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Louis Slotin skutecznie prze-
prowadził  już  wcześniej 
wiele takich prób. Stara-

jąc się określić graniczną ilość 
uranu U235, niezbędną do zaini-
cjowania reakcji łańcuchowej — 
masę krytyczną — łączył ze sobą 
dwie półkule wykonane z uranu. 
Gdy obserwował, że reakcja łań-
cuchowa jest inicjowana, szybko 
rozdzielał połówki przy pomocy 
dużego śrubokręta, dzięki czemu 
reakcja była w porę przerywana. 
Jednak tego dnia, gdy nastąpił 
krytyczny moment, młody na-
ukowiec upuścił śrubokręt! Pół-
kule zbliżyły się niebezpiecznie 
do siebie, zalewając pomieszcze-
nie oślepiającym niebieskawym 

światłem. Louis Slotin, zamiast 
uciekać i ratować się, rozdzie-
lił  części  uranu  gołymi  ręka-
mi, przerywając reakcję łańcu-
chową!

W ten sposób bohatersko ura-
tował siedem innych osób pra-
cujących w pomieszczeniu. Na-
tychmiast zdał sobie sprawę, że 
uległ  napromieniowaniu.  Nie 
stracił jednak panowania nad so-
bą, lecz krzyknął do kolegów, by 
nie ruszali się z miejsc. Szybko 
naszkicował na tablicy ich pozy-
cje, dzięki czemu lekarze mogli 
określić, w jakim stopniu zostali 
napromieniowani. Potem, czeka-
jąc na karetkę pogotowia na po-
boczu drogi z Alem Gravesem, 

PROMIENIOWANIE 
NAD GOLGOTĄ

©
 T

ra
n 

Th
e 

Vu
on

g 
- r

ph
ot

os
 - 

ba
nk

 z
dj

ęć
 P

ho
to

ge
ni

ca

Był 21 maja 1946 roku.  
W Los Alamos młody, odważny 
naukowiec wykonywał ostatnie 
przygotowania do próby 
atomowej w wodach atolu Bikini 
na Południowym Pacyfiku.  
Ale coś poszło nie tak.
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który także odebrał sporą daw-
kę promieniowania, Slotin po-
wiedział: „Wyjdziesz z tego. Ja 
nie mam szans”.
Niestety, była to prawda. Dzie-
więć dni później umarł w mę-
czarniach.

Reakcja 
łańcuchowa
Przed  dwoma  tysiącami  lat 
Syn  Boga  żywego  wkroczył 
wprost w centrum promienio-
wania grzechu, wziął na siebie 
jego  przekleństwo  i pozwolił, 
by dotknęły Go wszystkie jego 
konsekwencje. Nagromadzone 
winy ludzkości zostały złożone 
na Nim, gdy udawał się na Gol-
gotę. Ten, który stworzył wszech-
świat z całą jego potęgą i pięk-
nem, pozwolił się przybić brud-
nymi, potwornymi gwoździami 
do grubo ciosanego drewna. Wy-
dał swą duszę na niepojętą mę-
kę, której nieodkryta głębia za-
warta jest w słowie Golgota. Tym 
bohaterskim czynem przerwał 
reakcję łańcuchową. Przełamał 
moc grzechu.

Paradoksalnie prawdziwe by-
ły szydercze słowa tych, którzy 
z szatańską satysfakcją przyglą-
dali się Jego konaniu: „Innych 
ratował, a siebie samego ratować 
nie może”1.
Trudno byłoby trafniej wyra-
zić prawdę. Aby przerwać łańcu-
chową reakcję grzechu, położyć 
kres jego śmiercionośnemu pro-
mieniowaniu, musiał wydać sie-
bie na mękę i śmierć. Nie mógł 
ratować  innych  i jednocześ-
nie  siebie. Niejako powiedział 
wszystkim ludziom: „Wyjdzie-
cie z tego. Ja nie mam szans”.
Czy  to  możliwe,  że  Bóg 
wszechświata, w kolejnej pró-
bie dopomożenia naszym ogra-
niczonym, niedoskonałym umy-
słom w głębszym pojęciu znacze-

nia Golgoty, pozwolił nam igrać 
z siłami natury, abyśmy poznali 
słowa mogące wyjaśnić drama-
tyzm grzechu i zbawienia? Czy 
dał nam mocniejsze słowa i po-
jęcia, abyśmy lepiej zrozumieli 
ohydę i moc grzechu oraz Boży 
plan ratunku?

Czy kiedykolwiek zastanawia-
łeś się, jak niebezpieczny i tra-
giczny w skutkach jest grzech? 
Grzech — ten tajemniczy in-
truz  we wszechświecie,  ten 
bunt przeciwko Bogu, tak trud-
ny  do wykorzenienia!  Nie  za-
wsze jest widoczny, dotykalny, 
odczuwalny. Nawet Bóg nie mo-
że go nam do końca wyjaśnić, 
ponieważ  ludzie nie posiadają 
dostatecznej  zdolności pojmo-
wania, by to pojąć. Bóg mógł je-
dynie pozwolić, by wszechświat 
ujrzał skutki grzechu i przez nie 
zrozumiał jego potworność.
Przyjrzyj się dziejom zła. Cza-
sami grzech wydaje się nam nie-
szkodliwy. Ale gdziekolwiek je-
go promieniowanie skaziło  lu-
dzi, tam pojawiały się rozkład 
i śmierć. Grzech tak dogłębnie 

skaził  naszą  naturę,  iż  o wła-
snych siłach nie jesteśmy w sta-
nie się od niego uwolnić.
Nazwij go, jak chcesz. Każdy 
człowiek  jest  bezradny wobec 
niego. Bezradny — gdyby nie bo-
haterski czyn Syna Bożego, który 
dotknął śmierci za każdego z nas!
Gdy  spisywane  były  święte 
karty  Biblii,  słowa  odliczanie, 
punkt zerowy i promieniowanie 
nie  były  znane.  Jednak  przez 
wieki  trwało największe odli-
czanie w dziejach. Zwróć uwa-
gę na nowe znaczenie tych słów 
apostoła Pawła: „Kiedy nadeszła 
[z dawna określona] pełnia cza-
su, posłał Bóg Syna swego (...) 
po to, aby uwolnił tych wszyst-
kich, którzy podlegali Prawu”2.

Odliczanie wieków
Bóg miał  powód,  by  posłać 
swego  Syna  na świat  właśnie 
w tym określonym czasie. Był 
to jeden z najczarniejszych mo-
mentów w dziejach świata. Był 
to najmroczniejszy okres w dzie-
jach ludzkości. Nagromadzony 
grzech minionych wieków cią-
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żył nad światem. Grzech stał się 
dziedziną wiedzy, a z występku 
uczyniono religię.
W takim czasie Syn Boży przy-
szedł niepostrzeżenie na świat. 
Wzrastał  jak  niewinna  lilia 
na wysypisku rozpusty i nik-
czemności,  z których  słynęło 
miasteczko Nazaret. W wieku 12 
lat zaskakiwał uczonych swoją 
mądrością i pojmowaniem. Ca-
łą swoją młodość spędził w cie-
sielskim warsztacie, który opu-
ścił w wieku 30 lat, by odważnie 
wystąpić jako Mesjasz, Syn Boży.
Właśnie to twierdzenie i nie-
naganność Jego charakteru bu-
dziły obłąkańczą  zawiść wro-
gów, którzy knuli, by Go uśmier-
cić. Jednak raz po raz czytamy, 
że  uchodził  nietknięty  z rąk 
prześladowców, gdyż „Jego go-
dzina jeszcze nie nadeszła”. Aż 
do tej godziny był bezpieczny. 
Jego wrogowie nie zdawali so-
bie sprawy, że trwa odliczanie 
wieków, a proroczy zegar nie 
ugnie się ani na chwilę ich woli.
Wreszcie po trzech latach peł-
nej miłości i mocy służby Jezus 
oświadczył:  „Nadeszła  godzi-
na”3.  Nikczemni  ludzie  zapla-
nowali najstraszniejszą zbrod-
nię popełnioną przez ludzkość. 
Jednak tym razem Bóg nie sta-
nął na przeszkodzie ich złowro-
gim zamiarom.
Przyjrzyj się biegowi zdarzeń 
począwszy od ogrodu Get semane. 
Przyjrzyj się uważnie, gdyż właś-
nie w Getsemane zaczęła się roz-
grywać decydująca bitwa wiecz-
ności. A skutki tej bitwy dotyczą 
żywo także ciebie i mnie!

Mógł nie wytrwać
Gdy Jezus wraz z uczniami 
przechodził przez bramę miej-
ską  i szedł wzdłuż potoku Ce-
dron,  dziwnie  milczał.  Miał 
za sobą wiele bezsennych nocy 
spędzonych na modlitwie,  ale 

ta była inna niż wszystkie po-
przednie. Gdy wszedł do ogro-
du, straszliwy ciężar win świa-
ta zaczął przygniatać Jego duszę. 
Jezus zaczynał kosztować śmier-
ci za każdego grzesznika.
Poprosił uczniów, by zostawi-
li go samego, ale odszedł zaled-
wie kilkadziesiąt kroków i upadł 
twarzą do ziemi,  jak przygnie-
ciony niewidzialnym brzemie-
niem. Wszystkie demoniczne si-
ły uderzyły w Niego, gdy w Jego 
duszy rozgorzała straszliwa wal-
ka. Wróg Boga, szatan, uznał, że 
albo zwycięży teraz — w godzi-
nie największej słabości Zbawi-
ciela — albo przegra na wieki.
Chrystus musiał sam dźwigać 
winy  upadłej  ludzkości.  Mię-
dzy Bogiem a grzechem istnieje 
ogromna przepaść, więc strasz-
liwe osamotnienie z ogromną si-
łą ścisnęło serce Syna Bożego. 
Czy wytrzyma tę próbę? Czy nie 
ugnie  się, nie złamie pod tym 
niepojętym ciężarem? Czy prze-
brnie przez ocean  śmierci,  by 
przynieść ratunek ludzkości?
Nie zapominaj, że Jezus mógł 
nie wytrwać! Jego człowieczeń-
stwo wzdragało się z całych sił 
przed cierpieniem. Los ludzko-
ści ważył się na szali. Nadszedł 
decydujący moment! Czy Jezus 
zrezygnuje z dalszej walki, otrze 
krwawy pot z czoła i pozostawi 
winowajców skazanych na za-
gładę, by sami ponieśli swój los? 
Przecież mógł tak postąpić!

Zaledwie kilka godzin wcze-
śniej Jezus był jak potężne drze-
wo opierające się najwścieklej-
szym burzom, które nie by-
ły w stanie Go poruszyć. Teraz 
jednak był jak trzcina smagana 
nienawistnym wichrem. W swej 
męce przylgnął do chłodnej, zro-
szonej ziemi, jakby chciał zna-
leźć oparcie w swym osamotnie-
niu, poczuciu opuszczenia przez 
Boga Ojca.

Ciężkie krople  rosy z drzew 
oliwnych  spadały na jego  cia-
ło  rozciągnięte  na ziemi,  jak-
by przyroda płakała nad swoim 
Stwórcą zmagającym się samot-
nie z siłami ciemności. Z Jego 
pobladłych ust wydobywał się 
jęk:  „Ojcze  mój,  jeśli  można, 
niech mnie ten kielich minie”. 
Ale nawet w tej chwili agonii du-
cha dodawał: „Wszakże nie jako 
Ja chcę, ale jako Ty”4. Trzykrot-
nie wzdragał się, zanim podjął 
ostateczną decyzję. Miał przed 
oczami dzieje upadłej ludzkości. 
Wiedział, że pozostawieni sobie 
przestępcy prawa Bożego będą 
musieli umrzeć na zawsze.
Czy nie było sposobu, by omi-
nąć Golgotę? Nie — jeśli  ludz-
kość  miała  zostać  zbawiona. 
Grzech rzucił wyzwanie prawu 
Bożemu. Od trwałości tego pra-
wa zależy istnienie wszechświa-
ta. Grzech nie może więc być to-
lerowany ani  ignorowany. Tak 
więc Jezus nie mógł inaczej oca-
lić grzeszników, jak tylko biorąc 
śmiertelne przekleństwo grze-
chu na siebie.
Decyzja powzięta w wieczno-
ści pozostała niezmieniona! Je-
zus uratuje ludzkość bez wzglę-
du na to, ile będzie Go to kosz-
tować. Gołymi rękami chwycił 
przekleństwo  grzechu  i roz-
darł je na pół, przełamując jego 
śmiercionośną moc. Te ręce będą 
na wieki nosić ślady owego bo-
haterskiego czynu. Miliony będą 
zawdzięczać Mu swoje ocalenie.
Gdy Zbawiciel podjął ostatecz-
ną decyzję i zwycięsko przeszedł 
przez to pierwsze starcie, potęż-
ny niebiański anioł został posła-
ny, by wzmocnić Go przed dal-
szą walką. Ale los bitwy był już 
przesądzony —  bitwy,  w któ-
rej tylko Syn Boży był w stanie 
walczyć i zwyciężyć. Nikczemny 
proces nie był w stanie wytrącić 
Go z równowagi! Decyzja zapa-
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dła. Zbawi ludzkość bez względu 
na cenę. Ale w tamtej chwili nikt 
z ludzi nie miał o tym pojęcia.

Masa krytyczna
Prześladowcy byli zadowoleni 
z siebie, doprowadzając do osą-
dzenia Jezusa przed Piłatem, nie 
wiedząc, że kilka godzin wcze-
śniej to On odbył sąd nad nimi 
i bez względu na wszystko po-
stanowił ich zbawić.
Piłat wydawał się wyczuwać, 
że dzieje się coś nadzwyczajne-
go. Nawet jego przytępione su-
mienie mówiło mu: „Żadnej wi-
ny w tym człowieku nie znajdu-
ję”5.
„Żadnej winy”. Kuszony, nę-
kany, znieważany — wystawio-
ny na największe promieniowa-
nie grzechu — ale nieskażony. 
„Żadnej winy w tym człowieku”. 
A jednak skazany na ubiczowa-
nie i śmierć na krzyżu.

Gdy promieniowanie grzechu 
stawało się coraz głębsze i sil-
niejsze, dziwne towarzystwo 
zgromadziło się za murami mia-
sta. Byli tam rabini, którzy znie-
nawidzili nauczyciela z Galilei. 
Byli tam kapłani, którzy zapłaci-
li za Niego cenę niewolnika6. Był 
tam nieokrzesany tłum wrzesz-
czący: „Ukrzyżuj Go!”. Byli tam 
zbrodniarze ukrzyżowani wraz 
z Jezusem. I siebie też możemy 
zobaczyć w tłumie na Golgocie. 
Ty i ja też tam byliśmy!
Grzech staje się bardzo real-
ny, gdy widzimy, co zrobił z Sy-
nem Bożym. Wyobraź sobie tę 
scenę, na ile potrafisz. Tłum lu-
dzi przyglądających  się  z bez-
myślną ciekawością. Zbawiciel 
półnagi zostaje przybity do krzy-
ża, po czym oprawcy podnoszą 
narzędzie tortur wraz z ciałem 
przytwierdzonym  gwoździa-
mi i wsuwają w przygotowany 
otwór w podłożu, tak iż krzyż 
głucho uderza o dno otworu, cia-

ło zawisa na gwoździach, a po-
tworny ból w przebitych rękach 
i stopach  Jezusa  staje  się  roz-
dzierający nie do opisania. Ale 
to nie koniec!
W tłumie rozlega się szyder-
czy, sarkastyczny okrzyk: „Ratuj 
się! Ratuj się, jeśli potrafisz!”7.
Czy w swej ślepocie ludzie wi-
dzieli tylko umierającego czło-
wieka i byli w stanie wmó-
wić sobie, że przejdą nad tym 
do porządku? Jezus modlił się: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wie-
dzą, co czynią”8. Ludzie nie wie-
dzieli, choć mogli wiedzieć. Wi-
dzieli ciemność, która spowiła 
szczyt wzgórza i powinni byli 
się zastanowić, co może ozna-
czać ten znak. Jednak nie mie-
li pojęcia, że Jezus dla ich zba-
wienia zaznał ciemności odłą-
czenia od Ojca.

Widzieli tylko bezradnego 
człowieka i szydzili: „Ratuj sie-
bie!”. Ale dzięki Bogu znalazł się 
ktoś, kto przejrzał na oczy. Po-
nad zgiełkiem szyderców ode-
zwał się głos skazańca z sąsied-
niego krzyża: „Ratuj mnie!”. Nic 
dziwnego,  że  Zbawiciel  pod-
niósł głowę i spojrzał w kierun-
ku, skąd dobiegło wołanie! Oto 
przynajmniej jeden wydawał się 
rozumieć.
Przez wieki naród żydowski 
przyprowadzał niewinne baran-
ki do świątyni i zabijał  je  jako 
zapowiedź pojednawczej  ofia-
ry Baranka Bożego, który miał 
przyjść.  I oto  przyszedł. Odli-
czanie wieków doszło do punktu 
zerowego. Ale tylko umierający 
złoczyńca zrozumiał tę prawdę. 
Zrozumiał pomimo bólu, nędzy, 
hańby.  Ujrzał  w umierającym 
Zbawicielu tego, który przyjdzie 
powtórnie na ziemię w chwale, 
by ustanowić swoje wieczne kró-
lestwo. Ujrzał nie skazańca, ale 
pojednawczą ofiarę. I zawołał: 
„Ratuj mnie!”.

Oto sedno sprawy. Czy Je-
zus był tylko dobrym człowie-
kiem, umierającym jako niewin-
na ofiara, czy też był wcielonym 
Bogiem płacącym cenę za upa-
dłą ludzkość?
Nigdy o tym nie zapominaj! 
Jeśli  był  On  jedynie  człowie-
kiem, to mamy do czynienia 
z paskudnym morderstwem. 
Jednak jeśli jest On Bogiem, to 
znaczy, że złożył raz na zawsze 
pojednawczą ofiarę. Jeśli był tyl-
ko człowiekiem, to był męczen-
nikiem. Jeśli jest Bogiem, to jest 
Zbawicielem ludzkości.
Grzech  ze swoim  śmiertel-

nym promieniowaniem prowa-
dzi do śmierci. Śmierć jest jego 
nieuchronnym skutkiem. Ca-
ła  ludzkość  została napromie-
niowana przez grzech  i żaden 
śmiertelnik nie jest w stanie nic 
z tym zrobić. Żaden męczennik 
nie może dokonać pojednania. 
Potrzebna była prawdziwa, sku-
teczna ofiara.
I oto „tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto weń wierzy, nie zgi-
nął, ale miał żywot wieczny”9.
Oto jest rozwiązanie! Grzech 
narastał w swej intensywności, 
aż przekroczył masę krytyczną 
na Golgocie. Ale Syn Boży rzu-
cił się własnym ciałem w furię 
reakcji  łańcuchowej i przerwał 
jej niszczycielską moc, by ura-
tować ciebie i mnie!
Dzięki niech będą Bogu! Gdy 

to rozumiem — zgodnie z praw-
dą, jako dar Boży dla kogoś tak 
niegodnego jak ja — moje pysz-
ne, twarde serce łamie się, łagod-
nieje, a moja niespokojna natura 
ucisza się. A gdy słyszę Jego sło-
wa: „Ojcze, odpuść im”, wiem, że 
miał na myśli mnie! I ciebie też!

GEORGE E. VANDEMAN

1 Mt 27,42. 2 Ga 4,4-5 Biblia Romaniuka. 3 J 17,1. 
4 Mt 26,39. 5 Łk 23,4. 6 30 srebrników. 7 Zob. Łk 
23,35. 8 Łk 23,34. 9 J 3,16.
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Opuszczona krypta, stos 
zakurzonych kości. Czy-
ją historię kryją?

Jaka  śmierć  spotkała  tego 
młodego człowieka? Gwałtow-
na. Lewą łydkę złamano mu, za-
pewne pałką. Aby usunąć ciało, 
po zgonie nogi trzeba było od-
rąbać  toporem. Co takiego się 
stało?  Jehohanan  ben Hagkol 
padł ofiarą rzymskiego ukrzy-

żowania. Wiemy to, bo odnale-
ziono kilkunastocentymetrowy 
gwóźdź, którym przybito mu sto-
py do krzyża.
Kim był Jehohanan? Nie wia-
domo. Na pokryty kurzem stos 
szczątek  natrafiło  izraelskie 
Ministerstwo Budownictwa 
w czerwcu  1968  roku  na ży-
dowskim cmentarzu w północ-
nej części Jerozolimy. To niezwy-
kle ważne znalezisko archeolo-
giczne,  pierwsze  zawierające 
szczątki  ukrzyżowanego  czło-
wieka z epoki Imperium Roma-
num.
Świat jednak nie potrzebował 
opowieści o Jehohananie,  aby 
pamiętać,  czym  jest  ukrzyżo-
wanie. Mówiła o tym aż nazbyt 
dobrze historia  innego młode-

OPUSZCZONY 
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Co zabiło Jezusa 
z Nazaretu?  
Trzy rzymskie 
gwoździe?  
Włócznia setnika?  
Czterdzieści uderzeń 
biczem? 
Po odpowiedź trzeba 
pójść do Ogrójca.

Imię: Jehohanan ben Hagkol (z aramejskiego: Jan, 
syn Hagkola)

Narodowość: Żyd
Wiek: 24-28 lat
Wzrost: 168 cm
Status ekonomiczny: członek bogatej rodziny
Zawód: brak wyraźnych oznak ciężkiej pracy
Stan zdrowia: brak oznak poważnej choroby
Miejsce zamieszkania: Jerozolima
Data zgonu: 30-50 r. n.e.
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go Człowieka na innym rzymskim 
krzyżu pod murami  tego samego 
starożytnego miasta. Znamy przy-
czynę śmierci Jehohanana ben Hag-
kola. A co zabiło Jezusa z Nazaretu? 
Trzy rzymskie gwoździe? Włócznia 
setnika? Czterdzieści razów wymie-
rzonych przez legionistę?
Nauczono nas prostej odpowie-
dzi:  nasze  grzechy! Nasza  duma 
i egoizm, nasze nikczemne charak-
tery i podłe języki, nasze pożądli-
we serca i uzależnione od występ-
ku umysły. To zabiło Jezusa!
Ale czy faktycznie tak było? Sęk 
w tym,  że  spóźniliśmy  się  dwa-
naście  godzin.  Droga  na Golgo-
tę zawsze wiedzie najpierw przez 
Ogrójec. Golgota bez Ogrójca jest 
jak odpowiedź bez pytania. Jeśli 
więc mamy poznać pełną prawdę, 
przed popędzeniem pod krzyż mu-
simy udać się pośpiesznie do Ogro-
du Oliwnego.

Ogrójec
Jedenastu  młodych  mężczyzn 
szło bezszelestnie w świetle księ-
życa przyglądającego się uśpione-
mu miastu.  Wspinając  się  krętą 
drogą wiodącą do ogrodu, rozma-
wiali  zduszonymi  głosami.  Jesz-
cze kilka wymienionych po cichu 
zdań i ośmiu z nich ulokowało się 
nieopodal bramy. Czterech kolej-
nych weszło w ciemniejsze partie 
Ogrójca.
Promienie  księżyca  padają 
na twarze czwórki i oto w nikłym 
świetle widzimy dziwnie stroska-
ne oblicze. Z Jezusem coś się dzie-
je. Mówi: „Moja dusza jest śmier-
telnie smutna”. Innymi słowy: Pio-
trze, Jakubie, Janie, coś się ze mną 
dzieje. Zostańcie tu. Nie opuszczaj-
cie mnie teraz. Módlcie się za mnie. 
„Po czym odszedł nieco dalej, upadł 
na ziemię”1.
Oto Bóg wszechświata — teraz 
też człowiek — słaniając się na no-
gach,  wchodzi  w głąb  Ogrójca  i 
z okrzykiem pada na twarz. Wcze-

piony w wyziębioną  ziemię,  jak-
by jakaś mroczna siła ściągała Go 
ku piekłu,  przepełnionym bólem 
głosem wypowiada słowa rozdzie-
rające spokojną noc: Abba, Ojcze, 
zabierz to ode mnie, jeśli taka Two-
ja wola2.
Cisza. Syn Boży trzyma się kur-

czowo wilgotnej ziemi. Z wolna 
dźwiga się na nogi. Na pewno za-
raz wróci do swoich najbliższych 
towarzyszy, którzy widzieli Jego 
głęboką udrękę, a oni podniosą Go 
na duchu. Nic z tego! Wita Go tyl-
ko głośne chrapanie. „Szymonie — 
zwraca się do Piotra — śpisz? Jed-
nej godziny nie mogłeś czuwać?”3.
Czy możemy w ogóle pojąć, co 
ten Bóg-Człowiek przechodził? Co 
mówi Biblia? „Zapłatą (...) za grzech 
jest śmierć, a darem Boga — życie 
wieczne w Chrystusie Jezusie, na-
szym Panu”4. Walutą grzechu jest 
śmierć. Jaka? Skoro jej przeciwień-
stwem jest życie wieczne, wynika 
z tego, że wieczna.

Przed laty po powrocie do do-
mu zastawałem czasem żonę  już 
śpiącą, zmęczoną nużącym dniem, 
w którym opiekowała się dwójką 
naszych małych dzieci. W wiązce 
światła dobiegającego zza uchylo-
nych drzwi patrzyłem na jej pogrą-
żoną we śnie twarz, zastanawiając 
się, czy potrafiłbym przeżyć rozłą-
kę z nią. Już wystarczająco źle zno-
siłem rozstanie trwające weekend 
albo tydzień, a co dopiero wiecz-
ność!  Być  oddzielonym  od niej 
na zawsze? Nawet dziś na tę myśl 
serce we mnie zamiera!
I oto widzimy Jezusa, orzącego 
palcami  ziemię w Ogrójcu,  zma-
gającego  się z myślą o wiecznym 
oddzieleniu od Ojca. Czy napraw-
dę  dziwne,  że  krzyknął:  Zabierz 
ode mnie ten kielich, jeśli taka Two-
ja wola?

Kto z Nim wtedy był?
Czy sądzicie, że cierpiał w samot-
ności? Bynajmniej! Ale towarzyszył 

mu nie ten, o którym teraz najpraw-
dopodobniej myślicie. Możecie być 
pewni,  że w mrocznych cieniach 
Ogrójca krył się upadły anioł Lu-
cyfer. Dla niego to była kwestia być 
albo nie być. Gdy więc uczniowie 
spali, ten sam, który próbował po-
dejść Jezusa na pustyni, teraz natarł 
na Niego z piekielną furią w Ogro-
dzie Oliwnym. Niech umrą! — za-
skrzeczał zapewne do serca Jezu-
sa. — Odejdź i ratuj siebie. Spójrz 
na swoich najlepszych ziemskich 
przyjaciół: Ty cierpisz, a oni śpią! Nic 
ich to nie obchodzi. Wracaj do domu, 
do Ojca, gdzie Twoje miejsce.
Czy dla Chrystusa była to poku-
sa? Skrwawiona ziemia, nad którą 
krzyczał w ciemnościach, stanowi 
wystarczającą odpowiedź. Ale wraz 
z ostatnim udręczonym okrzykiem 
padł  na ziemię,  podjąwszy  decy-
zję. Ocali rodzaj ludzki, nie bacząc 

Różnica  
między 

męczennikami  
a Jezusem polega  
na tym, że ci pierwsi 
umierali z nadzieją 
zmartwychwstania, 
a Jezus skonał,  
bojąc się,  

że nie powstanie 
z martwych 
i nie połączy się 
na nowo  
z Ojcem
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na to,  jaką cenę przyjdzie Mu sa-
memu za to zapłacić. I runął na zie-
mię w agonii.
Dwanaście godzin później, w piąt-
kowe południe, wisiał na rzymskim 
krzyżu, trąc o belkę pełną drzazg 
plecami dopiero co poharatany-
mi rzymskim batogiem z kawałka-
mi kości i metalu. Batogiem, który 
zrobił z nich jedną wielką krwawą 
miazgę. Nerwy, ścięgna i naczynia 
krwionośne na nadgarstkach i sto-
pach uległy zdruzgotaniu przez trzy 
kilkunastocentymetrowe gwoździe, 
którymi przybito je do belki.
Unosząc  ciało  dla zaczerpnię-
cia  powietrza,  musiał  napierać 
całym  ciężarem na rany  na nad-
garstkach i trzeć zdartymi pleca-
mi o krzyż, próbując rozpaczliwie 
na tyle  zwiększyć  objętość  prze-
pony i klatki piersiowej, aby wcią-
gnąć trochę więcej powietrza. Uno-
sząc się na stopach, cały ciężar ciała 
opierał na kościach stępu, co przy-
prawiało o przeszywający ból.

Ogrójec raz jeszcze
Jeśli  postrzegamy  krzyż  jako 
ostateczny  środek  cierpienia  fi-
zycznego, dochodzimy do takiego 
wniosku tylko wtedy, gdy pośpie-
szyliśmy  na Golgotę,  nie  zatrzy-
mawszy się na dłużej w Ogrodzie 
Oliwnym. Istnieli bowiem męczen-
nicy, którzy cierpieli bardziej niż 
Chrystus na Golgocie. Jeśli krzyż 
jest dla nas tylko symbolem cierpie-
nia, umyka nam niezwykle istotna 
kwestia. Różnica między męczenni-
kami a Jezusem polega na tym, że 
ci pierwsi umierali z nadzieją zmar-
twychwstania, Jezus natomiast 
cierpiał katusze i skonał, bojąc się, 
że po śmierci nie powstanie z mar-
twych do życia ani nie połączy się 
na nowo z Ojcem. Wieczna śmierć 
i wieczna rozłąka — z tym właś-
nie lękiem Jezus wyszedł z Ogrój-
ca i udał się na wzgórze Golgoty.
Jak sprawozdają Ewangelie, tam-

tego brzemiennego w skutki popo-

łudnia między godziną dwunastą 
a trzecią Golgotę  i Jezusa spowił 
czarny,  żałobny  kir5. W ciemno-
ściach dał się słyszeć przepełnio-
ny  bólem  krzyk:  „Boże mój,  Bo-
że mój,  czemuś Mnie  opuścił?”6. 
W śmierci Jezusa urzeczywistniło 
się miażdżące oddzielenie od Boga 
przez grzech.
Kiedy stoimy między Ogrójcem 
a Golgotą, nasze serca dostrzegają 
dwa niezaprzeczalne, niezwykłe 
fakty: ogrom naszego plugawego 
grzechu i ogrom wspaniałej miło-
ści Bożej. Jezus gotów był rozstać 
się na zawsze z Bogiem, abyśmy 
my mogli być przez Boga na za-
wsze zbawieni. Jezus umarł dru-
gą śmiercią, abyśmy dostali dru-
gą szansę. W całym naszym nie-
doskonałym  ludzkim  języku nie 
ma dla takiej  ofiary  odpowied-
niego słowa poza jednym: miłość.

DWIGHT NELSON

1 Mk 14,34-35. 2 Mk 14,36. 3 Mk 14,37. 4 Rz 6,23. 5 Zob. 
Mk 15,33. 6 Mk 15,34.
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JACY BĘDZIEMY 
w niebie?

Jacy będą ludzie w przyszłym 
świecie? Czy zbawieni 
zmartwychwstaną z fizycznymi 
ciałami takimi jak obecne, czy też 
otrzymają ciała zupełnie inne, 
niematerialne? Czy będą tymi 
samymi ludźmi, którzy żyli 
na ziemi, czy zupełnie innymi?

10 • ŻYCIE ma SENS • 2019 • zyciemasens.pl
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gdzie dusze wyzwolone z więzie-
nia fizycznych ciał i materialne-
go świata zażywałyby wieczne-
go szczęścia.

Biblia nie mówi jednak o ete-
rycznym raju, ale o holistycz-
nym realizmie, uznającym stwo-
rzony przez Boga świat fizyczny. 
Pismo Święte podaje, że Bóg wi-

Wizja popularnego ete-
rycznego raju ma źró-
dła w greckiej filozofii 

dualizmu (pogląd, zgodnie z któ-
rym ludzie mają fizyczne ciała 
i niematerialne  dusze).  Grecy 
uważali  materialne  elementy 
świata za coś złego. Pragnęli do-
stać się do duchowego wymiaru, 
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dział, że wszystkie fizyczne rze-
czy i istoty, które stworzył, były 
dobre1. Cel odkupienia to przy-
wrócenie  całemu  stworzeniu 
pierwotnej doskonałości, a nie 
wyzwolenie  dusz  z niewoli  fi-
zycznych ciał. Opisane w Piśmie 
Świętym przyszłe „nowe niebo” 
i „nowa ziemia” nie są odległym, 
niewiele  znaczącym  światem 
gdzieś w kosmosie2, lecz obec-
ną ziemią przywróconą do pier-
wotnego stanu doskonałości.

Fizyczni czy 
duchowi?
Czy ludzie w nowym świecie 
otrzymają fizyczne ciała takie 
jak obecne, czy też całkowicie 
inne, duchowe (niematerialne)? 
Apostoł Paweł wypowiedział się 
na ten temat następująco: „Lecz 
powie ktoś: A jak zmartwych-
wstają umarli? W jakim ukazu-
ją się ciele? (…). Przecież to, co 
siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód 
nie obumrze. To, co zasiewasz, 
nie jest od razu ciałem, którym 
ma się stać potem,  lecz zwyk-
łym ziarnem, na przykład psze-
nicznym lub jakimś innym. Bóg 
zaś takie daje mu ciało, jakie ze-
chciał; każdemu z nasion wła-
ściwe”3.
Innymi słowy, tak jak Bóg da-
je ciało każdemu wysiewanemu 
ziarnu, tak też da ciało każdemu 
zmarłemu człowiekowi.
Apostoł  rozwinął  analogię 
do ziarna,  wyraźnie  opisując 
ciągłość i nieciągłość pomiędzy 
obecnymi  a przyszłymi  ciała-
mi: „Bywa wsiane ciało w ska-
zitelności, a będzie wzbudzone 
w nieskazitelności; bywa wsia-
ne w niesławie, a będzie wzbu-
dzone w sławie;  bywa wsiane 
w słabości, a będzie wzbudzone 
w mocy; bywa wsiane ciało cie-
lesne, a będzie wzbudzone ciało 
duchowne [duchowe]”4.

Aby wyjaśnić różnice pomię-
dzy naszymi obecnymi ciałami 
a przyszłymi, zmartwychwsta-
łymi, Paweł skontrastował czte-
ry następujące rzeczy:

• Po pierwsze, nasze obecne 
ciała są skazitelne, tj. podległe 
chorobom i śmierci, nasze zmar-
twychwstałe ciała natomiast bę-
dą nieskazitelne, czyli niepodat-
ne na choroby ani śmierć.

• Po drugie, nasze obecne cia-
ła doznają teraz niesławy, scho-
dząc  do grobu,  nasze  zmar-
twychwstałe  ciała  natomiast 
doznają kiedyś sławy w posta-
ci  wewnętrznej  i zewnętrznej 
przemiany.

• Po trzecie, nasze obecne cia-
ła są słabe, nasze zmartwych-
wstałe ciała będą natomiast try-
skać nieskończoną energią.

• Wreszcie, po czwarte, nasze 
obecne ciała są fizyczne, nasze 
zmartwychwstałe  ciała  nato-
miast będą duchowe.
Ostatni kontrast doprowadził 
część  chrześcijan do wniosku, 
że nasze zmartwychwstałe cia-
ła będą duchowe w tym sensie, 
że tworzyć je będzie niefizyczna, 
niematerialna substancja zwa-
na duszą. Czy apostoł wierzył — 
i czy Biblia uczy — że w przy-
szłym świecie wierzący otrzyma-
ją ciała kompletnie pozbawione 
wszelkiej fizyczności?

„Duchowe” 
zmartwychwstałe 
ciała
O tym, że Paweł nie użył przy-
miotnika „duchowy” w znacze-
niu  ‘niefizyczny’, świadczy za-
stosowanie przezeń dwóch słów 
w odniesieniu do życia obecne-
go: „cielesny” (psychikos) i „du-
chowy”  (pneumatikos).  „Ale 
cielesny [psychikos]  człowiek 
—  rzekł —  nie  pojmuje  tych 
rzeczy, które są Ducha Bożego; 

albowiem  mu  są  głupstwem, 
i nie może ich poznać, przeto, 
iż duchownie bywają rozsądzo-
ne.  Aleć  duchowny  [pneuma-
tikos]  rozsądza wszystko;  lecz 
sam od nikogo nie bywa rozsą-
dzony”5.
W ustępie tym jasno widać, że 
słowo  „duchowny  [duchowy]” 
określa osobę nie pozbawioną 
ciała, lecz kierowaną przez Du-
cha  Świętego,  w odróżnieniu 
od osoby kierującej się bodźca-
mi naturalnymi. Zmartwych-
wstałe  ciało  jest  „duchowne” 
dlatego, że powoduje nim Duch 
Święty, a nie cielesne pobudki. 
Nie jest to antropologiczny du-
alistyczny podział na „fizyczne” 
i „duchowe”, tylko moralne roz-
różnienie na życie pod przewod-
nictwem Ducha Świętego oraz 
na życie  poddane  grzesznym 
pragnieniom.
W innym miejscu apostoł na-
pisał:  „Nie  jesteście  w ciele, 
lecz w Duchu, skoro Duch Boga 
w was mieszka”6. Oczywiście, 
mówiąc „nie jesteście w ciele”, 
nie miał na myśli, jakoby ludzie, 
do których pisał, wyzbyli się fi-
zycznych ciał. Chodziło mu o to, 
że nawet w obecnym życiu kie-
rują się wartościami nie świato-
wymi, lecz duchowymi.
Spostrzeżenia  te  pomagają 
nam zrozumieć Pawłowe stwier-
dzenie, że „ciało i krew nie mo-
gą posiąść królestwa Bożego”7. 
Stwierdzenie to zwraca po pro-
stu uwagę na brak w przyszłym 
świecie występujących w obec-
nym życiu naturalnych skłonno-
ści do grzechu, gdyż odkupieni 
będą  w pełni  podążać  za Du-
chem.

Zmartwychwstanie 
ciała

W biblijnym holistycznym po-
glądzie na naturę człowieka po-



12 • ŻYCIE ma SENS • 2019 • zyciemasens.pl

jęcie „ciało”  jest po prostu sy-
nonimem słowa „osoba”. Kiedy 
na przykład apostoł rzekł wie-
rzącym: „Proszę was (…) aby-
ście składali wasze ciała na ofia-
rę żywą, świętą, miłą Bogu”8, 
miał  wyraźnie  na myśli  całą 
osobę.

Wobec tego wiara w zmar-
twychwstanie i przemienienie 
ciała to wiara, że moja cała ludz-
ka istota, którą jestem, zostanie 
przywrócona do życia. Nie będę 
więc kimś innym niż teraz. Krót-
ko mówiąc, Bóg dla zachowania 
mojej  indywidualności, osobo-
wości i charakteru poświęcił sa-
mego siebie.
O zachowaniu naszej tożsamo-
ści Biblia zapewnia nas za pomo-
cą sugestywnego obrazu „ksiąg”, 
w których rejestrowane są nasze 
imiona, myśli, postawy i czyny9. 
Jak wskazują różne imiona wy-
korzystane do ukazania Bożego 
charakteru, w Piśmie Świętym 
imię oznacza charakter lub oso-
bowość. A zatem Bóg przecho-
wuje dokładny obraz charakte-
ru każdego człowieka,  jaki żył 
na kuli ziemskiej.
Każdy wierzący poprzez do-
świadczanie zmagań, porażek, 
rozczarowań, zwycięstw i wzro-
stu w łasce rozwija swój niepo-
wtarzalny charakter. Oznacza to 
niemożliwość takiego powiele-
nia ludzi przy zmartwychwsta-
niu, aby wszyscy tak samo wy-
glądali, zachowywali się  i my-
śleli.  Jak  nie ma  dwóch  osób 
z identycznym DNA, tak też nie 
ma dwóch osób z identycznym 
charakterem.

Garść praktycznych 
wniosków

Wiara w zmartwychwsta-
nie ciała to zatem wiara, że bę-
dziemy mogli rozpoznać swoich 
najbliższych. Nierzadko zdarza 

się, że gdy po trzydziestu latach 
spotykamy kolegów i koleżanki 
ze szkolnej ławy, rozpoznajemy 
ich dopiero wtedy, kiedy się ode-
zwą. Dopiero wówczas uświada-
miamy sobie, kim są, bo widzi-
my,  że  ich osobowości  się nie 
zmieniły. To wciąż ci sami lu-
dzie,  których  znaliśmy  przed 
laty. Identyczna zasada dotyczy 
rozpoznania  naszych  najbliż-
szych po zmartwychwstaniu. 
Poznamy ich nie dlatego, że bę-
dą wyglądać tak młodo lub sta-
ro, gdy widzieliśmy ich po raz 
ostatni, lecz dlatego, że Bóg za-
chowa i wskrzesi ich wyjątkowe 
osobowości.
Oznacza to również, że obec-
nie kształtujemy różne osobo-
wości  i charaktery, które będą 
nam  towarzyszyć  całą  wiecz-
ność. Ta ważna prawda wzywa 
nas do rozwijania wszystkich 
władz psychofizycznych, które 
dał nam Bóg, aby kształtować 
charaktery nadające się do słu-
żenia Bogu nie tylko w tym, ale 
i w przyszłym świecie.

Podsumujmy. Ludzie w przy-
szłym świecie będą mieć naj-
prawdopodobniej takie fizycz-
ne ciała jak obecne, tyle że bez 
skłonności do grzechu, choro-
by i śmierci. Bóg nie zamierza 
usunąć usterek ze świata ma-
terialnego poprzez uczynienie 
go na nowo z innej, niefizycz-
nej, „duchowej” substancji. Za-
miast  tego przywróci całemu 
stworzeniu pierwotną, mate-
rialną  doskonałość.  Co  było 
„bardzo dobre” przy stworze-
niu świata, będzie też „bardzo 
dobre” przy ostatecznej odno-
wie.

SAMUELE BACCHIOCCHI

1 Zob. Rdz 1,10.18.21.25.31. 2 Zob. Iz 65,17; Ap 
21,1. 3 1 Kor 15,35-38 Biblia Tysiąclecia. 4 Wersety 
42-44 Biblia gdańska. 5 1 Kor 2,14-15 Biblia gdań-
ska. 6 Rz 8,9 Biblia paulińska. 7 1 Kor 15,50 Biblia 
Tysiąclecia. 8 Rz 12,1 Biblia paulińska. 9 Zob. Flp 
4,3; Ap 3,5.
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Borys Kornfeld był żydem, ateistą, komu-
nistą. Jako ofiara jednej z czystek Sta-
lina trafił do obozu dla więźniów poli-

tycznych. Był lekarzem, dzięki czemu na ze-
słaniu nie miał najgorszej sytuacji. Doglądał 
umierających w obozowych warunkach ludzi. 
Jednym z jego pacjentów był chrześcijanin. 
Długie rozmowy i życie tego człowieka ka-
zały Kornfeldowi krytycznie podejść do wie-
lu własnych przekonań. Toczył w swym wnę-
trzu prawdziwy bój, ale nie był tego świado-
my. Do czasu, gdy miał ratować życie jednego 
ze znienawidzonych strażników. Mężczyzna 
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Ale Kornfeld już nim nie był. Od-
rzucił zemstę  i wybaczył. Powta-
rzał  słowa,  które  tak  często  sły-
szał u swojego pacjenta. Cytował 
fragmenty biblijne o łasce, miłości 
i przebaczeniu — wszystkie, któ-
re zdołał zapamiętać. Wierzył i ko-
chał. Uczucia i myśli eksplodowały. 
Kornfeld nie był w stanie zamknąć 
ich w sobie, więc zaczął dzielić się 
tym, co odkrył, z innym pacjentem. 
Przywieziony po operacji raka jeli-
ta więzień mimowolnie wsłuchiwał 

się w słowa lekarza. Słuchał o tym, 
co stało się z Kornfeldem, jak Bóg 
zmienił jego życie. Miał przed so-
bą żywe świadectwo. Nie wierzył 
w Boga, ale ten człowiek dziwnie 
go pociągał. Zdążyli porozmawiać 
tylko ten jeden raz, następnego dnia 
Kornfeld został zamordowany przez 
jednego z porządkowych, którego 
nakrył podczas kradzieży jedzenia. 
Ta  jedna  rozmowa, podczas  któ-
rej ów więzienny pacjent na prze-
mian mdlał i odzyskiwał przytom-

PRZEMIENIENI
Świat będzie przekonany nie  
przez nauki wygłoszone z kazalnic, 
lecz przez życie prawdziwie 
wierzących. Z kazalnicy płynie 
tylko teoria ewangelii, praktyczna 
pobożność wyznawców 
Chrystusa objawia jej potęgę — 
Ellen G. White.

został  pchnięty nożem. Kornfeld 
chciał tak zszyć arterię, by wkrót-
ce  po zabiegu  znowu  pękła.  Ze-
msta miała sprawić rozkosz, tym-
czasem zakładając szwy, przeraził 
się siłą nienawiści, którą odczuwał. 
Zdał sobie sprawę, że jest w pułap-
ce — nie różni się niczym od prze-
śladowców,  którymi  gardził.  Po-
nownie zszywając ranę, nieświado-
mie powtarzał: odpuść nam nasze 
grzechy, jak i my odpuszczamy na-
szym winowajcom1. Dziwny ateista. 
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ność, wsparta później miesiąca-
mi rozmyślań, przeobraziła go 
z niedowiarka w chrześcijanina. 
Ten człowiek przeżył obóz i póź-
niej opowiedział całemu światu 
o losie skazańców. Nazywał się 
Aleksander Sołżenicyn.

***
Lata 30., 40.  i 50. ubiegłego 
stulecia zaznaczyły się w Rosji 
falą  okrutnych  prześladowań. 
I to nie tylko politycznych. Sy-
beryjskie gułagi zapełniały się... 
chrześcijanami. Winą tych ludzi 
była niezłomna wiara w Boga, 
nawet za cenę utraty życia. Ich 
wierność  biblijnym  zasadom, 
uczciwość, szlachetność „nagra-
dzane” były hańbieniem, karce-
rem, torturami. Traktowano ich 
gorzej niż zesłanych do łagrów 
ciężkich kryminalistów. Ale oni 
na zło  odpowiadali  dobrem. 
Podtrzymywani niesłychaną si-
łą, w pokorze znosili katorżni-
czy trud, modląc się za swoich 
prześladowców. Nawet wtedy, 
gdy byli chłostani i poniewiera-
ni, ci pokorni ludzie nigdy nie ży-
czyli źle swym oprawcom, nigdy 
z ich ust nie padały słowa prze-
kleństwa. Była to dla wielu za-
dziwiająca postawa.
Do  jednego  z takich  łagrów 
zesłano Wierę. Znalazła się tam 
tylko  dlatego,  że  uczęszczała 
na nabożeństwa  i dzieliła  się 
z ludźmi swoją wiarą. Opowia-
dała o ewangelii, o Chrystusie, 
szczęściu i nadziei. Czytała Bi-
blię  i zarażała  swym  entuzja-
zmem innych. Za te „przestęp-
stwa”  skazano  ją  na dziesięć 
lat syberyjskiej katorgi. Ale sa-
mo obozowe życie było niczym 
w porównaniu z koszmarem, ja-
ki osobiście zgotował jej komen-
dant — człowiek okrutny i po-
zbawiony sumienia. Prześlado-
wał Wierę, gdy tylko nadarzyła 
się okazja. A ta skromna, cicha 
kobieta odpierała jego ataki opo-

wieściami o Chrystusie, miłości, 
pokoju, zbawieniu. Bez względu 
na konsekwencje. I tak mijały la-
ta. Któregoś roku los się zwró-
cił przeciw komendantowi i czło-
wiek  ten  ciężko  zachorował. 
Znienawidzony przez wszyst-
kich, nie mógł liczyć na czyją-
kolwiek pomoc. Oprócz jednej 
osoby. Była to Wiera — prześla-
dowana przez niego więźniar-
ka,  karana  za każdym  razem, 
zmuszana do nadludzkiego wy-
siłku.  Ta  kobieta  pielęgnowa-
ła chorego mężczyznę, nosząc 
w sercu  słowa  swego najdroż-
szego Boga: kochajcie nieprzyja-
ciół waszych2. W tej straszliwej 
samotności komendant analizo-
wał swoje życie pełne podłości, 
kłamstwa, przemocy i gwałtu. 
Przed oczami przesuwał mu się 
obraz wszystkich plugastw, ja-
kie wyrządził ludziom. Patrząc 
na pomagającą mu Wierę, przy-
pominał sobie też słowa, które 
tyle razy od niej słyszał — sło-
wa wiecznego pocieszenia, z któ-
rych  całe  życie  drwił  i które 
kosztowały pokorną więźniar-
kę dnie i noce spędzone w kar-
cerze. Więcej, kosztowały dzie-
sięć  lat życia i utratę zdrowia. 
Wiera pytała często swego Bo-
ga: „Dlaczego się tu znalazłam? 
Przecież niczego złego nie zro-
biłam. Dokąd, o, Panie?”. Teraz 
znalazła odpowiedź na to pyta-
nie. Słowa, które przez lata po-
wtarzała komendantowi, zaczę-
ły rodzić owoce i powoli leczyły 
jego serce. Schorowany mężczy-
zna, głodny pokoju i dobra, pro-
sił  o więcej. Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzy jesteście spraco-
wani i obciążeni, a Ja dam wam 
ukojenie. Weźcie na siebie moje 
jarzmo i uczcie się ode mnie, że 
jestem cichy i pokornego serca, 
a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych3. Sumienie boleśnie się 
odezwało,  ale  te  słowa  leczy-

ły rany. Co za łaska! Wybacze-
nie dla mnie? — niedowierzał. 
Przecież Bóg obiecał: choć wasze 
grzechy będą czerwone jak szkar-
łat, jak śnieg zbieleją4. Wiera nie 
miała Biblii, ale teraz przypomi-
nały się  jej wszystkie wersety, 
które z taką ulgą i radością sa-
ma przed laty czytała. Komen-
dant chłonął każde słowo, aż je-
go coraz bledsze oblicze znieru-
chomiało. Odszedł uspokojony, 
przyjmując Dobrą Nowinę.
Prawdziwe  chrześcijaństwo  

— pokorne,  ciche  i kochające. 
Wiera miała wystarczające powo-
dy, by nie myć, nie karmić, nie 
opatrywać swego oprawcy. Nie 
mścić się, ale też i nie pomagać. 
Jednak postawa miłosiernego Sa-
marytanina uratowała ją samą 
przed zgorzknieniem, a jej prze-
śladowcę przed potępieniem. Bo 
chrześcijaństwo jest zaraźliwe.

***
Alejandro Bullon, jeden z po-
łudniowoamerykańskich  mi-
sjonarzy, zorganizował w Peru 
cykl spotkań ewangelizacyjnych. 
Na Stadionie Narodowym w Li-
mie zasiadło 45  tysięcy zacie-
kawionych ludzi, a wśród nich 
Marco. Nie interesował go Bóg 
ani żadna inna ideologia poza 
tą, którą wyznawał: był rewo-
lucjonistą. Obserwował mówcę 
i słuchający go tłum. Jego orga-
nizacja wytypowała go, by śle-
dził wszystkie spotkania, więc 
posłusznie  to  czynił.  Dotrwał 
do końca, a po miesiącu w ręce 
misjonarza trafił taki list: „Po-
szedłem  na stadion  nie  z po-
wodu zainteresowania progra-
mem, lecz wypełniając powin-
ność,  którą  na mnie w grupie 
nałożono. Zawsze jesteśmy obec-
ni na wszystkich zebraniach pu-
blicznych. Wiemy o wszystkim, 
uczestniczymy we wszystkim. 
Niech pan nie myśli, że jestem 
bezduszny i bez serca. Mam 
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uczucia, mam również marzenia. 
Marzę o państwie naprawdę wol-
nym,  w którym  istniałaby  spra-
wiedliwość  społeczna, w którym 
biedny nie byłby więcej niewolni-
kiem bogatego; gdzie dzieci rodziły-
by się z nadzieją bycia w życiu kimś 
i miałyby prawo do zdrowia, edu-
kacji i godnego życia. Wiem, że, aby 
w obecnej sytuacji mogła zadzia-
łać nowa struktura socjalna, potrze-
ba zniszczyć tę starą. Dlatego mo-
je ręce splamione są krwią. Dlatego 
odebrałem życie tym, którzy bła-
gali o współczucie. Myśli pan, że 
nie boli mnie to, co robiłem? Każde 
marzenie ma swoją cenę i ja byłem 
gotów ją zapłacić. Aż do tego dnia, 
kiedy poszedłem na Stadion Naro-
dowy i to wszystko usłyszałem. Za-
gubiony pośród tłumu zrozumiałem 
tamtej nocy, że krew, którą nale-
żało przelać, aby zbudować nowe 
społeczeństwo, została już przela-

na — na krzyżu. I co ja mogę te-
raz uczynić? Jak zapomnieć tych 
ludzi, którzy na kolanach błaga-
li mnie, bym darował im życie? 
Co zrobić z bezsennymi nocami 
i nękającymi mnie koszmarami? 
Byłem ślepy. Nie wiedziałem, że 
Jezus posiada rozwiązanie pro-
blemów mojego narodu”.

***
List Marco można nazwać za-
mianą  jednej utopii na drugą. 
Ale można też zobaczyć w tym 
wielką siłę łaski. Bo utopia nie 
przemienia  złego  człowieka 
w dobrego — czyni  to Bóg. To 
nie  Alejandro  Bullon  porwał 
Marco do innego świata, to zro-
bił Bóg. Takich historii  są mi-
liony.  Łaska  pociąga  człowie-
ka i jednoczy z Jezusem. Jak 
u Wiery — nadaje moc ludz-
kiemu  świadczeniu.  Jak u ko-
mendanta — leczy  rozbite  ży-

cie i przemienia grzeszników 
w świętych. Boża  łaska wypa-
truje zgubionych, odrzuconych; 
szuka drogi, by dotrzeć do za-
mkniętych umysłów. Z chwilą 
gdy rzeczywiście przychodzimy 
do Jezusa, nikt i nic, żadna si-
ła na tym świecie nie jest w sta-
nie przeszkodzić naszemu Bogu 
w utrzymywaniu więzi  i przy-
jaźni  z nami.  Łaska  zamienia 
nienawiść w miłość. Będąc bli-
sko Boga, chrześcijaństwo prze-
staje być kościelną teorią, a za-
czyna być codzienną praktyką. 
Kto idzie w stronę Światła, ten 
sam zaczyna  jaśnieć Jego bla-
skiem. I nic już nie jest takie sa-
mo. Wszystko jest lepsze.

KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA
1 Mt 6,12. 2 Mt 5,44. 3 Mt 11,28-29. 4 Iz 1,18. 

[Historie te zostały szerzej opisane w książ-
kach wydanych przez Wydawnictwo „Znaki Cza-
su”: A. i P. Macanowie, Cierniste drogi oraz A. Bul-
lon, Życie ma sens.
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— Po prostu nie mogę. Nie za-
sługuję.

— Jak to?
— No... nie zawsze byłam ide-
alną przyjaciółką. Nie  dzwonię 
do ciebie zbyt często, a poza tym 
nie dałam ci nic na twoje urodziny.
— Posłuchaj — być może sta-
rałbyś się mnie przekonać — to 
nie ma nic wspólnego z tym, czy 
na to zasługujesz, czy nie. Nie 
prowadzę żadnej punktacji. Daję 
ci prezent, bo cię lubię i chcę, że-
byś była w ten dzień szczęśliwa.

Pomimo oporów z mojej stro-
ny zapewne byś nalegał. Co byś 
jednak powiedział, gdybyś po-
jawił się u mnie za rok i odkrył, 
że wcale nie rozpakowałam po-
przedniego prezentu? W najlep-
szym razie pomyślałbyś sobie, że 
jestem niewdzięczna.
Mimo to zauważam, że wie-
lu chrześcijan postępuje podob-
nie. Biblia oświadcza, że nasze 
zbawienie zostało przygotowa-
ne, kupione i ofiarowane nam ja-
ko jeden prezent. Zachodzi tylko 
pytanie, dlaczego nie przyjmuje-
my go ani nie rozpakowujemy.

Boży dar
— Martwi mnie jedna rzecz 
— wyznała mi  kiedyś  pewna 
kobieta. — Wiem, że bliżej mi 
do końca  życia  niż  początku, 
więc czasem budzę się w nocy 
i zastanawiam, czy po śmierci 
będę zbawiona.
— Czy prosiła pani Jezusa, że-
by przebaczył pani grzechy? — 
spytałam.
— Oczywiście, że tak.
— Czy wierzy pani, że Jezus 

jest pani Zbawicielem?
— Od małego w każdej modli-
twie zapraszam Go, żeby był mo-
im Zbawicielem.
— To skąd te wątpliwości?
— Bo wiem, że nie jestem do-
skonała. Chociaż całe życie by-
łam chrześcijanką, ciągle nacho-

PEWNOŚĆ 
ZBAWIENIA 
JAK JĄ MIEĆ?

Czy zdarzyło ci się 
odmówić przyjęcia 
urodzinowego prezentu? 
Albo go nigdy nie 
rozpakować?

Wyobraź  sobie,  że  w dzień  mo-
ich urodzin zjawiasz się u mnie 
i wręczasz mi prezent owinięty 

w ozdobny papier, z wielką czerwoną ko-
kardą na górze.
— Proszę,  to dla ciebie! — mówisz. — 
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
— Nie mogę tego przyjąć.
— Czemu?
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dzą mnie myśli, które nie napa-
wają mnie dumą. Jest też wiele 
dobrych rzeczy, które powin-
nam robić, a których nie robię. 
Po prostu nie jestem chyba dość 
dobra, żeby dostać się do nieba.
Wiedziałam, że moja rozmów-
czyni  jest  oddaną  żoną  i mat-
ką,  aktywną  w Kościele  i miłą 
dla wszystkich. Ale tu nie chodziło 
o jej dobroć ani upadki. Nie rozu-
miała, czym jest zbawienie. Myśla-
ła, że można sobie na nie zasłużyć.
Zbyt często sądzimy, że zba-
wienie to nasze dokonanie. Nie-
trudno zgadnąć, skąd takie my-
ślenie. W naszym codziennym 
życiu  zazwyczaj  otrzymujemy 
to, na co sobie zapracowaliśmy. 
Jeśli będziemy zostawać dłużej 
w pracy, dostaniemy zapewne 
podwyżkę. Jeśli będziemy ćwi-
czyć na wiolonczeli kilka godzin 
dziennie, będziemy w końcu bie-
gle grać. Jeśli spędzimy wiele lat 
na uczelni z nosem w książkach 
i pozdajemy wszystkie egzami-
ny, zdobędziemy tytuł naukowy.
Biblia ponadto  roi  się od do-
brych rzeczy, które chrześcijanie 
ni mniej, ni więcej, tylko powinni 
czynić. Myślimy więc oczywiście, 
że Bóg kieruje się tymi samymi za-
sadami, które obowiązują w na-
szym codziennym życiu: im lepiej 
wykonujemy to, o co prosi Jezus, 
tym rzekomo większe prawdopo-
dobieństwo, że nas zbawi.
Ale ekonomia zbawienia róż-
ni się od ekonomii tego świata. 
Apostoł Paweł napisał, że „wszy-
scy  (…) zgrzeszyli  i pozbawie-
ni są chwały Bożej”1. Czy ktoś 
z ludzi  zasługuje  na zbawie-
nie? Skądże znowu! Zasługuje-
my na coś zupełnie przeciwnego: 
„Zapłatą za grzech jest śmierć”2. 
Nikt nie może być na tyle dobry, 
aby zasłużyć sobie na zbawienie. 
Ale to nieistotne, ponieważ Bóg 
i tak je nam daje — za darmo! 
Jak napisał Paweł: „Łaską bo-

wiem jesteście zbawieni przez 
wiarę. A to pochodzi nie od was, 
lecz jest darem Boga3. Aby nikt 
nie miał wątpliwości, że aposto-
łowi naprawdę chodziło o to, że 
nasze dobre uczynki nie zaskar-
biają nam życia wiecznego, do-
dał:  „Nie  z uczynków,  aby  się 
nikt nie chlubił”4.
Gdybym chwaliła się: mój przy-
jaciel ofiarował mi ten prezent 
urodzinowy, bo dałam mu tyle, 
że niemalże musiał mi go dać! 
— doszedłbyś (słusznie zresztą) 
do wniosku, że nie bardzo rozu-
miem, na czym polega przyjaźń.

W czasach Jezusa byli ludzie, 
którzy postępowali w ten sposób 
w relacjach z Bogiem. Chełpili 
się, że wykonują arcydoskonale 
wszystko, o czym czytają w Bi-
blii, więc Bóg nie ma wyboru 
i musi ich zbawić! Zapomnieli, 
że na Bogu nie spoczywa taka 
powinność wobec żadnego czło-
wieka, w ostateczności bowiem 
śmierć pokona nas bez względu 
na to, jak dobre życie prowadzi-
my. A przywrócić ludziom życie 
potrafi jedynie Bóg.
Jest więc tylko jeden sposób, 
by otrzymać zbawienie: przyjąć 
je w darze. Jeśli koniecznie bę-
dziemy chcieli za nie zapłacić, 
wówczas go nie otrzymamy.

Bycie dobrym
Ale Bóg z pewnością pragnie, 
żebyśmy byli  dobrymi  ludźmi 
— powiesz. Nie zbawi przecież 
tych, którym sprawia przyjem-
ność popełnianie zła…
Najpierw uwaga: z doświad-
czenia  wiem,  że  nie  możemy 
dokładnie  ocenić  grzeszności 
innych, ponieważ każde  ludz-
kie  serce,  także  twoje  i moje, 
„podstępne  jest  (…)  bardziej 
niż wszystko inne,  i zepsute”5. 
Nie mamy też prawa stwierdzić, 
kogo Bóg na pewno zbawi. Zwa-
żywszy na ludzi, wśród których 

obracał się Jezus (celników, zło-
dziei, pijaków, trędowatych, pro-
stytutki, pogańskich żołnierzy), 
w niebie znajdą się najprawdo-
podobniej ludzie, których ani ja, 
ani ty byśmy tam nie wpuścili.
Niemniej w jednym miałbyś 
rację:  Bóg  rzeczywiście  chce, 
abyśmy byli dobrzy. Ludzie, któ-
rzy chcą być źli, nie ufają Jezu-
sowi, inaczej bowiem nie robili-
by tego, co robią. Dlaczego mie-
liby się znaleźć w niebie? „Czyż 
nie wiecie — pisał apostoł Paweł 
— że niesprawiedliwi nie posią-
dą królestwa Bożego?”6. Czy nie 
oznacza to, że aby dostąpić zba-
wienia, trzeba być dobrym?
Wprost przeciwnie. Otóż jed-
nym  ze skutków  świadomości 
bycia zbawionym  jest dążenie 
do bycia  dobrym. Duch  Boży, 
wkraczając w życie wierzącego, 
w sposób nieunikniony przyno-
si owoce dobrego charakteru. 
Być może nigdy nie staniemy się 
w pełni doskonali (pokusa bo-
wiem nie odstępuje nas na krok), 
ale nasze życie będzie zmierza-
ło ku „miłości, radości, pokojo-
wi,  cierpliwości,  uprzejmości, 
dobroci, wierności, łagodności, 
opanowaniu”7. Ci, którzy buntu-
ją się przeciw Bogu i nie znają Go 
ani Mu nie ufają, w równie ma-
łym stopniu pragną czynić Jego 
wolę. Lecz Boży plan dla tych, 
którzy  naprawdę  Go  kochają, 
jest bardzo wyraźny: „Jesteśmy 
bowiem Jego dziełem, stworze-
ni w Chrystusie Jezusie dla do-
brych czynów, które Bóg z gó-
ry przygotował, abyśmy je peł-
nili”8.

Pewność zbawienia?
Czy można zatem żyć na zie-
mi, mając pewność zbawienia? 
Według Biblii można. Apostoł 
Jan, który być może znał Jezu-
sa  najlepiej,  skreślił  do człon-
ków pierwszego chrześcijańskie-
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go Kościoła następujące słowa: 
„O tym napisałem do was, któ-
rzy wierzycie w imię Syna Bo-
żego, abyście wiedzieli, że ma-
cie życie wieczne”9. Zauważcie, 
proszę, że Jan nie powiedział, 
jakobyśmy mogli mieć nadzieję 
na życie wieczne albo pragnienie 
osiągnięcia życia wiecznego, lub 
też marzyć o możliwości posia-
dania życia wiecznego. Według 
Jana możemy wiedzieć, że mamy 
życie wieczne. Możemy mieć te-
go pewność!
Nie oznacza to, że nie można się 
rozmyślić. Bycie zbawionym nie 
wyklucza późniejszego odwróce-
nia się od Boga. Podobnie para 
ludzi darząca się miłością, która 
przywiodła ich na ślubny kobie-
rzec, może się później rozwieść. 
Jezus opowiedział kiedyś przy-
powieść, w której porównał pra-
cę siewcy do wpływu, jaki Słowo 

Boże wywiera na ludzkie serce. 
„Człowiek jak ziarno na skałach 
to ten, który słucha słowa i radoś-
nie je przyjmuje, lecz brak mu ko-
rzenia, przez chwilę wytrzymuje, 
lecz gdy z powodu Słowa dojdzie 
do ucisku lub prześladowania, za-
raz się odwraca”10.
Ludzie mogą się „odwrócić” 

od Boga z powodu wyboru, na-
cisku, beztroski lub niedbałości. 
Choć Bóg przyciąga nas do sie-
bie i zrobi wszystko, co w jego 
mocy, aby nas przy sobie zatrzy-
mać, nie zmusi nas do zostania. 
Ci jednak, którzy od Boga nie od-
chodzą, wiodą szczęśliwsze ży-
cie, pewni jutra.

Przed laty znajomi nauczyli 
mnie wspinać się po gołej ścia-
nie skalnej. Założyli mi uprząż, 
dali linę i powiedzieli: „A teraz 
wspinaj  się!”.  Z początku  by-
łam przestraszona. Kiedy mnie 

jednak przekonali, że nie mogę 
spaść — trzymali bowiem drugi 
koniec liny i nawet gdybym się 
poślizgnęła, ubezpieczali mnie 
— nie bałam się już wspinać.
Tak  samo  ma  się  sprawa 
ze zbawieniem. Jeśli mamy cał-
kowite  przekonanie,  że  nasze 
zbawienie jest pewne, to cóż mo-
że nas przerazić? Boże zapewnie-
nie o zbawieniu jest niczym lina, 
która trzyma nas, w razie gdyby-
śmy stracili pod stopami ducho-
wy grunt. Nawet w śmierci — 
pomimo całej nieprzyjemności 
towarzyszącej temu doświadcze-
niu — Bóg nas ubezpiecza. Może-
my więc być pewni, że obudzimy 
się do życia wiecznego.

LOREN SEIBOLD
1 Rz 3,23; kursywa dodana. 2 Rz 6,23. 3 Zob. 

Ef 2,8; kursywa dodana. 4 Ef 2,9. 5 Jr 17,9 Biblia 
warszawska. 6 1 Kor 6,9. 7 Ga 5,22-23. 8 Ef 2,10. 
9 1 J 5,13; kursywa dodana. 10 Mt 13,20-21 Nowe 
Przymierze. Pismo św. Nowego Testamentu; kur-
sywa dodana.
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Spieszymy się z ocenami wy-
darzeń i ludzi, sądząc, że świat 
jest równie prosty jak nasze bły-
skotliwe opinie o nim. Dopiero 
przyłapani  jak dzieci na gorą-
cym uczynku uczymy się wciąż 
na nowo, że za każdym cieszę się! 
jest trochę zazdrości, a za każ-
dym zostaw mnie! jest trochę tę-
sknoty,  i że  generalnie  moty-
wacje, słowa i czyny stanowią 
wypadkową niezliczonych oso-
bistych doświadczeń i przeżyć.
Piszę to w pierwszej kolejno-
ści do siebie, bo nigdy nie za-
pomnę  twarzy pani Wiesi  (na 
zdjęciu powyżej), która otwie-
rała przede mną drzwi swoje-
go mieszkania,  ilekroć odwie-

dzałem  ją,  chodząc  od  bloku 
do bloku  i oferując egzempla-
rze pisma „Znaki Czasu”. Pani 
Wiesia  je prenumerowała. Ten 
sam zbolały wyraz twarzy wi-
tał mnie za każdym razem, gdy 
przychodziłem z nowym egzem-
plarzem „Znaków Czasu”. Sześć-
dziesięcioletnia, schorowana pa-
ni o smutnych oczach. Miałem 
wrażenie, jakbym moim uśmie-
chem robił jej krzywdę. Porusza-
ła się o kulach, szurając kapcia-
mi po podłodze, i nigdy nic nie 
mówiła  poza  wykrzywieniem 
warg i lekkim ukłonem, które za-
pewne miały być prostym wyra-
zem podziękowania. Drzwi się 
zamykały. Szedłem dalej.

MAMO,
nie bój się
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Idąc ulicą, mijasz tysiące twarzy, 
za którymi stoją tysiące biografii 
zwykłych ludzi, i nigdy nie wiesz, 
czy osoba właśnie trącona przez 
przypadek ramieniem, jest 
na przykład szczęśliwie zakochana 
czy nieuleczalnie chora.

Talmud, starożytny komen-
tarz do biblijnej Tory, mó-
wi o tym, że nie widzimy 

rzeczy takimi, jakimi są. Widzi-
my je takimi, jakimi sami jeste-
śmy.
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W głębi mieszkania pani Wie-
si zawsze kręcił się  jakiś mło-
dy mężczyzna — nie wydawał 
się normalny. Wydobywał z sie-
bie  niezrozumiałe,  przerywa-
ne krzyki,  jęki. Nie trzeba by-
ło  długo  się  zastanawiać,  by 
dojść do wniosku,  że  chłopak 
jest chory.
I  tak  wraz  z kolejnymi  nu-
merami pisma mijały miesiące, 
zmieniały się pory roku, biegły 
lata. Któregoś dnia, gdy drzwi 
otworzyły  się  po raz  kolejny, 
odniosłem wrażenie, że coś się 
zmieniło. Nie było już tego hała-
su w głębi mieszkania. Nikt się 
tam nie kręcił. Cisza... I tylko łzy 
w oczach pani Wiesi.
Zaprosiła  mnie  do środka. 
Mieszkanie było skromnie urzą-
dzone, ale zadbane. Stara kana-
pa, telewizor wciśnięty w regał, 
przedsionek prowadzący do ma-
łej kuchni. Unosił się charakte-
rystyczny zapach zwierząt do-
mowych. I ta cisza… Jakby tu 
nie pasowała.
Wiesia zaproponowała herba-
tę. W drodze do kuchni chwyta 
się krawędzi mebli i ścian. Uty-
ka. Idzie ostrożnie.

— Pierwszego syna, Grzego-
rza, straciłam dwa lata temu — 
zaczęła swoją opowieść. — Był 
wielkim miłośnikiem biegania. 
Codziennie zakładał buty i wy-
biegał do miasta. Któregoś dnia 
nie wrócił. Spadł z nasypu kole-
jowego prosto pod pociąg. Zgi-
nął na miejscu — powiedziała 
ze łzami w oczach. — Tak zgi-
nęło moje pierwsze dziecko. Ja-
cek, mój drugi syn… Zostawiła 
go partnerka. Był w niej szalenie 
zakochany. Trudno było po nim 
poznać, że ma kłopoty. Zawsze 
uśmiechnięty, uczynny. Nawet 
po rozstaniu z miłością swojego 
życia nie poznałbyś, że gdzieś 
w środku jest w rozpaczy. Wypo-
wiadał tylko niepokojące słowa 

o kruchości życia, o swoim zmę-
czeniu otaczającą rzeczywisto-
ścią. Odwiedzałam go częściej, 
by miał we mnie wsparcie. Nie 
wystarczyło. Jacek powiesił się 
we własnym mieszkaniu. Straci-
łam drugiego syna.
Byłem w szoku, ale to nie był 
koniec opowieści pani Wiesi. Za-
częła mówić, jak kilka tygodni 
po śmierci drugiego syna w no-
cy zadzwonił telefon w jej miesz-
kaniu:

— Dobry wieczór. Czy rozma-
wiam z panią Wiesławą?
— Tak, słucham.
— Dzwonię z Komedy Miej-
skiej Policji w Łodzi. Czy ma pa-
ni syna Sławomira?
— Tak.
— Znaleziono go martwego 
pod klatką schodową własnego 
domu…
Straciła przytomność. Obudzi-
ła się w szpitalu. Dostała udaru 
niedokrwiennego mózgu. Trud-
no się dziwić, zważywszy na jej 
zaawansowaną cukrzycę, nadci-
śnienie tętnicze i przeżyte świe-
żo tragedie. Od tamtej pory mu-
siała się poruszać ostrożnie z la-
ską, zmagając się z zawrotami 
głowy.
— Straciłam trzech synów — 
kontynuowała swoją opowieść. 
—  Pozostał mi  jeszcze  jeden, 
ostatni. I wtedy po raz pierwszy 
się spotkaliśmy. Przyniosłeś mi 
„Znaki Czasu”. Jarek, ten chło-
pak, który zawsze robił sporo ha-
łasu, gdy otwierałam drzwi go-
ściom — to był mój czwarty syn. 
Gdy miał 15 lat, wykryto u nie-
go guza mózgu. Nigdy sobie nie 
wybaczę, że nie miałam dość si-
ły, by być przy nim, gdy umierał. 
Czy Bóg mi wybaczy? Czy Jarek 
mi wybaczy? Nie mogłam tego 
udźwignąć. Musiałam oddać go 
do hospicjum. Wymagał ciągłej, 
specjalistycznej opieki. Jeszcze 
zanim mój ostatni syn odszedł, 

powiedział: „Mamo, nie bój się. 
Idź do kościoła. Spotkasz tam lu-
dzi, którzy ci pomogą”.
Wspomniałem  już,  że  gdy 
Wiesia zaprosiła mnie do środ-
ka, uderzyła mnie ta cisza pa-
nująca w tym mieszkaniu. Wie-
lu ludzi mieszka samotnie i nie 
ma w tym nic szczególnego. Ist-
nieją jednak miejsca, w których 
przebywając, odnosisz wrażenie, 
jakby wydarzyło się w nich coś 
ważnego. Pozornie wszystko wy-
gląda zwyczajnie, ale atmosfe-
ra miejsca nie daje ci spokoju — 
jak wejście do pokoju, w którym 
przed chwilą było mnóstwo lu-
dzi. Jeszcze unosi się ich zapach, 
jeszcze dostrzegasz pozostawio-
ne przez nich rzeczy, jeszcze nie 
uleciała ich energia. Dobrze ujął 
to ksiądz Twardowski: zostaną 
po nich buty i telefon głuchy (...) 

Ten sam zbolały  
wyraz twarzy 

witał mnie za każdym 
razem, gdy przychodziłem 
z nowym egzemplarzem 
pisma. Schorowana pani 
o smutnych oczach. 

Miałem wrażenie, jakbym 
moim uśmiechem robił jej 
krzywdę. Kiedyś zaprosiła 

mnie do środka 
i zaczęła opowiadać.  

Byłem w szoku
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potem cisza normalna, więc cał-
kiem nieznośna.
Pani Wiesia poszła do chrze-
ścijańskiego  Kościoła  Adwen-
tystów Dnia Siódmego. Na no-
wo odnalazła Boga i wewnętrz-
ny spokój. Była moim gościem 
szczególnym podczas Festiwalu 
Muzyki Chrześcijańskiej w Czę-
stochowie w 2016  roku.  Tam, 
na scenie, wobec tysiąca widzów 
zgodziła się jeszcze raz podzie-
lić historią swojego cierpienia, 
żeby wesprzeć wszystkich, któ-
rzy przechodzą trudne momen-
ty w życiu.
— Droga Wiesiu, skąd czerpa-
łaś źródło siły, by tę ciemną doli-
nę przejść? — zapytałem.
— Kiedy przyszłam do twoje-
go Kościoła i poznałam wszyst-
kich tych dobrych ludzi, któ-
rzy  wyciągnęli  do mnie  ręce, 
po raz pierwszy poczułam,  że 
mogę na kogoś liczyć, być jesz-
cze w jakiś sposób szczęśliwa.
— Co mogłabyś  powiedzieć 
wszystkim ludziom przechodzą-
cym podobne cierpienia?
— Chciałabym, żeby wszystkie 
matki cieszyły się z każdej chwi-
li spędzonej z dzieckiem, bo cza-
su utraconego nie da się cofnąć.

— Jaki jest twój obraz Boga?
— Wielka miłość. To, że potra-
fił mnie podnieść z tego strasz-
nego bólu. Rana nie zagoi się ni-
gdy — to pewne, ale to, że mogę 
o tym mówić, że mogę się uśmie-
chać, zawdzięczam tylko i wy-
łącznie Bogu. Kiedy podjęłam 
decyzję o chrzcie przez zanurze-
nie, wierzcie mi, że poczułam, 
jakby spadł ze mnie potworny 
kamień. Teraz naprawdę jestem 
szczęśliwa...
Gdy pierwszy raz spotkałem 
panią Wiesię, nigdy bym nie po-
dejrzewał, że za tym smutnym 
spojrzeniem kryje  się historia 
współczesnego Hioba — boha-
terki nie z wyboru, ale z koniecz-

ności. Pozostawiona sama. Bez 
wsparcia rodziny, bez wsparcia 
męża. Została jej jeszcze córka. 
Zdrowa. Szczęśliwa mężatka.
Niedawno w kościele posta-
wiono pytanie: „Kto z was wsta-
je codziennie szczęśliwy i wy-
pełniony radością? Czy taki stan 
jest w ogóle możliwy?”.  Pyta-
nie wydawało  się  retoryczne, 
lecz wśród  ludzi pogrążonych 
w myślach  o mnóstwie  osobi-
stych problemów dało się dojrzeć 
podniesioną w górę rękę. Jedy-
ną osobą, która odpowiedziała 
twierdząco, była pani Wiesia.

Wiosną  zawsze  pamiętamy 
o naszych matkach. Wszystkie 
pociechy będą pędziły z kwia-
tami do swych mam. W szko-
łach wybrzmią uroczyste wier-
sze i laurki. Rozdzwonią się te-
lefony.  W jednym  z łódzkich 
bloków 26 maja na życzenia cze-
kać będzie pani Wiesia. Nie bę-
dzie ich wiele, ale może spoglą-
dając na zdjęcia swych synów, 
odnajdzie znów ciepłe spojrze-
nie swojego ostatniego syna Jar-
ka i przypomną się jej jego sło-
wa: „Mamo, nie bój się”.

TOMASZ KARAUDA
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KSLŻ
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Adwentyści dnia siódmego tworzą 
jeden z najszybciej rozwijających się 
Kościołów chrześcijańskich na świe-
cie. Można ich spotkać w ponad dwu-
stu krajach. Prowadzą szeroko zakro-
joną działalność edukacyjną, zdrowot-
ną i społeczną. Codziennie na świecie 
do Kościoła adwentystów przyłącza się 
poprzez chrzest ponad 3,5 tys. osób.

Ideowych korzeni adwentystów 
należy szukać w czasach wczesno-
chrześcijańskich oraz wielkiej XVI-

-wiecznej reformacji protestanckiej. Hi-
storycznie Kościół ten pojawił się w po-
łowie XIX wieku. Obecnie liczy ponad 
20 milionów ochrzczonych wyznaw-
ców (nie licząc dzieci i sympatyków).
Słowo „adwentyści”, od łacińskie-

go adventus — `przyjście ,́ wskazuje 
na ewangeliczną wiarę w powtórne 
i chwalebne przyjście Jezusa Chrystu-
sa przy końcu czasów, czyli na drugi 
adwent. Słowa „dnia siódmego” wska-
zują na poszanowanie biblijnego Deka-
logu oraz świętowanie siódmego dnia 
tygodnia, czyli chrześcijańskiej soboty.
Adwentyści mają bardzo wiele wspól-

nego z innymi chrześcijanami. Wyzna-
ją i czczą tego samego Boga i opierają 
swoją nadzieję lepszej przyszłości na ży-
ciu, śmierci i zmartwychwstaniu oraz 
powtórnym przyjściu Jezusa Chrystu-
sa. Dlatego tak bardzo zależy im, aby 
zapoznać innych ludzi z Jezusem, któ-
ry wniósł w ich życie tak wiele rado-
ści. Swą aktywność w Polsce Kościół 
adwentystów w dużej mierze zawdzię-
cza młodzieży, stanowiącej znaczny pro-
cent jego wyznawców, oraz opartemu 
na Piśmie Świętym chrześcijańskiemu 
poselstwu. Większość zborów (parafii) 
adwentystycznych to centra nadziei, 
w których służy się społeczeństwu, za-
spakajając  jego duchowe,  społeczne, 
psychiczne i zdrowotne potrzeby.

ZDROWIE. Adwentyści zawsze uwa-
żali, że zdrowie fizyczne jest ściśle zwią-

zane ze zdrowiem duchowym. Zdrowy 
styl życia uważany jest przez nich za je-
den z istotnych elementów praktycz-
nego chrześcijaństwa. I to po nich wi-
dać — adwentyści uznawani są za jed-
nych z najzdrowszych ludzi na świecie. 
W Polsce znani są m.in. z prowadzenia 
klubów zdrowia, programów edukacyj-
no-rewitalizacyjnych, kursów odwyko-
wych od palenia tytoniu, seminariów 
antystrsowych i wystaw Expo Zdrowie.

EDUKACJA. Kościół w Polsce przy-
wiązuje duże znaczenie do edukacji. Je-
go Wyższa Szkoła Teologiczno-Huma-
nistyczna w Podkowie Leśnej k. War-
szawy kształci na poziomie licencjackim, 
a we współpracy z amerykańskim Uni-
wersytetem Andrewsa — również na 
poziomie magisterskim. Przygotowu-
je do pracy przyszłych duchownych, 
pedagogów, katechetów, dziennika-
rzy, promotorów zdrowia, specjalistów 
z zakresu turystyki śródziemnomor-
skiej i krajów biblijnych oraz mediów 
i nauk społecznych. Uczelnię ukończy-
ły już dziesiątki tysięcy osób.
Adwentyści prowadzą także od 45 

lat Korespondencyjną Szkolę Biblij-
ną propagującą szeroko pojętą wiedzę 
biblijną w formie korespondencyjnej. 
Szkoła oferuje szereg bezpłatnych kur-
sów, również w wersji multimedialnej. 
Jest to jedna z najstarszych instytucji 
edukacyjnych w Polsce zajmujących się 
kształceniem na odległość.

SŁUŻBA. Powołana przez Kościół ad-
wentystów Chrześcijańska Służba Cha-
rytatywna służy wszystkim potrzebu-
jącym bez względu na ich światopogląd 
czy narodowość. Wartość różnorodnej 
pomocy udzielanej przez ChSCh wzra-
sta rokrocznie, a w 2017 roku wyniosła 
ponad 10 mln zł. 

TROSKA. Wyrazem troski o starsze 
pokolenie jest prowadzony od ponad 58 
lat Dom Opieki „Samarytanin” w Biel-
sku-Białej. Jego działalność cieszy się 
dużym uznaniem lokalnych władz.

MEDIA. Docenienie roli mediów 
we współczesnym świecie to jedno z prio-
rytetowych wyzwań Kościoła. W Polsce 
misję tę pełni kościelny Ośrodek Radio-
wo-Telewizyjny „Głos Nadziei” w War-
szawie, przygotowujący programy reli-
gijne dla Polskiego Radia oraz audycje 
telewizyjne na potrzeby adwentystycz-
nej telewizji internetowej Hope Chan-
nel Polska, którą można oglądać w in-
ternecie, poprzez aplikacje na smartfony 
oraz przez cyfrowe dekodery.

PUBLICYSTYKA. Pod protektora-
tem Kościoła prężnie działa Wydaw-
nictwo „Znaki Czasu”. Obok wyda-
wanych  książek  i kilku  periodyków 
na uwagę zasługuje miesięcznik „Zna-
ki Czasu” o ponad 100-letniej tradycji. 
Jest on dostępny w dużych salonach 
ogólnokrajowej sieci EMPiK.

PRZYNALEŻNOŚĆ. Osoby, które 
pragną być adwentystami dnia siód-
mego, przyjmują świadomie biblijny 
chrzest przez zanurzenie w wodzie 
w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Chrzest ten poprzedzony jest czasem 
przygotowania i polega na poznawa-
niu zasad wiary, których naucza Pismo 
Święte, na uczestnictwie w życiu Ko-
ścioła. Podczas chrztu ma miejsce ust-
ne wyznanie wiary, jakie składa kate-
chumen (osoba chrzczona). 

RELACJE. Kościół  adwentystów 
utrzymuje przyjazne kontakty z inny-
mi Kościołami chrześcijańskimi i insty-
tucjami życia publicznego. Jego sytu-
ację prawną reguluje Ustawa z dnia 30 
czerwca 1995 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 
nr 97,poz. 481, z późn. zm.).

Poznaj adwentystów lepiej, a znajdziesz 
tam prawdziwych przyjaciół, bowiem 
sztuki przyjaźni uczą się oni od swego 
Najlepszego Przyjaciela — Pana Jezusa.

KONTAKT
Zadzwoń lub napisz: 
Kancelaria Zarządu Kościoła
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa
tel.: 22/31-31-431
e-mail: kancelaria@adwent.pl
www.adwent.pl

Ludzie NADZIEI
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Kurs „Start w życie”
Kurs przeznaczony głównie 

dla osób młodych, a także począt-
kujących czytelników Pisma Świę-
tego. Uczestnik znajdzie w nim od-
powiedzi na istotne pytania: Jaki 
jest sens i cel życia? Jaką hierar-
chię wartości należy przyjąć, by nie 
doznawać ciągłych rozczarowań? 
Jakie kryteria decydują o trwałej 
radości i szczęściu? Jak żyć peł-
niej? Osoby starsze również znaj-
dą w tym kursie coś dla siebie (28 
tematów).

Kurs „Odkrycia”
Kurs pozwala lepiej poznać Bi-

blię w powiązaniu z zasadami 
praktycznego życia chrześcijań-
skiego. Wśród tematów: istnienie 
Boga, wiarygodność Pisma Świę-
tego, pochodzenie szatana, ta-
jemnica cierpienia, recepta na suk-
ces, ufność w niepewnym świecie, 
gdzie szukać nadziei, znaczenie 
modlitwy (16 tematów).

KURSY BIBLIJNE DLA CIEBIE!
Dołącz do tysięcy osób zadowolonych z naszej oferty

EDUKUJEMY JUŻ OD 1973 ROKU!
Kurs „Archeologia 
i Biblia”

Kurs dla miłośników historii i arche-
ologii biblijnej. Ukazuje dzieje takich na-
rodów jak: Sumerowie, Egipcjanie, He-
tyci, Izraelici, Asyryjczycy, Babilończycy, 
Persowie. Informacje te mają określo-
ny związek z zapisami biblijnymi i pro-
roctwami dotyczącymi tych narodów. 
Kurs zwraca uwagę na wiarygodność Bi-
blii popartą licznymi naukowymi odkry-
ciami na polu archeologii (12 tematów).

Kurs „Śladami  
apostoła Pawła”

Dynamiczny, przykuwający uwagę 
kurs przedstawiający życie i nauczanie 
wielkiego apostoła narodów. Jego ży-
cie było naznaczone krzyżem, o którym 
tak chętnie opowiadał, i mieczem, któ-
ry za nim podążał. W nauczaniu Paw-
ła przejawiała się moc, która zmieniała 
ludzi. To ona dawała im siłę do zmiany 
świata w imię wartości, które czyniły go 
lepszym (12 tematów).

Kurs „Tak mówi 
Biblia”

Kurs pozwala w systematycz-
ny sposób zapoznać się z najważ-
niejszymi doktrynalnymi tema-
tami Biblii i zasadami jej inter-
pretacji. Przez liczne odwołania 
do Pisma Świętego pomaga do-
głębnie zaznajomić się z wielo-
ma nieraz trudnymi zagadnienia-
mi biblijnymi (28 tematów).

Kurs „Studium 
proroctwa  
— Apokalipsa”

Księga Apokalipsy, inaczej 
Księga Objawienia, to niezwy-
kle ciekawa, a zarazem tajemni-
cza księga Nowego Testamen-
tu opisująca czasy ostateczne. 
Kurs jest wprowadzeniem do tej 
księgi. Pomaga lepiej zrozumieć 
główne jej idee i ważne przesła-
nie dla współczesnego pokole-
nia (14 tematów).

Pełna oferta kursów na stronie: 

www.kursybiblijne.pl
Korespondencyjna Szkoła Biblijna
skr. poczt. 283
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 508 252 552
e-mail: ksb@adwent.pl

Udział w kursach  
jest bezpłatny  
i niezobowiązujący.
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programowo zwalczających  reli-
gię, nie udało się zniszczyć w lu-
dziach ich religijnych i duchowych 
potrzeb. W pewnym artykule ko-
munistycznej gazety Wieczernaja 
Moskwa autor narzekał, że studen-
ci, nie mając dostępu do żadnych 
miejsc sprawowania kultu religij-
nego, chodzili na cmentarze. Nie-
nauczeni praktyk czy form kulto-
wych wypisywali swoje modlitwy 
na nagrobkach. Niektórzy układa-
li nawet modlitwy do nieznanego 
Boga, by pomógł im w zdaniu eg-
zaminu z ateizmu!1.

Jedną z przyczyn takich zacho-
wań może być potrzeba zaspoko-
jenia duchowego głodu,  jaki Bóg 
umieścił we wnętrzu (psychice) każ-
dego człowieka. Stąd też nie dziwi 
fakt, że ludzie poszukują odpowie-
dzi na pytanie o sens życia, o istnie-
nie i możliwość zbliżenia się do nie-
znanego im Absolutu. Przeszkadzać 
w tym mogą  jednak:  zagubienie 
ideowe, brak wzorców moralnych, 
zwykłe lenistwo lub też wewnętrz-
ny konflikt sumienia powodowany 
grzesznym sposobem życia. Jeżeli 
wierzyć Biblii, a warto wierzyć, to 
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DRUGA SZANSA 
w życiu„Połowie z nas trudno jest 

uwierzyć w Boga z powodu 
cynizmu i sceptycyzmu 
czasów, w których żyjemy. 
Jednak druga połowa jest 
zaintrygowana tym, że On 
może naprawdę istnieć” — 
Dawid Watson.

Większość  ludzi  coraz 
częściej  przyznaje,  że 
odczuwa  coś  w rodza-

ju pustki duchowej. Nawet w by-
łych  krajach  komunistycznych, 
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każdy człowiek ma na swym kon-
cie  wiele  grzesznych  (niemoral-
nych) zachowań, które burzą jego 
wewnętrzny ład, a w konsekwencji 
oddzielają go od Boga: „Wasze wi-
ny wykopały przepaść między wa-
mi a waszym Bogiem; wasze grze-
chy zasłoniły Mu oblicze przed wa-
mi tak, iż was nie słucha”2. Biblia 
przekazuje także brutalną prawdę, 
że „zapłatą za grzech jest śmierć”3. 
A to oznacza, że każdy zasłużył so-
bie tylko na śmierć, co niestety jest 
fatalną informacją. Ale jest i pozy-
tywna  informacja. Biblia  zapew-
nia, że „darem łaski Bożej jest ży-
wot wieczny w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym”4. Zbawienie i życie 
wieczne to Boży dar. Nie zawdzię-
czamy go swej świętości ani dobro-
ci. Apostoł Paweł napisał: „Albo-
wiem łaską zbawieni jesteście przez 
wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 
nie z uczynków, aby się kto nie chlu-
bił”5.

Ratunek na czas
Boży sposób zbawienia człowie-
ka przypomina autentyczną histo-
rię,  która  przydarzyła  się  dwóm 
chłopcom w ciepłe majowe połu-
dnie w 1989 roku.
Kate  Pritchard  z miejscowości 
Ramsey w USA wyciągała  zaku-
py z bagażnika auta. Z daleka do-
szedł ją odgłos zbliżającego się po-
ciągu. Linia kolejowa przebiegała 
nieopodal domu, w którym miesz-
kała z trzyletnim Toddem i dwulet-
nim Scottem. Między torami a do-
mem nie  było  ogrodzenia,  tylko 
szpaler drzew.
—  Nie  odchodźcie  nigdzie  — 
przykazała  chłopcom,  wnosząc 
siatki z zakupami do domu. — Za-
raz przygotuję obiad i was zawo-
łam, okay?
— Okay! — odkrzyknął Todd.
— …kay! — jak echo powtórzył 

za bratem Scott.
Matka zamknęła lodówkę, posta-
wiła wodę na gaz i wyszła na ze-

wnątrz. Chłopcy byli tam, gdzie ich 
zostawiła. Wchodziła do domu, kie-
dy po pobliskich torach przejechał 
ekspres. Todd i Scott ruszyli ku to-
rom  i weszli na rampę. Todd po-
chylił się nad szyną, aby posłuchać, 
jak wibruje po przejeździe pociągu. 
Po czym obaj usiedli na torach i za-
częli się bawić.
Dwa kilometry od nich prędko-
ści nabierał pociąg towarowy, któ-
ry dostał zielone światło, sygnalizu-
jące, że ekspres się oddalił i może 
przyśpieszyć do 65 km/h. Maszyni-
sta Richard Campana wrócił do roz-
mowy z kierownikiem pociągu An-
thonym Falzo. Zbliżali się do domu, 
w którym mieszkało dwóch małych 
chłopców; malcy  zawsze do nich 
machali. Tym razem nie było ich wi-

dać. Natomiast zauważyli coś na to-
rach 250 metrów przed lokomoty-
wą. Kierownik pociągu wychylił się 
z okna, po czym krzyknął:
— Dzieci na torach!
Maszynista pociągnął jedną rę-
ką za hamulec, a drugą za gwizdek. 
Kierownik pociągu wyszedł na mo-
stek biegnący nad kołami lokomo-
tywy i dobiegł do pługa z przodu. 
Kilkadziesiąt metrów przed nim sie-
działo między torami dwóch ma-
łych chłopców odwróconych tyłem 
do pociągu. W myślach przeliczył 
szybkość pociągu i odległość dzielą-
cą go od chłopców. Wiedział, że po-
ciąg nie zdąży zatrzymać się w po-
rę, tym bardziej że wagony były peł-
ne i zjeżdżali ze wzniesienia.
Todd i Scott byli pogrążeni w ulu-
bionej zabawie. Hałas nadjeżdżają-
cego pociągu nie zwrócił ich uwa-
gi, gdyż mieszkając blisko torów, 
byli z nim oswojeni. Chłopcy od-
wrócili się dopiero na przeraźliwy 
gwizd lokomotywy i znieruchomie-
li ze strachu.
Pociąg zwalniał, ale kierownik 
pociągu wiedział, że jeśli teraz ze-
skoczy z lokomotywy, to jej nie 
przegoni. Chłopcy byli już tylko kil-
ka metrów od niej.  Ich oczy były 
wielkie z przerażenia. Falzo, który 
w młodości uprawiał gimnastykę, 
sprawnie opuścił się na pług loko-
motywy. Kiedy od chłopców dzieli-
ły go trzy metry, skoczył przed sie-
bie niczym do wody.
Maszynista  nie  spuszczał  rę-
ki z hamulca i wciąż gwizdał. Ha-
łas  zaniepokoił matkę. Wybiegła 
przed dom i stwierdziła, że chłop-
ców tam nie ma. Pobiegła ku zasło-
niętej drzewami rampie kolejowej.
Falzo błyskawicznie zakrył Tod-
da swoim ciałem, a kiedy wciągał 
pod siebie młodszego chłopca, do-
padła ich lokomotywa. Ciężki meta-
lowy pług zahaczył o głowę dziec-
ka, odrzucając  ją w tył  jak piłkę. 
Kant pługa uderzył kierownika po-
ciągu w plecy, rozrywając jego kurt-

Jezus swoim  
sprawiedliwym 
życiem i niewinną 
ofiarą połączył nas 
z Bogiem 

nad przepaścią 
grzechu.  

Dzięki śmierci 
i zmartwychwstaniu 
Chrystusa możemy 

otrzymać 
przebaczenie 

grzechów i dar Jego 
sprawiedliwości, 
a przez to  

życie wieczne
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kę. Pomyślał, że chłopiec nie żyje, 
ale trzymał go mocno przy sobie, 
aż pociąg stanął.
Matka najpierw zobaczyła Tod-
da,  który  leżał  i płakał  pod dru-
gim wagonem. Wzięła go na ręce, 
a wtedy ujrzała skulonego mężczy-
znę z jej młodszym dzieckiem bro-
czącym krwią.
— Proszę dzwonić po pogotowie 
— powiedział kierownik pociągu.
Scott  przylgnął  do mężczyzny. 
Twarz  dziecka  była  skaleczona. 
Nie obyło się bez trzynastu szwów, 
ale obaj chłopcy przeżyli. Ich ojciec 
wkrótce zbudował wysoki płot wo-
kół domu.  Jakiś  czas potem kie-
rownik pociągu odwiedził chłop-
ców i znów wziął  ich w ramiona. 
Odtąd stał się członkiem rodziny 
Pritchardów. Chłopcy nie zginęli, 
gdyż kierownik pociągu zaryzyko-
wał swoje życie, aby ich uratować.

Bezsilni, by się 
ratować
Tak jak bezradne dzieci z Ram-
sey  potrzebowały  wybawiciela, 
gdyż nie potrafiły uratować się sa-
me, tak my potrzebujemy Zbawi-
ciela, gdyż nie potrafimy zbawić się 
sami. Syn Boży przyszedł na świat, 
aby  oddać  swoje  niewinne  życie 
za ludzkie grzechy. Bóg tak bardzo 
nas miłuje, że w Jezusie ofiarował 
samego siebie, abyśmy mogli żyć 
z Nim wiecznie. Dlatego czytamy: 
„Bóg zaś daje dowód swojej miło-
ści ku nam przez to, że kiedy byli-
śmy jeszcze grzesznikami, Chrystus 
za nas umarł”6.
Jezus swoim sprawiedliwym ży-
ciem i niewinną ofiarą połączył nas 

z Bogiem nad przepaścią grzechu. 
Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa możemy otrzymać prze-
baczenie grzechów i dar Jego spra-
wiedliwości, a przez to życie wiecz-
ne. W tym celu musimy przyjąć Go 
jako swego Zbawiciela i Pana. Pi-
smo Święte mówi: „Bo jeśli ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Pa-
nem, i uwierzysz w sercu swoim, że 
Bóg wzbudził Go z martwych, zba-
wiony będziesz”7.
Każdy z nas ma na swym koncie 
liczne złe uczynki, dlatego wielu 
wątpi, czy Bóg może je odpuścić. 
Jednak apostoł Jan zapewnił: „Je-
śli wyznajemy grzechy swoje, wier-
ny jest Bóg i sprawiedliwy i od-
puści nam grzechy,  i oczyści nas 
od wszelkiej nieprawości”8.

Zaczynając od nowa
Co zrobić, aby być zbawionym? 
Przede wszystkim zbliż się do Bo-
ga. Zacznij częściej o Nim myśleć 
i szukać Go. W ten  sposób Duch 
Święty  otworzy  Ci  oczy  na twój 
rzeczywisty duchowy  stan. Bądź 
w tym wszystkim uczciwy. W Bi-
blii  napisano:  „Tylko  uznaj  swo-
ją winę, że od Pana swojego Boga 
odstąpiłaś”9. Ohydę grzechu może-
my dostrzec w najpełniejszy sposób 
wtedy, gdy w najpełniejszy sposób 
dostrzeżemy miłość  Jezusa. Gdy 
badamy życie Chrystusa i rozmy-
ślamy nad Jego ofiarą na krzyżu, 
nasze serca zostają złamane i do-
świadczamy prawdziwej skruchy. 
Grzech  już  nie  wydaje  nam  się 
atrakcyjny. Gdy nasze serca zosta-
ją zmienione, to nasze postępowa-
nie również ulega zmianie i otrzy-
mujemy dar skruchy. Żal za grzech, 

smutek z powodu prowadzenia ży-
cia z dala od Boga mogą pochodzić 
tylko od samego Boga. Sami nie mo-
żemy wzbudzić w sobie prawdziwe-
go żalu. Również porzucenie grze-
chu jest darem. Nie odwracamy się 
od grzechu,  aby okazać  skruchę. 
To nie ta kolejność. Apostoł Paweł 
napisał, że to dobroć Boża prowa-
dzi nas do skruchy (upamiętania)10. 
Kiedy to zrozumiesz i tego doświad-
czysz, wyznaj szczerze swoje grze-
chy, dręczące cię nałogi i słabości 
bezpośrednio Bogu oraz przyjmij 
Jego  odpuszczenie.  A następnie 
poproś Boga, aby pozwolił ci żyć 
w zgodzie z Jego wolą.

Najważniejsze są 
relacje
Biblijne chrześcijaństwo sprowa-
dza się do przyjaźni z Jezusem. Ten, 
kto ma z Nim rzeczywistą osobistą 
więź, ma życie wieczne, jak napi-
sał apostoł Jan: „Bóg dał nam życie 
wieczne, a to życie jest w Jego Sy-
nu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto 
nie ma Syna Bożego, nie ma też i ży-
cia”11. Jezus, który nigdy nie zawo-
dzi, pragnie być twoim Przyjacielem. 
Powiedział: „Oto stoję u drzwi i ko-
łaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos 
i drzwi otworzy, wejdę do niego i bę-
dę z nim wieczerzał, a on ze Mną”12. 
Zaproś Go. Możesz to uczynić swo-
imi słowami w prostej modlitwie, 
na przykład: Panie Jezu, potrzebuję 
Ciebie, bo jestem grzesznikiem. Dzię-
kuję Ci, że umarłeś za mnie na krzy-
żu. Wyznaję Ci wszystkie moje grze-
chy, żałuję za nie i dziękuję, że mi je 
przebaczasz. Zapraszam Cię do swo-
jego życia jako mojego Przyjaciela, 
a także jako jedynego Pana i Zbawi-
ciela. Prowadź mnie i wybaw od złe-
go, albowiem Twoje jest Królestwo, 
moc i chwała na wieki wieków. Amen.

A.P. M.H.
1 Por. D. Watson, Jak znaleźć Boga, s. 10-11, Wy-

dawnictwo „Słowo Prawdy”, Warszawa 1989. 2 Iz 59,2. 
3 Rz 6,23. 4 Rz 6,23. 5 Ef 2,8-9. 6 Rz 5,8. 7 Rz 10,9. 8 1 J 1,9. 
9 Jer 3,13. 10 Por. Rz 2,4. 11 1 J 5,11-12. 12 Ap 3,20.

Jak podtrzymać duchowe życie i przyjaźń z Bogiem:
• Regularnie czytaj Biblię i staraj się coraz lepiej poznawać Chrystusa.
• Codziennie rozmawiaj z Bogiem w modlitwie.
• Dziel się swoim doświadczeniem z innymi.
• Przyłącz się Kościoła (wspólnoty), który swoje nauczanie opiera wyłącznie  

na Biblii i wywyższa Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Boga.
• Staraj się okazywać innym miłość i troskę.
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Internetowy znajomy o wyraźnie ateistycznym światopoglądzie 
zadał mi niedawno, jako osobie 

wierzącej w Boga, kilka — jego zda-
niem chyba trudnych — pytań. In-
teresowało go na przykład, po co 
ludziom potrzebne jest u Boga czy-
jekolwiek wstawiennictwo. Czyżby 
tam też istniała droga służbowa? — 
pytał z wyraźną ironią. Za sprzecz-
ne ze zdrowym rozsądkiem uważał 
biblijne opisy Boga, który ma mieć 
oczy, usta, ręce i nogi, a jednocześ-
nie pozostaje niewidzialny. Nie ro-
zumiał też, po co miałby chodzić 
do kościoła i modlić się do kogoś, 
kto i tak wie wszystko, gdyż czyta 
w naszych myślach. W takiej sytu-
acji równie dobrze można byłoby się 
modlić tylko w domu lub na przy-
kład w lesie, a nie w kościele. A już 
za kompletnie irracjonalny, w kon-
tekście kościołów katolickich, po-
strzegał obowiązek klękania przed 
ołtarzem, gdy za ścianą, przy której 
stoi ten ołtarz, klękać już nie trzeba.
Postanowiłem odpowiedzieć.

Wstawiennictwo
Pytanie o potrzebę wstawiennic-

twa przed Bogiem w intencji grzesz-

ników padło w związku  z artyku-
łem, którego autor uznał koncepcję 
wstawiennictwa Marii i tak zwanych 
świętych za niebiblijne i przeciwsta-
wił jej ideę jedynego pośrednictwa 
między Bogiem a ludźmi sprawowa-
nego przez Jezusa Chrystusa.
Określanie tego „drogą służbo-
wą” jest trywializowaniem zagad-
nienia, choć być może uzasadnio-
nym w odniesieniu do koncepcji 
katolickich.  Rzekome wstawien-
nictwo Marii i świętych przypomi-
na bowiem dwór bizantyjskiego ce-
sarza, do którego nikt ze zwykłych 
śmiertel ników nie miał bezpośred-
niego dostępu, jak tylko przez sze-
reg pośredników, których należa-
ło po drodze sowicie opłacić. Na-
uka ta powstała zresztą w czasach 
wczesnobizantyjskich i w tamtym 
kręgu kulturowym.
Tymczasem według Biblii pośred-

nik jest tylko jeden — Jezus Chry-
stus1. Jego pośrednictwo jest koniecz-
ne, gdyż grzech wprowadził rozdział 
między świętym Bogiem a grzeszną 
ludzkością2. Syn Boży, stawszy się 
człowiekiem, stał się idealnym bo-
sko-ludzkim mediatorem między ty-
mi dwiema zwaśnionymi stronami. 

Dodatkowo jeszcze prowadził na zie-
mi sprawiedliwe, bo bezgrzeszne ży-
cie, więc śmierć, którą poniósł, mogła 
mieć charakter zastępczy — została 
poniesiona za każdego pokutujące-
go grzesznika3. Pokutujący grzesz-
nicy, modlący się do Boga w imieniu 
(za pośrednictwem) Jezusa Chrystu-
sa o przebaczenie grzechu, uzyskują 
je na mocy ofiary Jezusa, która zo-
stała za nich złożona4. Prawu, które 
domaga się śmierci grzesznika, Je-
zus czyni zadość swoją śmiercią, któ-
rą poniósł za grzeszników, choć sam 
grzesznikiem nie był5. Poza tym po-
średnictwo (wstawiennictwo) Jezu-
sa można porównać nie tyle do dro-
gi służbowej, co pomocy adwokata 
w procesie. Tak pisze o tym apostoł 
Jan: „Dzieci moje, to wam piszę, aby-
ście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrze-
szył, mamy orędownika [łac. advoca-
tum — O.D.] u Ojca, Jezusa Chrystu-
sa, który jest sprawiedliwy. On ci jest 
ubłaganiem za grzechy nasze, a nie 
tylko za nasze, lecz i za grzechy ca-
łego świata”6.

Oczy i usta Boga
W idei, że Bóg ma oczy, usta, rę-
ce i nogi, a jednocześnie pozosta-
je niewidzialny nie ma sprzecz-
ności, a jedynie antropomorfizm, 
czyli przypisywanie Bogu cech fi-
zycznych bądź psychicznych wła-
ściwych człowiekowi.
W Biblii często można przeczytać 
o „oku” Boga, które na nas patrzy; 
o „ramieniu” Boga, które nas chro-
ni; o wierzących przychodzących co-
rocznie przed „oblicze” Pana; o „rę-
ce” Boga, która nie jest za krótka, by 
pomóc; czy o Bożym „uchu”, które 
nie jest głuche na wołania o pomoc7.
Te wszystkie wyrażenia należy ro-
zumieć jedynie w sensie metaforycz-
nym, a nie dosłownym. Podobnie jak 
metaforycznie  stosujemy antropo-
morfizm w wyrażeniu: „prąd mnie 
kopnął”. Rozumując dosłownie, na-
leżałoby uznać, że niewidzialny prąd 
ma nogę, bo tylko nogą można ko-

PYTANIA ATEISTY

Kościół to nie tylko miejsce — to przestrzeń 
społeczności, gdzie podtrzymuje się 

upadających, pomaga podnieść się upadłym, 
karmi głodnych, odwiedza  

samotnych, pielęgnuje chorych,  
gdzie jedni o drugich starają  

się dbać. Dlatego lubię  
chodzić do kościoła,  

by spotkać się tam  
z Kościołem.

©
 To

m
 W

an
g 

- b
an

k 
zd

ję
ć 

Ph
ot

og
en

ic
a



ŻYCIE ma SENS • 2019 • zyciemasens.pl • 29

goś kopać, ale takie rozumienie te-
go wyrażenia prowadzi nas do ab-
surdu. Skoro więc akceptujemy an-
tropomorfizmy i metafory w języku 
potocznym, dlaczego mielibyśmy ich 
nie dostrzegać lub miałyby nam prze-
szkadzać w przekazie biblijnym?

Po co modlitwa?
Bóg  faktycznie  nie  potrzebuje 
modlitwy człowieka, żeby wiedzieć, 
co się dzieje w jego życiu lub cze-
go mu potrzeba. Jest wszechwiedzą-
cy. Modlitwa jest bardziej potrzebna 
człowiekowi, żeby wiedział, że nie 
jest sam ze swoimi problemami i za-
wsze ma się do kogo z nimi zwrócić. 
Rodzic też często wie, co się dzieje 
w życiu dziecka, zna je tak, że nie-
mal czyta w jego myślach, a mimo 
to pragnie  rozmowy z dzieckiem; 
cieszy się, gdy dziecko zwraca się 
do niego ze swoimi problemami. Ta-
ka rozmowa to wyraz relacji miłości 
i zaufania między bliskimi. Dokład-
nie tak samo jest z modlitwą. Analo-
gia do relacji rodzic — dziecko jest 
tu jak najbardziej trafiona, gdyż Bóg 
chce abyśmy zwracali się do niego 
właśnie tytułem „Ojcze”, jak w mod-
litwie „Ojcze nasz”.
Należy  się  również  zgodzić 
z twierdzeniem, że modlić się moż-
na wszędzie  i kościół  jako budy-
nek nie jest nam do tego potrzeb-
ny. W Księdze Dziejów Apostolskich 
czytamy, że pewnego szabatu w jed-
nym z miast Azji Mniejszej apostoł 
Paweł  udał  nad rzekę,  gdzie  — 
jak sądził — wierzący zebrali się 
na modlitwie8. Takie spotkania mo-
dlitewne na łonie przyrody wiele 
wspólnot chrześcijańskich prakty-
kuje do dziś. Jednak modlenie się 
indywidualne czy z innymi tylko 
i wyłącznie w lesie, parku, na uli-
cy itp. byłoby, zwłaszcza zimą, dość 
uciążliwe i… nieracjonalne. Budyn-
ki kościelne zapewniają tu pewien 
komfort: nic mi nie pada na głowę, 
nie przewiewa, nie hałasuje. Można 
się skupić, wyciszyć, zebrać myśli.

Oczywiście można się też modlić 
samemu w domu. Ale to wcale nie 
oznacza, że nie potrzeba nam Ko-
ścioła rozumianego jako społecz-
ność wierzących. Człowiek jest isto-
tą społeczną, potrzebuje kontaktu 
z ludźmi. Ciężary noszone  same-
mu są dużo cięższe niż wtedy, gdy 
dźwigamy je z pomocą innych lu-
dzi, którzy są nam życzliwi. Rado-
ści również przeżywamy mocniej, 
gdy możemy się nimi podzielić z in-
nymi. Poza tym samotne modlitwy 
w domu zwykle będą się skupiały 
na potrzebach osoby modlącej się. 
Natomiast chodzenie do kościoła — 
budynku to okazja do uczestnicze-
nia w życiu Kościoła — społeczno-
ści. Można wtedy poznać potrzeby 
współwierzących i modlić się mo-
dlitwą wstawienniczą w ich inten-
cji. Oni mogą modlić się w mojej in-
tencji. Biblia często do tego zachę-
ca: „Módlcie się jedni za drugich”9; 
„Jedni drugich brzemiona noście”10.
Kościół to nie tylko miejsce — to 
przestrzeń społeczności, gdzie pod-
trzymuje się upadających, pomaga 
podnieść się upadłym, karmi głod-
nych, odwiedza samotnych, pielęgnu-
je chorych, gdzie jedni o drugich sta-
rają się dbać. Dlatego lubię chodzić 
do kościoła, by spotkać się tam z Ko-
ściołem. Co nie znaczy, że czasem nie 
zostaję w domu, by modlić się samot-
nie. Tego też mi czasem trzeba.

Klękanie  
przed ołtarzem
Tu musiałem mojemu rozmówcy 
przyznać rację, ze klękanie w kato-
lickim kościele przed ołtarzem, ale 
już nie za ścianą, przy której stoi ten 
ołtarz, jest raczej pozbawione sen-
su. Ja go w każdym razie też nie wi-
dzę, ale niech się znajomemu z te-
go tłumaczą ci, którzy przed tymi 
ołtarzami klękają.
Odpowiedź na to pytanie przy-
pomniała mi obrazek często spo-
tykany wśród osób opuszczających 

po mszy katolickie kościoły. Wiele 
z nich po wyjściu tuż za próg ko-
ścioła, jeszcze na jego schodach za-
pala papierosa. Jako że kiedyś pro-
wadziłem  programy  odwykowe 
od palenia tytoniu, pytałem wtedy 
uczestników takich programów, czy 
zapaliliby papierosa w kościele. Sta-
nowczo zaprzeczali. Gdy pytałem, 
dlaczego nie, najczęściej odpowia-
dali, że byłoby to zbezczeszczenie 
świątyni, w której mieszka Bóg, ob-
raza Boga. Chcąc podsunąć im ko-
lejny argument do porzucenia pale-
nia, cytowałem im wtedy dwa frag-
menty z Pierwszego Listu św. Pawła 
do Koryntian. Pierwszy: „Czy nie 
wiecie, że świątynią Bożą jesteście 
i że Duch Boży mieszka w was? Je-
śli ktoś niszczy świątynię Bożą, te-
go zniszczy Bóg, albowiem świąty-
nia Boża jest święta, a wy nią jeste-
ście”11. I drugi: „Albo czy nie wiecie, 
że ciało wasze jest świątynią Ducha 
Świętego, który jest w was i które-
go macie od Boga, i że nie należy-
cie  też do siebie  samych? Drogo-
ście bowiem kupieni. Wysławiajcie 
tedy Boga w ciele waszym”12. Jak 
w tym świetle wygląda niepalenie 
papierosów w świątyniach posta-
wionych przez człowieka, a za to 
bezczeszczenie i w istocie niszcze-
nie przez palaczy papierosów ich 
„własnych”  ciał,  będących praw-
dziwymi Bożymi świątyniami? Ja-
kie to w ogóle jest pojmowanie Bo-
ga, którego można obrazić zapale-
niem papierosa w kościele, ale już 
za progiem kościoła nie — tak jak-
by tam już Jego „wszechobecność” 
nie sięgała.
Podobnie z tym klękaniem przed 
ołtarzem, ale już nie za nim. Czyżby 
„wszystkowidzący” Bóg patrzył tyl-
ko w przód? Ale jak powiedziałem, 
niech się z tego dziwnego pojmowa-
nia Boga tłumaczą inni.  

OLGIERD DANIELEWICZ
1 Zob. 1 Tm 2,5. 2 Zob. Iz 59,2. 3 Zob. Iz 53,4-6. 4 Zob. 

1 J 1,9. 5 Zob. Rz 6,23; 1 P 2,22. 6 1 J 2,1-2. 7 Zob. Hi 7,8; 
Ps 89,22; Wj 34,23; Iz 50,2; 59,1. 8 Zob. Dz 16,13. 9 Jk 5,16. 
10 Ga 6,2. 11 1 Kor 3,16-17. 12 1 Kor 6,19-20.
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Miałam wysłać mu zdję-
cia. Nie widział jeszcze 
mojego drugiego syna, 

dlatego zrobiliśmy kilka rodzin-
nych zdjęć — żeby wysłać. Już 
nawet odebrałam je od fotogra-
fa. Włożyłam w kopertę. Jeszcze 
tylko list. No tak, muszę znaleźć 
czas, żeby napisać. Że wszystko 
dobrze, że dzieci rosną, że może 
przyjedziemy latem… Nie zna-
lazłam czasu w tym tygodniu… 
w następnym też tyle było pra-
cy… ale postanowiłam, że w so-
botę wieczorem usiądę  i napi-
szę. Na pewno. Jak dostanie, to 
się ucieszy. Siedzi sam w szpi-
talu, babcia czasami przyjedzie 
go odwiedzić, ale też nie może 

za często, bo to jednak daleko. 
Ucieszy się. Środa. Telefon. Od-
szedł. Umarł dzisiaj  rano. Nie 
zdążyłam. Odwróciłam głowę, 
żeby nie patrzeć na zdjęcia le-

żące na moim biurku. Dla nie-
go. Dla mojego Dziadka.
Od  tamtego  dnia  wracają 
do mnie  słowa,  które  napisał 
w jednym ze swoich wierszy 
ksiądz Jan Twardowski: „Kocha-
my wciąż za mało i stale za póź-
no”. Za późno. W tym kontekście 
pomyślmy o potrzebach. Czego 
tak naprawdę potrzebujemy my 
sami oraz ci, których kochamy, 
i to zarówno ci, którzy żyją bli-
sko nas, jak i ci, których rzuciło 
w różne dalekie miejsca.

Bliskość z dziećmi
Już  niemowlęta  sygnalizu-
ją bardzo wyraźnie swoje po-
trzeby. Nieznające jeszcze zasad 

CZAS NA BLISKOŚĆ
Potrzeby bliskości nie da się 
sprowadzić tylko do relacji 
pomiędzy rodzicami i dziećmi. 
To potrzeba bliskości drugiego 
człowieka w ogóle, jedna 
z fundamentalnych potrzeb 
wpisanych w nasze 
człowieczeństwo.
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obok. Są dostępni. Mają czas, że-
by usiąść i rozmawiać, by two-
rzyć emocjonalną bliskość.

Bliskość z innymi
Myśląc o potrzebie bliskości, 
nie powinniśmy sprowadzać jej 
tylko do relacji pomiędzy dzieć-
mi i rodzicami. Potrzeba blisko-
ści drugiego człowieka, jako jed-
na z fundamentalnych potrzeb 
wpisanych w nasze człowieczeń-
stwo, pojawia się razem z naszy-
mi urodzinami i towarzyszy nam 
aż do momentu śmierci, w któ-
rym to zdecydowana większość 
z nas chciałaby mieć kogoś, kto 
byłby obok i trzymał za rękę. Bo-
imy się wizji śmierci w samot-
ności. Dlatego właśnie potrzebu-
jemy drugiego człowieka.
Potrzebujemy fizycznej, spo-
łecznej, emocjonalnej  i ducho-
wej  bliskości.  Potrzebujemy 
świadomości tego, że są wokół 
nas ludzie, którym ufamy, z któ-
rymi możemy podzielić się sobą, 
którzy dadzą nam wsparcie, kie-
dy będziemy tego potrzebować. 
Współmałżonek, dzieci, rodzeń-
stwo, przyjaciele, rodzice, wszy-
scy ci, którzy stali się nam bli-
scy — to ich naprawdę potrze-
bujemy, by nasze życie nabrało 
sensu.
A kiedy otwieramy się na in-

nych, lepiej poznajemy samych 
siebie, dojrzewamy i stajemy się 
bogatsi. Żeby jednak zaspokajać 
własną potrzebę bliskości dru-
giego człowieka i jednocześnie 
odpowiedzieć na potrzebę na-
szych bliskich, musimy znaleźć 
dla nich czas. Wspólny czas z ty-
mi, którzy są dla nas ważni, któ-
rych kochamy, powinien stać się 
priorytetem w planowaniu każ-
dego dnia, tygodnia czy mie-
siąca. A kiedy stanie się to rze-
czywistością,  będziemy mogli 
czerpać  radość,  szczęście  i sa-
tysfakcję z codziennego życia.

dobrego wychowania i nieza-
mknięte w ramy  tego,  co wy-
pada, a co nie, wprost i bez-
pośrednio, niemalże krzykiem 
domagają  się  tego,  czego  po-
trzebują — bliskości z drugim 
człowiekiem.  I to  takiej  bli-
skości, w której bez słów czu-
ją się kochane i ważne. Wtedy 
ich życie nabiera sensu. Żeby-
śmy mogli jako rodzice usłyszeć 
w tym krzyku i płaczu wołanie 
o bliskość, musimy być blisko. 
Musimy mieć czas, żeby być ra-
zem z nim, z tym najmniejszym 
człowiekiem w naszej rodzinie.
Ale te dzieci rosną… — mó-
wią inni, uświadamiając nam, 
że nie wiadomo, kiedy to się sta-
ło, ale nasze „niemowlę” ma już 
dobrych kilka lat. A z wiekiem 
zmieniają się potrzeby. Już nie 
tylko potrzebuje czuć naszą bli-
skość — teraz chce z nami dzia-
łać,  chce,  byśmy patrzyli,  jak 
zdobywa świat,  jak szybko po-
trafi biec, jak wysoko przesko-
czyć krzak,  jak może samo się 
rozhuśtać… Potrzebuje, byśmy 
byli obok, dając poczucie bez-
pieczeństwa i zaspakajając po-
trzebę uznania. Bo to w naszych 
oczach musi zobaczyć dumę i ak-
ceptację, żeby mógł potem spoj-
rzeć na siebie i cieszyć się z te-
go, kim jest. Ale żeby być obok, 
musimy mieć czas.
A potem budzimy się pewnego 
ranka i okazuje się, że obok nas 
żyje całkiem dorosły drugi czło-
wiek. Nasze dziecko?! Wyższe 
ode mnie? Ze swoim własnym 
światem,  radościami,  proble-
mami i… potrzebami. Tak, po-
trzebami. Niezależnie bowiem 
od tego, jak bardzo przekonu-
je nas, że jest  już samodzielny 
i dorosły, potrzebuje relacji — 
szczególnej relacji wsparcia i ak-
ceptacji ze strony rodziców, któ-
rzy pozwalając na coraz więk-
szą autonomię, są jednocześnie 

Bliskość z Bogiem
Jako ludzie potrzebujemy tak-
że szczególnej bliskości z Bogiem. 
W Piśmie Świętym znajdziemy 
wiele  fragmentów,  w których 
Bóg nawołuje człowieka, by za-
kosztował bliskości z Nim i dzię-
ki temu był szczęśliwy. W Starym 
Testamencie, w jednej z ostatnich 
mów Mojżesza, przywódcy naro-
du izraelskiego, czytamy: „Miłu-
jąc Pana, Boga twego, słuchając 
jego głosu i lgnąc do niego, gdyż 
w tym jest twoje życie i przedłu-
żenie  twoich dni”1. Nie można 
lgnąć do kogoś, nie będąc blisko. 
A żeby być blisko, trzeba odło-
żyć na bok wszystko to, czym się 
zajmujemy. I tak samo jest z bli-
skością z Panem Bogiem. W go-
nitwie codzienności musimy zna-
leźć czas, w którym spotkamy się 
z Nim. W ciszy.
Nowy Testament też nas za-
pewnia, że kiedy zbliżymy się 
do Boga, On zbliży się do nas2. 
I wtedy  będziemy  mogli  do-
świadczyć prawdziwego szczę-
ścia  i powtórzyć za psalmistą: 
„Lecz moim szczęściem być bli-
sko Boga”3. Wtedy to Bóg — któ-
ry zna nasze potrzeby najlepiej, 
bo sam nas w nie wyposażył — 
otworzy nam oczy na pragnie-
nia tych, których kochamy, któ-
rzy potrzebują naszej bliskości 
i naszego czasu.
Wydaje się, że tak wiele rzeczy 

potrzebujemy i o tak wiele za-
biegamy przez całe swoje życie. 
Często nie zdążymy zrobić tego, 
co najważniejsze, bo pochłaniają 
nas sprawy drugorzędne. Pozwa-
lamy, by przeminęło to, co nada-
je sens naszemu życiu — bliska 
relacja z tymi, których kochamy; 
bliska relacja z naszym Bogiem. 
A tak naprawdę właśnie tego po-
trzebujemy najbardziej. 

BEATA BARON

1 Pwt 5,20. Kursywa autorki. 2 Zob. Jk 4,8. 
3 Ps 73,28.
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TOM I: WYBRAŃCY 
BOGA. Konflikt między 
prawdą  i kłamstwem, 
światłem  i ciemnością 
od wieków przykuwa 
uwagę ludzkości. Niniej-
sze dzieło na przykładzie 
biblijnych zapisów historii 
wyjaśnia wiele  tajemni-
czych aspektów tego kon-
fliktu. Począwszy od cza-
sów prehistorycznych aż 
po okres panowania króla 
Dawida (XI-X wiek p.n.e.), 
stajemy się świadkami lo-
sów m.in. Noego, Abra-
hama, Saula czy Dawida. 
Oprawa  miękka.  Stron 
584. Cena 38 zł. Wydaw-
nictwo „Znaki Czasu”.

TOM II: PROROCY I KRÓ-
LOWIE. Niezwykle intere-
sujący wgląd w dzieje sta-
rożytnego  Izraela  od cza-
sów  króla  Salomona  (X 
wiek  p.n.e.)  aż  do okresu 
tuż po niewoli babilońskiej 
(V wiek p.n.e.) oraz fascynu-
jące studium charakterów 
przywódców i proroków, 
m.in. Salomona, Achaba, Je-
remiasza, Eliasza czy Elize-
usza. Autorka kładzie nacisk 
na wielkie i ponadczasowe 
nauki moralne, ukazując je 
na tle  triumfów, upadków 
i reform narodu wybrane-
go. Oprawa miękka. Stron 
409. Cena 38 zł. Wydawnic-
two „Znaki Czasu”.

TOM III: ŻYCIE JEZUSA. 
W oparciu o cztery nowote-
stamentowe Ewangelie autor-
ka wiernie opisuje życie Jezu-
sa z Nazaretu. Z nieprzeciętną 
sprawnością ukazuje — cza-
sami w sposób  zdumiewają-
cy, a bywa że  i wstrząsający 
— dzieło Chrystusa jako Zba-
wiciela świata. Czyni to po mi-
strzowsku, w sposób plastycz-
ny  i wielowątkowy,  łącząc 
skrupulatność literacką z głę-
bokim spojrzeniem człowieka 
wiary. Wszystko to zaś umiesz-
cza na tle ówczesnych realiów 
panujących na Bliskim Wscho-
dzie. Oprawa miękka. Stron 
628. Cena 38 zł. Wydawnic-
two „Znaki Czasu”.

TOM IV: KRZYŻ I MIECZ. 
Pasjonujący opis dziejów Ko-
ścioła wczesnochrześcijań-
skiego w oparciu o wyda-
rzenia przedstawione w No-
wym  Testamencie  (I  wiek 
n.e.). Autorka ukazuje triumf 
duchowej  siły  chrystiani-
zmu nad zdegenerowanym 
moralnie cesarstwem rzym-
skim. Książka pełna zaskaku-
jących przygód i akcji. Szla-
chetność postaw i charakte-
rów — m.in. takich postaci 
jak apostoł Piotr czy Paweł 
z Tarsu —  pozytywnie  in-
spiruje czytelnika. Opra-
wa miękka. Stron 343. Cena 
35 zł. Wydawnictwo „Zna-
ki Czasu”.

TOM V: WIELKI BÓJ.  Ta 
książka  budzi  kontrower-
sje, wprawia w zachwyt, 
przynosi ulgę. Odsłania ku-
lisy  duchowego  konfliktu, 
w centrum którego wszy-
scy  się  znajdujemy. Wielki 
bój ukazuje wiele zawiłych 
wydarzeń  z historii  chrze-
ścijaństwa  i wyjaśnia  zna-
czenie  wydarzeń  aktual-
nych. Omawia  także prze-
powiednie Pisma Świętego 
dotyczące czasów końca. Co 
ostatecznie zwycięży — do-
bro czy zło, prawda czy fałsz, 
nadzieja czy rozpacz? Opra-
wa miękka. Stron 501. Cena 
38 zł. Wydawnictwo „Zna-
ki Czasu”.
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