleko wejścia do ogrodu Jezus 

pozostawił wszystkich oprócz trzech 
uczniów. Z Piotrem, Jakubem i Ja-
nem wszedł w zaciszne zakamarki. Ci 
trzej uczniowie byli najbliższymi to-
warzyszami Chrystusa. Byli świadka-
mi Jego chwały na Górze Przemienie-

nia; widzieli, jak rozmawia z Mojże-
szem i Eliaszem; słyszeli głos z nieba. 
Teraz, podczas swej wielkiej walki, 
Chrystus pragnął ich obecności. Ale 
nie chciał, aby stali się oni świadkami 
czekającej Go duchowej udręki. „Pozo-
stańcie tu i czuwajcie ze mną” — po-
wiedział do nich. Oddalił się od nich 
na niewielką odległość, aby mogli Go 
widzieć i słyszeć, i wyczerpany upadł 
na ziemię. Czuł, że grzech oddzielił 
Go od Ojca. Przepaść ta była tak sze-
roka, czarna i głęboka, że Jego duch 
wzdragał się przed nią. Nie mógł użyć 
swej boskiej mocy, aby uniknąć tej mę-
ki. Jako człowiek musiał ponosić kon-
sekwencje ludzkiego grzechu i znieść 
gniew Boży z powodu występku. Oba-
wiał się, że w swej ludzkiej naturze 
nie będzie zdolny znieść zbliżającego 
się konfliktu z siłami ciemności. Sza-
tan postawił teraz wszystko na jedną 

kartę. Jeżeli przegra, straci nadzieję 
na panowanie; ziemskie królestwa bę-
dą ostatecznie należeć do Chrystusa, 
a on sam zostanie obalony i wyrzucony. 
Lecz gdyby Chrystus został zwyciężony, 
ziemia stałaby się królestwem szatana, 
a ród ludzki byłby na wieki w jego wła-
daniu. Wobec czekającej Go walki du-
szę Zbawiciela przepełniał lęk oddzie-
lenia od Boga.

Szatan przedstawiał sytuację Odku-
piciela w jak najgorszym świetle: Lu-
dzie uznający się za wyższych od innych 
pod względem korzyści doczesnych i du-
chowych odrzucili Cię. Jeden z uczniów, 
który słuchał Twych nauk i należał do czo-
łowych aktywistów Kościoła, zdradzi Cię. 
Jeden z Twych najgorliwszych wyznawców 
zaprze się Ciebie. Wszyscy Cię opuszczą.

Cała istota Chrystusa drżała na tę 
myśl. W swej męce Jezus przylgnął 
do zimnej ziemi, jakby chcąc uchronić 

GDY DECYDOWAŁO SIĘ
PRZEZNACZENIE ŚWIATA...



14 ● Znaki Czasu – kwiecień 2020 ● znakiczasu.pl

Gdyby  
Chrystus 

został zwyciężony, 
ziemia stałaby się 

królestwem szatana, 
a ród ludzki byłby 
na wieki w jego 

władaniu.  
Cała istota Chrystusa 

drżała  
na tę myśl

TRZYMAJĄC SIĘ SŁOWA

się przed dalszym oderwaniem od Ojca. 
Pobladłe wargi wydały gorzki krzyk: 
„Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten 
kielich ode mnie”. Lecz zaraz dodał: 
„Wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty”.

Mdłe ciało
Ludzkie serce potrzebuje współczu-

cia w cierpieniu. Jezus pragnął tego ca-
łą głębią swej istoty. W chwili najwięk-
szej męki przyszedł do uczniów z go-
rącym pragnieniem usłyszenia kilku 
słów pocieszenia od tych, których tak 
często błogosławił, pocieszał i chronił 
w zmartwieniach i rozterkach. Pra-
gnął wiedzieć, że oni modlą się za Nie-
go i za siebie. Gdyby tylko wiedział, że 
Jego uczniowie rozumieją i doceniają 
Jego poświęcenie, byłby wzmocniony.

Powstając z bolesnym wysiłkiem, Je-
zus udał się do miejsca, gdzie zostawił 
swych towarzyszy. Lecz znalazł ich po-
grążonych we śnie. Gdyby zastał ich 
modlących się, doznałby ulgi. Lecz oni 
nie zważali na powtarzane ostrzeżenie: 
„Czuwajcie i módlcie się”. Nie pojmo-
wali potrzeby czuwania i żarliwej mod-
litwy w celu stawienia oporu pokusie.

Uczniowie obudzili się na głos Jezu-
sa, lecz z trudem Go poznali, tak bardzo 
męka zmieniła Jego twarz. Zwracając 
się do Piotra, Chrystus rzekł: „Szymo-
nie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej go-
dziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście 
nie popadli w pokuszenie; duch wpraw-
dzie jest ochotny, ale ciało mdłe”. Sła-
bość uczniów wzbudziła Jego współczu-
cie. Obawiał się, że nie zdołają przetrzy-
mać próby, jaka miała spaść na nich jako 
rezultat zdrady i śmierci Mistrza. Nie 
czynił im wymówek, lecz rzekł: „Czu-
wajcie i módlcie się, abyście nie popadli 
w pokuszenie”. Nawet w swojej wielkiej 
udręce Jezus usiłował wybaczyć ich sła-
bość. Powiedział: „Duch wprawdzie jest 
ochoczy, ale ciało mdłe”.

Znów nadludzka męka ogarnęła Sy-
na Bożego. Osłabiony i wyczerpany 
chwiejnym krokiem powrócił na po-
przednie miejsce zmagań. Jego cier-
pienie wzmogło się. Kiedy przyszła 
na Niego duchowa męka, „był pot je-
go jak krople krwi, spływające na zie-
mię”. Cyprysy i palmy stały się niemy-
mi świadkami Jego udręki. Nadeszła 

godzina mocy ciemności. Teraz Jego 
głos był słyszany w wieczornej ciszy 
nie w tonach triumfu, lecz w pełni ludz-
kiego bólu. Słowa Zbawiciela dobiegły 
do uszu zmożonych snem uczniów: „Oj-
cze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode 
mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wo-
la niech się stanie”.

Pierwszym odruchem uczniów by-
ło pójść do Niego, lecz On nakazał im 
trwać tutaj, czuwając w modlitwie. Gdy 
Jezus zbliżył się do nich, znów znalazł 
ich pogrążonych we śnie. Ich powie-
ki były ciężkie i „nie wiedzieli, co mu 
odpowiedzieć”. Jego obecność sprawi-
ła, że się przebudzili. Dostrzegli na Je-
go twarzy ślady krwawego potu męki 
i ogarnął ich strach. Nie mogli zrozu-
mieć udręki Jego umysłu. „Jak wielu 
się przeraziło na jego widok — tak ze-
szpecony, niepodobny do ludzkiego był 
jego wygląd”2.

Wracając na poprzednie miejsce, Je-
zus padł na twarz ogarnięty przeraże-
niem z powodu otaczających Go ciem-
ności. Człowieczeństwo Syna Bożego 
drżało w tej godzinie próby. Teraz nie 
modlił się już o to, by wiara uczniów 
nie upadła, lecz za swą własną kuszoną 
i konającą duszę. Nadeszła straszliwa 
chwila — chwila, w której miało zdecy-
dować się przeznaczenie świata. Ważył 
się los ludzkości. Jeszcze teraz Chrystus 

mógł odmówić wypicia kielicha prze-
znaczonego dla grzesznego człowieka. 
Jeszcze nie było za późno. Mógł otrzeć 
krwawy pot z czoła i pozostawić czło-
wieka na zagładę w jego nieprawości. 
Mógł powiedzieć: Niech winowajca po-
niesie karę za swój grzech, a Ja powró-
cę do mojego Ojca. Z pobladłych ust Je-
zusa padły drżące słowa: „Ojcze mój, je-
śli można, niech mnie ten kielich minie; 
wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty”.

Wzmocniony 
przez anioła

Jezus trzykrotnie powtórzył to bła-
ganie. Trzykrotnie człowieczeństwo 
wzdragało się przed poniesieniem 
ostatniej, koronnej ofiary. Lecz przed 
oczami Odkupiciela świata przewinę-
ła się historia rodzaju ludzkiego. Ujrzał 
bezradnych ludzi i moc grzechu. Stanę-
ły przed Nim nieszczęścia i płacz skaza-
nego świata. Zobaczył ich nadchodzą-
cy los i podjął decyzję. Uratuje człowie-
ka niezależnie od osobistych kosztów. 
Nie cofnie się przed swym zadaniem. 
„Wszakże nie moja, lecz twoja wola 
niech się stanie”.

Powziąwszy decyzję, Chrystus padł 
na ziemię jak martwy. Gdzie byli te-
raz Jego uczniowie, którzy powinni 
z czułością podłożyć dłonie pod głowę 
słabnącego Mistrza? Jezus deptał winną 
tłocznię sam i nie było przy Nim żad-
nego człowieka.

Lecz Bóg cierpiał razem ze swym 
Synem. Bezgrzeszne światy i niebiań-
scy aniołowie z największym zainte-
resowaniem śledzili zbliżające się roz-
strzygnięcie tej walki. Śpiący ucznio-
wie zostali raptownie zbudzeni przez 
otaczające Zbawiciela światło. Ujrzeli 
anioła pochylającego się nad ich wy-
czerpanym Mistrzem. Słyszeli także je-
go podobny do najsłodszej muzyki głos, 
którym wypowiadał słowa pokrzepie-
nia i nadziei. Uczniowie przypomnie-
li sobie scenę na Górze Przemienienia. 
Przypomnieli sobie chwałę, jaka oto-
czyła skroń Chrystusa i przemawiają-
cy z obłoku głos Boga. Teraz ponownie 
objawiona została ta sama chwała i nie 
obawiali się więcej o swojego Mistrza. 
Zmęczeni uczniowie pogrążyli się zno-
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wu w dziwnym odrętwieniu. I znów Je-
zus zastał ich śpiących.

Patrząc na nich ze smutkiem, Zbawi-
ciel rzekł: „Śpijcie dalej i odpoczywaj-
cie, oto nadeszła godzina i Syn Człowie-
czy będzie wydany w ręce grzeszników”. 
Gdy wypowiadał te słowa, usłyszał kro-
ki szukającego Go motłochu i rzekł 
do uczniów: „Wstańcie, pójdźmy; oto 
się zbliża ten, który mnie wyda”.

Kiedy kroczył w stronę zdrajcy, 
nie było na Nim widać żadnych śla-
dów wcześniejszej męki. Wysuwając 
się przed uczniów, spytał: „Kogo szu-
kacie?”, a oni odpowiedzieli: „Jezusa 
Nazareńskiego”. Jezus odrzekł: „Jam 
jest”. Gdy słowa te zostały wypowie-
dziane, usługujący Chrystusowi anioł 
stanął pomiędzy Nim a motłochem. Bo-
skie światło opromieniło twarz Zbawi-
ciela. Tego przejawu Bożej chwały mor-
derczy tłum nie był w stanie znieść. 
Ludzie cofnęli się. Kapłani, starsi, żoł-
nierze, a nawet Judasz padli jak mar-
twi na ziemię.

Anioł odszedł i światło zgasło. Jezus 
mógł uciec, jednak pozostał, spokojny 
i opanowany. Jako jedyny uwielbiony 
stał pośród tej brutalnej bandy, powa-
lonej i bezsilnej u Jego stóp. Uczniowie 
przyglądali się temu w milczeniu, prze-
jęci zdumieniem i trwogą.

Przyjacielu…
Lecz scena szybko się zmieniła się. 

Motłoch powstał. Żołnierze rzymscy, 
kapłani i Judasz otoczyli Chrystusa. 
Zdawali się zawstydzeni swą słabością 
i przestraszeni, że On może im jeszcze 
uciec. Odkupiciel znów ich spytał: „Ko-

go szukacie?”. Przed chwilą otrzyma-
li dowód, że Ten, który stoi przed ni-
mi, jest Synem Bożym, lecz nie chcieli 
dać się przekonać. Na pytanie: „Ko-
go szukacie?” odpowiedzieli ponow-
nie: „Jezusa Nazareńskiego”. Wówczas 
Zbawiciel rzekł: „Powiedziałem wam, 
że ja jestem; jeżeli więc mnie szuka-
cie, pozwólcie tym odejść” — i wska-
zał na uczniów. Wiedział, jak słaba jest 
ich wiara i chciał uchronić ich przed 
pokusą i próbą. Gotów był poświęcić 
się za nich.

Zdrajca Judasz nie zapomniał o ro-
li, jaką miał odegrać. Gdy motłoch 
wszedł do ogrodu, szedł na jego cze-
le, a tuż za nim postępował najwyższy 
kapłan. Dał znak prześladowcom Chry-
stusa, mówiąc: „Ten, którego pocałuję, 
jest nim, bierzcie go”. Teraz udawał, że 
nie bierze w tym żadnego udziału. Zbli-
żając się do Jezusa, ujął Jego rękę jak 
zaufany przyjaciel. Ze słowami: „Bądź 
pozdrowiony, Mistrzu!” pocałował Go 
i wydawało się, że płacze ze współczu-
cia nad Jego nieszczęściem.

Jezus rzekł do niego: „Przyjacielu, 
po co przychodzisz?”. Jego głos drżał 
ze smutku, gdy dodawał: „Judaszu, po-
całunkiem wydajesz Syna Człowiecze-
go?”. Taki zarzut powinien był obudzić 
sumienie zdrajcy i poruszyć jego upar-
te serce, lecz honor, wierność i ludzka 
wrażliwość już dawno go opuściły. Za-
przedał się szatanowi i nie miał już sił, 
aby mu się oprzeć. Jezus nie uchylił się 
przed pocałunkiem zdrajcy.

Motłoch nabrał odwagi. Chwycili Je-
zusa i zaczęli wiązać drogocenne ręce, 
które zawsze czyniły dobro.

Uczniowie sądzili, że Mistrz nie do-
puści, aby Go ujęto. W gniewie Piotr 
lekkomyślnie wyciągnął miecz i próbo-

wał bronić Mistrza, lecz jedynie uciął 
ucho sługi najwyższego kapłana. Gdy 
Jezus zobaczył, co się stało, uwolnił rę-
ce, mimo że rzymscy żołnierze mocno 
Go trzymali, i rzekł: „Zaniechajcie te-
go” i „dotknąwszy ucha, uzdrowił go”. 
Potem rzekł do Piotra: „Włóż miecz 
swój do pochwy; wszyscy bowiem, któ-
rzy miecza dobywają, od miecza giną. 
Czy myślisz, że nie mógłbym prosić 
Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz 
więcej niż dwanaście legionów anio-
łów?” — po legionie na miejsce każde-
go ucznia. Dlaczego nie ratuje siebie 
i nas? — myśleli uczniowie. Odpowia-
dając na ich niewypowiedziane myśli, 
Chrystus dodał: „Ale jakby wtedy wy-
pełniły się Pisma, że tak się stać mu-
si? Czy nie mam pić kielicha, który mi 
dał Ojciec?”.

Zwracając się w stronę kapłanów 
i starszych, Chrystus patrzył na nich 
badawczym wzrokiem. Do końca ży-
cia nie zapomną wypowiedzianych 
przez Niego słów: Wyszliście przeciw 
Mnie z mieczami i kijami, jak gdyby 
na złodzieja czy zbójcę. Dzień po dniu 
siadywałem w świątyni, nauczając. 
Mieliście wiele możliwości, aby pod-
nieść na mnie rękę, lecz nic nie uczy-
niliście. Noc jest lepsza dla waszego 
dzieła. „To jest wasza pora i moc ciem-
ności”.

Uczniowie byli przerażeni, gdy zoba-
czyli, jak Jezus pozwala się ująć i zwią-
zać. Piotr zaproponował, żeby sami się 
ratowali. Pod wpływem tej sugestii 
„wszyscy go opuścili i uciekli”. 

ELLEN G. WHITE
1 Wydarzenia w Getsemane zostały opisane w Mt 22, 

Mk 14, Łk 22, J 18. 2 Iz 52,14.

[Artykuł jest skrótem 74. rozdziału książki autorki  
pt. Życie Jezusa, Warszawa 2018. Tytuł, lid i śródtytuły po-
chodzą od redakcji].

Książka — w oparciu o zawarty w Ewangeliach historyczny opis wydarzeń — 
przedstawia ziemskie losy Jezusa z Nazaretu. Autorka z nieprzeciętną sprawnością 
ukazuje, czasami zdumiewająco, a czasami wstrząsająco, dzieło Chrystusa jako 
Zbawiciela świata. Czyni to po mistrzowsku, w sposób plastyczny i wielowątkowy, 
z uwzględnieniem wielu szczegółów. Łącząc skrupulatność literacką z głębokim 
spojrzeniem człowieka wiary, barwnie odmalowuje zarówno ludzką historię, jak 
i boską tajemnicę Jezusa. Wszystko to zaś umieszcza na tle ówczesnych realiów 
panujących na Bliskim Wschodzie. Książka pomaga pogłębić czytelnikowi duchowość, 
jak i poznać uniwersalne wartości obecne w Ewangeliach.
Stron 628. Oprawa miękka. Cena 38 zł. Wydawnictwo „Znaki Czasu”.
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Święty Paweł powiada: „A je-
śli Chrystus nie został wzbu-
dzony [z martwych], tedy 

i kazanie nasze daremne, darem-
na też wasza wiara; (...) Zatem 
i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, 
poginęli”1. Sprawa została posta-
wiona na ostrzu noża. Albo zmar-
twychwstanie jest faktem, albo ca-
łe chrześcijaństwo niczym więcej 
niż daremną wiarą, a ci, którzy tę 
wiarę wyznawali, poginęli, ci zaś, 
którzy wyznają ją teraz — poginą.

Coraz mniej jest osób, które pod-
pisałyby się pod radykalną alterna-
tywą sformułowaną przez Pawła. 
Człowiek współczesny traktuje Je-
zusa z Nazaretu jak jednego z wie-
lu nauczycieli w historii ludzkości, 
którzy wskazywali nam, jak być do-
brymi ludźmi. Niektórzy z tych na-
uczycieli byli filozofami, jak np. So-
krates, a inni stworzyli wielkie ru-
chy religijne, jak Budda, Mahomet, 
Konfucjusz. Ich nauki umieszczo-
ne są w innym kontekście kultu-

rowym, opierają się na innej wizji 
świata, celu i sensie ludzkiego życia, 
ale w swej najgłębszej warstwie nie 
różnią się niczym — zastosowane 
konsekwentnie zawiodą nas w stro-
nę dobra i duchowego rozwoju.

Na targu religii
Jeśli tak, to możemy swobod-

nie wybrać na wolnym targu my-
śli i grup religijnych naszą własną 
ścieżkę duchowego rozwoju. Tylko 
którą? Internet i wydawnictwa za-
lewają nas potopem ofert. Już nie 
setki czy tysiące, ale wręcz setki 
tysięcy nauczycieli oferują prowa-
dzenie nas ścieżką ku doskonało-
ści. Jedni przedstawiają się jako wy-
bitni guru, ucieleśnienie tego, co 
najlepsze w religiach Wschodu, in-
ni łączą chrześcijaństwo z religia-
mi Wschodu, jeszcze inni tworzą 
własne systemy ezoteryczne. Każ-
dy jest najlepszy, a droga do zba-
wienia, którą oferują, najszybsza. 
Jak to zweryfikować?

Może jest tak — myśli sobie nieje-
den współczesny człowiek — że sa-
mo bogactwo religijnej oferty prze-
mawia przeciwko niej? Może trzeba 
opuścić to religijne targowisko i żyć 
po swojemu? W końcu nie chodzi 
o nic więcej jak o to, żeby być po-
rządnym człowiekiem. A to każdy 
z nas potrafi bez żadnych guru i na-
uczycieli. Nie potrzebujemy też mi-
tologicznych obrazów świata, jaki 
przedstawiają nam starożytne reli-
gie, tym bardziej nie potrzebujemy 
nieweryfikowalnych naukowo wi-
zji współczesnych okultystów i gno-
styków. Wystarczy patrzeć na świat 
przez pryzmat wiedzy, którą wy-
nieśliśmy ze szkoły, i zdrowego roz-
sądku. To jest najpewniejsze, czego 
można się uchwycić w chaosie reli-
gijnego targowiska.

A może jest tak — zastanawia 
się wielu — że te wszystkie reli-
gie prowadzą w końcu do jakiejś 
wspólnej im doskonałości? Ale czy 
to możliwe, by było wszystko jed-

CO Z TYM 
ZMARTWYCHWSTANIEM?
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no, czy do tej doskonałości dojdzie 
się poprzez tkwienie dziesiątki lat 
bez ruchu, czy przez wywoływa-
nie duchowych mistrzów, czy przez 
zakładanie świętej rodziny, czy po-
przez samobójczy zamach na tysią-
ce niewinnych ludzi? Gdyby któryś 
z przywódców religijnych zechciał 
dać nam wyraźny znak, że jego na-
uka jest wyjątkowa, że nie należy 
do tego targowiska ludzkich na-
dziei, ambicji i namiętności... Gdy-
by na przykład umarł i trzeciego 
dnia zmartwychwstał... Nie mieli-
byśmy już wątpliwości!

Czy na pewno? Jezus z Nazare-
tu umarł i zmartwychwstał trzecie-
go dnia. Święty Paweł jednoznacz-
nie stwierdził, że jest to fakt wyróż-
niający chrześcijaństwo jakościowo 
spośród innych religii wystawio-
nych na targowisku zbawienia. Mu-
simy sobie bowiem uzmysłowić, że 
choć w I wieku nie było internetu, 
chaos w dziedzinie myśli religijnej 
był nie mniejszy niż dziś — w cesar-

stwie rzymskim czczono i reklamo-
wano bogów ze wszystkich zakąt-
ków ówczesnego świata, głoszono 
najprzeróżniejsze filozofie.

W tym chaosie pomysłów na zba-
wienie apostoł Paweł głosił Chry-
stusa, „i to ukrzyżowanego”2. Gdy-
by fakt zmartwychwstania nie miał 
miejsca, nauczanie Pawła nie miało-
by sensu, wiara pierwszych chrze-
ścijan byłaby daremna — po pro-
stu umieraliby jak inni, łudząc się 
pustą nadzieją.

Jeden z wielu?
Wielu ludzi uważa, że Chrystus 

był po prostu dobrym nauczycie-
lem, a fakt zmartwychwstania to 
już wymysł uczniów i ewange-
listów. Na bazie Jego nauczania 
miał niby odrodzić się pogański 
mit o zmartwychwstającym bogu. 
Źródeł tego mitu możemy poszuki-
wać w historii takich bożków jak 
Attis, Ozyrys, Kora-Persefona itd. 
To nie może być nic innego niż mit 
— twierdzą niektórzy — bo prze-
cież wiedza wyniesiona ze szkoły 
i zdrowy rozsądek mówią nam, że 
żadne zmartwychwstanie nie jest 
możliwe. Dlatego historię Jezu-
sa wielu będzie próbowało zrozu-
mieć, posługując się tym racjonal-
nym założeniem: zmartwychwsta-
nie nie jest możliwe.

Czy nauczanie Jezusa jest 
w czymkolwiek podobne do na-
uczania innych tzw. dobrych na-
uczycieli? Czy nie uczył nas miło-
ści bliźniego? Z pewnością uczył. 
I wyrozumiałości, i wstrzymywa-
nia się od pochopnych sądów, i tro-
ski o biednych? Uczył. Nauczał, jak 
dobrze żyć. Jednak to tylko część 
Jego nauczania. Bowiem podstawo-
wym elementem swojej nauki Jezus 
uczynił samego siebie. Głosił o so-
bie, że jest ni mniej, ni więcej tyl-
ko... Bogiem! Miejsce głoszenia tej 
nauki też było specyficznie. Była to 
bowiem Judea, gdzie panował skraj-
ny monoteizm, gdzie nie oddawa-
no pokłonu nawet cesarzowi rzym-
skiemu, gdyż uważano, że pokłon 
należy się jedynie Bogu. Gdyby Je-

zus ogłosił się awatarem w Indiach 
albo jakimś bożkiem gdziekolwiek 
indziej... Ale on ogłosił się Jahwe! 
Stwórcą świata! I uczynił to właś-
nie w Judei.

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”3, mó-
wił o sobie. „Mój Ojciec aż dotąd 
działa i Ja działam”4. A jakie jest to 
działanie „aż dotąd”? Pismo Święte, 
dobrze znane Żydom, mówi: „Gdy-
by wziął z powrotem do siebie swo-
jego ducha i ściągnął w siebie swo-
je tchnienie, to by od razu zginęło 
wszelkie ciało i człowiek wróciłby 
do prochu”5. Jezus informował słu-
chaczy, że tak właśnie działa „aż 
dotąd”. Jezus domagał się dla sie-
bie boskiej czci, „aby wszyscy czcili 
Syna, jak czczą Ojca”6. Uważał się 
za dawcę życia: „Syn ożywia tych, 
których chce”7. Mówił, że kto w Nie-
go wierzy, „nie zginie, ale ma ży-
wot wieczny”8. Że jest „chlebem ży-
wota”9.

Ani rodzina, ani sąsiedzi z ro-
dzinnego miasta nie uwierzyli w Je-
zusa. Czy to dziwne? A my byśmy 
uwierzyli, gdyby nasz brat albo ko-
lega ze szkoły ogłosił się Bogiem? 
Mimo że nauka Jezusa była zgorsze-
niem dla otaczających Go Żydów, 
szły za nim tłumy. Bowiem doko-
nywał cudów, które pozwalały brać 
Jego słowa na poważnie. Rzesze 
zwolenników i przeciwników rosły. 
Jednak wciąż można było uważać 
Jezusa za nikogo więcej jak zręcz-
nego bioenergoterapeutę, który do-
stał manii wielkości. Aż przyszedł 
moment, że Ten, który obiecywał 
dać życie innym, udowodnił, że jest 
w stanie oddać swoje życie i wziąć 
je z powrotem.

Mam prawo…
13 dnia miesiąca nisan 31 roku 

Jezus został pojmany przez wro-
gów. Następnego dnia stracono Go 
na krzyżu. Umarł. Uczniowie uciekli.

Do tego momentu w opisie ży-
cia Jezusa z Nazaretu zgodni są 
zarówno chrześcijanie, jak i wy-
znawcy innych religii, a nawet ate-
iści. Żył, nauczał, umarł. Dopiero 
to, co się stało 16 nisana 31 roku, 

Współczesnemu człowiekowi 
coraz trudniej jest uważać 
chrześcijaństwo za religię 
wyjątkową, a Chrystusa 
za wyjątkową osobę. Chyba 
zapomnieliśmy, co czyni tę 
wiarę inną od całej reszty 
religijnych propozycji.
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wymaga jednoznacznego określe-
nia się po którejś ze stron. Otóż ran-
kiem 16 nisana Jezus zmartwych-
wstał! Zaczął ukazywać się swoim 
uczniom i nadal ich nauczać, aż 
w końcu odszedł do nieba.

Czy zdarzenie to można potrak-
tować jako mityczne? Czy moż-
na uznać, że Jezus swoim życiem 
i nauczaniem „nadawał” się na Bo-
ga, więc z czasem zaczęto wierzyć, 
że zmartwychwstał? Że Jego życie 
obrosło legendami, do Jego biogra-
fii dodano mnóstwo cudowności, 
wreszcie i zmartwychwstanie? Nie, 
to nie jest możliwe.

Jezus swoją osobą i nauczaniem 
rozpalił namiętności. Nie miał sa-
mych zwolenników. Miał także za-
ciekłych wrogów. Do takich wro-
gów początkowo należał i Paweł, 
zanim Jezus mu się objawił. Praw-
da o zmartwychwstaniu zaczęła 
być głoszona w Szewuach, Zielo-
ne Świątki, czyli 50 dni po ukrzy-
żowaniu Jezusa (nowotestamento-
wa Pięćdziesiątnica). To za krótko, 
by zdążył się wykształcić jaki-
kolwiek mit, aby powstały legen-
dy. Zresztą ci, którzy słuchali no-
winy o zmartwychwstaniu, mogli 
w znacznej części należeć do tego 
samego tłumu, który jeszcze nieca-
łe dwa miesiące wcześniej wrzesz-
czał: „Ukrzyżuj go!”10. Ci ludzie pa-
miętali Jezusa, słuchali Jego nauk, 
nie uwierzyliby w legendy. Gdyby 
fakt zmartwychwstania można by-
ło podważyć, z pewnością by to zro-
bili i wyśmiali apostołów. Nie pa-
dły jednak żadne argumenty. Wręcz 
przeciwnie. Już owego pierwszego 
dnia, kiedy zaczęto głosić zmar-
twychwstanie, nawróciło się trzy 
tysiące osób. Nowy ruch religijny 
koncentrujący się na osobie Chry-
stusa zmartwychwstałego stał się 
faktem.

A co na to przywódcy religij-
ni Izraela? To oni doprowadzi-
li do ukrzyżowania Jezusa wspól-
nie z okupacyjną administracją 
rzymską. Jezus stanowił zagroże-
nie polityczne. W ich mniemaniu 
destabilizował kraj, narażał naród 

na okrutne represje ze strony władz 
okupacyjnych (czego zresztą Judea 
i tak nie uniknęła). Jezus ranił też 
ich uczucia religijne, czyniąc się 
równym Bogu. Jak widać, mieli aż 
dwa poważne powody, dla których 
Jezus zasługiwał na śmierć. Czy te 
przyczyny ustały, kiedy zaczęto gło-
sić zmartwychwstanie? Jezus nie 
zagrażał im już fizycznie. Jednak 
Jego uczniowie nadal szerzyli nauki 
o Człowieku, który był Bogiem. Te-
za o zmartwychwstaniu stanowiła 
znakomity argument: zmartwych-
wstał, gdyż był Bogiem. Zgorszenie 
w oczach konserwatywnych przy-
wódców Izraela mogło tylko wzro-
snąć.

Reakcje dowodem
Czy ortodoksyjni Żydzi mieli 

do dyspozycji argument, którym 
mogli natychmiast zgasić świeżo ro-
dzący się ruch chrześcijański? Tak. 
Wystarczyło wskazać, gdzie znajdu-
je się ciało Jezusa.

Jezus został pochowany w gro-
bie Józefa z Arymatei. Według re-
lacji Marii Magdaleny i innych ko-
biet, a także przybyłych tam póź-
niej apostołów, 16 nisana 31 roku 
grób był pusty. Pomińmy tu zabez-
pieczenia wokół grobu, o których 
sprawozdają Ewangelie: wojskową 
straż, rzymską pieczęć, ciężki ka-
mień. Gdy pojawiła się Maria Mag-
dalena, zabezpieczeń już nie było, 
a grób był pusty. Co się stało z cia-
łem Jezusa? Gdyby przywódcy Izra-
ela znali odpowiedź na to pytanie, 
z pewnością, by ją ogłosili. Okaza-
nie ciała Jezusa miałoby morder-
czy skutek dla rodzącego się chrze-
ścijaństwa. Kto by jeszcze wierzył 
w Zmartwychwstałego, którego 
rozkładające się zwłoki właśnie zo-
baczył? Nie tylko sam by przestał 
wierzyć, ale i innych by informował 
jak najszerzej, aby nie dali się na-
brać. Gdyby ciało Jezusa przepadło 
w jakimś zbiorowym grobie, gdyby 
opowieść o grobowcu Józefa z Ary-
matei była fikcją, to przecież i o tym 
fakcie przywódcy Izraela mogliby 
głosić, powołując się na świadec-

two i autorytet władz okupacyj-
nych. Nic takiego nie miało miej-
sca. Jedynym argumentem, do któ-
rego odwoływali się przeciwnicy 
chrześcijaństwa, był ten, że ciało 
zostało wykradzione przez uczniów, 
a rzekome zmartwychwstanie jest 
mistyfikacją dokonaną przez apo-
stołów.

Nie możemy też twierdzić, że 
wszystko to działo się wśród lu-
dzi zabobonnych i prymitywnych. 
Ówczesny świat nie stał na pozio-
mie kulturalnym niższym niż nasz. 
Prawo, które wtedy powstało, jest 
stosowane do dziś. Posługujemy 
się tym samym alfabetem. Wtedy 
właśnie stworzono zasady admini-
strowania państwem, gospodaro-
wania majątkiem. Filozofia kwitła, 
ludzie czerpali rozkosz z docieka-
nia prawdy. Jeśli chodzi zaś o stro-
nę techniczną ich cywilizacji, to aż 
do XVIII wieku ludzkość żyła na po-
ziomie niższym.

W tym świecie informacje roz-
chodziły się szybko. Wieść o zmar-
twychwstaniu Jezusa pomknęła 
przez obszar cesarstwa. Najpierw 
rozprzestrzeniała się wśród żydow-
skiej diaspory. Wśród Żydów wy-
buchały ostre spory, podziały. Pi-

Gdyby przeciwnicy  
zmartwychwstania 
dysponowali  

w owym czasie 
jakimkolwiek 

przekonującym dowodem, 
np. ciałem lub informacją,  

co się z nim stało, na pewno 
by takiego dowodu użyli. 

Ale takie dowody  
nie istniały
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sarz rzymski Swetoniusz podaje, 
że za panowania Klaudiusza wśród 
diaspory żydowskiej w Rzymie wy-
buchły ostre zamieszki „z powodu 
niejakiego Chrestosa”11. Klaudiusz 
panował w latach 41-54, a więc jak 
z tego wynika, zmartwychwstały 
Chrystus był głoszony po całym 
świecie praktycznie natychmiast. 
Jego Osoba rozpalała namiętności 
w samym sercu cesarstwa już kilka-
naście lat po wydarzeniach na Gol-
gocie. To za krótko, żeby powstał 
mit, żeby upowszechnić legendy.

Wciąż żyli bezpośredni świad-
kowie nauczania Chrystusa, Jego 
śmierci i zmartwychwstania. Pa-
weł, który nauczał w tym samym 
czasie, pisał, kiedy z powodu Jezu-
sa wybuchały zamieszki w Rzymie, 
że Jezus ukazał się nie tylko jemu, 
ale także apostołom oraz „więcej 
niż pięciuset braciom naraz, z któ-
rych większość dotychczas żyje”12. 
A zatem kwestia prawdziwości bądź 
fałszu zmartwychwstania rozstrzy-
gnęła się wśród ludzi współcze-
snych temu wydarzeniu, znających 
siebie nawzajem, pamiętających Je-
zusa. Zwolennicy przytaczali świa-
dectwo swoich zmysłów (widzieli 
Go i rozmawiali z Nim), a przeciw-
nicy — zasady religijne lub zdro-
wy rozsądek, bo zmartwychwstały 
Jezus był „dla Żydów zgorszeniem, 
a dla pogan głupstwem”13.

W końcu świadectwo zmysłów 
zwyciężyło. Zmartwychwstałe-
go Jezusa przyjęła w krótkim cza-
sie jedna piąta ludności cesarstwa, 
a do końca istnienia imperium — 
wszyscy jego mieszkańcy, a tak-
że wiele ludów okolicznych. Gdy-
by przeciwnicy zmartwychwstania 
dysponowali w owym czasie jakim-
kolwiek przekonującym dowodem, 
np. ciałem lub informacją, co się 
z nim stało, na pewno by tych do-
wodów użyli. Ale takie dowody nie 
istniały.

Mistyfikacja?
Czy prawdą może być to, co gło-

sili przeciwnicy chrześcijaństwa — 
że zmartwychwstanie to mistyfika-

cja dokonana przez apostołów, któ-
rzy wykradli ciało i ogłosili, że ich 
Pan zmartwychwstał?

Ewangelie sprawozdają, że grób 
był otoczony strażą, miał rzymską 
pieczęć, że był przywalony cięż-
kim kamieniem. Kto jednak odrzu-
ca świadectwo Ewangelii, odrzuci 
i te argumenty. Czy są inne? Bracia 
Jezusa nie uwierzyli w Niego, stro-
fowali Go, a po zmartwychwstaniu 
stali się gorliwymi wyznawcami, 
Jakub zaś pierwszym przywódcą 
chrześcijańskiej gminy. Aposto-
łowie w dniu aresztowania Jezu-
sa rozbiegli się, a w dniu Pięćdzie-
siątnicy nagle wystąpili publicznie, 
by nauczać z całą mocą. Co ich tak 
uskrzydliło? Świadomość świeżo 
dokonanej mistyfikacji?

Poza Janem żaden z aposto-
łów nie umarł naturalną śmier-
cią. Wszyscy zostali zamordowani. 
Nie dostąpili żadnych zaszczytów. 
Dzień w dzień, rok w rok walczy-
li na argumenty z przeciwnikami 
chrześcijaństwa, oczekując w za-
mian biczowania tortur, śmierci.

A może na początku spodziewa-
li się zaszczytów, a potem jakoś już 
tak trwali w tym, co zaczęli robić? 
Jest to psychologicznie niemożli-
we. Uczniowie byli liczną grupą. 
Poza czołową dwunastką były rze-
sze innych. Było owych pięciuset, 
którym Jezus ukazał się po śmierci. 
Ci ludzie musieli niesamowicie wie-
rzyć w zmartwychwstanie, by na-
uczać o tym wśród śmiechu, zgor-
szenia, gróźb fizycznej ekstermina-
cji, by cierpliwie prostować wciąż 
pojawiające się fałszywe nauki. I by 
pociągnąć za sobą tłumy.

A może ciało wykradł tylko jeden 
z nich, a reszta uwierzyła i poszła 
głosić ewangelię? Może tylko jed-
na osoba jest odpowiedzialna za mi-
styfikację? To też nie jest możliwe. 
Sam pusty grób nie był wystarcza-
jącym świadectwem. Jezus ukazy-
wał się uczniom i to popchnęło ich 
do działania. Brak ciała był kłopo-
tem dla ortodoksyjnych Żydów, ale 
nie był wystarczającym powodem 
wiary.

Dzień, w którym Bóg 
nie działał

Poprzez swoje zmartwychwsta-
nie Jezus nie tylko udowodnił nam, 
że jest Królem królów i Panem pa-
nów. Możemy także zdać sobie spra-
wę z głębi miłości Bożej do nas po-
przez ogrom ofiary, która została 
złożona. 14 nisana, w piątek przed 
szabatem, Jezus umarł. Stwórca 
świata zamilkł. Odwieczne Słowo 
złożono do grobu.

Czy to znaczy, że Bóg umarł? Gdzie 
był Logos? Czy Jezus wszedł w ni-
cość? Odłączenie od Bóstwa było 
tragedią tak wielką, że w jej ocze-
kiwaniu z oblicza Boga-Syna spły-
wał krwawy pot, a tuż przed samym 
zgonem Jezus krzyczał w obojętną 
pustkę: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?”14. Aż do zmartwych-
wstania, które nastąpiło w niedzie-
lę 16 nisana, przez cały szabat jedna 
z trzech osób Bóstwa milczała. Bóg 
odpoczywał. Czyżby cały kosmos był 
pozbawiony działania Słowa? Czy Lo-
gosu mogło wtedy nie być? Już dwa 
tysiące lat chrześcijanie wiodą spo-
ry i próbują to zrozumieć...

Zadziwiająca jest zbieżność dzie-
ła stworzenia świata z dziełem jego 
odkupienia. Przez sześć dni Bóg two-
rzył świat, a siódmego dnia, w so-
botę, odpoczął i pobłogosławił ten 
dzień. Podobnie przebiegał ostatni 
tydzień życia Jezusa. Ten sam Bóg 
w pierwszy dzień tygodnia, w nie-
dzielę palmową, wjechał na osiołku 
do Jerozolimy, gdzie przez sześć dni 
nauczał, prowadząc ludzkość do zba-
wienia i pojednania z Bogiem. Siód-
mego dnia, w szabat, odpoczywał 
odpoczynkiem doskonałym, nie wy-
konując żadnej czynności, by znów 
w niedzielę dokonać dzieła — zmar-
twychwstać! A zatem sobota no-
si podwójną pieczęć — jest już nie 
tylko pamiątką stworzenia świata, 
ale i jego odkupienia. 

NIKODEM BERGER

1 I Kor 15,14.18. 2 I Kor 2,2. 3 J 10,30. 4 J 5,17. 5 Hi 
34,14-15. 6 J 5,23. 7 J 5,21. 8 J 3,16. 9 J 6,35. 10 Mk 15,14. 
11 Swetoniusz, Żywoty Cezarów, r. „Boski Klaudiusz” 
(5,25), Wydawnictwo Ossolineum, 2004. 12 I Kor 15,6. 
13 I Kor 1,23. 14 Mt 27,46.
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SAMO ŻYCIE

Od lat grał w totolotka. 
Zawsze skreślał te 
same liczby. Pewne-

go dnia zapomniał wypełnić ku-
pon ze swoimi szczęśliwymi licz-
bami. Tego dnia jego liczby wygra-
ły. Przytłoczony poczuciem straty 
i żalu, że zapomniał wypełnić ku-
pon, który mógł zmienić jego życie 
na zawsze, mężczyzna postanowił 
odebrać sobie życie.

Ta historia opisana w biuletynie 
Uniwersytetu Harvarda jest z pew-
nością dramatyczna i tragiczna. Ale 
miliardy ludzi na świecie żyją z po-
dobnym poczuciem żalu. Choć wy-
bierają kontynuowanie egzystencji 
i nie odbierają sobie życia, to jed-
nak ich życie jest pełne przygnę-
bienia, nieprzemyślanych decyzji 
i złych osądów aż do dnia, kiedy 
schodzą do grobu.

Na łożu śmierci
Bronnie Ware1, australijska pie-

lęgniarka, która kilka lat pracowa-
ła w ośrodku opieki paliatywnej, 

troszcząc się o pacjentów w ostat-
nich 12 tygodniach ich życia, dzień 
po dniu doświadczała realności 
żalu pacjentów zbliżających się 
do końca ich życia. Na podstawie 
tych doświadczeń napisała książkę, 
w której wymieniła pięć najczęściej 
wymienianych rzeczy, których lu-
dzie żałują przed śmiercią:

1. Żałuję, że nie miałem odwa-
gi żyć tak, jak naprawdę chciałem, 
a nie tak, jak inni tego ode mnie 
oczekiwali.

2. Żałuję, że tak ciężko praco-
wałem.

3. Żałuję, że nie miałem odwagi 
wyrażać moich uczuć.

4. Żałuję, że zerwałem więzi 
z moimi przyjaciółmi.

5. Żałuję, że nie pozwalałem so-
bie być szczęśliwy.

Życie bez żalu
Odczucia żalu doświadcza się nie 

tylko na łożu śmierci. Niektórym 
ludziom towarzyszy ono niemal 
przez całe życie. Komentując książ-
kę Bronnie Ware, psycholog Robert 
Firestone zauważył, że ludzie żyli 
tak, jak żyli — pracując zbyt ciężko, 

BEZ 
ŻALU

Czy możliwe jest żyć  
i niczego nie żałować?
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Ludzie zdolni  
doświadczać żalu 

z powodu złych decyzji 
podjętych w przeszłości są 

w stanie określić swoje 
błędne postępowanie 

i zmienić je  
w przyszłości

SAMO ŻYCIE

nie wyrażając uczuć, gdyż wypiera-
li myśl o własnej śmierci2. Zauwa-
żył, że wielu ludzi nie żyje pełnią, 
gdyż są przerażeni koniecznością 
zaakceptowania śmierci. Obawia-
jąc się końca, usiłują uśmierzyć lęk 
przy pomocy narkotyków, dóbr ma-
terialnych i związków z ludźmi, nie 
uświadamiając sobie, że to wszyst-
ko często nie pozwala im żyć tak, 
jak naprawdę chcieliby żyć. Narko-
tyki niszczą ich umysł i zdrowie, 
cenny czas jest marnowany na po-
goń za zdobywaniem dóbr mate-
rialnych, a niezdrowe związki po-
wodują fizyczne i emocjonalne spu-
stoszenie. Stojąc na progu śmierci, 
niektórzy ludzie uświadamiają so-
bie, że tak naprawdę nie żyli swoim 
życiem, ale swoimi żalami.

Wielu ludzi usiłuje żyć tak, by 
niczego nie żałować. Piosenkar-
ka Edith Piaf śpiewała, że „nicze-
go nie żałuje”, a Frank Sinatra za-
pewniał w swojej słynnej piosence, 
że postępuje „na swój sposób”. Tak 
więc raz po raz słyszymy radę: żyj 
tak, byś niczego nie żałował! Nie 
dopuść do tego, byś pewnego dnia 
uświadomił sobie, że rozminąłeś 
się ze swoim życiem, a wraz z nim 
straciłeś szansę na szczęście, które 
rodzi się ze świadomości, że żyje się 
odważnie, bez lęku. Wydaje się, że 
to dobra rada. Kto nie chciałby do-
świadczyć spełnienia i przeżyć ży-
cie bez wyrzutów sumienia, mając 
jedynie jasne wspomnienia? Ale czy 
to realne? Czy dążenie do czegoś 
takiego byłoby naprawdę mądre?

Popełniam błędy 
i dlatego…

I dlatego uczę się myśleć, żyć, 
przebaczać i miłować. Ludzie po-
pełniają błędy. Jest to powszechna 
rzeczywistość ludzkiego doświad-
czenia. Czasami skłonność do po-
pełniania błędów wiąże się ze struk-
turą i rozwojem mózgu. Na przykład 
w okresie dorastania płat czołowy, 
odpowiedzialny za kontrolowanie 
impulsów, myślenie i podejmowanie 
decyzji, nie jest jeszcze w pełni roz-

Żal za grzechy
Bez żalu chrześcijaństwo nie ma racji bytu. Chodzi o żal z powodu uświadomienia so-
bie własnych grzechów, skruchę. To uczucie niezbędne w procesie nawrócenia grzesz-
nika do Boga. Bez żalu i skruchy nie można liczyć na przebaczenie, zarówno w rela-
cjach z Bogiem, jak i ludźmi. 

„A teraz — wyrocznia PANA — powróćcie do mnie całym sercem w poście, płaczu, ża-
lu! Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty, powróćcie do PANA, waszego Boga, gdyż On 
jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełen miłosierdzia lituje się nad niedolą”1.

„Jeśliby zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśliby sie-
demkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mó-
wiąc: Żałuję tego, odpuść mu”2.

Klasycznym przykładem żalu za grzechy jest przypowieść Jezusa o faryzeuszu i celniku 
modlących się w świątyni. Pierwszy modlił się tak: „Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak 
inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik”. Ten drugi „sta-
nął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mó-
wiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. I to właśnie on znalazł w oczach Boga 
przebaczenie grzechów3.

A.S.
1 Jl 2,12-13 BE. 2 Łk 17,3-4. 3 Zob. Łk 18,9-14.

winięty. Dlatego nastolatki są uspo-
sobione do działania impulsywnego 
i pochopnego, co sprawia, że żałują 
potem swoich decyzji, jeśli pozwoli 
im się robić, co chcą3.

Wydaje się, że aktywność mózgu 
jest także powiązana z doświadcze-
niem żalu. Uczeni odkryli, że ludz-
ki mózg ma „ośrodek żalu” w korze 
orbitofrontalnej. Badania wykaza-
ły, że ludzie, którzy doznali ura-
zu tej części mózgu, nie są w sta-
nie odczuwać żalu nawet w sytu-

acjach, które powinny wywoływać 
tego rodzaju reakcję. Autorka Kath-
ryn Schultz powiedziała, że „nie-
zdolność doświadczania żalu jest 
jedną z cech wyróżniających psy-
chopatów”.

Żal jest niezbędną, a nawet pożą-
daną cechą ludzkiego doświadcze-
nia. Ludzie zdolni doświadczać żalu 
z powodu złych decyzji podjętych 
w przeszłości są w stanie określić 
swoje błędne postępowanie i zmie-
nić je w przyszłości. Doświadcze-
nie żalu jest wskaźnikiem, jakie za-
chowania i działania należy porzu-
cić, a jakie zachowania i działania 
są stosowne i powinny być przyję-
te. Żal nie jest więc czymś, co na-
leży tłumić. Przeciwnie, należy go 
cenić ze względu na to, iż może nas 
nauczyć ważnych, a czasami także 
kosztownych lekcji oraz zachęcić 
do podejmowania lepszych decyzji 
w przyszłości. 

ALINA KARTMAN

1 S. Steiner, Top Five Regrets of the Dying, „The Gu-
ardian”, 1.2.2012, www.guardian.com. 2 R. Firestone, 
The Human Experience. Creating a More Meaningful Li-
fe, „Psychology Today”, 4.8.2011, www.psychologyto-
day.com. 3 C. Modan, Supraviețuind adolescenței, „Si-
gns of the Times”, 12/2009, www.semneletimpului.ro.
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W KRĘGU RODZINY

Pewnego razu żyła sobie pięk-
na i dobra księżniczka. Była 
jedyną córką swoich rodzi-

ców, światłem ich życia. Rosła pięk-
niejsza i milsza z każdym rokiem, 
aż z czasem śliczna mała dziew-
czynka stała się piękną młodą ko-
bietą. Wkrótce księżniczka poznała 
przystojnego, odważnego, szlachet-
nego młodego człowieka. Zakocha-
li się w sobie i postanowili się po-
brać. Uradowani tą wieścią rodzice 
księżniczki wydali wspaniałe wese-
le dla mnóstwa gości na cześć swo-
jej ukochanej córki i szlachetnego 

zięcia. Ale wkrótce nad młodą parą 
zaległ mrok. Zaczęły się między ni-
mi nieporozumienia i kłótnie, a sło-
wa miłości i czułości ustąpiły miej-
sca szorstkości, kłótniom i gniewo-
wi. Ale oto pewnego dnia wspaniała 
nowina rozeszła się w królewskiej 
rodzinie. Księżniczka spodziewała 
się dziecka. Kiedy nadszedł jej czas, 
urodziła syna. Całe królestwo rado-
wało się. Radosna wieść rozeszła się 
daleko i szeroko. Wraz z narodzina-
mi syna radość i szczęście spoczę-
ły na małżonkach, tak iż odtąd ży-
li długo i szczęśliwie.

DZIECKO NA LEKARSTWO?
Decyzja wydania na świat dziecka  
nie powinna być motywowana 
ratowaniem związku.  
Dziecko nie jest panaceum 
na problemy w małżeństwie,  
a stres, który wiąże się z jego 
narodzeniem, z pewnością pogłębi 
problemy, które już nękają związek. 
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W KRĘGU RODZINY

Ładna bajka? Być może. Ale to tyl-
ko bajka, co widać na pierwszy rzut 
oka. A jednak wielu ludzi wierzy w jej 
szczęśliwe zakończenie — że narodzi-
ny dziecka przyniosą pokój i szczęście 
nieudanemu związkowi. Niestety, takie 
wierzenie jest mniej więcej tak wiary-
godne, jak cała ta bajka.

Popularne media skategoryzowały 
szereg środków, przy pomocy których 
celebryci usiłują ratować swoje podupa-
dające związki. Wyjeżdżają na wspólne 
luksusowe wakacje. Kupują drogie pre-
zenty, mając nadzieję, że w ten sposób 
wynagrodzą partnerowi ból, który za-
dali swoim postępowaniem. Kupują no-
we domy. W końcu decydują się mieć 
dzieci. Oczywiście przeciętna rodzina 
nie dysponuje celebryckim budżetem, 
więc inne opcje nie są łatwo dostępne. 
W narodzinach dziecka widzą symbol 
odrodzonej miłości, środek, który ma 
ich związać ze sobą, stałe przypomnie-
nie obietnicy, którą sobie złożyli, iż po-
zostaną razem.

Co mamy do stracenia,  
jeśli spróbujemy?

Decyzja posiadania i wychowania 
dziecka jest ważnym punktem zwrot-
nym w życiu pary i oczywiście w życiu 
dziecka, które ma się narodzić. Pary 
często postrzegają dziecko jako rozwią-
zanie swoich problemów, ale nie bio-
rą pod uwagę potrzeb i dobra swojego 
dziecka oraz wpływu atmosfery swojej 
rodziny na dziecko. Jeśli w związku ist-
nieje konflikt przed narodzeniem dziec-

ka, to czy nie będzie się nadal utrzymy-
wał po narodzeniu dziecka?

Środowisko domu pełne wrogo-
ści i małżeńskiego konfliktu ma ne-
gatywny wpływ na rozwój dziecka1. 
A czy możliwe jest odwrócenie sytu-
acji? Czy założenie, że obecność dziec-
ka może przynieść pokój i zgodę, ma re-
alne podstawy?

Wyzwanie dla percepcji
Badania przeprowadzone w Szwe-

cji pozwoliły odkryć, że choć rodzice 
odczuwają, iż ich związek poprawił się 
po narodzinach dziecka, to jednak rze-
czywistość wskazuje, że jest inaczej. 
Wiele związków wręcz przechodzi kry-
zys po narodzinach dziecka2. Powszech-
ną obserwacją jest to, że kobiety i męż-
czyźni inaczej postrzegają życie po na-
rodzeniu dziecka. Kobiety czują, że ich 
życie znacząco się zmieniło. Według 
mężczyzn, zmiany są niewielkie3. Tak 
więc kobiety czasami czują, że są po-
wołane do poczynienia ofiar ze względu 
na dziecko, a przy tym sądzą, że mąż nie 
podziela tego nastawienia i nie rozumie 
go. Wskutek tego czują się pozbawione 
wsparcia w dziele wychowania dziecka.

W 2012 roku grupa amerykańskich 
uczonych opublikowała wyniki badań 
mających na celu ustalenie zmian za-
chodzących w związku po narodzinach 
dziecka. Badacze studiowali życie par 
przed i po narodzeniu dziecka. Zauwa-
żyli, że narodziny dziecka negatywnie 
wpływają na związek z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, kiedy dziecko przy-

chodzi na świat, niektórzy ludzie sądzą, 
że ich partner okazuje im obojętność 
czy nawet niechęć. Po drugie, powstają 
konflikty między wymogami życia ro-
dzinnego a wymogami życia zawodo-
wego. Te konflikty nasilają się w mia-
rę wzrostu wymagań rodziny4.

Rzeczywistość jest taka, że choć na-
rodziny dziecka wnoszą radość i bło-
gosławieństwo w życie pary, są także 
przyczyną istotnego stresu i daleko idą-
cych zmian. Dziecko nie jest panaceum 
na problemy w związku, a stres, który 
wiąże się z jego narodzeniem, z pew-
nością pogłębi problemy, które już nę-
kają związek. Zatem decyzja wydania 
na świat dziecka nie powinna być po-
dejmowana lekkomyślnie. Należy ją po-
dejmować w sposób dojrzały i przemy-
ślany, z myślą o szczęściu i dobru dziec-
ka oraz stabilności środowiska rodziny. 
Jeśli te czynniki zostaną należycie roz-
ważone, a decyzja, by mieć dziecko, zo-
stanie oparta na rozsądku i dojrzałości, 
to dziecko może rzeczywiście wnieść 
w życie pary błogosławieństwo i ra-
dość, jakie powinno wnosić. 

FLAVIA C. IOSUB
1 M.L. Sturge-Apple i in., The impact of hostility and with-

drawal in interparental conflict on parental emotional unava-
ilability and children’s adjustment difficulties, „Child Deve-
lopment”, t. 77, 6/2006, s. 162; G.T. Harold i in., Inter-parental 
conflict and children’s academic attainment: a longitudinal 
analysis, „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, t. 48, 
12/2008. s. 1223. 2 T. Ahlborg i in., Perception of Marital Qu-
ality by Parents with Small Children: A Follow-up Study When 
the Firstborn Is 4 Years Old, „Journal of Family Nursing”, t. 15, 
2009, s. 237. 3 E. Sevón, „My life has changed, but his life ha-
sn’t”: Making sense of tne gendering of parenthood during the 
transition to motherhood, „Feminism & Psychology”, t. 22, 
2012, s. 60. 4 J.L. Kohnetal i in., Changes in Marital Satisfaction  
Across the Transition to Parenthood: The Role of Adult  
Attachment Orientations, „Personality and Social Psycho-
logy Bulletin”, t. 38, 2012, s. 1506.

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.
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W pierwszej połowie I ty-
siąclecia p.n.e. Medowie, 
podobnie jak Persowie 

i inne ludy indoeuropejskie, prze-
suwali się stopniowo ku zachod-
niej części Płaskowyżu Irańskiego, 
gdzie po pewnym czasie stali się si-
łą dominującą. Pierwsza wzmianka 
o nich pojawia się w IX wieku p.n.e. 
w inskrypcjach asyryjskiego króla 
Salmanasara III (858-824 p.n.e.).

Pokaźnym źródłem wiedzy o Me-
dach jest Herodot. Wiele podanych 
przez niego faktów, potwierdzo-
nych zostało przez odkrycia arche-
ologiczne. Pierwszym królem me-
dyjskim był Dejokes (728-678). To 
on miał zjednoczyć plemiona me-
dyjskie i w roku 712 założyć stoli-
cę w Ekbatanie (współczesny Ha-
madan w Iranie). Jego następcą 
był Fraortes (678-625), który pod-
porządkował sobie Persów, a na-
stępnie wypowiedział wojnę Asy-

rii. W tym czasie z Asyrią walczy-
li również Scytowie, ale asyryjski 
król zaproponował Scytom pokój, 
a swoją córkę oddał za żonę scy-
tyjskiemu władcy. Teraz z Medami 
walczyli nie tylko Asyryjczycy, ale 
również Scytowie. Fraortes został 
zabity przez Asyryjczyków, a Me-
dowie na 28 lat dostali się pod pa-
nowanie Scytów. W 612 roku Medo-
wie wraz z Babilończykami zdobyli 
Niniwę, a cztery lata później dopro-
wadzili do upadku Asyrii.

Po upadku Asyrii wyraźnie zmienił 
się układ sił w regionie. Media i Ba-
bilonia już nie stanowiły koalicji. Ta 
pierwsza podbiła państwa Urartu 
i Manna. Następnie Medowie wal-
czyli z Lidią. Mieli nad nią wyraź-
ną przewagę, ale nie mogli postawić 
przysłowiowej kropki nad i, ponie-
waż 28 maja 585 roku nastąpiło za-
ćmienie słońca. Żołnierze obu armii 
stwierdzili, że jest to znak od bogów 
i odmówili dalszego udziału w woj-
nie. Aby przypieczętować pokój, król 
Lidii oddał swoją córkę za żonę Astia-
gesowi, synowi króla medyjskiego.

Astiages był ostatnim królem nie-
zależnego państwa medyjskiego, któ-
re stało się częścią imperium perskie-
go, czy jak woli większość historyków 
— imperium medo-perskiego. Stało 
się tak, ponieważ w czasie panowa-
nia w Medii Astiagesa w uzależnio-
nej od Medii Persji władzę sprawował 
Kambyzes I z dynastii Achemenidów. 
Astiages dał Kambyzesowi swoją cór-
kę Mandane za żonę, która urodziła 
Cyrusa, późniejszego króla Medów 
i Persów, gdzie Persowie odgrywa-
li rolę pierwszoplanową.

Cyrus został następcą Kamby-
zesa. On to kierował perskim po-
wstaniem, które wybuchło w ro-
ku 553 i było skierowane przeciw 
Astiagesowi i Medom. Ostatecznie 
po trzech latach Cyrus zwyciężył. 
Jego dziadek niedługo po tym zgi-

KIM BYLI 
MEDOWIE?

Naród Medów, ich królów i prawo wspomina 
głównie starotestamentowa Księga Daniela. Ale jest 
też wzmianka o Medach w Nowym Testamencie.

Góry Zagros

Hamadan

Ganjnameh w pobliżu  
Hamadanu.  

Reliefy Dariusza I  
i Kserksesa I
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nął w tajemniczych okolicznościach 
na pustyni. Cyrusowi do zgodnego 
z prawem medyjskim objęcia tronu 
po Astiagesie stanął na przeszko-
dzie mąż Amitis, drugiej córki kró-
la, który według medyjskiego pra-
wa dziedziczenia miał pierwszeń-
stwo. Amitis i jej mąż znaleźli się 
w rękach Cyrusa jako jeńcy. Na-
stępca tronu został zabity, a Cyrus 
zaraz ożenił się z owdowiałą Ami-
tis, swoją ciotką, i w ten sposób stał 
się prawowitym sukcesorem. Połą-
czył w swych rękach Medię i Persję.

Cyrus powierzał Medom wysokie 
stanowiska, dzięki czemu pod jego 
rządami w dalszym ciągu odgry-
wali ważną rolę. Toteż gdy żydow-
ski prorok Daniel wyjaśniał królowi 
babilońskiemu Belsazarowi znacze-
nie tajemniczego pisma na ścianie, 
przepowiedział, że państwo babi-
lońskie zostanie pokonane i odda-
ne Medom i Persom. W wyraże-
niu „prawo Medów i Persów”, wy-
stępującym w innych fragmentach 
Księgi Daniela, Medowie dalej po-
jawiają się na pierwszym miejscu1. 
W Księdze Estery, kolejność tę od-
wrócono2, z jednym wyjątkiem — 
gdy Medów wymieniono przed Per-
sami ze względów historycznych3.

W VIII wieku p.n.e. prorok Iza-
jasz przepowiedział, że Bóg pobu-
dzi przeciw Babilonowi „Medów, 
którzy o srebro nie dbają i w zło-
cie się nie lubują”4. Pogarda dla sre-
bra i złota najwyraźniej wskazuje 
na to, że chodziło im przede wszyst-

kim o zdobycie Babilonu, a nie o łupy. 
Medowie znani byli z tego, że gradem 
strzał zasypywali przeciwników.

Trzeba zauważyć, że prorok Jere-
miasz wśród atakujących Babilon wy-
mienia królów Medii5, a liczba mnoga 
— według niektórych badaczy — może 
wskazywać, że Cyrusowi podlegał wię-
cej niż jeden król medyjski, co w staro-
żytności nie było niczym szczególnym. 
Stąd można się pokusić o wniosek, że 
gdy połączone siły Medów, Persów, Ela-
mitów i sąsiednich plemion zdobyły Ba-
bilon, królem nad prowincją babiloń-
ską został ustanowiony Dariusz, który 
był Medem, wyznaczony niewątpliwie 
przez króla perskiego Cyrusa6.

W czasach króla Kserksesa I (biblij-
ny Aswerus — Achaszwerosz) dalej 
mówiło się o wojsku perskim i medyj-
skim. Nadworna rada królewska składa-
ła się z siedmiu książąt perskich i me-
dyjskich, a prawa wciąż nazywano pra-
wami perskimi i medyjskimi7.

W 334 roku p.n.e. Aleksander Wiel-
ki odniósł pierwsze wielkie zwycię-
stwo nad armią perską, a w roku 330 
zajął Medię. Po jego śmierci południo-
wa część tego kraju została wcielo-
na do państwa Seleucydów, północna 
natomiast stała się niezawisłym kró-
lestwem. Co prawda w różnych okre-
sach podlegało ono Partom albo Seleu-
cydom, ale grecki geograf Strabon napi-
sał, że jeszcze w I wieku n.e. panowała 
tam pewna dynastia medyjska8.

W Nowym Testamencie znajduje się 
jeszcze jedna wzmianka o Medach, któ-
rzy wraz z Partami, Elamitami i przed-
stawicielami innych narodowości znaj-
dowali się w Jerozolimie w dniu Pięć-
dziesiątnicy. Ponieważ nazwano ich 
Żydami, ludźmi nabożnymi, pewnie 
chodziło o potomków Żydów wysie-
dlonych do miast Medów po podbiciu 
Izraela przez Asyryjczyków, choć nie-
którzy mogli być prozelitami nawróco-
nymi na judaizm9.

Niestety, dwieście lat później Medo-
wie stracili odrębność narodową i ni-
gdy jej nie odzyskali. 

BERNARD KOZIRÓG

1 Zob. Dn 5,28; 6,8.12.15. 2 Zob. Est 1,3.14.18.19.3 Zob. 
Est 10,2. 4 Iz 13,17. 5 Zob. Jr 51,11.28. 6 Zob. Dn 6,1. 7 Zob. 
Est 1,3.14.19. 8 Zob. Geografia XIII 11,1. 9 Zob. Dz 2,1.5.9-11.
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Wodospady w pobliżu Hamadanu

Hamadan nocą

Reliefy Dariusza I i Kseksesa I  
w pobliżu Hamadanu

Ruiny Ekbatany, stolicy Medów

Współczesny Hamadan, dawna Ekbatana
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WEZWANIE DO MODLITWY W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM 
EPIDEMII KORONAWIRUSA
Pastor Ted N.C. Wilson, zwierzch-
nik ogólnoświatowego Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego, 
na  początku marca skierował 
do wiernych Kościoła następujące 
wezwanie do modlitwy w związku 
z rozwojem epidemii koronawirusa:
„Coraz więcej osób jest świado-
mych poważnego zagrożenia, ja-
kie niesie ze sobą rozprzestrzenia-
nie się koronawirusa. W 65 krajach 
na całym świecie, u około 90 tys. 
osób zdiagnozowano już wirusa, 
a ponad 3000 zgonów przypisano 
właśnie COVID-19. Spowodowało 
to wzrost obaw związanych mię-
dzy innymi z podróżami. (…) Kon-
tynuujcie modlitwę za członków 
naszego Kościoła i ludność wielu 

krajów na całym świecie, a zwłasz-
cza za tych, którzy zachorowali 
na tę chorobę, i za tych, którzy 
stracili bliskich. Bądźmy odważny-
mi ambasadorami Jezusa, dzieląc 
się miłością i okazując troskę tym, 
którzy potrzebują pomocy”.
Pastor Wilson odniósł się też w tej 
szczególnej sytuacji do odbywa-
jącego się co pięć lat i planowa-
nego na lato Zjazdu Generalnej 
Konferencji Kościoła, w którym 
miałoby uczestniczyć kilka tysię-
cy delegatów adwentystycznych 
z całego świata:
„Niektóre osoby pytają o plany 
dotyczące organizacji najbliższe-
go Zjazdu Generalnej Konferencji, 
który odbędzie się w Indianapo-

lis [USA] w dniach od 25 czerwca 
do 4 lipca 2020 r. Zapewniamy, że 
organizatorzy i liderzy na bieżą-
co monitorują sytuację i analizują 
możliwe scenariusze. Dołożymy 
wszelkich starań, aby zapewnić jak 
najlepsze warunki w tej ciągle roz-
wijającej się sytuacji zagrożenia 
zdrowia. W chwili obecnej plany 
organizacji Zjazdu są nadal aktu-
alne. Proszę, módlcie się o Boże 
przewodnictwo i  wskazówki 
we wszystkim, co jest planowane”.
Swój apel zakończył słowami 
psalmisty: „Miej ufność w Panu 
i postępuj dobrze, mieszkaj w zie-
mi i zachowaj wierność. Raduj się 
w Panu, a On spełni pragnienia 
twego serca. Powierz Panu swoją 

drogę i zaufaj Mu: On sam będzie 
działał” (Ps 37,3-5). Po tych sło-
wach dodał: „Jako ogólnoświa-
towy Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego, bez względu na trud-
ności jakie napotykamy, jesteśmy 
w rękach Zbawiciela. Głośmy dalej 
odważnie poselstwo trzech anio-
łów i Jego powtórne przyjście. 
Dziękuję za modlitwę za Kościół 
Boży i jego dzieło”.

KORONAWIRUS. APEL ZARZĄDU KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW
W związku z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa SARS-CoV-2 wy-
wołującego chorobę Covid-19 Za-
rząd Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w RP 12 marca poin-
formował wiernych o odwołaniu 
wszelkich posiedzeń własnych 
komitetów i to samo zarekomen-
dował diecezjom Kościoła. Radom 
lokalnych zborów pozostawiono 
decyzję w kwestii odwołania naj-
bliższych nabożeństw. Tam, gdzie 
miały się jeszcze odbyć, do czasu 
poprawy sytuacji zaapelowano 
m.in. o:
• Rezygnację z nabożeństw okrę-

gowych (wspólnych dla kilku 
zborów) i Wieczerzy Pańskiej 
(komunii).

• Zmianę zwyczajów związa-
nych z witaniem i żegnaniem 
się, w tym niepodawanie rąk, 
zaprzestanie uścisków i poca-
łunków.

• Zachowanie półtorametrowego 
dystansu od innych uczestników 
nabożeństwa.

• Pozostanie w  domach osób 
z objawami gorączki, kaszlu czy 

zakatarzenia, a także starszych, 
przewlekle chorych i z obniżoną 
odpornością organizmu.

• Unikanie dotykania dłońmi 
twarzy, a zwłaszcza oczu, nosa 
i ust, a w przypadku potrzeby 
kichnięcia — zasłanianie nosa 
i ust łokciem zamiast dłonią.

• Zachowanie szczególnej ostroż-
ności podczas odwiedzin dusz-
pasterskich i diakonackich u osób 
starszych oraz zaniechanie takich 
odwiedzin przez osoby z  po-
dejrzeniem zainfekowania oraz 
przybyłe niedawno z zagranicy.

• Wyposażenie zborów w płyny 
dezynfekujące do rąk, mydło 
i wyłącznie papierowe jedno-
razowe ręczniki do rąk. Umiesz-
czenie w toaletach i łazienkach 
instrukcji dokładnego mycia rąk.

• Poddanie się co najmniej dwuty-
godniowej kwarantannie przez 
osoby, które wróciły z zagranicy, 
i w tym czasie zrezygnowanie 
przez nie publicznych wystąpień 
w zborach.

Zaapelowano też o  modlitwy 
za  chorych, zainfekowanych 

wirusem i osoby starsze. „Módl-
my się o mądre decyzje władz 
naszego państwa, siłę, zdrowie 
i  wytrwanie dla  pracowników 
służb medycznych i wszystkich 
zaangażowanych w rozwiązanie 
obecnego kryzysu” — napisano 
w apelu.
Zarząd Kościoła zwrócił też uwagę 
na potrzebę niesienia praktycznej 
pomocy osobom starszym w ich 
domach.
W odpowiedzi na ten apel bardzo 
wiele zborów adwentystycznych 

w Polsce w ogóle zrezygnowa-
ło z  najbliższych nabożeństw 
na rzecz nabożeństw rodzinnych 
w  domach z  wykorzystaniem 
transmisji internetowych. I sta-
ło się to jeszcze przed wejściem 
w życie 14 marca rozporządzenia 
Ministra Zdrowia zakazującego 
zgromadzeń, również religijnych, 
większych niż 50-osobowych.

OPRAC. J.T.

[Opracowano na podstawie materiałów Adwen-
tystycznej Agencji Informacyjnej publikowanych 
na www.adwent.pl].
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Współczesna dietetyka potwier-
dza, że wegetarianizm pozo-
staje najlepszą dietą. Bóg za-

lecił człowiekowi dietę, która składa się 
między innymi z owoców, zbóż i orze-
chów1. Po potopie, kiedy trudniej było 
o roślinny pokarm, Bóg dopuścił spo-
żywanie niektórych gatunków mięsa2, 
ale skutki trwania przy takiej diecie nie 
są dobre.

W naszym kraju spożywa się du-
żo mięsa, niektórzy wręcz rekomen-
dują dietę obfitującą w mięso i tłusz-
cze zwierzęce, wskazując na jej krót-
kotrwałe korzyści. Jeśli jednak chcemy 
poznać długotrwałe rezultaty takiej 
diety, spójrzmy na Eskimosów, któ-
rzy od pokoleń spożywają dużo mię-
sa i tłuszczów zwierzęcych, a mało 
błonnika. Już w młodości występują 
u nich miażdżyca i schorzenia, któ-
re gdzie indziej pojawiają się dopiero 
na starość, a średnia długość ich życia 
jest o kilkanaście lat krótsza od prze-
ciętnej w Kanadzie, jak podają badania 
przeprowadzone w tym kraju. A jeśli 
chcemy zobaczyć długotrwałe efekty 
diety jarskiej, weźmy pod uwagę Hun-
zów w Himalajach, którzy do niedaw-
na prawie wcale nie spożywali mię-
sa, cukru i tłuszczu zwierzęcego. Wie-
lu z nich dożywało 120 lat! Ich dieta 
składała się ze zbóż, owoców, warzyw, 
orzechów, roślin strączkowych, a tak-
że dużych ilości górskiej wody. Leka-
rze nie znaleźli wśród nich ani jedne-
go przypadku raka, wrzodów czy zapa-
lenia wyrostka robaczkowego! Kiedy 
jednak do ich osiedli doprowadzono 
drogę, którą odtąd dowożono mięso, 
rafinowaną mąkę i cukier, wiele się 
zmieniło. Stan zdrowia Hunzów się po-

SZLACHETNE ZDROWIE

Roślinne menu uznane zostało przez Boga za najlepsze 
dla człowieka. Po potopie, gdy nie było jeszcze wegetacji na ziemi, 
Bóg dopuścił mięso, ale tylko niektórych zwierząt. Dlaczego?

MIĘSO CZYSTE I NIECZYSTE 
Rytuał czy nauka?
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gorszył, a przeciętna długość ich 
życia spadła.

Biblijny podział mięsa
Mięso niektórych zwierząt jest 

bardzo szkodliwe. Co ciekawe, Bi-
blia klasyfikuje te zwierzęta jako 
„nieczyste”3. Bóg wykluczył ich 
mięso z diety swoich wyznawców4, 
gdyż pragnie, abyśmy służyli Mu 
długo i efektywnie, wydając dobre 
świadectwo o wierze także swoim 
wyglądem i samopoczuciem.

Niektórzy chrześcijanie sądzą, 
że ów podział miał czysto rytual-
ny charakter. Tak nie jest. Po pierw-
sze, ludzie znali różnicę między mię-
sem zwierząt czystych i nieczystych 
na długo przed Mojżeszem, gdyż już 
Noe wiedział, że ma zabrać do ar-
ki po jednej parze zwierząt nieczy-
stych, a po siedem par z każdego ga-
tunku zwierząt czystych5. Po drugie, 
zasadność tego podziału potwierdzi-
ły empirycznie badania przeprowa-
dzone przez Davida Machta z Uni-
wersytetu Johna Hopkinsa w USA.

 Dr Macht posłużył się metodą fi-
to-farmakologiczną, aplikując rośli-
nom łubinu wyciąg z mięśni zwie-
rząt uznanych przez Biblię za czy-
ste, takich jak jeleń, wół, owca, koza. 
Wyciąg ten, oddziałując na roślinę, 
nie powodował większych szkód 
w porównaniu z wyciągiem z mię-
sa zwierząt nieczystych, takich jak 
świnia, koń czy królik. Mięso tych 
ostatnich zawierało dużo większy 
poziom toksyn i powodowało zaha-
mowanie rozwoju rośliny.

Identyczne doświadczenie prze-
prowadzono z ptakami. Mięso pta-

ków uznanych przez Biblię za czy-
ste (kurczak, gęś, kaczka, indyk, 
przepiórka) nie było zbyt toksyczne, 
natomiast wyciąg z mięsa ptaków 
nieczystych (np. sokół, jastrząb, 
wrona) zatruwał roślinę. Dziś wia-
domo, że drapieżne ptaki często ży-
wią się padliną, czyli rozkładają-
cym się mięsem, dlatego przenoszą 
choroby. Biblijny zakaz spożywania 
takich ptaków jest naukowo uza-
sadniony.

Podobne rezultaty przyniosły 
badania stworzeń wodnych prze-
prowadzone przez zespół Davida 
Machta. Zgodnie z Biblią wszystkie 
wodne organizmy, które nie mają 
płetw i łusek mają być dla człowie-
ka obrzydliwością. Wyciąg z mięsa 
węgorza, krewetek, małży, krabów, 
żab, które Biblia klasyfikuje jako 
nieczyste, był szkodliwy dla rośli-
ny, podczas gdy mięso ryb czystych, 
a więc posiadających łuski i skrze-
la, było praktycznie nieszkodliwe.

Dziś też wiadomo, że wodne 
stworzenia, które żywią się odpa-
dami lub filtrują wodę, są szkodli-
we dla człowieka, gdyż mogą prze-
nosić choroby.

Nie wszystkie zwierzęta sklasy-
fikowane przez Boga jako „nieczy-
ste” to drapieżniki czy stworzenia 
wszystkożerne. Konie czy króliki 
także są nieczyste, ponieważ, jak 
mówi Biblia (pomagając w ich od-
różnieniu), „nie mają rozszczepio-
nych kopyt”. Mimo że ich mięso jest 
spożywane w niektórych krajach, 
badania dowodzą, że zawiera du-
żą ilość wirusów i pasożytów. Mię-

so koni często zawiera salmonellę, 
a króliki są przyczyną szerzenia się 
między innymi tularemii.

Problematyczna 
wizja Piotra

Niektórzy próbują dowodzić, że 
Nowy Testament zezwala na spoży-
wanie mięsa zwierząt nieczystych. 
W tym celu powołują się na wizję, 
jaką otrzymał apostoł Piotr, ignoru-
jąc jej kontekst. Piotr zobaczył „nie-
bo otwarte i jakiś spuszczający się 
przedmiot, podobny do wielkiego 
płótna czterema końcami opadają-
cego ku ziemi. Były w nim wszel-
kie zwierzęta czworonożne, płazy 
naziemne i ptaki podniebne. Zabi-
jaj, Piotrze, i jedz! — odezwał się 
do niego głos. O nie, Panie! Bo ni-
gdy nie jadłem nic skażonego i nie-
czystego — odpowiedział Piotr. 
A głos znowu po raz drugi do nie-
go: Nie nazywaj nieczystym tego, co 
Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy 
razy i natychmiast wzięty został ten 
przedmiot do nieba. Kiedy Piotr za-
stanawiał się, co może oznaczać wi-
dzenie, które miał, przed bramą sta-
nęli wysłańcy Korneliusza, dopy-
tawszy się o dom Szymona”6.

Czego dotyczyła wizja? Otóż 
w tym czasie chrześcijanie wywo-
dzili się wyłącznie z grona wyznaw-
ców judaizmu. Nie byli chętni, aby 
głosić ewangelię innym narodom, 
gdyż uważali je za nieczyste i nie-
godne poznania Bożej prawdy. Bóg 
jednak pragnął, aby chrześcijanie 
poszli z dobrą nowiną także do nie-
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-Żydów. Dał apostołowi Piotrowi wi-
zję, aby nie wzdragał się głosić Sło-
wo Boże w pogańskim domu, gdyż 
nikogo nie należy uważać za nie-
czystego. Apostoł Piotr pojął sens 
tej wizji i udał się do domu setni-
ka rzymskiego Korneliusza, gdzie 
go zaproszono. A kiedy Żydzi czy-
nili mu z tego powodu wymówki, 
„przemówił więc do nich: Wiecie, że 
zabronione jest Żydowi przestawać 
z cudzoziemcem lub przychodzić 
do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że 
nie wolno żadnego człowieka uwa-
żać za skażonego lub nieczystego”7.

Wizja Piotra nie dotyczyła zatem 
jedzenia czy niejedzenia mięsa, lecz 
jak wynika z kontekstu i jego wła-
snych słów, tego, „że nie wolno żad-
nego człowieka uważać za skażone-
go lub nieczystego”.

Przysmak pogan
Zgodnie ze świadectwem Biblii 

nie było i nie jest Bożą wolą, aby 
Jego wyznawcy spożywali pokar-
my nieczyste, w tym wieprzowinę. 
Świadczą o tym następujące werse-
ty Pisma Świętego, w których Bóg 

ukazał taki czyn jako grzech i zrów-
nał jedzenie wieprzowiny ze spoży-
waniem płazów: „Bo Pan sądu do-
konuje ogniem i mieczem swym — 
nad wszelkim ciałem, tak iż wielu 
będzie pobitych przez Pana. Ci, któ-
rzy się poświęcają i oczyszczają, by 
wejść do ogrodów za innym, któ-
ry już jest w środku, którzy jedzą 
wieprzowe mięso i płazy, i myszy, 
zginą razem — wyrocznia Pana”8.

W tym fragmencie prorok Izajasz 
mówił o czasie sądu Bożego, a więc 
w kontekście powtórnego przyjścia 
Chrystusa. Jego proroctwo z ca-
łą pewnością odnosi się do czasu 
po śmierci Chrystusa na Golgocie. 
Zgodnie ze Słowem Bożym osoby 
lekceważące zalecenia Boga w spra-
wie spożywania pokarmów nieczy-
stych zginą. Nie zrozumiejmy ich 
źle. Nie świadczą one, że Bóg jest 
czyhającym na nasze życie despotą, 
który stawia surowe zakazy i naka-
zy, lecz o tym, że nas kocha, dlatego 
nie jest Mu obojętne nasze fizycz-
ne zdrowie. Bóg pragnie, abyśmy 
się nim cieszyli jak najdłużej, dla-
tego mamy unikać pokarmów, któ-
re nam szkodzą.

Modlitwa oczyszcza 
nieczyste?

Kolejnym tekstem wyjmowanym 
z kontekstu, aby wykazać, że moż-
na jeść wszystko, są słowa aposto-
ła Pawła do Tymoteusza: „Duch zaś 
otwarcie mówi, że w czasach osta-
tecznych niektórzy odstąpią od wia-
ry (…). Zabraniają oni wchodzić 
w związki małżeńskie, [nakazują] 
powstrzymywać się od pokarmów, 
które Bóg stworzył, aby je przyj-
mowali z dziękczynieniem wierzą-
cy i ci, którzy poznali prawdę. Bo 
wszystko, co Bóg stworzył, jest do-
bre, i niczego, co jest spożywane 
z dziękczynieniem, nie należy od-
rzucać. Staje się bowiem uświęcone 
przez słowo Boże i przez modlitwę”9.

Wielu zatrzymuje się na wer-
secie czwartym, który mówi, że 
można zjeść wszystko, co się spo-
żywa z dziękczynieniem. Podczas 

gdy werset piąty dodaje coś bardzo 
ważnego — że musimy postępować 
w zgodzie ze Słowem Bożym, jeśli 
Bóg ma nas wysłuchać i pobłogo-
sławić pokarm. Czy Bóg może po-
błogosławić to, czego sam zakazał 
i nazwał nieczystym? Czy modlitwa 
oczyści i uczyni zdrowymi szczura, 
wieprzowinę czy arszenik? Nie wte-
dy, kiedy uczynimy to dobrowolnie 
i świadomie.

Kala serce,  
nie żołądek…

Inny fragment Nowego Testamen-
tu to słowa Pana Jezusa: „Nic nie 
wchodzi z zewnątrz w człowieka, 
co mogłoby uczynić go nieczystym; 
lecz to, co wychodzi z człowieka, 
to czyni człowieka nieczystym. 
(…) Nie rozumiecie, że wszystko, 
co z zewnątrz wchodzi do człowie-
ka, nie może go kalać. Bo nie wcho-
dzi do jego serca, lecz do żołądka, 
i wychodzi na zewnątrz, oczyszcza-
jąc wszystkie pokarmy. Mówił bo-
wiem: To, co wychodzi z człowie-
ka, to kala człowieka”10.

W celu poprawnego zrozumie-
nia tej wypowiedzi, musimy zwró-
cić uwagę na kontekst. W pierw-
szych wersetach tego rozdziału 
czytamy o zarzutach faryzeuszy 
pod adresem uczniów Jezusa — 
że nie przestrzegają zwyczaju my-
cia rąk po kontakcie z poganami, 
zanim zasiądą w domu do posił-
ku. Jak z tego wynika, późniejsze 
wersety nie odnoszą się do podzia-
łu zwierząt na czyste i nieczyste, 
lecz do żydowskiego obyczaju my-
cia rąk po kontakcie z poganami, 
których Żydzi uważali za nieczy-
stych. W języku greckim wystę-
puje tu słowo bromata, które ozna-
cza wszelki pokarm, nie tylko mię-
so. Potwierdza to, że nie chodziło 
o spożywanie mięsa zwierząt nie-
czystych, lecz o jedzenie bez rytu-
alnego obmycia rąk. Przy tym war-
to wyjaśnić, że nie chodziło o higie-
nę przed jedzeniem, lecz o rytualne 
zanurzenie opuszków palców w wo-
dzie i strząśnięcie jej. Jezus nie po-

Wizja Piotra —  
by zabijał i jadł 

wszelkie zwierzęta czyste 
i nieczyste — nie dotyczyła 

jedzenia mięsa, lecz jak 
wynika z jego własnych 

słów, aby żadnego człowieka 
nie uważać za skażonego 

lub nieczystego
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pierał tego obyczaju, gdyż nie uwa-
żał pogan za nieczystych.

Czy dziś istnieje 
mięso czyste?

Biblia dopuszcza spożywanie 
mięsa zwierząt czystych. Czytamy 
w niej, że w okresie Starego i Nowe-
go Testamentu ludzie Boży spoży-
wali takie mięso. Czy jedliby je rów-
nież dzisiaj? Niekoniecznie.

W okresie biblijnym mięso było 
dobrze oczyszczone z krwi, czego 
dzisiaj się nie czyni, z wyjątkiem 
rzeźni prowadzonych przez Żydów 
oraz muzułmanów.

W czasach Jezusa i apostołów 
mięso nie było faszerowane stery-
dami, jak to się czyni dzisiaj. Stery-
dy zwiększają masę ciała zwierząt 
do tego stopnia, że gdyby kurcza-
ki żyły o kilka tygodni dłużej niż 
zaplanowana data uboju, ich skó-
ra nie utrzymałaby mięsa rozrasta-
jącego się pod wpływem podawa-
nych im sterydów!

Dawniej karmiono zwierzęta na-
turalną paszą, a teraz dodaje się 
do niej nienaturalne substancje, 
w tym antybiotyki.

Kupując mięso, nie mamy pew-
ności czy pochodzi ze zwierząt czy-
stych, bo zdarza się, że pod pozo-
rem wołowiny sprzedaje się koninę, 
a w kiełbasie można znaleźć rozma-
ite mięso, odpadki, a nawet… pa-
pier toaletowy.

Niegdyś środowisko nie było tak 
skażone jak obecnie, dlatego mię-
so nie zawierało tylu toksyn. W ko-
mórkach mięsnych toksyny odkła-
dają się przez wiele lat, dlatego są 
znacznie bardziej szkodliwe w przy-
padku mięsa niż warzyw i owoców.

Ze względu na te czynniki naj-
lepszą opcją jest znaczne ograni-
czenie spożycia mięsa lub dieta 
jarska. Dr Neal Barnard, napisał 
w książce Foods that Fight Pain (Po-
karmy zwalczające ból), że prote-
iny w rybach, drobiu, innych ro-
dzajach mięsa oraz w jajkach usu-
wają wapń z kości. Także nikotyna, 
kofeina, alkohol czy brak ruchu 

przyczyniają się do utraty wap-
nia. W przeciwieństwie do nich 
pokarm wegetariański zatrzymu-
je wapń w kościach. Dr Caldwell 
Esselstyn przeprowadził badania, 
które wykazały, że choroby układu 
krążenia można odwrócić, dzięki 
zastosowaniu diety jarskiej. W je-
go badaniach wzięli udział ludzie 
chorzy na serce, którzy byli w bez-
nadziejnym stanie i nie mieli już 
innych opcji. Po zastosowaniu ni-
skotłuszczowej diety jarskiej ich 
problemy sercowe zaczęły zanikać. 
W ciągu 12 lat wśród tych pacjen-
tów nie było ani jednego przypad-
ku zawału serca!

Dieta jarska jest źródłem natural-
nie przyswajalnego białka roślinne-
go, nie zawiera cholesterolu, dla-
tego chroni przed miażdżycą i jej 
konsekwencjami. Taka dieta, o ile 
składają się na nią świeże warzywa 
i owoce, dostarcza witamin, soli mi-
neralnych i fitozwiązków, czyli sub-
stancji obecnych w owocach i wa-
rzywach, które są niezbędne w die-
cie każdego człowieka, szczególnie 
w dobie ogromnego zanieczyszcze-
nia środowiska i spożywania prze-
tworzonej żywności.

Wegetariański pokarm jest też 
bogatym źródłem błonnika, który 
występuje tylko w produktach ro-
ślinnych, a ten pozwala na prawi-
dłową pracę przewodu pokarmo-
wego, chroniąc przed rakiem jelita 
grubego. Dieta bezmięsna dzia-
ła alkalizująco, dlatego zmniejsza 
podatność na choroby infekcyjne, 
a także ryzyko chorób serca, nowo-
tworów, nadciśnienia, osteoporozy, 
cukrzycy, reumatyzmu i otyłości. 
Jak dowodzą badania prowadzone 
w wielu ośrodkach na świecie, die-
ta jarska przedłuża życie ludzkie 
średnio o 7-11 lat.

Warto korzystać z wiedzy za-
wartej w Biblii, gdyż pochodzi ona 
od naszego Stwórcy, który wie naj-
lepiej, co jest dla nas dobre, a co nie 
jest. 

ALFRED J. PALLA
1 Rdz 1,29. 2 Rdz 9,4. 3 Kpł 11. 4 Iz 66,17. 5 Rdz 7,2. 

6 Dz 10,9-17. 7 Dz 10,28. 8 Iz 66,15-17. 9 1 Tm 4,1-5. 
10 Mk 7,15-20.
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Wykonanie (czas wykonania: 40 minut)
1. Soczewicę opłukać i ugotować do miękkości w garnku w 3 szklankach wody 

(ok. 20 minut).
2. Na głębokiej patelni przesmażyć na oliwie pokrojoną w kostkę cebulę 

i pokrojony w piórka por (ok. 2-3 minut).
3. Obraną marchew pokroić w talarki, a seler w słupki i dodać do duszącej się 

cebuli i pora. Warzywa lekko posolić oraz dodać pół szklanki wody. Wszystko 
dusić pod przykryciem ok. 10-15 minut. Warzywa powinny być półtwarde 
(lepiej nie dosolić gulaszu, ponieważ później dodajemy ogórki kwaszone, 
które dadzą dodatkową porcję soli).

4. Pod koniec duszenia dodać ugotowaną odcedzoną soczewicę, pokrojone 
w kostkę ogórki, sok pomidorowy, przeciśnięty czosnek oraz przyprawy. 
Kolendrę należy rozkruszyć w moździerzu. Całość jeszcze dusić ok. 8 minut.

5. Gotowy gulasz podawać na gorąco z makaronem bądź ziemniakami lub 
na zimno z chlebem.

Smacznego!

IZABELA LEWOSIŃSKA

Składniki (8 porcji)
1 szklanka soczewicy brązowej 2,00 zł
1 średnia marchew 0,40 zł
pół średniego selera 0,60 zł
1 duża cebula 0,20 zł
pół dużego pora 0,80 zł
3 szklanki soku pomidorowego 2,30 zł
2 ogórki kwaszone 0,70 zł
3 ząbki czosnku 0,30 zł
5 łyżek oliwy z oliwek 1,80 zł
przyprawy:
sól do smaku
przyprawa warzywna w proszku do smaku
2 łyżki sosu sojowego
1 łyżeczka kolendry
1 łyżka suszonego lubczyku
Całkowity koszt: 9,10 zł

SOCZEWICOWY GULASZ
Tłuste, pikantne i syte gulasze mięsne warto zastąpić gulaszem warzywnym. Ma on wiele zalet: jest smaczny, łatwy 
w przygotowaniu i naprawdę niedrogi. Odpowiednia kompozycja warzyw oraz dodatek soczewicy stworzy gulasz 
o wspaniałym smaku, a soczysty kolor marchwi od razu pobudzi nasz apetyt. Soczewica, uprawiana już w starożytnym 
Rzymie i nazywana pokarmem ubogich, dzisiaj wraca do łask ze względu na odżywcze i smakowe walory. Nasiona soczewicy 
są barwy zielonej, czerwonej i brązowej. Najsmaczniejsza soczewica ma zabarwienie brązowe i nie ulega tak szybkiemu 
rozgotowaniu jak czerwona, która nadaje się głównie do zupy. Z soczewicy zielonej można przyrządzać pasty i pasztety 
do chleba. Warzywo to jest bardzo dobrym źródłem roślinnego białka, błonnika, który daje nam uczucie sytości, oraz wapnia, 
fosforu, żelaza i witamin z grupy B.



Książka ta wydaje się być potrzebna 
w czasach postępującej sekularyzacji 
życia oraz podawania w wątpliwość 
zasadności wierzeń religijnych. Autor, 
z wykształcenia teolog i psycholog oraz 
długoletni nauczyciel akademicki, jest 
pilnym obserwatorem i analitykiem 
współczesności. Interesują go sprawy 
religijne i moralne, a także zagadnienia 
społeczne. Na ważne sprawy świata pa-
trzy z perspektywy człowieka wiary, du-
chownego, wrażliwego humanisty, sto-

jącego na gruncie biblijnego skrypturyzmu oraz wiary w Boga jako 
Pana dziejów. Niezwykle trudne zagadnienia, szczególnie z zakre-
su wiary i moralności, autor przedstawia, posługując się licznymi 
ilustracjami i przykładami, przysłowiami, co czyni treść interesu-
jącą, przystępną i zrozumiałą dla czytelnika.
Stron 383. Cena 33 zł. Wydawnictwo Signa Temporis.

Zamówienia prosimy kierować pod adresem: Dział Handlowy  
Wydawnictwa „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8/3, 00-366 Warszawa,  
tel. 22-331-98-00, e-mail: kontakt@znakiczasu.pl,  
księgarnia internetowa: sklep.znakiczasu.plPOLECAJĄ

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

Stary Testament to jeden z najstar-
szych zbiorów tekstów religijnych, 
a zarazem zapis dziejów starożytnej 
Palestyny oraz starożytnego Wscho-
du. Książka Prorocy i królowie stano-
wi niezwykle interesujący wgląd w bi-
blijną historię dawnego Izraela od cza-
sów króla Salomona (X w. p.n.e.) aż 
do okresu tuż po niewoli babilońskiej 
(V w. p.n.e.). Jest to także fascynują-
ce studium charakterów przywódców 
i proroków, m.in. Salomona, Achaba, 

Jeremiasza, Eliasza czy Elizeusza. Autorka kładzie nacisk na wiel-
kie i ponadczasowe nauki moralne, ukazując je na tle triumfów, 
upadków i reform narodu wybranego. Ukazanie się tej publikacji 
bezsprzecznie stanowi cenny wkład w poznanie historii ludu, któ-
rego losy nie pozostały bez wpływu na obraz dzisiejszego świata.
Stron 409. Cena 38 zł. Wydawnictwo „Znaki Czasu”.
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