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Wstęp

„Powiedział im przypowieść: »Spójrzcie na fi-

gowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie,

że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już

blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszyst-

kie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest króle-

stwo Boże«” (Łk 21,29-31).

Był w świetnej formie — nadzwyczaj spraw-

ny fizycznie mimo skończonych siedemdziesięciu

lat. Mężczyzna z brodą, o siwych włosach i ła-

godnym wyrazie twarzy szedł żwawo przed sie-

bie. Wyglądał jak kochający dziadek, który wybrał

się z wizytą do wnuków, by zanieść im prezenty.

Tak mógłby pomyśleć ktoś, kto ujrzałby go przy-

©
 i

st
o

c
k

p
h

o
to

/P
a

w
e

l 
G

a
u

l



— 7 —

padkiem idącego chodnikiem. Ubrany w ciemny

garnitur, niósł skórzaną teczkę w prawej ręce.

Ale prawda była inna. Ten człowiek nie niósł

żadnego prezentu. W teczce ukrywał bombę —

bombę informacyjną. Sensacyjna wiadomość,

którą zamierzał przekazać, miała wstrząsnąć opi-

nią publiczną na całym świecie i wzbudzić licz-

ne kontrowersje. Gdy ta zdumiewająca informa-

cja się rozniosła, wielu ludzi uznało, że starszy pan

zwariował. Inni doszli do wniosku, że chce być

sławny za wszelką cenę. Tak czy inaczej, Ame-

rykanin Ernie Chambers, członek senatu stanu

Nebraska, był znany jako doświadczony i kłótli-

wy polityk, niepowściągliwy w swych wypowie-

dziach.

Tego ranka, 14 września 2007 roku, senator

Chambers udał się do siedziby sądu hrabstwa Dou-

glas i złożył pozew przeciwko Bogu. Zażądał

w nim, by Wszechmogący zaprzestał szerzenia

przerażenia w świecie.

W złożonym przez siebie pozwie ten afroame-

rykański niedoszły adwokat oskarżył Boga o po-

wodowanie „straszliwych powodzi, potwornych

trzęsień ziemi, potężnych huraganów, przerażają-

cych cyklonów, plag szkodników, dotkliwych klęsk

głodu, wyniszczających suszy, ludobójczych wo-

jen, defektów płodów i tym podobnych nie-

szczęść”. Stwierdził, że Wszechmogący jest odpo-

wiedzialny za „gigantyczne katastrofy powodują-

ce wysoką śmiertelność oraz zagładę lub zastra-

szanie milionów mieszkańców ziemi, w tym nie-
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winnych dzieci i starców, nie wykazując przy tym

ani odrobiny miłosierdzia i nie mając względu

na osobę”1. Następnie zażądał od sądu orzecze-

nia nakazującego Bogu zaprzestania tej działalno-

ści i ustąpienia ze stanowiska.

Choć pozew Chambersa przeciwko Wszech-

mogącemu może się wydawać dziwaczny i don-

kiszotowski, wskazuje na co najmniej dwa fakty

— brak szacunku współczesnych ludzi dla Boga

i, co ważniejsze, niepokój milionów ludzi spowo-

dowany przerażającymi wydarzeniami na świe-

cie. Naprawdę dziwne rzeczy dzieją się na naszej

planecie.

W żadnym wcześniejszym okresie dziejów nie

występowały tak liczne katastrofy naturalne — jed-

na po drugiej — w tak krótkich odstępach cza-

su. Niektóre z nich zrównały z ziemią całe mia-

sta i pochłonęły setki tysięcy ofiar. Według donie-

sień oenzetowskiego Międzyrządowego Zespołu

ds. Zmian Klimatu, jeśli globalne ocieplenie bę-

dzie postępować w obecnym tempie, jedna

czwarta gatunków roślin i zwierząt na ziemi zgi-

nie do roku 2050. Ten sam raport2 zapewnia nas,

że jeśli cały lód w Antarktyce stopnieje, poziom

morza podniesie się o około 61 m. Musi to brzmieć

przerażająco, zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie,

1 Http://www.ketv.com/news/14133442/detail.html.
2 Zob. Climate Change 1995. The Science of Climate Change. Con-

tribution of Working Group I to the Second Assessment Report

of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge

1996.
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że podniesienie poziomu morza tylko o 6 m spo-

woduje powódź w Londynie, Nowym Jorku

i większości nadbrzeżnych miast świata.

Nie możemy już dłużej lekceważyć takich in-

formacji. Pozew senatora Chambersa może się wy-

dawać absurdalny, ale ma wiele wspólnego z nie-

pokojem, o którym mówimy.

Zjawiska atmosferyczne zagrażające bezpie-

czeństwu planety są po prostu zatrważające. Czy

ma się wydarzyć coś, czego ludzkość już nie bę-

dzie w stanie opanować? Jeśli nie, to jak mamy

wyjaśnić tak liczne katastrofy naturalne, tak wiele

cierpienia i rozpaczy? Jak mamy zrozumieć po-

wodzie, trzęsienia ziemi, pożary spowodowane

długotrwałą suszą, gwałtowne wybuchy wulka-

nów i huragany? Jak mamy stawić czoło wszech-

obecnemu przerażeniu, zniszczeniom i śmierci?

A co z egzystencjalnym niepokojem, jaki ludzie

odczuwają niezależnie od sytuacji na świecie?

Jak mamy wyjaśnić fakt, że tak wielu ludzi, nie

przejawiając nawet odrobiny litości i dobroci,

niszczy życie swoje i innych? Na przykład, jak

istota ludzka, mająca rzekomo najwyższy poziom

inteligencji, może uwiązać pięciolatka za nogi

do samochodu i ciągnąć po ziemi, by go w tak

bestialski sposób uśmiercić? Jak ktoś, kto uważa

się za człowieka, może porwać dziecko, by je

w obrzydliwy sposób wykorzystywać seksualnie,

a potem sprzedawać fotografie i filmy z tego

zbrodniczego procederu, nazywając to dziecięcą

pornografią?! Co działo się w głowie studenta uni-
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wersytetu, który w sali wykładowej otworzył ogień

z karabinu maszynowego do swoich koleżanek

i kolegów, a potem odebrał sobie życie? Co spra-

wia, że współczesna młodzież wydaje miliardy

rocznie na narkotyki, nabijając portfele i konta

bankowe przedstawicieli świata przestępczego?

Czego tak naprawdę szukają młodzi ludzi i wciąż

nie znajdują? Dlaczego robią takie rzeczy, wiedząc,

że prędzej czy później doprowadzą ich one

do śmierci? Coś jest naprawdę nie w porządku

w ludzkich głowach. Pociąg życia wykoleił się

i bez żadnej kontroli zsuwa się w dół zbocza,

w przepaść.

Ta książka odsłania kulisy wydarzeń w świecie.

Wbrew pozorom wszystkie przerażające zjawiska

występujące w przyrodzie i czyny ludzkie mają ra-

cjonalne wyjaśnienie. Natura wymykająca się spod

kontroli, upadek człowieczeństwa, bezsensowne

wojny, katastrofy, klęski głodu i epidemie to tylko

widzialna część tego, co dzieje się na świecie.

Za zasłoną tych pozornie oderwanych od siebie

wydarzeń nadchodzi coś niepojętego. Mimo że nie-

widzialne i niesłyszalne — jest rzeczywiste. Choć

współczesny świat tego nie pojmuje, pewna księ-

ga przepowiedziała to przed wiekami.

Jezus powiedział: „Od figowca uczcie się

przez podobieństwo. Gdy jego gałązka nabrzmie-

wa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że

zbliża się lato. Tak samo i wy, gdy ujrzycie to

wszystko, wiedzcie, że [to] blisko jest, u drzwi”

(Mt 24,32-33).
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Co takiego się zbliża? Co Chrystus miał na my-

śli, gdy wypowiedział te słowa? Odpowiedź na te

pytania zmieni bieg dziejów. Z pewnością zmie-

ni też twoje życie i losy tych, których kochasz.

Punkt kulminacyjny nadchodzącego wydarzenia

będzie rozstrzygający w dziejach wielkiego boju

toczącego się od tysiącleci. Przeczytaj tę książkę,

a zrozumiesz wszystko.
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Rozdział 1

Jaki będzie znak

Twego przyjścia?

„Gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli

do Niego uczniowie i pytali na osobności:

— Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie

znak Twego przyjścia i końca świata?” (Mt 24,3).

Zbliżała się najważniejsza chwila, decydująca

godzina, gdy Jezus — Król królów i Pan panów,

Stwórca wszechświata, Pan nieba i ziemi — miał

się zniżyć do głębin upokorzenia. Przybity

do krzyża, przeznaczonego dla najgorszych
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zbrodniarzy, miał zapłacić okup za ludzkość. Ceną

była Jego śmierć. Przelewając swoją krew, miał

uratować ludzkość z mocy śmierci.

Gęste chmury przygnębienia i cierpienia zbli-

żały się do uczniów Chrystusa jak posłaniec klę-

ski. Jednak oni tego nie odczuwali. Być może my-

śleli zbyt ludzkimi kategoriami, by pojąć sprawy Du-

cha. Jednak Mistrz dobrze wiedział, jaka godzina

nadchodzi. Chociaż niebawem miały Go ogarnąć

rozpacz i męka, nie chciał, by oni cierpieli. Umiło-

wał ich niepojętą i nieskończoną miłością. Jak miał

im uświadomić, iż powinni przygotować się na to,

co miało się wkrótce wydarzyć?

W biblijnym sprawozdaniu czytamy: „Po wyj-

ściu Jezusa ze świątyni podeszli do Niego ucznio-

wie, aby Mu pokazać budowle świątyni” (Mt 24,1).

Powiedzieli:

— „Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie

budowle!” (Mk 13,1).

Wkrótce miało być rozstrzygnięte wieczne

przeznaczenie ludzkości, a uczniowie Chrystusa

myśleli tylko o tym, co materialne — tym razem

o budynkach świątyni.

Ludzki umysł łatwo daje się oczarować tym,

co może poznawać przez zmysły. Uczniowie wi-

dzieli świątynię. Mogli dotknąć wyszlifowanych

bloków marmuru, podziwiać złote zdobienia

i ogromne kolumny.

Od tamtych czasów minęło dwadzieścia stu-

leci, a ludzie nadal fascynują się tym, co mogą

doświadczyć swymi zmysłami. Duchowy wymiar
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życia wydaje się ulotny. Kolejny raz zbliżamy się

do decydującego momentu w dziejach ziemi.

Kulminacyjny punkt wydarzeń, ledwie widoczny

na horyzoncie, wydaje się ginąć w cieniu — nie

dociera do ludzkiej świadomości. Koniec szybko

się zbliża, ale podobnie jak niegdyś uczniowie nie

myślimy nawet o tym. Cała nasza uwaga jest sku-

piona na sprawach, które zauważamy fizycznym

wzrokiem — na wojnach, okrucieństwie, trzęsie-

niach ziemi, huraganach, globalnym ociepleniu,

problemach bytowych i niesprawiedliwości, któ-

ra objawia się na każdym kroku. Te zjawiska wy-

pełniają całe nasze pole widzenia. Jednak nie poj-

mujemy ich znaczenia, bo nasz wzrok duchowy

nie jest wykorzystywany. Tak więc poszukujemy

doraźnych, ludzkich rozwiązań, by rozproszyć czar-

ne chmury.

Odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów musia-

ła ich wprawić w konsternację:

— „Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powia-

dam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu,

który by nie był zwalony” (Mt 24,2).

Uczniowie usłyszeli słowa Mistrza i doszli

do wniosku, że gdy ta wspaniała budowla pew-

nego dnia legnie w gruzach, to zapewne w wy-

niku kataklizmu, jaki będzie towarzyszył końcowi

świata. W ich zrozumieniu nie mogło być inaczej.

Ponieważ Jezus mówił im o swoim powtórnym

przyjściu, doszli do wniosku, że to właśnie wtedy

— przy końcu świata — świątynia zostanie znisz-

czona.
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Myśl o zburzeniu świątyni była niezwykle bo-

lesna dla uczniów Chrystusa. Poczuli się zranieni

tak głęboko, iż nie umieli tego wyrazić. Wszystkie

ich życiowe plany dotyczące Jezusa skupiały się

na nadziei zrzucenia znienawidzonego jarzma

rzymskiej okupacji i poprowadzeniu narodu izra-

elskiego do zwycięstwa nad wrogami. A oto te-

raz Zbawiciel mówił im, że świątynia, która była

ich wielką dumą, legnie w gruzach.

Uczniowie porzucili wszystko, by pójść za Je-

zusem. Uważali Go za swojego Pana. Teraz zaś

Mistrz mówił im o śmierci i zniszczeniu. Choć

bardzo chcieli to zrozumieć, nie potrafili pojąć sen-

su Jego słów.

Tego smutnego popołudnia schodzili do doli-

ny, którą płynął potok Cedron, jakby szli doliną

śmierci. Był to milczący i poważny pochód.

To, co Jezus im powiedział, nie przestawało ich

dręczyć, ale nie mieli odwagi wypytywać Go

w drodze.

Gdy wspinali się na zbocze Góry Oliwnej, czuli

się zakłopotani. Gdy usiedli na górze, wrócili

do tematu zniszczenia świątyni, wyjawiając Mi-

strzowi swoje obawy i wątpliwości:

— „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie

znak Twego przyjścia i końca świata?” (Mt 24,3).

Wówczas Pan zaczął im kreślić zarys sytuacji

w świecie w czasach poprzedzających Jego po-

wtórne przyjście. Mówił im o wojnach, zagroże-

niach konfliktami, trzęsieniach ziemi, fałszywych

mesjaszach i przyszłych prześladowaniach.
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Jezus miał szczególne przesłanie dla swoich

uczniów. Mieli oni doświadczyć rzymskiej wście-

kłości, gdy za czterdzieści lat świątynia i miasto

zostaną zniszczone przez armię najeźdźcy. Część

znaków wymienionych w 24. rozdziale Ewangelii

Mateusza odnosi się do tego, co miało się stać

przed zniszczeniem świątyni i Jerozolimy. Jednak

Chrystus miał przesłanie także dla nas, gdyż mówił

o tym, co się wydarzy przed końcem świata.

Podobnie jak w czasach Jezusa, tak i dziś lu-

dzie powinni czytać między wierszami, by dostrzec

duchową rzeczywistość znajdującą za przerażają-

cymi wydarzeniami naszych czasów i zrozumieć

ich znaczenie. Znaki powtórnego przyjścia Chrystu-

sa przedstawione w Biblii są jak wierny opis tego,

co dzieje się dzisiaj. Są obrazem współczesnego

świata z toczącymi się w nim zmaganiami i ludz-

kością zdaną na szaleństwo przyrody, która zacho-

wuje się jak zbuntowana bestia, nie mogąc dłużej

znieść uciążliwej niewoli człowieka.

W kolejnych rozdziałach książki opisane zosta-

ły zjawiska występujące we współczesnym świe-

cie — wydarzenia mające następować coraz czę-

ściej, w miarę zbliżania się końca. Jest to niecier-

piące zwłoki przesłanie. Jednak jest to także prze-

słanie nadziei — zapowiedź nowej przyszłości

i nowego świata.

Nasza planeta jest jakby spowita nieprzenik-

nioną ciemnością. Ogarnia nas przerażający, zło-

wrogi cień. Jednak fakt ten niesie także pociechę,

gdyż jest wyraźnym dowodem, iż przyjście Króla
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królów jest bliskie. Wkrótce nastanie poranek

chwały. Doświadczenie uczy, że po największej

ciemności musi nastąpić świt. Zatem ciemność,

która nas otacza, powinna także skłaniać nas

do rozbudzania nadziei.

Z doświadczenia wiem, jak cenna jest nadzie-

ja. Potrzebowałem jej pewnej nocy, gdy zabłądzi-

łem w dżungli. Szedłem cały dzień i opadłem

z sił. Indiański przewodnik, który był ze mną,

uznał, że najlepiej będzie przenocować na brze-

gu rzeki:

— Jutro będzie nowy dzień — powiedział. —

Nabierze pan sił. Nie ma sensu wędrować

w ciemnościach.

Zatrzymaliśmy się więc. Ciemność wydawała

się napełniać nawet powietrze, którym oddycha-

łem. Czułem, jakby ocierała się o moją skórę.

Każdy doświadcza takich nocy, gdy ogarnia go

przygnębienie i smutek. Jan od Krzyża, szesna-

stowieczny hiszpański poeta mistyczny, nazwał je

ciemnymi nocami duszy. Tamta noc w dżungli

była taką nocą dla mnie — ciągnącą się w nie-

skończoność.

Nie mogłem spać. Odgłosy nocy i panująca

ciemność przerażały mnie. Około godziny czwar-

tej czy piątej nad ranem zapytałem przewodnika:

— Czy ciemność jeszcze bardziej się nasiliła,

czy tylko odnoszę takie wrażenie?

— To nie jest tylko pańskie wrażenie — powie-

dział. — Noc rzeczywiście stała się ciemniejsza.

To znaczy, że wkrótce wzejdzie słońce.
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I tak się stało. Dziesięć minut później ujrzałem

pierwsze promienie słońca, a wkrótce potem całe

słońce wyłoniło się zza horyzontu. Gdy ujrzałem

jego złote promienie oświetlające moją twarz, wie-

działem, że jestem bezpieczny.

Noc świata staje się coraz ciemniejsza. Roz-

pacz, ból i śmierć otaczają nas ze wszystkich

stron. Chwilami wydaje się, że wszystko jest już

stracone. Ale nie jest. Noc tego świata wkrótce się

skończy. Blask nowego dnia pojawi się na hory-

zoncie.

Choć wciąż czekamy na powtórne przyjście

Jezusa w chwale, On jest przy nas przez cały czas.

Przez Ducha Świętego mówi:

— Trwaj przy Mnie. Ufaj Mi, że będę z tobą

w godzinie ciemności.

Co zrobisz? Czy przyjmiesz Jego zaproszenie?
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Rozdział 2

Wojny oraz odgłosy

i pogłoski wojenne

„Kiedy więc usłyszycie o wojnach i odgłosy wo-

jenne, nie trwóżcie się! To musi się stać, ale to

jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród

przeciw narodowi i królestwo przeciw króle-

stwu (...). To jest [dopiero] początkiem bole-

ści” (Mk 13,7-8).

Chłopiec ze strachem patrzył na mężczyznę

w czarnym kapturze. Broń wycelowana w jego

głowę przyprawiała go o przerażenie i drżenie.

Nie miał nawet odwagi spojrzeć na naczynie

z żółtym płynem, które mężczyzna trzymał w le-

wej ręce. Wreszcie zaczął płakać. Co innego może

zrobić sześciolatek w tak trudnym położeniu?
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— Wypij to albo cię zabiję!

Głos mężczyzny brzmiał groźnie. Iwan nie miał

innego wyjścia, jak tylko wypić własny mocz.

Jakimi słowami moglibyśmy skomentować

taką scenę? Cokolwiek powiemy, będzie za ma-

ło dosadne. Większość z nas woli udawać, że ta-

kie zdarzenia nigdy nie miały miejsca. Być może

w ten sposób próbujemy pokonać zakłopotanie

spowodowane świadomością, że my także jeste-

śmy ludźmi i że wielu podobnych do nas znik-

czemniało tak bardzo, że nie zasługuje nawet

na miano zwierzęcia.

Stało się to w środę 1 września. Wielki zegar

na centralnym budynku szkoły podstawowej

wskazywał godzinę 9.40. Był to typowy letni pora-

nek. W szkole uczniowie, nauczyciele i rodzice

przygotowywali się do przedstawienia programu

zatytułowanego Święto nauki.

Nagle rozległy się strzały, a po nich przekleń-

stwa, groźby i odgłosy uderzeń. Po kilku chwilach

trzydzieścioro dwoje mężczyzn i kobiet opanowa-

ło szkołę. Następnie wzięli jako zakładników 1300

osób — dzieci, rodziców i nauczycieli1.

Napastnicy zagonili zakładników do sali gim-

nastycznej i zaczęli rozmieszczać silne ładunki

wybuchowe, żeby zabezpieczyć się przed ewen-

tualnym atakiem wojsk rządowych. Siły specjalne

1 Zob. José Eduardo Varela, O masacre dos Inocentes, w: Revista

Veja, 12 IX 2004.
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szybko otoczyły szkołę, gotowe ruszyć do walki

przy pierwszej nadarzającej się okazji. Zakładni-

cy, którzy przeżyli, nigdy nie zapomną tamtych

trzech dni spędzonych w niewoli terrorystów.

W ich spokojnej zazwyczaj szkole rozpoczął się

konflikt zbrojny. Jezus powiedział dawno temu:

„Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen”

(Mt 24,6). To miał być jeden ze znaków poprze-

dzających Jego powtórne przyjście.

Początkowo napastnicy nie stawiali żadnych

żądań. Zagrozili jednak zabiciem dwudziestu za-

kładników za każdym razem, gdy siły specjalne

choćby zranią któregoś z członków ich grupy. Ich

dowódca oznajmił przedstawicielom prasy, że nie

da dzieciom nic do jedzenia ani do picia. Dzieci

opowiadały później, że gdy prosiły o wodę, terro-

ryści kazali im pić własny mocz.

Piątek 3 września był upalny. Dzieci z trudem

oddychały w zamkniętej sali gimnastycznej. Nikt

nie przewidział zbliżającej się tragedii. (114 dni

później wydarzy się inna tragedia, która wstrząśnie

światem. Katastrofalne tsunami zmiecie z po-

wierzchni ziemi całe miasta i pochłonie 300 tys.

ofiar).

Świat w napięciu oczekiwał na to, co się wy-

darzy. Nagle nastąpił wybuch. Rozpaczliwe krzy-

ki napełniły salę gimnastyczną. Siły specjalne sko-

rzystały z paniki i ruszyły, by odbić zakładników.

Rozległy się strzały, polała się krew, padli zabici.

Zapanowało przerażenie i rozpacz. Okupacja

szkoły zakończyła się. W wyniku szturmu wojsk
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rządowych 376 osób zostało zabitych, a ponad

700 odniosło rany.

Ta tragedia była tylko jedną z kropel we wzbie-

rającej rzece. Ludzie walczą między sobą i zabi-

jają się nawzajem niemal bez powodu. Gdy pisa-

łem te słowa, środki masowego przekazu podały

informację o trzech mężczyznach, którzy napadli

na ciężarną kobietę. Spieszyli się gdzieś, a ona

stanęła im na drodze. Nie usunęła się w porę.

Czas, który spędzili na biciu jej, był dużo dłuższy

od tego, który poświęciliby, by ją przepuścić

i pójść dalej swoją drogą.

Zaczęliśmy się przyzwyczajać do życia w kli-

macie ciągłej wrogości. Jedna z toczących się

właśnie wojen już kosztowała życie tysięcy niewin-

nych ludzi, a przecież nie mieli oni nic wspólne-

go z politycznymi interesami, w imię których ów

konflikt się toczy. Początkowo wszyscy uważnie

śledzili losy tej wojny. Teraz, choć nadal podczas

niej giną dziesiątki ludzi każdego dnia, przestali-

śmy się tym interesować. Walki zbrojne i śmierć

stały się czymś tak zwyczajnym, iż mało kto jesz-

cze zwraca na nie uwagę.

Dzisiaj nie wiadomo, kto może mieć przy so-

bie bombę. Wróg podobno jest wszędzie, a jed-

nocześnie nie wiadomo gdzie. Wszyscy muszą

się bać.

Kiedyś, gdy leciałem samolotem, pasażer obok

mnie zapytał:

— Czy wojny nie toczyły się zawsze, odkąd lu-

dzie pojawili się na ziemi? Czy Kain nie zabił Abla?
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Jak więc wojny i pogłoski wojenne mogą być zna-

kiem powtórnego przyjścia Chrystusa?

To prawda, że odkąd grzech zapanował na zie-

mi, ludzie żyją w atmosferze nieustannej wojny.

Jest to efekt ich własnych wewnętrznych walk —

nieporozumień i nieszczęść, wyobcowania od Bo-

ga. Jednak nigdy w dziejach ludzkości nie było tak

wielu napięć, konfliktów i przemocy jak obecnie.

W minionym stuleciu światem wstrząsnęły

dwie wojny światowe. Do tamtego czasu ludz-

kość nie doświadczyła takich zniszczeń. Podczas

I wojny światowej zginęło 10 mln ludzi, a pod-

czas II wojny światowej — 55 mln. W sprawoz-

daniu radiowym z Hiroszimy po wybuchu bom-

by atomowej w 1945 roku William Ripley powie-

dział:

— Stoję w miejscu, w którym zaczął się ko-

niec świata.

Jednak te wojny nie były znakiem końca. Je-

zus powiedział: „Będziecie słyszeć o wojnach

i odgłosy wojen; baczcie! Nie trwóżcie się tym!

To (wszystko) musi się stać, ale to jeszcze nie ko-

niec” (Mt 24,6).

Nastrój wojny, panujący dzisiaj, jest częścią na-

szego życia. Nie jest on wywołany tylko między-

narodowymi konfliktami. Obecnie na stabilność

większości krajów osłabiająco wpływają konflik-

ty wewnętrzne. Wojny międzynarodowe stają się

wyjątkiem. Z 56 ważnych konfliktów zbrojnych

w minionej dekadzie tylko trzy były konfliktami

międzynarodowymi. Pozostałe to konflikty we-
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wnętrzne, choć w 14 z nich po jednej ze stron

interweniowały obce wojska2.

Z drugiej strony, choć wojny między bogatymi

krajami dominowały w pierwszej połowie XX wie-

ku, większość współczesnych konfliktów zbrojnych

rozgrywa się w najbiedniejszych państwach świa-

ta. Kraje, które nawet nie mogą wyżywić swoich

mieszkańców, wydają ostatnie środki finansowe

na zbrojenia, by walczyć z własnymi obywatelami3.

Badania prowadzone przez specjalistów wska-

zują, że istnieje określony związek między konflik-

tami zbrojnymi a głodem na świecie. Jeden pro-

blem prowadzi do drugiego. Gospodarcze zaco-

fanie, katastrofy naturalne i wojny skazują milio-

ny ludzi na nędzę i głód4.

W naszych czasach wiele krajów cierpi wskutek

walk prowadzonych przez oddziały partyzanckie.

Wojna domowa toczy się zazwyczaj w wiejskich

okolicach, gdzie bezbronni rolnicy cierpią ze stro-

ny partyzantów. Tak oto zło dotyka najmocniej tych,

którzy są za nie najmniej odpowiedzialni.

Walki partyzanckie zakłócają uprawę roli, co

skazuje mieszkańców wsi na głód. Ponadto par-

tyzanci rabują żywność i inwentarz. Przemieszcza-

2 Zob. Sigrun Mo/gedal, The Economics of Civil War. Raport ten

przedstawiony został przez norweskiego ministra spraw zagra-

nicznych (2001) podczas zorganizowanej w Oslo przez Bank

Światowy Conference on Economics and Politics of Civil War.
3 Zob. tamże.
4 Zob. Rome Declaration on World Food Security: World Food

Summit Declaration and Plan of Action, FAO, 10-13 VI 2002.
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nie się wojsk nie pozwala rolnikom spokojnie pra-

cować na roli i ogranicza możliwość transporto-

wania i sprzedaży produktów rolnych.

Strony konfliktu zmuszają młodych ludzi, by

wstępowali do oddziałów zbrojnych, wskutek

czego brakuje rąk do pracy. To prowadzi do zu-

bożenia społeczeństwa, nędzy i głodu, które utrzy-

mują się długo po ustaniu konfliktów zbrojnych.

Co może zrobić kraj, którego majątek został znisz-

czony, osoby zdolne do pracy zginęły, pozostała

ludność została zmuszona do opuszczenia do-

mów celem ratowania życia, a wskutek działań

wojennych doszło do skażenia środowiska5?

Straszliwym zagrożeniem są zakładane

w wiejskich okolicach miny, które zabijają i oka-

leczają wielu rolników, a pozostałych zniechęcają

do uprawy ziemi przez wiele lat po ustaniu walk.

Po zakończeniu II wojny światowej wielu lu-

dzi sądziło, że na świecie zapanuje wreszcie po-

kój. W tych latach sprzedaż broni zmalała o 37%,

a ludzie mówili o ogólnoświatowym pokoju

i zgodzie6.

5 Według danych Banku Światowego, opublikowanych w 2000

roku, od 1989 roku ponad 4 mln osób zginęło w wyniku kon-

fliktów zbrojnych, a 37 mln musiało uciekać, by uratować życie.

Miny lądowe zbierają żniwo ponad 25 tys. ofiar rocznie, hamu-

jąc odbudowę i rozwój wielu krajów.
6 Informacje na temat wydatków na zbrojenia i handlu bronią

uzyskałem z następujących źródeł: Conversion Survey, 2001,

Bonn, International Center for Conversion, 2001; The Military

Balance 2001-2002, International Institute for Strategic Studies;

Data Base of World Military Expenditure and Arms, Arms Con-

trol and Disarmament Agency of the United States.
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Okazało się to utopią! Proroctwo zapowiedzia-

ło, że stan świata będzie się pogarszał: „Kiedy

bowiem będą mówić: »Pokój i bezpieczeństwo«

— tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada”

(1 Tes 5,3). I tak się dzieje. Marzenie o pokoju osta-

tecznie prysło w roku 1988. Od tego czasu wydat-

ki na zbrojenia na świecie rosną w zawrotnym

tempie. Obecnie osiągnęły skandaliczną wysokość

835 mld euro rocznie. To piętnaście razy więcej niż

wszystko, co przeznacza się na pomoc humani-

tarną i wszelką inną pomoc na całym świecie. Co

gorsza, wzrost wydatków na zbrojenia jest najwięk-

szy w najbiedniejszych krajach świata.

Szczególnie w ostatnich latach wzrosły zamó-

wienia w przemyśle zbrojeniowym. Jak na ironię,

pięciu głównych dostawców broni to kraje będą-

ce stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ!

Czy w takiej sytuacji można liczyć na to, że będą

dążyć do pokoju na świecie7?

— Ale ja nic takiego nie czuję — powiedział

mi kiedyś młody człowiek studiujący na uniwer-

sytecie.

Być może i ty, drogi czytelniku, nie czujesz, że

świat jest w stanie wojny, zwłaszcza jeśli miesz-

kasz w bezpiecznym mieście i nie jesteś narażo-

ny na skutki walk partyzanckich. Ale nawet wte-

dy możesz paść ofiarą innego rodzaju przemocy.

Czy wahasz się, by przejść przez park po zmroku,

7 Zob. Juan Carlos Casté, World Food Conference, Rzym 1974, w:

www.catolicismo.com.br.
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choć znajduje się on zaledwie kilka minut spacer-

kiem od twojego osiedla? Czy w twoim mieście

są miejsca, gdzie nie poszedłbyś pieszo nawet

w dzień? Przemoc w miastach to kolejna niekoń-

cząca się wojna, która jest stałym elementem życia

ludzi mieszkających w dużych ośrodkach miej-

skich na całym świecie.

Zwykle myślimy, że współcześnie wojny toczą

się tylko na Bliskim Wschodzie i w górskich re-

gionach świata, gdzie ukrywają się partyzanci. To

prawda, że najgorsza wojna początku XXI wieku

kosztowała życie 226 tys. osób. Podczas samej tyl-

ko inwazji na ten kraj zginęło 11 405 żołnierzy, par-

tyzantów i cywilów.

W innym dużym kraju toczy się cicha wojna

domowa, ledwie zauważana w mediach. Pochła-

nia około 48 tys. ofiar rocznie8. W ciągu pięciu lat

na ulicach tamtejszych miast zginęło 240 tys. lu-

dzi. Przestępczość zorganizowana skutecznie pa-

raliżuje główną metropolię, mordując 20 policjan-

tów dziennie. Uprowadzenia samochodów cięża-

rowych są normą na drogach. W ubogich dziel-

nicach miasta sprzedaż narkotyków odbywa się

w biały dzień, a handel bronią i przemyt kwitną

w najlepsze. Obywatele tego państwa są zastra-

szeni. A jednak oficjalnie kraj „nie jest w stanie

wojny”9.

8 Zob. Violencia: O Qué fazer?, w: http://opiniaopublica.com.br/

interna.php.
9 Tamże.
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Przy średniej liczbie 500 porwań dla okupu

miesięcznie (ponad 16 dziennie) inna wielka me-

tropolia światowa jest uważana za jedno z naj-

bardziej niebezpiecznych miast. W tym mieście

porwania dla okupu kosztują 70 mln dolarów

rocznie, a klasa średnia jest zmuszona do wypo-

sażania swoich samochodów w specjalne zabez-

pieczenia10.

Podobna sytuacja panuje w wielu innych wiel-

kich miastach świata. W minionym roku 4,2 mln

ludzi padło ofiarą zbrodni i przestępstw w jed-

nym tylko mieście! Niewiele mniejsze liczby wy-

kazują statystyki innych wielkich miast. Dla milio-

nów ludzi przemoc na ulicach stała się częścią

ich codziennego życia11.

Widzimy więc, jak każdego dnia spełniają się

słowa Jezusa o wojnach i wieściach wojennych,

bratobójczych konfliktach i bezsensownym nisz-

czeniu dóbr materialnych na każdym kroku. My-

ślący ludzie na całym świecie starają się zrozu-

mieć, co się dzieje, ale nie mogą w tym dostrzec

żadnego sensu.

W 1984 roku prowadziłem wykłady ewangeli-

zacyjne na stadionie narodowym w stolicy Peru,

Limie. 40 tys. ludzi wypełniało stadion każdego

10 Zob. Industria do Secuestro Asola América Latina, w: www.fo-

rumseguranca.org.br.
11 Zob. Situación actual de la delincuencia en México, w:

www.campusanuncios.com/detanuncio-91009X-situacion-

-actual-Madrid.html.
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wieczoru. Pragnęli oni usłyszeć ewangelię —

dobrą nowinę. Miesiąc później otrzymałem list

od partyzanta, którego oddziały zbrojne wyrządzi-

ły wiele krzywdy moim rodakom. Napisał on:

Poszedłem na stadion narodowy nie dlatego,

że byłem zainteresowany tym, co masz do po-

wiedzenia. Dostałem taki rozkaz od dowódcy

oddziału. Jesteśmy wszędzie i mamy oczy

i uszy otwarte. Poszedłem na stadion w ra-

mach służbowych obowiązków. Nie jestem

złym człowiekiem. Po prostu jestem marzycie-

lem. Marzę o wolnym kraju, w którym dzieci

przychodzą na świat w nadziei, że nie będą

skazane na wyzysk i cierpienie. Niestety, aby

zbudować taki kraj, trzeba zburzyć istniejący

porządek społeczny. Myślałem, że aby to uczy-

nić, muszę zapłacić cenę, a ceną tą jest prze-

lew niewinnej krwi. Ale tamtej nocy usłyszałem

od Ciebie o Jezusie. Zrozumiałem, że krew już

została przelana na krzyżu Golgoty. Co mam

teraz zrobić z pamięcią o zbrodniach, jakich

się dopuściłem? Co mogę zrobić z koszmara-

mi nawiedzającymi mnie nocą tak, iż budzę się

z krzykiem, gdy tylko uda mi się zasnąć? Jak

mam wyrzucić z umysłu obraz niewinnych lu-

dzi na kolanach błagających mnie, bym daro-

wał im życie? Dokąd mam się udać z moim

bólem, moją przeszłością i straszliwym cięża-

rem winy?
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Było to rozpaczliwe wołanie wydobywające się

z głębi serca. Co mam zrobić? Dokąd mam pójść?

Pośród zawieruchy, zmagań i cierpienia zapra-

szam cię, byś usłyszał łagodny głos Jezusa:

— „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję

wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech

się nie trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14,27).

W tych czasach wojny, walki, niepokojów

i braku bezpieczeństwa nie ma lepszego zapro-

szenia. Przyjmiesz je? Wybór należy do ciebie.
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Rozdział 3

Fałszywi mesjasze

i fałszywi prorocy

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszy-

wi prorocy i działać będą wielkie znaki i cu-

da, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe,

także wybranych” (Mt 24,24).

Jego ruchy są wyreżyserowane. Wypowiada

się z sposób odważny z domieszką ironii. Na rę-

ku nosi zegarek wysadzany brylantami. Podróżu-

je luksusowymi samochodami i mieszka w rezy-

dencji za 7 mln dolarów. Twierdzi, że jest wciele-

niem Chrystusa. Gdy dziennikarze pytają go, dla-

czego ubiera się w kosztowne garnitury, skoro
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Jezus chodził po ziemi w skromnej tunice i zno-

szonych sandałach, odpowiada:

— Podczas mojego pierwszego przyjścia mia-

łem cierpieć i umrzeć. Teraz przyszedłem powtór-

nie, by panować.

José Luis Miranda, urodzony na Portoryko, ma

na przedramieniu dwa tatuaże zawierające liczbę

666. Twierdzi, że jest jednocześnie Chrystusem i an-

tychrystem, jako że jego nauki różnią się od tych,

które głosił Jezus cierpiący. Miranda twierdzi, że „te-

raz to on jest wcielonym i zwycięskim królem”1.

Nie jest to współcześnie jedyny tego rodzaju

mesjasz. W Kurytybie w Brazylii mieszka 49-let-

ni Luri Thais, były handlarz warzywami. Ubiera się

w białe szaty i nosi czerwony czepiec, a na nim

koronę cierniową. W lewej dłoni trzyma drewnia-

ne berło. Zasiada na tronie i autorytatywnie

oświadcza: „Jam jest Inri Chrystus, syn Boga, wcie-

lenie Jezusa — droga, prawda i życie”2.

Przez jakiś czas ów Inri Chrystus podróżował

po świecie. Wydalony z Anglii, udał się do Fran-

cji. Od kilku lat przebywa w Brazylii.

Tymczasem w dalekim zakątku Syberii w nie-

wielkiej wiosce o wdzięcznej nazwie Dom Ju-

1 Pastor with 666 Tattoo Claims to Be Divine, w: www.cnn.com/

2007/US/02/16/miami.preacher.
2 Profetas ou malucos?, w: www.terra.com.br/istoe/politica/

143729.htm. INRI (łac. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Je-

zus Nazareński, król żydowski) — inicjały umieszczane niekie-

dy na krucyfiksach, przypominające, zgodnie z przekazem bi-

blijnym (zob. Mt 27,37), fakt umieszczenia tego napisu na krzy-

żu Jezusa Chrystusa.
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trzenki łagodny człowiek w białej tunice, o dłu-

gich, brązowych włosach i nieśmiałym, zagadko-

wym uśmiechu twierdzi, że to on jest Chrystusem,

który przyszedł powtórnie, by uratować ludzkość.

Nie mówi tego wszystkim — tylko swoim uczniom.

Jednak są ich tysiące, a czczą go jak prawdziwe-

go Boga. Wierzą, że jest wcieleniem Jezusa. Ser-

giej Torop jest byłym rosyjskim żołnierzem. Nazy-

wa siebie Wisarion i twierdzi, że jest „dawcą no-

wego życia”.

Kevin Sullivan, dziennikarz ze Stanów Zjedno-

czonych, zamieścił w dzienniku Washington Post

wywiad z kilkoma uczniami Wisariona. Sullivana

zaskoczyło to, co mu powiedzieli. Na przykład

Lula Derbina była tłumaczką w Międzynarodo-

wym Czerwonym Krzyżu, a w Wisarionie znala-

zła to, czego szukała przez całe swoje życie: „Cał-

kowicie wierzę, że on jest Jezusem Chrystusem.

Jestem tego tak pewna, jak tego, że oddycham”.

Galina Oszepkowa, lat 54, była świeżo rozwie-

dzioną kobietą z dwojgiem dzieci, gdy ktoś poka-

zał jej film, w którym Wisarion stwierdził, iż po-

wrócił na ziemię, bo ludzie zapomnieli o naucza-

niu sprzed dwóch tysięcy lat. Wyznała: „Poczułam,

że serce mi zabiło, i wiedziałam, że to prawda.

To naprawdę on. On jest drugim wcieleniem Chry-

stusa”3.

3 Russian Orthodoxy and Religious Pluralism: Post-Soviet Cha-

llenges, w: www.cerc.unimelb.edu.au/publications/CERCWP

012003.pdf.
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Jezus zapowiedział pojawienie się fałszywych

mesjaszów jako znak swego powtórnego przyjścia,

ale wydaje się oczywiste, że miał na myśli nie tyl-

ko tych, o których wspomniałem czy nawet setki

innych, którzy pojawili się w przeszłości i będą

się pojawiać w przyszłości.

Mówił także o fałszywych prorokach — lu-

dziach przekonanych, że Bóg posłał ich, by przy-

nieśli natychmiastowe rozwiązanie problemów.

Obiecują oni cudowne uzdrowienia i powodzenie

materialne. Wielu z nich twierdzi, że błogosławień-

stwa są zarezerwowane dla tych, którzy mają wiarę

mierzoną ilością pieniędzy, które im przekażą. Tacy

fałszywi prorocy rozmnożyli się w ostatnich latach

— każdego dnia przybywa kilku nowych. Nauczyli

się posługiwać radiem, telewizją i innymi środka-

mi masowego przekazu, by docierać do mas. Nie-

którzy z nich zgromadzili pokaźne fortuny.

Swoje twierdzenia popierają świadectwami lu-

dzi, którzy wyznają, że w ich życiu dokonały się

cuda. Cytują nawet Biblię, by potwierdzić, że „nikt

(...) nie mógłby czynić takich znaków, (...) gdyby

Bóg nie był z nim” (J 3,2).

Oto co Jezus powiedział o nich: „Nie każdy,

kto mówi Mi: »Panie, Panie!«, wejdzie do króle-

stwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mo-

jego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi

w owym dniu: »Panie, Panie, czy nie prorokowa-

liśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy

złych duchów mocą Twego imienia, i nie czynili-

śmy wielu cudów mocą Twego imienia?«. Wtedy
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oświadczę im: »Nigdy was nie znałem. Odejdźcie

ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawo-

ści!«” (Mt 7,21-23).

Jak to możliwe, że ludzie, którzy czynią cuda

i dokonują wspaniałych rzeczy w imieniu Jezu-

sa, mogą nie mieć Jego aprobaty? Odpowiedź jest

w zacytowanych słowach Pana: Nie czynili woli

Ojca. Postępowali na swój sposób, kierując się

swoją wolą.

Tak oto fałszywi prorocy i fałszywi mesjasze

spełniają proroctwo, ale kwestia ta nie dotyczy tyl-

ko zwodzicieli, którzy czerpią korzyści z cudzej

naiwności i fanatyzmu. Gdy Jezus mówił o fałszy-

wych mesjaszach, powiedział, że „czynić będą

wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść

i wybranych” (Mt 24,24 Biblia warszawska). Wy-

brani — ci, którzy przyjęli Boże zaproszenie do po-

rzucenia kłamstwa, zwiedzenia i wszelkiego fał-

szu, aby żyć prawdą — nie dadzą się łatwo zwieść

cudownymi uzdrowieniami czy twierdzeniami, że

ktoś jest wcieleniem Jezusa.

Skoro nawet ci, którzy przyjęli światło prawdy,

mogą zostać zwiedzeni, sprawa jest znacznie po-

ważniejsza, niż mogłoby się nam wydawać. Klu-

czowe jest tu słowo zwieść. Według Jezusa w cza-

sach końca nastąpi zwiedzenie tak trudne do roz-

poznania, tak potężne, iż ulegną mu miliony ludzi.

Kto będzie stał za tym zwiedzeniem i jak do te-

go dojdzie? Biblia daje nam odpowiedź.

W Apokalipsie Jana czytamy, że autorem owe-

go mistrzowskiego zwiedzenia w czasach końca
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będzie sam ojciec kłamstwa, który niegdyś w nie-

bie zwiódł swymi podstępnymi oszustwami trze-

cią część aniołów. Apostoł Jan ujrzał to w wizji:

„Został strącony wielki Smok, Wąż starodawny,

który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą za-

mieszkaną ziemię; został strącony na ziemię,

a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,9).

Zwróć uwagę, iż jedną z cech tej złej istoty jest

to, że zwodzi całą zamieszkaną ziemię. Wyspe-

cjalizowany raczej w zwodzeniu niż przemocy

szatan przekonuje ludzi, by spełniali jego wolę.

Wierzą oni w jego kłamstwa i są przekonani, że

postępują słusznie.

Strategia, którą on się posługuje, by przekonać

tłumy do realizacji swoich planów, jest oparta

na kłamstwach. Jezus opisał zwodziciela jako

tego, który „nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy

w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie

mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44).

Ostatni konflikt, który Apokalipsa Jana nazywa

Har-Magedon, a który rozegra się tuż przed po-

wtórnym przyjściem Chrystusa, nie będzie bitwą

z udziałem armat i rakiet. Nie będzie walką

Wschodu z Zachodem czy socjalizmu z kapitali-

zmem. Ostatnia wojna na ziemi rozegra się mię-

dzy prawdą a kłamstwem, dobrem a złem. Praw-

dziwym miejscem tej bitwy będą ludzkie serca.

Nasz wróg jest z natury kłamcą i będzie usi-

łował zwieść jak najwięcej ludzi w ostatnich

dniach historii świata — w tym także tych najbar-

dziej ostrożnych. Aby to osiągnąć, oczywiście nie
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wystąpi otwarcie. Gdyby to uczynił, nie zyskałby

wielu zwolenników. Apostoł Paweł mówi, że wróg

zakamufluje się skutecznie. „Sam bowiem szatan

podaje się za anioła światłości” (2 Kor 11,14). Sko-

ro podaje się za anioła światłości, to znaczy, że

pojawi się jako duchowa, religijna postać czynią-

ca cuda. W przeciwnym razie nie udałoby się mu

oszukać tak wielu ludzi i nakłonić ich do tego,

by poszli za nim.

Apostoł Paweł opisał sposób, w jaki zwodzi-

ciel będzie usiłował osiągnąć swoje zamierzenia:

„W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chry-

stusa, (...) prosimy was, bracia, abyście się nie dali

zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani

zastraszyć (...). Niech was w żaden sposób nikt

nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki

nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się

człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprze-

ciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest

Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie

w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem”

(2 Tes 2,1-4).

Oto klucz do zrozumienia tej kwestii. Apostoł

stwierdza, że zanim Pan Jezus przyjdzie na zie-

mię, nastąpi odstępstwo i pojawi się człowiek

grzechu. Kim jest ów człowiek grzechu? Czym jest

odstępstwo, o którym mówił apostoł, i kiedy

do niego dojdzie?

Paweł wymienił także inne cechy owego czło-

wieka grzechu. Powiedział, że jest to ten, który się

sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa
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się Bogiem, lub tym, co odbiera boską cześć. Jed-

nak wynosi się on ponad Zbawiciela w dziwny

sposób. Otóż będąc przeciwnikiem Pana, jawi się

zgoła nie jako Jego przeciwnik. Zamiast występo-

wać otwarcie przeciwko Stworzycielowi, udaje

kogoś, kim nie jest, dowodząc, że sam jest Bogiem,

i zasiadając w świątyni Pana. Człowiek grzechu

walczy przeciwko Bogu, udając Boga. Tłumy

wierzą mu, idą za nim i przyjmują jego naukę.

Jednak czyniąc to, popadają w odstępstwo —

bunt przeciwko Panu.

Czy znasz jakąś religijną potęgę w naszych cza-

sach, która przypisuje sobie boską moc? Czy spo-

tkałeś się z religijną instytucją, która twierdzi, że

ma autorytet zmieniać nawet Słowo Boże? To było-

by przerażające, prawda? Gdy spotkasz kogoś, kto

wynosi się ponad wszystkich, mieniąc się wyłącz-

nym reprezentantem Wszechmogącego, możesz

być pewny, że spełniła się ta część proroctwa.

Jezus powiedział, że gdy Jego powtórne przyj-

ście będzie już bardzo bliskie, ujrzymy „»ohydę spu-

stoszenia«, o której mówi prorok Daniel, zalega-

jącą miejsce święte — kto czyta, niech rozumie”

(Mt 24,15). Wyrażenie kto czyta, niech rozumie jest

wtrąceniem. Nie wszyscy zrozumieją. Będzie to za-

leżeć od postawy, z jaką ludzie będą poszukiwać

prawdy. Bóg objawia się tylko tym, którzy pragną

Go znaleźć szczerym i pokornym sercem.

Czym jest owa ohyda spustoszenia, którą prze-

powiedział prorok Daniel? Aby poznać odpowiedź

na to pytanie, musimy sięgnąć do Księgi Danie-
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la, gdzie czytamy o religijnej potędze, która bę-

dzie wypowiadać słowa przeciw Najwyższemu,

wytracać świętych Najwyższego i „postanowi

zmienić czasy i Prawo” (Dn 7,25). Czytamy, że

potęga ta wzniosła się „aż do wojska niebieskie-

go” (Dn 8,10). „Wmówił w siebie potęgę, jaką ma

książę wojsk (...); prawda została powalona

na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawa-

ło” (Dn 8,11-12 Biblia warszawska). Skąd taka nie-

nawiść do prawdy? Gdyż za tą potęgą stoi nie kto

inny jak ojciec kłamstwa. Prawda i kłamstwo są

jak światło i ciemność — nie mogą współistnieć.

Wróg Pana wymyślił nawet fałszywe przykazania,

by odciągnąć ludzi od zachowywania prawdziwe-

go prawa Bożego4. A wszystko to osiągnął, posłu-

gując się swoją ulubioną bronią — zwiedzeniem

i oszustwem.

Zwiedzenie jest kluczowym słowem dla zro-

zumienia planu szatana. Zwiedzenie to nadawa-

nie kłamstwu pozoru prawdy. Jest nakłanianiem

kogoś, by wierzył w coś i był pewny czegoś, co

w rzeczywistości jest kłamstwem. Zatem zwie-

dzenie jest jednoznaczne z wprowadzaniem

kogoś w błąd i kierowaniem na manowce.

W 24. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus czte-

rokrotnie powtórzył ostrzeżenie przed zwiedze-

niem, podkreślając, iż będzie to najpotężniejsze

narzędzie wroga w czasach ostatecznych.

4 Pełny tekst prawa nadanego przez Boga i wypisanego osobi-

ście przez Niego znajduje się w Księdze Wyjścia (II Księdze Moj-

żeszowej) 20,3-17.
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Apostoł Paweł, kontynuując opis człowieka

grzechu, stwierdza, że ci, którzy pójdą za nim,

będą zgubieni, gdyż nie przyjęli miłości prawdy.

Zamiast tego woleli wierzyć kłamstwu.

W tym momencie musimy zapytać: Jaką praw-

dę miał na myśli apostoł? Jezus przed wiekami

odpowiedział na to pytanie, gdy modlił się

za swoich uczniów: „Uświęć ich w prawdzie. Sło-

wo Twoje jest prawdą” (J 17,17).

Są chwile w naszym życiu, gdy powinniśmy się

zatrzymać i zastanowić. Spojrzenie prawdzie

w oczy może być trudne i wymagać odwagi, gdyż

jawi się ona jako coś niewiadomego, a zatem jej

przyjęcie kojarzy się nam z ryzykiem i budzi lęk.

Ale czy pomyślałeś kiedyś, co by było, gdyby Izaak

Newton nie chciał uznać prawdy, gdy jabłko spa-

dło mu na głowę? Albo co by było, gdyby Krzysztof

Kolumb nie odważył się wyruszyć w nieznane?

Biblia mówi nam, że w czasach poprzedzają-

cych powtórne przyjście Chrystusa wielu ludzi

będzie wolało wierzyć w kłamstwo. Być może

wydaje się im ono wygodniejsze i mniej bolesne

niż prawda — jak w przypadku człowieka, który

podejrzewa, że ma raka płuc, ale nie idzie do le-

karza, żeby jego obawa się nie potwierdziła.

Jednak apostołowi Pawłowi objawiono jeszcze

więcej. Napisał, że człowiek grzechu przygotuje

największe i najbardziej bezczelne oszustwo —

majstersztyk zwiedzenia — podrobi powtórne

przyjście Chrystusa. W ten sposób jego pojawie-

niu się, jak mówi apostoł, „towarzyszyć będzie
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działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków

i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem

ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, po-

nieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić

zbawienia” (2 Tes 2,9-10). Apostoł mówi tu o fał-

szerstwie, podrobieniu powtórnego przyjścia Chry-

stusa tak sprytnym, iż nawet lud Boży niemal da

się nabrać.

Należy tu zwrócić uwagę na słowo pojawie-

nie się. Jest ono tłumaczeniem greckiego parousia.

Paweł stosuje to słowo w odniesieniu do zwie-

dzenia przygotowanego przez niegodziwca, ale to

samo słowo w Nowym Testamencie oznacza au-

tentyczne przyjście Pana Jezusa Chrystusa

w chwale. Czy to przypadek? Oczywiście, że nie.

Apostoł świadomie użył tego słowa, by podkreślić

niemal doskonałe podrobienie powtórnego przyj-

ścia Chrystusa przez niegodziwca. Diabeł wszyst-

ko starannie zaplanował, aby tłumy uwierzyły

w fałszywe pojawienie się Jezusa i uznały niego-

dziwca za przychodzącego Zbawiciela.

To będzie kulminacja diabelskiego zwiedzenia.

Szatan już przygotowuje świat na to wydarzenie.

Przyjrzyj się popularnym motywom filmów, powie-

ści i gier komputerowych, którymi fascynują się

miliony ludzi na świecie. Żyjemy w kulturze na-

syconej magią, zjawiskami nadprzyrodzonymi

i pozaziemskimi. Dzieci wierzą, że takie rzeczy

naprawdę istnieją. Z drugiej strony zwróć uwagę

na paranormalne zjawiska towarzyszące prakty-

kom spirytystycznym. Co miałoby uchronić ludzi
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przed uwierzeniem złemu duchowi, który pojawi

się jako Chrystus i będzie dokonywał widowisko-

wych wyczynów na oczach nieświadomej pu-

bliczności?

Zwróć uwagę na dwa fakty wskazane we

wspomnianym wersecie biblijnym. Po pierwsze,

ta fałszywa paruzja nastąpi dzięki działaniu szata-

na z całą mocą. Będzie więc zjawiskiem nadprzy-

rodzonym. Ponadto będzie manifestacją złego.

Choć będą jej towarzyszyć znaki i cuda, zło da

o sobie znać. Apostoł Jan tak opisał ów wyczyn

szatańskiej mocy: „Czyni wielkie znaki, tak iż na-

wet na jej rozkaz ogień zstępuje z nieba na zie-

mię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców zie-

mi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,

mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz

Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła”

(Ap 13,13-14). Szatańska moc zwodzi mieszkań-

ców ziemi. Znaki i cuda mają przekonać ludzi.

Przyjmą oni zwiedzenie jako prawdę pochodzącą

od Pana.

Zatem znaki i cuda niekoniecznie są przeja-

wem Bożego działania. Złemu dano czynić znaki

i cuda. Pan dopuścił do tego, że szatan może do-

konywać cudów. Wskutek tego ludziom grozi to,

że mogą zostać zwiedzeni i stać się narzędziem

złego, wierząc, że działają w imię Jezusa, zwłasz-

cza w obliczu nadprzyrodzonych zjawisk.

Druga myśl, jaka nasuwa się po przeczytaniu

tego wersetu, jest następująca: Diabłu uda się

zwieść tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy —
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tych, którzy nie studiują pilnie Słowa Bożego, nie

są chętni przyjąć go i być mu posłuszni. Bez wzglę-

du na to, czy uczynili to ze strachu, czy z powo-

du odmiennych poglądów, czy jakiejkolwiek in-

nej przyczyny, nie przyjęli prawdy znajdującej się

wyłącznie w Słowie Bożym.

To właśnie ze względu na podrobienie Jego

powtórnego przyjścia Jezus ostrzegł swoich

uczniów: „Wtedy jeśliby wam ktoś powiedział:

»Oto tu jest Mesjasz« albo: »Tam«, nie wierzcie!

(...). Jeśli więc wam powiedzą: »Oto jest na pu-

styni« — nie chodźcie tam! »Oto wewnątrz domu«,

nie wierzcie!” (Mt 24,23.26).

Niedawno rozmawiałem z Armandem Juáre-

zem, meksykańskim pisarzem mieszkającym

w Stanach Zjednoczonych. Powiedział mi: „Wy-

obraź sobie, co by się stało, gdyby pewnego dnia

pozaziemski statek kosmiczny wylądował w stoli-

cy jakiegoś dużego kraju. Wszystkie agencje infor-

macyjne wysłałyby reporterów, by przekazać spra-

wozdanie z tego wydarzenia. A teraz wyobraź so-

bie, że na oczach całego świata ukazuje się świe-

tlista charyzmatyczna postać zstępująca z nieba

i oświadczająca, że jest Chrystusem! Czy śmiałbyś

wątpić w niego, gdyby ów przybysz dokonywał cu-

dów przechodzących ludzkie pojęcie?”.

Jedynym zabezpieczeniem przed tego rodzaju

zwiedzeniem jest gruntowna znajomość Słowa Bo-

żego. Jezus powiedział: „Poznacie prawdę, a praw-

da was wyzwoli” (J 8,32). Niestety, w naszych cza-

sach niewielu ludziom zależy na poznaniu praw-
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dy. Nie znając podstawowych zasad Słowa Boże-

go, ludzie nie mają pojęcia o biblijnym obrazie rze-

czywistości, w której żyjemy. Angażują swoje wy-

siłki i energię w fantazję, zamiast poświęcić czas

na studiowanie Biblii i zrozumienie jej.

Pan Jezus objawił swoim uczniom, jaka sytu-

acja będzie panować na świecie przed Jego po-

wtórnym przyjściem. Powiedział: „Jak błyskawi-

ca zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na za-

chodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowie-

czego” (Mt 24,27).

Powtórne przyjście Chrystusa będzie widzial-

ne dla wszystkich. Niezliczone miliony mieszkań-

ców świata ujrzą Jego przyjście w chwale. Apo-

stoł Jan napisał, że „ujrzy Go wszelkie oko” (Ap

1,7). Potem swoimi słowami starał się opisać to,

co Pan ukazał Mu w symbolicznej wizji: „Ujrza-

łem niebo otwarte: a oto biały koń, a Ten, co

na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym...”

(Ap 19,11). Ten wspaniały Jeździec to oczywiście

Jezus, a Pismo Święte nazywa go Prawdziwym.

On jest autentycznym Zbawicielem. Ten drugi jest

podróbką — ojcem kłamstwa i zwodzicielem.

Jan kontynuuje opis: „Oczy Jego jak płomień

ognia, a na Jego głowie wiele diademów. Ma wy-

pisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. (...)

nazwano Go imieniem Słowo Boga. A wojska,

które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych

koniach (...). A na szacie i na biodrze swym ma

wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW”

(Ap 19,12-14.16).
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Chrystus przychodzi, by położyć kres dziejom

grzechu. Potem nie będzie już więcej cierpienia

ani łez. Śmierć nigdy więcej nie zabierze nam tych,

których kochamy. Smutki i tragedie nie dotkną

nas już nigdy. „I otrze z ich oczu wszelką łzę,

a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni

trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przemi-

nęły” (Ap 21,4).

Gdy byłem małym chłopcem, pewnego dnia

uciekłem z domu z obawy przed skarceniem.

Zrobiłem coś złego i wiedziałem, że mama wkrót-

ce się ze mną rozliczy. Uciekałem coraz dalej,

wierząc, że w końcu znajdę miejsce, w którym

ukryję się przed moją winą i karą. Bałem się za-

trzymać, więc biegłem przed siebie, nie wiedząc

dokąd. Po prostu biegłem.

Słońce zachodziło nad polami pszenicy. Mrok

nadchodzącej nocy napełniał mnie przerażeniem.

Pohukiwanie sowy brzmiało jak szyderczy śmiech

złego. Zmęczony, zmarznięty i głodny skuliłem się

pod ścianą opuszczonego domu, zupełnie wy-

czerpany. Nie miałem pojęcia, jak długo spałem.

Gdy się obudziłem, nie mogłem uwierzyć własnym

oczom. Miękka dłoń łagodnie pogładziła mnie

po twarzy. To była moja mama.

— Już dobrze, synku — szepnęła łagodnie. —

Zmęczyłeś się, biegnąc. Czas wrócić do domu.

To jest najpiękniejsza prawda wszech czasów.

Ty też zmęczyłeś się w swoim biegu. Wiele wy-

cierpiałeś, wiele wylałeś łez. Teraz Jezus mówi

do ciebie:
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— Już wystarczająco długo biegłeś, moje dziec-

ko. Czas wrócić do domu. Pójdź za Mną, Ja wska-

żę ci drogę.

Przyjmiesz to zaproszenie? Wybór należy

do ciebie.
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Rozdział 4

Religijny sceptycyzm

i zeświecczenie

„Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci

jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczem-

nieli w swoich myślach i zaćmione zostało bez-

rozumne ich serce. Podając się za mądrych, sta-

li się głupimi. (...). Prawdę Bożą przemienili oni

w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i słu-

żyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest bło-

gosławiony na wieki. Amen” (Rz 1,21-22.25).

Słońce nad Nowym Jorkiem świeciło jak sza-

lone tego sierpniowego dnia 1995 roku, podnosząc

temperaturę sporo powyżej 30oC. Starałem się
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ochłodzić, pijąc lemoniadę z lodem w barze

w Centrum Rockefellera.

Byłem w sercu nowojorskiego Manhattanu.

Mój nauczyciel, Francuz urodzony w Stanach

Zjednoczonych, sączył piwo. Nigdy wcześniej

nie rozmawiałem z nim poza salą wykładową

ani o czymkolwiek poza tematem wykładów.

Zapytał mnie, kim jestem i czym się zajmuję.

Gdy odpowiedziałem, wyraz jego twarzy nagle

się zmienił. Przełknął spory łyk piwa, popatrzył

na mnie jak na dziecko zagubione w tłumie

i zapytał:

— Czy to możliwe? Czy w naszych czasach

jeszcze można wierzyć w Boga?

Wyczułem ironię w jego głosie, uśmiechną-

łem się i spokojnie piłem lemoniadę.

Od tej pory, kiedykolwiek rozmawialiśmy, mój

nauczyciel kierował rozmowę na sprawy religii.

Twierdził przy tym, że nie odczuwa potrzeby du-

chowych poszukiwań. Chciał mi raczej dowieść,

że Bóg nie istnieje. Pozwoliłem mu mówić. Cier-

pliwie słuchałem, chcąc się dowiedzieć, co myślą

takie osoby i co je niepokoi. Są to ludzie uwikłani

w pajęczą sieć własnego rozumowania. Dlatego

słuchałem i uśmiechałem się.

Ten człowiek sukcesu miał bystry i dociekli-

wy umysł. Potrafił dyskutować. Z łatwością potra-

fiłby każdemu udowodnić w południe, że jest noc.

Według niego, on sam i wszystko, co osiągnął

w życiu, było absolutnym dowodem, że ludzie nie

potrzebują Boga.
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Mijały dni. Nic tak nie sprawdza wartości róż-

nych twierdzeń jak czas. Podczas jednej z naszych

ostatnich rozmów mój wykładowca wymienił chy-

ba wszystkie znane sobie argumenty przeciwko

istnieniu Boga. Nie widziałem potrzeby dalszego

dyskutowania, ale on nalegał. Zacząłem się zasta-

nawiać, co naprawdę chce osiągnąć. W końcu,

gdy na chwilę przestał mówić, by zaczerpnąć po-

wietrza, wtrąciłem się:

— Dobrze, profesorze, powiedzmy, że ma pan

rację. Powiedzmy, że Boga nie ma. Niech pan so-

bie wyobrazi, że ma pan syna, jedynaka, który ma

dwadzieścia lat — jest w kwiecie wieku. To pana

ukochany syn i oddałby pan za niego życie. Nie-

stety, jest narkomanem. Próbuje go pan ratować.

Radzi się pan najlepszych specjalistów. Umiesz-

cza go pan w ośrodkach odwykowych. Martwi się

pan, płacze, cierpi. Ale nikt i nic nie jest w stanie

wyrwać go ze szponów nałogu. Próbował mi pan

udowodnić, że Bóg nie istnieje. Niech mi pan po-

wie, profesorze, do kogo się pan zwróci, skoro

Boga nie ma? Jaką nadzieję da pan swojemu uza-

leżnionemu od narkotyków synowi?

Nauczyciel pokręcił się nerwowo na kanapie.

Łzy napłynęły mu do oczu. Zazwyczaj patrzył

na mnie przenikliwym wzrokiem. Tym razem ujrza-

łem malujące się na jego twarzy emocje. Wyraźnie

cierpiał. Jakaś rana otworzyła się i zaczęła krwawić.

Przez chwilę starał się coś powiedzieć, ale nie dał

rady. Bez słowa wstał, ukłonił się i odszedł. Widzia-

łem, jak ukradkiem ocierał łzy rękawem.
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Dopiero nazajutrz dowiedziałem się, że profe-

sor ma syna. Jedynego, dwudziestoletniego syna,

który jest uzależniony od narkotyków. Wtedy zro-

zumiałem jego bunt, dziwną intelektualną dumę,

a nawet ironię dociekliwych pytań.

Kilka tygodni później, zanim wróciłem do Bra-

zylii, wpadłem na uczelnię, by pożegnać się

z profesorem. Odprowadził mnie w milczeniu

do wyjścia. Był wzruszony. Nic nie powiedział, bo

słowa uwięzły mu w gardle. Nagle przełknął ślinę

i wyszeptał mi do ucha:

— Panie pastorze, pan wie, że nie wierzę

w Boga, ale pan wierzy. Niech pan poprosi Go

w moim imieniu, by pomógł mojemu synowi.

Poczułem współczucie dla tego znakomitego

wykładowcy. Ogarnął mnie smutek na widok jego

oczu pełnych łez i z powodu jego niezdolności

do szukania ratunku u Boga. Był on klasycznym

tworem czasów poprzedzających powtórne przyj-

ście Jezusa. Apostoł Paweł tak opisał tego rodzaju

ludzi: „Choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako

Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli

w swoich myślach” (Rz 1,21).

Podstawowym problemem ludzi w naszych

czasach jest pycha. Ludzie naprawdę znikczem-

nieli w swoich myślach. Hiszpański dziennikarz

Francisco Umbral, felietonista gazety El Mundo,

trafnie zilustrował to stwierdzenie apostoła. Krót-

ko przed swoją śmiercią napisał: „Nietzsche i in-

ni, o których wiemy, zamknęli drzwi starego świa-

ta, ogłaszając śmierć Boga i samotność człowie-
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ka. To jest modernizm i nic się nie da z tym zro-

bić. Archaiczne instytucje, takie jak Kościół, istnieją

jedynie jako pozostałości minionej epoki”1.

Umbral mógł zacytować Kanta, Schopenha-

uera, Feuerbacha, Marksa czy Freuda, by wykazać

wyższość modernizmu, który wyznawał. Nie by-

łoby w tym nic dziwnego. Biblia przepowiedziała

to dawno temu. W obecnej epoce postmoderni-

zmu znajdujemy wiele przejawów takiego sposo-

bu myślenia. Jest to ogólna tendencja, zwłaszcza

w krajach rozwiniętych. Wielu intelektualistów

przedstawia swoje poglądy, chlubiąc się rozumem.

Lubią, gdy nazywa się ich wolnomyślicielami,

a więc nie przejawiają zaangażowania w nic, aby

nie można było ich z niczym identyfikować, a już

na pewno nie z Bogiem, którego nigdy nie wi-

dzieli ani nie dotknęli.

Niektórzy wyznają deizm. Wierzą, że Bóg stwo-

rzył świat, a potem zostawił go samemu sobie

i przestał angażować się w jego losy. Jeszcze inni

są agnostykami twierdzącymi, że nie jest możliwe

poznanie, czy Bóg istnieje. Ateiści zaś zdecydowa-

nie twierdzą, że Boga nie ma.

Tacy myśliciele uważają, że koncepcja istnie-

nia Boga jest niemodna, archaiczna i infantylna.

Atakowanie Go stało się modne. Jakiś czas temu

francuski filozof Michel Onfray napisał swój Trak-

tat ateologiczny2. W samej Francji sprzedano po-

1 Francisco Umbral, w: El Mundo (wyd. hiszpańskie), 6 X 1996.
2 Michel Onfray, Traktat ateologiczny, tłum. Mateusz Kwaterko,

Warszawa 2008.
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nad 200 tys. egzemplarzy tej książki. Onfray

oświadcza z przekonaniem: Ostatni bóg zginie

wraz z ostatnim człowiekiem, a wraz z ostat-

nim człowiekiem zginie lęk i niepokój — maszy-

neria, która stworzyła bóstwa.

Onfray przypuszczalnie nie jest osamotniony

w swoim twierdzeniu. Richard Dawkins, angiel-

ski biolog, także napisał pozycję tego rodzaju za-

tytułowaną Bóg urojony3. Książka jest rozpaczliwą

próbą udowodnienia, że nie istnieje nic poza mi-

tem, który z czasem zostanie obalony. Ponadto

brytyjsko-amerykański dziennikarz Christopher

Hitchens, mieszkający w Waszyngtonie, opubliko-

wał książkę Bóg nie jest wielki. O trucicielskiej sile

religii4, a północnoamerykański filozof Sam Ha-

rris niedawno napisał Letter to a Christian Nation

(List do chrześcijańskiego narodu)5. W tej publi-

kacji Harris broni się przed krytyką, z jaką spotkał

się po wydrukowaniu jego pierwszej książki,

w której wyśmiewa pogląd o istnieniu Boga.

Wszyscy ci autorzy mają ze sobą coś wspól-

nego. Według nich ludzie nie potrzebują Boga ani

Jego pomocy, by być przyzwoitymi obywatelami.

Twierdzą, że moralność nie zależy od uducho-

wienia i że ateista może być człowiekiem etycz-

nym i dobrym — i to wszystko, czego człowiek

3 Richard Dawkins, Bóg urojony, tłum. Piotr J. Szwajcer, Warsza-

wa 2007.
4 Christopher Hitchens, Bóg nie jest wielki. O trucicielskiej sile

religii, tłum. Cezary Murawski, Katowice 2007.
5 Sam Harris, Letter to a Christian Nation, Nowy Jork 2007.
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potrzebuje, by być szczęśliwym. Tacy ludzie znaj-

dują oparcie dla swoich poglądów w badaniach

naukowców, których odkrycia rzekomo do-

wodzą, iż nawet szympansy posiadają poglądy

moralne oraz są zdolne do współczucia i poczu-

cia solidarności, choć „nigdy się nie modlą ani

nie wierzą w Boga”6.

Nie chodzi jednak o to, czy ktoś, kto odrzuca

Boga, może kierować się kryteriami moralności

czy nie. Moralność nie jest wyłączną domeną

chrześcijan. Chodzi o to, że biblijne proroctwa

przepowiadają, iż w czasach ostatecznych tego

rodzaju myślenie będzie się stawać coraz bardziej

powszechne. Obecnie niewiara w Boga jest nie-

mal regułą wśród intelektualistów. Badania wska-

zują, że 60% naukowców deklaruje poglądy ate-

istyczne7.

Jednak gdy spojrzymy na świat z szerszej per-

spektywy, zobaczymy, że pomimo powszechne-

go sceptycyzmu wyraźnie zaznacza się wśród lu-

dzi wzrost zainteresowania religią. Na przykład

w Holandii, nierzadko uważanej za najbardziej

agnostyczny kraj w Europie, następuje zauważal-

ny powrót do praktyki modlitwy.

Przed kilkoma laty grupa holenderskich chrze-

ścijan zainicjowała Ruch na Rzecz Modlitwy

6 Neurociencia, w: www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/

RenatoMaterial/neurociencia.htm.
7 Zob. Luis Gonzáles Quevedo, O neo-ateísmo, w: www.mira-

daglobal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=

737&Itemid=9&lang=pt.
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w Miejscu Pracy. Początkowo niemal nikt nie

zwracał na nich uwagi. Dlaczego ktokolwiek miał-

by się tym interesować? W końcu Holandia ucho-

dzi za agnostyczną, a większość Holendrów

uważa modlitwę za „irracjonalny, choć nieszko-

dliwy sposób spędzania czasu”.

Jednak obecnie modlitwa w miejscu pracy

staje się akceptowanym zjawiskiem, a setki insty-

tucji przyłączyły się do tego ruchu. Ministerstwa,

uniwersytety i międzynarodowe korporacje (takie

jak Philips czy KLM) pozwalają swoim pracowni-

kom organizować regularne spotkania modlitew-

ne w miejscu pracy. Związki zawodowe zaczęły

nawet naciskać na rząd, by oficjalnie uznać pra-

wo pracowników do modlitwy w miejscu pracy8.

Adjiedj Bakas, specjalista w dziedzinie tren-

dów socjologicznych, i dziennikarz Minne Buwal-

da, autorzy niedawno opublikowanego studium

De Toekomst van God (Przyszłość Boga) mówią

wręcz o zjawisku, które określają jako „przełom

w religijności Holendrów”9.

Czy to ważne zjawisko? Być może tak, a mo-

że nie. Taki wyraźny powrót ludzi do modlitwy

i wielbienia Boga niekoniecznie wiąże się z po-

wrotem do Biblii. Wielu ludzi doszło do wniosku,

że agnostycyzm nie zaspokaja głębokich potrzeb

8 Zob. Philip Jenkins, God’s Continent: Christianity, Islam, and Eu-

rope’s Religious Crisis.
9 Joshua Livestro, Holland’s Post-secular Future, w: http://www.

weeklystandard.com/Utilities/printer_preview.asp?idArticle=

13110&R=EF26165.



— 55 —

ludzkiego serca, a więc wracają do religii — nie

do ponadczasowych wartości absolutnego Boga,

ale do relatywizmu dobrej energii, która nie ocze-

kuje nic, a udziela aprobaty każdemu stylowi za-

chowania, jaki człowiek zechce sobie wybrać. Jest

to swego rodzaju chrześcijaństwo bez Chrystusa.

Brytyjski tygodnik Sunday Times opublikował

wiadomość, która zaniepokoiła wielu chrześcijan.

Otóż przywódcy kościelni z krajów europejskich

ułożyli modlitwę zatytułowaną The Millennium

Resolution (Milenijne postanowienie), by zazna-

czyć przełom roku 2000. W modlitwie nie ma ani

jednego odwołania do Boga czy do Jezusa Chry-

stusa10.

Czy to jest chrześcijański postmodernizm? Apo-

stoł Paweł wspomniał o takiej formie chrześcijań-

stwa jako znaku czasów końca: „Będą okazywać

pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy”

(2 Tm 3,5).

Gdy chrześcijaństwo przyjmuje swoją nazwę

od Chrystusa, ale odrzuca Jego nauki, wówczas

traci cały swój autorytet. Niektórzy Europejczycy

nie akceptują chrześcijaństwa, gdyż widzą zepsu-

cie wśród chrześcijańskich przywódców. Nie-

chrześcijanie są zaszokowani tym, jak przestęp-

czość, prostytucja i pornografia szerzą się w rze-

komo chrześcijańskim świecie. Monica Maggio,

chrześcijańska działaczka, stwierdziła, że niechrze-

ścijanie czują się zażenowani chaosem w kwe-

10 Zob. Sunday Times, 31 XII 1999.
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stii moralności panującym w społeczeństwach

Zachodu. Chrześcijanie, wskutek upadku ducho-

wości, nie są w stanie im pomóc11.

Badania w Niemczech dowodzą, że 20% pro-

testantów i 10% katolików to w rzeczywistości

deiści. Wierzą w Boga, ale nie ma to żadnego

wpływu na ich życie. Według niemieckiego tygo-

dnika Der Spiegel chrześcijaństwo w Niemczech

traci znaczenie. Chrześcijańskie wartości w coraz

mniejszym stopniu wpływają na społeczeństwo.

Według niedawno przeprowadzonej ankiety tylko

37% Niemców uważa, że Kościół jest ostoją mo-

ralnych wartości. Społeczeństwo niemieckie uwa-

ża policję, partie polityczne i ekologiczną organi-

zację Green Peace za ważniejsze czynniki promo-

wania wartości niż chrześcijaństwo12.

Prawdą jest, że ludzie postanawiają nie wie-

rzyć w Boga albo wierzą w Niego tylko jako bez-

osobową energię, siłę czy po prostu nieistotny byt,

który mogą ignorować, jeśli tak się im podoba.

Usiłują usunąć wszechpotężnego i panującego

Boga-Stwórcę ze sceny swego życia.

Pomimo współczesnej postawy niewiary

ze strony ludzkości, Bóg nie umarł, jak głosił Nie-

tzsche, ale nadal panuje we wszechświecie. Jed-

nak tym, którzy odrzucają prawdę o Jego istnie-

niu, pozostaje jedynie samotność człowieka, by po-

służyć się słowami filozofa. Jakiego człowieka?

11 Zob. Operación movilización, w: www.mnnonline.org/es/article/

9582.
12 Zob. Der Spiegel 13/2006.
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Z każdym dniem coraz bardziej pogrążającego się

w ruchomych piaskach swojej racjonalności. Dwa

tysiące lat temu apostoł Paweł napisał: „Choć Boga

poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie

dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach

(...). Podając się za mądrych, stali się głupimi” (Rz

1,21-22).

Wróćmy na chwilę do mojego agnostycznego

nauczyciela. Wśród argumentów, którymi posługi-

wał się, by dowieść, że osobowy Bóg, którego czczą

chrześcijanie, nie istnieje, znajdowało się twierdze-

nie o rzekomym istnieniu kosmicznej energii, któ-

ra przenika wszystko w kosmosie i na ziemi. Za-

tem w rzeczywistości wierzył on w boga, ale wolał

nazywać go energią. Mój nauczyciel nosił złoty łań-

cuszek na szyi, a na nim wisiorek w postaci ma-

łej piramidy z kryształu. Według niego ten kryształ

ściągał kosmiczną energię wszechświata. W Biblii

dawno temu opisane zostało tego rodzaju myśle-

nie: „Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo

i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, za-

miast służyć Stwórcy” (Rz 1,25).

Mój nauczyciel miał dociekliwy umysł i był pro-

fesorem słynnej szkoły dla menedżerów na Man-

hattanie. Jednak zamiast czcić Stwórcę, hołdował

rzeczom stworzonym przez Niego. Swoją wiarę po-

kładał w kawałku kryształu. Gdy miał jakiś pro-

blem, chwytał kryształ i skupiał na nim uwagę,

niemal z nabożną czcią, by otrzymać promienie

energii. Wierzył, że taka praktyka jest znacznie mą-

drzejsza niż modlenie się do Boga.
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Niestety, w naszych czasach tego rodzaju po-

stawy nie są odosobnione. Ludzkość przeniosła

uwagę ze Stwórcy na rzeczy stworzone. Niektó-

rzy nie wyjdą z domu, jeśli nie przeczytają horo-

skopu. Wierzą, że gwiazdy — w rzeczywistości

martwe obiekty stworzone przez Boga — kierują

ich przeznaczeniem.

Przed osiemdziesięciu laty astrolog Llewellyn

George stwierdził coś, czego nikt wówczas nie brał

na poważnie: „Nadszedł czas masowego zainte-

resowania astrologią”13.

W czasach, gdy ludzie fascynowali się rozwo-

jem technologii i naukowymi odkryciami, jego

słowa wydawały się nie mieć sensu. Jednak dzi-

siaj, gdy miliony kierują uwagę ku gwiazdom,

zdajemy sobie sprawę, że George się nie mylił.

Dlaczego ludzie szukają w astrologii odpowie-

dzi na pytania o przyszłość? Ponieważ odczuwają

głęboką duchową potrzebę duszy, wewnętrzną

pustkę, brak poczucia sensu życia sięgającego

poza wartości materialne. Ludzie mogą nawet nie

zdawać sobie sprawy z istnienia tej potrzeby, ale

ona i tak przejawia się we wszystkich ich dąże-

niach. W takich warunkach astrologia może ode-

grać istotną rolę. Oferując rady dotyczące spraw

finansowych, przyjaźni czy miłości, nie żąda nic

w zamian w kwestii postaw moralnych. Ludziom

się to podoba. Sami chcemy decydować, co jest

dobre, a co złe, bez żadnej ingerencji czynników

13 Llewellyn George, A to Z Horoscope Maker and Delineator,

wyd. X, St. Paul 2003, s. 18.
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zewnętrznych. Wieczne zasady Boże dla wielu

nie mają już znaczenia. Liczy się jedynie informa-

cja, która pomaga im zarządzać tym, czym chcą

zarządzać. Nie chcemy, by ktokolwiek mówił nam,

co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy.

Początkowo oferta astrologii może się wyda-

wać atrakcyjna, ale nie zaspokaja duchowego gło-

du duszy. Żadna religia nie odpowie na egzysten-

cjalne pytania, jeśli nie jest oparta na Piśmie Świę-

tym, jedynej księdze zawierającej wiarygodne od-

powiedzi. Gdy posługujemy się Biblią, ale usiłuje-

my przy tym dostosować ją do naszych życzeń —

gdy wybieramy z niej tylko to, co pasuje do na-

szego sposobu życia i myślenia, zamiast dostoso-

wać nasz sposób życia do wiecznych nauk Sło-

wa Bożego — wówczas Pismo Święte staje się

dla nas bezwartościowe.

Astrologia żeruje na pustce odczuwanej przez

człowieka. Jest jedynie pseudonauką pomieszaną

z ezoterycznymi poglądami, opartą na szeregu

starożytnych poglądów zakładających wpływ

gwiazd na przeznaczenie człowieka. Niegdyś po-

gańscy kapłani i wróżki stosowali ją w celu ogła-

szania najlepszych pór siewu i żniwa czy innych

zajęć polowych. Królowie mieli prywatnych astro-

logów, którzy doradzali im, kiedy mają wyruszyć

na wojnę. Praktyki te były przekazywane z poko-

lenia na pokolenie, z czasem zyskując pozory za-

awansowanej dziedziny wiedzy.

Astrolog Margaret Hone, usiłując podsumować

swoje wierzenia, stwierdziła: „Astrologia jest okre-
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ślonym systemem interpretacji związków zacho-

dzących między ruchem planet a ludzką egzy-

stencją”14. Z punktu widzenia astrologów owe

wpływy planet określają zachowania i postawy

ludzi. W ten sposób astrolodzy usiłują nadać na-

ukowy pozór ludzkim spekulacjom, ale astrologii

nie należy w żadnym stopniu utożsamiać z astro-

nomią. W rzeczywistości za astrologicznymi in-

terpretacjami ukrywają się bogowie ze starożyt-

nych mitologii. Astrolodzy przypisują planetom

cechy zaczerpnięte z dawnego politeizmu. Jed-

nak oficjalnie mówią o gwiazdach, a nie o bo-

gach. Tak więc wielu ludzi idzie na lep astrologii,

wierząc, że mają do czynienia z „nauką”15.

Współczesna astrologia różnymi sposobami

przenika do wielu dziedzin życia ludzi. Jej elemen-

ty znajdują się w innych dyscyplinach ezoterycz-

nych i mistycznych. Niektórzy wierzą, że przezna-

czenie człowieka zależy także od magicznych

liczb, szlachetnych kamieni, a nawet kolorów.

Mnóstwo ludzi usiłuje w tego rodzaju poglądach

znaleźć rozwiązanie swoich problemów.

Ankiety wskazują, że 95% mieszkańców USA

wierzy w astrologię, latające talerze, duchy, krysz-

tały i inne zabobony. W samych Stanach Zjedno-

czonych zarejestrowanych jest ponad 10 tys. astro-

logów i osób wróżących z kart do gry w tarota.

14 Margaret E. Hone, The Modern Textbook of Astrology, Londyn

1951, s. 10.
15 Charles Strohmer, What Your Horoscope Doesn’t Tell You,

Wheaton, s. 25.
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Wśród ich klientów jest wielu znanych ludzi. Zain-

teresowanie tymi sprawami jest tak duże, iż orga-

nizacja założona przez Maharishiego Mahesha

Yogiego zarobiła dzięki temu około 3 mln dolarów16.

Co kryje się za zainteresowaniem takimi spra-

wami? Niewątpliwie ta sama istota, która zgodnie

z biblijnym sprawozdaniem pewnego dnia prze-

konała Ewę i wmówiła jej, że w zakazanym owo-

cu tkwi szczególna moc. Wiemy, że owoc ten nie

miał żadnych nadnaturalnych właściwości, jakie

sugerował wąż. Celem szatana nie było to, by Ewa

zjadła owoc, ale by odwróciła się od Stwórcy i za-

częła pokładać ufność w tym, co stworzone. Dia-

beł posługuje się rzekomą mocą przepowiadania

przyszłości tylko w jednym celu — by zwodzić

ludzi.

Słowo Boże zawiera stanowcze stwierdzenia

w tej sprawie: „A gdy wam będą mówić: Radźcie

się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy

szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma

się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umar-

łych w sprawie żywych?” (Iz 8,19 Biblia warszaw-

ska).

Chrześcijaństwo powinno być najsilniejszym

bastionem biblijnych wartości, ale niektórzy chrze-

ścijanie wolą iść za zwodniczymi teoriami religij-

nymi zrodzonymi w umyśle szatana. Takie dok-

tryny nie mają oparcia w Słowie Bożym.

16 Zob. José Cutileiro, Maharishi Mahesh Yogui, w: www.aeiou.

expresso.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/244986.
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Jednym z przykładów takich niebiblijnych

nauk jest powszechnie przyjęta wiara w nieśmier-

telność duszy. Pismo Święte wyraźnie stwierdza,

że człowiek, który umiera, pogrąża się w zupeł-

nej nieświadomości aż do zmartwychwstania:

„Żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła

nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają,

bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Zarów-

no ich miłość, jak ich nienawiść, jak również ich

zazdrość — dawno już przeminęły, i już nigdy

więcej nie będą miały udziału w tym wszystkim,

co dzieje się pod słońcem” (Koh 9,5-6).

Skoro umarli nigdy więcej nie mają żadnego

udziału we wszystkim, co dzieje się pod słońcem,

jak duchy zmarłych mogą powracać na świat? Jak

ktokolwiek może się z nimi komunikować? W Pi-

śmie Świętym czytamy dalej: „Każdego dzieła, któ-

re twa ręka napotka, podejmij się według twych

sił. Bo nie ma żadnego działania ni rozumienia,

ani poznania, ani mądrości w Szeolu [grobie],

do którego zdążasz” (Koh 9,10).

Jeśli grób, czyli śmierć, oznacza ustanie egzy-

stencji, to jak ktoś może ponownie wcielić się

w inną formę życia? Skąd wziął się taki pogląd?

Najwyraźniej pochodzi od zwodziciela, diabła,

który został zdemaskowany w Piśmie Świętym.

Stara się on utrzymać ludzi w nieświadomości

i pomieszaniu pojęć. Czy zauważyłeś, że w ostat-

nich czasach ci, którzy twierdzą, że są Chrystusem,

głoszą też, że są wcieleniem Jezusa. Czy to nie cie-

kawe? Sądzisz, że to przypadek? A może jednak
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za tym wszystkim stoi jakiś całościowy zwodni-

czy plan?

Sprawa jest bardzo poważna. Chrześcijanin musi

przyjąć Słowo Boże jako jedyną regułę wiary i na-

uki. Nie wolno nam przyjmować twierdzeń wątpli-

wego pochodzenia. Nie powinniśmy też ufać ślepo

autorytetowi Kościoła ani tradycji. Taka postawa

może się okazać zgubna w sprawach duchowych.

Jeśli chrześcijanie odrzucą Słowo Boże i za-

ufają ludzkim poglądom, stracą podstawę wiary.

Skutkiem takiego kierunku postępowania jest ze-

świecczenie, czyli sekularyzacja chrześcijaństwa.

Słowo sekularyzacja pochodzi od łacińskiego

saecularis (= świecki; doczesny; pogański) ozna-

czającego coś, co wiąże się jedynie z obecnym

stanem rzeczy, współczesną kulturą i wartościa-

mi. Ludzkość w naszych czasach żyje pod znacz-

nym wpływem rozwoju naukowego i technolo-

gicznego. Jeden i drugi podkreślają znaczenie

materii i hołdują materialistycznej filozofii. Chrze-

ścijanie nie są odporni na wpływy tego rodzaju

myślenia, a to prowadzi do sekularyzacji (laicy-

zacji, zeświecczenia) chrześcijaństwa.

Zeświecczony chrześcijanin wierzy w Boga,

ale On jest dla niego tylko nazwą, elementem hi-

storii, użytecznym jako swego rodzaju amulet

w trudnych chwilach. Gdy niebezpieczeństwo

mija, wówczas zanika poczucie obowiązków wo-

bec Boga. Zsekularyzowani chrześcijanie żyją

przez większość swojego życia tak, jakby Wszech-

mogący nie istniał.
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Jedyna różnica między poganami a zeświec-

czonymi chrześcijanami polega na tym, że ci dru-

dzy od czasu do czasu chodzą do kościoła. Trak-

tują swoją przynależność kościelną jak członko-

stwo w jakimś religijnym klubie. Gdy udają się

do kościoła, ich celem nie jest uwielbienie Boga,

ale przyjrzenie się nabożeństwu z punktu widze-

nia typowego konsumenta. Jeśli produkt się im

podoba, przychodzą ponownie. Ale jeśli im się nie

podoba, krytykują go i szukają czegoś innego, co

zaspokoi ich oczekiwania. Przecież płacą swoimi

darami, więc oczekują, że w zamian otrzymają

produkt najwyższej jakości.

Przywódcy religijni czują się zmuszeni do po-

szukiwania nowych produktów, by przyciągnąć wi-

dzów. W świecie pełnym współzawodnictwa

muszą się starać wyprodukować najlepszy show

w mieście. W razie konieczności są gotowi na-

ginać biblijne zasady i twierdzić, że Bóg oferuje

tylko miłość i nigdy karę czy odpłatę za zło. Tym-

czasem cudowna łaska Chrystusa okrywa wszyst-

kie ludzkie niedostatki, ale nie grzechy tych, któ-

rzy nie chcą ich wyznać i porzucić.

Apostoł Paweł napisał o smutnych skutkach

takiej postawy: „Ponieważ nie uznali za słuszne

zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich

Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak

że czynili to, co się nie godzi” (Rz 1,28).

Co miał na myśli apostoł, mówiąc o tym, co

się nie godzi? Pisząc do swego ucznia Tymote-

usza, Paweł wyjaśnił tę kwestię: „Wiedz o tym, że
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w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie

bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pysz-

ni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięcz-

ni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający

oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich,

nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, mi-

łujący bardziej rozkosze niż Boga” (2 Tm 3,1-4).

Ludzie, którzy usuwają Boga ze swojego życia,

prędzej czy później usuną także bariery oddziela-

jące ich od grzechu. Życie jest wieczne, dopóki

trwa — wmawiają sobie raz po raz. Usiłują uspra-

wiedliwić styl życia, którego jedynym celem jest

zaspokajanie zmysłowych pragnień. Ale nie osią-

gając zadowolenia z takiego życia, czują się pu-

ści i niespełnieni. Pragnąc znaleźć szczęście

za wszelką cenę, na próżno gonią za nim, bo

zawsze im się wymyka.

Biblia nazywa tę potworną frustrację grze-

chem. W Nowym Testamencie słowo grzech jest

tłumaczeniem greckiego hamartia, które dosłow-

nie oznacza nietrafienie w znak — mierzenie

w jedno, a trafienie w coś innego. Gdy poszuki-

wanie szczęścia wiedzie do coraz większego nie-

szczęścia, pojawia się niepokój i poczucie zagu-

bienia. Jednak współcześni ludzie usilnie próbują

ignorować grzech. Nawet samo to słowo wyszło

z użycia. Mówi się raczej o braku wewnętrznej

równowagi, ludzkiej kruchości, rozchwianym za-

chowaniu, osobistych preferencjach — o czymkol-

wiek, byle nie nazwać grzechu po imieniu. Jakby

zmiana nazwy miała rozwiązać problem.
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Słyszałem o ciekawej lekcji, którą pewna na-

uczycielka przygotowała w jednej ze szkół, zada-

jąc uczniom pytanie o to, jak rozwiązać świato-

wy kryzys energetyczny. Powiedziała uczniom:

— Złoża surowców energetycznych na świe-

cie są na wyczerpaniu, więc potrzebujemy pomy-

słu na to, jak nie dopuścić do ich zupełnego wy-

eksploatowania.

Następnego dnia dzieci przyszły na lekcję

z przeróżnymi pomysłami:

— Na siedzeniu obok kierowcy powinien sie-

dzieć wyszkolony pies, który warczałby z chwilą

przekroczenia dopuszczalnej prędkości, dzięki

czemu zmalałaby ilość spalanego paliwa — po-

wiedziało jedno z dzieci.

— Trzeba przestać sprzedawać benzynę, to jej

nie zabraknie — zasugerowało drugie.

Jednak najciekawszy pomysł przedstawił pe-

wien chłopiec:

— Trzeba zmienić nazwę benzyny. Wtedy lu-

dzie będą kupować zamiast niej coś innego, dzię-

ki czemu będzie można zaoszczędzić benzynę.

Wydaje się, że takie podejście akceptuje wie-

lu ludzi w naszych czasach, sadząc, że rozwiąza-

niem problemu grzechu będzie trzymanie się

z dala od Boga. Skoro jednak ludzie zostali stwo-

rzeni przez Wszechmogącego, to mogą znaleźć

spełnienie, jedynie odbudowując relacje ze swo-

im Stwórcą.

Mimo to ludzie wolą zaprzeczać rzeczywistości.

Zapominają, że są dziećmi Bożymi i powinni żyć,
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jak przystało na ich pochodzenie. Od najwcze-

śniejszych lat ich światopogląd jest deformowany.

Boga przedstawia się im jako nic nieznaczącą ideę.

W telewizji oglądają programy, w których wyśmie-

wane są sprawy duchowe. Akceptują więc zeświec-

czony styl życia jako coś normalnego.

W 1987 roku w dżungli Ugandy znaleziono

chłopca, którego prasa nazwała małpim dziec-

kiem. Chłopiec ten — z wyglądu sześciolatek —

przebywał w stadzie małp przez pięć lat. Umiesz-

czono go w szpitalu, a potem w domu dziecka,

gdzie zachowywał się jak mały szympans. Odma-

wiał przyjmowania pokarmu podawanego mu

przez opiekunów i gryzł każdego, kto się do nie-

go zbliżył17.

Specjaliści orzekli, że dziecko, które wychowy-

wało się wśród zwierząt przez ponad cztery czy

pięć lat, nie jest w stanie ponownie zachowywać

się jak człowiek. Jego mózg zostaje nieodwracal-

nie zaprogramowany na resztę życia.

Coś takiego przydarzyło się współczesnym lu-

dziom. Żyjąc w świecie racjonalizmu, zapomnie-

li, że pochodzą od Boga. Zbierają owoce życia

w odłączeniu od Stwórcy. Konsekwencją tego

jest uwikłanie w świat narkotyków i rozwiązło-

ści. Taka jest rozpaczliwa rzeczywistość wielu

współczesnych ludzi. Cierpią, tracą chęć życia

i w rozpaczy chwytają się bezmyślnie wszelkich

17 Zob. http://expedienteoculto.blogspot.com/2007/06/los-nios-

-salvajes.html.
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środków, by uśmierzyć ból i uciszyć krzyk cierpie-

nia nieustannie wydobywający się z serca.

Dlaczego w milczeniu znosisz ból, którego nikt

inny nie widzi? W najtrudniejszych chwilach

życia, gdy ból odbiera ci wolę istnienia, gdy szu-

kasz odpowiedzi w sobie i nie znajdujesz żadnej,

dlaczego nie postanowisz wrócić do Stwórcy?

Przed ponad dwoma tysiącami lat Jezus Chry-

stus spojrzał proroczym wzrokiem na nasze cza-

sy i zapytał: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie

wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8). Zbawi-

ciel zastanawiał się, czy ludzie nadal będą pamię-

tać, że On ich miłuje i czeka na nich z otwarty-

mi ramionami. Czy ty pamiętasz? Odpowiedz so-

bie na to pytanie.
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Rozdział 5

Trzęsienia ziemi

i huragany

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,

a na ziemi trwoga narodów bezradnych wo-

bec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie

mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wyda-

rzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce nie-

bios zostaną wstrząśnięte” (Łk 21,25-26).

Jedenastoletni Ismael Gumuda przeżył głęboką

tragedię. Żałował, że żyje. Wolałby umrzeć i nic

nie czuć. Za każdym razem, gdy myślał o swoim

bracie, znowu wybuchał płaczem. Jak miał usu-

nąć te dramatyczne obrazy ze swojej pamięci?

Za dnia miał je stale przed oczyma, a w nocy
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nawiedzały go w koszmarach. Nie mógł zapo-

mnieć tego dnia, gdy ogromna fala wyrwała sied-

mioletniego brata z jego ramion.

Byli wtedy w szkole. Brali udział w próbie no-

worocznego przedstawienia, gdy nagle usłyszeli

potworny huk. Ten dźwięk oznaczał koniec życia

takiego, jakie Ismael znał do tej pory.

Odwróciliśmy się i zobaczyliśmy ogromną falę,

wyższą niż budynek szkoły, pędzącą wprost

na nas — powiedział Ismael, ocierając łzy. —

Chwyciłem mojego brata i przycisnąłem go

do siebie najmocniej, jak mogłem, ale uderze-

nie wody rozdzieliło nas. Nie mogłem nic zro-

bić. Patrzył na mnie przerażony, oczekując po-

mocy, ale ja nie byłem w stanie nic zrobić. Woda

była silniejsza ode mnie. Przetrwałem tylko dla-

tego, że fala wyniosła mnie do podnóża wzgó-

rza i zostawiła na lądzie, ale mój brat zniknął

pod wodą. Został pochłonięty przez morze.

Tęsknię za nim bardzo i modlę się za niego.

Nauczyciele w szkole zauważyli, że po tsuna-

mi Ismael nie jest już tym samym dzieckiem, ja-

kim był wcześniej. Schudł. Jest zamyślony i mil-

czący. Ismael jest jednym z uczniów objętych pro-

gramem rehabilitacji psychologicznej sponsoro-

wanej przez UNICEF w Tajlandii1.

1 Zob. Tsunami: Two-year Update, w: www.unicef.org/emerg/

disasterinasia/index_main.html.
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Poranek 26 grudnia 2004 roku pozostanie na za-

wsze w pamięci tych, którzy przeżyli potworny ka-

taklizm. Choć miną lata, ludzie ci nadal będą raz

po raz przeżywali to tragiczne wydarzenie.

Do tamtego dnia większość ludzi na świecie

nigdy nawet nie słyszała o tsunami. Nagle wszy-

scy uświadomili sobie to przerażające zagrożenie.

Jaką nazwę można nadać niszczycielskiej sile, któ-

ra w ułamku sekundy rozdzierała wyspy na pół,

zmywała miasta z powierzchni ziemi i pozbawi-

ła życia ok. 300 tys. ludzi? Gdzie można się ukryć

przed siłą milion razy większa od wybuchu bom-

by atomowej zrzuconej na Hiroszimę2?

Tamten przerażający poranek wstrząsnął naszą

planetą. Mordercze uderzenie wywołane trzęsie-

niem ziemi pod dnem morskim o sile 9 stopni

w skali Richtera wprawiło w ruch falę, która ro-

zeszła się z północnych krańców Indonezji i spu-

stoszyła wybrzeża Tajlandii, Indii, Bangladeszu

i Sri Lanki. Ponad 6700 km od epicentrum zabiła

setki ludzi na wybrzeżach Afryki i, kierując się ty-

siące kilometrów dalej, wywołała ogromne kipie-

le u wybrzeży Chile w Ameryce Południowej.

W tych tragicznych okolicznościach ludzie do-

wiedzieli się, jak bezradni są wobec furii przyrody.

Traumatyczne doświadczenie, które przeżył

świat pod koniec 2004 roku, było tylko przedsma-

kiem pełnego katastrof naturalnych roku 2005.

Tydzień po tsunami w Indonezji, seria huraga-

2 Zob. Veja Journal, 5 I 2005.
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nów spowodowała powodzie pochłaniające licz-

ne ofiary w Ameryce Środkowej i Stanach Zjed-

noczonych. Huragan Katrina spowodował ogrom-

ne straty materialne i sprawił, że Nowy Orlean

przez kilka tygodni stał pod wodą. Miasto uważa-

ne za miejsce narodzin bluesa i dżezu stało się

synonimem zniszczenia i śmierci3.

8 października tego samego roku wydarzyło się

kolejne tragiczne trzęsienie ziemi w Pakistanie

i Indiach, zabijając tysiące, raniąc dziesiątki ty-

sięcy i pozostawiając miliony ludzi bez dachu

nad głową4. Kilka dni później huragan Stan zabił

ponad 70 tys. ludzi w Gwatemali i południowym

Meksyku, a wulkan Yamatec w Salwadorze na-

gle wybuchł, pochłaniając liczne ofiary. Trzeba było

ewakuować co najmniej 7500 rodzin5.

Według Ośrodka Badań Epidemiologii Katakli-

zmów współpracującego ze Światową Organi-

zacją Zdrowia tylko od stycznia do października

2005 roku w katastrofach naturalnych zginęło nie-

mal 100 tys. osób. W swojej siedzibie w Belgii

Ośrodek Badań Epidemiologii Kataklizmów pro-

wadzi bazę danych światowych katastrof natural-

nych. Według niego liczba takich zjawisk znaczą-

co wzrosła od 1900 roku6.

3 Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Katrina.
4 Zob. USA Today, 8 X 2005.
5 Zob. Natural, Hazards, Severe Storms, Hurricane Stan, w: http:/

/earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/natural_hazards_

v2.php3?img_id=13187.
6 Zob. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, w:

www.cred.be.
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Rok 2005 mógłby przejść do historii jako re-

kordowy pod względem kataklizmów, gdyby nie

to, że kolejny rok przyniósł ich jeszcze więcej. Aby

dopełnić te przerażające dane, Markku Niskala, se-

kretarz generalny Międzynarodowego Czerwone-

go Krzyża, stwierdził, że w 2007 roku wydarzyło

się o 20% więcej katastrof naturalnych niż w ro-

ku 20067. Naukowcy obliczają, że skutki takich zja-

wisk dotknęły 250 mln ludzi w ciągu dziesięciu

lat. W połowie przypadków czynnikiem zniszcze-

nia była woda.

Woda jest niezbędna do życia. Gdy jej bra-

kuje, życie ustaje. Ale nadmiar wody też może za-

bić. Najgorsze nieszczęścia spowodowane przez

wodę wydarzyły się w korycie Żółtej Rzeki w Chi-

nach. Jej wylewy zabiły około 4 mln ludzi. Według

oenzetowskiego Międzyrządowego Zespołu ds.

Zmian Klimatu „przypuszczalnie w XXI wieku

w wyniku zmian klimatycznych ekstremalne zja-

wiska meteorologiczne będą się nasilać zarówno

pod względem częstotliwości występowania, jak

i siły”8.

Wobec tej rzeczywistości ludzie wszędzie py-

tają: Co się dzieje z naszą planetą? Czy ziemia

oszalała? Kiedy się to wszystko skończy? Udziela-

ne odpowiedzi na te pytania są jeszcze bardziej

przerażające. Wielu religijnych ludzi głosi gniew

7 Zob. Markku Niskala Quotes, w: http://thinkexist.com/markku_

niskala.
8 Desastres por causas meteorológicas, w: www.portalplaneta-

sedna.com.ar/desastres03.htm.
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boski i zniszczenie świata. Astrolodzy przypisują

te zjawiska wpływowi gwiazd, a naukowcy — glo-

balnemu ociepleniu spowodowanemu nadmier-

nym zużywaniem zasobów energetycznych ziemi.

Globalne ocieplenie to stosunkowo nowe wy-

rażenie. Nauka używa go, by wyjaśnić stopniowy

wzrost średniej rocznej temperatury. Nikt nie kwe-

stionuje faktu, że od kilkudziesięciu lat ziemia sta-

je się coraz cieplejsza. Proces ten rozpoczął się

wraz z rewolucją przemysłową, gdy społeczeń-

stwo zaczęło większą wagę przykładać do pro-

dukcji niż jakości ludzkiego życia.

Gazy cieplarniane uwalniane przez przemysł,

pojazdy mechaniczne, pożary lasów i inne źródła

przyczyniają się do niszczenia ochronnej warstwy

ozonu, jak również powodują efekt cieplarniany

— zatrzymują coraz więcej ciepła pochodzącego

z promieni słonecznych. Wskutek tego tempera-

tura ziemi wzrasta, lodowce topnieją i podnosi się

poziom morza9.

Od 1961 roku poziom morza wzrasta 1-2 mm

rocznie. Oenzetowski Międzyrządowy Zespół ds.

Zmian Klimatu oblicza, że jeśli temperatura będzie

wzrastać w takim tempie jak w ostatnich deka-

dach, poziom morza z końcem stulecia podnie-

sie się od 20 do 140 cm10.

Od 2001 roku zostało zanotowanych siedem

najcieplejszych lat w dziejach. Na półkuli północ-

9 Zob. Ciencia, w: Terra Noticias, 27 XII 2007.
10 Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming.
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nej średnia opadów śniegu zmalała o 5% w po-

równaniu z rokiem 196611.

Jako dziecko czasami jeździłem z Limy

do miasta Jauja, w którym się urodziłem. Podró-

żowałem wówczas najwyżej położoną linią kole-

jową na świecie. Zawsze fascynowały mnie szczy-

ty gór pokryte śniegiem. Przepiękne czapy śnie-

żne okrywały odległe szczyty pięknego pasma Tic-

lio w Andach. Jednak gdy ostatnio byłem w tej

części Andów, ujrzałem przykry widok — nagie,

skaliste szczyty. Wygląda na to, że przyroda umie-

ra. Słyszałem smutny jęk wiatru wiejącego wśród

skał i pomyślałem: Doniesienia naukowców są

prawdą. Niektórzy twierdzą, że te zmiany na nas

nie wpłyną, bo jesteśmy daleko od miejsc, w któ-

rych następują. Jednak zmiany gwałtownie się roz-

przestrzeniają.

Bez wątpienia planeta Ziemia jest coraz cie-

plejsza, a ludzie ponoszą za to winę. Społeczność

naukowa jest przekonana, że w obecnej chwili

dalszego wzrostu temperatury nie da się uniknąć.

Poziom morza będzie się podnosił przynajmniej

do końca stulecia, nawet jeśli jutro zupełnie wy-

eliminuje się emisję gazów cieplarnianych.

Gdy świat zdał sobie sprawę z niebezpieczeń-

stwa, zwrócił uwagę na środowisko naturalne.

Ekologia stała się swego rodzaju religią. W szko-

łach — od przedszkola po uniwersytet — ucznio-

wie i studenci uczą się, jak dbać o naszą plane-

11 Zob. tamże.
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tę. Jednak niewiele zmienia się na lepsze. W Bi-

blii czytamy, że sytuacja będzie się pogarszać,

a fakt ten jest jednym ze znaków świadczących

o zbliżaniu się powtórnego przyjścia Jezusa.

Al Gore, były kandydat na prezydenta Stanów

Zjednoczonych, otrzymał w 2007 roku Pokojową

Nagrodę Nobla za film pt. Earth in the Balance,

uznany przez ONZ za „próbę ostrzeżenia świata

przed zmianami klimatycznymi spowodowanymi

przez człowieka”12. Dokument ukazuje pragnienie

ludzi, by uratować planetę, ale także przypomina

nam o naszej niezdolności do przewidzenia

prawdziwych skutków działalności człowieka

na ziemi.

Sami Soanki, dyrektor Instytutu Maxa Plancka

w Getyndzie, zajmującego się badaniem Układu

Słonecznego, twierdzi, że w ciągu minionych

sześćdziesięciu lat, obok zmian w środowisku na-

turalnym spowodowanych działalnością człowie-

ka, także Słońce z niewytłumaczalnych powodów

staje się coraz cieplejsze, przyczyniając się

do ocieplenia Ziemi i wzrostu liczby katastrof na-

turalnych13.

Z niewytłumaczalnych powodów? Jezus przed

wiekami powiedział: „Będą znaki na słońcu, księ-

12 Science of Global Warming, w: http://conservapedia.com/Glo-

bal_warming.
13 Zob. Orlando Petiz, Eva Gallardo, Professores reflectem sobre

a integraça~o no Espaço Europeu do Ensino Superior, w: www.

cienciapt.info/pt/index.php?option=com_content&task=

view&id=40063&Itemid=257.
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życu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów

bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.

Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu

wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce

niebios zostaną wstrząśnięte” (Łk 21,25-26). Czy

to nie brzmi jak opis naszych czasów? Dzisiaj rze-

czywiście panuje trwoga narodów bezradnych

wobec huku morza i jego nawałnicy.

Jednak musimy zachować ostrożność i nie

mylić pojęć. Fakt, iż widzimy te katastrofy natural-

ne, nie znaczy, że Bóg je powoduje. On wyjaśnił

swoją postawę wobec ludzkości: „Ja wiem, jakie

myśli mam o was — mówi Pan — myśli o poko-

ju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość

i natchnąć nadzieją” (Jr 21,11 Biblia warszawska).

To dobra nowina. Bóg nie pozwoli, by ludzkość

sama się unicestwiła. Ponieważ nas kocha, zain-

terweniuje i położy kres ludzkim błędnym dzia-

łaniom. Czy to nie świadczy, że przyjście Chrystu-

sa w chwale jest już bliskie?

Nie mamy powodu do strachu. Miłość Boża

może napełnić nasze serca nadzieją. Chrześcijań-

ska nadzieja jest pewnością i ufnością, choć

z ludzkiego punktu widzenia może się wydawać,

że nie ma szczęśliwego zakończenia.

Przed wielu laty mój sześcioletni syn zgubił się

w ponadmilionowym mieście. Wraz z żoną zroz-

paczeni biegaliśmy z miejsca na miejsce, szuka-

jąc go. Wtedy jeszcze dość krótko mieszkaliśmy

w Brazylii i dopiero uczyliśmy się języka portu-

galskiego. Płakaliśmy z przerażenia. Co robić?
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Do kogo się zwrócić? Dziecko znikło. Znaleźć je

wśród tak wielu ludzi było tak trudne, jak znaleźć

igłę w stogu siana.

Widząc naszą rozpacz, strażnik miejski powie-

dział:

— Policja szuka waszego dziecka. Jeśli nadal

jest w centrum, znajdą go w porze zamykania

sklepów.

I tak się stało. O godzinie 18.00 z centrum

miasta zaczęło ubywać ludzi. Pracownicy wybie-

rali się do domów po długim dniu pracy. Ulice

powoli pustoszały i cień nocy zaczął ogarniać

miasto jak czarny całun. Powiał zimny czerwco-

wy wiatr.

Szukaliśmy synka dalej i ku naszej wielkiej ra-

dości znaleźliśmy go! Siedział na pustej skrzynce,

bawiąc się kamieniem, nieświadomy naszego

przerażenia. Płacząc, przytuliliśmy go do siebie

i zaczęliśmy całować.

Potem zapytałem go:

— Synku, nie bałeś się?

— A czego? — zapytał niewinnie.

— Gdy dzieci się zgubią, wtedy się boją — po-

wiedziałem.

Otworzył szerzej oczy zupełnie zdumiony.

— Ale ja się nie zgubiłem, tatusiu. Po prostu

czekałem. Czy nie zamierzaliście mnie szukać?

Rozejrzyj się wokół siebie. Czy widzisz czarne

chmury katastrof naturalnych gromadzące się

nad światem? Trzęsienia ziemi, huragany i torna-

da budzą grozę. Prognozy uczonych są przeraża-
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jące. Jednak nawet w obliczu tak koszmarnych

przepowiedni i poważnych obaw chcę cię zapew-

nić, że Jezus wkrótce przyjdzie, i to przyjdzie

po ciebie. Jest nadzieja. Poranek wieczności już

zaczyna świtać. W miarę, jak dzień jaśnieje, czy-

taj obietnice dane przez Boga: „Gdy pójdziesz

przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie

zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spa-

lisz się, i nie strawi cię płomień” (Iz 43,2).

Czy przyjmiesz tę obietnicę? Wybór należy

do ciebie.
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Rozdział 6

Ludzie bez serca

„Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną

chwile trudne. Ludzie bowiem będą (...) nie-

posłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,

bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa,

niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzy-

chylni...” (2 Tm 3,1-3). „Ponieważ wzmoże się

nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12).

Zdarzenie pierwsze. Północ. Starsze małżeń-

stwo śpi nieświadome zagrożenia. Nastolatka

na palcach wchodzi do pokoju, by sprawdzić, czy

właściciele domu faktycznie pogrążeni są

we śnie. Wyłącza system alarmowy, dzięki cze-

mu dwóch młodych mężczyzn czających się
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na tyłach posesji może wejść do domu. Gdy

wchodzą, owa młoda kobieta podaje im gumowe

rękawiczki i pończochy do zamaskowania twa-

rzy. Minutę później mężczyźni wchodzą do sypial-

ni i biją dwoje niewinnych ludzi do momentu, aż

są pewni, że oni nie żyją. Dziewczyna przygląda

się temu z zupełnym spokojem. Gdy właściciele

domu są martwi, nastolatka wraz z jednym

z mężczyzn, który jest jej narzeczonym, udają się

do motelu, by oblać udany napad.

O godzinie 3.00 nad ranem córka zamordowa-

nego małżeństwa wraca do domu. Po drodze za-

biera swojego młodszego brata, który spędził wie-

czór z kolegami w salonie gier elektronicznych.

Gdy przybywają do domu, odkrywają przeraża-

jącą zbrodnię. Dziewczyna traci panowanie

nad sobą i przeklina tych, którzy dopuścili się

tego potwornego morderstwa. Podczas pogrzebu

na cmentarzu płacze histerycznie. Stojący obok

muszą ją podtrzymać, bo omdlewa i nie może

utrzymać się na nogach.

Kilka dni później policja aresztuje morderców.

Przyznają się i wyznają, że tą, która ułożyła plan

i pomogła im go wykonać, była właśnie córka za-

mordowanych. Tak, ta sama dziewczyna, która tak

gorzko płakała w dniu pogrzebu1!

Co mogło się dziać w umyśle osiemnastoletniej

dziewczyny, iż skłoniło ją do popełnienia takiej po-

1 Zob. Verdades e mentiras de Suzane Von Richthofen, w: Revista

Veja, 12 IV 2006.
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tworności? Jak ktokolwiek mógłby to wyjaśnić?

W Biblii czytamy, że w dniach ostatecznych lu-

dzie będą „nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni,

niegodziwi, bez serca, bezlitośni...” (2 Tm 3,2-3).

Zdarzenie drugie. Gdy cały świat budzi się

z koszmaru i zwraca uwagę na osoby dotknię-

te skutkami niszczycielskiego tsunami z końca

2004 roku, policja odkrywa zorganizowaną grupę

przestępczą, która porywa sieroty, by wykorzysty-

wać je jako młodociane prostytutki lub uśmiercać

celem sprzedaży ich organów do przeszczepów2.

Ludzkie hieny dla zysku żerujące na cudzym cier-

pieniu? Czy to możliwe? A jednak.

Pewnego dnia, gdy jadłem obiad z przyjacie-

lem, rozmawialiśmy o tym. W pewnej chwili łzy

napłynęły mu do oczu i niemal bezwiednie po-

wiedział:

— Zabiłbym tych bydlaków! Są gorsi, niż zwie-

rzęta i nie zasługują, by żyć!

Chwilę później ukrył twarz w dłoniach i po-

wiedział:

— Przepraszam. Przecież jestem chrześcijani-

nem. Oczywiście nie powinienem tak myśleć.

Nie zdając sobie z tego sprawy, uczestniczył

w spełnieniu proroctwa o czasach ostatecznych.

Jezus powiedział bowiem: „Ponieważ wzmoże się

nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12).

2 Zob. Revista Veja, 5 I 2005.
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Zdarzenie trzecie. Spokojne miasteczko gdzieś

w Stanach Zjednoczonych. Noc ciemniejsza niż

zwykle. Pada deszcz. Joaquin i jego żona wracają

do domu z wesela swojej chrześnicy. Mają

na sobie weselne stroje i wspominają swoje

wesele. Mimo upływu lat ich miłość nie osłabła,

ale dojrzała i stała się jeszcze pełniejsza. Bóg ob-

darzył ich dwojgiem wspaniałych dzieci. Tego wie-

czoru dzieci zostały w domu z opiekunką. Wtem

ożywiona rozmowa dwojga zostaje przerwana.

Na poboczu widzą dwóch ludzi, najwyraźniej

w kłopotach. Wygląda na to, że ich samochód

uległ awarii. Pomimo złej pogody Joaquin i jego

żona postanawiają pomóc. Straszny błąd...

Po kilku minutach Joaquin jest już martwy,

a jego twarz zupełnie zmasakrowana strzałem

ze śrutówki. Jego żona zostaje zgwałcona i po-

zostawiona umierająca. Jej powrót do zdrowia

potrwa latami. Ich dzieci, pozbawione ojca, nigdy

nie pojmą, jak można zapłacić taką cenę za to,

że próbowało się okazać uprzejmość. Czy słysząc

taką historię, miałbyś odwagę zatrzymać się i po-

móc komuś na drodze?

Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Apostoł

Paweł powiedział, że w czasach ostatecznych

mieszkańcy ziemi będą „bez uczuć ludzkich, nie-

przychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci...” (2 Tm

3,3-4). Wszyscy będą się bali wszystkich. Gangi na-

pełnią miasta przerażeniem. Silni będą żerować

na słabych. Duże miasta staną się dżunglą, w któ-

rej ludzie zmienią się w dzikie bestie. Miłość wie-
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lu ostygnie i wygaśnie. Być może widziałeś na ro-

gu jakiejś ulicy żebrzące, kalekie dziecko, a nie-

opodal tych, którzy okaleczyli je, by zbierało

dla nich pieniądze. Poczułeś się wykpiony, wyszy-

dzony i postanowiłeś, że nigdy więcej nikt nie zro-

bi z ciebie głupca.

Ktoś puka do drzwi. Otwierasz, a kobieta

z dzieckiem na ręku prosi o coś do jedzenia.

Ogarnięty współczuciem idziesz do kuchni, a gdy

wracasz, okazuje się, że już sobie poszła i... zabra-

ła ze sobą twój odtwarzacz DVD.

Czy nadal masz ochotę pomagać? Twoje chrze-

ścijańskie przekonania motywują cię do tego, by

odrzucić podejrzliwość, ale większość ludzi zasta-

nowi się trzy razy, zanim komukolwiek udzieli po-

mocy. Miłość wielu oziębła. Jezus to zapowiedział.

Zło będzie się coraz bardziej potęgować, a coraz

mniej będzie ludzi życzliwych i uprzejmych.

Dlaczego ludzie stają się zimni i niewrażliwi?

Oni sami tego nie rozumieją. Wiedzą tylko, że cze-

goś im brakuje i, dążąc do tego, są gotowi odpy-

chać i ranić innych, nawet jeśli inni to ci, których

powinni najbardziej miłować.

W dniu, w którym piszę ten rozdział, policja,

dzięki zdobytym wcześniej informacjom, zapuka-

ła do drzwi domu w luksusowej dzielnicy duże-

go miasta i zastała scenę, która poruszyłaby na-

wet najtwardsze serce. Dwunastoletnia dziew-

czynka została przywiązana do metalowych scho-

dów w piwnicy. Zwisała na rękach tak, iż jej sto-

py niemal nie dotykały posadzki. Miała zakneblo-
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wane usta, połamane palce dłoni i powyrywane

paznokcie. Policjant, który ją znalazł, nawykły

do przerażających widoków, powiedział później:

— Ręce mi się tak trzęsły, że ledwie byłem

w stanie ją rozwiązać.

Co czyni tę tragedię szczególnym przejawem

barbarzyństwa? Fakt, iż potworności tej dopuściła

się przybrana matka dziewczynki3.

Każdego dnia w każdym kraju dochodzi

do potwornych przejawów brutalności i przemo-

cy, nierzadko w rodzinnych domach.

Alan Weisman w swojej nowej książce Świat

bez nas4 snuje wizję świata bez ludzi. Niektórzy

mogą sądzić, że świat byłby lepszy, ale nie zga-

dzam się z tym. Myślę, że problem polega na tym,

iż ludzkość błądzi w ciemności z powodu odłą-

czenia się od Boga. Nie ma innego wyjaśnienia.

Pewnego czerwcowego poranka Sirlei, uboga

kobieta sprzątająca mieszkania, żyjąca z pensji

w wysokości 200 dolarów miesięcznie, czekała

na autobus, ponieważ chciała się udać do leka-

rza. Musiała zdążyć na czas, by nie stracić wizyty,

więc nerwowo zerkała na zegarek. Autobus się

spóźniał. Niedaleko fale z hukiem uderzały o na-

brzeże. Sirlei myślała o swoim trzyletnim synku,

którego zostawiła w domu. Dla niego była goto-

wa do wszelkich poświęceń.

3 Zob. Como alguém é capaz de fazer isso?, w: Revista Veja, 26 III

2008.
4 Alan Weisman, Świat bez nas, tłum. Janusz Mrzigod, Warszawa

2007.
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Nagle poczuła uderzenie w kark i upadła. Po-

tem ktoś kopnął ją w twarz. Instynktownie pró-

bowała się zasłonić, ale to nic nie dało. Grad ude-

rzeń i kopniaków posypał się na nią ze wszyst-

kich stron. Jej macierzyński instynkt kazał jej my-

śleć o dziecku. Nie rozumiała, co się dzieje. Nikt

nie mógłby tego zrozumieć. Do dzisiaj lokalna

społeczność usiłuje zrozumieć, dlaczego pięciu

studentów uniwersytetu pochodzących z tak zwa-

nych dobrych domów postanowiło zmasakrować

bezbronną kobietę.

Policja ujęła ich krótko po tym zdarzeniu. Ich

rodzice usiłowali tłumaczyć i bagatelizować sza-

tański wyczyn. Sirlei uniknęła śmierci tylko dzięki

temu, że jakaś prostytutka, która przypadkiem się

tam znalazła, zaczęła wołać o pomoc5.

Czego szukamy i nie możemy znaleźć? Ludzie

wydają się dzisiaj zupełnie pozbawieni nadziei

i zrozpaczeni. Nawet jeśli temu zaprzeczają,

w głębi duszy odczuwają zupełny brak zadowo-

lenia ze wszystkiego. Cokolwiek zdobywają

i osiągają, nie jest wystarczające. Schwytani

w pajęczynę własnych pragnień, pogrążają się

w chaosie, który niszczy ich i innych.

Co roku narkomani zażywają narkotyki, na któ-

re wydają ponad 150 mld dolarów. Po ropie naf-

towej biznes narkotykowy znajduje się na drugim

miejscu, jeśli chodzi o najbardziej dochodowe

branże handlu na świecie. Jeśli dodamy do tego

5 Zob. Socos, pontapés..., w: Revista Veja, 4 VII 2007.
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ponad 104 mld dolarów wydawanych na narko-

tyki i ponad 525 mld na alkohol, możemy sobie

zacząć uświadamiać istnienie zupełnie odwróco-

nej piramidy wartości w naszym społeczeństwie6.

Niektórzy wierzą, że potrzebujemy legalizacji

narkotyków, by zapanować nad korupcją w po-

licji i innymi przestępstwami związanymi z han-

dlem tymi śmiercionośnymi substancjami i ich za-

żywaniem7.

Gdy Jezus wspomniał tego rodzaju nikczem-

ność jako znak czasów ostatecznych, nie skazy-

wał nikogo na takie postępowanie. Opisał jedy-

nie rzeczywistość, którą ujrzał proroczym wzro-

kiem. Młodzi ludzie, którzy zaatakowali i brutal-

nie pobili kobietę, o której mówiliśmy wcześniej,

sami wybrali taki sposób postępowania. Z własnej

woli postanowili brutalnie potraktować drugiego

człowieka w sposób, na jaki nie zasługuje żadne

stworzenie. Nic nie może usprawiedliwić ich za-

chowania. Nie próbowali jej nawet obrabować, bo

mieli pieniądze. Jeden z nich wrócił właśnie

z sześciomiesięcznego pobytu w Australii, gdzie

surfingował pod pretekstem nauki języka angiel-

skiego.

Socjolog starał się wyjaśnić ich zachowanie

jako wytwór współczesnej kultury bezkarności.

Jednak prawda jest inna. Prorok Jeremiasz napi-

6 Zob. Patricia Costa, Drogas: combater ou legalizar?, w: www.

senac.br/informativo/diga/39/segundamateria-39.pdf.
7 Zob. Eliot Spitzer, The Fall of Ethics Man, w: The Economist,

11 III 2008.
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sał: „Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nie-

poprawne — któż je zgłębi?” (Jr 17,9).

Problem z ludźmi polega na tym, że mają

zdradzieckie serca. Niespokojne z natury serce

człowieka jest złe, zwodnicze, niegodne zaufania

i okrutne. Wychowanie może nauczyć ludzi, jak

maskować złe zamiary, ale nie może przemienić

serca. Ludzie nadal będą nieuczciwi i egoistycz-

ni, bez względu na to, jak wielką posiądą wiedzę.

Na przykład ci, którzy z pasją przemawiają

na rzecz pokoju, jednocześnie przyczyniają się

do szerzenia wojen. Pięć krajów, które zarabiają

najwięcej na handlu bronią, należy do Rady Bez-

pieczeństwa ONZ8.

Tylko Jezus może naprawdę zmienić, prze-

kształcić serce człowieka. On działa od wewnątrz.

Zaczyna przemianę w głębi, docierając do korze-

ni ludzkich postaw i zachowań. „Dam im jedno

serce i nowego ducha dam do ich wnętrza.

Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im ser-

ce cielesne” (Ez 11,19).

Widziałem, jak Chrystus może przemienić

tych, którzy przyjmują Go jako swego Zbawiciela.

Nic nie jest niemożliwe dla Niego. Nie ma takie-

go człowieka, któremu On nie mógłby pomóc

i którego nie mógłby zmienić.

Pewnego dnia Jezus przybył do Betanii i za-

stał swego przyjaciela Łazarza martwego od czte-

8 Zob. Juan Carlos Casté, Conferencia mundial sobre alimenta-

ción, celebrada en Roma en 1974, w: www.catolicismo.com.br.
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rech dni. Ciało zmarłego było już w stanie zaawan-

sowanego rozkładu. Nikt nie mógł sobie wyobra-

żać, że cokolwiek jeszcze da się zrobić, by wyrwać

Łazarza ze szpon śmierci. Nauka i pieniądze są

zupełnie bezradne w takich sytuacjach, podob-

nie jak technika i wszelkie inne ludzkie środki. Ale

oto przyszedł Zbawiciel, a gdzie On jest, tam jest

życie, bo On jest życiem.

Gdy Jezus zawołał: Łazarzu, wyjdź!, zmarły po-

wrócił do życia. Widziałem, jak Pan dokonuje po-

dobnego cudu dzisiaj. Widzę ten cud codziennie

w krajach, w których prowadzę spotkania ewan-

gelizacyjne. Ludzie dotąd duchowo martwi wra-

cają do życia, rozbite rodziny jednają się ze sobą,

niespełnione marzenia stają się rzeczywistością.

Chrystus jest życiem, a gdzie On jest, tam panuje

pełnia życia.

Andresa spotkałem w jednym z najbardziej

naznaczonych przemocą miast na świecie. Spę-

dził on wiele lat w więzieniu za popełnione prze-

stępstwa. Jednak Jezus dotarł do niego. Chłodnej

zimowej nocy Andres umierał. Drżał z zimna

i wiedział, że to jego ostatnie chwile. W takim

stanie usłyszał w radiu współwięźnia, z którym

dzielił celę, prowadzoną przeze mnie audycję. Tej

nocy Duch Boży dotknął jego serca. Choć wcze-

śniej wiele razy słyszał o Zbawicielu, sądził, że

religia jest dla słabych, a siebie uważał za twar-

dziela. Bez serca i okrutny, wybrał drogę zbrodni

już jako nastolatek, a jednocześnie winił społe-

czeństwo, że nie dało mu możliwości wyboru.
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Tej nocy, gdy czuł, że śmierć jest o krok, ta myśl

go przeraziła. Leżąc w ciemnościach, zaczął ro-

zumieć, że Bóg go kocha i pragnie mu dać nowe

serce. Wołając do Jezusa, by dał mu jeszcze jedną

szansę, zasnął.

Rankiem słońce zaświeciło przez okno celi,

przebijając się przez chmury i gęstą mgłę. Andres

obudził się w szpitalu więziennym.

— Żyłem — powiedział mi, nie kryjąc wzru-

szenia. — Nie umarłem. Bóg dał mi jeszcze jedną

szansę.

Minęło już trzydzieści lat od tamtej nocy w zim-

nej celi więziennej. Dziś Andres jest żywym świa-

dectwem przekształcającej mocy Chrystusa. Wol-

ny, wykonuje wspaniałą pracę, głosząc ewangelię

wśród młodocianych przestępców.

Cudowny Zbawiciel, który zmienił Andresa,

gdy ten niemal umierał, może także zmienić two-

je serce, jeśli Mu na to pozwolisz. Przeczytaj Jego

słowa skierowane także do ciebie: „Przyjdźcie

do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni

jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Życie bez Chrystusa jest naprawdę wielkim cię-

żarem. Duchowe przygnębienie, nazywane de-

presją, stało się chorobą, która niszczy ludzi, nie

zabijając ciała. W czasach ostatecznych nadali-

śmy tej chorobie nowoczesną nazwę, ale nadal

objawia się ona poczuciem zmęczenia życiem.

Jezus wzywa nas: Przyjdźcie do Mnie! On pragnie

ci dać odpoczynek i pokój. Czy nie tego pragniesz

od dawna? Wybór należy do ciebie.
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Rozdział 7

Pokolenie ogarnięte

obsesją seksualną

„Wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namięt-

ności: mianowicie kobiety ich przemieniły poży-

cie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Po-

dobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne

współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą

ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawia-

jąc bezwstyd i na samych sobie ponosząc za-

płatę należną za zboczenie” (Rz 1,26-27).

Niedziela w Amsterdamie. Słońce jak kula

ognia jaśnieje na błękitnym niebie. Piękne tulipa-

ny porastają rabatki w ogrodzie i są ozdobą przy-

jęcia. Tłum ludzi rozmawiających między sobą, roz-

bawionych. W środku tego radosnego podniece-
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nia, trzymając się za ręce i wymieniając pieszczo-

ty, szczęśliwa para opowiada dziennikarzom szcze-

góły swojego niedawnego wesela. Nowo zaślubie-

ni mówią, iż planują adoptować dziecko. Od czasu

do czasu patrzą na siebie namiętnie i uśmiechają

się. Kamery agencji prasowych z całego świata re-

jestrują to wszystko i wysyłają drogą satelitarną

do najważniejszych serwisów informacyjnych.

Takie wydarzenie nie wzbudziłoby zaintereso-

wania dziennikarzy, gdyby chodziło o zwykłą parę.

Ale tym razem byli to dwaj mężczyźni, którzy wła-

śnie wyszli z kościoła, gdzie otrzymali ślubne bło-

gosławieństwo.

Wydarzyło się to w Holandii w 2001 roku. Po-

dobne zdarzenia mają miejsce od tej pory w Bel-

gii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Początko-

wo ludzie w wielu krajach protestowali w obro-

nie wartości rodzinnych i publicznej moralności.

Wydawało się, że to już koniec świata. Dzisiaj, za-

ledwie po kilku latach, gejowskie małżeństwa

i legalnie rejestrowane cywilne związki par homo-

seksualnych są powszechne w Argentynie, Danii,

Niemczech, Francji i Portugalii1. Jak to często

bywa, nowa moda staje się zwyczajem, a zwyczaj

— częścią kultury.

Niedawno parada gejów i lesbijek w Brazylii

zgromadziła na ulicach 2,5 mln osób2. Sa~o Paulo ni-

1 Zob. Special Report. Homosexual Civil Union, w: www.traditio-

nalvalues.org/pdf_files/CivilUnions.pdf.
2 Zob. Marcha do Orgulho Gay 2007, w: www.esquerda.net/

index.php?option=com_zoom&Itemid=112&catid=31.
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gdy wcześniej nie widziało tak licznego homosek-

sualnego zgromadzenia. Parada wyglądała jak kar-

nawałowy pochód — radosna i kolorowa, pełna

transparentów z wypisanymi hasłami. To samo dzie-

je się co roku w innych dużych miastach świata. Ho-

moseksualiści, którzy wcześniej ukrywali swoją

orientację seksualną, nie wahają się wychodzić

na ulice, by bronić swojego stylu życia. Twierdzą,

że chcą mieć takie same prawa jak wszyscy. Cieka-

we i ważne jest to, iż w dramatyczny sposób wy-

pełniają się w ten sposób biblijne proroctwa. Pan

Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych takie

zachowanie będzie częścią popularnej kultury.

Gdyby kwestia ta dotyczyła wyłącznie osób nie-

mających nic wspólnego z chrześcijaństwem,

łatwo byłoby to zrozumieć. Przecież ktoś, kto nie

wierzy w Boga objawionego w Biblii, nie ma

wzorca, którego mógłby się trzymać.

Jednak nawet w kręgach chrześcijańskich od-

zywają się tacy jak Mario Ribas, który broni poglą-

du, iż „rozsądna analiza Biblii wskazuje, że wszy-

scy ludzie, bez względu na rasę, płeć czy orienta-

cję seksualną, byli akceptowani przez Jezusa,

a zatem niezrozumiałe jest, dlaczego geje i les-

bijki mieliby być źli przez to, jakimi są”3. Ribas, teo-

log, który ukończył Princeton University w Stanach

Zjednoczonych, jest duszpasterzem dużego pro-

testanckiego kościoła.

3 Marcia Freitas, Aceitaçao de padres gays é inevitavel, diz reverendo

brasileiro, w: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2004/

10/041019_reverendogaymp.shtml.
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Co się dzieje w świecie chrześcijańskim? Dla-

czego coś, co Biblia jednoznacznie określa jako

grzech, nagle stało się normalne? Dlaczego niektó-

rzy zaczęli mówić o akceptacji homoseksualizmu

jako przejawie łaski Chrystusa? Słowa Jezusa zapi-

sane w Piśmie Świętym oznajmiają, że w czasach

ostatecznych tak właśnie będzie: „Podobnie jak dzia-

ło się za czasów Lota (...) tak samo będzie w dniu,

kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Łk 17,28.30).

Jakie były owe czasy Lota? Ich opis znajduje-

my w Księdze Rodzaju. Mieszkańcy Sodomy usi-

łowali się wedrzeć do domu Lota, by porwać

i zgwałcić dwóch mężczyzn, którzy przebywali

tam jako goście. Stąd słowo sodomia jako syno-

nim homoseksualizmu (pederastii). W czasach

Lota homoseksualizm był normą wśród mieszkań-

ców Sodomy. Bóg wyraźnie zaznaczył swój brak

akceptacji dla tego rodzaju praktyk seksualnych

(zob. Rdz 19,1-11).

Jezus przepowiedział, że w czasach ostatecz-

nych będzie podobnie jak w dniach Lota.

Biblia uczy, że Bóg miłuje wszystkich ludzi. Ho-

moseksualiści, podobnie jak wszyscy, są obiektem

Jego miłości i miłosierdzia. Jednak Jezus przy-

szedł na nasz świat nie tylko, by przebaczyć

grzesznikom, ale także po to, by ich zmieniać,

uczynić nowym stworzeniem. Apostoł Paweł wy-

jaśnia to prosto: „I wy byliście umarłymi na sku-

tek waszych występków i grzechów, w których

żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego

świata, (...) według żądz naszego ciała, spełniając
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zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy po-

tomstwem z natury zasługującym na gniew” (Ef

2,1-3). Dalej oświadcza, że byli oni „umysłem po-

grążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na sku-

tek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwar-

działości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie

do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście,

popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grze-

chy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chry-

stusa. (...) co się tyczy poprzedniego sposobu życia

— trzeba porzucić dawnego człowieka, który ule-

ga zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, (...)

i przyoblec się w człowieka nowego, stworzone-

go na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdzi-

wej świętości” (Ef 4,18-20.22.24).

Apostoł mówi o przemianie. Każdy człowiek,

bez względu na to, jakie popełnił grzechy, musi

przeżyć cud nawrócenia. Nawrócenie obejmuje

skruchę, przebaczenie i odrzucenie starego spo-

sobu życia. W świetle tego, co mówi apostoł

Paweł, niemożliwe jest przyjęcie politycznie po-

prawnego poglądu, iż skoro Bóg jest miłością, to

będzie akceptował każde odchylenia w ludzkim

postępowaniu.

Zbawiciel dał poznać swój charakter, przedsta-

wiając się Mojżeszowi: „Jahwe, Jahwe, Bóg miło-

sierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty

w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w ty-

siączne pokolenia, przebaczający niegodziwość,

niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go

bez ukarania” (Wj 34,6-7).
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Słowo ukaranie nie odnosi się do tych, któ-

rym zdarzyło się uczynić coś złego, ale tych, któ-

rzy uparcie trwają w tym, co złe.

Najwyraźniej nacisk społeczny, by przyjąć po-

wszechnie coś, co Biblia zdecydowanie potępia,

jest kolejnym znakiem czasów końca. Otwarte pro-

pagowanie homoseksualizmu i twierdzenie, że

jest to „po prostu inny typ orientacji seksualnej”,

stanowi dowód, iż żyjemy w czasach ostatecz-

nych.

Przed laty muzeum przyrodnicze w Oslo zor-

ganizowało wystawę dotyczącą homoseksualizmu

w świecie zwierząt4. Wystawa miała dowodzić,

że skoro homoseksualizm istnieje wśród zwierząt

i wydaje się zupełnie naturalny, to jest naturalny

również dla ludzi, a jeśli jest naturalny, to nie

może być grzechem.

Słownik definiuje słowo naturalny jako zgod-

ny z właściwością rzeczy. Kluczowe jest tu słowo

właściwość. Co jest naturalną właściwością rze-

czy? Naturalne jest to, że usta służą do przyjmo-

wania pokarmu. Gdybym próbował jeść uszami,

choć to nie jest zabronione, nie mógłbym oczeki-

wać, że ludzie zaakceptują to jako coś naturalne-

go i właściwego.

Nasze pokolenie straciło poczucie naturalno-

ści. Żyje niemal wyłącznie po to, by zaspokajać

fizyczne pożądliwości. W samych Stanach Zjed-

4 Zob. Against Nature? An Exhibit on Animal Homosexuality,

w: www.nhm.uio.no/againstnature/index.html.
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noczonych co roku 13 mld dolarów wydaje się

na pornografię5. Trudno włączyć komputer, by nie

otrzymać zaproszenia do obejrzenia pornografii.

Większość popularnej muzyki i filmów zawiera

silne przesłania natury seksualnej. Także w wie-

lu reklamach wykorzystuje się erotyczne skojarze-

nia, by zwrócić uwagę na reklamowany produkt.

Dlaczego jest to problemem? Ludzie są jedno-

cześnie istotami fizycznymi, umysłowymi i ducho-

wymi. Nie można ich podzielić na odrębne seg-

menty. Aby to, co człowiek czyni, miało sens, musi

pozostawać w zgodzie z całą jego istotą. Próba

oddzielenia jednego aspektu od innych może się

okazać fatalna w skutkach. Kończy się głębokimi

ranami w podświadomości — ranami, których ra-

cjonalizm nie jest w stanie uleczyć. Bez względu

na to, jak próbujemy to uzasadniać — iż jest to

w porządku, póki nikogo nie krzywdzi i że pry-

watne życie człowieka jest jego osobistą sprawą

— rzeczywistość jest inna. Twoja natura jako czło-

wieka, z twoimi fizycznymi, umysłowymi i du-

chowymi zdolnościami, nie jest w stanie tego

znieść. Możliwe, że kierując się wypaczonymi

skłonnościami, będzie przez jakiś czas tolerować

wypaczenie fizycznego wymiaru, a w wymiarze

umysłowym ulegnie argumentom, ale duchowa

natura będzie to wypaczenie odrzucać.

5 Zob. Adam Tanner, Porn Industry Threatened by Video-sharing

Websites, w: http://www.huffingtonpost.com/2008/01/11/porn-

-industry-threatened.



— 98 —

Pewnego razu osadzony, którego odwiedzałem

w więzieniu, powiedział:

— Ja nie jestem duchowym człowiekiem.

Znalazł się w zakładzie karnym, bo próbował

żyć bez żadnych ograniczeń. Choć nie chciał tego

uznać, nadal był duchową istotą. Gdyby było ina-

czej, nie chciałby mnie widzieć.

Problem ludzkości w naszych czasach pole-

ga na tym, że nie dostrzegamy naszej duchowej

natury. Jednak to, że próbujemy ją ignorować, nie

zmienia rzeczywistości. Duchowość nie jest

czymś, co możemy przyjmować albo odrzucać.

Jest ponad naszą kontrolą, gdyż została nam za-

szczepiona przez Stwórcę. Nasze bytowanie bę-

dzie pełne jedynie wtedy, gdy będziemy żyć

w zgodzie z Bogiem i szanować wszystkie

aspekty naszej ludzkiej natury.

Oto ilustracja. Schwytaj ptaka i umieść go

w złotej klatce wysadzanej brylantami. Daj mu

pod dostatkiem pokarmu i wody, a jeśli chcesz,

zainstaluj klimatyzację dostosowaną do jego po-

trzeb. Czy ptak będzie szczęśliwy? Nigdy! Ma na-

turę ptaka i urodził się, by być wolnym i latać.

Owszem, potrzebuje wody i pokarmu, ale tym, co

czyni go szczęśliwym, jest wolność.

Ludzie sądzą, że są wolni, gdy mogą robić, co

im tylko przyjdzie do głowy, ale nie zdają sobie

sprawy z tego, że wtedy stają się niewolnikami

własnych żądz. Mario Veloso, poeta, pisarz i mój

przyjaciel, stwierdził, że formalna wolność nie

wystarczy, by być szczęśliwym. Demokratyczne
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władze państwowe mogą zagwarantować obywa-

telom wolność fizyczną, ale nie duchową.

Ci, którzy żyją pod rządami totalitarnych reżi-

mów, cierpią nie więcej niż obywatele krajów de-

mokratycznych. Dlaczego? Ponieważ ludzie są

więźniami kompleksów, skłonności, egoizmu,

ambicji, zawiści, złości i wszystkiego, co składa

się na ciemną stronę ludzkiego umysłu6.

Tacy więźniowie nigdy nie mogą być napraw-

dę szczęśliwi. W swej frustracji wielu rzuca się

w wir przyjemności i przestaje strzec zasad mo-

ralnych. Ci, którzy usiłują odrzucić duchowy wy-

miar życia, sami budują sobie więzienie. Choć

wydaje się to niewiarygodne, czynnikami, które

w największym stopniu zniewalają współcze-

snych ludzi, są, według Velosa, wyuzdanie, por-

nografia, przemoc i homoseksualizm.

David Levy opublikował niewielką książkę za-

tytułowaną Love and Sex with Robots (Miłość

i seks z robotami). Po zbadaniu możliwości

związków między ludźmi i robotami, autor do-

szedł do wniosku, że ludzie niezdolni do nawią-

zania satysfakcjonujących relacji z innymi osoba-

mi powinni zastąpić je więziami z maszynami.

Dodam z naciskiem: autor nie żartował7.

Być może Levy miał dobre intencje, ale by seks

był w pełni satysfakcjonujący i czynił człowieka

szczęśliwym, musi być jednocześnie aktem fizycz-

6 Zob. Mario Veloso, Libre para amar, Buenos Aires 1984, s. 19-28.
7 Zob. David Levy, Love and Sex with Robots, Nowy Jork 2007.
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nym, umysłowym i duchowym. Jeśli akt seksualny

ma tylko wymiar fizyczny, wówczas jest bardzo fru-

strujący, gdyż prowadzi do pustki i niezadowolenia.

Zatem, co ludzie czynią, by odpowiedzieć

na wołanie potrzebującego serca? Nurzają się

we wszelkiego rodzaju perwersji i deprawacji.

W Biblii czytamy: „Dlatego to wydał ich Bóg na pa-

stwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety

ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na prze-

ciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciw-

szy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawza-

jem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami

uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc

zapłatę należną za zboczenie” (Rz 1,26-27).

Czym jest zapłata należna za zboczenie,

o której mówi apostoł? Zapewne są nią epidemie

i choroby nękające współczesną ludzkość. Bada-

nia przeprowadzone przez Centrum Zapobiegania

i Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych

wskazują, że co roku 19 mln mieszkańców tego

kraju zaraża się chorobami przenoszonymi drogą

płciową, a 65 mln żyje z takimi chorobami8. AIDS

dziesiątkuje ludzkość. Obecnie 43 mln ludzi żyje

z tą chorobą. Tylko w minionym roku wirusem HIV

zaraziło się 4,8 mln osób. Co gorsza, rocznie 2 tys.

dzieci zaraża się wirusem HIV już w łonie matki9.

8 Zob. Report from the Center for Disease Control and Prevention

(CDC), w: USA Today, 25 III 2008.
9 Zob. El SIDA avanza y el virus HIV llega a casi 40 millones de

infectados en el mundo, w: www.radioagencianp.com.br/in-

dex.php?option.
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Biblia przepowiada, że to wszystko jest zna-

kiem czasów końca. Jezus powiedział: „Od figow-

ca uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego ga-

łązka nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, po-

znajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, gdy uj-

rzycie to wszystko, wiedzcie, że [to] blisko jest,

u drzwi” (Mt 24,32-33).

Było późne popołudnie tego smutnego dnia,

gdy jej życie wydawało się dobiegać końca. Ma-

rzenia ją zabiły. Mężczyźni potępili ją jako jawno-

grzesznicę. Jej życie było pełne błędów. Wybrała

złą drogę. Choć chciała być kochana, była tylko

wykorzystywana, wskutek czego rany jej duszy nie

mogły się zagoić.

Co powiedzą ludzie, gdy dowiedzą się, że po-

pełniła czyny zasługujące na karę? Popełniła je tyle

razy, iż była pewna, że zasługuje na wielokrotną

karę. Sama wybrała takie życie — życie, które do-

prowadziło ją na dno i sprawiło, że czuła się jak

śmieć. Choć od dawna wiedziała, że nie powinna

tak postępować, nie potrafiła się zmienić.

Pewnego dnia przyłapano ją na gorącym uczyn-

ku i zaciągnięto do Jezusa. Dzięki Bogu zawsze

znajdował się On tam, gdzie był najbardziej potrzeb-

ny. Taki jest Zbawiciel — zawsze się o ciebie trosz-

czy, mówi do ciebie i czeka na twoją odpowiedź.

Nauczyciel z Galilei milczał i pisał palcem

na piasku, a oskarżyciele odchodzili jeden

po drugim. Wtem głos Jezusa przerwał ciszę:

— „Kto z was jest bez grzechu, niech pierw-

szy rzuci w nią kamieniem” (J 8,7).
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Nikt nie śmiał sięgnąć po kamień. Wkrótce ro-

zeszli się wszyscy. Jezus zapytał:

— Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?

— Nie, odeszli — odpowiedziała, nie mając

śmiałości podnieść oczu.

— „I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już

nie grzesz” (J 8,11).

Od tego czasu minęło niemal dwadzieścia stu-

leci. Głos Zbawiciela nadal przemawia do nas.

Pan obiecuje: Oddaj Mi swoje serce, a Ja je od-

nowię.

Wspaniałe zaproszenie! Czy w nie wierzysz?

Jak na nie odpowiesz? Wybór należy do ciebie.



— 103 —

Rozdział 8

Kryzys ekonomiczny

„A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narze-

kań na utrapienia, jakie was czekają. (...). Oto

woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól wa-

szych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy

doszedł do uszu Pana Zastępów” (Jk 5,1.4).

Miasto Sa~o Paulo jaśniało tego wieczoru, gdy

patrzyłem na nie z balkonu Italia Building. Wcho-

dząc do restauracji, rozejrzałem się. Gospodarz

sali, wysoki młody blondyn o sztucznych manie-

rach, zapytał, jakby mnie znał:

— Pan Bullón?
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Skinąłem z uśmiechem, a on zaprowadził

mnie do zarezerwowanego stolika w głębi sali.

Człowiek, którego szukałem, był tam i czekał

na mnie. Wstał i przywitaliśmy się, a po krótkiej

kurtuazyjnej wymianie zdań przeszedł do rzeczy:

— Pan wie, że mam dużo pieniędzy — powie-

dział bez ogródek. — Mogę kupić, co zechcę, pod-

różować po całym świecie i robić rzeczy, o któ-

rych inni mogą tylko pomarzyć. Ale gdy nadcho-

dzi noc, nie mogę zasnąć. Czuję się tak, jakbym

był coś komuś winny. Czasami całą noc przeleżę,

nie mogąc zasnąć. Niech mi pan powie, czego mi

brakuje, ale niech mnie pan nie namawia, żebym

przystał do pańskiego Kościoła i niech mi pan nie

mówi o Jezusie.

Jego postawa zaskoczyła mnie. Ten gigant

świata biznesu niemal błagał o pomoc, a jednak

stanowczo odmówił słuchania ewangelii.

— Wie pan przecież, że jestem duchownym

— powiedziałem.

— Tak, ale czy kaznodzieje nie mogą mówić

o niczym innym poza religią?

— Oczywiście, że mogą. Mogę nawet poroz-

mawiać z panem o sytuacji na giełdzie i kursie

dolara. Mogę mówić o sporcie i opowiadać

o kulturze krajów, które zwiedziłem, ale pan zadał

mi konkretne pytanie. Chce pan wiedzieć, czego

panu brakuje, a ja jestem pewien, że nie są to

akcje i obligacje, podróże czy kultura. Potrzebuje

pan duchowego sensu życia, ale nie chce pan sły-

szeć o Jezusie Chrystusie. Co mogę zrobić? Gdy-
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bym powiedział, że rozwiązanie swojego proble-

mu znajdzie pan w Indiach i będzie to pana kosz-

tować milion dolarów, nie wahałby się pan ani

chwili. Wsiadłby pan do prywatnego odrzutow-

ca i natychmiast udał się po pomoc. Czy mam

rację?

Mężczyzna popatrzył na mnie, mrugając ocza-

mi, i sięgnął po szklankę z wodą, nie wiedząc, co

powiedzieć. Zdawał sobie sprawę z pustki, jaką od-

czuwał. Wiedział, że coś jest nie w porządku. Gdy

zaczynał swoją karierę jako młody człowiek pełen

marzeń i ambicji, wierzył, że do szczęścia potrze-

buje tylko pieniędzy. Wszystkie swoje wysiłki skon-

centrował na dążeniu do celu. Teraz był multimi-

lionerem, a zgodnie ze swoimi przewidywaniami

powinien być szczęśliwy, ale nie był. Zamiast tego

odczuwał ciągły niepokój, którego źródła nie był

w stanie ustalić. Choć szukał pomocy, nie chciał

jednak nic słyszeć o Bogu.

Porozmawialiśmy jeszcze chwilę, a potem

rozstaliśmy się, nie dochodząc do porozumienia.

Klasyczny obraz współczesnego człowieka, który

pieniądze uczynił swoim bogiem. Jednak pomi-

mo swego bogactwa odczuwał wewnętrzną pust-

kę i był zrozpaczony.

Przysłowie mówi: Pieniądze to silny koń. Lu-

dzie oddawali ciało i duszę, by zdobyć ich jak naj-

więcej. Pieniądze to dźwignia świata — mówili

poszukiwacze złota, którzy ryzykowali życie, uda-

jąc się do amazońskiej dżungli w poszukiwaniu

tego szlachetnego kruszcu.
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Szaleńcza pogoń za pieniędzmi zdominowa-

ła współczesną kulturę. Niszczy życie ludzi, psuje

sumienia i prowadzi do upadku. A jednak ludzie

nadal sądzą, że gdyby mieli więcej pieniędzy, byli-

by szczęśliwi, a zatem nie szczędzą czasu i wy-

siłku, by je zdobyć.

Człowiek, który rozmawiał ze mną tamtego

wieczoru, odkrył, że pieniądze szczęścia nie dają.

Jednak wielu w swym rozpaczliwym dążeniu

do wypełnienia pustki, której pieniądze wypełnić

nie mogą, popada w chciwość — bałwochwal-

czy kult pieniądza.

Chciwi ludzie żyją tylko po to, by brać. Gro-

madzą bogactwo, którego nie są w stanie rozsąd-

nie wykorzystywać. Panicznie bojąc się zubożenia,

nigdy nie czują, że mają już dość. Troszczą się

wyłącznie o samych siebie. Apostoł Paweł opisał

tego rodzaju ludzi jako jeden ze znaków czasów

końca: „W dniach ostatnich (...) ludzie (...) będą

samolubni, chciwi” (2 Tm 3,1-2).

Pragnienie gromadzenia bogactw sprawia, że

ludzie tracą poczucie wartości. Rzeczy stają się

ważniejsze niż człowiek. Pragnąc coraz większe-

go bogactwa, ludzie kłamią, wyzyskują innych,

oszukują, korumpują i dają się korumpować, nie

dbając o bliźnich. Takie osoby można spotkać

w każdym miejscu — w zakładzie pracy, w biz-

nesie, a nawet na nabożeństwie.

Ubodzy i słabi cierpią wskutek chciwości bo-

gatych. Z dnia na dzień pogłębia się nędza

na świecie. Dowodem na zbliżanie się powtór-
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nego przyjścia Chrystusa jest bogacenie się nie-

licznych kosztem nieopisanej nędzy wielu.

Według danych ONZ co sekundę na ziemi

umiera z głodu człowiek. 70% ofiar głodu to dzie-

ci poniżej 5. roku życia1.

W dniach 13-17 listopada 1996 roku obrado-

wał w Rzymie Światowy Szczyt Żywnościowy.

Uczestniczyli w nim delegaci z 85 krajów. Ustali-

li, że rozwiązanie problemu głodu powinno nastą-

pić do roku 2015. Od tamtej pory zjawisko głodu

znacząco się nasiliło2.

Większość przypadków śmierci głodowej jest

spowodowana długotrwałym niedożywieniem.

Rodzinom po prostu brakuje pieniędzy na żyw-

ność. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds.

Wyżywienia i Rolnictwa ocenia, że co najmniej

820 mln ludzi na świecie cierpi z powodu głodu

i niedożywienia3.

W Biblii czytamy, że w czasach ostatecznych

wyzysk będzie prowadził do gwałtownych kon-

fliktów między klasą pracującą i kapitalistami.

Jakub napisał: „A teraz wy, bogacze, zapłaczcie

wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.

1 Zob. Hunger Costs Millions of Lives and Billions of Dollars—FAO

Hunger Report, w: www.fao.org/newsroom/en/news/2004/

51809/index.html.
2 Zob. World Food Summit Plan of Action, w: http://www.fao.org/

wfs/index_en.htm.
3 Zob. La FAO reitera su petición de fondos para alimentar a 400

millones de personas en 2015, w: http://www.consumer.es/web/

es/solidaridad/2002/06/14/47824.php.
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Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się

żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewia-

ło, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam

(...). Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól wa-

szych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy do-

szedł do uszu Pana Zastępów” (Jk 5,1-4).

Wyzysk pracowników powoduje, że coraz czę-

ściej wybuchają niepokoje społeczne i konflikty.

Głód jest motorem wojen na świecie. Nieznośna

bieda i ucisk prowadzą ludzi do agresji i terro-

ryzmu. Walka o przetrwanie rozgrywa się szcze-

gólnie wśród ludzi żyjących na wiejskich terenach

lub obrzeżach wielkich miast. 70% ludzi ubogich,

z których większość żyje za mniej niż dolara

dziennie, mieszka na takich terenach. Wśród ta-

kich osób swoją propagandę prowadzą organiza-

cje partyzanckie rzekomo walczące o sprawiedli-

wość społeczną, a w rzeczywistości niszczące to,

co jeszcze jest w posiadaniu najbiedniejszej kla-

sy społecznej. Ofiary biedy angażują się także

w handel narkotykami i zorganizowaną przestęp-

czość4.

Ze studiów nad najważniejszymi konfliktami

społecznymi naszych czasów wynika, że ruchy re-

4 Zob. Tony Addison, S. Mansoob Murshed, From Conflict to Re-

construction: Reviving the Social Contract, w: Journal of Peace

Research 2/2003, s. 159-176; The Causes of Conflict in Africa,

DFID, 2001; Development Cooperation and Conflict, World Bank,

2001; Report of the UN Secretary General on the Work of the

Organization, UN, 2000.
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wolucyjne i przestępczość rozwijają się w naj-

biedniejszych i najbardziej potrzebujących pomo-

cy krajach z powodu braku ekonomicznego pro-

gramu wychodzącego naprzeciw potrzebom ro-

snącej populacji. Ludzie, którzy od dziesięcioleci

bez powodzenia usiłują poprawić swoją sytuację

materialną, nie mogąc już znieść swego losu, bun-

tują się przeciwko wszelkiej władzy.

Większość współczesnych konfliktów społecz-

nych w świecie ma swoje korzenie w poczuciu

frustracji, niesprawiedliwości i rozpaczy odczu-

wanych przez coraz większą liczbę ludzi. Dodaj

do tego szeroko rozpowszechnioną nierówność

i dyskryminację panującą w wielu kulturach,

a otrzymasz napięcia klasowe przepowiedziane

w Biblii jako jeden ze znaków zbliżania się po-

wtórnego przyjścia Chrystusa.

By jeszcze pogorszyć sprawę, współcześni lu-

dzie są coraz bardziej świadomi nierówności i nie-

sprawiedliwości. Niemal wszyscy mają dostęp

do środków masowego przekazu. Media promują

konsumpcyjny styl życia wśród tych, którzy dys-

ponują środkami finansowymi, sprawiając, że pro-

wadzą oni wystawne życie, niedostępne dla więk-

szości ludzi. Globalizacja informacji wzmaga na-

rastający gniew najbiedniejszych.

Większość ludzi nie przyjmuje biernie starego

argumentu, iż są skazani na biedę i nic na to nie

mogą poradzić. Dzisiaj ludzie chcą zmienić ten po-

rządek. Niestety, nie zdają sobie sprawy, że uży-

wanie siły nie rozwiązuje problemu.



— 110 —

Napięcia społeczne potęgują się. Są one skut-

kiem niesprawiedliwości, chciwości i zbiorowe-

go egoizmu. Ale to nie wszystko. Gdy Jakub mówi,

że zatrzymana zapłata robotników woła, ma

na myśli strajki i walkę klasową.

Gdy pisałem te słowa, przez Hiszpanię przele-

wała się fala strajków. Kraj został niemal zupełnie

sparaliżowany wskutek strajku pracowników ko-

munikacji domagających się lepszych płac. Strajk

rozszerzył się na inne sektory. Objął między inny-

mi publiczne zakłady pogrzebowe i pracowników

ministerstwa sprawiedliwości.

Niedawno w Niemczech zapanował chaos, gdy

tamtejsze związki zawodowe ogłosiły beztermino-

wy strajk linii lotniczych i kolei państwowych.

W Stanach Zjednoczonych General Motors

Corporation, jedna z największych światowych

korporacji przemysłowych, zamknęła część fabryk

i linii produkcyjnych z powodu strajków w za-

kładach jednego z głównych kooperantów.

To samo wydarzyło się w Brazylii. Policja

w Rio de Janeiro odstąpiła od pełnienia służby,

domagając się lepszych warunków pracy. W Ar-

gentynie związek zawodowy kierowców ciężaró-

wek domagał się lepszych wynagrodzeń. W Peru

ludzie wyszli na ulicę w proteście przeciwko

ciężkiej sytuacji ekonomicznej. W Boliwii strajku-

jący, uzbrojeni w kije, zatrzymali ruch drogowy

w pięciu departamentach.

W doniesieniach z kraju i ze świata raz po raz

słychać o strajkach. W Biblii dawno przepowie-
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dziano walkę między kapitałem a pracą. Jest to

jeden ze znaków zbliżania się powtórnego przyj-

ścia Chrystusa.

Jednak w Biblii nie zostało powiedziane, że

bogacze powinni się obawiać wyłącznie strajków

pracowników. Problemy natury ekonomicznej za-

czynają dotykać cały świat. Stany Zjednoczone

przechodzą obecnie jeden z najpoważniejszych

kryzysów gospodarczych w swoich dziejach. Kur-

sy akcji na giełdach poszybowały gwałtownie

w dół. Rośnie bezrobocie, a rodziny tracą domy

z powodu masowych zwolnień pracowników

i niewypłacalności wobec banków, w których

zaciągnęły kredyty hipoteczne. Chcąc zażegnać

kryzys, amerykański Bank Rezerw Federalnych raz

po raz obniżał stopy procentowe, aż doszło do za-

grożenia inflacją, głównie z powodu wzrostu cen

ropy naftowej.

Wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych zada-

je sobie pytanie: Co się dzieje? Niewielu wie, że

jeszcze poważniejsze zagrożenia czekają nas

w przyszłości. Według Isaaca Joshuy z wydziału

nauk ekonomicznych Uniwersytetu Paryskiego,

niepewna sytuacja trzech największych gigantów

ekonomicznych świata jest jednym z najbardziej

przerażających elementów współczesnego obra-

zu świata5. Japonia i Stany Zjednoczone zmagają

się ze słabnącymi wskaźnikami ekonomicznymi,

a Europa jest w niewiele lepszej sytuacji. W ta-

5 Zob. Speculation and Collapse: Enough!, w: L’Humanité, 27 III 2008.
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kich warunkach trudno nie zakładać możliwości

nastania ogólnoświatowego kryzysu ekonomicz-

nego — finansowego tsunami, które grozi znisz-

czeniem istniejącego porządku gospodarczego.

Według specjalistów obecnie można przewi-

dywać gwałtowny kryzys albo mniej intensywny,

ale za to długotrwały. A jeśli tak wygląda sytuacja

trzech najważniejszych gospodarek świata, to

wyobraź sobie, co się dzieje w krajach rozwijają-

cych się, bezpośrednio zależnych od tych potęg

finansowych.

Jak bywa w takich przypadkach, najbardziej

cierpią najubożsi. Oni wiedzą, co to cierpienie. Pa-

miętaj, że niemal 800 mln ludzi na świecie co wie-

czór kładzie się spać, czując głód. Pomyśl o bo-

gaczach, którzy nigdy nie zaznali biedy i trzymają

się pieniędzy jako jedynej kotwicy bezpieczeń-

stwa. Nic dziwnego, że proroctwo zapowiada, iż

będą oni biadać, gdy ich bogactwo okaże się za-

wodne.

Gdy giełda amerykańska załamała się w 1929

roku, wielu milionerów w okamgnieniu straciło

wszystko, a niejeden odebrał sobie życie. Trzeba

było wielu lat, by ów kraj pokonał kryzys6.

Pieniądze są ważne, ale gdy ludzie próbują żyć

z dala od Boga, wówczas nawet dostatek nie

daje im zadowolenia. Bogactwo staje się ich ob-

sesją. Trzymają się pieniędzy jako jedynego czyn-

6 Zob. Wall Street Crash of 1929, w: http://en.wikipendia.org/wiki/

Wall_Street_Crash.
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nika mającego im zagwarantować poczucie bez-

pieczeństwa. Jednak taka postawa jest jak stąpa-

nie po ruchomych piaskach.

Jezus powiedział: „Każdego więc, kto tych słów

moich słucha i wypełnia je, można porównać

z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbu-

dował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, ze-

rwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jed-

nak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każ-

dego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wy-

pełnia ich, można porównać z człowiekiem nie-

rozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.

Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry

i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego

był wielki” (Mt 7,24-27).

Nadchodzą niebezpieczne czasy. Wichry kry-

zysu finansowego zaczynają wiać na całej ziemi.

Biblia zapowiada, że tak będzie. Gdy nastanie czas

burzy, na czym będzie zbudowany twój dom? Wy-

bór należy do ciebie.
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Rozdział 9

„Ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona

po całej ziemi na świadectwo wszystkim na-

rodom. I wtedy nadejdzie koniec” (Mt 24,14).

Obudził mnie głos stewardesy. Spojrzałem

na zegarek. Była 6.05 czasu londyńskiego. Za pół

godziny samolot miał wylądować na lotnisku Sze-

remietiewo w Moskwie. Przybywałem do Rosji,

by poprowadzić wykłady ewangelizacyjne.

Gdy wyjrzałem przez okno, starając się uchwy-

cić widok stolicy Rosji, pomyślałem o ucisku, jaki

cierpieli w dawnym Związku Socjalistycznych Re-

publik Radzieckich ci, którzy chcieli studiować Bi-
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blię i służyć Bogu zgodnie z sumieniem. Ktokol-

wiek ośmielał się głosić dobrą nowinę o Jezusie,

ryzykował uwięzienie. Jednak upadek żelaznej kur-

tyny i pierestrojka za czasów prezydenta Michaiła

Gorbaczowa otworzyły drzwi poselstwu ewangelii.

W 1992 roku kaznodzieja Mark Finley ze swo-

im zespołem ewangelizacyjnym z programu tele-

wizyjnego It Is Written zrobili milowy krok w dzie-

jach głoszenia ewangelii. Przeprowadzili serię wy-

kładów biblijnych na Kremlu, w siedzibie daw-

nych władz usiłujących wymazać Boga z życia na-

rodu rosyjskiego i innych narodów byłego Związ-

ku Radzieckiego. Podczas ewangelizacji prowadzo-

nej przez Finleya niemal 3 tys. osób przyjęło Jezusa

i zostało ochrzczonych. Obecnie Rosja jest żyzną

glebą dla ziarna ewangelii. Spełnia się tam kolej-

ny znak zbliżania się powtórnego przyjścia Jezusa

— głoszenie dobrej nowiny całemu światu.

Jednak wyzwania nadal są ogromne — wiele

jest miejsc na ziemi, gdzie jeszcze nie dotarła

wieść o zbawieniu w Jezusie. Z ludzkiego punk-

tu widzenia wydaje się, że obecnie niemożliwe jest

głoszenie ewangelii w tych regionach świata. Jed-

nak gdy patrzymy w nieodległą przeszłość i przy-

pominamy sobie imperia takie jak komunistycz-

na Rosja, które niegdyś pozostawały niedostępne,

a dzisiaj są otwarte, wówczas możemy mieć pew-

ność, że któregoś dnia nie będzie już żadnego miej-

sca na świecie, do którego nie dotarłaby ewan-

gelia. Kościół chrześcijański zmierza naprzód

w mocy, spełniając swoją misję.
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W ciągu ośmiu dni, które spędziłem na Sybe-

rii, wszędzie widziałem duchowy głód. Ludzie gor-

liwie słuchali Bożego przesłania. Co wieczór dzie-

siątki osób przyjmowały Chrystusa jako swego

Zbawiciela. Wdziałem, jak działa na nich odradza-

jąca moc Zbawiciela.

Celem ewangelii jest podnieść upadłych ludzi

i przywrócić im utracone podobieństwo do Stwór-

cy. Ludzie we wszystkich czasach i na każdym

miejscu zawsze potrzebowali ewangelii. Jednak

jeśli kiedykolwiek był czas, gdy należało z mocą

głosić dobrą nowinę Jezusa wszędzie, gdzie to

możliwe, to z pewnością taki czas jest teraz. Ni-

gdy wcześniej ludzie nie czuli się tak zagubieni

w ciemnościach własnego rozumowania. Nigdy

wcześniej tak pilnie nie szukali sensu życia.

Bóg miłuje takich poszukujących ludzi i stara

się ich ratować. Pragnie ukazać im drogę pokoju

i radości. Dlatego jednym ze znaków wskazują-

cych, że żyjemy w czasach końca, jest głoszenie

dobrej nowiny wszystkim ludziom: „Ta Ewangelia

o królestwie będzie głoszona po całej ziemi

na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy

nadejdzie koniec” (Mt 24,14).

Właśnie teraz, gdy czytasz te słowa, miliony gor-

liwych chrześcijan głoszą dobrą nowinę w mia-

stach, wsiach i najdalszych zakątkach ziemi. Sło-

wo Boże jest głoszone przez radio, telewizję i inter-

net oraz drukowane w niezliczonych książkach

i czasopismach. Miliony ludzi zapraszają przyjaciół

i sąsiadów do swoich domów, by dzielić się z nimi
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słowem nadziei. Ewangeliści prowadzą wykłady

ewangelizacyjne o różnym zasięgu i udzielają lek-

cji biblijnych w prywatnych domach. Znak, który

Jezus wymienił jako dowód zbliżania się Jego po-

wtórnego przyjścia, spełnia się w niezwykły sposób.

W minionych latach podróżowałem do róż-

nych krajów świata, by głosić ewangelię na sta-

dionach, pod gołym niebem, w kościołach, wy-

najętych halach, kinach, teatrach, salach konfe-

rencyjnych i innych miejscach. Widziałem, jak

proroctwo Jezusa staje się rzeczywistością, gdy

tysiące ludzi przyjmują chrzest, przyłączając się

do Kościoła Bożego i wyrażając pragnienie ocze-

kiwania na powtórne przyjście Pana.

Nie tylko Chrystus wymienił głoszenie ewan-

gelii jako znak czasów końca. Podobne przesła-

nie znajdujemy w ostatniej proroczej księdze,

w której apostoł Jan opisał ukazane mu symbo-

liczne wizje: „Potem ujrzałem lecącego przez śro-

dek nieba innego anioła, mającego ogłosić od-

wieczną Dobrą Nowinę wśród tych, którzy siedzą

na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języ-

ka i ludu. Wołał on głosem donośnym:

— Ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę,

bo godzina sądu Jego nadeszła, i oddajcie pokłon

Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źró-

dła wód!” (Ap 14,6-7).

Te słowa świadczą dobitnie, iż ewangelia, któ-

rej potrzebuje ludzkość w czasach końca, nie jest

przesłaniem zmienionym czy rozwodnionym. Ta

sama ewangelia, którą Adam i Ewa usłyszeli
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w Edenie, została następnie przekazana Izraeli-

tom na Synaju. Ta sama ewangelia była głoszona

przez Chrystusa. Tę samą ewangelię głosił, anali-

zował i opisywał apostoł Paweł. Tę samą ewan-

gelię odkryli w Nowym Testamencie szesnasto-

wieczni reformatorzy Kościoła i ta sama ewange-

lia ma być głoszona w naszych czasach. Dobra

nowina, iż Jezus zmarł na krzyżu Golgoty dla zba-

wienia ludzkości, jest i zawsze będzie ta sama.

Czym jest ewangelia? Jest dobrą nowiną

o zbawieniu. Sednem ewangelii jest Jezus Chry-

stus — Jego przeszłe, obecne i przyszłe dokona-

nia dla ludzkości. Ludzkość musi o tym usłyszeć.

Dlatego Bóg posyła anioła lecącego środkiem nie-

ba, by głosił to przesłanie cierpiącemu światu gło-

śniej i wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd.

Kim jest ten anioł? Kogo przedstawia? Anioł sym-

bolizuje posłańca albo grupę posłańców1. Proroctwo

z 14. rozdziału Apokalipsy Jana oznacza, iż przed po-

wtórnym przyjściem Chrystusa Bóg powoła grupę

posłańców do głoszenia wiecznej ewangelii całe-

mu światu. Z proroczego punktu widzenia ci posłań-

cy zaczną swoją działalność po tym, jak dobiegnie

końca czas wielkiego ucisku znoszonego przez wier-

nych Pańskich ze strony odstępczej mocy przeciw-

nej Bogu — ucisku trwającego 1260 lat2.

1 Zob. C. Mervyn Maxwell, Revelation: Sus revelaciones, Buenos

Aires 1991, s. 90.
2 Zob. rozdział Niewiasta odziana w światłość, w: Alejandro Bu-

llón, Trzecie tysiąclecie i proroctwa Księgi Objawienia. Jak żyć,

nie bojąc się przyszłości?, wyd. III, Warszawa 2004, s. 47-54.
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Proroctwo zapowiada, że ta grupa posłańców

będzie przemawiać głosem donośnym. To znaczy,

że przesłanie ma być wyraźne i mocne, tak iż

wzbudzi niepokój, a nawet będzie odbierane jako

niepoprawne politycznie, przeciwne sposobowi

myślenia większości społeczeństwa.

Przesłanie zaczyna się słowami: Ulęknijcie się

Boga i oddajcie Mu chwałę. Dlaczego? Ponieważ

przesłanie będzie głoszone w czasach, gdy ludzie

wolą czcić przyrodę zamiast jej Stwórcę. Dlatego

anioł wskazuje wyraźnie, iż stworzenie jest doko-

naniem Wszechmogącego. Podkreśla panowanie

Boga jako Stwórcy nieskończenie przewyższają-

cego wszystko, co zostało stworzone. To On „nie-

bo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!” (Ap

14,7). Dlatego ludzie, jako stworzeni przez Boga,

nie powinni upatrywać chwały w stworzonych

rzeczach, ale oddawać ją jedynie samemu Panu.

Posłańcy symbolizowani przez anioła wzywają

ludzkość do oddawania czci Bogu jako Stwórcy.

To wezwanie uzasadniają dodatkowo oświadcze-

niem: Godzina sądu Jego nadeszła. Świat musi

szybko porzucić swoje bałwochwalcze praktyki

i zacząć czcić prawdziwego Boga, gdyż nastała

godzina sądu.

O jakim sądzie jest mowa w tych słowach?

Gdy chrześcijanie myślą o sądzie Bożym, zazwy-

czaj spodziewają się go w przyszłości. Odnoszą

sąd do powtórnego przyjścia Chrystusa i znisz-

czenia świata. Jednak anioł mówi, że godzina sądu

Pańskiego już nadeszła. Dlatego nie może tu być
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mowy o przyszłym wydarzeniu, ale o czymś, co

dzieje się już teraz.

Prorok Daniel tak opisał ten sąd: „Patrzyłem,

aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miej-

sce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Je-

go głowie jakby z czystej wełny. (...). Strumień

ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc

tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć

tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księ-

gi” (Dn 7,9-10).

Zatem wraz z rozpoczęciem sądu otwarto

księgi. Uważne studium biblijnych proroctw wska-

zuje, że nastąpiło to w roku 18443. Gdyby nie odbył

się ten sąd, jak Jezus mógłby nagrodzić zbawio-

nych podczas swojego powtórnego przyjścia, gdy-

by wcześniej los każdego człowieka nie został usta-

lony na sądzie4?

Mowa o sądzie przeraża wielu ludzi. Sama

myśl o tym, że mieliby być sądzeni, wydaje im się

nie do zniesienia, gdyż sąd utożsamiają z karą.

3 Zob. Roy Gane, Who’s Afraid of the Judgment?, Boise 2006. Więk-

szość chrześcijan przeocza fakt, że sąd ten trwa, a wielu in-

nych nie rozumie jego celu. Gane wykazuje w tej książce,

w oparciu o proroctwa Księgi Daniela, że sąd przedadwento-

wy jest dobrodziejstwem dla ludu Bożego. W Dn 7,22 czyta-

my: „Odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyż-

szego” (Biblia warszawska).
4 Zob. Richard M. Davidson, The Good News of Yom Kippur, w:

Journal of the Adventist Theological Society 2/1966, s. 4-27. Da-

vidson wskazuje trzy główne powody, dla których sąd jest dobrą

nowiną: 1. Przywraca ewangelii jej miejsce i daje wierzącemu

pewność usprawiedliwienia. 2. Dokonuje oczyszczenia niebiań-

skiej świątyni, w której służy Chrystus. 3. Oczyszcza z zarzu-

tów charakter Boga.
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Jak kara mogłaby być częścią dobrej nowiny?

W końcu ewangelia jest dobrą nowiną, a nie

dobrą i złą nowiną jednocześnie. Większość lu-

dzi potrzebuje raczej pociechy niż straszenia, nie-

prawdaż?

Jak powinniśmy rozumieć ten sąd? Przypuść-

my, że ktoś próbował okraść twój dom. Trafiliście

do sądu. Kto powinien się bać? Ty, który próbu-

jesz odzyskać swoją własność, czy złodziej, który

niesłusznie ci ją odebrał? Zatem sąd jest dobrą

nowiną dla usprawiedliwionych. Dla nikczem-

nych zaś jest wiadomością niosącą lęk i rozpacz.

Według Biblii sąd jest częścią ewangelii zba-

wienia z prostego powodu — Pan Jezus, mówiąc

o Duchu Świętym, zapowiedział: „On zaś, gdy

przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawie-

dliwości i o sądzie” (J 16,8). Wymienione tu zo-

stały składniki przesłania ewangelii. Po pierwsze,

jestem grzesznikiem i o własnych siłach nie mogę

uczynić nic, by uwolnić się od potępienia z po-

wodu moich grzechów. Po drugie, sprawiedli-

wość pochodzi wyłącznie od Jezusa. Dlatego

umarł On za mnie na krzyżu i oferuje mi darmo

swoją zbawienną łaskę. Po trzecie, jeśli nie sko-

rzystam ze wspaniałej oferty Bożego miłosierdzia

i łaski, będę musiał zdać sprawę z mojej decyzji

na sądzie, gdy mój przypadek zostanie rozpatrzo-

ny przez Sędziego.

Proroctwo potwierdza, że w 1844 roku nastą-

piły dwa ważne wydarzenia we wszechświecie.

Pierwsze z nich miało miejsce w niebie. Roz-
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począł się tam sąd. Drugie nastąpiło na ziemi. Bóg

powołał grupę posłańców mających głosić

wieczną ewangelię — oznajmiać sąd, który się

rozpoczął, i wzywać ludzi do odnowienia więzi

z Bogiem jako Stwórcą.

Ta grupa posłańców dała początek Kościoło-

wi zwanemu „resztą” (Ap 12,17), potomstwu nie-

wiasty. Proroctwo oznajmia, że Bóg powołał swój

Kościół w czasach ostatecznych, by przekazał

Jego ostatnie przesłanie dla ludzkości. Ponieważ

misja Kościoła jest pilna, Pismo Święte przedsta-

wia go jako anioła lecącego pod niebem. A po-

nieważ jego przesłanie jest bardzo ważne, anioł

woła głosem donośnym.

Aby Kościół ten mógł spełnić swą misję, Bóg

w ostatnich latach otwiera drzwi do głoszenia

ewangelii milionom niedostępnych dotąd ludzi

na świecie. Nadajniki krótkofalowe w strategicz-

nych miejscach ziemi wysyłają przesłanie ewan-

gelii praktycznie wszędzie, w wielu językach

i dialektach, 24 godziny na dobę.

Tą i wieloma innymi metodami ewangelia do-

ciera do ludzi w najdalszych zakątkach ziemi. Pew-

nego dnia otrzymałem list, w którym przeczytałem:

Panie Pastorze! Zapewne w tym życiu nie bę-

dziemy mieli okazji spotkać się osobiście.

Chciałbym panu podziękować, gdyż pewnego

dnia, słuchając pańskiego kazania w radiu,

usłyszałem dobrą nowinę. W tym czasie stra-

ciłem rodzinę i dwukrotnie próbowałem ode-
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brać sobie życie. Dalsza egzystencja straciła

dla mnie sens. Straszliwie cierpiałem i byłem

zrozpaczony. Nie mogłem spać. Nocą godzina-

mi leżałem, nie mogąc zmrużyć oczu. Lekarze

nie potrafili mi pomóc ani w mojej bezsenno-

ści, ani w problemach emocjonalnych.

Pewnego ranka włączyłem radio i, szukając

czegoś interesującego, usłyszałem pana kaza-

nie. Nigdy wcześniej nie akceptowałem ewan-

gelii, Jezusa ani Biblii. Jako racjonalista uwa-

żałem się za agnostyka i sądziłem, że religia

jest dobra dla słabych i prostaczków. Uważa-

łem, że nie potrzebuję takiej mentalnej podpór-

ki, bo zawsze mocno stałem na swoich no-

gach. Jednak nagle stało się coś dziwnego. Za-

cząłem tracić zadowolenie z czegokolwiek.

Straciłem sens życia i coraz bardziej pogrąża-

łem się w rozpaczy — aż do tego ranka, gdy

usłyszałem pana głos w radiu. W ciemności

i ciszy Duch Boży przemówił wprost do moje-

go serca. Ukazał mi rzeczywistość i sprawił, że

odczułem potrzebę Jezusa. Przyjąłem Go i dzi-

siaj cieszę się dobrą nowiną, która zmieniła

moje życie. Dzielę się nią z ludźmi, którzy jesz-

cze nie znają Zbawiciela. Jestem szczęśliwym

człowiekiem.

Głoszenie ewangelii spełnia swój cel — ratuje

ludzi od śmierci. Znak rychłego powtórnego przyj-

ścia Chrystusa spełnia się i świat przygotowuje się

na ostateczne żniwo.
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Wkrótce, zgodnie z Bożym planem, nastanie

dzień, gdy Ojciec powie do Syna:

— Idź i przyprowadź do domu Moje odkupio-

ne dzieci, które wierzą we Mnie i są Mi posłusz-

ne, nawet za cenę utraty życia. Nie chcę, by cier-

pieli, i nie chcę dłużej żyć bez nich. Wieczerza

jest już gotowa, a stół zastawiony do uczty. Bra-

kuje tylko gości. Proszę, idź i przyprowadź ich

do Mego domu.

Gdy przyjdzie ten dzień, czy będziesz gotowy

udać się tam razem z Jezusem? Wybór należy

do ciebie.
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Rozdział 10

Dziwne prześladowanie

„Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was

zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich

narodów z powodu mego imienia” (Mt 24,9).

305 r. n.e. 240 żywych pochodni rzuca krwawe

światło na pałacowy ogród. Ze swojego balkonu

cesarz Dioklecjan z zadowoleniem przygląda się

cierpieniom męczenników. Krzyki żywcem palo-

nych chrześcijan rozdzierają powietrze. Ich zbrod-

nią jest to, że wierzą w Jezusa Chrystusa i są po-

słuszni Jego Słowu1.

1 Zob. Marta Sordi, Los cristianos y el Imperio Romano, Madryt

1988, s. 119-129.
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Dwa lata wcześniej Dioklecjan najpierw naka-

zał spalić wszystkie egzemplarze Pisma Świętego

i zburzyć chrześcijańskie domy modlitwy. Ci,

którzy nie chcieli się wyrzec swojej wiary, mieli

zostać zabici, a ich domy miały zostać spalone.

W sprawozdaniach historycznych czytamy, iż ce-

sarz nakazał wybudować pomnik z napisem: „Dla

uczczenia wykorzenienia chrześcijańskiego zabo-

bonu”. Prześladowania za czasów Dioklecjana

były jednymi z najokrutniejszych w dziejach2.

Wydarzenia z pierwszych wieków istnienia

chrześcijaństwa są smutnymi rozdziałami w dziejach

świata, które mało kto chce wspominać. Ale czy ni-

gdy się one nie powtórzyły? Niestety! Prześladowa-

nia trwały przez całe średniowiecze. Tym razem to

Kościół prześladował wierzących, którzy ośmielali

się studiować zakazaną wówczas Biblię i traktowali

ją jako jedyną regułę wiary i postępowania. Nazy-

wani heretykami, byli sądzeni i karani śmiercią

za posłuszeństwo Słowu Bożemu (zob. Mt 24,9).

Tak było przed wiekami. Dzisiaj w świecie za-

chodnim wydaje się wielce nieprawdopodobne,

by ktokolwiek miał być prześladowany za swe

przekonania religijne. Niemniej Jezus z naciskiem

oświadczył, że krótko przed Jego powtórnym przyj-

ściem niektórzy chrześcijanie staną się obiektem

prześladowań wskutek posłuszeństwa Biblii i tyl-

ko Biblii.

2 Zob. Ramsay MacMullen, Christianity and Paganism in the Fourth

to Eighth Centuries, New Haven 1997, s. 1-31.
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Gdy w 5. rozdziale książki mówiliśmy o kata-

strofach naturalnych, zwróciliśmy uwagę, iż Jezus

zapowiedział nadzwyczajne znaki na słońcu, księ-

życu i gwiazdach: „W owe dni, po tym ucisku,

słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.

Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie

zostaną wstrząśnięte” (Mk 13,24-25). Mistrz stwier-

dził, że stanie się to po tym ucisku. O jakim uci-

sku mówił Chrystus? On sam wyjaśnił to: „Wtedy

wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i bę-

dziecie w nienawiści u wszystkich narodów z po-

wodu mego imienia” (Mt 24,9; zob. Ap 12,1-17).

Czy to znaczy, że przed powtórnym przyjściem

Pana znowu dojdzie do prześladowań za wiarę?

Jakie to będą prześladowania i co je wywoła?

Nikt, kto miłuje prawdę, nie może pozostać obo-

jętny na te sprawy. Jest to rzecz, która dotyczy

wiecznego przeznaczenia każdego człowieka.

Zanim pójdziemy dalej w tych rozważaniach,

musimy pamiętać, że w dziejach świata Bóg za-

wsze miał wroga, który specjalizuje się w zwie-

dzeniu. Ten przeciwnik usiłuje przejąć władzę

nad ludzkością za pomocą swoich kłamstw.

Ostatnia księga Nowego Testamentu identyfikuje

go jako diabła, szatana (zob. Ap 12,9). Apostoł Jan

przedstawia go jako smoka (zob. Ap 12,3.9). Smok

używa zwiedzenia, by realizować swoje zamierze-

nia. Przy pomocy kłamstw zamierza zwieść wie-

lu, w tym, o ile to możliwe, wybranych, jak po-

wiedział sam Pan Jezus. Ale choć oszustwa i zwie-

dzenia przynoszą dobre rezultaty, zawsze pozosta-
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je grupa ludzi, którzy studiują Biblię i nie dają się

zwieść. Co wróg może im zrobić? Dysząc gnie-

wem, prześladuje ich. Czego nie uda mu się osią-

gnąć w jeden sposób, stara się dokonać w inny.

Apokalipsa Jana mówi o prześladowaniach,

a Jezus wymienia je jako jeden z ostatnich zna-

ków swego powtórnego przyjścia. Apostoł tak opi-

suje jedną z wizji, które mu ukazano: „Rozgniewał

się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć wal-

kę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przy-

kazań Boga i mają świadectwo Jezusa” (Ap 12,17).

Kim jest owa niewiasta prześladowana przez smo-

ka? Kogo symbolizuje? W Biblii kobieta jest sym-

bolem Kościoła (zob. Ap 12,1; Ef 5,25-32; 2 Kor 11,2).

Czysta niewiasta, ubrana w białe szaty, symbolizu-

je Kościół Boży (zob. Ap 12,1.5). Kobieta zepsuta,

ubrana w szkarłat, jest symbolem Kościoła, który

stał się wrogi Bogu (zob. Ap 17,1-18).

Prześladowana niewiasta jest symbolem tych

w Kościele, którzy pozostają wierni Bogu. Jan opi-

sał ją tak: „Wielki znak ukazał się na niebie: Nie-

wiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej sto-

pami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwuna-

stu” (Ap 12,1).

Ta niewiasta (Kościół) była prześladowana

przez smoka (szatana) na przestrzeni dziejów.

Atakował ją z fanatyczną nienawiścią, gdyż nie

słuchała jego kłamstw. Trzymała się mocno Sło-

wa Bożego. Jan, zesłany na wyspę Patmos, jest

jednym z wielu prześladowanych chrześcijan.

Napisał on w swojej proroczej księdze: „Ja, Jan,
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wasz brat i współuczestnik w ucisku i króle-

stwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie,

zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świa-

dectwa Jezusa” (Ap 1,9).

Zwróć uwagę na dwa powody wygnania Jana:

Słowo Boże i świadectwo o Chrystusie. W rze-

czywistości moglibyśmy podsumować dwie przy-

czyny jako jedną — miłość do Jezusa. Jeśli miłu-

jesz Pana, logiczne jest, że będziesz wierny Jego

Słowu. Jeśli szanujesz Jego Słowo, nie ulegniesz

zwiedzeniom i nie przyjmiesz kłamstw wymyślo-

nych przez smoka. To wprawia wroga we wście-

kłość. Dlatego prześladuje on tych, którzy trzymają

się nauk Pisma Świętego.

Takie prześladowania nie są skierowane prze-

ciwko tym, którzy tylko mienią się chrześcijana-

mi. Jeśli uważałbym się za chrześcijanina, ale nie

znałbym prawdy Bożej i wyznawałbym zamiast

niej fałszywe twierdzenia wroga, ten nie miałby

powodu mnie nękać. Raczej zostawiłby mnie

w spokoju. Prześladowanie spotyka tylko tych,

którzy odrzucają oszustwa i trwają w posłuszeń-

stwie naukom Biblii.

Większość ludzi wybierze wtedy łatwiejszą

drogę. Jednocześnie ci, którzy będą się trzymać

nauk Słowa Bożego, będą postrzegani jako fana-

tycy, uparci i politycznie niepoprawni. Czy w na-

szych czasach może być ktoś bardziej godny od-

rzucenia i pogardy niż osoba niepoprawna poli-

tycznie? A kogo nazwałbyś bardziej politycznie

niepoprawnym, niż tych, którzy odmawiają obni-
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żenia swoich norm postępowania, nie idą

na kompromis w kwestii zasad i nie uznają wie-

rzeń większości społeczeństwa?

Upór tych prześladowanych ludzi będzie doty-

czył czegoś, co większość uzna za mało istotny

szczegół. W Ap 12,17 czytamy, że smok prześladuje

niewiastę i resztę jej potomstwa, to znaczy Kościół

w czasach ostatecznych, gdyż Kościół ten trwa

w posłuszeństwie Panu zgodnie z Jego Słowem.

Zwróć uwagę, że Kościół Chrystusowy w czasie

końca wyróżnia się dwiema cechami: strzeże przy-

kazań Bożych i ma świadectwo Jezusa (zob. Obj.

12,17; 14,12). Te same powody sprawiły, że apostoł

Jan został zesłany na wyspę Patmos — wierność

i posłuszeństwo wobec Boga i Jego Słowa.

Obecnie wielu twierdzi, że przykazania Boże

nie obowiązują chrześcijan. Uczą, że prawo zosta-

ło unieważnione przez ofiarowanie Chrystusa

i dlatego chrześcijanie nie powinni zaprzątać so-

bie głowy zachowywaniem przykazań. Jednak

reszta wyróżnia się z tłumu właśnie trwaniem

w wierności wobec Jezusa i posłuszeństwem

Jego przykazaniom. Niektórym może się to wyda-

wać drobnym szczegółem, ale w rzeczywistości

posłuszeństwo wiecznym zasadom Słowa Boże-

go nie podlega negocjacjom.

W 13. rozdziale Apokalipsy Jana znowu poja-

wia się smok. Przekazuje swoją władzę nowej

dziwnej bestii. W proroctwie bestie, czyli zwierzę-

ta, symbolizują mocarstwa, ziemskie potęgi (zob.

Dn 7,16-17). Jan mówi o takiej nowej bestii: „Dano
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jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich,

i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem,

językiem i narodem” (Ap 13,7).

Ta nowa potęga zaczęła prześladować lud

Boży. Ponieważ ludzie oddają jej cześć, jest to naj-

wyraźniej potęga religijna. „Wszyscy mieszkańcy

ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, któ-

rego imię nie jest zapisane (...) w księdze życia

zabitego Baranka” (Ap 13,8).

Według Apokalipsy Jana, w czasach ostatecz-

nych szczególna religijna potęga uzyska wielką

władzę. Będzie podziwiana i szanowana przez tłu-

my, uznawana przez światowych przywódców.

Jednocześnie będzie prześladować tych, którzy nie

przyjmą jej władzy i nie podporządkują się jej. Kim

będą ci, którzy odrzucą władzę bestii? Będą to ci,

którzy trzymają się wiernie Jezusa i Jego Słowa.

Ale to nie wszystko. Proroctwo stwierdza także,

że w ostatnich dniach naszego świata powstanie

polityczna potęga, która będzie wspierać wspo-

mnianą potęgę religijną. Jest to druga bestia z 13.

rozdziału Apokalipsy Jana, także otrzymująca wła-

dzę od smoka. Apostoł Jan opisuje ją tak: „Potem

ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi (...).

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i bied-

ni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą

rękę lub na czoło i że nikt nie może nic kupić ni

sprzedać, kto nie ma znamienia — imienia Bestii

lub liczby jej imienia” (Ap 13,11.16-17).

Ludzie niemający znamienia bestii nie będą

mogli nawet kupować ani sprzedawać. Aby to zro-
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zumieć, musimy najpierw określić, czym jest pie-

częć Boża. Jeśli smok oznacza swoich zwolenni-

ków, to i Bóg ma znak, którym wyróżnia swoje

posłuszne dzieci — tych, których nazywa swoimi

świętymi.

Wcześniej Jan oświadczył: „Ujrzałem czterech

aniołów stojących na czterech narożnikach zie-

mi, jak powstrzymywali cztery wiatry ziemi, aby

wiatr nie wiał na ziemi ani na morzu, ani na żad-

ne drzewo” (Ap 7,1). Odnosi się to do ostatecz-

nego zniszczenia ziemi przy powtórnym przyjściu

Chrystusa. Czterej aniołowie powstrzymują wichry

zniszczenia. Dlaczego? W kolejnych wersetach

znajdujemy odpowiedź: „Ujrzałem innego anioła,

wstępującego od wschodu słońca, [a] mającego

pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym gło-

sem do czterech aniołów, którym dano moc wy-

rządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie

szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętu-

jemy czoła sług Boga naszego” (Ap 7,2-3). Zwróć

uwagę, iż anioł mówi poprzednim czterem anio-

łom: Powstrzymajcie zniszczenie, póki nie opieczę-

tujemy tych, którzy służą Bogu.

Dzisiaj, gdy czytasz te słowa, znajdujemy się

w jednym z najważniejszych momentów dziejów

świata, z czego, niestety, niewielu ludzi zdaje so-

bie sprawę. Ci, którzy przyjmą pieczęć Boga, unikną

ostatecznego zniszczenia, natomiast Jan mówi, że

„jeśli ktoś wielbi Bestię i obraz jej i bierze sobie

jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie

pić wino zapalczywości Boga” (Ap 14,9-10).
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Apokalipsa Jana przedstawia dwóch wodzów.

Obaj mają naśladowców i obaj oznaczają swo-

ich wyznawców. Smok umieszcza na swoich

zwolennikach znamię bestii. Jezus pieczętuje swo-

ich uczniów pieczęcią Bożą.

Czym jest ta pieczęć Boża? Jeśli to odkryjemy,

będziemy mogli ustalić, czym jest znamię bestii.

Pieczęć jest znakiem identyfikacyjnym. Zwykle

zawiera następujące elementy: nazwisko, pełnio-

ny urząd i zasięg władzy.

Za pieczęcią Boga stoi Jego władza — Jego pra-

wo i wieczne zasady Jego rządów. Za znamie-

niem bestii kryje się także rzekoma władza — de-

krety i zwodnicze zasady wroga. Pieczęć Boga

oznacza Jego pragnienie zbawienia ludzi. Za zna-

mieniem bestii kryje się dążenie do zniszczenia.

Pieczęć Boga reprezentuje Ojca, Syna i Ducha

Świętego. Za znamieniem bestii stoją smok, be-

stia i fałszywy prorok (zob. Ap 16,1-21). Pieczęcią

Bożą są pieczętowani ci, którzy „opłukali swe sza-

ty, i w krwi Baranka je wybielili” (Ap 7,14). Zna-

mię bestii jest umieszczane na tych, którzy czczą

zwodniczą potęgę bezprawnie przypisującą sobie

boską władzę.

Wiele wersetów wyjaśnia naturę pieczęci Bo-

żej. W jednym z nich czytamy: „Święćcie też

moje szabaty, które niech będą znakiem między

Mną a wami, aby poznano, że Ja jestem Pan, Bóg

wasz” (Ez 20,20). Według tego wersetu, sobota jest

znakiem posłuszeństwa Kościoła Bożego. Zbawi-

ciel dał ją nie tylko dla Izraelitów. Ustanowił so-
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botę jako święty dzień już przy stworzeniu (zob.

Rdz 2,1-3), a lud Boży świętował ten dzień, zanim

Pan przedstawił dziesięcioro przykazań na Syna-

ju (zob. Wj 16,23-30). Chrystus także świętował ten

dzień (zob. Łk 4,16). Apostołowie świętowali so-

botę zarówno przed śmiercią Jezusa na Golgocie,

jak i później, gdy On zmartwychwstał i wrócił

do nieba (zob. Dz 18,1-5). Autor Listu do Hebraj-

czyków napisał: „Powiedział bowiem [Bóg]

na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten spo-

sób: I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszyst-

kich dziełach swoich. (...). A zatem pozostaje

odpoczynek szabatu dla ludu Bożego” (Hbr 4,4.9).

Nasz wróg zna Biblię. Rozumie to, co jest napi-

sane w Słowie Bożym. Jednak jest kłamcą od po-

czątku — zaciekłym wrogiem prawdy. Zatem co

czyni? Miesza kłamstwa z prawdą i przedstawia

je przy pomocy swoich zwiedzeń. Jaki jest tego

skutek? Tłumy idą za nim, posłuszne i wierzące

w to, czego on ich uczy. Jednak są jeszcze ludzie

miłujący Jezusa i posłuszni Jego przykazaniom. Ci

nie dają się zwieść.

Cena posłuszeństwa Słowu Bożemu i wierno-

ści Jezusowi jest bardzo wysoka. Smok skieruje całą

swoją wściekłość przeciwko ludziom wiernym

Panu. Przy pomocy nacisków religijnych i politycz-

nych zainicjuje największe prześladowania religij-

ne w dziejach świata. Ponieważ zostały one prze-

powiedziane, nie sposób ich uniknąć. Będą one

jeszcze jednym dowodem bliskości powtórnego

przyjścia Chrystusa. Prorok Daniel napisał: „Wtedy
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nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd naro-

dy powstały, aż do chwili obecnej” (Dn 12,1).

Według Jezusa te prześladowania bezpośred-

nio poprzedzą wielkie zjawiska w świecie przy-

rody — znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach.

Łukasz zapisał słowa Chrystusa: „Wystąpią silne

trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą

się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce

i będą was prześladować. (...) z powodu moje-

go imienia wlec was będą przed królów i namiest-

ników. (...). A wydawać was będą nawet rodzice

i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was

o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imie-

nia będziecie w nienawiści u wszystkich” (Łk

21,11-12.16-17). Zwróć uwagę na zasięg i natę-

żenie tego prześladowania. Ludzie będą wydawać

swoich bliskich i przyjaciół.

To prawda, że w pierwotnym znaczeniu Jezus

odnosił te słowa do prześladowań chrześcijan

ze strony Żydów i pogan w pierwszych wiekach

ery chrześcijańskiej, ale prawdą jest i to, że prze-

śladowanie powtórzy się w ostatnich dniach dzie-

jów świata. Pamiętaj, że Mistrz odpowiadał na py-

tanie, które dotyczyło zniszczenia świątyni i koń-

ca świata.

To ostatnie prześladowanie będzie najgorsze

i najzacieklejsze ze wszystkich. Niewinni ludzie

będą upokarzani i gnębieni, gdyż odmówią podpo-

rządkowania się dominującej potędze religijnej. Wła-

dze polityczne poprą tę haniebną akcję, a za dzia-
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łaniami sił religijnych i politycznych stał będzie nie

kto inny, jak smok — szatan.

Przyjrzyjmy się jeszcze raz Bożej pieczęci. Jak

wykazaliśmy, Biblia mówi, że jest nią sobota, siód-

my dzień tygodnia. To prowadzi nas do istotnego

pytania o charakter znamienia bestii. Aby zrozu-

mieć tę kwestię, wróćmy do 13. rozdziału Apoka-

lipsy Jana. Pamiętaj, że jest tu mowa zarówno

o potędze religijnej, jak i potędze politycznej, któ-

ra „zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej

dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom

ziemi, by wykonali obraz Bestii” (Ap 13,14).

Oto na scenie pojawia się nowy symbol — ob-

raz bestii. Obraz reprezentuje, symbolizuje to,

od czego pochodzi. Gdy myślisz o fladze pań-

stwowej, przywodzi ci ona na myśl kraj, który re-

prezentuje. Skoro więc władza Boga wyraża się

w pieczęci, a pieczęcią Pana jest sobota, to co

jest znamieniem, piętnem wyrażającym rzekomą

władzę Bożego wroga? Musi to być coś, co jest fał-

szerstwem pieczęci Bożej soboty — fałszywym

dniem odpoczynku.

Przede wszystkim musimy pamiętać, że Biblia

nie zawiera ani jednego zdania, które mogłoby su-

gerować, że siódmy dzień tygodnia nie jest już

prawdziwym dniem odpoczynku. W pewnym

momencie dziejów ktoś, roszcząc sobie preten-

sje do boskiej władzy, postanowił zamienić świę-

towanie soboty na świętowanie innego dnia —

niedzieli. Wielu ludzi nadal szczerze wierzy, że

święcą niedzielę dlatego, iż w tym dniu Chrystus
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zmartwychwstał. To prawda, że zmartwychwsta-

nie Jezusa nastąpiło w niedzielę, ale Biblia ani sło-

wem nie sugeruje, iż z tego powodu sobota nie

jest już święta, a niedziela ma być teraz dniem

odpoczynku i nabożeństwa.

Świętowanie niedzieli ma wyłącznie pogańskie

korzenie. W czasach rzymskich czciciele słońca

uważali niedzielę za swój szczególny dzień. Dla-

tego w niektórych językach (ang. Sunday = nie-

dziela; Sun = Słońce + day = dzień) dzień ten

nadal nosi nazwę dnia Słońca3.

Świętowanie niedzieli przez chrześcijan zaczę-

ło się wiele lat po wniebowstąpieniu Jezusa i dłu-

go po śmierci apostołów. Doprowadziło do tego

kilka czynników. Jednym z nich było dążenie

3 W schyłkowym okresie imperium rzymskiego oficjalnym bó-

stwem państwowym był Niezwyciężony Bóg Słońca (łac. Deus

Sol Invictus). Kilku cesarzy przed Konstantynem zamówiło mo-

nety z napisem: Słońcu Niezwyciężonemu Towarzyszowi (łac.

Soli Invicto Comiti), oznaczającym, że bóstwo solarne jest bli-

skim towarzyszem imperatora. Konstantyn był szczególnym czci-

cielem tego boga, a na monetach uwidaczniał swoje oddanie

kultowi Sol Invictus aż do 323 roku. 7 marca 321 roku Konstan-

tyn wprowadził edyktem niedzielę, czyli czcigodny dzień Słoń-

ca (łac. dies Solis) jako dzień odpoczynku (zob. rozdział Dzień

Słońca, w: Aleksander Krawczuk, Konstantyn Wielki, wyd. III,

Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 119-121). W Codex Ju-

stinianus 3.12.2 czytamy: „Cesarz Konstantyn: W czcigodny

dzień Słońca niechaj władze i lud w miastach odpoczywają,

a warsztaty wszystkie niech będą zamknięte. Jednakże wieśnia-

cy, trudniący się uprawą roli, mogą dowolnie zgodnie z prawem

kontynuować swe zajęcia, gdyż nierzadko zdarza się, iż inny

dzień nie jest dogodny na siew czy sadzenie winorośli — aby,

jeśli właściwą porę tych czynności się zaniedba, nie marnowa-

no błogosławieństw niebios” (http://es.wikipedia.org/wiki/

Sol_Invictus).
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Żydów do uwolnienia się spod rzymskiej okupa-

cji. Gdy rzymskie władze rozprawiały się z Żyda-

mi, chrześcijanie, który także świętowali sobotę,

również padali ofiarą prześladowań. Aby uniknąć

zamieszania, niektórzy chrześcijanie zaczęli prze-

nosić nabożeństwa na niedzielę. Jednak Biblia nie

daje przyzwolenia na taką zmianę4.

Niedzielę zaczęto oficjalnie akceptować w Ko-

ściele chrześcijańskim jako dzień odpoczynku, gdy

cesarz Konstantyn Wielki zaakceptował chrześci-

jaństwo. Wpływ cesarza zdecydował o ustano-

wieniu niedzieli jako dnia odpoczynku zagwaran-

towanego prawem.

Obecnie Kościół Rzymskokatolicki bez waha-

nia przyznaje się do swojej roli jako instytucji od-

powiedzialnej za zamianę soboty na niedzielę.

W oficjalnej publikacji Kościoła powszechnego

czytamy: „Kult niedzieli nie jest oparty na Piśmie

Świętym, ale na tradycji, i jest katolickim ustano-

wieniem”5.  A w katechizmie katolickim czytamy:

„Świętujemy niedzielę zamiast soboty, gdyż Ko-

ściół Katolicki przeniósł świętość soboty na nie-

dzielę”6.

Kościół Rzymskokatolicki przyjmuje odpowie-

dzialność za zmianę święcenia soboty na świę-

cenie niedzieli. Ale to jeszcze nie wszystko. Choć

4 Gdy chodzi o rzymskokatolickie i protestanckie twierdzenia

dotyczące soboty i niedzieli zob. http://www.amightywind.com/

wolves/sabbathchanged.htm.
5 Catholic Record, 17 IX 1892.
6 A Doctrinal Catechism, 1957, s. 50.
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historia sprawozdaje, że Kościół powszechny do-

konał tej zmiany, rzeczywistość jest nieco inna.

Prawdziwym autorem tej zmiany jest wróg Boga.

To, że jeden z dni tygodnia został wyznaczo-

ny jako święty, nie oznacza, że jest w jakiś spo-

sób lepszy od innych. Jest to jedynie kwestią

umowną. Prawdziwe znaczenie ma to, co dany

dzień reprezentuje. Siódmy dzień tygodnia należy

do Chrystusa Pana. Jest znakiem Jego mocy

i władzy. On sam oświadczył: „Syn Człowieczy jest

Panem także szabatu” (Mk 2,28). Przez proroka

Ezechiela powiedział zaś: „Święćcie też moje sza-

baty, (...) aby poznano, że Ja jestem Pan, Bóg wasz”

(Ez 20,20).

Świętowanie pierwszego dnia tygodnia jako

dnia odpoczynku jest ludzkim wymysłem. Jest pod-

ważaniem autorytetu Jezusa. Natomiast świętowa-

nie siódmego dnia tygodnia jest znakiem lojalno-

ści wobec Chrystusa. Świadome świętowanie

pierwszego dnia tygodnia oznacza ostatecznie nie-

lojalność. W kwestii soboty musimy postępować

zgodnie z przykładem Jezusa. Gdy ktoś zastępuje

niedzielą dzień ustanowiony przez Boga, zdecydo-

wanie odchodzi od nauki biblijnej. Prorok Ozeasz

przypomina nam: „Któż jest tak mądry, aby to pojął,

i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie

są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają

się na nich grzesznicy” (Oz 14,10).

Gdy spoglądasz na współczesny świat Zacho-

du, może ci się wydawać, że prześladowania jako

znak zbliżania się powtórnego przyjścia Chrystu-



— 140 —

sa nigdy się nie spełni. Któż dzisiaj na Zachodzie

śmiałby prześladować kogoś za wiarę chrześci-

jańską? Żyjemy przecież w czasach religijnej wol-

ności. Ludzkość nigdy dotąd nie miała tak wiel-

kiego poszanowania dla praw człowieka. W więk-

szości krajów świata liczne organizacje społecz-

ne bronią praw mniejszości. Jak to możliwe, by

ktokolwiek miał być prześladowany tylko za świę-

towanie soboty? Z ludzkiego punktu widzenia wy-

daje się to nierealne. Niemniej Biblia mówi, że ta-

kie właśnie prześladowanie będzie niemal ostat-

nim znakiem poprzedzającym przyjście Jezusa

w chwale. Owszem, prześladowania będą czymś

zaskakującym, nieoczekiwanym. Jednak napraw-

dę nastąpią.

Czy obawiasz się prześladowania przepowie-

dzianego w Piśmie Świętym? Jednak nie powinie-

neś się lękać tych represji. Pan Jezus będzie się

opiekował swoimi wiernymi dziećmi. Przeczytaj

wspaniałą obietnicę Jego nieskończonej troski

o ciebie: „Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się,

słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, od-

zyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez

zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,30-31).

Czy wiesz, co Bóg uczyni dla ciebie poza tym,

że będzie się tobą opiekował i da ci siłę? Oto co

mówi o tym Jezus: „Będzie bowiem wówczas

wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata

aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie

został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powo-

du wybranych ów czas zostanie skrócony” (Mt
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24,21-22). Zbawca osobiście obiecał, że ze wzglę-

du na swój lud skróci czas cierpienia w ostatnich

dniach dziejów świata.

Wszystkie znaki powtórnego przyjścia Chrystu-

sa, które studiowaliśmy do tej pory, spełniły się

lub się wypełniają. Tak samo będzie z tym zna-

kiem, choć może się to wydawać niewiarygodne.

Gdzie będziesz, gdy nastanie prześladowanie?

Której grupy będziesz częścią? Czy będziesz nale-

żał do prześladowców, czy prześladowanych?

Wybór należy do ciebie.
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Rozdział 11

Kiedy On przyjdzie?

„O dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet

aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak

było za dni Noego, tak będzie z przyjściem

Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie

przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż

wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do ar-

ki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i po-

chłonął wszystkich, tak również będzie z przyj-

ściem Syna Człowieczego” (Mt 24,36-39).

Wychowałem się w rodzinie, w której mia-

łem dziewięcioro rodzeństwa. Nasz ojciec, górnik,

przyjeżdżał do domu tylko raz na dwa tygodnie.

Gdy wyjeżdżał, zostawiał listę rzeczy, które mieli-

śmy zrobić do jego powrotu. Choć obowiązki
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mieliśmy rozpisane na kolejne dni, nierzadko zo-

stawialiśmy coś na ostatnią chwilę. Gdy nadcho-

dził czas przyjazdu ojca, dzieliliśmy między siebie

zadania i w kilka godzin wszystko było gotowe.

Ojciec zawsze był pewien, że ma cudownie po-

słuszne dzieci. Ale niezupełnie było to prawdą.

Pewnego razu w kopalni doszło do wypadku,

więc kierownictwo dało górnikom wolne, a ojciec

przyjechał do domu wcześniej, niż się go spodzie-

waliśmy. Ku swemu zaskoczeniu odkrył smutną

rzeczywistość. Jego dzieci nie były takie wspania-

łe, jak sądził dotąd.

Mój ojciec był tylko człowiekiem. Nie potrafił

czytać w naszych sercach. Ale Bóg to potrafi.

Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego Jezus nie

podał daty swego powtórnego przyjścia. Sądzę, że

powodem jest natura człowieka. Gdybyśmy znali

datę, zignorowalibyśmy Boże zalecenia dotyczą-

cego tego, jak powinniśmy żyć. Potem na kilka go-

dzin przed Jego przybyciem staralibyśmy się w po-

śpiechu przygotować się na to wydarzenie. Ale ta-

kie postępowanie byłoby niezgodne z intencją

Pana. Dlatego Chrystus wplótł w swoje przyjście

element zaskoczenia. Powiedział: „O dniu owym

i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebie-

scy, tylko sam Ojciec” (Mt 24,36).

Mówiąc o swoim powtórnym przyjściu, Jezus

powiedział, że nastąpi ono podobnie jak potop

w czasach Noego: „Jak było za dni Noego, tak

będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albo-

wiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żeni-
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li się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe

wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł

potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie

z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,37-39).

Nie ma nic złego w małżeństwie. Fakt, iż lu-

dzie się pobierają, nie jest sam w sobie znakiem

końca świata. Chodzi o to, że powtórne przyjście

Jezusa dla wielu będzie zupełnym zaskoczeniem.

Gdy nastąpi, wielu ludzi będzie żyło tak jak zawsze,

bez Boga. Tylko nieliczni będą zwracali uwagę

na znaki czasu. Tak było w czasach Noego —

ludzie byli tak zajęci codziennym życiem, iż nie

mieli czasu dla Boga. Gdy Noe zaczął mówić im,

że świat taki, jaki znają, wkrótce się skończy

w wodach potopu, nie wierzyli mu. Uznali, że

oszalał, i drwili z niego.

Przesłanie Noego nie cieszyło się popularno-

ścią. Przyjęcie go oznaczało wystawienie się

na szyderstwa i drwiny. Podobnie jest dzisiaj —

przesłanie Biblii wydaje się dziwaczne ludziom

nawykłym do postmodernistycznego sposobu

myślenia. Niektórzy twierdzą, że przesłanie to nie

ma sensu. Podobnie było w czasach apostoła

Pawła: „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest

dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś

dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 Kor

1,18).

Noe głosił swoje przesłanie przez 120 lat.

Na początku wielu przypuszczalnie uwierzyło jego

kazaniu. Niektórzy pomagali nawet przy budowie

arki. Inni łożyli środki i dawali materiały, by po-
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móc w spełnieniu misji zleconej Noemu. Jednak

potop nie nastąpił tak szybko, jak się spodziewali.

Mijały lata. Nikt już nie wierzył, że potop nastą-

pi. Wreszcie jedynymi, którzy pozostali gotowi

wejść do arki, był Noe i jego żona oraz ich trzej

synowie i synowe. Ośmioro ludzi. Gdzie podziali

się ci, którzy uwierzyli na początku? Zniechęcili

się. Czas zgasił płomień gorliwości w ich sercach.

Potem nastał kolejny zwyczajny dzień — dzień

jak co dzień — gdy nikt nie spodziewał się czegoś

nadzwyczajnego.

A jednak coś dziwnego zaczęło się dziać.

Wkrótce chmury pokryły całe niebo. Nagle na tle

czarnych chmur zajaśniały błyskawice i rozległy

się gromy.

Wtedy wszyscy przypomnieli sobie Noego, sta-

rego szaleńca, budowniczego arki. Wszyscy po-

biegli na wzgórze, na którym zbudowany był sta-

tek. Chcieli wejść do środka, ale tydzień wcześniej

Bóg zamknął drzwi arki tak, iż nikt nie mógł ich

otworzyć. W Biblii czytamy: „Nie spostrzegli się,

aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak

również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”

(Mt 24,39).

Czy zauważyłeś w tym wersecie nacisk na brak

przygotowania ludzi? Przed potopem ludzie nie byli

przygotowani na nadchodzący kataklizm, a gdy Je-

zus przyjdzie powtórnie, wielu będzie się znajdować

w podobnym stanie braku gotowości.

Apostoł Piotr napisał, że przed powtórnym przyj-

ściem Chrystusa historia się powtórzy: „W ostatnich
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dniach szydercy (...), którzy będą postępowali we-

dług własnych żądz (...) będą mówili:

— Gdzież jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd

bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo

trwa od początku świata” (2 P 3,3-4).

Wielu będzie wykpiwać wiarę w powtórne

przyjście Jezusa. Twierdząc, że nic takiego nigdy się

nie wydarzy, będą przekonani, że historia będzie się

toczyć nieprzerwanie zwykłym torem. Zatem będą

uważać za dziwaków i fanatyków tych, którzy przy-

gotowują się na powtórne przyjście Chrystusa.

Apostoł Piotr usiłował wyjaśnić przyczynę po-

zornej zwłoki, którą wielu może odczuwać jako

argument przeciwko nauce o powtórnym przyj-

ściu Pana: „Niech zaś dla was, umiłowani, nie

będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest

jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwle-

ka Pan z wypełnieniem obietnicy — jak niektórzy

są przekonani, że Pan zwleka — ale On jest cier-

pliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem nie-

których zgubić, ale wszystkich [chce] doprowa-

dzić do nawrócenia” (2 P 3,8-9).

Szczególnie dwie myśli wysuwają się na czo-

ło w tych słowach apostoła Piotra. Po pierwsze,

krótkotrwałość ludzkiego życia. Jak długo żyją dzi-

siaj ludzie? Niedawno zmarł w Japonii mężczy-

zna w wieku 113 lat1. Ale co to jest w porówna-

1 Zob. Kaku Yamanaka, Japan’s Oldest Person, Dies of Old Age; She

Was 113, w: http://www.newsmeat.com/news/meat.php?articleId=

17590794&channelId=2951&buyerId=newsmeatcom&buid=

3281.
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niu z wiecznością? Dlatego przyjście Jezusa nie

opóźnia się. Ludzie żyją zaledwie chwilę w po-

równaniu z wiecznością, którą chce nam poda-

rować Zbawiciel.

Druga myśl dotyczy Bożego miłosierdzia. Pan

miłuje ludzi. Gdyby to zależało tylko od miłości

Jezusa, wszyscy byliby zbawieni, ale przyjęcie zba-

wienia wymaga osobistej decyzji człowieka. Nikt

nie może zdecydować za niego. Bóg stworzył lu-

dzi jako wolne istoty mające poczucie moralnych

zobowiązań. Jednak Zbawiciel zachęca nas

do dokonania właściwego wyboru. Dał nam Pi-

smo Święte, by wyraźnie uświadomić nam, przed

jakim wyborem stoimy, ale wybór należy wyłącz-

nie do nas samych.

Fakt, iż Bóg miłuje ludzkość i jest cierpliwy, nie

oznacza, że Jezus nie przyjdzie powtórnie albo że

czas łaski będzie trwał w nieskończoność. Piotr

napisał: „Dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wte-

dy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły roz-

palone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej

spłoną” (2 P 3,10 Biblia warszawska). Oto znowu

podkreślony został element zaskoczenia. Złodzieje

nie dają nam znać, że zamierzają się włamać do na-

szego domu. Możemy zauważyć, że czają się na ze-

wnątrz, ale nie możemy być pewni, kiedy spróbują

wtargnąć do środka. Piotr porównuje zaskoczenie

związane z powtórnym przyjściem Jezusa do za-

skoczenia, jakie towarzyszy poczynaniom włamywa-

czy. Jedynym istotnym elementem tego porówna-

nia jest właśnie poczucie zaskoczenia.
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Chrystus pragnie, by chrześcijanie byli zawsze

gotowi na Jego powtórne przyjście. Dlatego po-

wiedział: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca

nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa

i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł

na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bo-

wiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej

ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym

czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego,

co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowie-

czym” (Łk 21,34-36).

Jakiś czas temu rozmawiałem z kimś, kto nic

nie wiedział o Biblii. Gdy lecieliśmy razem samo-

lotem, rozmowa zeszła na tematy duchowe. Po-

dzieliliśmy się swoimi poglądami na życie. Powie-

działem owemu mężczyźnie, że wierzę w powtór-

ne przyjście Chrystusa i Jego wieczne królestwo.

— Ja wolę żyć teraźniejszością — odpowie-

dział. — Niebo jest zbyt abstrakcyjne i odległe

w czasie. Nawet nie wiem, czy dożyję tego dnia.

Typowy człowiek naszych czasów myśli tylko

o tym, co tu i teraz. Mój towarzysz podróży uwa-

żał, że nie warto myśleć o niebie, podczas gdy tyle

ciekawych rzeczy dzieje się teraz na ziemi.

— Życie jest krótkie — powiedział mi, gdy koń-

czyliśmy rozmowę. — Nie możemy go tracić

na utopijne marzenia. Musimy być realistami.

Musimy być realistami? Skoro tak, to pozwól,

że zaczerpnę porównanie od innego pisarza i po-

wiem, co to znaczy być realistą. Przypuśćmy, że

będziemy żyć po sto lat i dojdziemy do końca
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naszych dni. Potem odkryjemy, że człowiek, który

rozmawiał ze mną tamtego dnia w samolocie,

miał rację: Niebo nie istnieje, a powtórne przyj-

ście Chrystusa jest utopijnym marzeniem. Nie ma

życia wiecznego. Nie ma nic. Co stracę, jeśli nie

istnieje nic prócz tego doczesnego życia? Nic! Nie

stracę absolutnie nic. Ale przypuśćmy, że przy koń-

cu naszych dni odkryjemy, że Biblia ma rację. Nie-

bo istnieje, życie wieczne jest realne, a Jezus przyj-

dzie powtórnie, by zabrać ze sobą tych, którzy są

gotowi. Wtedy mój towarzysz z samolotu straci

wszystko. To proste, a jednocześnie bardzo real-

ne i prawdziwe.

Nadchodzi dzień, gdy ludzie się obudzą jak

zwykle, by podjąć swoje codzienne czynności

i obowiązki. Kluby i centra rozrywki będą wypeł-

nione. Ludzie będą czynić dobro i zło, pędzić jak

zwykle ku spełnieniu swoich pragnień i marzeń.

Nic nie będzie wskazywało, że dzieje się coś dziw-

nego. Jak za dni Noego.

Nagle na niebie pojawi się mały obłok. Będzie

rósł z minuty na minutę. Wtem ziemia zadrży

w posadach. Jan tak opisał tę scenę: „I ujrzałem:

gdy otworzył pieczęć szóstą, nastąpiło wielkie trzę-

sienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosien-

ny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy

spadły z nieba na ziemię, podobnie jak figowiec

wstrząsany silnym wiatrem zrzuca na ziemię nie-

dojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księ-

ga, którą się zwija, a wszelka góra i wyspa

z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy,
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wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każ-

dy niewolnik oraz wolny ukryli się w jaskiniach

i górskich skałach. I mówią do gór i do skał:

— Spadnijcie na nas i zakryjcie nas przed ob-

liczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem

Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu,

a któż zdoła się ostać?” (Ap 6,12-17).

Gdy niektórzy będą próbowali uciekać w prze-

rażeniu, ci, który wierzyli w powtórne przyjście

Chrystusa i przygotowali się na ten dzień, pod-

niosą ramiona w górę i zawołają:

— „Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas

wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność;

cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!” (Iz 25,9).

Pewnego mroźnego poranka 1942 roku w obo-

zie koncentracyjnym młody mężczyzna zza ogro-

dzenia z drutu kolczastego ujrzał dziewczynę, któ-

ra wydała mu się niezwykle piękna. Dziewczyna

zauważyła go i serce zabiło jej żywiej. Chcąc wy-

razić, co czuje, rzuciła mu przez ogrodzenie czer-

wone jabłko. To jabłko stało się dla niego symbo-

lem życia, nadziei i miłości. Gdy podniósł je, pro-

mień słońca rozświetlił jego ciemny świat. Aniel-

ska twarz i nieśmiały uśmiech młodej kobiety

na zawsze pozostały w jego pamięci.

Następnego dnia marzył o tym, żeby znowu

ją zobaczyć. Gdy podszedł do ogrodzenia,

ku swemu szczęściu ujrzał ją. Czekała na niego

z następnym czerwonym jabłkiem w dłoni.

Było bardzo zimno. Lodowaty wiatr gwizdał

w kolczastych drutach ogrodzenia. Jednak mimo
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to dwa serca płonęły miłością, a czerwone jabł-

ko przemknęło nad ogrodzeniem z rąk do rąk.

Całe spotkanie trwało ledwie jedną chwilę, ale po-

wtarzało się dzień po dniu.

Pewnego dnia mężczyzna zjawił się wyraźnie

przygnębiony.

— Nie przynoś mi więcej jabłek — rzekł dziew-

czynie. — Jutro już mnie tu nie będzie. Przenoszą

nas do innego obozu.

Tego popołudnia opuszczał obóz w bydlęcym

wagonie ze złamanym sercem. Wiedział jednak,

że pamięć tej niezwykłej dziewczyny będzie go

podtrzymywać na duchu. Jej oczy, uśmiech, kilka

słów, czerwone jabłko... Dla niego była ona promie-

niem radości pośród nieskończonego oceanu

smutku, cierpienia i śmierci. Jego bliscy co do jed-

nego zginęli, gdy wrogowie najechali jego kraj. On

sam ledwie uszedł z życiem, a potem znalazł się

w miejscu, z którego nikt nie wychodził żywy.

Jednak w tej najczarniejszej godzinie dziewczy-

na o nieśmiałym uśmiechu przyniosła mu pocie-

szenie, odwagę i nadzieję.

Minęły lata. Pewnego dnia dwoje dorosłych

ludzi spotkało się przypadkiem w restauracji

w Stanach Zjednoczonych i zaczęło rozmawiać

o swojej przeszłości.

— Gdzie byłeś w czasie wojny? — zapytała ko-

bieta.

— W obozie koncentracyjnym w Niemczech

— odpowiedział mężczyzna.
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— Kiedyś przechodziłam w pobliżu obozu

i zobaczyłam chłopaka stojącego przy ogrodzeniu

i patrzącego na mnie. Podeszłam i rzuciłam mu

jabłko...

Z sercem ściśniętym ze wzruszenia mężczy-

zna wyjąkał:

— A czy ów mężczyzna powiedział ci które-

goś dnia, żebyś więcej nie przynosiła mu jabłek,

bo przenoszą go do innego obozu?

— Tak! Ale skąd ty o tym wiesz?

Patrząc jej w oczy, jakby zobaczył gwiazdy spa-

dające z nieba, powiedział:

— To ja byłem tym młodzieńcem.

Zapanowało milczenie. Tyle wspomnień, tyle

tęsknoty, tyle radości ze spotkania. Słowa więzły

mu w gardle, gdy próbował mówić dalej:

— Tamtego dnia... zabrali mnie... od ciebie,...

ale w głębi serca... tęskniłem, marzyłem,... że cię

spotkam jeszcze... Czy zostaniesz moją żoną?

Klęczał u jej stóp i obejmował ją, a ona po-

wtarzała mu szeptem do ucha:

— Tak, tak, tak... Po stokroć tak2.

Świat jest jak pole dojrzałe do żniwa. Chrystus

przyjdzie powtórnie, by położyć kres długim

i smutnym dziejom grzechu. On przychodzi, by

zabrać cię do domu — powiedzieć ci, że nigdy

2 W Dniu Zakochanych, 14 lutego 1996 roku, mężczyzna ten po-

wiedział swojej żonie w programie telewizyjnym pt. Oprah

Winfrey Show: „Karmiłaś mnie w obozie. Dałaś mi nadzieję

na lata. Teraz nadal jestem głodny — zawsze złakniony twojej

miłości”.



nie stracił nadziei na spotkanie z tobą i twoje

wieczne życie w Jego domu. Jest miejsce dla cie-

bie w raju, a bez ciebie niebo nie będzie takie,

jakie może być dzięki tobie. Jesteś jedną z istot

najdroższych Jezusowi w całym Bożym wszech-

świecie. Ze swoimi radościami i smutkami, zma-

ganiami i problemami, zaletami i błędami — je-

steś bardzo ważny dla Zbawiciela. Jesteś dla Nie-

go tak cenny, iż oddał za ciebie życie na Golgo-

cie, a teraz powraca, by zabrać cię do domu

Ojca.

Czy jesteś gotowy? Wybór należy do ciebie.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?
Drogi Czytelniku,

wchodząc na stronę internetową

www.onprzychodzi.pl
uzyskasz więcej informacji na temat zagadnień

przedstawionych w tej książce.
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TRZECIE TYSIĄCLECIE
I PROROCTWA KSIĘGI OBJAWIENIA.
JAK ŻYĆ, NIE BOJĄC SIĘ PRZYSZŁOŚCI?
— Alejandro Bullón
 Bestseler! Książka zawiera stare, lecz wciąż
aktualne poselstwo biblijne, czytelną symbolikę
Apokalipsy Jana oraz wizję przyszłości dotyczącą
trzeciego tysiąclecia (s. 174, cena 18 zł).
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WIELKI BÓJ — Ellen G. White
Bestseler! Historia chrześcijaństwa, zwłaszcza
drugiego tysiąclecia, oparta na poważnym
materiale historyczno-biblijnym. Odsłania kurtynę
niewidzialnego duchowego świata, w tym obrazy
walki dobra i zła wplecione w historię ludzkości.
Omawia także prorocze aspekty Pisma Świętego
dotyczące czasów końca (wyd. ilustrowane
— 74 kolor. fot., s. 480+32, cena 20 zł).
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APOKALIPSA — Jonatan Dunkel
Znakomicie udokumentowana publikacja
autorstwa amerykańskiego historyka i teologa.
Książka wprowadza czytelnika w zagadnienia
prorocze, wyjaśniając symbolikę Apokalipsy Jana,
i stanowi współczesny wykład tej najbardziej
tajemniczej księgi Nowego Testamentu
(s. 362, cena 25 zł).
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ŻYCIE JEZUSA — Ellen G. White
Bestseller! Niezwykle popularna ponadwyznaniowa
biografia Jezusa z Nazaretu. W oparciu o cztery
ewangelie wiernie opisuje życie i dzieło Zbawiciela
świata. W sposób niemający sobie równych
w literaturze światowej przedstawia Jego służbę
i miłość do człowieka. Milionom czytelników
książka ta pomogła odnaleźć nowe wartości
w życiu i prawdziwą radość (wyd. ilustrowane,
s. 608+32, cena 25 zł).



Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” poleca

www.znakiczasu.pl

POZNAJMY SIĘ — Ken McFarland
Broszura będąca prezentacją protestanckiego
wyznania, jakim jest Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego. W przystępny sposób przybliża
czytelnikowi tę wspólnotę chrześcijańską,
odpowiadając na szereg pytań związanych z jej
historią, nauką i misją, którą pełni w świecie
(wydanie ilustrowane, s. 43, cena 3 zł).



Zamówienia na publikacje
prosimy kierować pod adresem:
Dział Handlowy ChIWZC (Chrześcijańskiego
Instytutu Wydawniczego „Znaki Czasu”)
ul. Foksal 8/5
00-366 Warszawa
tel.: 022-331-98-00
faks: 022-331-98-01
e-mail: zamawiaj@znakiczasu.pl
księgarnia internetowa: www.sklep.znakiczasu.pl

Notatki



KORESPONDENCYJNA SZKOŁA BIBLIJNA
poleca

Odkrycia. Kurs ten wprowadza w świat
odkryć wielu ciekawych zagadnień biblijnych
oraz praktycznych zasad codziennego życia.

Start w życie. Szukasz recepty
na satysfakcjonującą przyszłość?
Gdy czujesz się nieco zagubiony,
kurs ten wskaże ci cel i kierunek życia.

Świat w biblijnych proroctwach.
Kurs jest oparty na księgach proroczych Biblii
(zwłaszcza Apokalipsie Jana), które rysują
wyrazistą mapę dziejów świata.

Zdrowie i rodzina. Poznasz zasady dbania
o zdrowie ciała, umysłu i ducha, które leżą
u podstaw radości i szczęścia każdego
człowieka oraz całych rodzin.

Wszystkie kursy są bezpłatne i niezobowiązujące!

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem:
Korespondencyjna Szkoła Biblijna
skr. poczt. 283
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 033-497-29-77 lub 0508-252-552
faks: 033-812-39-76
e-mail: ksb@adwent.pl lub zamow@odkrycia.pl
(www.odkrycia.advent.pl oraz
www.kursybiblijne.pl)



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”

ŚWIATOWY BESTSELER ROKU 2009!

Obraz przedstawiany codziennie przez media nie jest

zachęcający — globalne ocieplenie, trzęsienia ziemi,

huragany, niepokoje, terroryzm... Co się dzieje z naszą

planetą? Czy świat znajdzie wyjście z kryzysu?

Te zatrważające zjawiska są jedynie widzialną stroną

rzeczywistości. Za nimi toczy się bardziej istotna walka.

Zbliżają się epokowe wydarzenia.

Na podstawie prognoz naukowych i proroctw zawartych

w  Piśmie Świętym autor analizuje znaki wskazujące

na zbliżanie się przełomowego wydarzenia w historii

naszej cywilizacji.

Zapoznaj się z najlepszymi wieściami, jakie kiedykolwiek

zostały przekazane ludzkości. Nie ma czasu do stracenia.

Zacznij odczytywać znaki nadziei. Już teraz.

www.onprzychodzi.pl
ALEJANDRO BULLÓN to znany w świecie

mówca, prezenter telewizyjny, pisarz i wybitny

przywódca duchowy. Od wielu lat dzieli się

ze słuchaczami inspirującym przesłaniem

chrześcijańskiej nadziei. Jest autorem kilku

książek, które stały się bestselerami.
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