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Wstæp

˝yjemy w czasach, w ktørych dzi∑ki podrø†om mo†emy dotrzeç
do prawie ka†dego, dowolnego zakåtka ∂wiata. Wciå† dochodzi do
kontaktøw z innymi spo¬eczeµstwami, kulturami, stylami †ycia, jak
røwnie† religiami. Poza tym mas media przyczyni¬y si∑ do tak
du†ego przep¬ywu informacji, z jakim nie mieli∂my do czynienia
nigdy wcze∂niej. Patrzåc na du†å ilo∂ç systemøw religijnych, ca¬-
kiem nowym wydaje si∑ od dawna stawiane pytanie: Czy ka†dy
mo†e byç zbawiony na swøj w¬asny sposøb, czy te† istnieje tylko
jedna droga prowadzåca do Boga? Pytanie to warte jest gruntowne-
go przemy∂lenia, gdy† od odpowiedzi na nie zale†y ca¬a wiecz-
no∂ç. Ksiå†ka „…a inne religie?“ ma byç pomocå w odnalezieniu
odpowiedzi na nie. Tytu¬ ksiå†ki poczåtkowo wydaje si∑ sugero-
waç, †e chrze∂cijaµstwo jest jednå z wielu religii. Chrze∂cijaµstwo
w mowie potocznej zbyt pochopnie zaliczane jest do religii.
Przyk¬adem mo†e byç przedmiot nauczany w szko¬ach, ktøry nazy-
wamy „religiå“, a ktøry w pierwszym rz∑dzie zorientowany jest na
nauczanie chrze∂cijaµstwa.

Odpowiedzi na pytania: Ksiå†ka „…a inne religie?“ ma na celu
udzielenie biblijnej odpowiedzi na podstawowe i wciå† na nowo
stawiane pytania: Czy rø†ne religie så tylko rø†nymi drogami pro-
wadzåcymi do Boga, czy te† ratunek i zbawienie mo†na znaleΩç
jedynie w Ewangelii? Co b∑dzie z ludΩmi, ktørzy nigdy nie s¬yszeli
biblijnego przes¬ania? Czy niemowl∑ta, ktøre umar¬y så w niebie?

Jedynym Ωrød¬em informacji o Ewangelii jest Biblia. Ju† w Starym
Testamencie odnajdziemy szereg profetycznych passusøw, ktøre
wskazujå na ten jedyny w swoim rodzaju sposøb zbawienia zgu-
bionego cz¬owieka. „Dobra Nowina“ zosta¬a w pe¬ni objawiona
przez Jezusa i jego aposto¬øw w Nowym Testamencie. Bøg u†y¬
czterdziestu pi∑ciu wybranych osøb aby przekazaç nam swoje
my∂li. Kluczowe zdanie w drugim li∂cie do Tymoteusza (3,16) „ca-
¬e Pismo przez Boga jest natchnione ...“ wskazuje na sposøb w jaki
Bøg nas informuje, sposøb, ktøry nie da si∑ opisaç przez †aden
ludzki model. Informacja w nim zawarta jest przekazywana biblij-
nym autorom przez Boga Ojca (2 Tym 3,16), przez Jezusa Chrys-
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tusa (Gal 1,12) i Ducha ¤wi∑tego (2 P 1,21). Jezus modli¬ si∑ do
Ojca: „S¬owo Twoje jest prawdå“ (J 17,17), a Pawe¬ wyzna¬: „wyz-
naj∑ (...) wierzåc we wszystko, co jest napisane“ (Dz 24,14). Røw-
nie† i my przy¬åczamy si∑ do tych wyznaµ zak¬adajåc prawdziwo∂ç
Biblii we wszystkich jej wypowiedziach.

W ksiå†ce „…a inne religie?“ zostanie jasno pokazane, †e Ewange-
lia rø†ni si∑ w swoich podstawach od religii tak dalece, i† w kon-
sekwencji nie mo†na jej do religii zaliczyç.

Kråg czytelnikøw: Zgodnie z powszechnie obowiåzujåcym zda-
niem: „Religia jest podstawowå potrzebå ka†dego cz¬owieka“ (patrz
rozdz. 4) i w zwiåzku z tym, †e wszystkich nas nurtujå owe zasad-
nicze pytania, ksiå†ka ta jest skierowana do ka†dego, zarøwno do
poszukujåcych, jak i do tych, ktørzy utwierdzili swoje †ycie w bib-
lijnej wierze. Zapraszamy do czytania, czerpania informacji i po-
dejmowania konkretnych dzia¬aµ zarøwno chrze∂cijan, jak i wyz-
nawcøw innych religii, ludzi starszych i m¬odych, intelektualistøw
i tych, ktørzy siebie do tej grupy nie zaliczajå. Ksiå†ka ta jest
skierowana do czytelnikøw nie znajåcych Biblii, jak røwnie† do
tych, ktørzy dobrze si∑ w tej ksi∑dze orientujå. Brzmi to tak ob-
szernie jakby rzeczywi∂cie dotyczy¬o ka†dego, a jednak ma tu
miejsce pewne ograniczenie: Je∂li jeste∂cie ca¬kowicie przekonani
o s¬uszno∂ci waszej †yciowej drogi i w †adnym wypadku nie chce-
cie zmieniç swojego post∑powania, to nie powinni∂cie czytaç tej
ksiå†ki.

Sposøb podej∂cia: Konrad Adenauer (1876 – 1967), by¬y kanclerz
Republiki Federalnej Niemiec, powiedzia¬: „Je∂li chce si∑ zg¬∑biç
skomplikowane rzeczy, trzeba na nie patrzeç w prosty sposøb.“ Tak
te† rozumiana b∑dzie my∂l przewodnia tej ksiå†ki, ktørå jest, byç
mo†e nieoczekiwane w tym kontek∂cie, s¬owo „wynalazek“. Kon-
sekwentne podå†anie za tå my∂lå pomo†e czytelnikowi osiågnåç
wyznaczony cel.

Wi∑kszo∂ç biblijnych cytatøw zosta¬a przytoczona w sposøb
dos¬owny, aby nie przerywaç toku czytania ciåg¬ym przeszukiwa-
niem Pisma ¤wi∑tego. Skorzystano tu z przek¬adu Brytyjskiego i
Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Je∂li jednak pos¬u†ono si∑
innymi t¬umaczeniami Biblii, ze wzgl∑du na ¬atwiejsze zrozumie-
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nie tekstu lub t¬umaczenie bli†sze tekstowi oryginalnemu, to zos-
ta¬y one podane po odpowiednich cytatach. Odsy¬acze do Ωrøde¬
literatury lub cytatøw podano w nawiasach kwadratowych (np.
[K3,11]). Sk¬adajå si∑ one z oznaczenia rozpoczynajåcego si∑ od
pierwszej litery nazwiska autora ksiå†ki (lub wydawcy ksiå†ki) i
nast∑pujåcego po nim numeru. Je∂li wyst∑puje jaka∂ inna liczba to
jest ona numerem strony w podanym Ωrødle.

Podzi∑kowania: Pragn∑ wyraziç wdzi∑czno∂ç mojej kochanej †o-
nie za trud przepisania tej ksiå†ki. W dalszej kolejno∂ci dzi∑kuj∑
korektorom z wydawnictwa CLV. Przeglådajåc møj manuskrypt
udzielili mi cennych wskazøwek, z ktørych ch∑tnie skorzysta¬em.

Modlitwå mojå jest, aby ksiå†ka ta mog¬a byç pomocå w kwestiach
dotyczåcych wiary dla wielu czytelnikøw. Najwy†szym jednak ce-
lem jest, aby poszukujåcy znaleΩli w niej zach∑t∑ do †ywej wiary i
mogli powiedzieç: „ZnaleΩli∂my tego, o ktørym pisa¬ w zakonie
Moj†esz, a tak†e prorocy: Jezusa“ (J 1,45).

Werner Gitt

Wst∑p do wydania szøstego

W¬a∂nie ukaza¬o si∑ szøste wydanie tej ksiå†ki, z czego bardzo si∑
ciesz∑. Z ustnych i pisemnych opinii czytelnikøw wnioskuj∑, †e
ksiå†ka cieszy si∑ przyjaΩniå tych, ktørzy w naszym wielokulturo-
wym i pluralistycznym spo¬eczeµstwie poszukujå biblijnego ukie-
runkowania. Szczegølnie ciesz∑ si∑ z tych listøw, w ktørych czytel-
nicy sk¬adajå ∂wiadectwo, †e dzi∑ki ksiå†ce tej doszli do †ywej
wiary w Jezusa Chrystusa. W mi∑dzyczasie pojawi¬y si∑ t¬umacze-
nia ksiå†ki na j∑zyk angielski, rosyjski, czeski i w∑gierski.

Werner Gitt
Braunschweig, lipiec 1997
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1 Wprowadzenie

Ksiå†ka „…a inne religie?“ ma za zadanie dog¬∑bnie zajåç si∑
problematykå, ktøra prowadzi do o†ywionych dyskusji zarøwno
mi∑dzy chrze∂cijanami, jak i niechrze∂cijanami. Problematyk∑ t∑
mo†na naszkicowaç za pomocå czterech, wciå† na nowo staw-
ianych pytaµ:

– Wszyscy ludzie poszukujå prawdy. Czy nie nale†a¬oby szukaç
jej we wszystkich religiach, przecie† ka†da z nich mo†e zawie-
raç przynajmniej jakå∂ jej cz∑∂ç?

– Istnieje tak wiele religii. Czy wszystkie så niew¬a∂ciwe? Mo†e
istnieje jedna prawdziwa? Czy te† ostatecznie wszystkie one
prowadzå do tego samego celu?

– Wielu ludzi †y¬o przed przyj∂ciem Jezusa na ∂wiat i nigdy nie
s¬ysza¬o chrze∂cijaµskiego przes¬ania. Czy wiadomo gdzie sp∑-
dzå wieczno∂ç?

– Røwnie† dzisiaj jest tak wielu ludzi, ktørzy nie mieli mo†li-
wo∂ci us¬yszenia Ewangelii. Czy mimo to zostanå zbawieni, czy
mo†e pøjdå na zatracenie?

Na podstawie szeregu dyskusji autor wie, †e je∂li dochodzi do
rozmøw na temat wiary, pytania te nale†å do najcz∑∂ciej stawia-
nych. Po g¬oszeniu Ewangelii, niektørzy s¬uchacze zadajå powy†-
sze pytania, aby odwrøciç uwag∑ od w¬asnej decyzji wiary. W
wi∑kszo∂ci jednak przypadkøw så to szczere pytania, na ktøre
szukajå oni jasnej, biblijnej odpowiedzi.

Rozpatrujåc nurtujåcy nas temat zak¬adamy, †e:

– Jedynå wiå†åcå odpowiedΩ mo†e daç nam sam Bøg. Odwo¬uje-
my si∑ do biblijnych wypowiedzi, niezale†nie od tego, czy pasu-
jå one do naszych w¬asnych wyobra†eµ, czy te† nie, poniewa† w
ten sposøb nale†y traktowaç S¬owo Boga.

– Ca¬a Biblia jest natchnionym przez Boga S¬owem (2 Tym 3,16)
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i po∂wiadcza swojå prawdziwo∂ç (J 17,17). Je∂li b∑dziemy si∑
tego trzymaç, to nasze stopy stanå na gruncie pewnym jak ska¬a.
W przeciwnym razie udamy si∑ na lotny piasek ludzkich speku-
lacji.

W ksiå†ce tej chcieliby∂my zajåç si∑ fenomenem istnienia tak
du†ej liczby religii patrzåc naµ z perspektywy ludzkiego ducha
wynalazczego. Ludzie tworzå wynalazki wsz∑dzie tam, gdzie
dostrzegajå jakå∂ luk∑. Wype¬niajå jå duchowo i/ lub materialnie.
Religie så w¬a∂nie takimi wynalazkami. Zostanie udowodnione, †e
nale†å one do p¬odøw bogactwa ludzkich pomys¬øw, ktøre majå
zlikwidowaç luk∑ tam, gdzie wiedza na temat Stwørcy i jego
charakteru zosta¬a zatracona. Dlatego upraszczajåc mogliby∂my
rozpatrywaç tak uj∑ty temat ksiå†ki pod has¬em „wynalazkøw“.
Przy czym wyrø†nimy tu cztery rodzaje wynalazkøw. Je∂li b∑dzie-
my mieli na uwadze pytania:

– kto dokona¬ obecnych wynalazkøw?
– po co ich dokonano?

to w prosty sposøb dojdziemy do rozwiåzania poczåtkowo posta-
wionego problemu.
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2 Zastosowanie wynalazczego daru
cz¬owieka: miliony patentøw

Cz¬owiek posiada dar wynalazczy, a jego då†enie do odkrywania jest
niemal†e nieograniczone. Zawsze kiedy ludzie mieli jaki∂ problem,
intensywnie o nim my∂leli i szukali jego rozwiåzania. Statystyka
Niemieckiego Urz∑du Patentowego w Monachium (Deutsches Patent-
amt – DPA) mo†e wywrzeç na nas pod tym wzgl∑dem niezatarte
wra†enie [D1]: w samym tylko Niemieckim Urz∑dzie Patentowym
zg¬oszono w latach 1948 – 1989 ogromnå liczb∑ patentøw wynoszåcå
2 426 739. Udzia¬ niemieckich patentøw wynosi¬ 1 552 333. W roku
1989 rozpatrzono w Monachium 41 244 zg¬oszeµ patentowych. Bib-
lioteka Niemieckiego Urz∑du Patentowego w Monachium nale†y do
najwi∑kszych specjalistycznych bibliotek technicznych na ∂wiecie.
Liczy ona 800 000 tomøw i zawiera 16,5 miliona dokumentøw paten-
towych z kraju i ze ∂wiata. Przyjrzyjmy si∑ pokrøtce niektørym
dziedzinom †ycia zawartym w tych dokumentach:

Ludzkie wynalazki obejmujå tak spektakularne rzeczy jak samolot,
komputer czy telefon, ktøre zasadniczo zmieni¬y ∂wiat, jak røwnie†
zasady i regu¬y post∑powania przydatne w †yciu codziennym.
Wiele z wynalazkøw mia¬o swoje prototypy, ktøre kiedy∂ wywo-
¬ywa¬y sensacj∑, a dzisiaj posiadajå jedynie warto∂ç muzealnå, np.
p¬ug parowy, bez ktørego rozwøj wspø¬czesnej techniki rolnej
by¬by trudny do wyobra†enia. Ryc. 1 przedstawia szczegølny rod-
zaj p¬uga – parowå motyk∑ obrotowå [H2] z roku 1877. To wa†åce
tony monstrum by¬o nap∑dzane silnikiem parowym. Dzi∑ki nowe-
mu sposobowi uprawy ziemi∑ przetrzåsano, mieszano i jednocze∂-
nie kruszono. W miar∑ jak ludzki duch wynalazczy wciå† zajmo-
wa¬ si∑ tym problemem, parowå motyk∑ obrotowå zaståpi¬ trakto-
rowy, wielolemieszowy p¬ug przechylny.

Medycyna: Zastanøwmy si∑ nad technicznym stanem medycyny,
ktøra dzi∑ki wynalezieniu mikroskopu opar¬a si∑ na zupe¬nie no-
wym fundamencie. Niedawno, bo dopiero w minionym wieku,
francuski chemik i mikrobiolog Louis Pasteur (1822 – 1895), dzi∑-
ki mikroskopowym badaniom, doszed¬ do wniosku, †e przyczynå
chorøb så pewne mikroorganizmy. Min∑¬o zaledwie sto lat, odkåd
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Ryc. 1: Parowa motyka obrotowa z roku 1877.

niemiecki bakteriolog Robert Koch (1843 – 1910) odkry¬ pråtka
gruΩlicy i przecinkowca cholery. W ten sposøb zapoczåtkowa¬ on
zwyci∑stwo nad siejåcymi w∂rød narodøw spustoszenie epidemiami.

U†ycie technicznych ∂rodkøw przy diagnozowaniu chorøb osiåg-
n∑¬o swøj punkt kulminacyjny, kiedy niemiecki fizyk i laureat na-
grody Nobla Wilhelm Conrad Röntgen (1845 – 1923) odkry¬ w
roku 1895 promienie, ktørych nazwa pochodzi od jego nazwiska.
Wtedy po raz pierwszy mo†na by¬o zobaczyç wn∑trzno∂ci organiz-
mu bez uciekania si∑ do chirurgicznego zabiegu. Pewien nauko-
wiec stwierdzi¬: „Dzi∑ki wynalazkowi Röntgena uratowano wi∑cej
ludzi ni† zgin∑¬o ich we wszystkich dotychczasowych wojnach.“
Wraz z wynalezieniem optyki ∂wiat¬owodu mo†na bezpo∂rednio
obserwowaç wewn∑trzne narzådy cia¬a ludzkiego (np. †o¬ådek,
jelita) i diagnozowaç chore miejsca. Zastosowanie tomografii kom-
puterowej pozwala nawet na trøjwymiarowe odtworzenie we-
wn∑trznych cz∑∂ci mi∑kkich bez zastosowania szkodliwych pro-
mieni rentgena. Medycyna XX wieku umo†liwi¬a post∑p, o ktørym
cierpiåcy na rø†ne choroby ludzie poprzednich stuleci mogli tylko
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marzyç. Potwierdziç to mo†e zaledwie kilka przyk¬adøw z bogate-
go spektrum wynalazkøw: ∂rodki pomocnicze w diagnozie; nowe
klasy lekøw, od preparatøw sulfonamidowych po antybiotyki; nowe
metody operacji, od mikrochirurgii przez transplantacj∑ organøw,
po koagulacj∑ ∂wietlnå i chirurgi∑ laserowå. Od pierwszej trans-
plantacji serca w roku 1968 przeszczepiono na ca¬ym ∂wiecie po-
nad 10 000 serc. WskaΩnik prze†ycia jednego roku †ycia wynoszå-
cy w 1980 roku 64 % wzrøs¬ do roku 1989 do prawie 90 %.

Komputer: Do najbardziej spektakularnych wynalazkøw naszego
stulecia nale†y niewåtpliwie komputer. Komputery o du†ej mocy
obliczeniowej dokonujå dzisiaj kilku miliardøw operacji oblicze-
niowych w czasie jednej sekundy, a mikrokomputery stajå si∑ co-
raz szybsze, ¬atwiejsze w obs¬udze, taµsze i mniejsze. Nauka, gos-
podarka i †ycie codzienne zosta¬y przez nie niemal ca¬kowicie
opanowane.

Niemiecki wynalazca Konrad Zuse (1910 – 1995) uchodzi za pio-
niera komputera sterowanego programowo. W roku 1936 zbu-
dowa¬ on Z1. By¬ to czysto mechanicznie pracujåcy komputer z
cz∑stotliwo∂ciå taktowania 0,2 Hz. Z1 zosta¬ zniszczony w czasie
wojny, ale zachowa¬y si∑ dokumenty ∂wiadczåce o jego kon-
strukcji. W 1983 roku Zuse z pomocå Siemens AG, Bad Hersfeld,
rozpoczå¬ rekonstrukcj∑ Z1. Sprawnie dzia¬ajåca kopia stanowi
dzisiaj g¬øwnå atrakcj∑ wystawy komputerowej w Muzeum Komu-
nikacji i Techniki w Berlinie. Pierwsza elektryczna maszyna liczåca
Zuse Z3, zbudowana z 2 400 przekaΩnikøw, by¬a gotowa do u†ytku
w roku 1941. Jedna operacja mno†enia trwa¬a wøwczas od 4 do 5
sekund. Dalszym krokiem by¬o zastosowanie lamp elektronowych.
Amerykaµski komputer ENIAC, zawierajåcy 17 000 lamp elek-
tronowych i innych elementøw sk¬adowych, by¬ gotowy do u†ytku
w roku 1946. Urzådzenie to wa†y¬o 30 ton i dokonywa¬o jednej
operacji mno†enia w czasie 2,8 ms. W roku 1955 istnia¬a ju† druga
generacja komputerøw ze zdecydowanie mniejszymi tranzystora-
mi. W 1958 po raz pierwszy wykonano uk¬ad scalony. Jako wyna-
lazek otwierajåcy nowe horyzonty, jego uk¬ad i komponenty by¬y
zrobione z tego samego pod wzgl∑dem sk¬adu materia¬u. Ciåg¬y
przyrost ilo∂ci podstawowych elementøw uk¬adu scalonego na
powierzchni izolacyjnej p¬ytki krzemowej (= chipie) doprowadzi¬
do powstania komputerøw trzeciej generacji.
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Ryc. 2: Niemiecki wynalazca Konrad Zuse oraz jego wspø¬pracow-
nicy Schweier i Saupe przy rekonstrukcji pierwszego komputera na
∂wiecie.

W ostatnim czasie, prawie co dwa lata podwaja¬a si∑ liczba tran-
zystorøw w uk¬adach scalonych. Dzisiaj jeste∂my w stanie zacho-
waç informacje o wszystkich numerach telefonøw Warszawy na
jednym jedynie chipie. Ryc. 3 pokazuje opracowany dopiero w
1990 roku 16-megabitowy chip. Minikomputery dokonujå obec-
nie wi∑cej ni† wype¬niajåce ca¬e sale maszyny przed dwudziestu
laty i wciå† jeszcze nie widaç koµca ich miniaturyzacji i wzrostu
pr∑dko∂ci dzia¬ania. Superkomputery dysponujå dzisiaj zapierajåcå
dech w piersiach pr∑dko∂ciå przetwarzania informacji. Najszybszy
wspø¬czesny komputer wykonuje ponad 10 miliardøw operacji
obliczeniowych w czasie zaledwie jednej sekundy i z ca¬å pew-
no∂ciå rekord ten zostanie wkrøtce pobity.
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Ryc. 3: 16-megabitowy chip; 700 stron maszynopisu na jednej
opuszce palca (odlew Siemensa).

Kryminolog jest w stanie tylko za pomocå lupy rozpoznaç i zanali-
zowaç, u ka†dego cz¬owieka inaczej przebiegajåce, linie papilarne
odcisku palca. Wyspecjalizowane struktury mikro-chipu, mimo †e
porøwnywalnego w swojej wielko∂ci do opuszka palca, mo†na roz-
poznaç jedynie za pomocå mikroskopu elektronowego. Na tym 16
magabitowym chipie Siemensa mie∂ci si∑ prawie 34 miliony ele-
mentøw sk¬adowych. Na powierzchni milimetra kwadratowego
nale†a¬o umie∂ciç do tego 240 000 drobniutkich tranzystorøw uk¬a-
døw scalonych i pami∑ci. Najmniejsze z tych elementøw mierzå
nieco wi∑cej ni† pø¬ tysi∑cznej milimetra. Dla porøwnania: ludzki
w¬os jest sto razy grubszy. Ten siedmiomilowy krok w elektronice
zalicza si∑ do najm¬odszej generacji pami∑ci pø¬przewodnikowych.
Jest on w stanie zachowaç 16 milionøw (dok¬adnie: 16x1024x1024
= 16 777 216) jednostek informacyjnych (bitøw). Odpowiada to
tekstowi zawartemu na 700 stronach maszynopisu – poni†sza ksiå†-
ka zmie∂ci¬aby si∑ siedem razy na jednej opuszce palca. Wed¬ug
dzisiejszego (r. 2000) stanu techniki pojemno∂ç pami∑ci jednego
chipa wynosi 256 megabitøw.
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Osobliwo∂ci: Ludzkie pomys¬y przyczyni¬y si∑ do wynalazkøw,
ktøre nale†å dzisiaj do do∂ç osobliwego zbioru i wzbudzajå w nas
podszyty zarozumia¬o∂ciå u∂mieszek. Przyk¬adem mo†e byç opa-
tentowane w roku 1910 pod numerem DRP 235 849 „zabezpiecze-
nie przed kradzie†å i podmianå okrycia g¬owy“. Uzasadnienie
wynalazku brzmi: „Wynalazek dzia¬a w ten sposøb, †e ochrania
wewn∑trzne wg¬∑bienie okrycia g¬owy dzi∑ki przebiegajåcemu
przez nie w poprzek zabezpieczeniu, ktøre uniemo†liwia z¬odzie-
jowi u†ywanie tego okrycia g¬owy, a w razie potrzeby mo†e s¬u†yç
do zaczepienia kapelusza na wieszaku lub innym sprz∑cie tego
typu.“ Rzesza wynalazcøw uwa†a¬a osiåganå przy chodzeniu pr∑d-
ko∂ç za zbyt ma¬å i tu røwnie† odpowiednio zareagowa¬a. Tak to w
roku 1903 Robert Michael z Lipska zg¬osi¬ do opatentowania pod
numerem 152 505 swoje „siedmiomilowe buty“ – urzådzenie do
powi∑kszania d¬ugo∂ci krokøw (ryc. 4). Zapis patentu brzmia¬:
„‚siedmiomilowe buty‘ majå s¬u†yç cz¬owiekowi do szybkiego
poruszania si∑ dzi∑ki ruchowi chodzenia, a w razie potrzeby majå
te† zagwarantowaç mo†liwo∂ç pokonywania przeszkød bez ko-
nieczno∂ci opuszczania urzådzenia przez idåcego.“ I w koµcu
Georg Erich Haehnel z Griesheimu wpad¬ w 1920 roku na pomys¬
podpi∑cia pod stopy cylindrøw silnikowych, ktøre umo†liwia¬yby
u†ytkownikowi skokowe poruszanie si∑ (DRP 353 119). Do dal-
szego spektrum osobliwych wynalazkøw prowadzi¬o znaczne po-
wi∑kszenie wanny do kåpieli. Ryc. 5 pokazuje, jednocze∂nie wyja∂-
niajåc funkcjonowanie, opatentowanej w 1889 roku przez Carla
Dittmanna pod numerem 51 766, „hu∂tawko – wanny z falami“.

Dzisiaj niemal†e niewyobra†alnym wydaje si∑ wynalazek pomys¬u
Daniela Keutmanna i Augusta Coutellego z Essen. W 1902 roku,
pod numerem DRP 142 380, zg¬osili oni do opatentowania „przy-
rzåd do robienia przedzia¬ka we w¬osach“ (Ryc. 6). Uzasadnienie
zg¬oszenia patentowego by¬o sformu¬owane nast∑pujåco: aby ka†-
dy „by¬ w stanie, bez pomocy kogo∂ innego, szybko i prosto w
dowolnym miejscu przedzieliç swoje w¬osy, tzn. aby møg¬ zrobiç
tak prosty przedzia¬ek, †e b∑dzie przebiega¬ on røwnolegle do linii
przewidzianych po obu stronach g¬owy“.

Perpetua mobilia: „Perpetua mobilia“ (¬ac., co∂, co si∑ ciågle
porusza) nale†å do grupy wynalazkøw, ktørych nie da si∑ pominåç.
Twørcy tego typu wynalazkøw niejednokrotnie po∂wi∑cili ca¬e
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Ryc. 4: „Siedmiomilowe buty“ Roberta Michaela (1903), urzådze-
nie do powi∑kszania d¬ugo∂ci krokøw (DRP 152 505).
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Ryc. 5: Hu∂tawko – wanna Carla Dittmanna (1889), przyrzåd do
kåpieli przynoszåcej wi∑kszå rado∂ç (DRP 51 766).

Opis: Oferuje podczas goråcych miesi∑cy letnich przyjemne i sprzy-
jajåce organizmowi od∂wie†enie. Efekt kåpieli jest taki, jak przy
kåpieli morskiej, a dodatkowå zaletå jest regulacja temperatury i
wielko∂ci fal.

swoje †ycie i majåtek, aby wynaleΩç utopijnå maszyn∑, ktøra by si∑
stale porusza¬a bez dop¬ywu energii. Je∂liby oni rozwa†yli i zaak-
ceptowali podstawowe prawa natury (np. prawo zachowania ener-
gii, prawo entropii), ktøre takie maszyny z za¬o†enia wykluczajå,
zaoszcz∑dziliby sobie pope¬nienia wielu b¬∑døw. Jeszcze do dzisiaj
niektørzy wynalazcy trudzå si∑ kwestiami, ktøre si∑gajå my∂li o
perpetuum mobile. Przedstawiona na ryc. 7 maszyna Alessandro
Capra ma przedstawiaç ko¬o, ktøre raz wprawione w ruch wciå†
porusza si∑ bez dostarczania energii. Mo†liwo∂ç stworzenia per-
petuum mobile pierwszego rodzaju wyklucza fizyczne prawo za-
chowania energii. Mimo to perpetuum-mobili∂ci przys¬u†yli si∑
nauce – dzi∑ki swoim niezmordowanym wysi¬kom potwierdzili, †e
prawa natury nie dajå si∑ przechytrzyç †adnej ludzkiej fantazji.

Rodzaje wynalazkøw: Przyglådajåc si∑ bli†ej rezultatom i war-
to∂ci powy†szych wynalazkøw, mo†na stworzyç nast∑pujåcy po-
dzia¬:
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Ryc. 6: Przyrzåd Daniela Keutmanna i Augusta Coutelle s¬u†åcy
do robienia przedzia¬ka we w¬osach (1902: DRP 142 380).

1. Jest wiele technicznych wynalazkøw, ktøre czyniå †ycie ¬atwiej-
szym i polepszajå ludzkå egzystencj∑. D¬ugopis, telefon, samochød
oraz ∂wiat¬o elektryczne nale†å obecnie do oczywistych sprz∑tøw
naszej codzienno∂ci i zapominamy przy tym, †e do ich istnienia
przyczyni¬a si∑ aktywno∂ç ludzkiego ducha wynalazczego. Nie
sposøb wyobraziç sobie wspø¬czesnych szpitali bez najnowszych
metod leczenia i nowoczesnej aparatury medycznej. Ich zakres jest
tak szeroki poczynajåc od roli leukoplastu, a koµczåc na sztucz-
nych p¬uco – sercach.

2. Istniejå wynalazki, ktøre nigdy nie mia¬y wi∑kszego znaczenia,
a dzisiaj nale†å do grupy osobliwo∂ci [L1].

3. Istniejå te† wynalazcze då†enia, ktøre niemo†liwe chcia¬y uczy-
niç mo†liwym. Pomys¬y perpetuum-mobilistøw by¬y nie dajåcymi
si∑ urzeczywistniç tworami my∂lowymi. Stanowi¬y one godne po-
†a¬owania, ale od czasøw znajomo∂ci prawa zachowania energii,
sformu¬owanego przez niemieckiego lekarza Juliusa Roberta Meye-
ra (1814 – 1878), mo†liwe do unikni∑cia pomy¬ki.
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Ryc. 7: Pomys¬ na perpetuum mobile wg Alessandra Capra (oko¬o
1683).
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4. W koµcu istniejå te† wynalazki, ktørych by¬oby lepiej w ogøle
nie odkrywaç, gdy† przysporzy¬y ludzko∂ci n∑dzy, cierpienia, bølu
i ∂mierci. Do wynalazkøw tych mo†na zaliczyç zarøwno sposoby i
narz∑dzia tortur, jak i wszelkiego rodzaju broµ.

Dar wynalazczy cz¬owieka nie ogranicza si∑ jedynie do kwestii
technicznych, lecz wyst∑puje we wszystkich obszarach †ycia jed-
nostki i spo¬eczeµstwa. Dzi∑ki niemu ludzie wymy∂lili rø†ne filo-
zofie, ideologie i systemy polityczne. Dar wynalazczy nie pow-
strzyma¬ cz¬owieka przed zmierzeniem si∑ z †adnym pojawiajåcym
si∑ problemem. W rozdziale tym poznali∂my pierwszy rodzaj

wynalazkøw. Autorem tych wynalazkøw jest cz¬owiek.

23



3 Czego nie odnotowa¬ †aden urzåd
patentowy

Istniejå nadzwyczaj genialne konstrukcje i pomys¬y, dzi∑ki ktørym
mo†na na nowo si∑ nauczyç dziwiç. Na darmo b∑dziemy jednak
szukaç ich w urz∑dach patentowych. Przyjrzyjmy si∑ niektørym z
nich:

– Czy wiedzieli∂cie, †e dzi∑cio¬ du†y uderza g¬owå w drzewo z
pr∑dko∂ciå 25 km/h nie doznajåc przy tym wstrzåsu møzgu?
Odkryto u niego nie podlegajåcy wstrzåsom møzg, dzi∑ki ktøre-
mu nigdy nie cierpi na bøle g¬owy.

– Czy wiedzieli∂cie, †e istniejå ptaki, ktøre poruszajå si∑ w przød i
w ty¬, w gør∑ i w dø¬ oraz na boki lub po prostu zamierajå w po-
wietrzu w bezruchu? To u poruszajåcych si∑ w powietrzu koli-

brøw odkryto øw uniwersalny nap∑d artystyczny. Przy osiem-
dziesi∑ciu uderzeniach na sekund∑, cz∑stotliwo∂ç uderzenia
skrzyd¬a osiåga warto∂ç, ktøra o 60 % przekracza powszechnie
stosowanå cz∑stotliwo∂ç prådu przemiennego. Kolibry wyko-
nujå 250 oddechøw na minut∑, a ich serce uderza w tym czasie
ponad tysiåc razy.

– Czy wiedzieli∂cie, †e pingwin papuas posiada tak ma¬y opør
przep¬ywu (w stosunku do jego powierzchni w przekroju, w
mechanice cieczy okre∂lany jako wspø¬czynnik oporu cw), †e
nie dorøwnuje mu †aden optymalizowany pod tym wzgl∑dem
techniczny ∂rodek transportu, oboj∑tnie czy to b∑dzie ¬ødΩ pod-
wodna, samochød wy∂cigowy, czy te† najlepsze konstrukcje
Zeppelina. Pingwin ten ma tak korzystnie ukszta¬towanå form∑,
†e dokonuje swoich eleganckich i szybkich manewrøw p¬ywac-
kich z nadzwyczaj ograniczonym wk¬adem energii.

– Czy wiedzieli∂cie, †e istniejå ryby, ktøre †yjå na g¬∑boko∂ci
10 000 m, a wi∑c w ca¬kowitej ciemno∂ci i noszå na swoim ciele
lampy, ktøre w 100 % przetwarzajå energi∑ w ∂wiat¬o? To tu
wynaleziono lampy z rø†nymi barwami ∂wiat¬a, w ktørych nie
wyst∑puje utrata zu†ywanej energii w wyniku utraty ciep¬a
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(techniczne lampy osiågajå wspø¬czynnik sprawno∂ci, ktøry si∑-
ga zaledwie 10 %).

– Czy wiedzieli∂cie, †e podczas odbywajåcej si∑ w ka†dym li∂ciu
fotosyntezy, ∂wiat¬o s¬oneczne zostaje przetworzone w che-
miczne no∂niki energii? Czy s¬yszeli∂cie, †e †adnemu chemiko-
wi lub technikowi procesøw przetwørczych nie uda¬o si∑ od-
tworzyç tego genialnego procesu przetwarzania energii?

– Czy wiedzieli∂cie, †e ludzkie serce uderza 100 000 razy w ciå-
gu jednego dnia, a 2,5 miliarda razy w ciågu 70 lat? Wype¬ni¬o-
by ono przy tym krwiå drapacz chmur. Przez g∑sto rozga¬∑zionå
sieç sk¬adajåcå si∑ z 2500 km t∑tnic, †y¬ i naczyµ w¬osowatych
– jest to bådΩ co bådΩ odcinek drogi od Pary†a do Moskwy –
wszystkie cz∑∂ci cia¬a zostajå zaopatrzone w krew. Tu odnale-
ziono nie wymagajåcå konserwacji pomp∑, ktøra (ogølnie rzecz
ujmujåc) przez ca¬e †ycie pracuje bez cz∑∂ci zamiennych.

– Czy wiedzieli∂cie, †e ludzki gen (substancja dziedziczna) za-
wiera 3 miliardy liter genetycznych? Je∂li napisa¬oby si∑ je na
maszynie do pisania w jednej linijce, to powsta¬by ¬aµcuch liter
si∑gajåcy od bieguna pø¬nocnego, a† do røwnika. Je†eli dobra
sekretarka uderzajåca 300 znakøw na minut∑ nieprzerwanie pra-
cowa¬aby nad tym 220 dni roboczych w roku przy o∂miogodzin-
nym dniu pracy, to nie wystarczy¬oby jej ca¬ego †ycia zawo-
dowego, aby wystukaç t∑ ilo∂ç liter. Zaj∑¬oby to jej 95 lat!
Wykorzystywane tu urzådzenie pami∑ciowe w postaci moleku¬y
DNA o podwøjnej spirali potrzebuje zaledwie pojemno∂ci
trzech miliardowych milimetra sze∂ciennego (3·10-9 mm3). Zas-
tosowano tu tak ogromnå g∑sto∂ç zapisywania informacji, przy
ktørej najnowocze∂niejsze komputery pozostajå w tyle o dzie-
siåtki pot∑g. Aby bardziej obrazowo uzmys¬owiç sobie g∑sto∂ç
zachowywania informacji wyobraΩmy sobie, †e bierzemy mate-
ria¬ wielko∂ci g¬øwki szpileczki o ∂rednicy 2 mm i rozciågamy
jå robiåc drut o takiej samej ∂rednicy jak moleku¬a DNA. Jakå
d¬ugo∂ç mia¬by ten drut? Mo†emy stwierdziç, †e starczy¬oby go,
aby 33 razy opasaç nim røwnik! Czy wiedzieli∂cie o tym?

– Czy wiedzieli∂cie, †e naukowiec – programista jest w stanie u¬o-
†yç przeci∑tnie oko¬o 40 znakøw kodu programu w ciågu jed-
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nego dnia, je∂li wliczy si∑ w to czas od powstania koncepcji do
konserwacji systemu? Je∂li weΩmiemy pod uwag∑ ilo∂ç znakøw
w ludzkim genie, to do wykonania tego zadania programowego
potrzebowaliby∂my armii liczåcej ponad 8 000 programistøw,
ktørzy pracowaliby tylko nad tym jednym projektem przez ca¬e
swoje †ycie zawodowe. ˝aden ludzki programista nie wie jed-
nak jak stworzyç taki program, ktøry na jednym wyciågni∑tym
w¬øknie DNA zajmowa¬by zaledwie jeden jedyny metr d¬u-
go∂ci.

– Czy wiedzieli∂cie, †e urzådzenie magazynujåce informacje, ktø-
re znajduje si∑ w ka†dej †ywej komørce, posiada najwy†szå ze

znanych g∑sto∂ci zapisywania informacji? Je∂li ilo∂ç zawar-
tych w ludzkim genie informacji przeliczy si∑ na mini-ksiå-
†eczki, z ktørych ka†da mia¬aby 160 stron, to b∑dzie odpowia-
da¬a ona wydaniu o nak¬adzie prawie 12 000 egzemplarzy. Je†e-
li przypominamy sobie t∑ zadziwiajåcå ilo∂ç informacji, ktøra
mie∂ci¬a si∑ na 16 megabitowym chipie (por. ryc. 3), to dopiero
tutaj mo†emy zostaç oszo¬omieni, gdy† w ludzkim w¬øknie
DNA da si∑ zgromadziç 1400 razy wi∑cej informacji.

Je∂li zadamy pytanie, ile takich mini-ksiå†eczek da¬oby si∑ zmie-
∂ciç w obj∑to∂ci DNA, ktøra odpowiada wielko∂ci g¬øwki szpilecz-
ki, to dojdziemy do ilo∂ci 15 bilionøw sztuk. Po¬o†one jedna na
drugå stworzy¬yby stos, ktøry by¬by 500 razy wi∑kszy od odleg-
¬o∂ci Ziemi od Ksi∑†yca, a jest to, jak by nie by¬o, 384 000 km.
Inaczej møwiåc: Je∂li rozda¬oby si∑ t∑ ilo∂ç ksiå†ek wszystkim
mieszkaµcom Ziemi (6 miliardom ludzi), to ka†dy otrzyma¬by
2 500 egzemplarzy!

Przyglådajåc si∑ wy†ej opisanym wynalazkom, nale†y stwierdziç,
†e cel ich odkrycia jest bardzo jasny. Je∂li jednak zapytamy o
sprawc∑, wynalazc∑ wszystkich tych koncepcji, to bez wåtpienia
cz¬owiek nie mo†e byç brany pod uwag∑. Pozostaje tylko jedna w
pe¬ni zadowalajåca odpowiedΩ: så to dzie¬a Stwørcy! (bli†szych
informacji szukaj w [G1]).

To fundamentalne poznanie na temat istnienia Boga, ktøre mo†na
pozyskaç wnioskujåc o Stwørcy ze stworzenia, mo†e byç udzia¬em
ka†dego cz¬owieka – niezale†nie od tego, czy przes¬anie Biblii do
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niego dotar¬o, czy te† nie. Pewien Beduin zosta¬ kiedy∂ zapytany o
Ωrød¬o jego wiedzy o Bogu. Beduin odpowiedzia¬: „A skåd mog∑
wiedzieç czy nocå ko¬o mojego namiotu przechodzi¬ cz¬owiek, czy
wielb¬åd? Widz∑ to po jego ∂ladach w piasku. Kto mo†e, rozglåda-
jåc si∑ po ∂wiecie, nie zauwa†yç ∂ladøw Boga?“ O tym niewerbal-
nym i dla ka†dego mo†liwym sposobie poznania Boga møwi ju†
Stary Testament: „Niebiosa opowiadajå chwa¬∑ Boga ... nie jest to
mowa, nie så to s¬owa“ (Ps 19,2-4). Wobec tego nikt nie ma uspra-
wiedliwienia, „gdy† poznali Boga …“ (por. Rz 1,21). Wszystkie
†yjåce w naturze ludy dowodzå, †e posiadajå ∂wiadomo∂ istnienia
Boga, gdy† wierzå w Niego i czczå Go na przerø†ne sposoby.
Prawdziwo∂ç powy†szych wypowiedzi zosta¬a røwnie† potwier-
dzona przez filozoføw antyku:

Arystoteles (384 – 347 p.n.e.): „Bøg, ktøry jest niewidzialny dla
ka†dego ∂miertelnego stworzenia, jest widoczny w swoich dzie-
¬ach“.

Platon (427 – 347 p.n.e.): „¤wiat musia¬ mieç jaki∂ poczåtek. Tym
poczåtkiem jest wieczny Bøg.“

Cyceron (106 – 43 p.n.e.): „Niebo i jego cia¬a niebieskie najja∂niej
wskazujå, †e så prowadzone przez Boga, ktørego mådro∂ç prze-
wy†sza ka†dego ducha ludzkiego“.

W tym rozdziale poznali∂my drugi rodzaj wynalazkøw. Ich wy-
nalazcå jest Bøg.
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4 Ludzkie religie: 1000 rø†nych drøg

4.1 Ludzki problem

Naszym ogromnym problemem przed Stwørcå, ktørego istnienia
zgodnie z powy†szymi wypowiedziami jeste∂my ∂wiadomi, jest
obciå†ajåca nas wina wobec Boga i ludzi. Od upadku w grzech
cz¬owiek †yje w oddzieleniu od Boga, na co wyraΩnie wskazuje mu
jego sumienie:

„Skoro bowiem poganie (= ludzie nie znajåcy biblijnego Boga),
ktørzy nie majå zakonu, z natury czyniå to, co zakon nakazuje,
så sami dla siebie zakonem, chocia† zakonu nie majå; dowodzå
te† oni, †e tre∂ç zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak
∂wiadczy o tym sumienie ich oraz my∂li, ktøre nawzajem si∑
oskar†ajå lub te† biorå w obron∑“ (Rz 2,14-15).

W Nowym Testamencie t¬umaczenia bp Kazimierza Romaniuka
(1996) tekst ten zosta¬ przet¬umaczony w nieco ja∂niejszy sposøb:

„Kiedy bowiem poganie, ktørzy nie majå Prawa idåc z naturå
czyniå w¬a∂nie to, co nakazuje Prawo, to ludzie ci, nie posiadajåc
Prawa, sami så dla siebie Prawem. Dajå dowød, †e tre∂ç Prawa
jest wypisana w ich sercach, przy czym sumienie ich jest niczym
∂wiadek, ktøry w my∂lach oskar†a ich lub bierze w obron∑“.

Przez sumienie Stwørca da¬ wskazøwk∑ nie tylko chrze∂cijanom,
ale røwnie† poganom, †e istnieje dobro i z¬o. W nowotestamen-
towej grece odpowiednikiem s¬owa sumienie jest s¬owo „syn-
eidesis“ dos¬ownie oznaczajåce „wspø¬-wiedzåcego“. Jest to wi∑c
instancja, ktøra uczestniczy w prze†ywaniu wszystkiego, co cz¬o-
wiek czyni i my∂li. Poprzez t∑ cz∑∂ç naszego do Niego podo-
bieµstwa Bøg nobilitowa¬ nas w porzådku swojego stworzenia.
Mi∑dzy innymi w taki w¬a∂nie sposøb wyraΩnie odrø†ni¬ nas od
zwierzåt, ktøre nie potrafiå moralnie oceniç swojego post∑powania,
cz¬owiek za∂ wie, †e b∑dzie kiedy∂ musia¬ za to post∑powanie
odpowiedzieç. B¬∑dne zachowanie, ktøre Biblia nazywa grzechem,
obciå†a nas, przez co wskazuje na roz¬am mi∑dzy Bogiem a cz¬o-
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wiekiem. Sytuacja ta zawsze by¬a odbierana jako podstawowy
problem, wobec czego ludzki duch wynalazczy zabra¬ si∑ do jego
rozwiåzania. Jego celem by¬o:

– uregulowanie relacji z Bogiem i
– uspokojenie sumienia.

Aby osiågnåç te cele, cz¬owiek przedsi∑wziå¬ szereg prøb, w wyni-
ku ktørych wymy∂li¬ wiele rø†nych wyobra†eµ Boga. Wyrazem
tego så tysiåce religii. Tylko niektøre z nich zostanå tu pokrøtce
omøwione:

Politeizm (grec. polys = wiele; wielobøstwo): czci si∑ wielu bogøw.

Monoteizm (grec. mønos = sam, pojedynczy; doktryna o jedynym
bogu): podstawå jest tutaj wyobra†enie o jedynym bogu, jako isto-
cie najwy†szej. (Przy dok¬adniejszym rozrø†nieniu nale†a¬oby
wyrø†niç monoteizmem monistyczny i trøj – jedyny [S4].) Przed-
stawiciele teorii ewolucji widzå w monoteizmie najwy†szy stopieµ
religijnego rozwoju.

Panteizm (grec. pan = wszelki, wszystek, ca¬y; doktryna o bogu
wszech∂wiata): boga dostrzega si∑ we wszech∂wiecie i w naturze,
tzn. bøg i ∂wiat så jedno. Schopenhauer nazwa¬ panteizm wytwor-
nå formå ateizmu.

Teizm (grec. theøs = bøg; wiara w boga): wg teizmu jest tylko
jeden jedyny bøg, poza- i ponad- ziemski bøg, ktøry wszystko trzy-
ma w swoim r∑ku i kontroluje, ale nie wymaga od cz¬owieka †ad-
nego okre∂lonego zachowania w stosunku do niego i nie szuka z
nim †adnej relacji.

Deizm (¬ac. deus = bøg; doktryna o bogu): ta powsta¬a w czasach
o∂wiecenia w Anglii doktryna zak¬ada wprawdzie istnienie boga
jako prapodstawy ∂wiata, ktøra wprowadzi¬a w ruch tryby uniwer-
sum, jednak nie ma ju† z tym uniwersum nic wspølnego. Znanymi
przedstawicielami tej doktryny byli: Voltaire, Rousseau i Lessing.

Ateizm (grec. atheøs = bez boga, bezbo†ny): jest to ∂wiatopoglåd
(dlatego te† nie rodzaj religii) nie uznajåcy †adnej boskiej istoty.
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Religioznawstwo wyrø†nia religie teistyczne i ateistyczne (np.
buddyzm hinayana i starsza forma taoizmu). W krajach „chrze∂ci-
jaµskich“ ateizm by¬ cz∑sto postrzegany jako ruch antychrze∂cijaµ-
ski: „Skoro nie ma za∂wiatøw, nie b∑dzie zatem mo†liwe ponowne
spotkanie.“ Marksista August Bebel powiedzia¬ kiedy∂: „Je∂li jed-
nak Bøg istnieje, to zrobiono nas w konia.“

Synkretyzm (pøΩnogrec. synkretismøs = pojednanie dwøch sk¬ø-
conych przeciwko trzeciemu): zmieszanie rø†nych religii, ∂wiato-
poglådøw i nauk filozoficznych w jednå nowå nauk∑.

Wg wyobra†eµ prymitywnych religii w naturze †yjå istoty i moce,
ktøre cz¬owiek jest w stanie sobie zjednaç sk¬adajåc ofiary i prak-
tykujåc rytua¬y lub utrzymaç daleko od siebie dzi∑ki zakl∑ciom.
Tego typu wyobra†enia znane så jako:

Animizm (¬ac. anima = dusza, wiara w dusze): wed¬ug animizmu
ca¬a natura jest uduchowiona. Animizm wyra†a si∑ w wyobra†aniu
niezliczonej ilo∂ci zjaw, duchøw przodkøw i duchøw natury. Wy-
st∑puje te† w religiach monoteistycznych.

Fetyszyzm (port. feitiço = czarodziejski ∂rodek): czczenie przed-
miotøw martwych i modlenie si∑ do nich w przekonaniu, i† posia-
dajå tajemne si¬y. Do fetyszyzmu nale†y røwnie† zaliczyç wiar∑
wspø¬czesnego cz¬owieka w amulety i talizmany.

Totemizm (indiaµski): jest to wiara w pokrewieµstwo pochodzenia
mi∑dzy jakå∂ grupå ludzi (lub pojedynczym cz¬owiekiem) i jakim∂
przedmiotem z natury. Wg totemizmu grupy ludzi pochodzå od
jakiego∂ zwierz∑cia, ro∂liny, cia¬a niebieskiego lub przedmiotu i så
z nim spokrewnione. Totem jest czczony jako uciele∂nienie pot∑†-
nego obroµcy plemienia lub jako symbol wewn∑trznej wi∑zi.

New Age (angl. nowa era): jest to prøba powiåzania daleko-
wschodnich religii z wspø¬czesnå wiarå w post∑p. Sposøb my∂lenia
New Age obiecuje rozwiåzanie wszystkich sprzeczno∂ci, wywo-
¬ujåcych wspø¬czesne kryzysy, w jakiej∂ wy†szej jedno∂ci, ktøra w
rajskim krølestwie po¬åczy cz¬owieka, natur∑ i boga.

Ezoteryka (grec. esoteros = wewn™trzny, tajemny): Pod koniec

30



XX wieku rozwin∑¬a si∑ na Zachodzie religia, w ktørej reprezen-
towany jest ca¬y szereg rø†nych przekonaµ. Ezoteryka nie dys-
ponuje jakå∂ bli†ej okre∂lonå i zdefiniowanå naukå. Sk¬adajå si∑ na
niå rozmaite terapie lecznicze, formy medytacji i metody dzia¬ania
prowadzåce do samourzeczywistnienia. W ka†dej jej formie chodzi
o wykorzystanie przepe¬niajåcej kosmos, boskiej mocy, ktøra jest
tu rø†nie okre∂lana. Za punkt wyj∂ciowy i inicjatorøw tej mocy
uwa†a si∑ duchowe istoty z za∂wiatøw lub †yjåcych, albo ju† nie
†yjåcych guru. Inni interpretujå t∑ moc jako nieosobowå, boskå
energi∑. Wed¬ug Biblii cz¬owiek jest Boskim stworzeniem, ktøre
znajduje si∑ w stanie upadku i nie dorøwnuje Bogu.

Ezoteryka twierdzi, †e cz¬owiek jest boski w swojej najg¬∑bszej
istocie. Dla chrze∂cijan natura i ca¬y kosmos så stworzeniem Boga.
Ezoteryka za∂ jest zdania, †e kosmos zosta¬ niejako pobudzony do
†ycia lub te† przepe¬niony bosko∂ciå (panteizm).

Wszelkie stworzenie jest w efekcie stworzeniem duchowym, ktøre
pozostaje ze sobå w zwiåzku pokrewieµstwa. Ezoteryka podkre∂la
istnienie analogii mi∑dzy cz¬owiekiem i otaczajåcym go uniwer-
sum, mi∑dzy mikro- i makro-kosmosem. Nauka ta, jak ka†da inna
forma panteizmu, konsekwentnie odrzuca Biblijnå nauk∑ o grzechu
i oddzieleniu cz¬owieka od Boga. Je∂li przyznaje, †e w ogøle ma
miejsce jakie∂ oddzielenie, to wynika ono z braku poznania i braku
∂wiadomo∂ci, ktøra potrzebuje nowego, o∂wieconego wglådu w
„jedno∂ç z bosko∂ciå“. Ezoteryk∑ mo†na okre∂liç mianem zabo-
bonu w nowoczesnym, kuszåcym opakowaniu.

4.2 Co jest religiå?

Skoro tak cz∑sto b∑dziemy pos¬ugiwaç si∑ poj∑ciem religii, musi-
my sprecyzowaç co pod tym poj∑ciem dok¬adnie rozumiemy. Ko-
nieczno∂ç sprecyzowania wynika z faktu istnienia wielu definicji.
Liczne okre∂lenia fenomenu religii pozwalajå zauwa†yç rø†ne
aspekty tego tak z¬o†onego poj∑cia [B3, 5]. Utworzone przez Rzy-
mian ¬aciµskie s¬owo religio, Cyceron rozumie jako czczenie
jakiej∂ wa†nej rzeczy, sumienne wype¬nianie obowiåzku wobec
bogøw. Odpowiednikiem ¬aciµskiego s¬owa religio jest greckie
wyra†enie eusebeia (bojaΩµ przed bogiem, pobo†no∂ç). Arabskie i
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nowoperskie s¬owo din uwypukla za∂ aspekt prawny. Indyjskie
s¬owo dharma (sanskryt) ew. dhamma (pali) oznacza „to, czego
nale†y si∑ trzymaç“, a mianowicie prawo. Chiµskie za∂ s¬owo
chiao, japoµskie kyo i koreaµskie hak wskazujå na „nauk∑“.

Definicje religii wg wspø¬czesnego religioznawstwa: Thomas
Schirrmacher w swojej ksiå†ce „Marksizm – opium dla ludu?“
[S2] zajmuje si∑ wszelkimi definicjami religii, jakie kiedykolwiek
zosta¬y wyrø†nione przez religioznawstwo. Z jego badaµ wynika,
†e nie ma w ramach tej dyscypliny naukowej jednej i wiå†åcej
definicji religii. Religioznawca Christoph Elsas zebra¬ i zestawi¬
ich ze sobå setki. W religioznawstwie komparatywnym nie da si∑
wyrø†niç jednej z wielu religii, ktøra mog¬aby s¬u†yç jako wzør
definicji dla innych religii. Spektrum religii jest tak szerokie, †e
udaje si∑ wyrø†niç zaledwie kilka ich cech wspølnych. Cztery ni†ej
przedstawione definicje zosta¬y wybrane jako reprezentatywne dla
szeregu innych [S2, 46 – 47]:

(1) „Specyficzna funkcja religii polega na zaoferowaniu ostatecz-
nych, zasadniczych redukcji, ktøre nieokre∂lono∂ç i niemo†-
no∂ç okre∂lenia horyzontu ∂wiata przemieniajå w okre∂lono∂ç
lub w mo†no∂ç okre∂lenia“ (Nikolas Luhmann).

(2) „Jako system religijny okre∂la si∑ ka†dy zwiåzek elementøw
my∂lowych (i odnoszåcych si∑ do nich dzia¬aµ, wyobra†eµ i
przedmiotøw), ktøry ma za zadanie daç cz¬owiekowi nie
dajåce si∑ ju† bardziej upro∂ciç wyja∂nienie jego ∂wiata i nie
dajåce si∑ ju† bardziej ograniczyç normy jego post∑powania“
(Ulrich Berner).

(3) „Ka†da religia sprowadza †ycie i histori∑ ∂wiata do zasad-
niczych kwestii. Så nimi owe ostateczne wielko∂ci i warto∂ci,
ktøre nale†y akceptowaç, a nie roztrzåsaç. Stanowiå one istot∑
religii“ (Thomas Schirrmacher).

(4) Religia jest sposobem ludzkiej egzystencji wynikajåcym z
relacji przyczyny do sensu, owa gwarantujåca sens przyczyna
mo†e byç, w zale†no∂ci od danej religii, rozumiana jako
z tego lub nie z tego ∂wiata (H. R. Schlette, G. J. Bellinger
[B3, 5]).
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Z tych obszernych uj∑ç, ktøre w du†ej mierze wykraczajå poza
definicje przedstawione w 4.1, wynika podstawowe stwierdzenie:

Religia jest podstawowå potrzebå ka†dego cz¬owieka!

Rosyjski krytyk religijny Nikolai Berdjajew sformu¬owa¬ to podob-
nie piszåc: „Cz¬owiek jest nieuleczalnie religijny.“ Przyj∑cie ist-
nienia jakiej∂ istoty wy†szej lub praktykowanie modlitw i rytua¬øw
nie jest, jak wynika ju† z definicji od (1) do (4) niezb∑dnå pod-
stawå religii. Ich istnienie wystarcza jednak, aby odpowiedni sys-
tem okre∂liç mianem religii.

Ka†dy cz¬owiek potrzebuje ostatecznego wyja∂nienia ∂wiata, w
ktørym †yje oraz norm, ktørymi møg¬by si∑ kierowaç. Wyja∂nienie
to jest punktem wyj∂cia dla religii [B3, 5]: „Religia rozpoczyna si∑
w momencie, kiedy ludzie wyciågajå z jakiego∂ ∂wiatopoglådu kon-
sekwencje dla swego sposobu †ycia, kiedy kszta¬tujå normatywnie
swoje †ycie na podstawie wspølnych wyobra†eµ, warto∂ci i celøw,
ktøre majå dla nich przepe¬niony sensem charakter.“ W tym sensie
nie tylko chrze∂cijaµstwo nale†y do religii. Marksizm te† jest jej
specyficznå formå. Marksista røwnie† wierzy w niepodwa†alne dla
niego dogmaty, ktørymi jest wieczno∂ç materii, stworzenie cz¬o-
wieka przez prac∑ i wiara w dialektyczny dogmat historii, stwarza-
jåcy spo¬eczeµstwo komunistyczne. Podobne przekonania istnia¬y
ju† w narodowym socjalizmie, co znaczy, †e røwnie† ten system
jest swego rodzaju religiå [S3]. Hitler wciå† møwi¬ o „opatrzno∂ci“
jako istocie wy†szej. Je∂li przyjrzymy si∑ wyznaniu z¬o†onemu
Hitlerowi przez przywødc∑ m¬odzie†y Rzeszy Baldura von Schira-
cha, to z ¬atwo∂ciå rozpoznamy tu form∑ modlitwy [R2, 42]:

„Cz∑sto s¬yszeli∂my Twego g¬osu brzmienie
oniemieli s¬uchali∂my i sk¬adali∂my d¬onie
tak †e ka†de s¬owo by¬o duszy dr†eniem.
Wszyscy wiemy: kiedy∂ przyjdzie koniec
co nas uwolni przed n∑dzå i uciskiem.
Co za rok na czasøw prze¬omie!
Co to za prawo, co chce powstrzymaç-
Czysta wiara, ktørå nam da¬e∂
Jak puls wyznacza nasze m¬ode trwanie
Møj przywødco, tylko ty∂ må drogå i då†eniem!“
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Sztuka te† mo†e przybraç form∑ religii. Oto napisane przez Ryszar-
da Wagnera (1813 – 1883) wyznanie wiary, ktøre jedynie powierz-
chownie przypomina chrze∂cijaµskie sformu¬owania, ale w tre∂ci
nie ma z nimi nic wspølnego [W1, 62-63]:

„Wierz∑ w Boga, Mozarta i Beethovena, jak røwnie† w ich ucz-
niøw i aposto¬øw;
wierz∑ w Ducha ¤wi∑tego i prawdziwo∂ç w¬asnej, niepodzielnej
sztuki;
wierz∑, †e sztuka ta od Boga pochodzi i †yje w sercach wszyst-
kich o∂wieconych ludzi;
wierz∑, †e ten kto choçby raz p¬awi¬ si∑ we wznios¬ych rozko-
szach tej wielkiej sztuki, na wieki oddany jej b∑dzie i nigdy jej
si∑ nie zaprze;
wierz∑, †e wszyscy przez t∑ sztuk∑ b¬ogos¬awieni b∑då i †e od-
tåd ka†demu b∑dzie wolno dla niej z g¬odu umrzeç;
wierz∑, †e przez t∑ ∂mierç wielce uszcz∑∂liwiony b∑d∑;
wierz∑, †e na ziemi by¬em dysonujåcym akordem, ktøry przez
∂mierç wspaniale i czysto zostanie skre∂lony.
Wierz∑ w såd ostateczny, ktøry przeklnie strasznie wszystkich,
ktørzy odwa†yli si∑ uprawiaç na tym ∂wiecie lichw∑ z wielkå
niewinnå sztukå, ktørzy zhaµbili si∑ z niegodziwo∂ci serca i
niecnej po†ådliwo∂ci zmys¬owych uciech;
wierz∑, †e zostanå oni skazani na wieczne s¬uchanie swojej
muzyki.
Wierz∑, †e wierni za∂ uczniowie wielkiej sztuki rozpromienieni
b∑då w niebiaµskiej tkaninie promieni s¬onecznych, wonnych
dΩwi∑kach chmur i po¬åczå si∑ w wieczno∂ci z boskim zdrojem
wszelkiej harmonii.
Niech ¬askawy los b∑dzie mi sådzony! Amen.“

Definicja religii wyprowadzona z Biblii: Przy obecnych rozwa-
†aniach nie odwo¬ujemy si∑ do jednej z wielu definicji religii reli-
gioznawstwa komparatywnego, lecz decydujemy si∑ na definicj∑
wyprowadzonå z Biblii. Czynimy to ze wzgl∑du na to, †e nie chce-
my oceniaç religii z w¬asnego, subiektywnego punktu widzenia,
lecz z punktu widzenia Biblii (patrz rozdz. 5.3). S¬owo „religia“ nie
wyst∑puje w Biblii bezpo∂rednio, jednak mimo to, tematyka ta zos-
ta¬a w niej precyzyjnie uj∑ta. Wa†na dla tego kontekstu wypowiedΩ
znajduje si∑ w psalmie 96,5:
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„Nico∂ciå så bowiem wszyscy bogowie,
Pan za∂ uczyni¬ niebiosa.“

Røwnie† na podstawie innych, dalej wymienionych wypowiedzi
biblijnych zdefiniujemy religi∑ w nast∑pujåcy sposøb:

Wed¬ug naszej definicji D1, do ktørej b∑dziemy si∑ odwo¬ywali
przy dalszych rozwa†aniach, wiara w Boga Biblii i wiara w Jezusa
Chrystusa nie da si∑ umie∂ciç w rubryce zatytu¬owanej „religia“.
Dlatego te† Ewangelia Jezusa Chrystusa w †adnym wypadku nie
powinna byç mylona z religiå. Nale†y jednak zauwa†yç, †e
chrze∂cijaµstwo wyst∑powa¬o w historii jako religia. Dlatego te†
95 tez Lutra by¬o wo¬aniem o odwrøcenie si∑ od praktyk skost-
nia¬ego w religi∑ ko∂cio¬a i zwrøcenie si∑ ku Ewangelii. Røwnie†
„chrze∂cijaµskie“ sekty coraz cz∑∂ciej wst∑pujå na drog∑ religii.

Jakie systemy zaliczamy do religii? Przyporzådkowanie u¬atwi
nam poni†szy podzia¬:

1. Religie w ∂cis¬ym tego s¬owa znaczeniu: Systemy, ktøre okre∂-
lamy religiami zgodnie z ogølnym, powszechnie u†ywanym poj-
mowaniem tego poj∑cia, gdy† oficjalnie wyst∑pujå w nich bogo-
wie, duchy, kap¬ani i ∂wiåtynie. Wa†nå rol∑ odgrywajå tu modlitwy
i rytua¬y (np. w islamie, hinduizmie).

2. Systemy filozoficzne, w ktørych ogølnie rzecz ujmujåc, nie czci
si∑ †adnych bogøw, ktøre jednak jednoznacznie zast∑pujå miejsce
biblijnego Stwørcy (np. marksizm, socjalizm narodowy, antropo-
zofia). Zgodnie z definicjå D1, røwnie† teoria ewolucji zajmuje
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miejsce religii, gdy† Stwørca nie jest w niej widziany jako dawca
†ycia, lecz zostaje zaståpiony przez inne wyja∂nienie. Biolog Sir
Julian Huxley [U1] pisze:

„Dla mnie osobi∂cie ogromnå duchowå ulgå jest odparcie po-
glådu o Bogu jako ponadnaturalnej istocie ... Darwinizm usunå¬
poglåd o Bogu – Stwørcy ze sfery racjonalnych rozwa†aµ.“

Zachowujåc sens powy†szej wypowiedzi Edward Ostermann, na
podstawie stwierdzeµ innych przedstawicieli teorii ewolucji, sfor-
mu¬owa¬ wyznanie wiary tej religii [O2, 50-51]. W teorii ewolucji
mutacja i selekcja, przypadek i konieczno∂ç, nieograniczona
przestrzeµ czasowa så bogami zast∑pujåcymi osob∑ Stwørcy. Jere-
miasz 10,11 wskazuje na takich bogøw: „Bogowie, ktørzy nie
uczynili nieba i ziemi, zginå z ziemi i spod tego nieba.“

3. Religie niedostrzegalne, ktøre poczåtkowo wydajå nam si∑ nie
byç religiami, lecz raczej indywidualnymi stylami †ycia. Nale†y do
nich np. wymieniona przez Jezusa mamona. Mamona to poj∑cie po-
chodzåce z j∑zyka aramejskiego, ktøre oznacza bogactwo i luksus.

W Ewangelii ˚ukasza 16,13 Jezus powiedzia¬: „nie mo†ecie Bogu
s¬u†yç i mamonie.“ Mamona wyst∑puje jako alternatywa do Boga.
W miejsce wiary w Boga Biblii pojawia si∑ mi¬o∂ç do pieni∑dzy i
materializm. Dlatego te† system ten mo†na jednoznacznie, wed¬ug
naszej obowiåzujåcej definicji D1, zaliczyç do religii. Inaczej mø-
wiåc, religia jest tym wszystkim, co wyst∑puje jako konkuren-
cja dla biblijnej wiary. Czym jest to, na czym ca¬kowicie polegam?
Co jest Ωrød¬em sensu mego †ycia? Do czego przywiåzane jest
moje serce? Z czego wyprowadzam moje †yciowe decyzje? Co
kocham ponad wszystko? Do czego odnosz∑ kierunek mego dzia-
¬ania? Jezus møwi: „Gdzie jest skarb twøj, tam b∑dzie i serce two-
je“ (Mt 6,21).

Religia mamony zosta¬a wymieniona ju† w Starym Testamencie.
Hiob zadaje pytania:

„Czy pok¬ada¬em ufno∂ç w z¬ocie lub rzek¬em bogactwu: „Na-
dziejo moja“? Czym chlubi¬ si∑ z wielkiej fortuny, †e wiele moja
r∑ka zgarn∑¬a?“ (Hi 31,24-25, t¬umaczenie z Biblii Tysiåclecia).
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Røwnie† Hiob uznaje mamon∑ za co∂, co prøbuje zajåç miejsce
†ywego Boga. ¤wiadczy o tym jego dobitne stwierdzenie: „bo
(tym) bym si∑ zapar¬ Boga na wysoko∂ci“ (Hi 31,28b).

4.3 Pochodzenie religii

Nikt nie zna kultury, czy cywilizacji, w ktørej nie by¬oby jakiej∂
formy religii. Pojawia si∑ wi∑c pytanie: „Skåd pochodzå religie?“.
Aby wyt¬umaczyç ich powstanie nale†y rozrø†niç dwa podej∂cia:

1. Podej∂cie z punktu widzenia teorii ewolucji: Powstanie tak
wielu religii jest pojmowane w tym uj∑ciu w sposøb historyczno –
rozwojowy, tak jak powstanie †ycia, czyli jako proces, rozwøj,
kiedy to po wierze w duchy i moce pojawi¬ si∑ prosty politeizm,
ktøry z biegiem czasu przeszed¬ w monoteizm (judaizm, chrze∂ci-
jaµstwo, islam). Przeniesienie historyczno – rozwojowej my∂li na
powstanie religii wynika z za¬o†eµ koncepcji ewolucji, wed¬ug
ktørej ewolucja jest przyjmowana jako powszechnie obowiåzujåca
zasada. Za¬o†enia tego nie mo†na jednak uzasadniç historycznie,
gdy† religie politeistyczne nie wyst∑pujå wy¬åcznie w kulturach
prymitywnych. W historii wielu narodøw, niezale†nie od panu-
jåcego w danym czasie stanu kulturowego, kulty politeistyczne i
monoteistyczne wyst∑powa¬y na przemian (np. Egipt, Niniwa).

2. Podej∂cie z punktu widzenia Biblii: Wed¬ug Biblii wszyscy
ludzie dysponujå podstawowå wiedzå na temat Boga, ktøra zosta¬a
im przekazana w wyniku stworzenia (patrz ryc. 8):

– Z dzie¬ stworzenia mo†emy wnioskowaç o konieczno∂ci ist-
nienia Stwørcy (Rz 1,19-21).

– Nasze sumienie po∂wiadcza nam, †e jeste∂my winni przed Bo-
giem (Rz 2,14-15).

– Wszyscy mamy ∂wiadomo∂ç wieczno∂ci, gdy† Bøg w¬o†y¬ jå w
nasze serca (Koh 3,11).

Wiedza ta niewymownie pobudzi¬a u cz¬owieka dar wynalazczy i
doprowadzi¬a do stworzenia tysiåca drøg w postaci religii. Ju† na
przyk¬adzie Kaina i Abla mo†na zobaczyç rø†nic∑ mi∑dzy ludzkå
drogå religii, a drogå boskå. Kain by¬ pierwszym cz¬owiekiem, ktøry
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chcia¬ s¬u†yç Bogu wed¬ug swoich wyobra†eµ, przez co sta¬ si∑
za¬o†ycielem pierwszej religii. Nie by¬ on jednak w †adnym
wypadku przedstawicielem politeizmu, ktøry w teorii ewolucji jest
przedstawiany jako forma wyj∂ciowa. Brat Kaina, Abel dzia¬a¬
zgodnie z wolå Bo†å i dlatego sta¬ si∑ wzorem cz¬owieka, ktørego
wiara podoba si∑ Bogu (Hbr 11,4). Jego przyk¬ad dowodzi, †e
wiara ktøra podoba si∑ Bogu istnia¬a od poczåtkøw, wobec czego
monoteizm nie powsta¬ w wyniku rozwoju ewolucyjnego, a inne
religie, ktørych twørcå by¬ cz¬owiek, powstawa¬y røwnolegle do
niego. Ofiara Kaina nie zosta¬a przyj∑ta przez Boga, mimo †e sk¬a-
dajåc jå mia¬ on na my∂li Boga Biblii (Rdz 4,5). Wed¬ug listu do
Hebrajczykøw 11,4 Kain nie mia¬ wiary, ktøra by¬a udzia¬em Abla.
W ten sposøb mo†emy wyrø†niç dwie drogi powstawania religii:

2A. Wynalezienie religii przez grupy ludzi: Po potopie, poczå-
wszy od rodziny Noego, ludzko∂ç rozmna†a¬a si∑ i rozprzestrze-
nia¬a na ca¬y ∂wiat (por. dzieje rodu, Rdz 10). Przez dekadencj∑,
socjo-kulturowy upadek i grupowe przekszta¬cenie pierwotnego
zwiåzku z Bogiem, jak i przez w¬asne go uzupe¬nianie i wynaj-
dowanie jego nowych form, narody, ktøre wcze∂niej by¬y w izo-
lacji w wyniku przestrzennego dystansu, utworzy¬y swoje w¬asne
religie (religie narodowe, plemienne). Stary Testament pozostawia
pod tym wzgl∑dem wymowne ∂wiadectwo o licznych pogaµskich
religiach i ich cechach charakterystycznych. Kananejczycy (i nie
tylko) wytworzyli tak okropnå religi∑, †e spalali w ofierze swoje
w¬asne dzieci, traktujåc to jako s¬u†b∑ bogom (Pwt 12,31).

2B. Wynalezienie religii przez jednego za¬o†yciela: Inne religie
zosta¬y za¬o†one przez konkretnych za¬o†ycieli na bazie istniejå-
cych ju† religii. Przyk¬adem mogå tu byç islam i buddyzm. Wy-
krzywiajåce prawd∑ i siejåce powszechny zam∑t sekty chrze∂cijaµ-
skie (religie za¬o†ycieli) røwnie† majå swoich konkretnych za¬o-
†ycieli.

Religie prymitywne (religie plemienne) nie majå za¬o†ycieli zna-
nych z imienia i nie posiadajå podstawowej ksi∑gi, ktøra okre∂la-
¬aby ich nauki. W wierzeniach tych †ycie religijne toczy si∑ wokø¬
postaci znachorøw, czarownikøw, szamanøw czy kap¬anøw i wokø¬
werbalnie przekazywanych wyobra†eµ, cz∑sto traktowanych jako
tajemnice. W religiach narodowych (religiach plemiennych) akcep-
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tuje si∑ fakt, †e inne narody czczå swoich bogøw i wyznajå inne re-
ligie. Z kolei religie utworzone przez konkretnych za¬o†ycieli naj-
cz∑∂ciej roszczå sobie prawo do wyznawania ich przez inne narody.

4.4 Cechy charakterystyczne religii

Od poczåtkøw ∂wiata, w ka†dym jego zakåtku, ludzie wykorzysty-
wali swojå wyobraΩni∑ i anga†owali ducha wynalazczego do
stworzenia jakiej∂ nowej religii. W rezultacie powsta¬a nie jedna,
ale ca¬a ich masa. Jak do tej pory pochodzenie religii przypisali∂my
przede wszystkim wynalazczemu darowi cz¬owieka. Nale†y jednak
koniecznie uwzgl∑dniç inny aspekt. W tym upad¬ym ∂wiecie nie
mo†na nie doceniç wp¬ywu diab¬a, ktøremu zale†y na tym, aby
ludzi ok¬amaç i zwie∂ç. Jego dwa proste k¬amstwa: „czy rzeczy-
wi∂cie Bøg powiedzia¬?“ (Rdz 3,1) i „b∑dziecie jak Bøg“ (1 Rdz
3,5) doprowadzi¬y cz¬owieka do upadku w grzech. Szatan tym
bardziej prøbuje wp¬ynåç na cz¬owieka, aby tworzy¬ on w¬asne
religie, ktøre nie prowadzå do Boga, lecz do zguby.

Wymieniona w tytule rozdzia¬u liczba tysiåca religii jest jeszcze
zbyt niskim oszacowaniem ich ilo∂ci. Wobec tego faktu pojawia si∑
pytanie: czy przy takiej rø†norodno∂ci mo†emy znaleΩç choçby
jednå prawdziwå religi∑, czy te† mo†e wszystkie så fa¬szywe? Na
to pytanie odpowiemy sobie pøΩniej.

Przyjrzyjmy si∑ cechom charakterystycznym religii. Znany ewan-
gelista Wilhelm Pahls zauwa†y¬ trzy cechy, ktøre så typowe dla
wi∑kszo∂ci religii [P3]:

W przypadku religii mamy do czynienia:

– z ludΩmi
– z ustanowionymi przez ludzi prawami
– z przedmiotami.

Spøjrzmy na t∑ charakterystyk∑ nieco dok¬adniej:

1. Z ludΩmi: Za¬o†yciele religii jak i ich wybitni przedstawiciele
zyskujå du†e uznanie i autorytet. Czci si∑ ich na rø†ne sposoby: za
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pomocå fotografii, posågøw i pism, rozpowszechnianych przez ich
zwolennikøw. Dotyczy to zarøwno Mahometa i Buddy, jak i Jose-
pha Smitha – za¬o†yciela mormonizmu. W religiach plemiennych
rola przywødcy jest przejmowana przez znachorøw i kap¬anøw.

2. Z ustanowionymi przez ludzi prawami: Wynalezione przez
ludzi regu¬y, zwyczaje i ceremonia¬y, majåce na celu przypodoba-
nie si∑ Bogu, så niepoj∑te i z¬o†one. W kultach p¬odno∂ci ofiary z
dzieci nale†a¬y do stale stosowanych praktyk religijnych. Wed¬ug
oszacowaµ amerykaµskich archeologøw, w Kartaginie, na Tophet
mi∑dzy 400 a 200 rokiem przed Chrystusem ofiarowano Baalowi
ponad 20 000 dzieci. Izraelscy faryzeusze stworzyli tyle w¬asnych
nakazøw, †e cz¬owiek zamiast byç wolnym i chronionym, co mia¬y
na celu proste Bo†e przykazania z gøry Synaj, by¬ ciemi∑†ony i
sp∑tany. Dlatego te† Jezus czyni im wyrzuty: „Tak uniewa†niacie
s¬owo Bo†e przez swojå nauk∑, ktørå przekazujecie dalej, i wiele
tym podobnych rzeczy czynicie“ (Mk 7,13). Inni ustanowili okrut-
ne praktyki pokutne, zniewalajåce cz¬owieka i pozbawiajåce go
godno∂ci. Istniejå nawet religijne praktyki, ktøre powodujå wypa-
czanie biblijnych tre∂ci odno∂nie prawa Bo†ego. Dotyczy to na
przyk¬ad nak¬adania na ludzi kar odmøwienia okre∂lonej ilo∂ci
Ojcze nasz. Tego rodzaju dzia¬aniom nale†y si∑ sprzeciwiaç, gdy†
modlitwa do Boga Ojca zanoszona jest w Biblii tylko jako modlit-
wa uwielbiajåca, s¬awiåca, dzi∑kczynna, bådΩ te† jako pro∂ba, ni-
gdy za∂ jako kara czy te† rytualny nakaz.

3. Z przedmiotami: W imi∑ religii ludzie wznie∂li tak wspania¬e
monumenty, †e do dzi∂ nale†å one do cudøw ∂wiata. Odwiedzajåcy
Kyoto i Nara (Japonia) så pod wra†eniem ogromu ludzkich wysi¬-
køw. W Nara (710 – 784 stolica Japonii) znajduje si∑ ¤wiåtynia
Todaiji, ktøra z 58 m d¬ugo∂ci, 51 m szeroko∂ci i 49 m wysoko∂ci
stanowi najwi∑kszå drewnianå budowl∑ ∂wiata (ryc. 9). W ∂wiåtyni
tej mo†na zobaczyç najwi∑kszy na ∂wiecie posåg odlany z bråzu.
Ma on 16,2 m wysoko∂ci, jest odlany z 437 ton bråzu, 130 kg z¬ota
i 75 kg rt∑ci. Jest nim najwy†sza statua Buddy, jaka kiedykolwiek
zosta¬a wykonana (ryc. 10). W ¤wiåtyni Horyuji w Kyoto znajduje
si∑ „tysiåcr∑ka Kannon“ czczona wraz z tysiåcem innych buddyj-
skich posågøw (ryc. 11).

W Japonii znajduje si∑ 220 000 miejsc kultu religijnego (relikwie
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Ryc. 9: Najwi∑ksza na ∂wiecie budowla z drewna: buddyjska ¤wiå-
tynia Todaiji w Nara (Japonia).

shinto, ∂wiåtynie buddyjskie), a blisko dwa miliony ludzi zajmuje
si∑ wy¬åcznie praktykami religijnymi. Kult religijny odgrywa w
Japonii ogromnå rol∑ i jest praktykowany przez wi∑kszå cz∑∂ç lud-
no∂ci. Przed miejscami kultu mo†na spotkaç ludzi zapalajåcych
kadzide¬ka lub ∂wiece i bijåcych pok¬ony przed posågami lub inny-
mi przedmiotami.

Røwnie† u nas, na tak zwanym „chrze∂cijaµskim Zachodzie“,
przedmioty kultu odgrywajå w religii wa†nå rol∑. Powszechnå
czciå otaczane så – autentyczne lub fa¬szywe – relikwie ∂wi∑tych i
samego Jezusa. Je∂li sprawi si∑ sobie drzazg∑ z krzy†a Jezusa (gdy-
by zebraç wszystkie te drzazgi, powsta¬by z tego ca¬y las) lub uda
si∑ do miejsca, gdzie stan∑¬a stopa szczegølnych zmar¬ych, zaspo-
kaja si∑ wyrzuty sumienia.

Wszystkie religie (w ∂cis¬ym tego s¬owa znaczeniu) uznajå wpraw-
dzie øw zasadniczy problem – oddzielenie cz¬owieka od Boga – ale
szukajå ludzkiego rozwiåzania. Rozwiåzaniem tym jest dla nich
religia! Religia jest drogå majåcå swøj poczåtek w cz¬owieku. Je∂li
jaka∂ religia jest silnie zakorzeniona w narodzie, to najcz∑∂ciej
rozwija ona wobec tradycji tego narodu jakie∂ moralne wyma-
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gania. Heinrich Kemner, znany kaznodzieja i ewangelista powie-
dzia¬: „Wprawdzie religia i tradycja posiadajå si¬∑ ochronnå (w
sensie etyki †ycia), ale nie posiadajå si¬y zbawiennej (w kontek∂cie
wieczno∂ci).“ W rø†nych krajach så rø†ne tradycje religijne:

– Japoµczycy majå tradycj∑ buddyjskå i shintoistycznå
– Hindusi – indyjskå
– Muzu¬manie – islamskå
– animi∂ci – wywodzåcå si∑ z ich religii plemiennej
– my, na tak zwanym Zachodzie, mamy tradycj∑ chrze∂cijaµskå.

Ryc. 10: Najwi∑ksza na ∂wiecie statua z bråzu: posåg Buddy w
¤wiåtyni Todaiji w Nara (Japonia).
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Ryc. 11: Cz∑∂ciowy widok ¤wiåtyni Sanjusangendo w Kyoto (Japo-
nia) mieszczåcej 1000 posågøw Buddy.

Istnieje wi∑c te† religia chrze∂cijaµska. Røwnie† ona rozwin∑¬a
rytua¬y i mechanizmy uciszajåce sumienie. Kiedy kto∂ np. w czasie
karnawa¬u ∂wiadomie przekracza Bo†e prawa, a potem w ∂rod∑
popielcowå niesie w ko∂ciele krzy†, to w ten sposøb wype¬nia
wymagania religii (do tego chrze∂cijaµskiej) i uspokaja oskar†ajåce
go sumienie. Dla Boga pozostaje to jednak ob¬udnym, przybierajå-
cym pozør ∂wi∑to∂ci dzia¬aniem, nie prowadzåcym do g¬∑bokiej
przemiany serca.

4.5 Czy religie pochodzå od Boga, czy od cz¬owieka?

Aby odpowiedzieç na to pytanie przyjrzyjmy si∑ rø†nym prakty-
kom religijnym z rø†nych krajøw:

Japonia: W japoµskich domostwach znajduje si∑ o¬tarz, przy ktø-
rym czci si∑ zmar¬ych i modli si∑ do nich. Japoµczycy wierzå, †e w
rocznic∑ ∂mierci duchy zmar¬ych przybywajå do swoich domostw.
Ich bliscy, aby si∑ o nich zatroszczyç, gdy† w piekle nie powodzi im
si∑ za dobrze, przygotowujå im ziarna ry†u. Duchy mogå powrøciç
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do domostw jedynie w rocznic∑ swojej ∂mierci. Po uczcie zwiåzanej
z ich pobytem, wysy¬a si∑ podpalone s¬omiane ¬odzie na morze.
Wøwczas duchy ponownie opuszczajå ten ∂wiat i wracajå do piek¬a.

Indie: Z 600 milionøw Hindusøw 500 milionøw jest wyznawcami
hinduizmu. W religii tej czci si∑ rø†nych bogøw, a tak†e duchy i
demony. Hindus wierzy w w∑drøwk∑ dusz, to znaczy, †e w przy-
sz¬ym †yciu przyjdzie na ziemi∑ w innej postaci. Kto si∑ w tym
†yciu nie wyka†e, przyjdzie na ∂wiat jedynie jako pajåk, mucha,
ropucha, szczur lub krowa. Pewien pracujåcy w Indiach misjonarz,
opowiada¬ mi o biednych ludziach, ktørzy nocå prøbowali spaç ze
swoimi ma¬ymi dzieçmi na wysepkach wielkomiejskich skrzy†o-
waµ. Dlaczego ludzie ci szukajå tak niego∂cinnych miejsc? Czy
lubiå ha¬as i zapach spalin? Oczywi∂cie †e nie! ¤piåc w innych
miejscach zostaliby pogryzieni przez szczury. W Indiach jest osiem
razy wi∑cej szczurøw ni† ludzi. Aby zaspokoiç swojå niepohamo-
wanå †ar¬oczno∂ç, szczury atakujå g¬øwnie ma¬e dzieci i w czasie
gdy one ∂piå po†erajå ich koµczyny. Tych krwio†erczych zwierzåt
nie mo†na jednak zabijaç, gdy† mogå one byç reinkarnacjå jakie-
go∂ cz¬owieka. Wstrzåsajåcym jest to, do czego dochodzi w imi∑
religii. Najwi∑ksze pog¬owie byd¬a znajdziemy nie w argentyµ-
skich pampasach, lecz w¬a∂nie w Indiach, ktøre z ich 30 milionami
byd¬a så rekordzistå ∂wiata i ktørych byd¬o mog¬oby wy†ywiç
przeludniony kraj z wieloma umierajåcymi z g¬odu. Jednak byd¬a
nie mo†na zabijaç, gdy† nie pozwala na to religia.

Kamerun Pø¬nocny: Aby uciszyç z¬e duchy „poi si∑“ ma¬e dzieci
goråcå wodå. Trzymajåc je mocno wlewa si∑ im goråcå wod∑ do
ust i prze¬yku. Tortury te cz∑sto koµczå si∑ bolesnymi oparzeniami
lub ∂mierciå.

Powy†sze przyk¬ady ujawniajå okrutnå istot∑ religii i pobudzajå do
zadania pytania: Czy nakazy te mogå pochodziç od Boga? Na pod-
stawie tekstøw biblijnych: „bo wielce lito∂ciwy i mi¬osierny jest
Pan“ (Jk 5,11) i „Bøg jest mi¬o∂ciå“ (1 J 4,16), trzeba stwierdziç, †e
takie pomys¬y nie mogå i nigdy nie mog¬y pochodziç od biblijnego
Boga – Ojca, Jezusa Chrystusa.

Røwnie† wszystkie inne religie, zgodnie z przez nas wyprowad-
zonå definicjå D1 (patrz rozdz. 4.2) så, przy bli†szym im przyjrze-
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niu si∑, systemami nie pochodzåcymi od Boga. Tak te† mo†emy
stwierdziç †e:

Wszystkie religie så wymys¬em cz¬owieka!

Z czterech zapowiedzianych we wprowadzeniu rodzajøw wynalaz-
køw w¬a∂nie poznali∂my trzeci. Jak widaç, dwa z nich så pochod-
zenia ludzkiego (wynalazki techniczne i religie), a jeden jedno-
znacznie jest dzie¬em Boga – Stwørcy. W kolejnych rozdzia¬ach
zajmiemy si∑ czwartym wynalazkiem, ktørym jest Ewangelia.
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5 Droga Boga do cz¬owieka:
jedyna Ewangelia

Ewangelia (grec. euaggelion = radosna nowina, dobra wiadomo∂ç;
u∂wi∑cajåca nowina Chrystusa, radosna nowina Jezusa Chrystusa)
jest darowanå przez Boga mo†liwo∂ciå zbawienia w Jezusie Chrys-
tusie. Religie za∂ så ludzkimi wynalazkami i dlatego tylko pozor-
nym wybawieniem. Ludzka droga wprowadza w b¬åd, a droga
Bo†a prowadzi do domu Ojca. Bøg kocha nas i chce uratowaç nas
wed¬ug swojego planu. Dlatego Ewangelia te† jest wynalazkiem.
Wynalazcå nie jest jednak cz¬owiek, lecz sam Bøg. Poznali∂my
wi∑c cztery rodzaje wynalazkøw, ktøre dodatkowo zosta¬y przed-
stawione na ryc. 12.

Zajmijmy si∑ teraz w dog¬∑bny sposøb znaczeniem, donios¬o∂ciå i
niepowtarzalno∂ciå Ewangelii, a tak†e jej za¬o†eniami. Podstawo-
wym warunkiem jaki trzeba spe¬niç, aby zrozumieç Ewangeli∑ jest
us¬yszenie diagnozy, ktørå Bøg postawi¬ cz¬owiekowi.

5.1 Bo†a diagnoza: 
Boskie rozliczenie cz¬owieka

Mo†emy mieç o sobie dobre zdanie i niejeden poeta utwierdzi nas
w tym przekonaniu. „Niech cz¬owiek b∑dzie szlachetnym, pomoc-
nym i dobrym“ powiedzia¬ Goethe. Humanistyczny ∂wiatopoglåd
rozwini∑ty m.in. przez Lessinga, Kanta, Hegla zak¬ada, †e cz¬owiek
jest z natury dobry. Francuski filozof Jean – Jacques Rousseau
(1712 – 1778) wp¬ynå¬ swoim sposobem my∂lenia nie tylko na filo-
zofi∑, lecz tak†e na psychologi∑, pedagogik∑ i ca¬e funkcjonowanie
spo¬eczeµstwa, ktøre przyj∑¬y jego obraz cz¬owieka. To on sfor-
mu¬owa¬ zdanie: „Cz¬owiek jest z natury dobry, z czego wynika, †e
takim pozostanie, dopøki nic, co jest dla niego wrogie nie zepsuje
go.“ Podobnie postrzega cz¬owieka filozofia marksistowska. Za-
k¬ada ona, †e cz¬owiek jest w stanie stworzyç idealne spo¬eczeµ-
stwo, w idealnych, czyli komunistycznych warunkach. Od 9
listopada 1989 w drastyczny sposøb prze†ywamy za¬amanie si∑
ideologii komunistycznej w by¬ej Niemieckiej Republice Demo-
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Ryc. 12: Cztery rodzaje wynalazkøw i ich pochodzenie.

kratycznej. Komentator gazety „Reµski Merkury“ Heimo Schwilk
bardzo trafnie opisa¬ te wydarzenia w swoim artykule wst∑pnym z
6 kwietnia 1990:

„Kiedy wszystkie pomy¬ki ju† si∑ zdarzy¬y, ostatnim, siedzåcym
naprzeciwko nas naszym kompanem jest nico∂ç, szydzi¬ Bertold
Brecht, ktørego w¬asne polityczne pomy¬ki zosta¬y teraz wy-
dane w r∑ce nico∂ci. Na koniec stulecia, ktøre wyprøbowa¬o
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wszystkie zbawienne nauki i polityczne utopie, spoglådamy w
m∑tny strumieµ idei. W ideologicznym nat¬oku wydaje si∑, †e w
kwestii poznania nie ma †adnej deski ratunku. Tam, gdzie wszy-
stkie bitwy zosta¬y ju† stoczone, a rzeczywisto∂ç wciå† odnosi¬a
triumf, intelektualna pokora wype¬nia ca¬å przestrzeµ. ,Je∂li
mia¬bym ju† na co∂ przysi∑gaç to najch∑tniej na nic‘ stwierdzi¬
Martin Walser, ktørego marzenia o nowej narodowej to†sa-
mo∂ci rozbi¬y si∑ o haµbiåcy atak niemieckiej marki.“

Im cz∑∂ciej dochodzimy do wniosku, †e ideologie i filozofie przed-
stawiajå nam fa¬szywy obraz cz¬owieka, tym intensywniej szuka-
my prawdziwego obrazu. Skåd mo†emy oczekiwaç odpowiedzi,
jak nie od naszego Stwørcy? Røwnie† w zakresie techniki tylko
konstruktor jakiej∂ skomplikowanej maszyny mo†e najlepiej opi-
saç jej funkcj∑ i sposøb dzia¬ania. „Konstruktorem“ cz¬owieka jest
Bøg. Bøg stworzy¬ sobie partnera, istot∑ podobnå do Niego (Rdz
1,26). Cz¬owiek zosta¬ wyposa†ony w rø†nego rodzaju uzdolnie-
nia. Przekazano mu odpowiedzialno∂ç (Rdz 1,28) i dano mu, jako
partnerowi Boga, du†o wolno∂ci. Mia¬ on bezpo∂redni kontakt z
Bogiem i by¬ bez skazy i grzechu.

Je∂li przyjrzymy si∑ sobie i wszystkim ludziom, musimy szczerze
przyznaç, †e nie nosimy ju† szat przybranych blaskiem i chwa¬å,
nie odzwierciedlamy ju† Bo†ego charakteru, ktøry by¬ naszym
udzia¬em w pierwotnym porzådku stworzenia. Karl Barth opisa¬
istot∑ cz¬owieka w nast∑pujåcy sposøb:

„Zawsze przybywa on za wcze∂nie albo za pøΩno,
zawsze ∂pi, kiedy powinien czuwaç,
zawsze denerwuje si∑, kiedy møg¬by byç spokojny.
Zawsze milczy, kiedy powinien møwiç,
zawsze wypowie s¬owo,
gdy najlepszym by¬oby milczenie.
Zawsze ∂mieje si∑, gdy p¬akaç powinien,
a p¬acze zawsze wtedy, gdy pocieszony møg¬by ∂miaç si∑.
Zawsze chce robiç wyjåtki,
tam, gdzie obowiåzywaç powinna regu¬a,
a podporzådkowuje si∑ prawu wtedy,
kiedy møg¬by wybraç wolno∂ç.
Zawsze zabiega o to, w czym tylko modlitwa mo†e pomøc,
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a modli si∑, kiedy pomocnå by¬aby praca.
Zawsze k¬øci si∑ wtedy, kiedy nie jest to potrzebne,
lecz jest wr∑cz szkodliwe,
a wciå† møwi o mi¬o∂ci i pokoju,
kiedy nale†a¬oby porzådnie uderzyç.
Ustawicznie u†ywa s¬øw wiara i Ewangelia,
wtedy, kiedy nale†a¬oby
wykazaç odrobin∑ zdrowego, ludzkiego rozsådku;
i zawsze post∑puje zdroworozsådkowo wtedy,
gdy møg¬by i powinien oddaç siebie i innych w r∑ce Boga.
Ten wszystko na opak czyniåcy cz¬owiek
kocha jednak Boga tak, jak Jego jedynego syna
Jezusa Chrystusa, ktørego wyda¬ za nas na ∂mierç, po to
aby wszystko przywrøciç do pierwotnego ¬adu.“

Sta¬o si∑ co∂ donios¬ego, a jednocze∂nie przera†ajåcego: Cz¬owiek
nadu†y¬ danej mu wolno∂ci i skorzysta¬ z oszukaµczej propozycji
diab¬a, ktøra brzmi „b∑dziecie jak Bøg, znajåcy dobro i z¬o“ (Rdz
3,5). Cz¬owiek upadajåc w grzech i tracåc kontakt z Bogiem utraci¬
darowane mu cechy, ktøre upodabnia¬y go do Stwørcy. Opis obec-
nej sytuacji cz¬owieka zosta¬ przedstawiony w wielu miejscach
Biblii jako diagnoza Boga na temat stanu cz¬owieka. Zilustruje to
kilka tekstøw biblijnych:

Rdz 8,21: „my∂li serca ludzkiego så z¬e od m¬odo∂ci jego“
1 Krl 8,46: „gdy† nie ma cz¬owieka, ktøry by nie zgrzeszy¬“
Ezd 9,6: „Bo†e møj! Wstydz∑ si∑ i nie o∂mielam si∑ nawet

podnie∂ç swojego oblicza do ciebie, Bo†e møj,
gdy† nasze winy wyros¬y nam ponad g¬ow∑, a
nasze grzechy dosi∑g¬y a† nieba.“

Ezd 9,15: „Oto stoimy przed twoim obliczem splamieni
winå, choç nie godzi si∑ nam z tego powodu staç
przed twoim obliczem.“

Hi 14,4: „Jak mo†e czysty pochodziç od nieczystego? Nie

ma ani jednego.“
Hi 15,15-16: „Je†eli nawet swoim ¤wi∑tym nie ufa…to tym

bardziej ohydny i zepsuty jest cz¬owiek, ktøry pije
nieprawo∂ç jak wod∑.“

Ps 14,3: „Wszyscy odståpili, wespø¬ si∑ splugawili. Nie
ma kto by dobrze czyni¬, nie ma ani jednego.“
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Ps 38,5: „Winy moje bowiem wyros¬y ponad g¬ow∑ mojå,
så jak wielki ci∑†ar, zbyt ci∑†ki dla mnie.“

Ps 53,4: „Wszyscy odståpili, wspølnie si∑ splugawili, nie
ma kto by dobrze czyni¬ nie ma ani jednego.“

Ps 90,8: „Po¬o†y¬e∂ winy nasze przed sobå, tajne grzechy
nasze w ∂wietle oblicza swego.“

Ps 143,2: „Gdy† nikt z †yjåcych nie oka†e si∑ sprawiedli-
wym przed tobå!“

Koh 7,20: „Zaiste, nie ma na ziemi cz¬owieka sprawied-
liwego, ktøry by tylko dobrze czyni¬ i nie grze-
szy¬.“

Iz 1,5- 6: „Ca¬a g¬owa chora i ca¬e serce s¬abe. Od støp do
g¬øw nic na nim zdrowego.“

Iz 64,6: „I wszyscy stali∂my si∑ podobni do tego, co nie-
czyste, a wszystkie nasze cnoty så jak szata splu-

gawiona“
Jr 17,9: „Podst∑pne jest serce, bardziej ni† wszystko inne,

i zepsute, ktø† mo†e je poznaç?“
Jr 30,12-13+17: „Gdy† tak møwi Pan: Twøj cios jest dotkliwy,

twoja rana jest nieuleczalna. Nie ma na twøj
wrzød lekarstwa, nic nie mo†e sprawiç zabliΩ-
nienia. …Bo spowoduj∑, †e zabliΩniå si∑ twoje

rany i ulecz∑ ci∑ z twoich ciosøw“
Na 1,3: „Przed Panem wszyscy så winni“ (t¬. w¬asne na

podst. t¬. M. Lutra)
Mt 15,19: „Z serca bowiem pochodzå z¬e my∂li, zabøjstwa,

cudzo¬østwa, rozpusta, kradzie†e, fa¬szywe ∂wia-
dectwa, bluΩnierstwa.“

Rz 3,22-23: „Nie ma bowiem rø†nicy, gdy† wszyscy zgrze-

szyli i brak im chwa¬y Bo†ej.“
1 J 1,8: „Je∂li møwimy, †e grzechu nie mamy, sami siebie

zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.“

Bøg w Pi∂mie ¤wi∑tym wskazuje nam, †e obraz cz¬owieka w
interpretacji humanistycznej, marksistowskiej i ka†dej innej jest
nieprawdziwy. Wg Biblii cz¬owiek jest istotå stworzonå na Bo†e
podobieµstwo, posiadajåcå wielkå godno∂ç, wolnå wol∑ i odpowie-
dzialno∂ç za swoje czyny. Od upadku w grzech ma on jednak
sk¬onno∂ç do czynienia z¬a wobec Boga i ludzi.
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5.2 Skutki grzechu: potrøjna ∂mierç

Bøg jest ∂wi∑ty i absolutnie czysty. Jest On ∂wiat¬o∂ciå i dlatego
Jego wyrok dla grzesznego cz¬owieka brzmi: ¤MIERÇ. Bøg
powiedzia¬ do pierwszych ludzi: „bo gdy tylko zjesz z niego, na
pewno umrzesz“ (Rdz 2,17). Cz¬owiek sta¬ si∑ niepos¬uszny, w
wyniku czego przekroczy¬ lini∑ ∂mierci: „zap¬atå za grzech jest
∂mierç“ (Rz 6,23). Owa linia ∂mierci zosta¬a przedstawiona w dol-
nej cz∑∂ci ryc. 13 i oznacza potrøjnå ∂mierç. Ca¬a ludzko∂ç jest
ogarni∑ta i dotkni∑ta potrøjnå ∂mierciå.

1. ¤mierç duchowa: Automatycznym skutkiem upadku cz¬owieka
w grzech by¬o prze†ycie ∂mierci duchowej. ¤mierç duchowa,
mimo †e spowodowa¬ jå grzech jednego cz¬owieka, oznacza, i†
wszyscy zerwali∂my kontakt z Bogiem: „Przeto jak przez jednego

cz¬owieka grzech wszed¬ na ∂wiat, tak i na wszystkich ludzi
∂mierç przysz¬a, bo wszyscy zgrzeszyli“ (Rz 5,12). Kiedy Jezus
møwi: „a umarli (duchowo) niechaj grzebiå umar¬ych (fizycznie)
swoich!“ (Mt 8,22), ma na my∂li tego rodzaju ∂mierç. Pawe¬ z
kolei nawiåzujåc do duchowej ∂mierci, ktøra znajduje si∑ w ka†dym
z nas z natury pisze: „I wy umarli∂cie przez upadki i grzechy
wasze“ (Ef 2,1).

2. ¤mierç fizyczna: W dalszej konsekwencji upadku w grzech
dochodzi do ∂mierci fizycznej: „…a† wrøcisz do ziemi, z ktørej
zosta¬e∂ wzi∑ty“ (Rdz 3,19). Røwnie† wy†ej cytowana wypowiedΩ
pochodzåca z listu do Rzymian 5,12 wskazuje na ∂mierç fizycznå,
ktøra jest konsekwencjå ∂mierci duchowej. Do tej ostatniej do-
chodzi na skutek zatrzymania si∑ procesøw biologicznych organiz-
mu. Jednak nasza egzystencja nie koµczy si∑ w tym miejscu (˚k
16,19-31). Cia¬o jest jedynie oddzielone od wszystkiego co ziem-
skie, gdy† umarli „ ju† nie majå udzia¬u w niczym z tego, co si∑
dzieje pod s¬oµcem“ (Koh 9,6). Przez teori∑ ewolucji ∂mierç fizy-
czna jest postrzegana jako konieczny warunek wy†szego rozwoju.
Takiego te† zdania jest W. Tanner [T1]: „Wynalezienie ∂mierci
istotnie przy∂pieszy¬o przebieg ewolucji. Nieco pocieszajåcym
mo†e tu byç u∂wiadomienie sobie, †e bez ewolucji prawdopodob-
nie w ogøle by nas nie by¬o.“ Mikrobiolog R. W. Kaplan [K1, 236]
dostarcza uzasadnienia dla tej wypowiedzi: „W przypadku organiz-
møw przechodzåcych procesy seksualne zaprogramowana ∂mierç
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Ryc. 13: Potrøjna ∂mierç (szeroka droga) i linia †ycia (wåska droga)

ma jeszcze jednå funkcj∑: ograniczony okres †ycia, przez co røw-
nie† ograniczona seksualno∂ç hamujå wymian∑ genøw mi∑dzy
generacjami, a wi∑c mi∑dzy ‚staromodnymi‘ przodkami, a ‚progre-
sywnymi‘ potomkami. Starzenie si∑ i ∂mierç stanowiå przeszkod∑
dla skrzy†owaµ wstecznych i wspierajå przez to ewolucyjny
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post∑p. Wprawdzie zaprogramowane starzenie si∑ i umieranie jest
bolesne dla indywiduum, szczegølnie ludzkiego, ale jest to cena za
to, †e ewolucja w ogøle mog¬a stworzyç nasz gatunek.“ Cø† za
wstrzåsajåca pomy¬ka wobec biblijnego ∂wiadectwa na temat zna-
czenia ∂mierci.

3. ¤mierç wieczna: W ∂wietle biblijnych wypowiedzi, materia-
listyczne pojmowanie fizycznej ∂mierci polegajåce na przekona-
niu, †e po niej wszystko si∑ koµczy, zosta¬o zdemaskowane jako
k¬amstwo. S¬owa marksisty Augusta Bebela ∂wiadczå o tym, †e nie
by¬ on do koµca pewien swego poglådu: „Je∂li jednak Bøg istnieje,
to zostali∂my oszukani“. Trzecim ogniwem w ¬aµcuchu ∂mierci jest
∂mierç wieczna. List do Hebrajczykøw opisuje przej∂cie po ∂mierci
fizycznej przed såd (Hbr 9,27): „A jak postanowione jest ludziom
raz umrzeç, a potem såd“. Kiedy nie zbawiony cz¬owiek to prze-
†yje, b∑dzie musia¬ do∂wiadczyç, †e: „straszna to rzecz wpa∂ç w
r∑ce Boga †ywego“ (Hbr 10,31). Gniew Bo†y dotknie ka†dego nie
zbawionego, gdy† „przez upadek jednego cz¬owieka przysz¬o po-
t∑pienie na wszystkich ludzi“ (Rz 5,18). W Biblii stan zgubionej
egzystencji jest opisany za pomocå wielu s¬øw: druga ∂mierç, jezio-
ro ogniste (Ap 20,14); ogieµ wieczysty (Mt 25,41); zatracenie wie-
czne (2 Tes 1,9); miejsce m∑ki (˚k 16,28) i miejsce, gdzie robak ich
nie umiera, a ogieµ nie ga∂nie (Mk 9,44); jest to piek¬o (Mt 11,23).

5.3 Religie z punktu widzenia Biblii

W obliczu wszystkich wy†ej wymienionych faktøw nale†a¬o zadaç
pytanie o mo†liwo∂ç powrotu z linii ∂mierci? Ludzie d¬ugo zasta-
nawiali si∑ nad tå kwestiå i wykorzystujåc swøj dar wynalazczy
wymy∂lili tysiåce religii. Powszechnie funkcjonuje b¬∑dny poglåd,
†e wszystkie religie prowadzå ostatecznie do tego samego celu.
Lessing przeanalizowa¬ t∑ ide∑ w swojej sztuce „Natan m∑drzec“.
Celem tego s¬ynnego filozoficznego poematu dramatycznego, w
ktørym jako partnerzy dialogu wyst∑pujå Chrystus, †yd i muzu¬-
manin, jest wyra†enie przekonania, †e wszystkie religie posiadajå
jednakowo zbawiennå moc.

B¬∑dne porøwnanie: Zrøwnanie wszystkich religii zosta¬o te†
wyra†one w poni†szym porøwnaniu: Bøg mieszka na wysokiej
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gørze, a ludzie znajdujåcy si∑ u jej podnø†a prøbujå w rø†nych
miejscach pokonaç t∑ gør∑, aby do Niego dotrzeç. Wybierajå rø†ne
drogi. W jednym miejscu podå†ajå drogå buddyzmu, w innym isla-
mu, a w jeszcze innym udajå si∑ drogå hinduizmu. Wyprøbowujå
wiele mo†liwo∂ci. Pewien obserwator pragnåc ich dobra i b∑dåc
tolerancyjnym stwierdza: Nie ma †adnego znaczenia, z ktørej stro-
ny prøbujecie pokonaç gør∑. Kiedy∂ i tak wszyscy spotkacie si∑ na
szczycie. Czy to porøwnanie jest prawdziwe? Czy jest to opis
rzeczywisto∂ci? Spøjrzmy na to, co twierdzi na ten temat sam Bøg:
˝aden cz¬owiek nie mo†e pokonaç tej gøry w¬asnymi si¬ami, nieza-
le†nie od tego, z ktørego miejsca uda si∑ w drog∑. Bøg „mieszka w
∂wiat¬o∂ci niedost∑pnej“ (1 Tm 6,16). Dlatego Bøg sam uda¬ si∑ w
drog∑ i w Jezusie przyby¬ do nas, do podnø†a gøry. ˚ukasz opisa¬
to (1,78-79): „… Przez zmi¬owanie Boga naszego, dzi∑ki ktøremu
nawiedzi nas ∂wiat¬o∂ç z wysoko∂ci, by objawiç si∑ tym, ktørzy så
w ciemno∂ci i siedzå w mrokach ∂mierci, aby skierowaç nogi nasze
na drog∑ pokoju.“

Je∂li jakakolwiek religia mog¬aby nas uratowaç, to Bøg na pewno
by nam jå wskaza¬. W Biblii jednak tego nie znajdziemy. Co wi∑cej
wszelkie kulty i czczenie przedmiotøw w religiach Biblia nazywa
ba¬wochwalstwem, odst∑pstwem i czarami. W ba¬wochwalstwie
miejsce niewidzialnego, prawdziwego Boga zajmujå widzialne
wyobra†enia w ludzkiej lub zwierz∑cej postaci, a tak†e cia¬a nie-
bieskie (Pwt 4,16-19). Bøg nie chce oddaç swojej chwa¬y †adnym
bo†kom (Iz 42,8), dlatego pot∑pia ka†de ba¬wochwalstwo:

„Nie b∑dziecie czynili sobie ba¬wanøw ani stawiali sobie podo-
bizny rzeΩbionej, ani kamiennych pomnikøw, ani te† umie-
szczali kamiennych obrazøw w ziemi waszej, by im si∑ k¬aniaç;
gdy† Ja, Pan, jestem Bogiem waszym“ (Kp¬ 26,1).

W Ksi∑dze Izajasza (41,29) wszystkie religijne wysi¬ki zosta¬y na-
pi∑tnowane jako daremne:

„Oto oni wszyscy så niczym, ich uczynki to marno∂ç, ich ba¬-
wany to pusty wiatr.“

Thomas Schirrmacher trafnie ujmuje biblijny punkt widzenia na
ten temat [S2, 28] piszåc: „Wed¬ug Biblii wszystkie religie så a –
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teistyczne, gdy† ich bogowie så jedynie wymys¬ami i w rzeczywis-
to∂ci nie istniejå“.

Przyk¬adem tajemnicy intymnej wspølnoty mi∑dzy Panem Jezusem
a Ko∂cio¬em w Nowym Testamencie (Ef 5,23-25) jest ma¬†eµstwo.
Wypaczenie stosunku ma¬†eµskiego jest okre∂lane jako cudzo¬øst-
wo, niegodziwo∂ç (Ez 23,27) i wszeteczeµstwo (Oz 5,4; Ap 17,5).
Czy w takim razie wszystkie te drogi z ich ba¬wochwalstwem mo-
gå prowadziç do nieba? W Pi∂mie ¤wi∑tym grzech ba¬wochwalst-
wa jest wymieniany po∂rød tych, ktøre wy¬åczajå z Krølestwa
Bo†ego:

„Albo czy nie wiecie, †e niesprawiedliwi Krølestwa Bo†ego nie

odziedziczå? Nie ¬udΩcie si∑! Ani wszetecznicy, ani ba¬woch-

walcy, ani cudzo¬o†nicy, ani rozpustnicy …Krølestwa Bo†ego
nie odziedziczå“ (1 Kor 6,9-10).

„Jawne så za∂ uczynki cia¬a…ba¬wochwalstwo, czary…ci,
ktørzy te rzeczy czyniå, Krølestwa Bo†ego nie odziedziczå“ (Ga
5,19-21).

„Na zewnåtrz så…czarownicy… i ba¬wochwalcy“ (Ap 22,15).

„Udzia¬em za∂ bojaΩliwych i…czarownikøw, i ba¬wochwalcøw…
b∑dzie jezioro p¬onåce ogniem i siarkå. To jest ∂mierç druga.“
(Ap 21,8)

„I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt ..., tylko ci,
ktørzy så zapisani w ksi∑dze †ywota Baranka.“ (Ap 21,27)

Wszystkie religie så wi∑c jedynie po¬yskujåcymi fatamorganami na
pustyni zagubionej ludzko∂ci. Spragnionemu nie pomo†e iluzja
Ωrød¬a wody. Podobnie idea tolerancji wobec wszelkich wytworøw
ludzkiej fantazji prowadzi na zatracenie: „Niejedna droga zda si∑
cz¬owiekowi prosta, lecz w koµcu prowadzi do ∂mierci“ (Prz
14,12). Dlaczego ludzie tak cz∑sto wybierajå niew¬a∂ciwe drogi?
Peter Bamm odpowiadajåc na to pytanie napisa¬ [B1]: „Ludzie ko-
chajå modliç si∑ do tego, co ich gubi.“

Z kolei Lutz v. Padberg podsumowuje zjawisko religii piszåc [P2, 44]:
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„Z biblijnego punktu widzenia b¬∑dnå naukå jest przypisywanie
innym religiom ‚wyjåtkowej drogi zbawienia‘, gdy† så one z
gruntu antychrze∂cijaµskie. Bunt cz¬owieka wobec przypisanej
mu pozycji bycia w¬a∂nie cz¬owiekiem, a nie røwnym Bogu
nadcz¬owiekiem (por. Rdz 3,22), prowadzi do degeneracji bib-
lijnego obrazu Boga i cz¬owieka. Cz¬owiek nie chce uznaç
pochodzåcej od Stwørcy prawdy i dlatego niejako odwraca
przebieg stworzenia, degeneruje go, w dos¬ownym tego s¬owa
znaczeniu. Nie chce ju† byç podobnym Bogu, lecz czyni Boga
na swoje, ludzkie podobieµstwo. Tak te† powstaje religia, ktøra
zawiera niektøre elementy chrze∂cijaµstwa tylko dlatego, gdy†
jej za¬o†enie poprzedza wymieniona przez Paw¬a ‚wiedza o
Bogu‘, ktørå ka†dy cz¬owiek posiada w swojej ∂wiadomo∂ci
(Rz 1,19).“

Nale†y zatem stwierdziç, †e w ∂wietle Biblii wszystkie religie,
niezale†nie od tego jak si∑ mi∑dzy sobå rø†niå (patrz definicja D1,
rozdz. 4.2) okazujå si∑ byç w kwestii ratunku przed wiecznå ∂mier-
ciå, czym∂ w rodzaju perpetuum mobile. Cz¬owiek przy technicz-
nym perpetuum mobile prøbujåc pokonaç prawo zachowania
energii1 chcia¬ zrobiç co∂, co nie jest mo†liwe. Z takim samym
po∂wi∑ceniem czasu i wysi¬ku jak perpetuum-mobili∂ci prøbuje on
pokonaç Ewangeli∑. To, czy robi to ∂wiadomie, czy te† nie, nie gra
tu †adnej roli; jest to tak samo skazane na niepowodzenie, gdy†
Jezus powiedzia¬: „nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze
mnie“ (J 14,6).

1 Prawo zachowania energii: To wa†ne prawo natury zosta¬o sformu¬owane w
1842 roku przez niemieckiego lekarza Roberta Meyera (1814 – 1879) i møwi, †e
w dostrzegalnym ∂wiecie energia nie mo†e zostaç ani stworzona ani zniszczona.
To prawo nie jest aksjomatem, lecz wynika z do∂wiadczenia, jak wszystkie prawa
natury. W ka†dym chemicznym, czy fizycznym procesie ca¬a energia systemu i
jego otoczenia, to znaczy ca¬a energia kosmosu pozostaje niezmienna. Nie mo†na
wi∑c ani energii zniszczyç, ani uzyskaç na nowo. Mo†e ona byç jedynie przemie-
niona w innå form∑ energii. Prawo zachowania energii mo†na røwnie† sfor-
mu¬owaç jako niemo†no∂ç zbudowania perpetuum mobile. Niemo†liwym jest
wybudowanie maszyny, ktøra raz wprawiona w ruch bez koµca wykonuje prac∑ i
nie potrzebuje ciåg¬ego dostarczania energii.
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5.4 Objawienie Bo†ej woli: Przykazanie mi¬o∂ci

Z obserwacji stworzenia mo†emy wnioskowaç, †e Bøg istnieje.
Przy bli†szym przyjrzeniu si∑ celowo∂ci i urzeczywistnionemu
bogactwu pomys¬øw w dzie¬ach stworzenia mo†na doj∂ç do prze-
konania, †e Bøg posiada ogromnå mådro∂ç i moc. Innych cech
charakterystycznych Boga nie dostrze†emy w naturze. W takim
razie jeste∂my skazani na sprawdzenie, czy øw Bøg nie pozostawi¬
nam jakiego∂ dodatkowego Ωrød¬a informacji o sobie. W istocie ist-
nieje takie Ωrød¬o informacji o Bogu. Jest nim Pismo ¤wi∑te jako
objawione S¬owo Boga. Jest to jedyne, dane nam przez Boga,
pisemne Ωrød¬o informacji, ktøre posiada Jego prawa autorskie
(2 P 1,20-21; 2 Tm 3,16). Ryc. 14 pokazuje, jak ∂wi∑ty Bøg sam
przerzuci¬ most ponad przepa∂ciå dzielåcå Go od grzesznego
cz¬owieka. S¬owo Bo†e odpowiada na wszystkie wa†ne pytania
dotyczåce Boga i cz¬owieka. Tutaj – i tylko tutaj – dowiemy si∑
prawdy o tym, skåd pochodzimy, po co †yjemy i dokåd zmierza-
my. Bo†a odpowiedΩ osiåga swøj punkt kulminacyjny w Ewangelii
Jezusa Chrystusa. Ludzkie odpowiedzi majåce form∑ religii så
przeciwieµstwem Ewangelii. ˝adna religia nie ma tak du†ego
zasi∑gu, aby møc pokonaç przepa∂ç mi∑dzy Bogiem a cz¬owie-
kiem. Na ryc. 14 przez rø†ne kierunki strza¬ek zosta¬a przedsta-
wiona rø†nica mi∑dzy religiami a Ewangeliå. Bøg poinformowa¬
nas, †e jest Bogiem sprawiedliwo∂ci, ktøry nienawidzi grzechu i o
tym, †e ostatecznym wyrokiem za grzech jest – zgodna z Jego
prawem – ∂mierç wieczna. Bøg jest te† Bogiem mi¬o∂ci (1 J 4,16),
dobroci i mi¬osierdzia (Ef 2,4), Bogiem, ktøry nie chce, aby cz¬o-
wiek poszed¬ na wieczne zatracenie. Dlatego te† bardzo cz∑sto
informuje nas o swoich zamys¬ach (Oz 13,14):

„ ale ja chc∑ wyzwoliç ich z piek¬a i uratowaç od ∂mierci. O,
∂mierci chc∑ byç dla ciebie jak trucizna; o, piek¬o, chc∑ byç dla
ciebie zarazå“ (Oz 13,14 – t¬. w¬asne na podstawie t¬. M. Lutra)

„Czy rzeczywi∂cie mam upodobanie w ∂mierci bezbo†nego –
møwi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by si∑ odwrøci¬
od swoich drøg i †y¬?“ (Ez 18,23).

„(Bøg) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do pozna-
nia prawdy“ (1 Tm 2,4).
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„Przyszed¬ bowiem Syn Cz¬owieczy, aby szukaç i zbawiç to, co
zgin∑¬o“ (˚k 19,10).

Jest to jasne i wyraΩne objawienie Bo†ej woli. Poniewa† †adne lu-
dzkie ∂rodki nie så w stanie przezwyci∑†yç piek¬a, ∂mierci i diab¬a,
Bøg sprawi¬ w swojej nie dajåcej si∑ opisaç, pe¬nej po∂wi∑cenia
mi¬o∂ci, †e wyrok nad naszym grzechem zosta¬ wykonany na Krzy-
†u Golgoty. Jezus Chrystus, Syn Bo†y, wståpi¬ w miejsce oddzie-
lajåce cz¬owieka od Boga. Nikt inny nie møg¬ tego uczyniç, gdy† 

Ryc. 14: Rø†nica mi∑dzy religiami a Ewangeliå. ˇrød¬a informacji
na temat religii i Ewangelii så zupe¬nie inne.
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tylko On by¬ bez grzechu i tylko taka ofiara odpowiada¬a Bo†ej
sprawiedliwo∂ci. Cena grzechu nie mog¬a byç zap¬acona ani szta-
bami z¬ota, ani skarbami ze srebra, diamentøw, ani †adnymi ludzki-
mi czynami. Ta konieczna do zap¬acenia cena by¬a niepoj∑ta: sta-
nowi jå krew Jezusa Chrystusa! Je∂li nasz ratunek by¬by mo†liwy
røwnie† bez wydarzeµ na Golgocie, to Bøg z pewno∂ciå wybra¬by
inne rozwiåzanie. Je∂liby tylko istnia¬ jaki∂ inny, mniej bolesny
sposøb, Bøg nie ofiarowa¬by swego ukochanego Syna (Mt 3,17).
Po tym mo†emy poznaç, †e nie ma religii, ktøra zaståpi¬aby Bo†y
czyn. Przez ∂mierç i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Bøg uczy-
ni¬ wszystko, co by¬o konieczne dla naszego zbawienia. Jezus od-

niøs¬ zwyci∑stwo: „Poch¬oni∑ta jest ∂mierç w zwyci∑stwie! Gdzie†
jest, o ∂mierci, zwyci∑stwo twoje? Gdzie† jest o ∂mierci †åd¬o two-
je?“ (1 Kor 15, 54-55).

W jakich okoliczno∂ciach bardziej doceniliby∂my mi¬o∂ç Bo†å do
ludzi: czy wtedy kiedy przez ofiar∑ Bo†ego Syna

– zbawienie przyj∑liby wszyscy ludzie, czy wtedy gdy
– zbawienie przyjå¬by tylko jeden cz¬owiek?

Bez wåtpienia w drugim przypadku mi¬o∂ç musi byç wi∑ksza, a
Bøg naturalnie wiedzia¬ wcze∂niej ilu ludzi przyjmie Jego ofiar∑
(Ef 1,4). Bezzel mia¬ racj∑ twierdzåc, †e mi¬o∂ç Bo†a jest tak nie-
poj∑ta, †e Bøg z¬o†y¬by na ofiar∑ swojego Syna nawet wtedy, gdy-
by wiedzia¬, †e nawrøci si∑ tylko jeden cz¬owiek. Biblia wskazuje
na to, †e ogølna liczba zbawionych jest bardzo du†a (Ap 7,9), choç
to tylko niewielka cz∑∂ç ca¬ej ludzko∂ci (Mt 7,13). Pismo møwi o
tym z du†ym zak¬opotaniem, ale nic innego z niego nie wyczy-
tamy. Wielu ewangelistøw ucieka si∑ w zwiåzku z kwestiå sto-
sunkowo niedu†ej ilo∂ci zbawionych osøb do mglistych wyja∂nieµ,
aby nie ograniczaç „mi¬o∂ci Boga“. Bo†a mi¬o∂ç jest tym wi∑ksza,
†e Bøg przeprowadzi¬ swøj plan zbawienia nie zwa†ajåc na to, †e
tylko niewielki procent ludzko∂ci przyjmie Ewangeli∑. Ze wzgl∑du
na cen∑ odkupienia, jakå by¬a ∂mierç Jezusa na krzy†u, niemo†liwe
jest podtrzymanie teorii pojednania wszystkich.

Zamys¬ mi¬o∂ci, czyn mi¬o∂ci i powiåzanie naszego wiecznego
miejsca pobytu z osobistå decyzjå co do Jezusa Chrystusa zosta¬y
streszczone w Ewangelii Jana 3,16. Dlatego te† C. H. Spurgeon na-
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zwa¬ ten werset Gwiazdå Polarnå Biblii: „Albowiem tak Bøg umi-
¬owa¬ ∂wiat, †e Syna swego jednorodzonego da¬, aby ka†dy, kto weµ
wierzy, nie zginå¬ ale mia¬ †ywot wieczny.“ W zwiåzku z tym obok
linii ∂mierci na ryc. 13 przedstawiona zosta¬a røwnie† linia †ycia,
ktørå Bøg sam stworzy¬. Powstaje pytanie, czy istnieje wi∑cej linii
†ycia, ktøre ostatecznie w jaki∂ sposøb prowadzå do Boga, czy te†
mo†e jest tylko jedna droga? Aby uwolniç t∑ kwesti∑ od ludzkich
spekulacji i pobo†no-†yczeniowego sposobu my∂lenia powinni∂my
odwo¬aç si∑ do tego, co sam Bøg møwi na ten temat.

5.5 Zbawcza droga do †ycia: 

Droga bez drøg pobocznych

Biblia po∂wiadcza, †e droga zbawienia, ktørå wyjedna¬ nam Jezus
jest jedynå drogå prowadzåcå do †ycia. Mo†na jå pokonaç tylko
przez wiar∑ i w zwiåzku z tym wszystkie inne, wymy∂lone przez
cz¬owieka koncepcje zbawienia så b¬∑dnymi drogami prowadzåcy-
mi na zatracenie. Kwestia uzyskania zbawienia wy¬åcznie przez
Jezusa nieustannie porusza¬a ludzkie umys¬y, co doprowadzi¬o do
powstania nast∑pujåcych zarzutøw:

– Ludzie wyznajåcy inne religie så przecie† røwnie szczerzy.
Szczerze sk¬adajå swoje modlitwy i ofiary i mocno polegajå na
swoich religiach. Przecie† Bøg musi dostrzegaç røwnie† i to.
Je∂li Bøg jest Bogiem mi¬o∂ci, czy† tego nie uzna?

– Staramy si∑ o porozumienie mi∑dzy religiami i jeste∂my zdania,
jak to powiedzia¬ ju† Fryderyk Wielki (1712 – 1786), †e „ka†dy
powinien osiågnåç †ycie wieczne na swøj w¬asny sposøb.“
Ewangelia za∂ jest bardzo nietolerancyjna skoro odrzuca inne
drogi i ro∂ci sobie prawo do wy¬åczno∂ci.

Te i podobne sposoby my∂lenia så ludzkimi wymys¬ami, choç nie
mo†na im odmøwiç dobrej woli. W tej kwestii nie jest jednak istot-
na dobra wola, ale znajomo∂ç rzeczy. Mo†emy to zobrazowaç na
przyk¬adzie pacjenta, ktøry idzie z bølem brzucha do lekarza.
Lekarz stwierdza, †e jest to zapalenie wyrostka robaczkowego i
zaleca operacj∑ jako jedyny sposøb wyleczenia. Co powiedzieli-
by∂my na propozycj∑ pacjenta, aby lekarz zapisa¬ inne ∂rodki takie
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jak herbatk∑ rumiankowå, trzy dni urlopu wypoczynkowego lub
dok¬adny masa† brzucha? Czy odrzucenie pomys¬øw pacjenta nie
jest brakiem tolerancji – ma on przecie† na uwadze swoje dobro.
Bez operacji pacjent nieuchronnie umrze, je∂li nawet w swej dobrej
wierze b∑dzie pi¬ herbatk∑ rumiankowå. Aby uratowaç †ycie po-
mo†e tu jedynie przepisana przez lekarza i wynikajåca z jego
znajomo∂ci rzeczy operacja. Podobnie jest z Bogiem. Bøg jest
jedynym znawcå w kwestii grzechu. Jako Pan i lekarz informuje
nas, †e jest tylko jedno jedyne lekarstwo, a mianowicie Ewangelia
Jezusa Chrystusa. Potwierdzenie wy¬åczno∂ci Ewangelii wielokrot-
nie znajdziemy w Pi∂mie ¤wi∑tym:

„Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprøcz mnie nie ma wybawi-
ciela“ (Iz 43,11).

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, b∑dzie zbawiony, ale kto
nie uwierzy, b∑dzie pot∑piony“ (Mk 16,16).

„Kto wierzy w Syna (Bo†ego), ma †ywot wieczny, kto za∂ nie
s¬ucha Syna (Bo†ego), nie ujrzy †ywota (wiecznego), lecz gniew
Bo†y ciå†y na nim“ (J 3,36).

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma †adnego

innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez ktøre mog-
liby∂my byç zbawieni“ (Dz 4,12).

„Kto ma Syna (Bo†ego), ma †ywot (wieczny); kto nie ma Syna
Bo†ego, nie ma †ywota (wiecznego)“ (1 J 5,12).

„Ja jestem droga i prawda, i †ywot, nikt nie przychodzi do Ojca,
jak tylko przeze mnie“ (J 14,6).

„Albowiem fundamentu innego nikt nie mo†e za¬o†yç oprøcz
tego, ktøry jest za¬o†ony, a ktørym jest Jezus Chrystus“ (1 Kor
3,11).

Gdyby∂my w obliczu tych precyzyjnych i jednoznacznych wypo-
wiedzi g¬osili inne drogi zbawienia, byliby∂my przed Bogiem win-
ni. Prawo wy¬åczno∂ci Jezusa jest konsekwencjå pierwszego przy-
kazania w Starym Testamencie (Wj 20,2-3). Bøg wyraΩnie møwi
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nam w swoim S¬owie, †e jest tylko jedna, jedyna droga prowa-
dzåca do †ycia. Poniewa† chodzi tu o †ycie wieczne, ogromnå
g¬upotå by¬oby rozglådaç si∑ za szerokå drogå, ktørå idå wszyscy.
BådΩmy wi∑c wdzi∑czni za t∑ propozycj∑ darowanej nam szansy i
w pos¬uszeµstwie i wierze obierzmy t∑ w¬a∂nie drog∑.

5.6 Droga †ycia: Bo†e polecenie

Bøg wyrazi¬ ch∑ç pomocy nam w dotarciu do †ycia wiecznego.
Wieczne †ycie, czy te† wieczna ∂mierç zale†å od naszej decyzji, ale
Bøg niczego tak sobie nie †yczy jak tego, by∂my wybrali †ycie:
„Po¬o†y¬em dzi∂ przed tobå (wieczne) †ycie i (wiecznå) ∂mierç,
b¬ogos¬awieµstwo i przekleµstwo. Wybierz przeto †ycie, aby∂ †y¬“
(Pwt 30,19). Krøtko møwiåc chodzi tu o niebo i piek¬o. Powo¬anie
do †ycia wiecznego jest „∂wi∑tym powo¬aniem“ (2 Tm 1,9) i zale-
canym rozkazem: „uchwyç si∑ †ywota wiecznego, do ktørego te†
zosta¬e∂ powo¬any“ (2 Tm 6,12). Z tym poleceniem wys¬a¬ Bøg
swego Syna na ∂wiat: „Ojciec, ktøry mnie pos¬a¬, On mi rozkaza¬,
co mam powiedzieç i co mam møwiç… przykazanie jego jest
†ywotem wiecznym“ (J 12,49-50). O powo¬aniu tym Heinrich Kem-
ner pisze [K3, 11]: „Kiedy Bøg powo¬uje to porusza si∑ membrana
serca, a nie rozumu.“ Wo¬anie Boga powinno byç dla nas nieod-
wo¬alnå kartå powo¬ania gdy† w gr∑ wchodzi tu wieczno∂ç. Je∂li
cz¬owiek podejmie b¬∑dnå decyzj∑, zaprzepa∂ci swojå wieczno∂ç,
gdy† nie b∑dzie ju† mo†liwo∂ci obrania innej drogi. Co cz¬owiek
odrzuci w sekundzie, tego nie odzyska w wieczno∂ci. Czy wszyscy
ludzie podå†ajå za tym pe¬nym mi¬o∂ci przykazaniem Boga? W
Ewangelii Jana 3,19 mo†emy przeczytaç smutny opis sytuacji na
temat decyzji wi∑kszo∂ci ludzi: „ludzie bardziej umi¬owali ciem-
no∂ç ni† ∂wiat¬o∂ç“ (t¬. w¬asne na podst. t¬. M. Lutra). Tym bardziej
poruszajåce jest wo¬anie Boga: „Starajcie si∑ wej∂ç przez wåskå
bram∑!“ (˚k 13,24). Wi∑kszo∂ç ludzi jednak przechadza si∑ po linii
∂mierci (ryc. 13 na dole), ktøra prowadzi na zatracenie, ale Pan
wo¬a usilnie i powa†nie poucza: „WchodΩcie przez ciasnå bram∑;
albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, ktøra wiedzie na
zatracenie, a wielu jest takich, ktørzy przez niå wchodzå. A ciasna
jest brama i wåska droga, ktøra prowadzi do †ywota; i niewielu jest
tych, ktørzy jå znajdujå“ (Mt 7,13-14). W rozdziale 6 opiszemy jak
mo†na wej∂ç przez wåskå bram∑.
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5.7 Droga †ycia: zap¬acone na Golgocie

Bøg najbardziej zni†y¬ si∑ do nas na krzy†u Jezusa Chrystusa. Tu
wykona¬ On wyrok na grzechu. Tu odby¬a si∑ najwi∑ksza akcja
ratownicza w historii ∂wiata. Syn Boga opu∂ci¬ niebo i przyjå¬
postaç s¬ugi: „Uni†y¬ samego siebie i by¬ pos¬uszny a† do ∂mierci, i
to do ∂mierci krzy†owej“ (Flp 2,8). H. W. Beck trafnie opisuje t∑
sytuacj∑ [B2, 61]: „ To nie byle kto gra¬ na krzy†u rol∑ przegrane-
go – †eby byç na przyk¬ad uznanym przez wielu martyrologøw za
wzør m∑czeµstwa w imieniu ideologii i utopii! Nie! Ten m∑†czyz-
na na krzy†u by¬ bez cienia wåtpliwo∂ci Bogiem.“ Siedemset lat
przed tym historycznym wydarzeniem Bøg zapowiada wszystko
przez proroka Izajasza:

„Wzgardzony by¬ i opuszczony przez ludzi, må† bole∂ci, do-
∂wiadczony w cierpieniu jak ten, przed ktørym zakrywa si∑
twarz, wzgardzony tak, †e nie zwa†ali∂my na niego. Lecz on
nasze choroby nosi¬, nasze cierpienia wziå¬ na siebie. A my
mniemali∂my, †e jest zraniony, przez Boga zbity i um∑czony.
Lecz on zraniony jest za wyst∑pki nasze, starty za winy nasze.
Ukarany zosta¬ dla naszego zbawienia, a jego ranami jeste∂my
uleczeni. Wszyscy jak owce zb¬ådzili∂my, ka†dy z nas na w¬as-
nå drog∑ zboczy¬, a Pan jego dotknå¬ karå za win∑ nas wszyst-
kich“ (Iz 53,3-6).

WyraΩnie widaç tu, jak g¬∑boka jest przepa∂ç mi∑dzy Bogiem a
cz¬owiekiem, ktørå spowodowa¬ grzech. Tylko Jezus by¬ w stanie
jå pokonaç, i chwa¬a Bogu, uczyni¬ to z mi¬o∂ci do nas. Przyjmujåc
na siebie naszå kar∑ za grzech, Jezus zidentyfikowa¬ si∑ na krzy†u
z grzechem ca¬ego ∂wiata. Widzimy tu, †e nie ma mniej kosztownej
mo†liwo∂ci uwolnienia si∑ od grzechu. Na grzech nie mo†na
wynaleΩç †adnego innego ∂rodka tak jak to jest w przypadku
innych dolegliwo∂ci. Dla naszego grzechu istnieje tylko jedno

rozwiåzanie. Bøg z¬o†y¬ wszelki grzech na Jezusa stwarzajåc nam
w ten sposøb mo†liwo∂ç unikni∑cia kary. „On tego, ktøry nie zna¬
grzechu za nas grzechem uczyni¬, aby∂my w nim stali si∑ spra-
wiedliwo∂ciå Bo†å“ (2 Kor 5,21). W przeciwieµstwie do Syna
Bo†ego, nie tylko znamy grzech, ale røwnie† go pope¬niamy. Jezus
jednak sta¬ si∑ na krzy†u grzechem, oznacza to, †e zosta¬ obciå†ony
naszym grzechem i za nas ukarany. Przed Bogiem liczy si∑ jedynie
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sprawiedliwo∂ç podarowana przez krzy† Jezusa. D¬ug za grzech
zosta¬ sp¬acony na krzy†u, raz na zawsze. Tym samym Krzy† Gol-
goty jest ostatniå propozycjå Boga wobec wszystkich ludzi. Cena,
jakå Bøg za nas zap¬aci¬, by¬a niewyobra†alnie wysoka. Odda¬ On
za nas co∂ najcenniejszego: Swego syna Jezusa Chrystusa. Oku-
pem za grzech nie mog¬o byç ani z¬oto ani srebro, lecz tylko „droga
krew Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego“ (1 P 1,19).
Z powodu niepowtarzalno∂ci i oryginalno∂ci dzie¬a odkupienia
osoba Jezusa ma znaczenie kluczowe. Mo†na sprowadziç to do
krøtkiej formu¬y: „Przez TAK dla Jezusa Chrystusa zyskamy ca¬å
wieczno∂ç. Poprzez NIE lekkomy∂lnie jå utracimy. Te dwa s¬owa
decydujå o naszym losie na wieki.“ Jest tylko jedno jedyne

miejsce na tym ∂wiecie, gdzie na sådzie nie dosi∑gnie nas pot∑pie-
nie Bo†e. Znajduje si∑ ono pod krzy†em:

– Nigdzie poza nim nie ma zbawienia!
– Nigdzie poza nim nie ma mo†liwo∂ci ratunku!
– Nigdzie poza nim nie mo†emy byç b¬ogos¬awieni!

Tylko b∑dåc ∂wiadomymi naszych grzechøw mo†emy zrozumieç
donios¬o∂ç krzy†a. Tym, ktøry przekonuje nas, †e jeste∂my grzesz-
nikami (J 16,8-9) jest Duch ¤wi∑ty.

Poni†sze porøwnanie pomo†e zrozumieç zbawienne znaczenie
wydarzenia na Golgocie: Podczas suchych pør roku na sawannie w
Afryce i na preriach Ameryki dochodzi do siejåcych spustoszenia
po†arøw. Przemieszczajåcy si∑ z ogromnå pr∑dko∂ciå ogieµ poch¬a-
nia wszelkie zwierz∑ta i ludzi. Co nale†y zrobiç, kiedy widzi si∑
zbli†ajåcy si∑ s¬up ognia? Nale†y szybko samemu rozpaliç ogieµ.
Dzi∑ki temu powstaje wypalona powierzchnia pod¬o†a i kiedy ogieµ
zbli†a si∑, nale†y si∑ na niej schroniç, gdy† jest ona jedynym bez-
piecznym miejscem, w ktørym nie ma po†ywki dla ognia, a iskry
przeskakujå w pustk∑. Analogicznie mo†na stwierdziç, †e takim wy-
palonym miejscem jest krzy†, na ktørym Bøg osådzi¬ grzech. To na
nim sprawiedliwy wycierpia¬ raz na zawsze za wszystkich niespra-
wiedliwych. Golgota jest takim miejscem ucieczki. Sprawiedliwy såd
Bo†y nie dotyczy ju† grzesznika, ktøry si∑ tam schroni.

Na krzy†u:
– Jezus sta¬ si∑ biednym, aby∂my mogli staç si∑ bogaci;
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– Jezus zosta¬ pozbawiony kraju rodzinnego i da¬ nam ojczyzn∑;
– Jezus wziå¬ na siebie nasze bole∂ci, aby∂my mogli byç wolni;
– odczuwa¬ pragnienie, aby∂my nigdy nie byli spragnieni;
– wziå¬ na siebie naszå haµb∑, aby staç si∑ naszå sprawiedli-

wo∂ciå.

W przes¬aniu o krzy†u Bøg nie zaspokaja naszego rozumu, ani
naszego †yczenia widzialnych znakøw, lecz proponuje swojå zba-
wiennå moc: „Albowiem mowa o krzy†u jest g¬upstwem dla tych,
ktørzy ginå, natomiast dla nas, ktørzy dost∑pujemy zbawienia, jest
mocå Bo†å“ (1 Kor 1,18). Pod krzy†em topnieje nasza ∂wiatowa
mådro∂ç, niczym stajå si∑ ludzkie prøby ratunku przez religie i filo-
zofie. Heinrich Kemner sformu¬owa¬ to bardzo celnie: „Je∂li kto∂
pod krzy†em Chrystusa szczerze i powa†nie przyjdzie do Boga,
do∂wiadczy i dowie si∑ o Bogu w ciågu jednej minuty wi∑cej ni†
mo†e dowie∂ç jego rozumowi ca¬a nauka tego ∂wiata. Bo†a nauka
nie jest wbrew rozsådkowi, ale ponad nim.“ Na krzy†u Chrystusa
Bøg wyjedna¬ jedynå mo†liwå drog∑ ratunku i wyznaczy¬ jå na
wszystkie czasy. Nawet je∂li ta przez Boga wyznaczona droga
wydaje si∑ byç g¬upiå, to nie zmienia to faktu, †e jest ona mocå
zbawczå dla tych, ktørzy jå przyjmujå. Dwa starotestamentowe
wydarzenia pomogå nam zobaczyç t∑ wyznaczonå przez Boga
drog∑ zbawienia jako jedynå mo†liwå i jednocze∂nie udowodniå,
†e nic nie zale†y tu od naszego rozumowego wyja∂nienia.

1. Arka: W czasie zbli†ajåcego si∑ wøwczas sådu nad grzesznika-
mi, ktørym by¬ potop o ∂wiatowym zasi∑gu, Bøg zaproponowa¬
tylko jednå mo†liwå drog∑ ratunku – ark∑ Noego. Cofnijmy si∑ do
tamtych czasøw. Kiedy Noe powiedzia¬, †e poczyni¬ kroki w przy-
gotowaniu ratunku przed Bo†ym sådem, ludzie szyderczo wy∂mia-
li go. Po pierwsze nie budowa¬ on swego ogromnego statku w
porcie, lecz w pobli†u lasu. Po drugie nie przewidzia¬ w swojej
dziwnej konstrukcji wiose¬ ani †agli. Przyczyn∑, miejsce i sposøb
budowy arki wspø¬cze∂ni mu ludzie uwa†ali za ogromnå g¬upot∑.
Potem jednak nadszed¬ potop. Krytycy rozpocz∑li swoje w¬asne
akcje ratunkowe: wchodzili do ¬odzi, wspinali si∑ na drzewa i
domy, uciekali w gøry, ale nigdzie nie by¬o ratunku: „…i wygin∑¬o
wszelkie cia¬o“ (Rdz 7,21). Ratunek by¬ mo†liwy jedynie w sposøb
wskazany przez Boga. Tak te† jest z krzy†em. Tylko ta droga
prowadzi do zbawienia. Wszelkie inne drogi prowadzå do zguby.
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Pytanie, co sådzi o tym wi∑kszo∂ç ludzi, nie jest tutaj istotne. W
arce by¬o miejsca dla wielu, ale uratowanych zosta¬o zaledwie
osiem osøb. Moc krzy†a jest tak du†a, †e dzi∑ki niemu mogå byç
uratowani wszyscy. Ratunek znajdå jednak jedynie ci, ktørzy
rzeczywi∂cie „wejdå“ do tej „nowotestamentowej arki“.

2. Wywy†szony wå† (Lb 21): Izraelici po wyj∂ciu z Egiptu, pod-
czas w∑drøwki przez pustyni∑, zacz∑li buntowaç si∑ przeciwko
Bogu. W odpowiedzi na to Bøg wys¬a¬ do ich obozu jadowite w∑†e.
Przera†enie by¬o ogromne i wielu umar¬o, gdy† jad w∑†y by¬
∂miertelny. Bo†e przes¬anie ratunku dla bliskich ∂mierci by¬o bar-
dzo proste: „Zrøb sobie w∑†a i osadΩ go na drzewcu. A je∂li wå†
ukåsi cz¬owieka, a ten spojrzy na miedzianego w∑†a, pozostanie
przy †yciu“ (Lb 21,8). Innymi s¬owy: Nie patrz na ran∑ lub niebez-
pieczeµstwo, lecz patrz jedynie na wskazane przez Boga znaki.
Odtrutkå by¬o jedynie patrzenie na miedzianego w∑†a. W tym
znaku by¬ ratunek i pomoc, gdy† Bøg zagwarantowa¬ to swoim
s¬owem. Niektørzy drwili z tego i uwa†ali takie kroki za niero-
zsådne. Mieli swoje odtrutki: zimne kompresy, wypalanie ran,
wysysanie zatrutej krwi, ale †adne, oparte jedynie na rozsådku
rozwiåzania nie pomaga¬y. Inni byli pos¬uszni Bogu, patrzyli na
wskazany przez Niego znak i pozostawali przy †yciu. Dobre tysiåc
lat pøΩniej odby¬a si∑ nocna rozmowa Jezusa z Nikodemem. Jezus
wyja∂nia¬ mu, †e miedziany wå† jest odzwierciedleniem Jego
krzy†a: „I jak Moj†esz wywy†szy¬ w∑†a na pustyni, tak musi byç
wywy†szony Syn Cz¬owieczy, aby ka†dy kto weµ wierzy, nie
zginå¬, ale mia¬ †ywot wieczny“ (J 3,14-15).

Dotyczy to røwnie† nas: Powinni∂my patrzeç na krzy† Jezusa!
Tylko tam mo†na otrzymaç †ycie wieczne. Na nim zosta¬a zap¬a-
cona nale†na cena i tylko ona ma warto∂ç u Boga. Krzy† jest
znakiem ratunku wskazanym przez Boga. Heinrich Kemner pod-
kre∂la (Erw. Stimme, 8/1997): „Bo†e r∑ce na krzy†u zapraszajå
wszystkich. Do weselnego sto¬u mo†na jednak dotrzeç jedynie
wtedy, kiedy si∑ jest na tyle szczerym, aby poddaç si∑ osådowi
Boga na krzy†u Jego Syna.“
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6 Droga prowadzåca do †ycia
wiecznego. Jak na niå wkroczyç?

Bøg nie tylko stworzy¬ wszelkie warunki do uzyskania zbawienia,
ale røwnie† informuje nas dok¬adnie, w jaki sposøb mo†emy do
niego dotrzeç. Ludzki duch wynalazczy zadzia¬a¬ jednak†e i w tej
kwestii tworzåc szerokå gam∑ mo†liwo∂ci osiågni∑cia zbawienia:

– Niektørzy twierdzå, †e tylko w jednym ko∂ciele mo†na doståpiç
zbawienia i tylko ten, kto do tego ko∂cio¬a nale†y i wype¬nia
jego rytua¬y mo†e dostaç si∑ do nieba. Wed¬ug wypowiedzi
Nowego Testamentu prawdziwa wspølnota, cia¬o Chrystusa,
sk¬ada si∑ z wszystkich nowonarodzonych chrze∂cijan. Nie
ma to zwiåzku z nominalnå przynale†no∂ciå do jakiejkolwiek
wspølnoty. Oczywi∂cie ka†dy wierzåcy b∑dzie då†y¬ do tego,
aby zbieraç si∑ w miejscu swego zamieszkania z innymi chrze-
∂cijanami, ktørzy prøbujå wprowadzaç w czyn nowotestamen-
towe zasady wspølnotowe, to z kolei wymaga odwo¬ywania si∑
do Biblii!

– Cechå charakterystycznå sekt jest to, †e agitujå twierdzåc, i† tyl-
ko ich wspølnoty prowadzå do zbawienia. Niektørzy poszuku-
jåcy prawdy dajå si∑ im zwie∂ç i sådzå, †e zdob∑då niebo dzi∑ki
odpowiedniej deklaracji przyståpienia do sekty lub zalecanym
przez niå dzia¬aniom.

– Inni z kolei så zdania, †e takie dzia¬ania jak chrzest, wieczerza
Paµska, bierzmowanie czy komunia så biletami wej∂ciowymi do
nieba. Grubo si∑ jednak mylå. Nie wypowiadamy si∑ negatywnie
na temat chrztu czy wieczerzy Paµskiej, gdy† chrzest jest dla
wierzåcego krokiem pos¬uszeµstwa ustanowionym przez samego
Jezusa, a uczta wieczerna jest dla chrze∂cijaµskiej wspølnoty zaw-
sze szczegølnym wydarzeniem. Ani chrzest, ani wieczerza nie
prowadzå jednak w †adnym wypadku do uzyskania zbawienia.

– Dobre czyny så mi¬e Bogu (2 Tm 3,17; Jk 2,17), ale nie majå
mocy zbawczej (2 Tm 1,9). Pewien cz¬owiek le†åc na ¬o†u
∂mierci przywo¬a¬ do siebie ksi∑dza, aby przyjåç ostatniå komu-
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ni∑. Potem z¬o†y¬ ofiar∑ na misj∑ i sådzi¬, †e ju† nic mu nie
zagra†a odno∂nie miejsca jego wiecznego pobytu. Jest to przy-
k¬ad do∂ç popularnej opinii, jakoby wieczerza i dobre czyny
posiada¬y moc zbawczå.

Wy†ej wymienione przyk¬ady musimy zaliczyç do religii, nawet
je∂li majå zabarwienie chrze∂cijaµskie. Nie droga religii, ale droga
Ewangelii ma moc, aby nas zbawiç. Przez dok¬adnå analiz∑ biblij-
nego przes¬ania chcemy pokazaç drog∑ zbawienia wyznaczonå
przez Boga. Droga do †ycia wiecznego dla ka†dego s¬uchacza
Ewangelii zosta¬a oznaczona, zgodnie z ryc. 13, za pomocå trzech
stacji, do ktørych nie ma †adnych drøg okr∑†nych i ktøre nie majå
†adnych substytutøw. Drog∑ t∑ opisujå kluczowe s¬owa: pokuta,
nawrøcenie i nowonarodzenie. Po tym gdy cz¬owiek uzna swøj
stan zatracenia, pokuta i nawrøcenie så koniecznymi etapami
prowadzåcymi do zbawienia. Bøg odpowiada na nie prezentem
nowych narodzin. Jest wielu cz¬onkøw ko∂cio¬øw, ktørzy uwa†ajå
si∑ za chrze∂cijan, ale nigdy nie prze†yli nawrøcenia i nowonaro-
dzenia. Wed¬ug ∂wiadectwa Biblii nie så oni ludΩmi zbawionymi.
Jak wielkie b∑dzie ich rozczarowanie, kiedy Pan powie im w dniu
sådu: „Nigdy was nie zna¬em“ (Mt 7,23). Dlatego przyjrzyjmy si∑
dok¬adniej tej, wskazanej przez Pana Boga drodze zbawienia.

6.1 Pokuta: g¬∑boko si∑gajåca przemiana umys¬u

W j∑zyku potocznym s¬owo pokuta jest obecnie u†ywane g¬øwnie
w kontek∂cie nak¬adanej przez duchownego kary odmøwienia kil-
ku modlitw np. Ojcze nasz za jakie∂ przewinienie. Nowotestamen-
towe poj∑cie pokuty (grec. metanoia) oznacza g¬∑boko si∑gajåcå
przemian∑ umys¬u, radykalnå zmian∑ sposobu my∂lenia, usuni∑cie
starych poglådøw, opinii i wyobra†eµ. Ta wewn∑trzna „przemiana
umys¬u“ widoczna jest na przyk¬adzie syna marnotrawnego: „Wsta-
n∑ i pøjd∑ do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy¬em prze-
ciwko niebu i przeciwko tobie“ (˚k 15,18). Aby zrozumieç istot∑,
dzia¬anie i konieczno∂ç pokuty przyjrzymy si∑ kilku innym wypo-
wiedziom zawartym w Pi∂mie ¤wi∑tym:

Istnienie mo†liwo∂ci pokuty mo†na uzasadniç Bo†å dobrociå: „Czy†
nie wiesz, †e Bøg prowadzi ci∑ do upami∑tania?“ (Rz 2,4). Za po-
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mocå pokuty Bøg chce uratowaç nas od wiecznego zatracenia
(2 P 3,9; Mt 3,2). Do Krølestwa Bo†ego wejdzie tylko ten, kto po-
kutuje. Pokuta jest danym nam przez Boga przykazaniem (Mt 3,2;
Dz 17,30). Bøg wys¬a¬ na ten ∂wiat swojego Syna, aby przywo¬aç
grzesznikøw do pokuty (˚k 5,32). Dlatego te† swoje pierwsze
kazanie Jezus rozpoczå¬ s¬owami: „Upami∑tajcie si∑ i wierzcie
Ewangelii!“ (Mk 1,15).

Pokuta jest dla cz¬owieka aktem osobistej, wolnej decyzji (˚k
15,18). Jest ona niezb∑dnym krokiem, w celu unikni∑cia wiecznego
zatracenia: „Je†eli si∑ nie upami∑tacie, wszyscy… poginiecie“ (˚k
13,3). Bøg pragnie naszego zbawienia: „Pan … okazuje sprawiedli-
wo∂ç wzgl∑dem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginå¬, lecz chce,
aby wszyscy przyszli do upami∑tania“ (2 P 3,9). Je∂li si∑ kto∂ temu
sprzeciwia, b∑dzie musia¬ dowiedzieç si∑, †e, jak to wyrazi¬ Ludwig
Timme: „Bez pokuty i nawrøcenia nie ma ucieczki od piek¬a.“

Irlandzki pisarz C. S. Lewis opisa¬ konieczno∂ç pokuty nast∑pujåco
[L3, 18]: „Najbardziej post∑powym jest ten, kto opami∑ta si∑ pier-
wszy. Im wcze∂niej zaczn∑ na nowo rachowaç Ωle rozpocz∑te
zadanie, tym szybciej dojd∑ do rozwiåzania… Spojrzenie na dzi-
siejszy stan ∂wiata poucza do∂ç wyraΩnie, †e ludzko∂ç z pewno∂ciå
pope¬ni¬a kiedy∂ jakå∂ du†å pomy¬k∑. Jeste∂my na z¬ej drodze i
musimy si∑ opami∑taç. Opami∑tanie jest røwnie† najszybszå drogå
do post∑pu.“

Warunkiem opami∑tania jest pokuta. Jest ona odej∂ciem z szerokiej
drogi przekleµstwa i jednocze∂nie ciasnå bramå prowadzåcå do
wåskiej drogi †ycia. W pokucie przyznajemy przed Bogiem, †e
jeste∂my zgubieni, wyznajemy Panu Jezusowi Chrystusowi nasze
grzechy (1 J 1,8-9) i otrzymujemy przebaczenie wszystkich

naszych nieprawo∂ci. Pokuta jest ∂wiadomym odwrøceniem si∑ od
swojej woli ku woli Boga. Je∂li pokuta jest szczera, to prowadzi do
nawrøcenia: „Przeto upami∑tajcie si∑ i nawrøçcie si∑!“ (Dz 3,19).

6.2 Nawrøcenie: ∂wiadomy powrøt do Boga

Pokuta i nawrøcenie så bardzo ∂ci∂le ze sobå zwiåzane. Jedno za-
le†y do drugiego, gdy† nawrøcenie jest ∂wiadomym, jednorazo-
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wym powrotem do Boga. Jest o tym mowa w przypowie∂ci o synu
marnotrawnym (˚k 15) w wersie 20: „Wsta¬ i poszed¬ do ojca swe-
go. A gdy jeszcze by¬ daleko, ujrza¬ go jego ojciec, u†ali¬ si∑ i pod-
bieg¬szy rzuci¬ mu si∑ na szyj∑ i poca¬owa¬ go.“ Temu kto zdecy-
duje si∑ na jeden krok w kierunku Pana, wyjdzie On na spotkanie
czyniåc tysiåc krokøw. Powrøt do Boga jest zawsze zwiåzany z
przyj∑ciem przez Boga. Zaproszony jest ka†dy. Poniewa† nie ma
wyjåtkøw, Heinrich Kemner møg¬ powiedzieç [K2, 11]: „Mo†esz
przyj∂ç takim jakim jeste∂: z zatrutå fantazjå, zmarnowanym
†yciem, z … Mo†esz wrøciç z ‚w¬øcz∑gi‘ jak syn marnotrawny od
nieprzyjaciela twojej duszy!“.

Poniewa† jest wiele nieporozumieµ w kwestii drugiego kroku do
†ycia wiecznego, ktørym jest nawrøcenie, chcemy opisaç je za po-
mocå kilku zasadniczych pytaµ:

6.2.1 Czy nawrøcenia jest konieczne do †ycia wiecznego?

Nawrøcenie jest wed¬ug ∂wiadectwa Pisma niezb∑dnym krokiem
do opuszczenia linii ∂mierci. Ju† w Starym Testamencie czytamy:

„Lecz gdy bezbo†ny odwrøci si∑ od wszystkich swoich grze-
chøw…na pewno b∑dzie †y¬ i nie umrze“ (Ez 18,21).

„Czy rzeczywi∂cie mam upodobanie w (wiecznej!) ∂mierci bez-
bo†nego – møwi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by si∑
odwrøci¬ od swoich drøg i †y¬“ (Ez 18,23).

„Nawrøçcie si∑ wi∑c, a †yç b∑dziecie“ (Ez 18,32).

Røwnie† Pan Jezus poucza, †e bez nawrøcenia nikt nie ujrzy
Krølestwa Niebieskiego: „Zaprawd∑ powiadam wam, je∂li si∑ nie
nawrøcicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Krølestwa
Niebios“ (Mt 18,3). Nawrøcenie jest w zwiåzku z tym koniecznym
krokiem do †ycia. Kto go zaniedba, zginie ∂mierciå wiecznå.

6.2.2 Jak cz∑sto cz¬owiek nawraca si∑?

Niektørzy møwiå, †e trzeba nawracaç si∑ codziennie lub raz w roku
lub te† mo†e kilka razy w †yciu. Nast∑pstwem nawrøcenia jest
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nowonarodzenie. Jak cielesne narodziny mogå mieç miejsce tylko
raz, tak te† nawrøcenie i nowonarodzenie dzieje si∑ tylko raz w
†yciu cz¬owieka. Je∂li kto∂ w obliczu przemiany wiary os¬abnie i
dostrze†e ponownå konieczno∂ç nawrøcenia, to dzieje si∑ ono
przez „odnowione“ oddanie Panu Jezusowi. Jest to wøwczas ele-
ment pokuty, a nie nawrøcenia. To jednorazowe nawrøcenie jest z
regu¬y tak istotnym prze†yciem, †e jeste∂my w stanie stwierdziç
(˚k 15,20; 1 Tes 1,9; 1 P 2,25; Dz 26,12-18), gdzie i kiedy ten krok
∂wiadomie podj∑li∂my. Ten kto wychowa¬ si∑ w rodzinie osøb
wierzåcych, od dzieciµstwa zdobywa¬ biblijnå wiedz∑ i ogølnie
rzecz bioråc przejå¬ jå. Jednak osoba ta nie zaoszcz∑dzi sobie kroku
w¬asnego nawrøcenia, gdy† Bøg nie ma wnukøw. On ma tylko
dzieci. W tego typu przypadkach cz∑sto nawrøcenie nie jest odbier-
ane jako prze†ycie, ktøre ma widoczne, prze¬omowe skutki, ale
mimo to taka osoba mo†e z ca¬ego serca po∂wiadczyç, †e jest w¬as-
no∂ciå Chrystusa.

6.2.3 Kto musi si∑ nawrøciç?

Pytanie to jest jednym z najistotniejszych pytaµ, gdy† prowadzi do
osobistej konfrontacji. Bardzo popularnym i znanym poglådem
jest, †e nawrøciç si∑ muszå bezbo†nicy, atei∂ci, nihili∂ci, komu-
ni∂ci, spiryty∂ci, animi∂ci, ewolucjoni∂ci, rozwodnicy, wolnomu-
larze, agenci, z¬odzieje, czarownicy i mordercy. Nie muszå si∑ jed-
nak nawracaç ludzie zwiåzani z ko∂cio¬em, ksi∑†a, g¬owy ko∂cio¬a,
ewangelicy, katolicy, wolni chrze∂cijanie, bojåcy si∑ Boga itd.
Wed¬ug Biblii nawrøciç muszå si∑ wszyscy. Zarøwno ci z pier-
wszej jak i drugiej grupy. Nawet ludzie ∂wiadomie wierzåcy w
Boga muszå si∑ nawrøciç. Demony te† wierzå w Niego, i dr†å
(Jk 2,19) – majå wi∑c „∂wiadomå wiar∑“- jednak nie majå udzia¬u
w wiecznym zbawieniu.

S¬ysza¬em kiedy∂ histori∑ o ksi∑dzu, ktøry ∂wiadczy¬ przed wielo-
ma s¬uchaczami, †e skoµczy¬ studia teologiczne i kilka lat ju†
wyg¬asza¬ kazania w swoim ko∂ciele. Pewnego dnia w celu przy-
gotowania kazania czyta¬ Bibli∑. S¬owo dotkn∑¬o go, upad¬ na
kolana i powierzy¬ Panu Jezusowi ca¬e swoje †ycie. By¬a to godzi-
na jego nawrøcenia. Møwi¬, †e od tamtego momentu, jako zba-
wiony cz¬owiek, ca¬kiem inaczej wyg¬asza¬ kazania i møg¬ daç
swojemu ko∂cio¬owi chleb zamiast kamieni.
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Nawet ten, kto dozna wys¬uchania modlitwy nie jest przez to
jeszcze nawrøcony. Znany ewangelista Wilhelm Pahls opowiada¬ o
pewnym m¬odym cz¬owieku, ktøry wyp¬ynå¬ w morze. Jego matka
by¬a wierzåcå kobietå i przy po†egnaniu nakaza¬a mu: „Je∂li znaj-
dziesz si∑ w niebezpieczeµstwie, mødl si∑!“ Ów cz¬owiek ju† d¬u-
†szy czas p¬ywa¬ po oceanie. Podczas silnego falowania mia¬ co∂
do zrobienia na pok¬adzie i wypad¬ z ko¬yszåcego si∑ statku do
wzburzonego morza, tak †e nikt tego nie zauwa†y¬. Na pok¬adzie
nie by¬o nikogo, kto møg¬by mu pomøc. W niebezpieczeµstwie
wo¬a¬ do Boga i prosi¬ Go o pomoc. I wtedy wydarzy¬o si∑ co∂
niewyobra†alnego: Po kilku minutach statek zawrøci¬ i rozpocz∑to
akcj∑ poszukiwawczå. Zosta¬ znaleziony i uniknå¬ pewnej ∂mierci.
Co wywo¬a¬o akcj∑ poszukiwawczå? Ów m¬ody cz¬owiek dowie-
dzia¬ si∑, †e dok¬adnie w tej sekundzie kiedy wpad¬ do morza,
pewien marynarz patrzy¬ przez iluminator i w ten sposøb sta¬ si∑
∂wiadkiem zdarzenia. Natychmiast zameldowa¬ to kapitanowi i
rozpocz∑¬o si∑ poszukiwanie. Bøg w cudowny sposøb wys¬ucha¬
modlitwy tego m¬odego cz¬owieka pos¬ugujåc si∑ marynarzem.
Zosta¬ on uratowany przed utopieniem si∑, ale czy zosta¬ ura-
towany na wieczno∂ç? Nie! Okaza¬o si∑, †e nawrøci¬ si∑ dopiero
pøΩniej, podczas pewnej ewangelizacji i przez to otrzyma¬ †ycie
wieczne. Wys¬uchana modlitwa nienawrøconych jest wychodzåcå
nam naprzeciw ¬askå Bo†å, zach∑cajåcym nawo¬ywaniem Boga, do
pokuty i nawrøcenia: „(Czy† nie wiesz), †e dobroç Bo†a do upa-
mi∑tania prowadzi?“ (Rz 2,4 – t¬. w¬asne na podst. t¬. M. Lutra).
Wielu †o¬nierzy w obliczu zagro†enia na wojnie modli¬o si∑ do
Boga o opiek∑. Nawrøci¬o si∑ jednak tylko niewielu. Kiedy wszyst-
ko si∑ dobrze u¬o†y¬o, nie my∂leli ju† o Bogu.

Piotr od dawna podå†a¬ za Jezusem, do∂wiadczy¬ wielkich Bo†ych
czynøw i wierzy¬ w Niego, ale wciå† jeszcze nie by¬ nawrøcony.
Mimo, †e sam Jezus po∂wiadczy¬ wiar∑ Piotra, jego nawrøcenie
nie mia¬o jeszcze miejsca: „Ja za∂ prosi¬em za tobå, aby nie usta¬a
wiara twoja, a ty gdy si∑ kiedy∂ nawrøcisz, utwierdzaj braci
swoich“ (˚k 22,32). Wiara jest warunkiem nawrøcenia, gdy† jak
mo†na nawrøciç si∑ do Boga, je∂li si∑ Go w ogøle nie zna i je∂li nie
ma si∑ do Niego zaufania. Røwnie† s¬owa z Dziejøw Apostolskich
11,21 potwierdzajå te wypowiedzi: „wielka te† by¬a liczba tych,
ktørzy uwierzyli i nawrøcili si∑ do Pana“. Wiara i nawrøcenie mo-
gå byç bardzo blisko siebie czasowo. Czasami podczas ewange-
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lizacji do∂wiadczamy, jak ludzie po raz pierwszy s¬yszå g¬oszonå z
mocå natchnienia Ewangeli∑, jak w wyniku jej dzia¬ania zdoby-
wajå zaufanie i wiar∑, a potem przychodzå do duszpasterzy i
nawracajå si∑. Cz∑∂ciej jednak zdarza si∑, †e ludzie så ju† przygo-
towani dzi∑ki w¬asnemu czytaniu Biblii, przez dobre chrze∂cijaµ-
skie ksiå†ki, przez d¬u†szy kontakt z †ywo wierzåcymi chrze∂cija-
nami, przez przychodzenie na nabo†eµstwa lub grupy biblijne i
nawracajå si∑ wtedy, kiedy ca¬kowicie oddadzå swoje †ycie Panu.
Bywa te†, †e niektørzy ju† od dawna så czynni w pracy chrze∂ci-
jaµskiej i sådzå, †e så „dobrymi“ chrze∂cijanami, ale nigdy si∑ nie
nawrøcili. Kto jednak pozostaje w takim oszukiwaniu siebie, znaj-
duje si∑ na drodze do piek¬a.

Podsumujmy: Ka†dy, kto chce zobaczyç Krølestwo Bo†e, musi si∑
kiedy∂ nawrøciç. Ernst Modersohn powiedzia¬, †e „nawet najlepsze
wychowanie i najbardziej ∂wiåtobliwe sk¬onno∂ci nie czyniå
nawrøcenia zb∑dnym. Ka†dy cz¬owiek musi si∑ kiedy∂ nawrøciç,
czyli ∂wiadomie i z przekonaniem oddaç swoje serce i †ycie Panu.“
Tylko prawdziwe nawrøcenie zbawia. Jest ono niezb∑dnym kro-
kiem cz¬owieka do otrzymania †ycia wiecznego. Kto to zaniedba,
zginie ∂mierciå wiecznå.

6.2.4 Dlaczego nale†y si∑ nawrøciç?

W¬a∂nie pokazali∂my, †e nawrøcenie do Jezusa Chrystusa jest ko-
niecznym warunkiem, dostania si∑ do nieba. T∑ wa†nå s¬u†b∑
wskazywania poszukujåcemu drogi do nieba mo†e pe¬niç ka†dy,
kto sam si∑ kiedy∂ nawrøci¬. Jezus nie tylko da¬ nam „kluczowå
moc“, ale uczyni¬ nas te† za to odpowiedzialnymi.

Klucze do nieba: Pan Jezus powiedzia¬ do Piotra: „I dam ci
klucze Krølestwa Niebios“ (Mt 16,19). Dotyczy to nie tylko Piotra,
lecz ka†dego z nas. Ka†dy, kto nale†y do Jezusa, mo†e otworzyç
innemu cz¬owiekowi wrota do Krølestwa Niebieskiego. Mo†emy
pokazaç drog∑ ka†demu poszukujåcemu, umo†liwiç otrzymanie
przebaczenia ka†demu grzesznikowi: „Ktørymkolwiek grzechy
odpu∂cicie, så im odpuszczone, a ktørym zatrzymacie, så im za-
trzymane“ (J 20,23). Jeste∂my powo¬ani, aby otwieraç innym bra-
my nieba. S¬u†ba klucznika nie jest zwiåzana z †adnym urz∑dem.
Ka†dy uczeµ Jezusa ma moc otwierania bram niebios. W Ksi∑dze
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Objawienia 1,18 Jezus møwi te† o innych kluczach: „mam klucze
∂mierci i piek¬a“. Tych kluczy nie powierzy¬ On nikomu. W tej
kwestii tylko On posiada pe¬nå moc decydowania. Nie by¬oby dla
nas korzystnym, gdyby∂my posiadali røwnie† te klucze. W tym
wypadku pos¬aliby∂my siebie i innych do piek¬a. Nasze zadanie
jest w zwiåzku z tym jednoznaczne: „aby jeden prowadzi¬ drugiego
do nieba“ – jak sformu¬owa¬ to Marcin Luter.

6.2.5 Kiedy nale†y si∑ nawrøciç?

Jezus nazywa mådrymi ludzi, ktørzy zaraz po us¬yszeniu S¬owa
wprowadzajå je w czyn (Mt 7,24). Odnosi si∑ to w szczegølny
sposøb do nawrøcenia. Je∂li Dobra Nowina poruszy nasze serce, to
musimy podjåç decyzj∑. „Dzi∂, je∂li g¬os Jego us¬yszycie, nie zat-
wardzajcie serc waszych“ (Hbr 4,7). Podskarbi krølowej Etiopii
poszukujåc prawdy przyby¬ do Jerozolimy. Kupi¬ sobie zwøj Pis-
ma, ale nie rozumia¬ tre∂ci przes¬ania. Kiedy jednak Filip za po-
mocå tekstu Izajasza 53, 7-8 powiedzia¬ mu Ewangeli∑, on od razu
przyjå¬ ofert∑ zbawienia do swego serca i uwierzy¬ w Jezusa Chrys-
tusa jako Syna Bo†ego, nast∑pnie ochrzci¬ si∑ i podå†y¬ zado-
wolony swojå drogå (Dz 8,26-39). Mamy tutaj dobry przyk¬ad do
na∂ladowania. Cz¬owiek us¬ysza¬ s¬owa zbawienia i bez zw¬oki
przyjå¬ je. W Dziejach Apostolskich jest mowa o innym m∑†czyΩ-
nie, ktørego postawa jest dla nas ostrze†eniem. Cz¬owiek o imieniu
Feliks us¬ysza¬ o wierze w Jezusa Chrystusa, a tak†e inne podsta-
wowe pouczajåce wypowiedzi Biblii. Jego reakcja by¬a nast∑pujå-
ca: „Na teraz do∂ç, odejdΩ; w sposobnej chwili ka†∑ ci∑ wezwaç“
(Dz 24,25). Nie ma w Biblii mowy o tym, †e wezwa¬ Paw¬a
ponownie, aby si∑ nawrøciç. Feliks prawdopodobnie zaprzepa∂ci¬
swojå szans∑. Podobnie jest w naszych czasach, wielu ludzi prze-
chodzi przez misyjne namioty i inne ewangelizacyjne spotkania nie
wykorzystujåc okazji do podj∑cia decyzji nawrøcenia.

Niektørzy sådzå, †e b∑då mogli nawrøciç si∑ na krøtko przed
∂mierciå. Rzadko jednak zdarza si∑ sytuacja, kiedy spotyka nas
¬aska w ostatnim momencie naszego †ycia, jak to spotka¬o ¬otra na
krzy†u, ktøry w ostatniej minucie zawo¬a¬ do Pana i ktørego udzia-
¬em sta¬o si∑ zbawienie. Nie mo†emy manipulowaç momentem
nawrøcenia tak, jak by∂my tego chcieli. Mo†emy si∑ nawrøciç
tylko wtedy, kiedy Bøg nas powo¬a. Bezzel ostrzega¬ [K2, 11]:
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„Owo dzisiaj ¬aski w Jezusie jest niewyczerpane w swojej mocy
przebaczenia, ale posiada ono swojå niepowtarzalnå sekund∑.“ W
obliczu bliskiego koµca, du†ego os¬abienia, silnego bølu, wysokiej
goråczki, czy te† nawet w obliczu nag¬ej ∂mierci perspektywa ta si∑
zatraca.

Znany ksiådz Wilhelm Busch relacjonowa¬ pewne pobudzajåce do
my∂lenia zdarzenie, tutaj podane w skrøconej formie [B5, 25-28]:

W ∂rodku nocy obudzi¬ mnie telefon: umierajåcy potrzebuje ksi∑-
dza. ¤piesznie podå†am do szpitala. W ¬ø†ku zastaj∑ m¬odego
m∑†czyzn∑. U jego boku siedzi zdenerwowana †ona. Kiedy spos-
trzega mnie podrywa si∑: „Ksi∑†e, prosz∑ szybko udzieliç memu
m∑†owi komunii!“ Na twarzy chorego widaç nadchodzåcå ∂mierç.
Nawet mnie nie dostrzega. Swojå modlitwå i s¬owami ¬aski chc∑
towarzyszyç mu do wieczno∂ci: „Krew Jezusa Chrystusa oczy-
szcza nas od wszelkiego grzechu…“. Chory otwiera powoli oczy.
˝ona ponownie nalega na udzielenie komunii. Na korytarzu møwi∑
do niej: „Czy sådzi pani, †e zewn∑trzna ceremonia mo†e uratowaç
od sådu Bo†ego? Je∂li pani må† zna Jezusa Chrystusa jako swojego
wybawiciela i w Niego wierzy, to jest on zbawiony, nawet je∂li te-
raz nie przyjmie komunii. Bez Jezusa natomiast, nie pomo†e nawet
komunia!“ ˝ona nieustannie jednak nalega, wi∑c poddaj∑ si∑. Po
komunii m∑†czyzna usatysfakcjonowany ponownie opada na po-
duszk∑. Opuszczam pokøj, aby ma¬†onkowie mogli si∑ po†egnaç.
Po pø¬ godzinie wracam. Cø† za zaskakujåcy widok: Naprzeciwko
siedzi w ¬ø†ku m∑†czyzna i wo¬a do nas: „Pokona¬em chorob∑.
Czuj∑ si∑ lepiej!“ Wziå¬em d¬oµ chorego: „Drogi cz¬owieku, kiedy
sta¬ pan u wrøt wieczno∂ci, przyszed¬ do pana Pan Jezus ze swojå
¬askå. Niech pan ju† nigdy Go nie opuszcza!“ Nagle na twarzy tego
m∑†czyzny pojawi¬ si∑ okropny grymas – wyglåda¬o to jak iskra
p¬omienia z piek¬a. Za∂mia¬ si∑ cynicznie i powiedzia¬: „Eee... tam,
ju† tego nie potrzebuj∑. Przecie† znowu †yj∑!“ Wstrzå∂ni∑ty wys¬u-
cha¬em tej niewiarygodnej odpowiedzi. Nie potrafi¬em wydusiç
s¬owa. I kiedy tak sta¬em, pacjent z¬apa¬ si∑ nagle za serce i …
powoli opad¬. Umar¬!

Pewien misjonarz uliczny z Hamburga sporzådzi¬ niespotykanå
statystyk∑ [L2, 81]. Jako pasterz duchowy w pewnym du†ym szpi-
talu zanotowa¬ nazwiska wszystkich tych, ktørzy z pozoru nawrø-
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cili si∑ na ¬o†u ∂mierci, a potem wyzdrowieli. Stwierdzi¬, †e u
prawie †adnego nawrøcenie nie by¬o autentyczne. By¬y to tylko
†a¬osne akty strachu. Tylko „Bo†y smutek“ (2 Kor 7,10) przynosi
prawdziwe nawrøcenie. Smutek z tego powodu, †e si∑ Boga zas-
muci¬o, prowadzi do zwrøcenia si∑ ku Niemu, a przez to do †ycia.
„Smutek ∂wiata“, czyli lament przestraszonego egocentryzmu
„powoduje natomiast ∂mierç“. Paul Le Seur przestrzegajåc przed
b¬∑dnym nastawieniem napisa¬ [L2, 81]: „Kto jednak postrzega
∂mierç jako czarodziejski ∂rodek, dzi∑ki ktøremu mo†na uzyskaç
†ycie wieczne, bez udzia¬u w¬asnej woli, ten stoi w zdecydowanej
sprzeczno∂ci z Bibliå i sprawia, †e wszelkie duszpasterstwo i ca¬e
zbawienie staje si∑ zb∑dne.“

6.2.6 Jak praktycznie wyglåda nawrøcenie?

Podczas nawrøcenia oddajemy Panu Jezusowi ca¬e nasze †ycie we
wszystkich jego dziedzinach. Powierzamy mu wszelkå moc decy-
dowania o naszym †yciu. Otrzymuje On prawo gospodarza domu
we wszystkich komnatach naszego jestestwa. Pan nikomu si∑ nie
narzuca, stoi jednak u drzwi naszych serc, puka (Ap 3,20) i czeka,
kiedy go w osobistej modlitwie zaprosimy, aby przejå¬ panowanie
nad naszym †yciem. W Ewangelii Jana 1,12 wydarzenie to zosta¬o
opisane wraz z jego skutkiem, ktørym jest stanie si∑ dzieckiem
Bo†ym: „Tym za∂, ktørzy go przyj∑li, da¬ prawo staç si∑ dzieçmi
Bo†ymi, tym, ktørzy wierzå w imi∑ Jego“. Byç mo†e czytelniku
møwisz teraz: Ju† od dawna zdaj∑ sobie spraw∑, †e powinienem si∑
nawrøciç, ale jak to praktycznie wyglåda? Za chwil∑ zostanie to
wyja∂nione, aby∂ røwnie† i ty doszed¬ do pewno∂ci zbawienia:

Przywo¬aj imi∑ Pana, to znaczy mødl si∑ do Jezusa Chrystusa. Byç
mo†e zastanawiasz si∑ teraz: jak mam si∑ modliç, przecie† jeszcze
nigdy nic do Niego nie møwi¬em? Oto przyk¬adowa modlitwa,
ktøra mo†e ci w tym pomøc:

„Panie Jezu, sta¬o si∑ dla mnie jasnym, †e z grzechami mojego
†ycia nie unikn∑ Twojego gniewu, gniewu Boga †ywego. Ty
jednak przyszed¬e∂ na ten ∂wiat, aby ratowaç zagubionych
grzesznikøw. Poprzez swojå ∂mierç na krzy†u zap¬aci¬e∂ za møj
grzech po to, abym møg¬ uniknåç kary. W tym te† pok¬adam
mojå nadziej∑. Jestem przed Tobå z moim †yciem jak z otwartå
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ksi∑gå. Ty znasz wszystkie moje b¬∑dy, ka†då z¬å reakcj∑ moje-
go serca i mojå dotychczasowå oboj∑tno∂ç w stosunku do Cie-
bie. Tak wi∑c prosz∑ Ciebie: przebacz mi moje grzechy i zabierz
ode mnie wszystko co wed¬ug Ciebie nie jest dobre. Dzi∑kuj∑
Ci, †e w¬a∂nie to czynisz. Ty jeste∂ prawdå i dlatego ufam obiet-
nicom Twojego S¬owa.

Tak wi∑c, Panie prosz∑ Ci∑, wype¬nij moje †ycie. ProwadΩ mnie
drogå, ktørå chcesz mi wskazaç przez czytanie Biblii i Twoje
dzia¬anie w moim †yciu. Wiem, †e powierzy¬em si∑ Tobie jak
dobremu pasterzowi, ktøry zawsze chce dla mnie tego, co dobre.
Dlatego chc∑ oddaç Ci wszystkie dziedziny mojego †ycia: moje
my∂li i czyny, mojå prac∑, møj czas wolny, moje plany, moich
przyjaciø¬, moje pieniådze… Daj mi si¬∑, abym møg¬ skoµczyç
z moim dotychczasowym grzesznym post∑powaniem. A je∂li w
tej, czy innej sprawie b∑d∑ jeszcze b¬ådzi¬, pozwøl rozpoznaç mi
to jako upadek i zaraz Ci to wyznaç. Zmieµ moje przyzwyczaje-
nia tak, aby si∑ Tobie podoba¬y. Zmieµ mojå postaw∑ wobec
Ciebie i innych ludzi, z ktørymi mam codziennie do czynienia.
Daj mi w stosunku do Ciebie pokorne serce i otwørz przede mnå
Bibli∑, abym w¬a∂ciwie rozumia¬ Twoje S¬owo. Chc∑ uznaç
Ciebie za mojego Pana i kroczyç za Tobå. Amen.“

Kiedy ta, lub podobnie sformu¬owana modlitwa, b∑dzie twojå szcze-
rå modlitwå wyp¬ywajåcå z serca, to staniesz si∑ dzieckiem Boga:
„Tym za∂, ktørzy go (Jezusa Chrystusa) przyj∑li da¬ prawo staç si∑
dzieçmi Bo†ymi, tym ktørzy wierzå w imi∑ Jego“ (J 1,12). Tu roz-
poczyna si∑ pe¬nia †ycia, ktørå Bøg nam obieca¬. Poza tym otrzy-
mali∂my †ycie wieczne. Ca¬e niebo uczestniczy w wydarzeniu two-
jego nawrøcenia do Jezusa Chrystusa, gdy† w Ewangelii ˚ukasza
15,10 møwi On: „Taka møwi∑ wam jest rado∂ç w∂rød anio¬øw Bo-
†ych nad jednym grzesznikiem, ktøry si∑ upami∑ta (nawrøci si∑)“.

Teraz kilka rad na dobry poczåtek chrze∂cijaµskiego †ycia:

1. Czytanie Biblii: Zacznij codziennie czytaç Bibli∑, aby dowie-
dzieç si∑ jaka jest Bo†a wola. Biblia jest jedynå przez Boga autory-
zowanå ksiå†kå. Dla nowego †ycia czytanie S¬owa Bo†ego jest
koniecznym po†ywieniem. Najlepiej zacznij od jednej z Ewangelii.
Dla poczåtkujåcych szczegølnie polecana jest Ewangelia Jana.
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2. Modlitwa: Zwracaj si∑ codziennie w modlitwie do Boga i Jezu-
sa Chrystusa. Da ci to wiele si¬y i zmieni ci∑. W modlitwie mo†esz
møwiç Bogu o troskach dnia codziennego, rado∂ciach, planach i
zamierzeniach. Dzi∑kuj Panu Jezusowi za wszystko, co ci∑ poru-
szy¬o. Dzi∑ki czytaniu Biblii i modlitwie powstaje „duchowy obieg“
(jak obieg krwi), ktøry jest wa†ny dla zdrowego †ycia w wierze.

3. Wspølnota: ZnajdΩ kontakt z innymi, ∂wiadomie wierzåcymi
chrze∂cijanami i piel∑gnuj go. Je∂li wyjmie si∑ roz†arzony w∑giel z
ognia, bardzo szybko zga∂nie. Røwnie† nasza mi¬o∂ç do Jezusa
Chrystusa ozi∑bnie, je∂li jej p¬omieµ nie b∑dzie podtrzymywany
przez wspølnot∑ z innymi wierzåcymi. Przy¬åcz si∑ wi∑c do wier-
nej prawdzie, biblijnej wspølnoty i bådΩ w niej aktywny. Dobra,
†ywa wspølnota, gdzie wierzy si∑ ca¬ej Biblii, jest nieodzownym
warunkiem dla Twojej wiary i zdrowego w niej wzrostu.

4. Pos¬uszeµstwo: Podczas czytania Biblii znajdziesz wiele po-
mocnych wskazøwek odno∂nie wszystkich dziedzin twojego †ycia
i kontaktu z Bogiem. Obracaj wszystko to, co zrozumia¬e∂ w czyn,
a do∂wiadczysz ogromnego b¬ogos¬awieµstwa. Nie mo†emy lepiej
okazaç mi¬o∂ci naszemu Panu, jak poprzez bycie Mu pos¬usznym:
„Na tym bowiem polega mi¬o∂ç ku Bogu, †e si∑ przestrzega
przykazaµ jego, a przykazania jego nie så uciå†liwe“ (1 J 5,3).

5. ¤wiadectwo: Opowiedz innym o tym, jakie znaczenie zyska¬
dla ciebie Jezus Chrystus. Wielu ludzi nie przyj∑¬o jeszcze zba-
wiennego przes¬ania Ewangelii. Potrzebujå oni naszego przyk¬adu
i ∂wiadectwa. Teraz i ty mo†esz byç wspø¬pracownikiem Boga.

Ciesz si∑ teraz, †e ∂wiadomie zwrøci¬e∂ si∑ do Jezusa Chrystusa i
†e zosta¬e∂ przez Boga przyj∑ty.

6.2.7 Jakie så nast∑pstwa nawrøcenia?

Spurgeon powiedzia¬ kiedy∂, †e „prawdziwego nawrøcenia nie da
si∑ ukryç, tak jak ∂wiat¬a w ciemnym pokoju“. Nawrøceniu to-
warzyszy zmiana †ycia, ktørå charakteryzuje radykalne zerwanie z
grzechem. Paul Humburg obrazowo sformu¬owa¬ t∑ przemian∑ za
pomocå s¬ownictwa kolejowego: „Przed naszym nawrøceniem
grzeszymy planowo, a po nawrøceniu ka†dy grzech jest dla nas
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wypadkiem kolejowym.“ Cz¬owiek nawrøcony nie †yje bezgrzesz-
nie, jak niektørzy sådzå, ale ranga grzechu radykalnie si∑ zmienia.
Owo nowe †ycie wyra†a si∑ w dalszej mierze w zmienionym sto-
sunku do †ycia. Wszystko w †yciu przyjmuje nowy porzådek, w
ktørym sprawy Krølestwa Bo†ego odgrywajå centralnå rol∑. Cz¬o-
wiek nawrøcony odczuwa g¬ød S¬owa Bo†ego i szuka wspølnoty z
innymi nawrøconymi. Jest on prowadzony przez Ducha ¤wi∑tego
(Rz 8,14) i pojawiajå si∑ w nim w sposøb widoczny owoce Ducha
(Ga 5,22). Nawrøcenie jest wi∑c kropkå koµczåcå stare †ycie i
dwukropkiem rozpoczynajåcym nowe †ycie. Nowy Testament wyra-
†a to nast∑pujåco: „Je∂li kto∂ jest w Chrystusie, nowym jest stwo-
rzeniem“ (2 Kor 5,17). Nawrøcenie powoduje dwie rzeczy: Nasze
ziemskie †ycie nabiera nowego sensu i jednocze∂nie otrzymujemy
prezent bycia dzieçmi Bo†ymi, ktøry czyni nas dziedzicami †ycia
wiecznego. Heinrich Kemner pisze o tym [K2, 44]: „Jak †yjesz, tak
umrzesz. A jak umrzesz, tak ståd odejdziesz. A dokåd odejdziesz,
tam pozostaniesz.“ Przez nowonarodzenie przypadnie nam udzia¬
bycia dzieçmi Bo†ymi, o czym b∑dzie mowa w rozdziale nast∑p-
nym.
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7 Nowonarodzenie: 
narodziny dziecka Bo†ego

Trzecim krokiem do zbawienia cz¬owieka jest nowonarodzenie
(por. ryc. 13). Schlatter s¬usznie zauwa†y¬, †e „nawrøcenie jest
ostatnim czynem starego cz¬owieka, a nowonarodzenie jest pierw-
szym do∂wiadczeniem nowego cz¬owieka.“ Nowonarodzenie jest
odpowiedziå Boga na nasze nawrøcenie. Tak jak nie przyczyni-
li∂my si∑ do naszych narodzin na ten ∂wiat, tak te† nie mamy
bezpo∂redniego wp¬ywu na nowonarodzenie w sensie duchowym.
Fakt nowonarodzenia jest nieodzownym warunkiem unikni∑cia
wiecznego pot∑pienia. Jezus usilnie g¬osi¬: „Zaprawd∑, powiadam
ci, je∂li si∑ kto nie narodzi na nowo, (to) nie mo†e ujrzeç Krølestwa
Bo†ego“ (J 3,3). Mo†emy wi∑c byç zbawieni tylko wtedy, gdy
do∂wiadczymy nowonarodzenia.

7.1 Cechy nowonarodzenia

– Så to narodziny spowodowane przez Ducha Bo†ego: „Co si∑
narodzi¬o z cia¬a, cia¬em jest, a co si∑ narodzi¬o z Ducha, du-
chem jest…Wiatr wieje, dokåd chce, i szum jego s¬yszysz, ale
nie wiesz skåd przychodzi i dokåd idzie; tak jest z ka†dym, kto
si∑ narodzi¬ z Ducha“ (J 3,6 + 8).

– Så to narodziny podarowane przez Boga: W przeciwieµstwie
do naszych naturalnych narodzin, nowonarodzenie pochodzi od
Boga, a nie od cz¬owieka.

– Så to narodziny spowodowane przez S¬owo Boga: „Jako
odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez
S¬owo Bo†e, ktøre †yje i trwa“ (1 P 1,23).

– Så to narodziny do bycia dzieckiem Boga: Poprzez naturalne
narodziny stajemy si∑ dzieçmi naszego ziemskiego ojca, po-
przez nowonarodzenie stajemy si∑ dzieçmi Ojca Niebiaµskiego.
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7.2 B¬∑dne pojmowanie nowonarodzenia

1. Nowonarodzenia nie nale†y myliç z chrztem: Je∂li chrzest
dzieci by¬by nowonarodzeniem, to w Polsce ponad 90% ludno∂ci
by¬oby dzieçmi Bo†ymi. Røwnie† Hitler, Stalin i Mussolini byliby
ludΩmi zbawionymi. Znany ewangelicki ksiådz Wilhelm Busch
stanowczo ostrzega¬ przed tak mylnym sposobem my∂lenia [B4,
141]: „…ktøre nale†y przypisaç szkodliwej nauce o chrzcie. Je∂li
ju† jakie∂ sumienie zostanie zaniepokojone; je∂li ju† jaki∂ cz¬owiek
dojdzie do wniosku, †e musi si∑ nawrøciç jak syn marnotrawny;
je∂li ju† Duch Bo†y jakie∂ serce obudzi, to jest ono od razu og¬u-
szane wie∂ciå: jeste∂ przecie† ochrzczony, wszystko jest w porzåd-
ku. A wøwczas pobudzone sumienie ponownie zasypia.“ Ta sze-
roko rozpowszechniona nauka o nowonarodzeniu w wyniku chrztu
nale†y do najci∑†szych w skutkach b¬∑dnych nauk naszych czasøw.

2. Nowonarodzenie nie jest reinkarnacjå: S¬owa Jezusa „je∂li
si∑ kto nie narodzi na nowo“ (J 3,3) Nikodem zrozumia¬ najpierw
jak narodziny fizyczne: „Jak†e si∑ mo†e cz¬owiek narodziç, gdy
jest stary? Czy† mo†e powtørnie wej∂ç do ¬ona matki swojej i
urodziç si∑?“ (J 3,4). Pod wp¬ywem nauk ezoterycznych i wschod-
nich religii wiele osøb wierzy dzisiaj w mo†liwo∂ç nowonarodze-
nia w innym ciele (reinkarnacj∑). Biblia jednak nigdzie o takim
fakcie nie pisze. Co wi∑cej poucza: „A jak postanowione jest lud-
ziom raz umrzeç, a potem såd“ (Hbr 9,27).

3. Nowonarodzenie nie dzieje si∑ na skutek chrze∂cijaµskiego

wychowania: Du†ym b¬ogos¬awieµstwem jest kiedy nasze dzieci
wyrastajå w chrze∂cijaµskiej rodzinie i w ten sposøb wcze∂nie
s¬yszå S¬owo Bo†e i poznajå biblijne sposoby post∑powania. Nie så
one jednak przez to nowonarodzone. Bøg nie ma wnuczåt, on ma
tylko dzieci, ktøre stajå si∑ nimi dzi∑ki nowonarodzeniu. Znany na
ca¬ym ∂wiecie ewangelista Billy Graham wyrazi¬ to kiedy∂ bardzo
dobitnie: „Je∂li urodzi¬e∂ si∑ w gara†u, nie znaczy to †e jeste∂
samochodem. Kiedy urodzi¬e∂ si∑ w chrze∂cijaµskiej rodzinie, to
nie jeste∂ od razu chrze∂cijaninem“.

4. Nowonarodzenie nie dzieje si∑ na skutek przynale†no∂ci

ko∂cielnej: W Biblii jest rzeczå oczywistå, †e kiedy nale†ymy do
Chrystusa to røwnie† ucz∑szczamy do wiernego prawdzie ko∂cio¬a.
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Pewien ewangelista udzieli¬ trafnej odpowiedzi na pytanie nowo-
nawrøconego cz¬owieka, czy mo†e pozostaç chrze∂cijaninem sam
dla siebie: „Mo†esz wprawdzie sprøbowaç przep¬ynåç kajakiem
Atlantyk, ale istnieje bardzo du†e prawdopodobieµstwo, †e zosta-
niesz porwany przez fale i nie osiågniesz przeciwleg¬ego brzegu.
Tak te† nie osiågniesz celu bez †ywego ko∂cio¬a.“

7.3 Nast∑pstwa nowonarodzenia

Omøwili∂my trzy decydujåce i niezb∑dne kroki prowadzåce do
zbawienia. Kto pokona¬ t∑ drog∑ w ∂wiadomym i osobistym zwrø-
ceniu si∑ do Jezusa Chrystusa, sta¬ si∑ cz¬owiekiem bogatym, czeka
go bowiem najwi∑kszy spadek, jaki tylko cz¬owiek mo†e otrzymaç.
Sp∑dzi on wieczno∂ç we wspølnocie z Bogiem, a tym nieprzemijal-
nym spadkiem jest niebo. Inaczej ni† w przypadku linii ∂mierci, w
poprzednim rozdziale na ryc. 13, ∂mierç fizyczna jest tu przej∂ciem
do †ycia. Rzeczywisto∂ç opisana w li∂cie do Filipian 1,21 dotyczy
linii †ycia: „Albowiem dla mnie †yciem jest Chrystus, a ∂mierç
zyskiem“.

Ewangelia jest najlepszå nowinå, jakå kiedykolwiek g¬oszono. Jest
to nowina o mi¬o∂ci Boga do nas, nowina rado∂ci i zbawienia. Jest
to nowina, ktøra prowadzi nas do nieba. Ten, kto w osobistym
zwrøceniu si∑ do Jezusa, naszego Pana przyjdzie w pokucie i
nawrøceniu, b∑dzie zbawiony. Ta nowina ma jeszcze inny sposøb
oddzia¬ywania. Mo†na bowiem us¬yszeç wo¬anie Boga i nie zwrø-
ciç na nie uwagi. Ten, dla kogo g¬os Boga by¬ s¬yszalny, ale go nie
przyjå¬, stanie na sådzie, przed ktørym nie uniknie kary z powodu
swoich grzechøw (Hbr 9, 27; J 3,36b). Wyrok pot∑piajåcy z powo-
du grzechu wisi nad ka†dym nie zbawionym cz¬owiekiem. Bez
zwrøcenia si∑ do Jezusa idziemy na wieczne zatracenie, nawet z
chrze∂cijaµskå tradycjå. Religia dzia¬a tylko uspakajajåco, ale nie
posiada mocy zbawczej. Je∂li Karol Marks w¬a∂nie to rozumia¬ pod
poj∑ciem religii, co do tej pory zosta¬o przedstawione, to mia¬ on
racj∑ møwiåc: „Religia jest opium dla ludu.“ Je∂li przyjmiemy
wo¬anie Boga i zwrøcimy si∑ do Jezusa, zbawienie stanie si∑ na-
szym udzia¬em, wzejdzie nam s¬oµce wieczno∂ci, przejdziemy „ze
∂mierci do †ycia“ (J 5,24). Jezus jest koµcem wszelkich religii!
Musimy wybraç mi∑dzy religiå a Ewangeliå.
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Porøwnanie: Kiedy w maju 1990 odbyli∂my ewangelizacyjnå
podrø† po W∑grzech, podczas ktørej wyg¬aszali∂my wyk¬ady, mu-
sieli∂my przejechaç przez austriacki tunel Plabutsch. Jazda ta
wydawa¬a si∑ nam niemal†e bez koµca, gdy† tunel Plabutsch nale-
†y ze swoimi 9919 metrami do najd¬u†szych tuneli ∂wiata (najd¬u-
†szy tunel w ogøle: St. Gotthard z 16,32 km). Z tunelu mo†na by¬o
wyjechaç w dwu rø†nych kierunkach, co nasun∑¬o mi nast∑pujåce
porøwnanie:

Naszå ∂mierç odbieramy wszyscy jako ciemny tunel i wiele osøb
zadaje sobie pytanie, czy ten tunel ma w ogøle jakie∂ wyj∂cie.
Røwnie† za tunelem ∂mierci jest inny „∂wiat“. Wyjdziemy na drog∑
†ycia wiecznego, albo na drog∑ wiecznej ∂mierci. Wszyscy musi-
my przebyç ten tunel, ale decyzja, w ktørym kierunku podå†ymy
zapada przed tunelem.
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8 Wiara p¬ynåca z serca: 
zbawienna lina

W poprzednim rozdziale omøwili∂my niezb∑dne kroki prowadzåce
do zbawienia: pokut∑, nawrøcenie i nowonarodzenie. Ma¬o jednak
uwagi po∂wi∑cili∂my samej wierze, mimo, †e ma ona kluczowe
znaczenie dla zbawienia. Nawrøcenie i nowonarodzenie charak-
teryzujå wydarzenia, ktøre z regu¬y dadzå si∑ potwierdziç przez
podanie miejsca i czasu; wiara za∂ jest stanem ∂wiadomo∂ci zba-
wionego cz¬owieka. Przez niå odbiera on zbawienie. C. H. Spurgeon
[S7] wyja∂ni¬ to zjawisko w sposøb obrazowy:

Dziecko i jab¬ko: Przyj∑cie Chrystusa w wierze jest bardzo pros-
tym zjawiskiem. Pewne porøwnanie mo†e pomøc to zrozumieç.
Dziecko ma dostaç od ojca jab¬ko. Ojciec trzyma jab¬ko i obiecuje
daç je dziecku, kiedy ono przyjdzie i weΩmie je. W tym przy-
k¬adzie zaufanie i przyj∑cie dotyczy wprawdzie tylko jab¬ka, ale
chodzi tu jak w przypadku wiary o porøwnywalnå zasad∑, ktøra ma
zwiåzek z wiecznym zbawieniem. Tym, czym r∑ka dziecka jest dla
jab¬ka, tym jest wiara dla dokonanego w Chrystusie zbawienia.
R∑ka dziecka nie wynosi jab¬ka, nie ulepsza go, nie musi na nie
zas¬u†yç, po prostu je przyjmuje. Tak te† potrzebna jest wiara,
aby∂my mogli przyjåç zbawienie. Ten kto tak wiar∑ pojmuje, za-
dowoli si∑ pokornym przyj∑ciem zbawienia i nie b∑dzie upiera¬ si∑
aby na nie pracowaç lub je wspø¬tworzyç. Bøg wybra¬ wiar∑ na
narz∑dzie, ktøre ¬åczy cz¬owieka z Bogiem. Je∂li cz¬owiek ufa
Bogu, to powstaje mi∑dzy Nim a nami zwiåzek, ktøry zapewnia
b¬ogos¬awieµstwo. Wiara zbawia nas, gdy† porusza do tego, aby
oddaç si∑ Bogu, i w ten sposøb prowadzi do zwiåzku z Nim. As-
pekt ten bardzo dobrze zilustruje pewne zdarzenie z przed lat:

Powy†ej wodospadu Niagara wywrøci¬a si∑ ¬ødΩ. Dwaj pasa†ero-
wie ¬odzi byli niesieni przez rzek∑ w kierunku huczåcego
wodospadu. Nagle kilku ludziom z brzegu uda¬o si∑ rzuciç rozbit-
kom lin∑. Jeden z rozbitkøw uczepi¬ si∑ liny i zosta¬ bezpiecznie
wyciågni∑ty na låd. Drugi za∂ zauwa†y¬ przep¬ywajåcy obok du†y
pieµ. Pozostawi¬ lin∑ i uczepi¬ si∑ pnia, gdy† ten z powodu swojej
wielko∂ci wydawa¬ mu si∑ bezpieczniejszy. Jednak zarøwno pieµ,
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jak i cz¬owiek poszli na dno. Nie by¬o †adnego po¬åczenia mi∑dzy
potrzebujåcym pomocy, a ratujåcymi na brzegu. Sama wielko∂ç
pnia nie przynios¬a mu ratunku. Tak te† nie b∑dzie zbawiony cz¬o-
wiek, ktøry patrzy i polega tylko na w¬asnych dzie¬ach, w¬asnych
†yciowych filozofiach lub ufa tylko wielkim religiom, gdy† nie
majå one †adnego zwiåzku z Chrystusem. Drugi z rozbitkøw
chwyci¬ cienkå, niepozornå lin∑ i znalaz¬ ratunek przed pewnå
∂mierciå. Tak te† wiara, choç mo†e wydawaç si∑ nam takå cienkå
linå, si∑ga do owego przeciwleg¬ego brzegu i znajduje si∑ w r∑kach
wielkiego Ojca. Ta rzucona do nas w Chrystusie lina, ktørej musi-
my si∑ uchwyciç, czyni nas sprawiedliwymi i niesie zbawienie od
wiecznego zatracenia. Tylko taki rodzaj sprawiedliwo∂ci obowiå-
zuje przed Bogiem, gdy† odnosi si∑ on do sprawiedliwo∂ci Bo†ej.

8.1 Rodzaje wiary

1. Zabobon: Ju† w Starym Testamencie ostrzegano przed tå „for-
må wiary“, gdy† jest ona wstr∑tna dla Boga: „Niech nie znajdzie
si∑ u ciebie taki, ktøry przeprowadza swego syna czy swojå cørk∑
przez ogieµ, ani wrø†bita, ani wieszczbiarz, ani gu∂larz, ani czaro-
dziej, ani zaklinacz, ani wywo¬ywacz duchøw, ani znachor, ani
wzywajåcy zmar¬ych. Gdy† obrzydliwo∂ciå dla Pana jest ka†dy,
kto to czyni“ (Pwt 18,10-12). Ewangelista radiowy Richard Kriese
w swojej ksiå†ce „Okultyzm w ataku“ ostrzega przez owymi prak-
tykami i demaskuje je jako dzia¬anie demoniczne [K4]: „Zabobony
w swych przerø†nych formach så bardzo cz∑sto wy∂miewane, co
jednak nie przeszkadza ich rozpowszechnianiu i rozwojowi nowej,
ofensywnej si¬y uderzenia w zrø†nicowanym systemie atakøw
mocy demonicznych…daleko powa†niej, ni† wi∑kszo∂ç przypu-
szcza, så traktowane szcz∑∂liwe i nieszcz∑∂liwe liczby i znaki: omi-
ja si∑ czarnego kota czy kominiarza i nikt nie ma nic przeciwko
talizmanom.“ Talizmany, horoskopy, wrø†enie z kart, wahade¬ka
itp. så formami zabobonu, ktøre jako wiara w herezj∑ prowadzå do
zguby.

2. Wiara w bo†ki: Biblia w wielu miejscach wskazuje na marno∂ç
pogaµskiej wiary w bo†ki i na wdzieranie si∑ jej w szeregi ludu
Bo†ego. W Izajasza 44,9-20 znajdziemy wyczerpujåcy opis istoty i
warto∂ci oddawania czci bo†kom:
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„Wytwørcy bo†køw så w ogøle niczym, a ich ulubione wytwory
så bez warto∂ci…Ktø† wytwarza bøstwa i odlewa ba¬wana, ktø-
ry na nic si∑ nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze nara†ajå si∑
na wstyd … Kowal wytwarza je pracujåc przy †arze w∑gla,
nadaje mu kszta¬t uderzeniami m¬ota i robi go za pomocå swo-
jego ramienia … Snycerz rozciåga sznur, kre∂li zarysy czer-
wonym o¬øwkiem, wycina go d¬utem, wymierza go cyrklem i
wykonuje go na podobieµstwo cz¬owieka, jako pi∑knå postaç
ludzkå, ktøra ma byç ustawiona w domu. (Inny) naråbie sobie
cedrøw lub bierze cyprys albo dåb i czeka, a† wyro∂nie najsil-
niejsze spo∂rød drzew le∂nych, sadzi jod¬∑, ktøra ro∂nie dzi∑ki
deszczom. Te s¬u†å cz¬owiekowi na opa¬, bierze je, aby si∑
ogrzaç, roznieca tak†e ogieµ, aby napiec chleba. (Z tego) robi

sobie boga i oddaje mu pok¬on, czyni z niego ba¬wana i pada
przed nim na kolana.

Po¬ow∑ jego spala w ogniu, przy drugiej jego po¬owie spo†ywa
mi∑so, piecze pieczeµ i je do syta, nadto ogrzewa si∑ przy tym i
møwi: Ej, rozgrza¬em si∑, poczu¬em ciep¬o!

A z reszty czyni sobie boga, swojego ba¬wana, przed ktørym
kl∑ka i ktøremu oddaje pok¬on, i do ktørego si∑ modli, møwiåc:
Ratuj mnie, gdy† jeste∂ moim bogiem!

Nie majå poznania ani rozumu, bo za∂lepione så ich oczy, tak
†e nie widzå, a ich serca zatwardzia¬e, tak †e nie rozumiejå. A
nikt tego nie rozwa†a i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, by
rzec: Jednå jego po¬ow∑ spali¬em w ogniu i na jego w∑glach
napiek¬em chleba, upiek¬em te† mi∑so i najad¬em si∑, a z reszty

zrobi∑ ohyd∑ i b∑d∑ kl∑ka¬ przed drewnianym klocem? … tego
zwodzi omamione serce, tak †e nie uratuje swojej duszy ani
te† nie powie: Czy to nie z¬uda, czego si∑ trzymam?“

Osåd Boga na temat wszystkich wymy∂lonych przez cz¬owieka
kultøw brzmi: „z¬udå i bez †ycia så jego odlane bo†ki. Så nico∂ciå,
dzie¬em wartym ∂miechu, ktøre w czasie swojego nawiedzenia
poginå“ (Jr 10,14-15). Nie ma w nich ratunku. Bogowie innych
religii nie zawsze så przy tym wytworami wy¬åcznie z drzewa,
kamieni lub metalu, lecz tak samo cz∑sto så czczeni jako bogowie
niewidzialni (np. w hinduizmie lub islamie, ale røwnie† w tak
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zwanych krajach chrze∂cijaµskich w formie panteizmu, teizmu,
deizmu czy antropozofii).

3. Wiara w mo†liwo∂ci: Cz∑sto w rozmowie pytamy przyjaciela:
„Czy naprawd∑ sådzisz, †e sobie z tym poradzisz?“ On odpowiada:
„Wierz∑, †e tak“. Na dodatkowe pytanie: „Ale czy jeste∂ pewien?“
pojawia si∑ odpowiedΩ: „Nie, ale wierz∑, †e dam sobie rad∑.“ W
mowie potocznej cz∑sto u†ywamy s¬owa „wierzyç“ jako wyra†enia
nadziei w obliczu niepewno∂ci. W takich przypadkach nale†a¬oby
wyraziç swojå nadziej∑ s¬owami „nie wiem, ale mam nadziej∑“ albo
„nie wiem, ale chcia¬bym“ i nie okradaç s¬owa „wierzyç“ z jego
pierwotnego znaczenia. Biblijne poj∑cie „wierzyç“ (grec. pisteuein –
byç wiernym, wierzyç, ufaç) oznacza co∂ okre∂lonego, oczywiste-
go, pewnego i opiera si∑ na zaufaniu, mimo †e obiekt wiary nie jest
widzialny: „A wiara jest pewno∂ciå tego, czego si∑ spodziewamy,
prze∂wiadczeniem o tym, czego nie widzimy“ (Hbr 11,1).

4. Wiara w jakå∂ doktryn∑: Chodzi tu jedynie o bezkrytyczne
uznawanie za prawdziwe okre∂lonych doktryn. Bardzo cz∑sto
przyjmuje si∑ za prawdziwe wszystko to, co jest opiniå, twierdze-
niem lub dogmatem ko∂cio¬a. Akceptuje si∑ wszelkie wyznania
wiary, przyswaja nawet obszernå wiedzå biblijnå, ktøra jest apro-
bowana i w †adnym wypadku nie krytykowana. Ta wiara w twier-
dzenia nie przetrwa w dobie kryzysu i nie zbawi. Luter wiedzia¬ to
z osobistego, trudnego do∂wiadczenia. Uznawanie za prawdziwe
twierdzeµ i tradycji nazwa¬ on wiarå historycznå. Powiedzia¬ o
niej, †e nikomu nie jest w stanie pomøc, †e jest „naturalnym dzie-
¬em bez ¬aski, a to mieliby nawet przekl∑ci“. Diabe¬ jest dobrym
znawcå Biblii. Swojej znajomo∂ci Biblii u†y¬ podczas kuszenia
Jezusa (Mt 4,1-11). Nowy Testament po∂wiadcza nam, †e demony
te† wierzå w doktryny: „Ty wierzysz, †e Bøg jest jeden? Dobrze
czynisz; demony røwnie† wierzå i dr†å“ (Jk 2,19). Diabe¬ zosta¬
pot∑piony (J 16,11) mimo posiadania wiedzy, †e Jezus jest Synem
Boga (Mt 4,3+6).

Na ryc. 15 widaç, †e wszystkie wymienione rodzaje wiary nale†å
do obszaru zatracenia, gdy† †adna z nich nie dysponuje mocå
zbawczå. W dalszej cz∑∂ci rozwa†aµ skupimy si∑ na wierze, ktøra
zbawia. Jest niå p¬ynåca z serca wiara w Jezusa Chrystusa.
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Ryc. 15: Rø†ne rodzaje wiary po stronie zatracenia i wiara, ktøra
zbawia przez pokut∑, nawrøcenie i nowonarodzenie.

5. P¬ynåca z serca wiara w Jezusa Chrystusa: Je∂li wiedza i uzna-
wanie za prawdziwe biblijnych wypowiedzi (wiara w doktryn∑
ko∂cio¬a) idzie w parze z osobistym zwiåzkiem z Jezusem Chrys-
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tusem (wiara z serca), to mamy wiar∑ posiadajåcå moc zbawczå:
„Albowiem sercem wierzy si∑ ku usprawiedliwieniu, a ustami
wyznaje si∑ ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Ka†dy kto w
niego wierzy, nie b∑dzie zawstydzony … Ka†dy bowiem, kto wzy-
wa imienia Paµskiego, zbawiony b∑dzie“ (Rz 10,10-13). Tego typu
wiara jest ca¬kowitym zaufaniem do Jezusa Chrystusa. Jezus sta-
wia za wzør rzymskiego setnika z Kafarnaum, gdy† ten zawierzy¬
mu we wszystkim (Mt 8,5-13). Zbawcza wiara jest oddaniem swo-
jej woli w ca¬kowitym zaufaniu. Wiara ta oddaje Bogu cze∂ç
poprzez uznanie Bo†ych warto∂ci i zwrøcenie si∑ do Boga w poku-
cie i nawrøceniu. Zbawienna wiara w Jezusa nie jest posiadaniem
jakiego∂ wyobra†eniem o Nim, lecz jest konsekwentnie zwiåzana z
Bo†ym S¬owem: „Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z
wn∑trza jego pop¬ynå rzeki wody †ywej“ (J 7,38). Kto na wypo-
wiedzi Pisma ¤wi∑tego odpowie TAK i w wierze uchwyci si∑ Jezu-
sa, ten jest zbawiony. To zbawienie przez p¬ynåcå z serca wiar∑ w
Jezusa chcemy potwierdziç kilkoma kluczowymi wypowiedziami z
Pisma:

Mk 16,16: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, b∑dzie zbawiony,
ale kto nie uwierzy, b∑dzie pot∑piony.“

J 5,24: „Zaprawd∑, zaprawd∑ powiadam wam, kto s¬ucha s¬o-
wa mego i wierzy temu, ktøry mnie pos¬a¬, ma †ywot
wieczny i nie stanie przed sådem, lecz przeszed¬ z
∂mierci do †ywota.“

J 3,16: „…aby ka†dy, kto w niego wierzy, nie zginå¬, ale
mia¬ †ywot wieczny.“

J 11,25-26: „ kto we mnie wierzy, choçby i umar¬, †yç b∑dzie. A
kto †yje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.“

J 20,31: „Te (cuda) za∂ så spisane, aby∂cie wierzyli, †e Jezus
jest Chrystusem, Synem Boga, i aby∂cie wierzåc mieli
†ywot w imieniu jego.“

Dz 13,39: „I †e w nim ka†dy, kto wierzy, bywa usprawiedli-
wiony.“

Dz 16,31: „Uwierz w Pana Jezusa, a b∑dziesz zbawiony ty i
twøj dom.“

Rz 3,22: „Ale møwi∑ tu o takiej przed Bogiem sprawiedliwo∂ci,
ktøra przychodzi przez wiar∑ w Jezusa Chrystusa do
wszystkich, ktørzy wierzå.“ (t¬. w¬asne na podst. t¬. M.
Lutra)
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Rz 3,26: „dla okazania sprawiedliwo∂ci swojej w teraΩniejszym
czasie, aby On sam by¬ sprawiedliwym i usprawiedli-
wiajåcym tego, ktøry wierzy w Jezusa .“

1 J 5,12: „Kto ma syna (Bo†ego) ma †ywot (wieczny); kto nie
ma Syna Bo†ego, nie ma †ywota.“

Powy†sze fragmenty Pisma ¤wi∑tego pokazujå wyraΩnie, †e nie

zostaniemy zbawieni przez to, †e:

– wierzymy w to, w co wierzy wi∑kszo∂ç ludzi
– w ogøle w co∂ wierzymy
– jeste∂my w co∂ powa†nie zaanga†owani

lecz przez to

– w kogo wierzymy (w Jezusa)
– co sådzimy o Jezusie (to co møwi Pismo)
– jak wierzymy w Jezusa (z ca¬ego serca).

8.2 Jezus Chrystus podstawå wiary

Tak jak ka†dy budynek potrzebuje mocnego fundamentu, tak za
podstaw∑ wiary wybra¬ Bøg Jezusa Chrystusa: „Jego to ustanowi¬
Bøg narz∑dziem przeb¬agania przez wiar∑“ (Rz 3,25). Jezus jest
jedynå drogå prowadzåcå do zbawienia. Pawe¬ powiedzia¬: „Albo-
wiem fundamentu innego nikt nie mo†e za¬o†yç, oprøcz tego, ktøry
jest za¬o†ony, a ktørym jest Jezus Chrystus“ (1 Kor 3,11). Dlatego
te† oparta na Jezusie Chrystusie wiara nie polega na ludzkiej
mådro∂ci, lecz na Bo†ej sile (Rz 1,16; 1 Kor 2,5). Wiara ta nie jest
wi∑c ani dzie¬em cz¬owieka, ani ludzkim osiågni∑ciem, lecz darem
Boga. Nawo¬ywanie do wiary jest dlatego jednocze∂nie g¬oszeniem
S¬owa Bo†ego (Rz 10,17) i ∂wiadectwem o Jezusie Chrystusie:
„Przykaza¬ nam te† (Jezus), aby∂my ludowi g¬osili i sk¬adali ∂wia-
dectwo, †e On jest ustanowionym przez Boga s∑dziå †ywych i
umar¬ych. O nim to ∂wiadczå wszyscy prorocy, i† ka†dy, kto w
niego wierzy, doståpi odpuszczenia grzechøw przez imi∑ jego“ (Dz
10, 42-43).

Osoba Jezusa jest niepowtarzalnå w ca¬ej historii ∂wiata:
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– On sam nie napisa¬ ani jednego s¬owa, tym niemniej Jego s¬owa
w Ewangeliach przet¬umaczono na tyle j∑zykøw, na ile nie prze-
t¬umaczono †adnej innej ksiå†ki w historii ∂wiata.

– Na Jego temat napisano 60 000 biografii.
– ˝adna osoba w historii ∂wiata nie ma tylu portretøw co On.
– Nowy Testament informuje o 37 cudach, ktøre uczyni¬.
– Ze wszystkich podrø†y Jezusa tylko jedna jest dobrze znana –

Jego ostatnia podrø† do Jerozolimy, czyli droga na krzy†!

8.3 Kroki wiary – †ycie w pe¬ni

Wiara nie jest czym∂ statycznym, co zamarz¬o w pokucie i
nawrøceniu, lecz czym∂ co powinno pozostaç dynamicznym i
†ywym przez ca¬e nasze †ycie. W tym miejscu nale†y przyjrzeç si∑
charakterystycznym aspektom wiary:

1. Wiara we wzro∂cie: Wciå† cudem wydaje si∑ byç, kiedy jaki∂
cz¬owiek z ca¬ego serca nawraca si∑ do Jezusa Chrystusa i znajduje
przez to wieczne zbawienie. Myli si∑ nawrøcony cz¬owiek, ktøry
sådzi: „Teraz jestem zbawiony! Wszystko jest w porzådku! Doko-
na¬em tego! Na tym mog∑ poprzestaç!“ Taka postawa by¬aby ca¬-
kowicie sprzeczna z Bibliå, gdy† je∂li przyj∑li∂my Pana Jezusa
Chrystusa przez Jego ¬ask∑, to jeste∂my jak nowonarodzone dziec-
ko. Nowonarodzony – niezale†nie od swego naturalnego wieku –
jest dzieckiem w wierze, musi wi∑c przybraç na wadze i urosnåç.
C. S. Lewis t¬umaczåc to zjawisko u†y¬ porøwnania do jajka [L3, 43]:
„Dla piskl∑cia mo†e byç drobnostkå przeistoczenie si∑ w ptaka, ale
z pewno∂ciå trudnå rzeczå by¬oby nauczyç si∑ lataç i pozostaç przy
tym jajkiem.“ Dlatego aposto¬ Pawe¬ przypomina: „Wzrastajcie
raczej w ¬asce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa“ (2 P 3,18). Wiara powinna dojrzeç do „m∑skiej dosko-
na¬o∂ci“ i do „wymiarøw pe¬ni Chrystusowej“ (Ef 4,13) tak, aby∂-
my stali ugruntowani w niej i †yciu. Nowe †ycie z Bogiem wyma-
ga odpowiedniego pokarmu: „Jako nowonarodzone niemowl∑ta za-
pragnijcie nie sfa¬szowanego duchowego mleka, aby∂cie przez nie
wzrastali ku zbawieniu“ (1 P 2,2). Røwnie† ten, kto jest ju† doj-
rza¬y w wierze potrzebuje po†ywienia: „Pokarm za∂ sta¬y jest dla
doros¬ych“ (Hbr 5,14). W Biblii znajdziemy obydwa – „mleko“ i
„pokarm sta¬y“. Kto chce rosnåç w wierze, a Bøg zaleci¬ to – musi
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staç si∑ przede wszystkim czytelnikiem Biblii. Kto tak czyni, jest
hojnie b¬ogos¬awiony. Oto niektøre ∂wiadectwa na temat lektury
Biblii: Marcin Luter: „Biblia nie jest antyczna ani nowoczesna, ona
jest wieczna.“ Manfred Hausmann: „S¬owo Bo†e zosta¬o wprawdzie
napisane przez ludzi, ale nie zosta¬o przez nich wymy∂lone. Bibli∑
nazywa si∑ ksiå†kå ksiå†ek. To w niej jest zapisana we wszelkiej jas-
no∂ci i nieomylno∂ci prawda na temat cz¬owieka, jego wspania¬o∂ci i
marno∂ci, jego szlachetno∂ci i nikczemno∂ci, jego marzeniach i
rozterkach. Przes¬anie, ktøre niesie Pismo ¤wi∑te zas¬uguje na ca¬-
kowite zaufanie, gdy† postrzega cz¬owieka realnie, zgodnie z praw-
då, pozbawiajåc go idealistycznego wyobra†enia o sobie samym.
Dla zdrowego wzrostu w Bogu, poza czytaniem Pisma potrzebna
jest røwnie† modlitwa i wspølnota z innymi wierzåcymi.

2. Wiara w pos¬uszeµstwie: Mi¬o∂ç do Jezusa Chrystusa objawia
si∑ w pos¬uszeµstwie wobec Niego. Pos¬uszeµstwo jest widocznym
owocem wiary p¬ynåcej z serca. Biblia møwi nam: „Trzeba bar-
dziej s¬uchaç Boga ni† ludzi“ (Dz 5,29). To pos¬uszeµstwo uwalnia
nas od strachu przed ludΩmi i prowadzi do „wspania¬ej wolno∂ci
dziecka Bo†ego“. Wiara i pos¬uszeµstwo så tak ∂ci∂le ze sobå po-
wiåzane, †e Pan Jezus czyni pos¬uszeµstwo warunkiem do pozna-
nia biblijnej nauki: „Nauka moja nie jest mojå, lecz tego ktøry
mnie pos¬a¬. Je∂li kto chce pe¬niç wol∑ jego, ten pozna, czy ta nau-
ka jest z Boga, czy te† ja sam møwi∑ od siebie“ (J 7,16-17). Kto nie
jest gotowy, aby byç pos¬usznym, nigdy nie do∂wiadczy wiary.
Dietrich Bonhoeffer powiedzia¬: „Tylko pos¬uszny wierzy i tylko
wierzåcy jest pos¬usznym.“ Je∂li møwimy, †e kochamy Boga, a nie
przestrzegamy Jego przykazaµ i nie ufamy Jego S¬owu, w rzeczy-
wisto∂ci k¬amiemy. Bøg sprawdza naszå mi¬o∂ç i naszå wiar∑ po
tym jak trzymamy si∑ Jego S¬owa: „Na tym bowiem polega mi¬o∂ç
ku Bogu, †e si∑ przestrzega przykazaµ jego, a przykazania jego nie
så uciå†liwe“ (1 J 5,3). W ten sposøb widzimy, †e pojawienie si∑
„teistycznego ewolucjonizmu“ [G2] jest wyrazem niepos¬uszeµ-
stwa wobec S¬owa Bo†ego.

3. Wiara w ataku i w walce: Ka†dy wierzåcy cz¬owiek, †yjåcy na
tym ∂wiecie, jest poniekåd na terenie wroga. Nasze otoczenie w
swoim sposobie my∂lenia i dzia¬aniu jest w du†ej mierze ukszta¬to-
wane przez niewiar∑, gdy† „niewielu jest wierzåcych po∂rød dzieci
ludzkich“ (Ps 12,2 – t¬. w¬asne na podst. t¬. M. Lutra). Dlatego
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wiara musi broniç si∑ w ataku: „BådΩcie trzeΩwi, czuwajcie! Prze-
ciwnik wasz diabe¬ chodzi woko¬o jak lew ryczåcy, szuka kogo by
poch¬onåç. Przeciwstawcie mu si∑ mocni w wierze“ (1 P 5,8-9).
Atak sam w sobie nie jest grzechem. Kto zniesie atak i si∑ przed
nim obroni ten b∑dzie b¬ogos¬awiony (Jk 1,12).

S¬oneczniki sprawia¬y mi od dzieciµstwa szczegølnå rado∂ç. Kiedy
przed rokiem posadzili∂my w kilku miejscach w ogrodzie s¬onecz-
niki nasun∑¬y mi one pewne porøwnanie. Niektøre z nich ros¬y w
bliskiej odleg¬o∂ci od domu, pod daszkiem, tak †e w du†ej mierze
by¬y chronione przed wiatrem. S¬oneczniki te bardzo szybko wys-
trzeli¬y w gør∑ i osiågn∑¬y, ze swoimi cienkimi ¬odygami, wyso-
ko∂ç trzech metrøw. Inne nie by¬y tak chronione i bardzo szybko
zosta¬y „zaatakowane“ przez wiatr i umocni¬y si∑ przez to silnym i
rozbudowanym korzeniem. A kiedy pewnego dnia nadszed¬ jeszcze
silniejszy wiatr, to te stojåce w pobli†u domu, „dobrze os¬oni∑te“
s¬oneczniki po¬ama¬y si∑ i poprzewraca¬y, podczas gdy te wolno
stojåce, do∂wiadczone przez „ataki“, z ¬atwo∂ciå przetrzyma¬y wiatr.
Tak samo silnå i wytrwa¬å oka†e si∑ do∂wiadczona w atakach wiara.

Przed przedstawionymi na ryc. 16 „ognistymi pociskami z¬ego“
(Ef 6,16) mo†emy obroniç si∑ tarczå wiary tak, †e nic nie b∑då nam
mog¬y zaszkodziç. Pawe¬ radzi nam: „staczaj dobry bøj wiary“
(1 Tm 6,12). Walka wiary jest inna ni† zwalczajåce si∑ ideologie.
Odbywa si∑ ona poprzez ∂wiadectwo i s¬u†b∑ w ∂wiecie i przed
tym ∂wiatem.

4. Wiara w zwyci∑stwie: Je∂li møwimy o zwyci∑stwie musimy
najpierw to zwyci∑stwo okre∂liç. Jest nim Jezus Chrystus! Jego
s¬owa na krzy†u: „Wype¬ni¬o si∑“ zasadniczo zmieni¬y sytuacj∑
∂wiata. Z¬e moce zosta¬y zwyci∑†one. Od momentu zmartwychw-
stania Jezusa „poch¬oni∑ta jest ∂mierç w zwyci∑stwie“ (1 Kor
15,54). Jezus „przez ∂mierç zniszczy¬ tego, ktøry mia¬ w¬adz∑ nad
∂mierciå, to jest diab¬a“ (Hbr 2,14 – t¬. w¬asne na podst. t¬. M.
Lutra). Oznacza to, †e ∂mierç Jezusa jest ∂mierciå ∂mierci. Zmart-
wychwstanie Jezusa jest piecz∑ciå zwyci∑stwa. Dlaczego? Dzi∑ki
pewnemu wydarzeniu z Europy mo†na to pokazaç troch∑ ja∂niej:

W roku 1815 cz¬onkowie Belle – Alliance odnie∂li zwyci∑stwo nad
Napoleonem, ktøry wcze∂niej opanowa¬ prawie ca¬å Europ∑. W
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jednym z prywatnych listøw feldmarsza¬ek Gneisenau piszåc na
temat tego zwyci∑stwa zaznaczy¬ na kopercie: „Prosz∑ zwrøciç
uwag∑ na piecz∑ç!“ Piecz∑ç ta by¬a odbiciem piecz∑ci Napoleona,
ktørå w noc bitwy znaleziono w jego zdobytym wozie. Wynika z
tego, †e zwyci∑†ony Napoleon musia¬ przypiecz∑towaç swojå
piecz∑ciå swojå przegranå.

¤mierç by¬a piecz∑ciå ciemnych mocy, znakiem w¬adzy, piecz∑ciå
diab¬a. Przez ∂mierç Jezusa i Jego jedyne w swoim rodzaju zmart-
wychwstanie ∂mierç zosta¬a pokonana. Jezus posiada odznak∑
w¬adzy. To On ma klucze do piek¬a i ∂mierci. W zwyci∑stwie
Jezusa jest zaprogramowana nasza wiara. Zwyci∑stwo to jest tak
∂ci∂le powiåzane z naszå wiarå, †e Pawe¬ napisa¬: „A je∂li Chrystus
nie zosta¬ wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna te†
wasza wiara“ (1 Kor 15,14). On jednak naprawd∑ zmartwychwsta¬,
dlatego te† wiara nasza jest zwyci∑ska. Kto∂ kiedy∂ powiedzia¬:
Je∂li jeste∂my zdrowi w wierze, jeste∂my nie do pokonania! To
zapewnienie zwyci∑stwa, ktøre nie ma uzasadnienia w nas samych,
lecz w zwiåzku z Synem Bo†ym, wypowiada do nas Jan:
„zwyci∑stwo, ktøre zwyci∑†y¬o ∂wiat, to nasza wiara“ (1 J 5,4).

5. Wiara w pewno∂ci: Wciå† spotykamy religijnych ludzi, ktørzy
twierdzå, †e nikt nie mo†e powiedzieç przed swojå ∂mierciå, czy
b∑dzie zbawiony. Jest to tym bardziej smutne, †e wiele ko∂cio¬øw
przychyla si∑ do takiego zdania. Ludzie wyznajåcy ten poglåd
starajå si∑ prowadziç †ycie bogobojne, lecz – zgodnie z owå naukå –
mimo swoich wysi¬køw, nie så pewni, czy nie trafiå do piek¬a.
Ka†dy, kto jest w zwiåzku ma¬†eµskim wie z ca¬å pewno∂ciå, †e
jest po∂lubiony. Ka†dy obywatel jest przekonany o swojej przy-
nale†no∂ci narodowej. Nielogicznym by¬oby, gdyby w najwa†niej-
szej ze wszystkich kwestii – kwestii wiecznego zbawienia – nie
by¬o takiej pewno∂ci. W rzeczywisto∂ci Bøg przywiåzuje du†å
wag∑ do tego, †eby∂my byli ∂wiadomi, †e jeste∂my Jego dzieçmi.
Dlatego aposto¬ Jan pisze: „To napisa¬em wam, ktørzy wierzycie w
imi∑ Syna Bo†ego, aby∂cie wiedzieli, †e macie †ywot wieczny“
(1 J 5,13). Je∂li dokonali∂my w naszym †yciu szczerego zwrøcenia
si∑ do Jezusa Chrystusa, to nasze zbawienie jest pewne: „Kto ma
syna, ma †ywot; kto nie ma Syna Bo†ego, nie ma (wiecznego)
†ywota“ (1 J 5,12).
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9 Czym rø†ni si∑ Ewangelia 
od religii?

Dla podsumowania zostanå zestawione tu niektøre wyraΩne rø†nice
mi∑dzy religiami a Ewangeliå uj∑te z biblijnego punktu widzenia:

1. We wszystkich religiach cz¬owiek sam z siebie prøbuje dosi∑-
gnåç Boga, ale †aden poszukujåcy nie mo†e szczerze potwierdziç:
„Znalaz¬em osobisty kontakt z Bogiem, mam pokøj w sercu, zosta-
¬y przebaczone mi moje przewinienia, mam pewno∂ç †ycia wiecz-
nego.“ W Ewangelii Jezusa Chrystusa to Bøg pierwszy wychodzi
do nas, przez krzy† pokonuje dzielåcå nas przepa∂ç grzechu i daje
nam zbawienie. Ten kto je przyjmie, mo†e za∂wiadczyç: „Albo-
wiem jestem tego pewien, †e ani ∂mierç, ani †ycie … nie zdo¬a nas
od¬åczyç od mi¬o∂ci Bo†ej“ (Rz 8,38-39).

2. Proroctwa ze Starego Testamentu o Tym, ktøry przyniesie zba-
wienie wype¬niajå si∑ w sposøb dos¬owny (np. Rdz 3,15; Lb 24,17;
Iz 11, 1-2; Iz 7,14). W †adnej religii nie wyst∑pujå tego typu prze-
powiednie, ktøre si∑ ju† wype¬ni¬y.

3. Bøg pot∑pi¬ wszystkie religie jako ba¬wochwalstwo i czary
(1 Kor 6, 9-10; Ga 5,19-21; Ap 21,8). O ludziach oddajåcych si∑
takim praktykom møwi: „Tego zawodzi omamione serce, tak †e nie
uratuje duszy swojej“ (Iz 44,20). Jedynie Jezusa uzna¬ Bøg za
wybawiciela: „Ten jest syn møj umi¬owany, ktørego sobie upodo-
ba¬em, jego s¬uchajcie“ (Mt 17,5). Podczas narodzin Jezusa anio¬
zwiastowa¬ : „Oto narodzi¬ si∑ wam zbawiciel“ (˚k 2,11).

4. Bøg po∂wiadczy¬ ofiar∑ Chrystusa wskrzeszajåc Go z martwych
(Rz 4,24-25). Jezus by¬ jedynym cz¬owiekiem, ktøry †ywy opu∂ci¬
swøj grøb, aby potem nigdy ju† nie umrzeç: „Dlaczego szukacie
†yjåcego w∂rød umar¬ych? Nie ma go tu, ale wsta¬ z martwych“
(˚k 24,5-6). Wszyscy za¬o†yciele innych religii umarli i pozostali
martwi.

5. We wszystkich religiach cz¬owiek prøbuje uwolniç si∑ dzi∑ki
swoim w¬asnym wysi¬kom, Ewangelia za∂ jest czynem Boga. Cz¬o-

96



wiek nie mo†e nic wnie∂ç do wybawienia, ktøre dokona¬o si∑ na
Golgocie: Drogo∂my bowiem wykupieni (1 Kor 6,20). Religia ma
si∑ do Ewangelii tak, jak czyn cz¬owieka do czynu Boga.

6. W †adnej z religii Bøg nie opuszcza nieba, aby ratowaç cz¬o-
wieka. W Jezusie natomiast Bøg sta¬ si∑ cz¬owiekiem: „A s¬owo
cia¬em si∑ sta¬o i zamieszka¬o w∂rød nas, i ujrzeli∂my chwa¬∑ jego,
chwa¬∑ jakå ma jedyny Syn od Ojca, pe¬nie ¬aski i prawdy“
(J 1,14).

7. Wyznawanie religii wyklucza z Krølestwa Bo†ego (Ap 21,8),
Ewangelia za∂ „jest mocå Bo†å ku zbawieniu ka†dego, kto wierzy“
(Rz 1,16).
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10 Ludzie bez Ewangelii: 
zbawieni czy zatraceni?

W poprzednich rozdzia¬ach pokazali∂my, †e zbawieni b∑då wszy-
scy ci, ktørzy przyjmå g¬oszonå im Ewangeli∑. Los pozosta¬ych,
czyli tych, ktørzy Ewangelii nie przyjmå, jest zatem jednoznaczny.
S¬owo Bo†e jest „ostrym mieczem“, ktøry oddziela zatraconych od
zbawionych. Pozostaje nam do wyja∂nienia jeszcze jedna kwestia:
Co stanie si∑ z tymi, ktørzy nigdy nie s¬yszeli Ewangelii i przez to
poszli drogå w¬asnej religii (patrz definicja D1 w rozdz. 4.2)?

Je∂li by¬aby jaka∂ nadzieja zbawienia dla pogan, to z pewno∂ciå
mogliby∂my znaleΩç tego typu wypowiedzi w Biblii, gdy† „nie
czyni Wszechmogåcy Pan nic, je†eli nie objawi¬ swojego planu“
(Am 3,7). Musimy stwierdziç, †e istnieje ca¬y szereg nauk o zba-
wieniu, ktøre nie dajå si∑ biblijnie uzasadniç i ktøre w du†ym stop-
niu wykraczajå poza opisanå w rozdzia¬ach od 5 do 8 drog∑ zba-
wienia. Cieszyliby∂my si∑, gdyby Bøg stworzy¬ jeszcze inne mo†-
liwo∂ci zbawienia, gdy† w ten sposøb mogliby∂my pocieszaç ludzi,
a nie spe¬niona misja by¬aby dla nas mniejszym ci∑†arem. W
zwiåzku z tym musimy sprawdziç czy nauki te znajdujå potwier-
dzenie w Pi∂mie ¤wi∑tym, czy te† så jedynie ludzkim wymys¬em i
czystå spekulacjå.

10.1 G¬oszenie Ewangelii w Krølestwie Umar¬ych:

pøΩniejsza szansa?

Istnieje szeroko rozpowszechnione przekonanie, ktøre twierdzi, †e
b∑dzie mia¬o miejsce jeszcze jedno g¬oszenie Ewangelii – w Krø-
lestwie Umar¬ych. Zgodnie z tym poglådem ludzie otrzymajå mo†-
liwo∂ç podj∑cia decyzji, ktørej to mo†liwo∂ci nie mieli za †ycia,
lub ktørej wøwczas nie wykorzystali. O Johannie Christoperze
Blumhardzie møwi si∑, †e jako ksiådz g¬osi¬ w zakrystii swojego
ko∂cio¬a Ewangeli∑ zmar¬ym. Dla poparcia tej nauki przytacza si∑
dwa fragmenty z Nowego Testamentu: list do Efezjan 4,8-10 i 1 list
Piotra 3,18-20. Gdyby∂my chcieli dok¬adniej zag¬∑biç si∑ w te
trudne fragmenty, to ich wyja∂nienie wykroczy¬oby poza ramy

98



poni†szych rozwa†aµ. Zainteresowanych czytelnikøw odsy¬amy do
dodatku na koµcu ksiå†ki. Tu za∂ przytoczymy kluczowå wypo-
wiedΩ z listu do Hebrajczykøw 9,27: „A jak postanowione jest
ludziom raz umrzeç, a potem såd.“ Biblia w †adnym miejscu nie
møwi o g¬oszeniu Ewangelii w Krølestwie Umar¬ych.

10.2 Pojednanie wszystkich: zbawienie bez wyjåtku?

Nauka o pojednaniu wszystkich twierdzi, †e ostatecznie wszyscy
ludzie zostanå zbawieni. Kiedy Jezus møwi, †e szeroka droga
prowadzi na zatracenie, zdecydowanie przeciwstawia si∑ nauce
g¬oszåcej, †e ka†da †yciowa droga cz¬owieka wiedzie do †ycia
wiecznego i †e nawet odrzucajåcy Boga nie ponioså wiecznych
konsekwencji. Jezus møwi o Judaszu: „Lepiej by mu by¬o, gdyby
si∑ øw cz¬owiek nie narodzi¬“ (Mt 26,24). Czy Pan powiedzia¬by
to, gdyby Judasz mia¬ przed sobå wieczno∂ç w niebie? W dok¬ad-
nym t¬umaczeniu Pan møwi do zdrajcy: „Dobrze by mu by¬o, gdy-
by si∑ øw cz¬owiek nie narodzi¬!“, ale zwolennicy ostatecznego po-
jednania t¬umaczå to nast∑pujåco: „Mi¬ym by Mu (Jezusowi!) by¬o,
gdyby si∑ øw cz¬owiek (Judasz!) nie narodzi¬“. Poprzez napisanie
du†å literå s¬owa „mu“ zosta¬ zmieniony sens wypowiedzi. Aposto¬
Jan wyraΩnie potwierdza: „Kto wierzy w Syna ma †ywot wieczny,
kto za∂ nie s¬ucha Syna, nie ujrzy †ywota, lecz gniew Bo†y ciå†y
na nim“ (J 3,36). Pan Jezus wciå† møwi o miejscach wiecznych i
zaprasza do nieba (np. Mt 7,13-14; ˚k 13,24; ˚k 14,16-24). Dobit-
nie przy tym ostrzega przed miejscem zatracenia (np. Mt 5,29-30;
Mt 7,21-23; Mt 10,28; Mt 18,8; Mk 9,47-48; ˚k 16,19-31).

Przedstawiciele nauki o pojednaniu wszystkich twierdzå, †e niespra-
wiedliwym jest karanie ludzi na wieczno∂ç, gdy† grzeszyli „tylko“
w czasie trwania swojego †ycia. Musimy jednak pami∑taç, †e nikt
nie mo†e wdawaç si∑ w spør z Bogiem (Rz 9,20). To Bøg sam
decyduje o tym, jak powa†nym jest nasz grzech w Jego oczach.
René Pache zauwa†y¬ (P1): „Upadek Adama w grzech i ukrzy†o-
wanie Chrystusa så czasowo bardzo ograniczonymi wydarzeniami,
a jednak majå nie koµczåce si∑ skutki.“

Zasadniczå rol∑ w sposobie interpretacji nauki o pojednaniu wszyst-
kich odgrywa przewarto∂ciowanie poj∑cia wieczno∂ci i sprowadze-
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nie go do czasowo ograniczonej rozpi∑to∂ci. W tek∂cie oryginal-
nym Nowego Testamentu na okre∂lenie s¬owa „wieczny“ wyst∑pu-
je s¬owo „aion“. Mimo, †e w Nowym Testamencie wyst∑pujå kon-
teksty, w ktørych s¬owa te nale†y rozumieç w sposøb ograniczony
czasowo (np. ˚k 1,70: „... jak od wiekøw zapowiedzia¬ ...“), to w
wi∑kszo∂ci przypadkøw chodzi o trwanie nie ograniczone w czasie.
René Pache (P1) stwierdza, †e s¬owo „wieczny“ zosta¬o u†yte 64
razy w stosunku do niebiaµskiej rzeczywisto∂ci (np. wiecznego
Boga, wiecznego krølestwa, wiecznego †ycia, wiecznej wspania¬o-
∂ci), a siedem razy to samo s¬owo wyst∑puje w zwiåzku z przekleµ-
stwem (np. wieczny ogieµ, wieczna kaΩµ). W Ewangelii Mateusza
25,46 Pan Jezus u†ywa tego samego przymiotnika odno∂nie wiecz-
nego †ycia i wiecznej kaΩni. W obydwu przypadkach s¬owo to
wyra†a jednakowo wieczne trwanie. Nauka o pojednaniu wszyst-
kich redukuje wieczno∂ç piek¬a do czasowo ograniczonej kary ope-
rujåc we wszystkich tego typu przypadkach poj∑ciem „eonu“ zawie-
rajåcym w sobie koniec. Chcemy wi∑c przestrzec przed obja∂nia-
niem Biblii wed¬ug tej nauki.

Nauka o pojednaniu wszystkich wydaje si∑ byç atrakcyjna, ale daje
bezpodstawnå pewno∂ç, †e ostatecznie wszyscy – niezale†nie od
wiary – zostanå zbawieni. Zdejmuje ona z chrze∂cijan obowiåzek
sk¬adania osobistego ∂wiadectwa i obni†a warto∂ç wysi¬ku ewan-
gelistøw i misjonarzy tak, jakby by¬ on zb∑dnå ofiarå. Odbiera ona
perspektywie wiecznego losu cz¬owieka jej wielkå powag∑. Biblia
møwi nam, †e wyrok sådu ostatecznego jest nieodwo¬alny i ma
charakter wieczno∂ci. Wed¬ug niej istnieje takie poj∑cie jak „za
pøΩno“! Bøg w wyniku niepos¬uszeµstwa odrzuci¬ Saula (1 Sm
15,23). Mimo, †e Saul prosi¬ o przebaczenie (1 Sm 15,24-26) Bøg
nigdy potem nie zmieni¬ swego wyroku.

Kuszenie: Ryc. 16 wyja∂nia podst∑p diab¬a, ojca k¬amstwa, oszusta
od samego poczåtku, przeciwnika, ktøry „chodzi woko¬o jak lew
ryczåcy, szukajåc kogo by poch¬onåç“ (1 P 5,8). Podstawowy wzør
kuszenia sprowadzajåcy si∑ do pytania: „Czy rzeczywi∂cie Bøg po-
wiedzia¬?“ (Rdz 3,1) nie zmieni¬ si∑ od upadku w grzech, ale rodzaj
ataku jest dopasowany indywidualnie do ka†dego cz¬owieka. Røw-
nie† Jezus zosta¬ wystawiony przez diab¬a na prøb∑. W starciu z
Jezusem prøbowa¬ on na przyk¬ad m.in. podwa†yç jego to†samo∂ç
jako Syna Bo†ego: „Je†eli jeste∂ Synem Bo†ym ...“ (Mt 4,3+6).
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Ryc. 16: Sytuacja cz¬owieka poczynajåc od stanu bezbo†no∂ci do
biblijnej wiary. Zbawienna Ewangelia jest oferowana wszystkim,
ale te† wszyscy så kuszeni s¬owami: „Czy rzeczywi∂cie Bøg powie-
dzia¬?“. Cz¬owiek ma wolno∂ç wyboru.
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Jezus opar¬ si∑ wszystkim podst∑pnym kuszeniom pos¬ugujåc si∑
S¬owem Bo†ym: „Napisane jest!“. Diabe¬ ma swoje sposoby na
zwiedzenie ka†dego cz¬owieka. Prøbuje zwie∂ç:

– wierzåcych zach∑cajåc do pozornie „∂wiåtobliwych“ praktyk,
przemawiajåc do ich naturalnego i religijnego cia¬a

– tych, ktørzy uwa†ajå siebie za zbyt ma¬o „∂wiåtobliwych“, trzy-
majåc ich na ich drodze zatracenia w odrzuceniu i kuszeniu

– pogan, wzmacniajåc ich w oddawaniu chwa¬y bo†kom
– ateistøw, w ich niewierze w Boga poprzez wspieranie odpo-

wiednich nauk (np. egzystencjonalizmu, nihilizmu, naturalizmu,
ewolucjonizmu).

Wierzåcym w Bibli∑ diabe¬ nie mo†e odebraç Biblii, dlatego sto-
suje taktyk∑ przekonywania, †e ca¬a Biblia obowiåzuje, ale zmieni-
any lub ca¬kowicie odwracany jest sens s¬owa. Ten sposøb zwo-
dzenia widaç wyraΩnie ju† na przyk¬adzie upadku w grzech. Diabe¬
nigdy nie cytuje Biblii w sposøb prawid¬owy. Bøg da¬ cz¬owiekowi
autorytet nad ca¬ym stworzeniem (Rdz 1,28-30), w¬åczajåc w to
wszystkie drzewa w ogrodzie Eden (1 Rdz 2,16). Tylko jedno
jedyne drzewo, poznania dobra i z¬a (1 Rdz 2,17) zosta¬o wyklu-
czone. Diabe¬ za∂ zmienia wypowiedΩ Boga na przeciwnie sformu-
¬owane pytanie: „Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam
je∂ç?“ (Rdz 3,1). Diabe¬ jest krytykiem Biblii par excellence i przed
tym trzeba si∑ strzec najbardziej. Schirrmacher podkre∂la [S5,
126]: „Je∂li chrze∂cijanie sådzå, †e stosunek do Biblii jest kwestiå
zb∑dnå do zbawienia, to ca¬kowicie zapominajå o tym, †e jedynie
w Pi∂mie znajdå objawione zbawienie i †e S¬owo Bo†e b∑dzie
naszym s∑dziå co do zbawienia i jego braku! Krytykowanie Biblii
jest obrazå majestatu i nie jest wa†nym, czy chodzi tu o bezpo∂red-
nie kwestionowanie jej prawdy, praktyczne przeciwdzia¬anie, czy
te† wyznaczanie „∂wiåtobliwych“ sposobøw post∑powania ogra-
niczajåcych jå, zmieniajåcych jej znaczenie lub atakujåcych. Kry-
tykowanie Biblii nie jest jakim∂ drobnym przewinieniem!“.

Krytykom Biblii diabe¬ cz∑∂ciowo lub ca¬kowicie odebra¬ Bibli∑.
Ufajå oni bardziej swoim w¬asnym teoriom ni† S¬owu Boga.
Roszczå sobie prawo do poprawiania, krytykowania, entymologi-
zowania i pozbawiania S¬owa Bo†ego mocy. Så oni niepos¬uszni
S¬owu Boga (1 Sm 15,23). Do powsta¬ych w ten sposøb idei nale†y
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na przyk¬ad ewolucja teistyczna (G2), gdzie cz¬owiek szuka swoich
przodkøw w∂rød zwierzåt. Nie uznajå oni ju† ∂mierci za zap¬at∑ za
grzech, ale za niezb∑dny czynnik ewolucji, ktøry s¬u†y wy†szemu
rozwojowi. Za odpowiednie podej∂cie do Biblii uznajå tylko meto-
d∑ historyczno-krytycznå. Centralne wydarzenia, o ktørych Biblia
møwi jako o faktach historycznych, przyporzådkowujå obszarowi
mitøw. Przyk¬adem mo†e tu byç upadek pierwszych ludzi w
grzech, pobyt Jonasza w brzuchu ryby, czy cielesne zmartwychw-
stanie Jezusa.

Dla bezbo†nych diabe¬ obni†y¬ warto∂ç Biblii do nic nie znaczåcej
ksiå†ki. Przypisujå oni jej w najlepszym wypadku najwy†ej war-
to∂ç literackå, ale zaprzeczajå jej boskiej sile oddzia¬ywania. Tak
te† si∑gajå na przyk¬ad do poglådøw teorii ewolucji i uwa†ajå, †e
znaleΩli odpowiedΩ na wszystkie poruszajåce nas pytania o pocho-
dzenie, a przez to cel i sens ∂wiata oraz †ycia. Pawe¬ møwi, †e
kusiciel za∂lepi¬ umys¬y niewierzåcych, aby im „nie ∂wieci¬o
∂wiat¬o Ewangelii o chwale Chrystusa“ (2 Kor 4,4).

Nie zewangelizowanym poganom diabe¬ proponuje szerokå gam∑
religii. Zwiåzuje ich wiarå w duchy i s¬u†bå bo†kom, tak †e ludzie
ci oddajå cze∂ç „demonom oraz ba¬wanom z¬otym i srebrnym, i
spi†owym, i kamiennym, i drewnianym, ktøre nie mogå ani wi-
dzieç, ani s¬yszeç, ani chodziç“ (Ap 9,20).

10.3 ˚aska Bo†a: zasi∑g bez granic?

Jest wielu ludzi, ktørzy bez swojej winy, albo nie s¬yszeli o Jezusie,
albo te† s¬yszeli wykrzywionå nauk∑ na Jego temat. Z tego te†
powodu wiele osøb zadaje pytanie: Jak Bøg mo†e pot∑piç tych,
ktørzy nigdy nie zaznali dzia¬ania Ewangelii? Twierdzå oni, †e
drzwi nie mogå byç zamkni∑te na zawsze przed tymi, ktørzy nigdy
nie us¬yszeli imienia Jego. ˚aska Bo†a musi przecie† si∑gaç
røwnie† do tych miejsc, do ktørych nie dotar¬a Ewangelia.

Misjonarz G. D. Ladds udziela na to nast∑pujåcej odpowiedzi (S1):
„Nie, nie zamykamy z rozmachem drzwi przed tymi, ktørzy nie
s¬yszeli imienia Jezusa ... G¬osimy jedynie, †e tylko krzy† i zmart-
wychwstanie mogå nas zbawiç. Co wi∑cej podkre∂lamy, †e nie-
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chrze∂cijaµskie religie nie g¬oszå niosåcej zbawienie prawdy. Serca
ludzkie, ktøre nigdy nie us¬ysza¬y Dobrej Nowiny, mogå jednak
pragnåç Boga i då†yç do †ycia wiecznego.“ Ladds uwa†a za
mo†liwe, †e Bøg udzieli røwnie† tym ludziom zbawienia przez
Jezusa Chrystusa. Jak wielu z nich, tego nie wie nikt.

Ten ostatni poglåd z pewno∂ciå szybciej znajdzie uzasadnienie w
Pi∂mie ni† wymieniona wcze∂niej teoria pojednania wszystkich.
˚aska Bo†a ma nieograniczony zasi∑g przestrzenny (Ps 108,5), tzn.
†e mo†emy tak samo nawrøciç si∑ w rakiecie lecåcej na ksi∑†yc jak
w g¬∑bokiej na tysiåc metrøw sztolni gørniczej. Kto jednak t∑ ¬ask∑
odrzuci („zbezcze∂ci“, Hbr 10,29-31), tego nie b∑dzie ju† ona
dotyczy¬a. Niosåca zbawienie ¬aska Bo†a objawi¬a si∑ w Jezusie w
sposøb osobowy (Tt 2,11) i w Nim przyj∑¬a zasi∑g absolutny:
„Kto ma Syna, ma †ywot; kto nie ma Syna Bo†ego, nie ma †ywo-
ta“ (1 J 5,12). Je∂li by∂my ten fakt pomin∑li, uczyniliby∂my Boga
k¬amcå (1 J 5,12).

Podsumujmy: Z siebie samych nie mo†emy, nie potrafimy i nie
chcemy ograniczyç mi¬osierdzia Bo†ego. ˚aska Bo†a ma zdecy-
dowanie wi∑kszy zasi∑g ni† jeste∂my w stanie przypuszczaç, ale
nie si∑ga jednak dalej ni† wskazuje na to Pismo, gdy† S¬owo Bo†e
pozostaje w swojej ¬askawo∂ci niezmienne, zarøwno w przysz¬o∂ci
na sådzie jak i obecnie.

10.4 Poganie na sådzie: kryteria sådu

Poganie, ktørym nie zosta¬a zwiastowana Dobra Nowina, majå, jak
to przedstawiono na ryc. 12, trzy Ωrød¬a poznania: stworzenie (Rz
1,20), sumienie (Rz 2,15) i ∂wiadomo∂ç wieczno∂ci (Koh 3,11).
Dzie¬o stworzenia ∂wiadczy, †e istnieje Bøg, a sumienie, jako po-
darowany przez Niego wewn∑trzny g¬os, møwi co jest dobre, a co
z¬e. Je∂li cz¬owiek czyni co∂ niew¬a∂ciwego, to w sumieniu poja-
wia si∑ uczucie winy i osådu. Don Richardson w swojej ksiå†ce
„Wieczno∂ç w ich sercach“ udowadnia, †e wszystkie ludy ziemi
majå ∂wiadomo∂ç dalszego †ycia po ∂mierci. W ten sposøb da¬ Bøg
poganom ∂wiadectwo o sobie (Dz 14,17). Grzech jest dzia¬aniem w
niezgodzie z ostrze†eniami sumienia. Kto uparcie grzeszy, tego
sumienie staje si∑ coraz bardziej ot∑pia¬e i w efekcie zostaje ca¬-
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kowicie zag¬uszone i nie reaguje. Niektørzy ludzie na przyk¬ad
k¬amiå odruchowo nie b∑dåc ju† tego ∂wiadomymi.

Czy poganie †yjå zgodnie ze swoim sumieniem? Rzymski poeta
Q. H. F. Horacy (65 – 8 p.n.e.) po∂wiadczy¬: „Widz∑ lepszå drog∑,
ale podå†am gorszå.“ S¬awny misjonarz Hudson Taylor (1832 –
1905) stwierdzi¬ po d¬ugoletnim do∂wiadczeniu kontaktøw z poga-
nami w Chinach, †e nie znalaz¬ Chiµczyka, ktøry sam stwierdzi¬by,
†e †yje ca¬kowicie zgodnie ze swoim poznaniem. T∑ sytuacj∑ opi-
suje røwnie† Pawe¬ w li∂cie do Rzymian 3:

– wszyscy zgrzeszyli
– nie ma, ani jednego sprawiedliwego
– nie ma, kto by rozumia¬
– nie ma, kto by szuka¬ Boga
– wszyscy zboczyli
– razem stali si∑ nieu†ytecznymi
– nie masz, kto by czyni¬ dobrze
– nie ma bojaΩni Bo†ej przed ich oczami.

Tak wi∑c poganie så jak inni ludzie, dalecy od dzia¬ania pozosta-
jåcego w zgodzie z ich poznaniem. Wiedza na temat istnienia
Stwørcy i posiadanie sumienia czyniå ich odpowiedzialnymi za
swoje post∑powanie. Przyjrzyjmy si∑ bli†ej objawionym w Pi∂mie
kryteriom, wed¬ug ktørych Bøg b∑dzie nas kiedy∂ sådzi¬. Najistot-
niejszå zasadå jest: „†e Bøg nie pope¬nia bezprawia i Najwy†szy
nie ¬amie prawa“ (Hi 34,12):

Bez wzgl∑du na osob∑: My, ludzie, oceniamy siebie wed¬ug pew-
nych okre∂lonych kryteriøw: wed¬ug pochodzenia, wykszta¬cenia,
uznania jakie mamy u innych ludzi, tytu¬øw i godno∂ci, posiadania,
popularno∂ci, narodowo∂ci, nawet wed¬ug przynale†no∂ci ko∂ciel-
nej. Wszystkie te kryteria nie liczå si∑ u Boga. U Niego obowiåzuje
zasada „bez wzgl∑du na osob∑!“ (1 P 1,17; Rz 2,11; Dz 10,34).

Zgodnie z miarå poznania: Jasnym jest, †e nie zewangelizowani
poganie ponoszå mniejszå odpowiedzialno∂ç przed Bogiem ni† ci
ludzie, ktørzy do∂wiadczajå ∂wiat¬a Ewangelii. Ten, kto s¬ysza¬
Dobrå Nowin∑ ma przed Bogiem inny status, gdy† mia¬ szans∑
zbawienia. Je∂li jej nie przyjå¬, wyrok jest ci∑†szy. Pan w Ewan-
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gelii ˚ukasza 12,48 wypowiada s¬owa: „Komu wiele dano, od tego
wiele b∑dzie si∑ †ådaç, a komu wiele powierzono, od tego wi∑cej
b∑dzie si∑ wymagaç“. Jezus møwi przy tym o rø†nych stopniach
oceny. Røwnie† Pawe¬ czyni rø†nic∑ pomi∑dzy tymi, ktørzy grze-
szyli „pod prawem“, a tymi, ktørzy grzeszyli „bez prawa“. Ponie-
wa† Bøg sådzi bez wzgl∑du na osob∑, b∑dzie bra¬ pod uwag∑
wszystkie okoliczno∂ci ¬agodzåce.

Zgodnie z czynami: Bøg zna uczynki ka†dego i „odda ka†demu
wed¬ug uczynkøw jego“ (Rz 2,6). Czynem jest reakcja na potrzeb∑
(Mt 25,34-40) jak i jej brak (Mt 25,41-46). Czyny cz¬owieka så
zapisane w Bo†ych ksi∑gach i stanowiå podstaw∑ oceny niewierzå-
cych na sådzie Bo†ym (Ap 20,12-13).

Sprawiedliwie: Pan jest s∑dziå sprawiedliwym (2 Tm 4,8). W Ob-
jawieniu 16,7 czytamy: „Tak, Panie, Bo†e Wszechmogåcy, praw-
dziwe i sprawiedliwe så twoje sådy.“ W codziennych sytuacjach
ludzie dzielå si∑ na dwie grupy. U∂wiadomi nam to ma¬e zesta-
wienie:

Pociåg: palacze i niepalåcy
P¬ywalnia: p¬ywajåcy i nie umiejåcy p¬ywaç
Sport: zwyci∑zcy i przegrani
Czynni zawodowo: pracownicy i pracodawcy
Lekarz: zdrowi i chorzy
Statystyka ludno∂ci: m∑†czyΩni i kobiety
Policja drogowa: posiadajåcy prawo jazdy i nie posiadajåcy

prawa jazdy

Røwnie† na sådzie Bo†ym ludzie zostanå podzieleni na dwie, jed-
nak†e inne, kategorie:

Dobro i z¬o – bez wymiarøw po∂rednich
¤wiat¬o∂ç i ciemno∂ç – bez ∂wiate¬ po∂rednich
Zbawieni i zatraceni – bez „pø¬ – zbawionych“
Dzieci Boga i dzieci diab¬a – bez neutralnych
Grzesznicy u¬askawieni i nie u¬askawieni – bez stopni po∂rednich
Dziedziczåcy niebo i straceµcy piek¬a – bez czy∂çca
Sprawiedliwi i niesprawiedliwi – bez po∂rednich
B¬ogos¬awieni i przekl∑ci – bez „pø¬ -b¬ogos¬awionych“
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Irlandzki pisarz C. S. Lewis ujå¬ to nast∑pujåco (L3, 64): „Na ko-
niec b∑då tylko dwa rodzaje ludzi: ci, ktørzy do Boga møwiå:
„Niech b∑dzie wola Twoja“, i ci, do ktørych Bøg na koniec powie:
„Niech si∑ dzieje wola twoja“. Mimo †e Biblia jasno nie opisuje
podzia¬øw stwierdzajåcych miejsca wiecznego pobytu, to jednak
istnieje swego rodzaju stopniowanie zarøwno w∂rød zbawionych
jak i straconych.

Zbawieni: Pan Jezus Chrystus møwi o najmniejszych i o wielkich
w Krølestwie Niebios (Mt 5,19). Jedni zostanå zbawieni, jednak
„jak przez ogieµ“ (1 Kor 3,15), gdy† ich †ycie mimo zbawienia
pozosta¬o dla Boga puste i bezowocne, a ich prø†no∂ç †ycia i pozo-
ry („drzewo“, „siano“, „s¬oma“) nie mogå ostaç si∑ w palåcym
ogniu sådu. Så one bezwarto∂ciowe w obliczu wieczno∂ci i Boga.
O innych z kolei jest mowa: „lecz roztropni ja∂nieç b∑då jak jas-
no∂ç na sklepieniu niebieskim, a ci, ktørzy wielu wiodå do spra-
wiedliwo∂ci jak gwiazdy na wieki wieczne“ (Dn 12,3). Ka†dy
otrzyma zap¬at∑ swojå wed¬ug pracy swojej (1 Kor 3,8; 1 Kor 3,14;
Ap 3,21 i inne). Ten aspekt zosta¬ wyra†ony w podobieµstwie o
dziesi∑ciu minach (˚k 19,11-28). Podczas gdy rø†na b∑dzie w
Krølestwie Bo†ym „wspania¬o∂ç“, to „zbawienie“ (bycie „urato-
wanym“) b∑dzie dla ka†dego takie samo. O tym ostatnim aspekcie
poucza nas Pan Jezus Chrystus na przyk¬adzie przypowie∂ci o
siewcach w winnicy (Mt 20, 1-15).

Straceni: Røwnie† w nieszcz∑∂ciu istnieje stopniowanie. Pan Je-
zus da¬ si∑ poznaç miastom Chorazynie i Betsaidzie jako Syn Boga
w szczegølny sposøb, ale ich mieszkaµcy mimo to nie pokutowali.
Dlatego og¬osi¬ im såd. W porøwnaniu z ludΩmi, ktørzy nie s¬yszeli
wo¬ania do pokuty, mogå oni oczekiwaç ci∑†szego wyroku: „bo
gdyby w Tyrze i Sydonie dzia¬y si∑ te cuda, ktøre u was si∑ sta¬y,
dawno by w worze i popiele pokutowa¬y. Ale powiadam wam: L†ej
b∑dzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sådu ani†eli wam“ (Mt 11,21-22).
Røwnie† mieszkaµcy Sodomy zostanå inaczej osådzeni ni† miesz-
kaµcy Kafarnaum. Szczegølnie ci∑†kiego wyroku powinni oczeki-
waç egoistyczni i ob¬udni uczeni w Pi∂mie (Mt 23,13-33). Wyrok
nad wielokrotnym mordercå b∑dzie inny ni† nad „porzådnym“
obywatelem, ktøry jednak tak samo nie liczy¬ si∑ z Jezusem.
Røwnie† ci ludzie, ktørzy s¬yszeli Ewangeli∑ i jej nie przyj∑li så na
innej pozycji ni† poganie, ktørym nikt nigdy nie zwiastowa¬ S¬owa.
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10.5 Z jakiego powodu poganie mogliby 

pøj∂ç na zatracenie?

Ten kto s¬ysza¬ Dobrå Nowin∑ Ewangelii i nie nawrøci¬ si∑, jest w
dalszym ciågu zgubiony. Znajduje si∑ on nadal w pierwotnym
stanie, w ktørym znajdujå si∑ z natury wszyscy ludzie:

– „umarli∂cie przez upadki i grzechy, z natury dzieci gniewu, nie
majåcy nadziei i bez Boga“ (Ef 2,1+3+12)

– pod „w¬adzå szatana“ (Dz 26,18)
– †yjåcy w ciemno∂ci (Dz 26,18)
– bez przebaczenia (Dz 26,18)
– „bez udzia¬u“ (Ef 5,5)
– „kto za∂ nie wierzy ju† jest osådzony“ (J 3,18).

Nie mo†emy pominåç uwag, dotyczåcych miejsca wiecznego poby-
tu nie zewangelizowanych pogan. Czy poganie zostanå zatraceni:

– gdy† urodzili si∑ w niew¬a∂ciwym kraju?
– gdy† nie s¬yszeli Ewangelii?
– gdy† nie mieli okazji podj∑cia decyzji †ycia z Chrystusem?
– gdy† nie przyj∑li przes¬ania, o ktørym nic nie wiedzieli?

OdpowiedΩ brzmi NIE! Misjonarz J. O. Sanders podaje biblijne uza-
sadnienie [S1,63]: „Je∂li poganie pøjdå na zatracenie to z tych
samych wzgl∑døw co wszyscy inni ludzie: gdy† så grzeszni. Wszy-
scy ludzie, niezale†nie od tego czy religijni czy cywilizowani så
zatraceni z powodu swojego grzechu, jak ci, ktørych ogølnie nazywa
si∑ poganami. Wszyscy ludzie urodzili si∑ z grzesznå naturå. ‚Gdy†
wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa¬y Bo†ej‘“(Rz 3,23). „Naturalny
cz¬owiek“*, niezale†nie od tego czy jest poganinem w oddalonej pu-
szczy czy te† w ∂rodku cywilizowanego ∂wiata nie pragnie †ywego

* Nowy Testament dzieli ludzi na trzy grupy:
1. psychikos (grec.): Jest to cz¬owiek opanowany przez zmys¬y, tzn. zmys¬owy,
duchowy, naturalny cz¬owiek, ktøry nie dostrzega Ducha Bo†ego (Jak 3,15; 1 Kor
2,14). ˝yje on bez Boga, wed¬ug swoich ziemskich po†ådliwo∂ci. Nie narodzi¬ si∑
na nowo i nie jest zbawiony. W ¬aµcuchu tym znajdujå si∑, poczåwszy od Adama,
wszyscy ludzie. Ten naturalny cz¬owiek mo†e byç wprawdzie uczony, przyjazny,
uprzejmy, komunikatywny i pomocny, mimo to duchowe przes¬anie Biblii pozo-
staje dla niego ca¬kowicie zakryte.
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Boga, Jego wspania¬o∂ci i Jego ∂wiat¬a, gdy† jego nastawienie mo†-
na wyraziç s¬owami: „Odståp od nas, nie chcemy znaç twoich drøg!“
(Hi 21,14). W ten sposøb cz¬owiek ten tworzy sobie bo†ki na swoje
podobieµstwo – jak Goethe opisa¬ to w „Prometeuszu“ – i kroczy
drogå religii zgodnie z w¬asnå wolå i sposobem my∂lenia. Biblia
komentuje to: „Niejedna droga zda si∑ cz¬owiekowi prosta, lecz w
koµcu prowadzi do ∂mierci“ (Prz 14,12). R. E. Speer zauwa†y¬ [S1]:
„Smutne nie jest to, †e ludzie nigdy nie s¬yszeli Ewangelii, lecz to †e
så ludΩmi. Så grzesznikami nie dlatego, †e nie s¬yszeli Ewangelii.
Ewangelia zbawi¬aby ich, gdyby jej s¬uchali i jå przyj∑li“.

Misjonarz i autor bestsellera „Goråca mi¬o∂ç zbawienia“, pisze [S6,
109]: „Je∂li poganie nie szliby na zatracenie do momentu us¬ysze-
nia Ewangelii, to lepiej zostawiç ich w nie∂wiadomo∂ci. Je∂li
przekl∑ci b∑då jedynie ci, ktørzy odrzucili Jezusa z ca¬å ∂wiado-
mo∂ciå i zgodnie z swojå wolå, to nie powinni∂my nie∂ç im nowiny
o Nim. Du†o w¬a∂ciwszym by¬oby zostawienie ich w nie∂wiado-
mo∂ci, ni† stawianie wobec orzeczenia o ich winie, ale ca¬a Biblia
poucza nas, †e ludzie bez Chrystusa ginå, a ich nadzieja i zbawie-
nie jest jedynie w Ewangelii.“ Wed¬ug Biblii g¬oszenie Ewangelii
tym, ktørzy jej nie s¬yszeli jest zawsze w¬a∂ciwe, gdy† Jezus møwi:
„IdΩcie tedy i czyµcie uczniami wszystkie narody ... uczåc je prze-
strzegaç wszystkiego, co wam przekaza¬em“ (Mt 28,19-20).

10.6 Czy ludzie †yjåcy przed przyj∂ciem Jezusa 

na ∂wiat †yli za wcze∂nie?

Poniewa† Nowy Testament tak jednoznacznie i jasno stwierdza, †e
nie ma zbawienia bez Jezusa Chrystusa, to wiele osøb zadaje pytanie:
Co z tymi ludΩmi, ktørzy †yli w czasach starotestamentowych? 

2. Pneumatikos (grec.): Jest to „naturalny cz¬owiek“ odnowiony przez nowonaro-
dzenie. Jest on cz¬owiekiem duchowym, wype¬nionym Duchem ¤wi∑tym i b∑då-
cym w blisko∂ci z Bogiem (Ef 5,18-20). W Chrystusie sta¬ si∑ on nowym stworze-
niem, ma †ycie wieczne (1 J 5,12), rozumie duchowy wymiar Biblii (1 Kor 2,15-16)
i odczuwa g¬ød S¬owa Bo†ego.
3. Sarkios (grec.): Jest to cz¬owiek cielesny, tzn. †e jest wprawdzie cz¬owiekiem
odnowionym przez wiar∑, ale „dzia¬a wed¬ug cia¬a“ (Gal 3,3). Pozostaje on ma¬ym
dzieckiem w Chrystusie (1 Kor 3,1-4), ktøre mo†e przyjåç jedynie najprostsze
prawdy („mleko“) (1 Kor 3,2).

109



Czy †yli za wcze∂nie, czy te† Jezus – Zbawiciel przyszed¬ na ten
∂wiat za pøΩno? Røwnie† tu obowiåzuje poczåtkowo to samo uza-
sadnienie co w poprzednim rozdziale. Nikt nie idzie na zatracenie
przez to, †e †y¬ za wcze∂nie. Je∂li za∂ kto∂ idzie na zatracenie to z
powodu grzechu i poniewa† nie by¬ pos¬uszny sumieniu lub oznaj-
mionemu przez Boga przes¬aniu.

˝yjåcy w czasach Noego zgin∑li w potopie z powodu swojego z¬a.
Nie s¬uchali Bo†ego wo¬ania: „Ludzie nie chcå ju† byç karani
przez mego Ducha“ (Rdz. 6,3- t¬. w¬asne na podst. t¬. M. Lutra).
Røwnie† o Sodomie i Gomorze møwi Bøg, †e „grzech ich jest
bardzo ci∑†ki“ (Rdz 18,20) i jest powodem ich zniszczenia. Bøg
zbawia, gdy ludzie pokutujå. Przyk¬adem mogå tu byç pogaµskie
narody z Niniwy (Jon 3,5-10). Co by¬o jednak podstawå zbawienia
w owych starotestamentowych czasach, zanim Jezus nie uzyska¬
zbawienia na Golgocie? Aby zrozumieç Bo†å histori∑ zbawienia,
musimy znowu odwo¬aç si∑ do Biblii:

Bez Starego Testamentu (patrz odniesienia Jezusa do Starego Tes-
tamentu: Mt 21,42; Mt 22,29; J 5,39) nie mo†emy w¬a∂ciwie rozu-
mieç Nowego Testamentu, a bez Nowego Testamentu (Bo†e wska-
zøwki odno∂nie Nowego Przymierza w Jr 31,31) nie mo†emy
odpowiednio uporzådkowaç wydarzeµ Starego Testamentu.

Ju† przy upadku pierwszych ludzi w grzech pojawi¬a si∑ po∂rednia
wskazøwka o przysz¬ym Zbawicielu (Rdz 3,15). ˚aµcuch przepo-
wiedni o Jezusie Chrystusie jest nieprzerwany (np. Rdz 49,10;
Ps 22; Iz 53,1-12; Za 9,9) a† do s¬øw „wykona¬o si∑“, czyli do
wype¬nienia si∑ Bo†ego planu zbawienia na Krzy†u Golgoty. Bib-
lia daje nam wglåd w niebo, gdzie znajdujå si∑ røwnie† starotesta-
mentowi przedstawiciele wiary: „… gdy ujrzycie Abrahama, Izaa-
ka i Jakuba i wszystkich prorokøw w Krølestwie Bo†ym“ (˚k
13,28). Røwnie† podstawå ich zbawienia jest ofiarna ∂mierç
Jezusa. „Jest rzeczå bowiem niemo†liwå, aby krew wo¬øw i koz-
¬øw mog¬a g¬adziç grzechy“ (Hbr 10,4), a bez rozlania krwi nie ma
odpuszczenia grzechøw (Hbr 9,22). Ofiary zwierz∑ce w Starym
Przymierzu by¬y wskazøwkå, ktøra mia¬a pomøc zobaczyç w
Jezusie Baranka Bo†ego, ofiar∑ bez skazy. W li∂cie do Hebrajczy-
køw 9,15 jest napisane, †e w Jezusie spe¬ni¬a si∑ obietnica zbawie-
nia wed¬ug starego (pierwszego) przymierza: „I dlatego jest On
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po∂rednikiem nowego przymierza, a†eby gdy poniesiona zosta¬a
∂mierç dla odkupienia przest∑pstw pope¬nionych za pierwszego
przymierza, ci, ktørzy så powo¬ani, otrzymali obiecane dziedzictwo
wieczne.“ Røwnie† Pawe¬ potwierdza ponadczasowe oddzia¬y-
wanie ofiary ∂mierci Jezusa: „W cierpliwo∂ci Bo†ej pob¬a†liwie
odniøs¬ si∑ do wcze∂niej pope¬nionych grzechøw, dla okazania
sprawiedliwo∂ci swojej w teraΩniejszym czasie, aby On sam by¬
sprawiedliwym i usprawiedliwiajåcym tego, ktøry wierzy w
Jezusa“ (Rz 3,25b-26). Tak samo jak w czasach przed Chrystusem
tak i dzisiaj ludzie otrzymujå zbawienie przez Jezusa pokutujåc i
b∑dåc pos¬usznym Bogu. W li∂cie do Hebrajczykøw 4,2 jest mowa
o tym, †e jeszcze przed przyj∂ciem Chrystusa oznajmione by¬o
ludziom przes¬anie zbawienia, wobec ktørego mieli podjåç decy-
zj∑: „I nam bowiem by¬a zwiastowana dobra nowina (za czasøw
nowotestamentowych), jak i tamtym (w czasach przed przyj∂ciem
Chrystusa); lecz tamtym S¬owo us¬yszane nie przyda¬o si∑ na nic
(do zbawienia), gdy† nie zosta¬o powiåzane z wiarå tych, ktørzy je
s¬yszeli“.

Na przyk¬adzie trzech biblijnych postaci, ktøre nale†a¬y do rø†nych,
pod wzgl∑dem zbawienia, epok zostanie pokazane, jak zosta¬y one
zbawione przez pos¬uszeµstwo wobec Boga:

1. Hiob: Za jego czasøw nie by¬o nawet przykazaµ Moj†esza.
Hiob post∑powa¬ zgodnie ze swoim sumieniem: „Hiob … må† ten
nienaganny i prawy, bogobojny i stroniåcy od z¬ego“ (Hiob 1,1).
Jego zaufanie do Boga nie zachwia¬o si∑ nawet w trudach: „Pan
da¬, Pan wziå¬, niech imi∑ Jego b∑dzie wywy†szone!“.

2. Dawid: Za jego czasøw ludzie uzyskiwali zbawienie przez to,
†e przestrzegali prawa Bo†ego lub przyjmowali przebaczenie. Nie
by¬o jeszcze nawrøcenia do Jezusa, mimo to Dawid by¬ „m∑†em
wed¬ug serca mego (Bo†ego)“ (Dz 13,22), poniewa† by¬ pokorny a
po jego upadkach nast∑powa¬y pokuta i odwrøcenie od grzechu.

3. Lidia: Za jej czasøw miarå zbawienia by¬o przyj∑cie Ewangelii
Jezusa Chrystusa. Poniewa† zbawienie cz¬owieka przez Boga wy-
pe¬ni¬o si∑ w Chrystusie, pozostaje teraz tylko ta droga do Ojca
(J 14,6). Lidia by¬ bogobojnå kobietå, ktøra szuka¬a Boga i modli¬a
si∑ do Niego, ale dobra nowina nie by¬a jej znana. Kiedy us¬ysza¬a
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Ewangeli∑ g¬oszonå przez Paw¬a od razu jå przyj∑¬a i zosta¬a zba-
wiona (Dz 16,14-15).

Te trzy biblijne postacie ¬åczy¬a wiara w Boga. Czyni¬y one to, co
Bøg im w ich czasach nakazywa¬ i przez to zosta¬y zbawione. Jed-
nak w¬a∂ciwa podstawa zbawienia ich wszystkich – jak wy†ej
pokazano – mia¬a miejsce w Jezusie Chrystusie.

10.7 Czy odchodzåce z tego ∂wiata niemowl∑ta 

i dzieci umar¬y za wcze∂nie?

Biblia møwi o czasie pokoju w Tysiåcletnim Krølestwie, w ktørym
wszyscy do†yjå b¬ogos¬awionej staro∂ci: „Nie b∑dzie ju† tam
niemowl∑cia, ktøre by †y¬o tylko kilka dni, ani starca ktøry by nie
do†y¬ swojego wieku, gdy† za m¬odzieµca b∑dzie uchodzi¬, kto
umrze jako stuletni … Nie b∑då si∑ na prø†no trudziç i nie b∑då
rodziç dzieci przeznaczonych na wczesnå ∂mierç, gdy† så pokole-
niem b¬ogos¬awionych przez Pana, a ich latoro∂le pozostanå z
nimi“ (Iz 65,20+23).

Obecne czasy charakteryzujå si∑ jednak tym, †e niemowl∑ta i
dzieci wciå† umierajå, zanim osiågnå wiek, w ktørym så w stanie
podejmowaç decyzje i mogå rozrø†niç dobro od z¬a. Ma to miejsce
w wyniku chorøb, g¬odu, wojen, wypadkøw, przerywania ciå†y i
innych przyczyn cierpienia, ktøre så charakterystyczne dla naszego
wspø¬czesnego ∂wiata.

Co si∑ dzieje z duszami tych dzieci? Istnia¬a kiedy∂ ∂redniowieczna
nauka, ktøra twierdzi¬a, †e nie ochrzczone dzieci idå na pot∑pienie.
Czy nauka ta ma jakiekolwiek biblijne uzasadnienie? Na poczåtku
nale†y jeszcze raz podkre∂liç, †e to nie chrzest, ale wiara w Jezusa
posiada zbawiennå moc. Na temat dzieci sam Jezus wypowiada si∑
w wiå†åcy sposøb: „Pozwølcie dzieciom przychodziç do mnie i nie
zabraniajcie im. Albowiem do takich nale†y Krølestwo Bo†e“ (˚k
18,16). Do Jezusa przynoszono niemowl∑ta i ma¬e dzieci. Ucznio-
wie widzieli w tym tylko niepotrzebne obciå†anie Mistrza i prze-
szkod∑ w g¬oszeniu Ewangelii, ale Jezus przedstawia dzieci jako
szczegølnych dziedzicøw Krølestwa Niebieskiego. Wnioskujemy z
tego, †e dzieci, ktøre odesz¬y „zbyt wcze∂nie“ så z Panem.
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Ryc. 17: Mateusz 18,14: „Tak te† nie jest wolå Ojca waszego, ktøry
jest w niebie, aby zginå¬ jeden z tych ma¬ych“.
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11 Co powinni∂my czyniç? 
Nawrøcenie i misja!

W Biblii nie przeczytamy nic innego jak tylko to, †e poza Jezusem
nie ma †adnego innego imienia pod niebem, przez ktøre ludzie
mogliby zostaç zbawieni (Dz 4,12). Bez Jezusa nie ma nadziei.
Wszystkie religie ∂wiata okazujå si∑ byç w ∂wietle Biblii wynalaz-
kami kategorii (3) opisanej w rozdziale 4 (patrz ryc. 12), tzn. god-
nymi po†a¬owania, b¬∑dnymi drogami ludzkimi. Je∂li jakikolwiek
cz¬owiek møg¬by przez w¬asnå sprawiedliwo∂ç pozyskaç ¬ask∑
Boga Ojca, to Syn Bo†y nie musia¬by umieraç. Droga religii nie
wyprowadzi nas z zatracenia, dlatego Bøg zaproponowa¬ rozwiå-
zanie wychodzåce od Niego samego, a nie od ludzi. Jest to jedyny
sposøb, ktøry mo†e nas uratowaç przed wiecznym pot∑pieniem.
Drogå tå jest Ewangelia Jezusa Chrystusa! Je∂li odrzucimy to, co
Biblia møwi nam o piekle, to nie b∑dziemy mogli ani zrozumieç,
ani odpowiednio doceniç wspania¬o∂ci Ewangelii naszego Boga.
Røwnie† te, w dobrej woli g¬oszone, nauki o mo†liwo∂ci zbawie-
nia, jak np. o pojednaniu wszystkich, czy g¬oszeniu dobrej nowiny
w Krølestwie Umar¬ych, så porøwnywalne z czekami opiewajåcy-
mi wprawdzie na wysoka sum∑ i wydawa¬oby si∑ przedstawiajåcy-
mi du†å warto∂ç, ale nie posiadajåcymi pokrycia w boskim banku.

Ludzkie wyobra†enia czy te† Boskie drogi? W wielu sytuacjach
ulegamy z¬udzeniu i nie jeste∂my w stanie rozpoznaç co jest rze-
czywisto∂ciå. Mylimy w¬asne wyobra†enia z drogami Boga. Je∂li
jednak damy si∑ zwie∂ç w kwestii zbawienia, b∑dzie to najci∑†sza
w skutkach pomy¬ka. Dlatego te† Biblia pe¬na jest przyk¬adøw,
ktøre chcå nas przestrzec przed z¬udzeniami, oszukaµczymi na-
dziejami i fa¬szywymi pozorami. Na przyk¬adzie osøb wymienio-
nych w historii o cudownym wyleczeniu dowødcy wojsk syryj-
skich Naamana (2 Krl 5,1-27), ewangelista Paul Meyer wyraΩnie
pokazuje ca¬y wachlarz mo†liwo∂ci i towarzyszåcych im fa¬szy-
wych pozorøw. Pokrøtce przyjrzymy si∑ tu bli†ej siedmiu posta-
ciom z tej historii:

– Naaman, do∂wiadczony dowødca wojsk syryjskich, cieszåcy si∑
z powodu swoich s¬awnych czynøw najwy†szym uznaniem krø-
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la i ludu. Du†a liczba orderøw na jego szacie jest symbolem
w¬adzy i honoru, szacunku i popularno∂ci. Oczywi∂cie niczego
mu nie brakuje. Jednak pozory mylå: Naaman jest tr∑dowaty!

– Izraelitka, ktørå Naaman przywiøz¬ †onie jako „drogi upomi-
nek“ i us¬u†nå pomoc z Izraela, zosta¬a w m¬odym wieku zabra-
na ze swojej ojczyzny. Musi †yç bez kontaktu ze swojå rodzinå i
ojczyznå, bez nabo†eµstw w ∂wiåtyni, do ktørych jest przy-
wiåzana, a do tego jej obowiåzkiem jest ∂wiadczenie wszelkich
mo†liwych pos¬ug w domu pana. W sytuacji tej wydaje si∑, †e
powinna byç zgorzknia¬a, z¬a i pe¬na nienawi∂ci w stosunku do
Naamana. Jednak pozory mylå: jest ona pe¬na rado∂ci, g¬osi
†ywego Boga i informuje o Jego wielkim proroku, przez ktøre-
go mo†liwa jest pomoc.

– Krøl Syrii s¬yszy o mo†liwo∂ci uzdrowienia przez Bo†ego proro-
ka i wydawaç by si∑ mog¬o, †e wy∂le do niego Naamana. Jednak
pozory mylå: Stawia on na swojå dyplomacj∑ i pisze do krøla
Izraela list, w ktørym oznajmia, †e to krøl mo†e uleczyç dowødc∑
jego wojsk. Szuka uzdrowienia w niew¬a∂ciwym miejscu.

– Od Elizeusza, proroka Boga, Naaman oczekuje, †e po¬o†y na
niego r∑ce i b∑dzie si∑ z nim modli¬. Jednak nadzieja ta te† jest
fa¬szywym pozorem. Elizeusz nawet nie pokazuje mu si∑ na
oczy. Wysy¬a jedynie do drzwi pos¬aµca, aby poinformowa¬
Naamana o czym∂ ca¬kowicie dla dowødcy wojsk niezrozumia-
¬ym – †e aby oczy∂ciç si∑ z trådu, powinien on siedem razy za-
nurzyç si∑ w brudnym Jordanie.

– S¬udzy Naamana do∂wiadczajå jego z¬o∂ci, gdy† oczekiwa¬ on
od proroka modlitwy o uzdrowienie, a okaza¬o si∑, †e ma uczy-
niç co∂ uw¬aczajåcego jego godno∂ci. S¬udzy przyzwyczajeni
byli do ciåg¬ego przyznawania racji. Wydawaç by si∑ mog¬o, †e
w zwyk¬y sposøb, bez s¬owa sprzeciwu przy¬åczå si∑ do jego
zdania. Jednak pozory mylå. Stajå po stronie proroka i prøbujå
nak¬oniç Naamana do nietypowego w tej sytuacji zachowania.
Dowødca wojsk jest wprawdzie przygotowany, aby szczodrze
zap¬aciç za swoje uzdrowienie lub jaki∂ inny wielki czyn, ale nie
dowierza w bezp¬atne otrzymanie uzdrowienia na podstawie
pokornego kroku pos¬uszeµstwa.
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– Gahazi jest od dawna uczniem wielkiego proroka w Izraelu. On
najlepiej zna Pismo ¤wi∑te i wie, co si∑ Bogu podoba. Jest on
∂wiadkiem powrotu Naamana do domu proroka, ktøremu Naa-
man chce zap¬aciç za pomoc pieni∑dzmi i bogactwami. Mimo
trudnej sytuacji materialnej, w jakiej znajduje si∑ szko¬a biblijna,
Elizeusz odprawia go, aby pouczyç go o bardzo wa†nej rzeczy:
Bøg uzdrawia za darmo i z ¬aski, a ¬ask∑ t∑ nale†y przyjåç w
pos¬uszeµstwie. Gahazi jako uczeµ proroka tym bardziej powi-
nien to rozumieç. Jednak pozory mylå. Gahazi na w¬asnå r∑k∑
∂pieszy za karawanå, aby nie pozwoliç odej∂ç bogactwu Naa-
mana. ˝ådza pieniådza i chciwo∂ç stajå si∑ jego zgubå. Bøg do-
tyka go trådem.

Na podstawie powy†szych przyk¬adøw staje si∑ jasnym, †e ludzie
w rø†nych sytuacjach zdolni så do ca¬kowicie nieoczekiwanych
dzia¬aµ. Cz∑sto wydaje nam si∑, †e jeste∂my na w¬a∂ciwej drodze, a
jednak pozory mylå. Tragicznå jest jednak sytuacja cz¬owieka,
ktøry my∂li, †e podå†a drogå Bo†å, a w rzeczywisto∂ci tak nie jest
(Prz 16,25). Cz¬owiek ten uwa†a si∑ za wierzåcego, a jest nim tylko
pozornie.

Cz¬owiekiem takim jest:

– tak zwany „cz¬owiek uczciwy“, wed¬ug swojej opinii „dobrze
czyniåcy i nikogo si∑ nie l∑kajåcy“. Che¬pi si∑ tym, †e nigdy
nikogo nie zabi¬, nie przyczyni¬ si∑ do rozpadu niczyjego ma¬-
†eµstwa i w ten sposøb „Bøg mi¬o∂ci“ nie odrzuci go. Jednak
pozory mylå. Kazanie na Gørze okre∂la tego typu my∂lenie jako
zatracenie z powodu w¬asnej sprawiedliwo∂ci.

– ten, kto †yje w przez siebie samego stworzonej pewno∂ci, kto
dokona¬ wielu czynøw w imieniu Jezusa. Jednak pozory mylå.
Drzwi Krølestwa Niebios pozostajå przed nim zamkni∑te, gdy†
zamiast pytania o wol∑ Boga, chcia¬ pokazaç samego siebie.
Dlatego Jezus b∑dzie musia¬ takim ludziom powiedzieç: „Nigdy
was nie zna¬em“ (Mt 7,23).

– ten, kto jedynie deklaruje, †e wierzy w Boga. Je∂li kto∂ by temu
zaprzeczy¬, osoba ta ostro b∑dzie si∑ broni¬a. Jednak pozory
mylå: Nigdy si∑ nie nawrøci¬ i przez to jest zgubiony.
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– ten, kto s¬ysza¬ przes¬anie Ewangelii i uwa†a chrze∂cijaµstwo za
dobrå rzecz, a nawet chcia¬by od razu pojechaç na misj∑. Jednak
pozory mylå. Bez nawrøcenia nikt nie mo†e misyjnie s¬u†yç
Panu. Drugi krok nie mo†e byç postawiony przed pierwszym.

Tak wi∑c zbyt ¬atwo ulegamy b¬∑dnym ocenom, dlatego sprawdzmy,
do ktørej z nast∑pujåcych grup ludzi nale†ymy i jak post∑pujemy:

Do jeszcze nie nawrøconych. W tym miejscu warto przytoczyç
werset z Trenøw 3,40: „Do∂wiadczajmy i badajmy nasze drogi i
nawrøçmy si∑ do Pana!“. Pos¬annictwo Biblii jest ukierunkowane
na zbawienie, dlatego ka†dy cz¬owiek jest powo¬any, aby przyjåç
proponowane w Jezusie zbawienie. „W nim ka†dy kto wierzy zo-
staje usprawiedliwiony“ (Dz 13,39). Na pytanie „co mam czyniç,
abym by¬ zbawiony?“ (Dz 16,30) strø† wi∑zienny otrzymuje jednå
odpowiedΩ, ktøra dotyczy røwnie† nas: „Uwierz w Pana Jezusa!“
(Dz 16,31). Zwrøcenie si∑ do Jezusa Chrystusa w pokucie i na-
wrøceniu, p¬ynåca z serca wiara w Syna Bo†ego ratuje nas od zgu-
bienia i daje nam †ycie wieczne. Kto przyjmie Jezusa, prze†yje
najwi∑kszå zmian∑ w †yciu. Przejdzie on od zmiany poglådøw do
zmiany post∑powania. O strø†u czytamy w dalszej cz∑∂ci Biblii, †e
„weseli¬ si∑ z ca¬ym swoim domem i uwierzy¬ w Boga“ (Dz 16,34).
Je∂li nie jeste∂my jeszcze wierzåcymi, to nast∑pujåce s¬owa Jezusa
na pewno nas dotyczå: „IdΩ, i ty czyµ podobnie“ (˚k 10,37).

Do nawrøconych: Je∂li jeste∂cie ludΩmi nawrøconymi, to powie-
rzy¬ wam Bøg najwi∑ksze i najpi∑kniejsze zadanie, jakie tylko mo†e
istnieç: „w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy“ (2 Kor 5,20).
S¬u†ba ta charakteryzuje si∑:

a) Dzi∑kczynieniem za wybawienie na Golgocie. Sami zosta-
li∂my zbawieni i nie mo†emy w wdzi∑czno∂ci dzia¬aç inaczej, jak
tylko pozyskiwaç innych ludzi dla wiary w Jezusa. Ludzie, ktørzy
så wdzi∑czni Bogu pracujå inaczej ni† ludzie, ktørzy sådzå, †e nie
majå za co dzi∑kowaç. Mo†liwo∂ci s¬u†enia så dla ka†dego inne,
ale Bøg mo†e u†ywaç ka†dego.

b) S¬u†ba mi¬o∂ci. Ka†da s¬u†ba w Krølestwie Bo†ym mo†e w
pe¬ni mocy objawiaç si∑ jedynie w mi¬o∂ci do Jezusa (J 21,16).
Ka†de dzia¬anie dla Pana musi wi∑c byç nap∑dzane tå mi¬o∂ciå.
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c) Bøg zleca s¬u†b∑ poselskå. On powo¬a¬ nas na swoich pe¬-
nomocnikøw: „Albowiem wspø¬pracownikami Bo†ymi jeste∂my“
(1 Kor 3,9). Co ta wspø¬praca oznacza? Zleceniodawcy i pracownicy
znajdujå si∑ w ∂cis¬ej zale†no∂ci. Pierwszy nie mo†e nic zrobiç bez
drugiego i na odwrøt. Tak wi∑c jedno jest jasne – bez Boga nic nie
mo†emy. Czy jednak w relacji z Bogiem ma miejsce sytuacja
odwrotna, to znaczy czy On nie mo†e nic uczyniç bez nas? Nie-
wyobra†alnym jest dla nas, †e øw wszechmogåcy Bøg mia¬by byç
zale†ny od nas, ludzi. Czy rzeczywi∂cie jest On zdany na naszå
wspø¬prac∑? Bøg nie potrzebowa¬ cz¬owieka, aby z niczego, jedynie
przy pomocy swego wszechmocnego S¬owa stworzyç to olbrzymie
uniwersum (Hbr 11,3). Stworzy¬ †ycie, ale ustanowi¬ te† cz¬owieka,
aby wype¬ni¬ ziemi∑, aby jå chroni¬ i czyni¬ sobie poddanå. Bøg sam

dokona¬ dzie¬a stworzenia. Røwnie† Jezus poszed¬ samotnie na
krzy†. Sam poniøs¬ winy ∂wiata, przyniøs¬ zbawienie i ustanowi¬ nas
swymi wspø¬pracownikami, ktørym nakaza¬, aby wszystkim g¬osili
Dobrå Nowin∑ o zbawieniu (Mt 28,19-20; Mk 16,15-16; Dz 1,8).

To, czego nie uczynimy (z Jego pomocå), pozostanie nie uczynio-
ne, gdy†:

„... jak majå wzywaç tego, w ktørego nie uwierzyli? A jak majå
uwierzyç w tego, o ktørym nie s¬yszeli? A jak us¬yszeç, je∂li nie
ma tego, ktøry zwiastuje?“ (Rz 10,14).
„Wiara tedy jest ze s¬uchania, a s¬uchanie przez s¬owo Chrystu-
sowe“ (Rz 10,17).

Na reklamowej ulotce t¬umaczenia Biblii Wycliffa znajdziemy dia-
log, ktøry pobudzi nas do my∂lenia, a jest nim rozmowa Indianina
z pewnym misjonarzem:

„Czy kiedy by¬e∂ dzieckiem, wiedzia¬e∂ ju† o Jezusie?“
zapyta¬ mnie Indianin.
„Tak“ odpowiedzia¬em
„A wi∑c twøj ojciec te† ju† o nim wiedzia¬?“
„Tak.“
„A twøj dziadek?“
„…“
Indianin d¬ugo milcza¬.
W koµcu powiedzia¬:
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„Møj ojciec i møj dziadek ch∑tnie by o tym wiedzieli. Dlaczego
przyszli∂cie dopiero teraz?“

Jeste∂my Jego wspø¬pracownikami, Jego pos¬aµcami i Jego pe¬no-
mocnikami. On daje nam si¬∑, motywuje swojå mi¬o∂ciå i obdarza
ch∑ciå niesienia ratunku zgubionym. Bøg nie u†ywa do g¬oszenia
Ewangelii anio¬øw ani †adnych innych istot. Wed¬ug swego planu
przeznaczy¬ do tego nas. To jest najwi∑ksze zadanie, jakie kiedy-
kolwiek zosta¬o zlecone cz¬owiekowi.

Kiedy podczas jednej z podrø†y na Daleki Wschød sta¬em przed
Chiµskim Murem, nie mog¬em si∑ nadziwiç. Ta budowla ma ok.
5000 km d¬ugo∂ci i jest jedynym objektem na ziemi, ktøry mo†e
byç obserwowany go¬ym okiem z ksi∑†yca. Polecenie zbudowania
muru wyda¬ jeden z chiµskich cesarzy. Po oko¬o stu latach budowa-
nia zadanie, ktøre dotyczy¬o tylko pø¬nocnej granicy Chin, zosta¬o
zakoµczone. Mur nie ma ju† dzisiaj †adnego znaczenia, s¬u†y
jedynie jako atrakcja turystyczna.

Zupe¬nie inaczej jest w przypadku polecenia Boga:

– Jest to polecenie o najwi∑kszym zasi∑gu przestrzennym. Roz-
ciåga si∑ ono bezpo∂rednio od naszych bliskich, a† po koniec
∂wiata. Wsz∑dzie så ludzie, ktørzy potrzebujå Ewangelii. Do-
kådkolwiek podå†amy – w kraju i za granicå – przybywamy
jednocze∂nie jako pos¬aµcy Chrystusa. Mamy mo†liwo∂ç bycia
†ywym ∂wiadectwem, „otwartym listem“ (2 Kor 3,3 – t¬. w¬asne
na podst. t¬. M. Lutra), w osobistych rozmowach lub przez
zabranå ze sobå chrze∂cijaµskå literatur∑.

– Jest to polecenie o najwi∑kszym zasi∑gu czasowym. Nigdy
jeszcze nie sformu¬owano tak daleko czasowo si∑gajåcego pole-
cenia, jak g¬oszenie Ewangelii. Tak d¬ugo, jak d¬ugo istnieje zie-
mia, Bøg b∑dzie rozsy¬a¬ ludzi ze swojå nowinå. W s¬owach
ustanowienia wieczerzy brzmi to: „¤mierç Paµskå zwiastujecie,
a† przyjdzie“ (1 Kor 11,26). Dopiero ponowne przyj∂cie Jezusa
zdejmuje z nas nakaz misji.

– Jest to polecenie o wiecznym dzia¬aniu. Ludzkie polecenia
odznaczajå si∑ przemijalno∂ciå. Co kiedy∂ by¬o wa†ne, za kilka
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pokoleµ, a czasami ju† po kilku latach staje si∑ niewa†ne i popa-
da w zapomnienie. Inaczej jest w Krølestwie Boga. Jeden ¬yk
zimnej wody, ktøry damy w imieniu Jezusa innemu cz¬owie-
kowi, ma znaczenie wieczne (Mt 10,42). O ile wi∑ksza b∑dzie
wieczna rado∂ç z pokazania ludziom drogi do domu Ojca.
Wszystko, co robimy jest wa†ne. Biblia t¬umaczy to na przy-
k¬adzie uprawy roli: oranie, sianie, przesadzanie, podlewanie,
zbieranie, zak¬adanie, uprawianie i zarzådzanie. Mamy szerokie
pole dzia¬ania, w ktørym do wykorzystania jest ca¬a paleta prze-
rø†nych uzdolnieµ. S¬u†ba nie powinna byç wykonywana nied-
bale (Jr 48,10). Bøg oczekuje zaanga†owania w niå ca¬ej naszej
osobowo∂ci i wszystkich mo†liwych ∂rodkøw jakimi dysponuje-
my. Misjonarz i badacz Afryki David Livingstone (1813 – 1873)
møwi¬ o sobie: „To co mam i posiadam powinno byç dla mnie
na tyle warto∂ciå, na ile s¬u†y poszerzaniu Krølestwa Bo†ego.“
Wykorzystywane så wszystkie umiej∑tno∂ci, dzia¬ania i mo†li-
wo∂ci. Bøg szuka naszej wierno∂ci, a w tej kwestii mo†e byç
nawet przydatne nasze bogactwo wynalazkøw. Oswald Smith
[S6] sprowadza nasze dzia¬anie do dawania, modlitwy i dzia-
¬alno∂ci misyjnej. Albo b∑dziemy dawcami, aby mieç udzia¬ w
wymagajåcych finansowych nak¬adøw misjach w kraju i za
granicå, lub sami b∑dziemy wspø¬dzia¬aç w rozprzestrzenianiu
Ewangelii. Niezale†nie od tego, w jaki sposøb si∑ do tego przy-
czyniamy, dobrze by¬oby, gdyby rozprzestrzenianie si∑ Krølest-
wa Bo†ego le†a¬o nam na sercu w modlitwie. Te trzy elementy
nie så wzajemnie wykluczajåcymi si∑ zaleceniami, lecz mogå
si∑ uzupe¬niaç.

Karl Lagershausen g¬osi potrzeb∑ modlitwy za misje [O1, 59]:
„Modlitwa, ktøra otacza ∂wiat, przynosi wi∑cej ni† kr∑cenie si∑
wokø¬ siebie samego. Røwnie† jako chrze∂cijanie mo†emy byç
realistami. Ja w ka†dym razie nie chc∑ ju† wi∑cej staç poza rozciå-
gajåcå si∑ na ca¬y ∂wiat wspølnotå modlitewnå.“ Podkre∂la on te†,
†e osobiste dzia¬anie nie staje si∑ przez modlitw∑ zb∑dne: „Pie-
niådze i modlitwa nie zaståpiå dzia¬ania. B∑dåc w drodze te† mo†-
na si∑ modliç. Dopiero ofiara †ycia sprawia, †e ofiara pieni∑†na jest
do zaakceptowania.“

Je∂li nie b∑dziemy pracowaç zgodnie z Bo†ymi zaleceniami to czy-
nimy siebie winnymi: „Dzieµ dzisiejszy jest dniem radosnej wie∂ci;
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Ryc. 18: Misja w∂rød Dumagatøw w puszczy filipiµskiej na g¬øw-
nej wyspie Filipin Luzon (misjonarz Helmut Keller).

je†eli to przemilczymy i b∑dziemy zwlekaç, a† za∂wita ranek, spot-
ka nas kara“ (2 Krl 7,9).

Je∂li jednak przyjmiemy zalecenie Jezusa odno∂nie tego ∂wiata i
spe¬nimy je wiernie dzi∑ki zdolno∂ciom jakimi dysponujemy, to
b∑dziemy mogli cieszyç si∑ w dniu Jego wspania¬ego, ponownego
przyj∂cia, gdy† powie On: „Dobrze, s¬ugo dobry i wierny! Nad tym
co ma¬e by¬e∂ wierny, wiele ci powierz∑; wejdΩ do rado∂ci pana
swego“ (Mt 25,21).
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12 Ojczyzna niebo. O czym zawsze
chcieli∂cie wiedzieç, ale nie
mieli∂cie odwagi zapytaç.

Po jednym z moich wyk¬adøw w Meinz przysz¬a do mnie na roz-
mow∑ pewna studentka. Z du†ym zainteresowaniem, bezpo∂rednio
zapyta¬a: „Møwi¬ pan dzisiaj na temat czasu i wieczno∂ci. Prosz∑
mi powiedzieç, czym dok¬adnie jest wieczno∂ç!“ By¬em bardzo
zdziwiony, †e pytanie zada¬a mi tak m¬oda i dobrze wyglådajåca
kobieta. Czy nie mia¬a ona pe¬ni rado∂ci i woli †ycia, tak †e powin-
na to pytanie daleko od siebie odsunåç – jak to czyni wiele †yjå-
cych w naszych czasach osøb? Zapyta¬em wi∑c: „Chcia¬bym wie-
dzieç, dlaczego zale†y pani abym koniecznie udzieli¬ pani odpo-
wiedzi na to w¬a∂nie pytanie?“ – „Mam wrodzonå wad∑ serca, ktø-
ra zosta¬a wykryta dopiero niedawno. Zgodnie z obecnym stanem
rzeczy lekarze dajå mi jedynie kilka lat †ycia. Dlatego te† musz∑

po prostu bardzo dok¬adnie wiedzieç, jaka jest wieczno∂ç.“

Natychmiast odczu¬em, †e nie chodzi tu o jakie∂ teoretyczne lub
szczegø¬owe, teologiczne pytanie. Pytanie tej m¬odej studentki
by¬o podstawowym pytaniem egzystencjonalnym. Na poczåtku
poruszy¬a mnie jasno∂ç i zdecydowanie z jakim ta m¬oda kobieta
szuka¬a na nie odpowiedzi. Zanim zaczå¬em odpowiadaç, u∂wiado-
mi¬em sobie, jakiej odpowiedzi nie chcia¬aby ona us¬yszeç. Zdecy-
dowanie wyja∂ni¬a mi:

„Mog∑ sobie wyobraziç jakie jest piek¬o. Czyta¬am Sartra, w jed-
nej ze swoich sztuk opisa¬ to bardzo obrazowo – w jednym pokoju
zamkni∑ci så ludzie, ktørzy w ogøle si∑ nie rozumiejå. Nie mogå
jednak tego pokoju opu∂ciç. Nigdy. To jest piek¬o. To mog∑ sobie
wyobraziç. Ale jakie jest niebo? – Tego chcia¬abym si∑ dowie-
dzieç od pana.“ Dalej møwi¬a „Prosz∑ mi jednak teraz nie møwiç
‚∂piewanie Alleluja‘ lub ‚uwielbianie Boga‘. Nie jestem w stanie
wyobraziç sobie wiecznego ∂piewania! Nie pragn∑ røwnie† ca¬å
wieczno∂ç wychwalaç Boga. Tym niemniej, je†eli wieczno∂ç jest
celem naszego †ycia to czekajåc na niå powinnam si∑ niå cie-
szyç!“
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Odpowiadajåc prøbowa¬em opisaç niebo jako miejsce rado∂ci i mi-
¬o∂ci. Natychmiast mi przerwa¬a: „To nie jest wystarczajåco dok¬ad-
ne. Jak w ogøle mog∑ odczuwaç rado∂ç w miejscu, gdzie jest tylko
rado∂ç? Rado∂ç jako takå mo†na odczuwaç tylko wtedy, kiedy zna
si∑ jej kontrast, smutek lub z¬o∂ç.“ Tak te† kobieta ta zach∑ci¬a mnie,
aby intensywniej zajåç si∑ kwestiå nieba i møc udzielaç za pomocå
Biblii bardziej konkretnych odpowiedzi. Rozmowa ta pozosta¬a
niezapomnianå, gdy† spowodowa¬a przesuni∑cie akcentu moich
wyk¬adøw na tematyk∑ nieba. Jakim b¬ogos¬awieµstwem by¬oby
gdyby wi∑cej osøb zadawa¬o tak konkretne pytania o wieczno∂ç!

M¬oda kobieta na koniec powiedzia¬a: „Dlaczego w¬a∂ciwie g¬osi i
pisze si∑ tak ma¬o o wieczno∂ci? Dlaczego wi∑kszo∂ç møwcøw zaj-
muje si∑ aspektami †ycia na ziemi? Zabiera si∑ s¬uchaczom to co
najlepsze.“ Co do tego mia¬a ca¬kowitå racj∑ i tak to obszerne po-
traktowanie kwestii wieczno∂ci w tej ksiå†ce jest owocem jednego
spotkania w Meinz.

Moja rozmøwczyni wspomnia¬a w rozmowie zarøwno:

niebo jak i piek¬o

Przyjrzyjmy si∑ bli†ej tym miejscom. Jezus nauczajåc k¬ad¬ du†y
nacisk na oba tematy.

12.1 Jak to jest z piek¬em?

Podczas wojny w Wietnamie pewien ksiådz podchodzi do umiera-
jåcego †o¬nierza. ˝o¬nierz zdaje sobie spraw∑ z tego, †e za kilka
minut b∑dzie musia¬ opu∂ciç ten ∂wiat. Potem znajdzie si∑ w
wieczno∂ci. Na sercu le†y mu tylko jedno, palåce pytanie: „Prosz∑
ksi∑dza, czy istnieje piek¬o?“

OdpowiedΩ ksi∑dza brzmi: NIE! Za t∑ odpowiedΩ †o¬nierz karci go
møwiåc:

* Je∂li piek¬a nie ma, to my tu ksi∑dza w ogøle nie potrzebujemy.
Niech wi∑c ksiådz wraca do domu!

* Je∂li jednak piek¬o istnieje, to zwiød¬ ksiådz ogromnå liczb∑
ludzi. Ksiådz wprowadza nas røwie† tutaj w b¬åd.
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Jezus dobitnie g¬osi¬ o piekle. Nigdy jednak, aby wzbudziç strach,
ale zawsze aby przestrzec i aby zaprosiç nas do innego, røwnie
realnego miejsca, a mianowicie do nieba.

W Kazaniu na Gørze Jezus przestrzega nas z nieprzesadnå dobit-
no∂ciå, a nawet we wr∑cz radykalny sposøb: „Je∂li tedy prawe oko
twoje gorszy ci∑, wy¬up je i odrzuç od siebie, albowiem b∑dzie
po†yteczniej dla ciebie, †e zginie jeden z cz¬onøw twoich, ni† †eby
ca¬e cia¬o twoje mia¬o pøj∂ç do piek¬a“ (Mt 5,29).

Przyjrzyjmy si∑ jeszcze jednemu miejscu w Ewangelii Mateusza:
„I nie bøjcie si∑ tych, ktørzy zabijajå cia¬o, ale duszy zabiç nie
mogå; bøjcie si∑ raczej tego, ktøry mo†e i dusz∑ i cia¬o zniszczyç w
piekle“ (Mt 10,28). Kim jest ten kto wysy¬a ludzi do piek¬a? W
†adnym wypadku nie jest nim diabe¬, jakby mo†na zbyt pochopnie
stwierdziç, gdy† zosta¬ on oskar†ony i sam b∑dzie skazany (Ap
12,10; Ap 20,10). Ostatni såd przeprowadzi szczegølny s∑dzia, a do
tego zadania przeznaczy¬ Bøg Jezusa. Czytamy o tym w Mateusza
25,41: „wtedy powie (Jezus) i tym po lewicy; IdΩcie precz ode
mnie, przekl∑ci, w ogieµ wieczny, zgotowany diab¬u i jego anio-
¬om.“ Do kogo skierowane så ostrze†enia przed piek¬em? Kto nale-
†y do kr∑gu adresatøw? Zawsze mia¬em wra†enie, †e dotyczå one
niewierzåcych, z¬oczyµcøw i przest∑pcøw b∑dåcych na marginesie
spo¬eczeµstwa. Zaskoczeniem mo†e byç, †e w prawie wszystkich
przypadkach Jezus kieruje te ostrzegajåce przed piek¬em s¬owa do
wierzåcych, rzadko za∂ zwraca si∑ do faryzeuszy. Z powodu ich
sprawiedliwo∂ci w¬asnej Jezus post∑puje z nimi w ostrzejszy spo-
søb. Ten kråg osøb nie otrzymuje ju† ostrze†eµ, Jezus møwi im o
piekle jako o czym∂ pewnym: „Biada wam uczeni w Pi∂mie i fary-
zeusze, ob¬udnicy, †e zamykacie Krølestwo Niebios przed ludΩmi,
albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wej∂ç tym, ktø-
rzy wchodzå“ (Mt 23,13).

Angielski pisarz David Pawson zestawi¬ kiedy∂ list∑ czynøw, ktøre
wed¬ug Biblii prowadzå do piek¬a. Lista ta zawiera 120 punktøw i
wymienia nast∑pujåce kr∑gi osøb:

* cudzo¬o†nikøw
* homoseksualistøw
* rozpustnikøw
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* k¬amcøw
* skåpcøw
* dumnych
* zajmujåcych si∑ astrologiå
* tchørzy
* leni
* …

W przypowie∂ci o talentach leniwy s¬uga, ktøry otrzyma¬ jeden
talent møwi (Mt 25,24-30): „Panie! Wiedzia¬em o tobie, †e∂ cz¬o-
wiek twardy, †e †niesz, gdzie∂ nie sia¬, i zbierasz, gdzie∂ nie rozsy-
pywa¬. Bojåc si∑ tedy, odszed¬em i ukry¬em swøj talent w ziemi;
oto masz, co twoje.“ Jego Pan za∂ opowiadajåc rzek¬ do leniwego:
„S¬ugo z¬y i leniwy! Wiedzia¬e∂, †e †n∑, gdzie nie sia¬em, i zbieram,
gdzie nie rozsypywa¬em“ (Mt 25,26). Tekst koµczy si∑ osådem i
odrzuceniem: „A nieu†ytecznego s¬ug∑ wrzuçcie w ciemno∂ci
wewn∑trzne; tam b∑dzie p¬acz i zgrzytanie z∑bøw“ (Mt 25,30). To
miejsce ciemno∂ci Biblia nazywa piek¬em. Leniwy s¬uga nie jest
ani ateistå, ani z¬ym cz¬owiekiem, w powszechnym tego s¬owa zna-
czeniu. Co wi∑cej jest jednym z tych, ktørzy znajå Jezusa, dlatego
zwraca si∑ do Niego s¬owami „Panie“, a mimo to idzie na zatra-
cenie. Dlaczego? Z lenistwa!

W Kazaniu na Gørze Jezus bardzo powa†nie poucza tych, ktørzy
wprawdzie wciå† wymawiajå Jego imi∑, ale mimo to i tak nie b∑då
oglådaç wspania¬o∂ci Boga: „Nie ka†dy, kto do mnie møwi: Panie,
Panie, wejdzie do Krølestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pe¬ni wol∑
Ojca mojego, ktøry jest w niebie“ (Mt 7,21). Røwnie† przypowie∂ç
o dziesi∑ciu pannach dotyczy wiary. Pi∑ç z panien musi stwierdziç:
„…i zamkni∑to drzwi“ (Mt 25,10). Dlaczego? W swoim †yciu
bardziej zwa†a¬y na trendy czasøw, ni† na przykazania Bo†e, a
Jezus Chrystus nie by¬ ju† w centrum ich †ycia. Z ust Jezusa s¬yszå
s¬owa, ktørych si∑ nie spodziewa¬y: „Nie znam was“ (Mt 25,12).

Trzeciego czerwca, w niewielkiej miejscowo∂ci na pø¬nocy Niemiec
niedaleko Celle Eschede, mia¬ miejsce okropny wypadek kolejowy.
W wyniku zerwania wieµca ko¬a szybkobie†ny pociåg ICE wykolei¬
si∑ i uderzy¬ w betonowy most. W wypadku tym zgin∑¬o sto osøb.
Dwudziestego pierwszego czerwca odby¬a si∑ w Celle uroczysto∂ç
pogrzebowa z udzia¬em premiera, kanclerza, rodzin oraz bliskich
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ofiar wypadku. Oczywi∂cie celem kazania pogrzebowego jest pocie-
szenie zasmuconych i wsparcie ich. Nie mo†na tego jednak osiågnåç
przy pomocy kazania opartego na niezgodnych z Bibliå podstawach.
Zarøwno podczas kazania katolickiego jak i ewangelickiego gwa-
rantowano obecnym, †e wszystkie ofiary wypadku så teraz w niebie.
Ilu z tragicznie zmar¬ych rzeczywi∂cie zna¬o Jezusa? Nie wiemy. Z
pewno∂ciå by¬a to procentowo liczba porøwnywalna z ilo∂ciå ludzi,
ktørych spotykamy w såsiedztwie lub miejscu pracy. Niestety wciå†
jest niewiele osøb, ktøre ∂wiadomie przyj∑¬y Jezusa. Wed¬ug ∂wia-
dectwa Biblii tylko te osoby spotkamy w niebie (J 3,3).

W podobnej sytuacji, kiedy Jezus dowiaduje si∑ o ∂mierci Galilej-
czykøw odnosi to wydarzenie do tych, na ktørych upad¬a wie†a w
Syloe i ostrzega: „Je†eli si∑ nie upami∑tacie, wszyscy tak samo po-
giniecie“ (˚k 13,5).Jezus nie møwi tu o ofiarach wypadku, ale
ewangelizuje †ywych.

Kiedy∂ pewien ewangelista napisa¬, †e: „wcze∂niej cz¬owiek ba¬ si∑
piek¬a – dzisiaj møwienia o nim.“ Tam, gdzie ma miejsce jakie∂
niebezpieczeµstwo mo†na møwiç o wybawicielu. Poniewa† piek¬o
istnieje, potrzebujemy wybawiciela. Jedynym wybawicielem jest
Jezus Chrystus: „Bo nie pos¬a¬ Bøg Syna na ∂wiat, aby sådzi¬ ∂wiat,
lecz aby ∂wiat by¬ przez niego zbawiony.“ (J 3,17). Jedynie Jezus
jest zbawiennå bramå do nieba: „Ja jestem drzwiami; je∂li kto
przeze mnie wejdzie, zbawiony b∑dzie“ (J 10,9).

12.2 Co wiemy o niebie?

Niemiecki pisarz Heinrich Heine (1797 – 1856) drwi¬ z nieba tymi
s¬owami (w Bajce Zimowej): „Niebo pozostawmy anio¬om i wrøb-
lom“. Miejmy nadziej∑, †e zmieni¬ swoje zdanie, w przeciwnym
razie znajduje si∑ z w¬asnej winy w miejscu wiecznego zatracenia i
†a¬uje swego od¬åczenia od Boga.

Poj∑cie „nieba“ bardzo cz∑sto pojawia si∑ w rø†nych powiedze-
niach i przys¬owiach, opisujåcych przerø†ne sytuacje †yciowe.
Je∂li kto∂ jest bardzo szcz∑∂liwy to møwimy, †e jest „w siødmym
niebie“. Kiedy co∂ nam si∑ wyjåtkowo podoba møwimy, †e jest
„niebiaµskie“. Je∂li nie mamy wp¬ywu na jakå∂ sytuacje komentu-
jemy „niech si∑ dzieje wola nieba“.
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Dla wielu nam wspø¬czesnych wiedza o niebie ogranicza si∑ do
tego, co sformu¬owa¬a tradycja ludowa. Ale czy jest to naprawd∑
wszystko, co mo†na powiedzieç o niebie?

Tak wi∑c co wiemy o niebie?

Przy bli†szym przyjrzeniu si∑ oka†e si∑, †e powiedzenia i przy-
s¬owia traktujå temat zdecydowanie zbyt p¬ytko. Bøg objawi¬ nam
wiele faktøw na temat nieba. Biblia jest jedynym Ωrød¬em informa-
cji o niebie, na ktørym mo†na w pe¬ni polegaç. Wszystko inne, co
møwi si∑ o niebie jest czystå spekulacjå i niestety ludzkim wymys-
¬em. Pismo ¤wi∑te cz∑sto wypowiada si∑ o niebie jako o najwy†s-
zym celu jaki zosta¬ dany ludziom do osiågni∑cia. Wiele aspektøw
nieba b∑dzie dla nas bardziej zrozumia¬ymi je∂li odwo¬amy si∑ do
objawionego S¬owa Boga i analitycznego sposobu my∂lenia. W
naszych rozwa†aniach b∑dziemy dla kontrastu si∑gaç stale do
ziemskich odniesieµ.

Kiedy dowiadujemy si∑ o czym∂ co dotyczy †ycia na ziemi, istotnym
jest, aby∂my mogli sprawdziç to empirycznie. Do ogarni∑cia niebiaµ-
skich spraw potrzebna jest jedynie wiara. Dlatego Jezus powiedzia¬:
„Je∂li nie wierzycie, kiedy wam møwi¬em o ziemskich sprawach,
jak†e uwierzycie, gdy wam b∑d∑ møwi¬ o niebieskich“ (J 3,12).

Wr∑cz niepoj∑tym jest, †e wieczny i wszechmogåcy Bøg chce byç
z nami w niebie we wspølnocie. On wciå† wysy¬a swoich pos¬aµ-
cøw, aby zaprosiç ludzi wszystkich narodøw i nacji, aby osiågnåç
pe¬nå liczb∑ tych, ktørzy b∑då z Nim w niebie: „Wtedy rzek¬ pan
do s¬ugi: WyjdΩ na drogi i mi∑dzy op¬otki i przymuszaj, by weszli, i
niech b∑dzie zape¬niony dom møj“ (˚k 14,23).

Aby∂my nie zgubili tego wielkiego i wa†nego celu jakim jest
niebo, Bøg dostarcza nam wyraΩnego i dla ka†dego zrozumia¬ego
opisu drogi. W Ewangelii Jana 14,6 Jezus møwi: „nikt nie przy-
chodzi do Ojca, (jak) tylko przeze mnie.“ S¬owo to spe¬ni si∑ w
niebie. B∑då tam tylko ci, ktørzy pozwolili si∑ uratowaç Panu Jezu-
sowi (J 3,36; 1 J 5,13).

W poni†szych punktach przyjrzymy si∑ niebu w bardziej szcze-

gø¬owy sposøb.
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1. Niebo – miejsce pe¬ni szcz∑∂cia

Francuski filozof Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) nie rozu-
mie istoty szcz∑∂cia, kiedy ograniczajåc je stwierdza, †e „szcz∑∂cie
oznacza zasobne konto w banku, dobrå kuchark∑ i bezproblemowe
trawienie.“ Voltaire (1694 – 1778) powiedzia¬, †e „pe¬ne szcz∑∂cie
jest czym∂ czego ludzie nie znajå, czym∂ co nie zosta¬o stworzone
dla cz¬owieka.“ Røwnie† i ten filozof myli si∑. Za swoje g¬øwne
zadanie Jezus uwa†a¬ zbawienie ludzi (Mt 18,11). Byç szcz∑∂liwym
(grec. makarios lub sos) oznacza dla Niego wi∑cej ni† ograniczone
czasowo szcz∑∂cie ziemskie. Jego rozumienie szcz∑∂cia nawiåzuje
do czynnika wiecznego. Ten kto jest zbawiony jest szcz∑∂liwy, aby
wys¬awiaç, temu mo†na pogratulowaç, poniewa† przyjå¬ on zba-
wienie w Jezusie, podarowana zosta¬a mu wspania¬o∂ç nieba. To
szcz∑∂cie rozpoczyna si∑ ju† tutaj, a w niebie osiågnie swojå pe¬-
ni∑: „Dlatego te† mo†e zbawiç [Jezus] na zawsze tych, ktørzy
przez niego przyst∑pujå do Boga“ (Hbr 7,25). Tylko ci, ktørzy zo-
stali zbawieni znajå prawdziwå rado∂ç i szcz∑∂cie.

W niebie, miejscu bez grzechu, szcz∑∂cie b∑dzie pe¬ne i nieprzemi-
jalne, gdy† †adne z negatywnych cech tego ∂wiata nie b∑då tam
zak¬øcaç †ycia.

Wielu ludzi na ziemi musi znosiç niewypowiedziany bøl. Pø¬ki z
ksiå†kami pe¬ne så traktatøw na temat cierpienia i niezliczonej
ilo∂ci wariacji wciå† na nowo stawianego pytania, dlaczego wszech-
mogåcy i kochajåcy Bøg do tego dopu∂ci¬.

Od czasøw potopu ludzko∂ç nie zosta¬a uchroniona od katastrof.
Pierwszego listopada 1755 nieszcz∑∂cie w Portugalii poruszy¬o
ca¬y ∂wiat. Bez jakiejkolwiek przes¬anki trz∑sienie ziemi zamieni¬o
Lizbon∑ w gruz i py¬. Zgin∑¬o 60 000 osøb. Obraz ∂wiata zachwia¬
si∑. Niemiecki pisarz Goethe dotkni∑ty tym wydarzeniem skryty-
kowa¬ Boga: „Bøg, Stwørca i Pan nieba i ziemi … w †adnym razie
nie wykaza¬ si∑ ojcowskå postawå, kiedy odda¬ na to samo zatrace-
nie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.“

W przedstawieniu niewypowiedzianego cierpienia nie mo†na prze-
sadziç. Si¬a oddzia¬ywania wielkich liczb nie ma wi∑kszego zna-
czenia w przypadku ofiar, czy to 6 milionøw czy 60 tysi∑cy. Wy-
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starczy ∂mierç pojedynczego cz¬owieka aby zapytaç: „Jak Bøg
møg¬ do tego dopu∂ciç?“ W wieczno∂ci zostanå usuni∑te wszelkie
∂lady cierpienia. Nic nie b∑dzie przypomina¬o nam tam o cierpie-
niu, wojnie, nienawi∂ci i ∂mierci: „I otrze wszelkå ¬z∑ z oczu ich, i
∂mierci ju† nie b∑dzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozo¬u ju† nie
b∑dzie; albowiem pierwsze rzeczy przemin∑¬y“ (Ap 21,4).

Nasze cia¬o b∑dzie uwolnione od wszelkich chorøb i dolegliwo∂ci.
Nie b∑dzie ju† musia¬o zwalczaç zarazkøw, wirusøw, infekcji,
chorøb serca i trudno∂ci z oddychaniem. Nie b∑då istnia¬y szpitale i
wi∑zienia. Nie b∑då ju† potrzebni lekarze, piel∑gniarki, policjanci,
stra†nicy wi∑zienni i grabarze.

Ka†dy kto przyjdzie do nieba, nie b∑dzie t∑skni¬ za ziemiå. Czas
obciå†eµ i trosk minie na zawsze.

Pruski krøl Fryderyk Wielki (1712 – 1786) nazwa¬ swøj zamek nie-
daleko Berlina, w Poczdamie, Sanssoussi, co oznacza „bez trosk“,
ale røwnie† on prowadzi¬ †ycie pe¬ne trosk. Sanssoussi by¬oby
trafnym okre∂leniem jedynie w stosunku do nieba. Tam nie b∑dzie
†adnych k¬øtni, †adnych wojen, †adnej nienawi∂ci, †adnej niewier-
no∂ci, dlatego te† †adnych trosk i †adnych z¬amanych serc.

2. Niebo – miejsce rozkoszy dla zmys¬øw

My ludzie wydajemy mnøstwo pieni∑dzy, aby zobaczyç lub us¬yszeç
co∂ szczegølnego.

* P¬acimy horrendalne sumy, aby np. byç obecnym na uroczystym
otwarciu lub zakoµczeniu olimpiady. W Atlancie w 1996 p¬a-
cono ponad 1000 $ za bilet wst∑pu na stadion, a na czarnym
rynku oferowano jeszcze wi∑cej.

* Aby zakosztowaç uczty dla uszu, chodzimy na koncerty s¬aw-
nych dyrygentøw. Podobnym prze†yciem jest premiera sztuki
teatralnej.

* Dla fanøw tenisa lub pi¬ki no†nej szczegølnym wydarzeniem
jest oglådanie na †ywo ostatniego meczu na stadionie Wemble-
don lub fina¬u mistrzostw pi¬ki no†nej.
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Wszystko to, co mogliby∂my tutaj okre∂liç jako pociågajåce, godne
zobaczenia i us¬yszenia, blednie w obliczu nieba. Do nieba odnosi
si∑ wszystko, co dotyczy mådro∂ci Bo†ej: „Czego oko nie widzia¬o
i ucho nie s¬ysza¬o, i co do serca ludzkiego nie wståpi¬o, to przygo-
towa¬ Bøg tym, ktørzy go mi¬ujå“ (1 Kor 2,9).

Niebo nie jest jednak tylko miejscem rozkoszy dla zmys¬u s¬uchu i
wzroku, ale b∑då tam w pe¬ni usatysfakcjonowane wszystkie nasze
zmys¬y. W niebie doznamy røwnie† rozkoszy podniebienia. Co
wi∑cej, w niebie b∑dzie pod dostatkiem wszystkiego, co dobrze
usposabia naszå dusz∑: mi¬o∂ç, pokøj, rado∂ç, przyjaΩµ, dobro.

3. Niebo – uczta bez koµca

W jaki sposøb przygotowujemy si∑ do uczty? Coroczne przyzna-
wanie Oskarøw w Los Angeles mia¬o miejsce 23 marca 1998. By¬a
to galowa uroczysto∂ç, na ktørå zostali zaproszeni zdobywcy
Oskara, sponsorzy i wielu aktorøw. To wtedy przyznano 11 Oska-
røw filmowi „Titanic“. W ten sposøb osiågni∑to wprawdzie doty-
chczasowy rekord filmu „Ben Hur“, ale go nie pobito. Pewna gaze-
ta, opisujåc stres towarzyszåcy rozdaniu Oskarøw, uj∑¬a to nast∑-
pujåco:

„Trzy miesiåce przed: zamøwiç wizyt∑ u fryzjera.
Miesiåc przed: farma pi∑kno∂ci.
10 dni przed: obciåç w¬osy.
3 dni przed: solarium

Dzieµ przyznania Oskarøw:
Poranek: trening, prysznic, mycie g¬owy, lekki posi¬ek.
Po¬udnie: spotkanie z stylistå w¬osøw.
Popo¬udnie: wizyta u wiza†ysty.
Godz.16: go∂cie muszå byç w audytorium.

Kurtyna zapada. Ko∂ci zostajå rzucone „and the Oscar goes on …“

Jak widaç na powy†szym przyk¬adzie, czas przygotowania do
trwajåcej zaledwie kilka godzin uroczysto∂ci zwiåzany jest z
ogromnym wysi¬kiem. Wysi¬ek ten dotyczy g¬øwnie urody. Na tym
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∂wiecie wszystko podlega rozk¬adowi, a uroda ginie. Wysi¬ek, aby
zrekompensowaç i retuszowaç to sztucznymi ∂rodkami wzrasta z
wiekiem. W niebie nie b∑dzie to ju† konieczne, gdy† wszyscy
b∑dziemy pi∑kni. Dok¬adniej rzecz ujmujåc: Wszyscy b∑dziemy
cudowni, gdy† cudowny jest najwy†szym stopniem przymiotnika
pi∑kny.

Postaç Jezusa zosta¬a opisana ju† w Starym Testamencie, kiedy
czytamy: „Pan jest krølem oblek¬ si∑ w dostojno∂ç“ (Ps 93,1). On
jest Panem „chwa¬y“ (Jk 2,1). Przy ponownym przyj∂ciu Jezus
przyjdzie w ca¬ej swojej mocy i chwale (Mt 24,30). W Ewangelii
Jana 17,22 modli si∑ On do Ojca: „A ja da¬em im chwa¬∑, ktørå mi
da¬e∂“. Røwnie† to spe¬ni si∑ dla nas w niebie. Wysi¬ki w celu ulep-
szenia naszego wyglådu nie b∑då tam ju† potrzebne.

Bøg ma jednak pewien problem: Jak mo†e nam, ludziom uzmys-
¬owiç wspania¬o∂ç i od∂wi∑tno∂ç nieba? Jezus uczyni¬ to za pomo-
cå przypowie∂ci: „Podobne jest Krølestwo Niebios do pewnego
krøla, ktøry sprawi¬ wesele swemu synowi“ (Mt 22,2). Wesele jest
najpi∑kniejszå uroczysto∂ciå na ziemi. Wszystko jest szczegø¬owo
przygotowane jak na li∂cie poni†ej:

– zaproszeni så drodzy go∂cie
– podaje si∑ najlepsze potrawy i najwytworniejsze napoje
– wyg¬asza si∑ uroczyste mowy
– podczas rozmøw unika si∑ problemøw
– narzeczona jest przystrojona jak nigdy wcze∂niej, ma na sobie

najdro†szå i najpi∑kniejszå sukni∑ w jej †yciu
– wszyscy så w dobrym nastroju.

Poprzez ten dobrze znany nam obraz Jezus prøbuje przedstawiç
niebo jako najpi∑kniejszå uroczysto∂ç ∂wiåtecznå. Podczas ostat-
niej wieczerzy powiedzia¬ On do swoich uczniøw: „Nie b∑d∑ pi¬
odtåd z tego owocu winoro∂li a† do owego dnia, gdy go b∑d∑ pi¬ z
wami na nowo w Krølestwie Ojca mego“ (Mt 26,29). Tak wytwor-
nego wina jak wino niebiaµskie nie pili∂my w ca¬ym swoim ziem-
skim †yciu. W niebie – jestem tego pewien – b∑dziemy te† jedli.
Jak w przeciwnym razie mieliby∂my rozumieç ˚ukasza 12,37:
„powiadam wam, i† si∑ przepasze (Jezus) i posadzi ich przy stole, i
przyståpiwszy b∑dzie im us¬ugiwa¬.“
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Mo†emy byç pewni, †e b∑dzie to suto nakryty stø¬. Poj∑cia wyk-
wintny i wytrawny jako poj∑cia ziemskie så zbyt ma¬o wymowne,
aby wyraziç niebiaµskie odpowiedniki. Ale jasnym jest, †e b∑dzie
panowa¬a tam uroczysta atmosfera.

A tu nagle pojawia si∑ niespodzianka: Niebo nie tylko jest porøw-
nywane do uroczysto∂ci weselnej, ale jest to miejsce gdzie odb∑-
dzie si∑ prawdziwe wesele. Mo†emy o tym przeczytaç w Objawie-
niu 19,7: „Weselmy si∑ i radujmy si∑ i oddajmy mu chwa¬∑, gdy†
nasta¬o wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowa¬a si∑“.
Jezus sam jest oblubieµcem, a wszyscy, ktørzy skorzystali z jego
zbawienia, så oblubienicami.

Zaproszeni mogå uwa†aç siebie za szcz∑∂liwych: „B¬ogos¬awieni,
ktørzy så zaproszeni na weselna uczt∑ Baranka“ (Ap 19,9). W
przypowie∂ci o synu marnotrawnym czytamy: „I zacz∑li si∑ we-
seliç“ (˚k 15,24). W niebie nie ma koµca rado∂ci, nie jeste∂my w
stanie ogarnåç tutaj jej wielko∂ci.

4. Niebo – miejsce nieprzemijalnego pi∑kna

Jezus møwiåc o stworzeniu w Kazaniu na Gørze stwierdza: „Przy-
patrzcie si∑ liliom polnym, jak rosnå; nie pracujå ani prz∑då. A
powiadam wam: Nawet Salomon w ca¬ej chwale swojej nie by¬ tak
przyodziany, jak jedna z nich“ (Mt 6,28-29). ˝aden cz¬owiek nie
potrafi stworzyç tego, co Stwørca w swojej mi¬o∂ci do pi∑kna. Bøg
jest zatem sprawcå wszelkiego pi∑kna.

Po ca¬ym cierpieniu, jakie przeszed¬ Hiob, Bøg pob¬ogos¬awi¬ mu
tak, †e „mia¬ tak†e siedmiu synøw i trzy cørki. I nazwa¬ pierwszå
Jemima (go¬åbek), drugå Kesja (mi¬y zapach), a trzeciå Kerenhap-
puch (flakonik do pachnide¬). W ca¬ym kraju nie by¬o tak pi∑k-

nych kobiet jak cørki Hioba“ (J 42,13-15). Ich pi∑kno zosta¬o tutaj
szczegølnie podkre∂lone. Wygra¬yby one ka†de wybory miss.

O samym Jezusie, jako osobie Stwørcy jest mowa w Psalmie 45,3:
„Najpi∑kniejszy jeste∂ w∂rød ludzi; rozlany jest wdzi∑k na wargach
twoich, dlatego Bøg pob¬ogos¬awi¬ ci∑ na wieki.“ Na krzy†u zosta¬
On jednak wydany ludzkim grzechom i ∂mierci. Zewn∑trznym tego
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Ryc. 19: „... z ka†dego narodu i ze wszystkich plemion“ (Ap 7,9).

znakiem sta¬ si∑ te† jego wyglåd, jak to czytamy w ksi∑dze Izajasza
53,2: „Nie mia¬ postawy ani urody, ktøre by pociåga¬y nasze oczy, i
nie by¬ to wyglåd, ktøry by nam si∑ møg¬ podobaç.“

Z punktu widzenia wieczno∂ci Jezus jest jednak opisywany jako pi∑k-
ny i doskona¬y. Jest o nim mowa w ksi∑dze Izajasza 33,17: „Krøla w
jego pi∑kno∂ci ujrzå twoje oczy“. Røwnie† XVII wieczna pie∂µ ko-
∂cielna „Jezu møj krasny“ w szczegølny sposøb uwypukla ten aspekt:

„Jezu møj krasny!
Krølu ¤wiata jasny.
Boski synu Maryi.
Chc∑ Ci∑ mi¬owaç.
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Chc∑ Ci ho¬dowaç.
Wieczna korono duszy mej!

Pi∑kne så lasy,
Pe¬ne cudnej krasy,
Pi∑kny w polu wiosny kwiat.
Jezus pi∑kniejszy,
Jezus wdzi∑czniejszy;
Serca od smutku zbawia rad.

Ksi∑†yc w swej szacie,
S¬oµce w majestacie
I gwiazd roje cudnie l∂ni
Jezus l∂ni ja∂niej,
Od s¬oµca kra∂niej
Przyçmi anio¬øw chwa¬å Swå.

…

Ca¬a ta pi∑kno∂ç
W niebie i na ziemi
W Tobie razem skupia si∑
Dusza bez Ciebie tutaj i w niebie
T∑sknota z pragnienia tylko schnie.“

Je∂li ju† w ziemskim stworzeniu widaç mi¬o∂ç Boga do pi∑kna w
ka†dym p¬atku ∂niegu, w liliach, orchideach, i wielu innych kwia-
tach, lub te† w wspania¬ym upierzeniu niektørych ptakøw, np. w
skrzyd¬ach kolorowych motyli, to tym bardziej b∑dzie ono charak-
terystycznym atrybutem nieba!

Wielu ludzi poszukuje pi∑kna na ziemi. Chirurdzy, ktørzy dokonujå
operacji plastycznych twarzy i prøbujå wspomøc pi∑kno urody, prze-
†ywajå ogromny wzrost popytu na swojå prac∑. Przemys¬ wyspecja-
lizowany w produkcji specyfikøw podtrzymujåcych i wspierajåcych
urod∑, mo†e byç pewien rozkwitu swoich interesøw. A jednak nawet
te najlepiej wypiel∑gnowane krølowe pi∑kno∂ci utracå swojå urod∑,
gdy† na ziemi wszystko podlega procesowi przemijania (Rz 8,20).

Cesarzowa Sissi z Austrii (1837 – 1898) uznana zosta¬a w zesz¬ym
stuleciu za najpi∑kniejszå kobiet∑ Europy. By¬a jednak tak prø†na,
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†e po ukoµczeniu trzydziestu lat nie chcia¬a byç portretowana ani
fotografowana. Niemiecka pisarka Annelie Fried komentuje: „spi-
kerki telewizyjne osiågajå w wieku czterdziestu lat ten moment
starzenia si∑, kiedy to widzowie przed telewizorami liczå tylko ich
zmarszczki.“

Niebo za∂ jest miejscem nieprzemijalnego pi∑kna. Wszyscy, ktørzy
si∑ tam znajdå, b∑då wiecznie pi∑kni. Je∂li mamy byç podobni do
Jezusa (1 J 3,2) to otrzymamy røwnie† Jego pi∑kno. Ziemskie poj∑-
cie bycia wiecznie m¬odym jest zbyt ograniczone, aby odpowiednio
opisaç niebiaµski idea¬.

5. Niebo – miejsce pe¬ni †ycia

Du†a cz∑∂ç ludzko∂ci †yje poni†ej poziomu minimum egzystencjo-
nalnego. Ka†dego dnia 40000 dzieci umiera z g¬odu. Inni så tak
bogaci, †e mogå sobie pozwoliç na wszelkie dobra tego ∂wiata,
ktøre jednak i tak nie zapewniajå im szcz∑∂cia. Wielu z nich cierpi
na depresj∑. Ich †ycie przeszywa strach lub z†era nuda.

Jezus zna zarøwno duchowe, jak i fizyczne potrzeby cz¬owieka: „A
widzåc lud u†ali¬ si∑ nad nim, gdy† by¬ utrudzony i opuszczony jak
owce, ktøre nie majå pasterza“ (Mt 9,36). Swojå ch∑ç niesienia
pomocy ludziom wyra†a w Ewangelii Jana 10,10, kiedy møwi o
nas, jako o g¬øwnym powodzie swego przyj∂cia: „ Ja przyszed¬em
aby mia¬y †ycie i obfitowa¬y.“

Ju† tu na ziemi Jezus przez nawrøcenie zmienia nasze †ycie tak
gruntownie, †e wyraΩnie mo†emy odgraniczyç nowe †ycie od sta-
rego (Rz 6,4; Kol 2,6; 1 P 4,3). W niebie za∂ do∂wiadczymy pe¬ni
†ycia. Tam dopiero poznamy prawdziwå jego jako∂ç.

Pewien krytyk powiedzia¬ kiedy∂, †e nie ma ochoty siedzieç dzie-
si∑ç tysi∑cy lat na jakiej∂ chmurce i graç na harfie. Tego typu wyo-
bra†enia wieczno∂ci så ludzkimi wymys¬ami, gdy† Biblia nigdzie
tego w taki sposøb nie opisuje.

Niebo to †ycie w przepychu. „Brak“ jest tam nieznanym s¬owem,
poniewa† nie ma tam niczego co mo†na by ulepszyç. Nikt nie za-
zna tam te† nudy, gdy† niebo jest doskona¬e i oferuje pe¬ni∑ †ycia.
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Podczas gdy piek¬o mo†e zostaç opisane jako miejsce wiecznie
niespe¬nionych pragnieµ, to w niebie nie b∑dzie †adnych t∑sknot.
Nie znaczy to, †e wype¬niå si∑ tam wszystkie ziemskie pragnienia,
lecz †e ca¬e niewyobra†alne dla nas dzisiaj bogactwo nieba b∑dzie
naszym udzia¬em tak, †e niczego nie b∑dziemy ju† potrzebowali.

Kiedy na ziemi prze†ywamy pi∑kne chwile, chcieliby∂my je za-
trzymaç. Goethe my∂låc o tym napisa¬: „Trwaj, jeste∂ taka pi∑kna“.
Kamery filmowe utrwalajå tylko to co nale†y ju† do przesz¬o∂ci,
nie ujmujå teraΩniejszo∂ci. Niebo jest jak wieczna teraΩniejszo∂ç.
Nic nie podlega tam przemijaniu. Wszystko odczuwamy jedno-
cze∂nie.

Na ziemi mo†emy przebywaç tylko w jednym miejscu na raz.
Ka†da podrø† wiå†e si∑ z rozstaniem z ludΩmi, ktørych kochamy.
Po†egnania så bolesnymi momentami naszego †ycia. Cechå cha-
rakterystycznå nieba jest røwnie† to, †e nie b∑då tam mia¬y miejsca
†adne po†egnania.

6. Niebo – miejsce z mieszkaniami dla nas

Architekci tego ∂wiata wciå† wymy∂lajå nowe konstrukcje. Ato-
mium w Brukseli zosta¬o skonstruowane w oparciu o elementarnå
struktur∑ kryszta¬u †elaza. Jörn Utzon, architekt opery w Sydnej,
zainspirowany zosta¬ obranå pomaraµczå. W podziw wprawiajå
nas ogromne pa¬ace ze szk¬a i pnåce si∑ w niebo wierze telewizyjne
z betonu. Pewien architekt napisa¬: „Architektura ¬åczy w sobie
sztuk∑ z technicznå perfekcjå. T∑sknota za wieczno∂ciå, nie tylko
w przesz¬o∂ci, inspirowa¬a post∑p techniczny. Obok architekto-
nicznych dzie¬ sztuki, monumentalne budowle, takie jak Wielki
Mur Chiµski i Piramidy z Giza, zaliczajå si∑ do najbardziej trwa-
¬ych objektøw jakie zosta¬y stworzone przez r∑ce ludzkie.“

W 1998 ponownie otwarto na wyspie Juist na Morzu Pønocnym,
po ponad dwøch latach renowacji, historyczny dom wypoczyn-
kowy z roku 1898. Kiedy podp¬ywa si∑ statkiem od strony lådu
sta¬ego, ju† z daleka widaç gørujåcå nad wszystkim, le†åcå na
wzniesieniu wydmy, bia¬å budowl∑ – Bia¬y Zamek nad Morzem.
Obok hotelu pierwszej klasy z bia¬å salå, restauracjå, barem z
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kominkiem i klubem dzieci∑cym, w domu tym mo†na røwnie†
kupiç mieszkania za horrendalnå sume 550 000 $, za lokal o wiel-
ko∂ci zaledwie 80 m2. Jednak nawet najbardziej komfortowe apar-
tamenty nie mogå zaoferowaç obu rzeczy na raz – s¬oµca i widoku
na morze. Le†åce po pø¬nocnej stronie mieszkania majå wprawdzie
upragniony widok na morze, ale nie så s¬oneczne. Je∂li chce si∑
mieç mieszkanie s¬oneczne, nale†y zrezygnowaç z widoku na mor-
ze. Nawet w najpi∑kniejszych i najdro†szych miejscach nie mo†na
mieç wszystkiego.

W wieczno∂ci zajmiemy mieszkania, ktørych architektem jest Je-
zus. To co przygotuje Stwørca tego ∂wiata, b∑dzie czym∂, czego nie
jest w stanie wyobraziç sobie †aden ziemski architekt. W Ewan-
gelii Jana 14,2-3 Jezus møwi: „W domu mego Ojca wiele jest
mieszkaµ; gdyby by¬o inaczej, by¬bym wam powiedzia¬. Id∑ przy-
gotowaç wam miejsce. A je∂li pøjd∑ i przygotuj∑ wam miejsce,
przyjd∑ znowu i wezm∑ was do siebie, aby∂cie gdzie ja jestem i
wy byli.“

Jezus buduje naszå przysz¬å ojczyzn∑ ju† 2000 lat. Jak†e ona musi
byç pi∑kna! To wszystko co mo†e zaoferowaç dom wypoczynkowy
na wyspie Juist pozostaje daleko w cieniu wobec niebiaµskich mie-
szkaµ. Kiedy nawet jeden p¬atek ∂niegu nie jest taki sam jak drugi,
a ka†dy li∂ç d∑bu jest niepowtarzalnym dzie¬em tego stworzenia, o
ile bardziej b∑dzie mia¬o to miejsce w stworzonych przez Jezusa
mieszkaniach! Nic nie b∑dzie si∑ powtarza¬o; wszystko b∑dzie
indywidualnie dopasowane do mieszkaµcøw poszczegølnych mie-
szkaµ. Zawsze i na wieki b∑dziemy mieli miejsce tam, gdzie s¬oµce
nigdy nie zachodzi.

7. Niebo – miejsce rzådøw

W niebie b∑dziemy ∂piewaç i ∂wi∑towaç, ale zostali∂my te† prze-
znaczeni do pewnego rodzaju s¬u†by: „i panowaç b∑då na wieki
wiekøw“ (Ap 22,5).

W przypowie∂ci o dziesi∑ciu minach w Ewangelii ˚ukasza 19,11-27
ka†dy s¬uga otrzymuje jednå min∑, aby jå zainwestowaç. Jeden z
tych s¬ug uzyskuje dziesi∑ç min zysku, inny za∂ pi∑ç. Podczas
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rozliczenia Jezus powie pierwszemu: „S¬ugo wierny, przeto i† w
ma¬ym by¬e∂ wierny, obejmij w¬adz∑ nad dziesi∑ciu miastami“ (˚k
19,17). Røwnie† drugi otrzyma zap¬at∑ odpowiedniå do jego zys-
ku: „Tak†e i ty bådΩ nad pi∑ciu miastami“ (19,19).

Z przypowie∂ci tej mo†emy wywnioskowaç, †e w wieczno∂ci
zostanie nam powierzona odpowiedzialno∂ç za rzådy. U Boga nie
ma ujednolicania, dlatego powierzone nam obszary rzådøw nie
b∑då takie same, lecz zale†ne od naszej pracowito∂ci, ktørå wyka-
zali∂my w pracy dla uzyskania Krølestwa Niebieskiego. W niebie
b∑dziemy rzådzili z Jezusem. Mamy wi∑c udzia¬ w niebiaµskich
interesach rzådowych.

Ziemscy politycy robiå wszystko, aby wygraç wybory. W niebie
b∑dzie nam darowany urzåd raz na zawsze. Ta dzia¬alno∂ç b∑dzie
powiåzana z wieloma zrø†nicowanymi i kreatywnymi zadaniami.
Wszystko b∑dzie wieµczy¬ sukces, gdy† nie b∑dzie mia¬a tam miej-
sca ani wrogo∂ç w miejscu pracy, ani presja sukcesu, ani stres.

8. Niebo – miejsce, w ktørym przebywa Jezus

Czasem historyczne spotkania så dalekosi∑†ne w skutkach. Spotkaniu
fizyka Tschirnhausena z alchemikiem Johannem Friedrichem Böt-
tigerem zawdzi∑czamy wynalezienie porcelany. Røwnie† w naszych
czasach, nieoczekiwane spotkanie mo†e zaowocowaç czym∂ szcze-
gølnym, zw¬aszcza je∂li przyczyni si∑ do tego Bøg. Czasem spotyka
si∑ dwoje ludzi, ktørzy si∑ nigdy wcze∂niej nie widzieli i w jakiej∂
kwestii ¬åczy ich jedno∂ç, wed¬ug ktørej konsekwentnie dzia¬ajå.

Najbardziej jednak owocnym w skutkach spotkaniem jest spotka-
nie cz¬owieka z Bogiem. Cz¬owiek zyskuje wøwczas w Jezusie
†ycie wieczne. Biblia przytacza nam wiele przyk¬adøw tego typu.
Np. Zacheusz, prze¬o†ony nad celnikami w Jerycho, prze†y¬
przemian∑ z oszusta w dziecko zbawienia (˚k 19,1-10). Minister
finansøw Etiopii szuka¬ Boga w Jerozolimie, a znalaz¬ Go na
pustyni w Jezusie (Dz Ap 8,26-39) i po uzyskaniu pewno∂ci swego
zbawienia z rado∂ciå podå†y¬ drogå swego †ycia. Podobnie Saul
sta¬ si∑ dzi∑ki Jezusowi Paw¬em. Z prze∂ladowcy chrze∂cijan przei-
stoczy¬ si∑ w najwi∑kszego misjonarza wszechczasøw (Dz 26,12-18).
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Tak te† ka†dy indywidualnie, je∂li powierzy siebie Jezusowi, mo†e
do∂wiadczaç tego w podobny sposøb dzisiaj. Kto odwa†y si∑ na
spotkanie z Jezusem, ten zyska niebo.

W Ewangelii Jana 17,24 Jezus modli si∑ do Ojca: „ Ojcze. Chc∑
aby ci, ktørych mi da¬e∂, byli ze mnå, gdzie Ja jestem.“ W niebie
spe¬ni si∑ ta modlitwa. B∑dziemy z Nim na zawsze. Ogarnie nas
zapierajåce dech w piersiach zdziwienie, kiedy ujrzymy to, w co
dotåd wierzyli∂my. Krølowa Saba po przybyciu na dwør Salomona
zaskoczona wykrzykn∑¬a: „i tak nie powiedziano mi nawet po¬o-
wy!“ (2 Krn 9,6). Ta wypowiedΩ b∑dzie tym bardziej dotyczy¬a
naszego przybycia do Krølestwa Niebios. Na ziemi mamy wiele
pytaµ, na ktøre z niecierpliwo∂ciå szukamy odpowiedzi. U Jezusa
wszystko zostanie nam wyja∂nione: „A w owym dniu o nic mnie
pytaç nie b∑dziecie (J 16,23).“

W obecno∂ci Boga i Jezusa „nie b∑dzie ju† nocy“ (Ap 22,5). Nie
b∑dziemy potrzebowali tak†e snu, a wi∑c w niebie nie b∑dzie ¬ø†ek.
S¬oµce b∑dzie ∂wieciç wiecznie. Nie jest cia¬em niebieskim te, ktøre
wysy¬a swoje ∂wiat¬o. W wieczno∂ci nie b∑dzie nam ∂wieci¬o stwo-
rzone przez Boga s¬oµce, lecz „chwa¬a Bo†a o∂wietla je, a lampå
jego jest [Jezus] Baranek [Bo†y]“ (Ap 21,23). Izajasz w swoim obja-
wieniu widzia¬ owe wieczne s¬oµce na Bo†ym ∂wiecie: „¤wiat¬o∂ciå
w dzieµ nie b∑dzie ci ju† s¬oµce, a blask ksi∑†yca nie b∑dzie ci ju†
∂wieci¬, lecz Pan b∑dzie twojå wiecznå ∂wiat¬o∂ciå, a twøj Bøg twojå
chlubå. Twoje s¬oµce nie b∑dzie ju† zachodzi¬o…“ (Iz 60,19-20).

Tysiåce osøb spragnionych s¬oµca jedzie rok w rok na przepe¬-
nione, tonåce w s¬oµcu pla†e. Wiele z nich doznaje oparzeµ i nara-
†a si∑ na niebezpieczeµstwo zachorowania na raka skøry. Wciå†
wzrasta zapotrzebowanie na kremy ochronne. Wieczne s¬oµce nie-
ba b∑dzie nam sprzyja¬o i nie b∑dzie nikogo pali¬o. Nie b∑dzie te†
istnia¬o palåce s¬oµce pustyni, ktøre niesie pe¬en niebezpieczeµ-
stwa †ar (Ap 7,17).

9. W niebie b∑dziemy podobni do Jezusa

Brakuje mi odwagi †eby to wypowiedzieç, ale w pierwszym li∂cie
Jana 3,2 jest napisane: „Umi¬owani teraz dzieçmi Bo†ymi jeste∂-
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my, ale jeszcze si∑ nie objawi¬o, czym b∑dziemy. Lecz wiemy, †e
gdy si∑ objawi, b∑dziemy do Niego podobni.“

Co to oznacza? Wprawdzie Bøg w akcie stworzenia uczyni¬ cz¬o-
wieka na swoje podobieµstwo, ale po upadku w grzech zatracili∂-
my je. Biblia møwi o Jezusie: „On, ktøry jest odblaskiem chwa¬y
[Bo†ej] i odbiciem jego istoty“ (Hbr 1,3). Je∂li w niebie b∑dziemy
podobni do Jezusa, to konsekwentnie mo†emy z tego wywniosko-
waç, †e zostaniemy tak przemienieni, i† b∑dziemy odblaskiem
chwa¬y Bo†ej i odbiciem Jego istoty.

Ka†dy indywidualnie b∑dzie mia¬ swojå osobowo∂ç, ale cechy
fizyczne (uroda, wspania¬o∂ç, figura, cielesny idea¬) b∑då takie jak
Pana Jezusa (Flp 3,21). Nasze cia¬o nie b∑dzie ju† zwiåzane z
jakim∂ miejscem lub czasem (J 20,19).

Na ziemi tylko sporadycznie spotykamy ludzi, z ktørymi w wielu
kwestiach ¬åczy nas jedno∂ç my∂li. Rozmowy z nimi urastajå do
rangi prze†yç, a czas up¬ywa niepostrze†enie. Nasze rozmowy dzia-
¬ajå na nas stymulujåco, ubogacajå nas i prowadzå do nowego poz-
nania, do ktørego nie doszliby∂my bez wskazøwek drugiej osoby.

W niebie b∑dzie ¬åczy¬a nas jedno∂ç my∂li z Jezusem. Komunikac-
ja z Nim b∑dzie wa†nym elementem twørczym. Nawet je∂li wszys-
tkie nasze ziemskie pytania od dawna b∑då jasne, to wciå†
b∑dziemy mieli nowe kwestie do przemy∂lenia. Tak jak ci, ktørzy
så nam bliscy pragnå poznaç nas tak dobrze jak tylko jest to mo†-
liwe, tak my b∑dziemy chcieli poznaç Krølestwo Boga (Iz 40,28) i
Jezusa (Kol 2,3). Zaraz po stworzeniu cz¬owieka Bøg zaczå¬ z nim
rozmawiaç i jako pierwsze polecenie da¬ mu twørcze zadanie
nazwania zwierzåt (Rdz 2,19-20). Czy† nie jest logicznym, †e w
niebie Pan b∑dzie kontynuowa¬ t∑ rozmow∑? Komunikacja w nie-
bie nie b∑dzie wymianå znanej wiedzy leksykalnej, lecz wciå†
wzbogacajåcym nas dialogiem.

10. Niebo – powød by cieszyç si∑ naprzød

Je∂li przebadamy wypowiedzi Jezusa pod wzgl∑dem tre∂ciowym,
to nie da si∑ pominåç pewnego aspektu. Jezus wciå† zaprasza¬ nas
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do nieba. Swojå dzia¬alno∂ç misyjnå rozpoczå¬ s¬owami: „Wype¬ni¬
si∑ czas i przybli†y¬o si∑ Krølestwo Bo†e, upami∑tajcie si∑ i wierz-
cie ewangelii!“ (Mk 1,14). Poprzez rø†norodne przypowie∂ci
obja∂nia On s¬uchaczom istot∑ Krølestwa Niebieskiego: „Krølest-
wo Niebieskie podobne jest

* do cz¬owieka, ktøry posia¬ dobre nasienie na swojej roli“ (Mt
13,24).

* do ziarnka gorczycznego…“ (Mt 13,31)
* do kwasu…“ (Mt 13,33)
* do ukrytego w roli skarbu…“ (Mt 13,44)
* do kupca…“ (Mt 13,45)
* do sieci …“ (Mt 13,45)
* do pewnego krøla, ktøry sprawi¬ wesele synowi swemu“ (Mt 22,2).

Jezus koµczy rozmow∑ z Zacheuszem s¬owami, ktøre dotyczå wie-
cznego zbawienia: „Dzi∂ zbawienie sta¬o si∑ udzia¬em domu tego
… przyszed¬ bowiem Syn Cz¬owieczy, aby szukaç i zbawiç to, co
zgin∑¬o“ (˚k 19,9-10).

Jezus nie obiecuje dzieciom ¬atwego †ycia na ziemi, lecz obiecuje
im niebo: „Pozwølcie dzieciom przychodziç do mnie i nie zabraniaj-
cie im. Albowiem do takich nale†y Krølestwo Bo†e“ (˚k 18,16).

Do sparali†owanego Jezus nie møwi najpierw „wstaµ i chodΩ“,
lecz „odpuszczone så grzechy twoje“ (Mt 9,2). Røwnie† na tym
przyk¬adzie wyraΩnie widaç, †e podstawa dotyczåca wej∂cia do
nieba, a wi∑c uwolnienie od grzechøw, ma dla Jezusa najwy†szå
warto∂ç.

Kazanie na Gørze, wykorzystywane dzisiaj cz∑sto dla czysto ziem-
skich celøw, skupia si∑ w swoich zasadniczych wypowiedziach na
niebie:

* „B¬ogos¬awieni, ktørzy cierpiå prze∂ladowanie z powodu spra-
wiedliwo∂ci, albowiem ich jest Krølestwo Niebios“ (Mt 5,10).

* „Ale szukajcie najpierw Krølestwa Bo†ego i sprawiedliwo∂ci
jego, a wszystko inne b∑dzie wam dodane“ (Mt 6,33).

* „WchodΩcie przez ciasnå bram∑; albowiem szeroka jest brama i
przestronna droga, ktøra wiedzie na zatracenie, a wielu jest
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takich, ktørzy przez niå wchodzå. A ciasna jest brama i wåska
droga, ktøra prowadzi do †ywota; i niewielu jest tych, ktørzy jå
znajdujå“ (Mt 7, 13-14).

Kiedy uczniowie wrøcili z misji, cieszyli si∑, †e nawet z¬e duchy
musia¬y byç im poddane. Jezus jednak wskaza¬ im na inny powød
do rado∂ci: „radujcie si∑ raczej z tego, †e imiona wasze w niebie så
zapisane“ (˚k 10,20). Ten powød do rado∂ci ma dla Jezusa absolut-
nie najwy†szå warto∂ç. W pierwszym li∂cie Piotra 1,8 zosta¬ opi-
sany wymiar tej rado∂ci: „… weselcie si∑ rado∂ciå niewys¬owionå i
chwalebnå“.

Je∂li wska†emy choç jednemu cz¬owiekowi drog∑ do zbawienia, to
skutkiem naszego dzia¬ania b∑dzie niewys¬owiona rado∂ç w niebie:
„Taka, møwi∑ wam jest rado∂ç w∂rød anio¬øw Bo†ych nad jednym
grzesznikiem, ktøry si∑ upami∑ta“ (˚k 15,10).

Jezus sam wyznaczy¬ priorytety dla swoich uczniøw:

* Jego uczniowie powinni w pierwszym rz∑dzie g¬osiç zbawienie,
ktøre zaprowadzi ludzi do nieba. Ten priorytet Bo†ego polece-
nia jest niezmienny.

* Wieczny cel musi byç panujåcym tematem biblijnych kazaµ i
duszpasterstwa duchowego, a† do ponownego przyj∂cia Jezusa.

* Wiedza o naszej ojczyΩnie w niebie (Flp 3,20) powinna mieç
wp¬yw na nasze †ycie i w nim promieniowaç.
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13 Uwagi koµcowe

W poni†szej ksiå†ce zajmowali∂my si∑ tematykå, ktøra szczegølnie
w naszych czasach wielokrotnie prowadzi do o†ywionych dysku-
sji. Poprzez liczne kontakty mi∑dzynarodowe i szeroki dost∑p do
informacji w masmediach jeste∂my wciå† konfrontowani z rø†ny-
mi religiami. Wobec tego zadajemy sobie pytanie: Czy wszystkie
religijne drogi prowadzå do zbawienia, czy koµczå si∑ w wie-
czno∂ci, u Boga? Czy Bøg uzna wysi¬ki wszystkich tych, ktørzy
poszukiwali prawdy? Czy prawda ta ma tylko jedno oblicze?

O∂wieceniowy pisarz niemiecki Lessing, w swoim dramacie filo-
zoficznym „Natan M∑drzec“, skrytykowa¬ Ewangeli∑ jako jedynå
drog∑ prowadzåcå do Boga. Do b¬∑dnych poglådøw o∂wiecenia
przy¬åczali si∑ niejednokrotnie znaczåcy przedstawiciele Ko∂cio¬a.
Tak to w popularnym pisemku informacyjnym Ko∂cio¬a Ewan-
gelickiego „Idea – spektrum“ (12/91 z 20.3.91, str.7) pojawi¬o si∑
sprawozdanie zatytu¬owane: „Czy Bøg jest we wszystkich reli-
giach?“. W sprawozdaniu tym by¬o napisane, †e „dyrektor Ewan-
gelickiej Akademii w Loccum, Hans May, zdecydowa¬ si∑ na re-
zygnacj∑ z poj∑cia ‚roszczenia prawa do wy¬åczno∂ci‘ (chrze∂ci-
jaµstwa), gdy† jest ono kategoriå zbyt imperialistycznå i kolonial-
nå: ‚Kim†e jeste∂my, my, ktørzy ro∂cimy sobie prawo do prawdy
absolutnej?‘ Zamiast tego powinno møwiç si∑ o ‚konkurencji
prawdy‘ religijnej, twierdzi¬ … Dla heidelberskiego profesora teo-
logii Theo Sundermeiera wszystkie religie nale†å do ‚dzia¬ania
Boga na ziemi‘.“ Do¬åczona przez „Ide∑“ do tego sprawozdania
karykatura (czworo dzieci siedzi wokø¬ ojca i zadaje mu pytania) w
bardzo trafny sposøb podsumowa¬a to antybiblijne przedstawienie
sprawy, kiedy to dzieci pytajå: „Tato, dlaczego jeste∂my tylko twoi-
mi dzieçmi? Zrezygnuj z roszczenia sobie prawa do wy¬åczno∂ci!“

„Chrze∂cijaµscy“ nauczyciele wymy∂lajå wciå† nowe drogi zba-
wienia, z ktørych cz∑∂ç omøwili∂my w rozdziale dziesiåtym. Nie-
zale†nie od tego czy te oferty zbawienia proponowane så w formie
nowych religii czy chrze∂cijaµskich praktyk, tragicznym jest oszu-
kiwanie ludzi, ktørzy sådzå, †e idå w kierunku †ycia wiecznego, a
podå†ajå na zatracenie (np. Jdt 4+11).
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Na pojawiajåce si∑ pytania prøbowali∂my udzieliç odpowiedzi, w
∂wietle objawionego S¬owa Bo†ego. Ksiå†ka zosta¬a tak pomy∂-
lana, aby by¬a skierowana zarøwno do poszukujåcych prawdy jak i
utwierdzonych w wierze. Czasem cytujemy wiernych ∂wiadkøw
S¬owa Bo†ego, wa†niejszym jednak jest, †e Bøg sam przez Swoje
S¬owo wielokrotnie przemawia do nas. To, o czym informuje nas
Bøg prøbujemy uwypukliç, to za∂ co On sam przemilcza prøbo-
wali∂my røwnie† potraktowaç z dystansem. Ze ∂wiadectwa Pisma
mo†emy dowiedzieç si∑, †e k¬amstwo ma wiele twarzy, prawda za∂
tylko jednå. Jest du†o drøg prowadzåcych na zatracenie, a tylko
jedna prowadzi do zbawienia. W rozmowie Jezusa z Pi¬atem
(J 18,33-38) wyraΩnie widaç, †e prawda nie jest ani z¬o†ona ani nie
nieosiågalna. Mo†na jå przyjåç lub odrzuciç w osobie Syna
Bo†ego.

Kanadyjski ewangelista Leo Janz wskaza¬ w klarowny sposøb na
rø†nic∑ mi∑dzy religiami, a Ewangeliå:

„Istnieje tysiåce religii, ale tylko jedna Ewangelia. Religie wy-
my∂lili ludzie, Ewangelia za∂ jest objawieniem my∂li Bo†ych.

Religia zosta¬a stworzona przez ludzi, Ewangelia za∂ jest darem
Boga.

Religia jest my∂lå ludzkå, Ewangelia za∂ wiadomo∂ciå od Boga.

Religia jest ogølnie rzecz ujmujåc historiå grzesznego cz¬o-
wieka, ktøry chcia¬ co∂ uczyniç dla ∂wi∑tego Boga; Ewangelia
za∂ opowiada nam, co ∂wi∑ty Bøg uczyni¬ dla grzesznego
cz¬owieka.

Religia jest poszukiwaniem Boga, Ewangelia za∂ dobrå nowinå,
o tym, †e Jezus szuka zagubionych ludzi, aby ich zbawiç.

Najlepsza religia podkre∂la konieczno∂ç czynienia rzeczy ze-
wn∑trznych, Ewangelia za∂ zaczyna si∑ od wewn∑trznej prze-
miany.“

To w jak sposøb cz¬owiek mo†e byç zbawiony przez Ewangeli∑,
zosta¬o szczegø¬owo przedstawione. Nie mo†emy ro∂ciç sobie pra-
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wa do zbawienia. To co w Ewangelii wychodzi nam na przeciw, to
¬aska. Nie jeste∂my godni, aby oceniaç Bo†e sådy wed¬ug naszej
miary, gdy†: „niezbadane så wyroki jego i nie wy∂ledzone drogi
jego!“ (Rz 11,33). Mamy do dyspozycji Jego S¬owo, ktøre jest nie-
podwa†alnym dokumentem. Dlatego te† czytelniku sprawdΩ røw-
nie† nasze wywody za pomocå S¬owa i odpowiednio je potraktuj.
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DODATEK

Czy istnieje mo†liwo∂ç zbawienia po ∂mierci?

W nawiåzaniu do rozdzia¬u dziesiåtego zostanå tu szczegø¬owo
omøwione dwa teksty biblijne, ktøre så czasem traktowane jako
dowød na mo†liwo∂ç g¬oszenia Ewangelii umar¬ym.

1. Tekst biblijny z listu do Efezjan 4,8-10

„Dlatego powiedziano (Ps 68,19): ‚Wståpiwszy na wysoko∂ç,
powiød¬ ze sobå jeµcøw i ludzi darami obdarzy¬.‘ A to, †e wstå-
pi¬, cø† innego oznacza, ani†eli to, †e wpierw zståpi¬ do podzie-
mi? Ten, ktøry zståpi¬, to ten sam, co i wståpi¬ wysoko ponad
wszystkie niebiosa, aby nape¬niç wszystko (Ef 4,8-10).“

Ju† pierwsi chrze∂cijanie odbierali t∑ wypowiedΩ jako bardzo istot-
nå i tak w Apostolskim Wyznaniu Wiary jest mowa o Jezusie Chrys-
tusie:

„ukrzy†owan, umar¬ i pogrzebion,
zståpi¬ do piekie¬, trzeciego dnia zmartwychwsta¬;
wståpi¬ na niebiosa“

Z przytoczonego powy†ej fragmentu listu do Efezjan nie mo†emy
w †aden sposøb wywnioskowaç, †e Jezus g¬osi¬ Ewangeli∑ w Krø-
lestwie Umar¬ych. Tekst ten nie wypowiada si∑ na ten temat.
Przedstawione zosta¬o w nim zwyci∑stwo Jezusa w niezmierzal-
nym okresie czasu: gdy† przeszed¬ wszystko, od najg¬∑bszej g¬∑-
boko∂ci a† do nieba, aby przejåç swoje panowanie nad wszystkim.
W li∂cie do Kolosan 2,15 zwyci∑stwo to zosta¬o okre∂lone jako
triumf nad wszelkimi mocami: „Rozbi¬ nadziemskie w¬adze i
zwierzchno∂ci, i wystawi¬ je na pokaz, odniøs¬szy w nim triumf nad
nimi“. Po ukrzy†owaniu cia¬o Jezusa znajdowa¬o si∑ trzy dni i trzy
noce w ¬onie ziemi (Mt 12,40). Z g¬∑bi wståpi¬ potem na wyso-
ko∂ci. Tylko On posiada klucze do ∂mierci i piek¬a (Ap 1,18). W
Jego zwyci∑stwie poch¬oni∑ta zosta¬a wszelka mo†liwa w¬adza
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(1 Kor 15,55). Rzeczywi∂cie „dana jest mu wszelka moc na niebie i
na ziemi“ (Mt 28,18). Wszystko musi si∑ uni†yç i podporzådkowaç
temu krølowi nad krølami. Nawet je∂li niektøre w¬adze majå teraz
mo†liwo∂ç dzia¬ania, to pøΩniej wszystko upadnie przed Panem,
tak „ aby na imi∑ Jezus zgina¬o si∑ wszelkie kolano na niebie i na
ziemi, i pod ziemiå“ (Flp 2,10).

2. Tekst biblijny z pierwszego listu Piotra 3, 18-20

Tekst ten nale†y do najtrudniejszych fragmentøw w Nowym Testa-
mencie. Dlatego te† przytoczymy ten fragment w rø†nych t¬uma-
czeniach:

„Gdy† i Chrystus raz za grzechy cierpia¬, sprawiedliwy za nie-
sprawiedliwych, aby was przywie∂ç do Boga; w ciele wpraw-
dzie poniøs¬ ∂mierç, lecz w duchu zosta¬ przywrøcony †yciu. W
nim te† poszed¬ i zwiastowa¬ duchom b∑dåcym w wi∑zieniu,
ktøre niegdy∂ by¬y niepos¬uszne, gdy Bøg cierpliwie czeka¬ za
dni Noego, kiedy budowano ark∑, w ktørej tylko niewielu, to
jest osiem dusz, ocala¬o przez wod∑“ (1 P 3,18-20; Brytyjskie i
Zagraniczne Towarzystwo Biblijne)

„Wszak i Chrystus umar¬ raz jeden za grzechy, on, sprawiedli-
wy – za niesprawiedliwych, aby wam daç przyst∑p do Boga.
Poniøs¬ wprawdzie ∂mierç na ciele, lecz na duchu zyska¬ †ycie.
Tak te† poszed¬ z poselstwem do duchøw w wi∑zieniu prze-
trzymywanych, ktøre ongi∂ si∑ zbuntowa¬y: by¬o to wøwczas,
gdy Bøg pe¬en cierpliwo∂ci czeka¬ za dni Noego, kiedy budowa¬
ark∑- a ma¬a tylko liczba bo osiem osøb, ocala¬a w nim poprzez
wod∑“ (1 P 3,18-20; t¬. ks. prof. dr Seweryn Kowalski)

„Chrystus bowiem røwnie† raz umar¬ za grzechy, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadziç, zabity
wprawdzie na ciele, ale powo¬any do †ycia Duchem. W nim po-
szed¬ g¬osiç nawet duchom zamkni∑tym w wi∑zieniu niegdy∂
niepos¬usznym, gdy za dni Noego cierpliwo∂ç Bo†a oczeki-
wa¬a, a budowana by¬a arka, w ktørej niewielu, to jest osiem
dusz zosta¬o uratowanych przez wod∑“ (1 P 3,18-20; Biblia
Tysiåclecia)
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1. Wprowadzenie: Prawie nikt tak naprawd∑ nie przeanalizowa¬
powy†szego tekstu, tym niemniej prowadzi on do szeregu speku-
lacji, ktøre wykraczajå daleko ponad to co zosta¬o w nim powie-
dziane. W przejrzystej analizie Jürgen Kuberski [K5] w pomocny
sposøb zestawi¬ pi∑ç rø†nych interpretacji tego fragmentu. Podob-
nie my chcemy podej∂ç do niego z dystansem, ktøry narzuca nam
tekst biblijny z listu Piotra. Utrudnieniem jest, †e nie ma do niego
†adnego innego odpowiedniego cytatu biblijnego. Dlatego røwnie†
dla Lutra pewne rzeczy pozostawa¬y zakryte: „Jest to zadziwiajåcy
tekst i niejasne stwierdzenie, gdy† pojawia si∑ tylko w jednym
miejscu w Nowym Testamencie, dlatego nie jestem pewny co
¤wi∑ty Piotr mia¬ na my∂li.“

Mo†emy stwierdziç, †e w greckim tek∂cie podstawowym, s¬owa
„poszed¬“ (poreutheis), „zwiastowa¬“ (ekeeryxen) i „nie by¬y po-
s¬uszne“ (apeitheesain) zosta¬y wyra†one w gramatycznej formie
czasu aorist, co oznacza †e chodzi tu o rzeczy, ktøre mia¬y miejsce
w przesz¬o∂ci i zosta¬y zakoµczone. „Duchy b∑dåce w wi∑zieniu“
to duchy umar¬ych w Krølestwie Umar¬ych. Wed¬ug ∂wiadectwa
Pisma nie så one nieaktywnymi istotami lub wygas¬ymi nico∂cia-
mi, lecz znajdujå si∑ w realnej egzystencji, cierpiå rozpami∑tujåc
(˚k 16,28) i odbierajåc zmys¬owo (˚k 16,23-24) swojå rzeczywis-
to∂ç. Chcieliby∂my zaproponowaç tutaj interpretacj∑, ktøra jest
adekwatna do ∂wiadectwa ca¬ego Pisma, a mianowicie: Za czasøw
potopu zwiastowano ludziom „w duchu Chrystusa“ (1 P 1,11).

2. Zwiastowanie w duchu Chrystusa: Kiedy Pan Jezus †y¬ na
ziemi, Bøg møwi¬ do ludzi bezpo∂rednio, nie wykorzystujåc do
tego †adnego cz¬owieka. W czasie przed i po przyj∂ciu Chrystusa,
powo¬ani przez Boga ludzie, dzia¬ali w „duchu Chrystusa“. Tak to
duch Chrystusa by¬ zarøwno w starotestamentowych prorokach
(1 P 1,10-11) jaki i g¬osicielach Ewangelii do wniebowståpienia Je-
zusa. Na przyk¬ad Jezus nie przyby¬ do Efezu osobi∂cie, ale mimo
to „przyszed¬szy, zwiastowa¬ pokøj“ (Ef 2,17). Uczyni¬ to przez
Paw¬a, ktøry mia¬ ducha Chrystusa. Do uczniøw Jezus powiedzia¬:
„A kto was s¬ucha, mnie s¬ucha“ (˚k 10,16).

W taki sam sposøb zwiastowano niepos¬usznym, †yjåcym za cza-
søw Noego. Przez 120 lat s¬yszeli oni nawo¬ywanie „zwiastuna spra-
wiedliwo∂ci“ do pokuty (2 P 2,5). „Duch Chrystusowy“ mieszka¬
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w Noem i przez niego dzia¬a¬ (1 P 1,11); To Chrystus przywo¬ywa¬
przez Noego do odwrøcenia si∑ od grzechu. Mimo cierpliwo∂ci
Boga ludzie pozostawali niepos¬uszni. Dlatego te† znajdujå si∑
teraz w Krølestwie Umar¬ych i czekajå na såd jak wszyscy bez-
bo†ni (2 P 2,3-6). Røwnie† w tradycji rabinicznej ci, ktørzy zgin∑li
w potopie uchodzili za ostatecznie i bezpowrotnie zatraconych.
Zwiastowanie jest w swojej naturze røwnie† ofertå zbawienia. A
poniewa† zatraceni zostali ju† osådzeni, ponowne zwiastowanie
zaginionym w potopie by¬oby sprzeczne z pozosta¬å naukå biblij-
nå. Ten koµcowy wniosek zostanie dodatkowo poparty tekstem z
pierwszego listu Piotra 4,5-6: „Zdadzå oni spraw∑ temu, ktøry
gotøw jest sådziç †ywych i umar¬ych. W tym celu bowiem i umar-
¬ym g¬oszona by¬a ewangelia, aby w ciele osådzeni zostali na spo-
søb ludzki, ale w duchu †yli na sposøb Bo†y.“ Røwnie† tu pojawia
si∑ gramatyczna forma czasu przesz¬ego aorist, co znaczy, †e tym
ktørzy umarli Dobra Nowina g¬oszona by¬a w okre∂lonym momen-
cie za ich †ycia. Omawiane teksty biblijne nie møwiå wi∑c, †e teraz
albo w przesz¬o∂ci Ewangelia by¬a g¬oszona umar¬ym. Innå wa†nå
wskazøwkå, dla zrozumienia znaczenia tego tekstu, wydaje si∑ byç
pytanie: Dlaczego møwi si∑ tu akurat o ludziach †yjåcych w cza-
sach Noego?

3. Potop jako sztandarowy przyk¬ad w celu ostrze†enia: Såd w
postaci potopu wielokrotnie jest u†ywany w Nowym Testamencie i
s¬u†y za wyrazisty i pouczajåcy przyk¬ad. W drugim li∂cie Piotra
2,4-7 zestawieni zostali pot∑pieni i zbawieni. Wyrø†niono trzy
przyk¬adowe grupy pot∑pionych:

– upadli anio¬owie
– bezbo†ni, ktørzy umarli podczas potopu
– mieszkaµcy Sodomy i Gomory.

Z potopu uratowa¬o si∑ tylko osiem osøb, a z ognia obu miast tylko
Lot i jego dwie cørki. Røwnie† †ona Lota zosta¬a poczåtkowo ura-
towana; jednak przez niepos¬uszeµstwo zgin∑¬a. Te wydarzenia
nioså dla nas g¬∑bokå nauk∑, a mianowicie:

– „Jako przyk¬ad dla tych, ktørzy by mieli wie∂ç †ycie bezbo†ne“
(2 P 2,6). Bo†e S¬owa dotyczåce zarøwno zbawienia jak i te do-
tyczåce pot∑pienia z pewno∂ciå spe¬niå si∑.
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– Owe przyk¬ady pokazujå, †e Bo†e sådy spe¬niajå si∑, nawet je∂li
mia¬oby uratowaç si∑ zaledwie kilka osøb. Powaga S¬owa Bo-
†ego nie mo†e zostaç niczym zachwiana.

Røwnie† Pan Jezus u†ywa¬ sådu „za czasøw Noego“ (˚k 17,26) i
„za czasøw Lota“ (˚k 17,28) jako ostrzegawczych przyk¬adøw na
to, jak b∑dzie w czasach jego powtørnego przyj∂cia. Ludzie b∑då
tak samo zaj∑ci czynno∂ciami dnia codziennego takimi jak „jedze-
nie, picie, kupowanie, sprzedawanie, sadzenie, budowanie“, †e
zapomnå przy tym o Bogu. Poni†sza wypowiedΩ b∑dzie dotyczy¬a
przysz¬ego sådu jak i tych dwøch zdarzeµ: „… i wytraci¬ wszyst-
kich“ (˚k 17,27+29). Tylko uratowani przez wiar∑ nie zginå.
Odnosi si∑ to do czasøw Noego i do nas.

Opisujåc wydarzenia z przesz¬o∂ci Bøg szczegølnie wskazuje na
tych, ktørzy zostali uratowani. Do analizowanego przez nas frag-
mentu z pierwszego listu Piotra 3,18-20 nale†y do¬åczyç nast∑pujå-
cy po nim wers 21: „Ona (arka) jest obrazem chrztu, ktøry teraz i
was zbawia, a jest nie pozbyciem si∑ cielesnego brudu, lecz pro∂bå
do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrys-
tusa.“ Zbawiony b∑dzie tylko ten, kto s¬yszy wo¬anie Boga, kto jest
pos¬uszny i ucieka si∑ do miejsca ratunku i schronienia. Podczas
potopu za czasøw Noego „ocala¬o osiem dusz przez wod∑“. Bøg
u†y¬ arki do ratunku przed wodå. Arka i woda så tu synonimami:
arka ze zbawieniem, woda ze ∂mierciå. Odpowiednikiem starotes-
tamentowego zdarzenia w Nowym Przymierzu jest chrzest. Kto
odda si∑ ca¬kowicie Jezusowi i zostanie ochrzczony w jego ∂mierç
(Rz 6,3 ff.), ten b∑dzie zbawiony. Tak wi∑c z pierwszego listu Piot-
ra 3,18-20 mo†na wyciågnåç kolejny wniosek: nowotestamentowy
chrzest otrzymuje uzasadnione odzwierciedlenie w ocaleniu owych
o∂miu dusz przed sådem potopu.

4. B¬∑dne nauki: Znany biblista H. L. Heijkoop pisze na temat
analizowanego fragmentu [H1, 333+335]: „Nie ma fragmentu w
S¬owie Bo†ym, ktøry cz∑∂ciej ni† te wersety by¬by wyrywany z
kontekstu i w niew¬a∂ciwy sposøb interpretowany … . Tym, co
¬åczy wi∑kszo∂ç b¬∑dnych nauk na temat tego fragmentu jest twier-
dzenie, †e Jezus w czasie mi∑dzy swojå ∂mierciå i zmartwychw-
staniem, kiedy Jego cia¬o le†a¬o jeszcze w grobie, lub te† po Jego
zmartwychwstaniu, zståpi¬ w swoim ludzkim duchu lub duszy do
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Hadesu i tam zwiastowa¬; aby, jak twierdzå niektørzy (Deutern)
potwierdziç zgubionym pewno∂ç przysz¬ego sådu, lub jak twierdzå
inni, aby umar¬ym wierzåcym zakomunikowaç nowin∑ o wype¬-
nionym dziele zbawienia. Ale najbardziej rozpowszechnionym jest
poglåd, †e g¬osi¬ On na nowo Ewangeli∑, aby mogli byç jeszcze
zbawieni niewierzåcy i to nie tylko ci, ktørzy zgin∑li w potopie.“

Je∂li ten tekst w pierwszym li∂cie Piotra 3,18-20 mia¬by na celu
wskazanie nam na to, †e mia¬o miejsce zwiastowanie w Krølestwie
Umar¬ych, to by¬oby tam napisane „tak to g¬osi¬ Jezus Ewangeli∑
duchom w wi∑zieniu, ktøre nie s¬ysza¬y jej za swego ziemskiego
†ycia“ lub „Jezus zwiastowa¬ Ewangeli∑ w wi∑zieniu duchom tych,
ktørzy †yli za czasøw Tyrosa i Sydona“. Ci ostatni nie mieli †ad-
nego proroka, w przeciwieµstwie do tych, ktørzy zgin∑li w potopie.
Nawet bogacz z Ewangelii ˚ukasza 16,19-31, ktøry w krainie
umar¬ych zawo¬a¬: „Ojcze Abrahamie, zmi¬uj si∑“, nie otrzyma¬
†adnej wskazøwki, i† b∑dzie mia¬ jeszcze szans∑ na zbawienie.
Wr∑cz przeciwnie jego stan egzystencji zostaje odniesiony do jego
zachowania za †ycia, na ziemi. Dlatego te† jest tylko jeden powød
dla ktørego wymieniono umar¬ych w potopie, a jest nim w¬a∂nie
powød opisany w punkcie 3.

Podsumujmy: Z obu przeanalizowanych fragmentøw tekstu biblij-
nego z listu do Efezjan 4,8-10 i pierwszego listu Piotra 3,18-20
mo†emy ogølnie møwiåc stwierdziç, †e:

– Chrystus zståpi¬ mi∑dzy ukrzy†owaniem, a zmartwychwstaniem
do „piekie¬“ (Mt 12,40; Rz 10,7; Ef 4,8-10). Biblia jednak nie
møwi co On tam robi¬. Z fragmentøw, ktøre mo†na by uwzgl∑d-
niç z pierwszego listu do Koryntian 15, 55 + 57; Kolosan 2,15 i
Apokalipsy 1,18 nie wynika wprawdzie bezpo∂rednio, ale mo†-
na ewentualnie wnioskowaç, †e mia¬a wtedy miejsce powszech-
na proklamacja zwyci∑stwa Jezusa.

– Ze wzgl∑døw j∑zykowych nie mo†emy wywnioskowaç z tekstu
ewangelicznego zwiastowania w krainie umar¬ych w celu g¬o-
szenia zbawienia. Piotr okre∂la †yjåcych w czasach Noego jako
„niepos¬usznych“. Mo†na to powiedzieç tylko o ludziach,
ktørzy majå okre∂lonå znajomo∂ç woli Bo†ej. Bøg by¬ bardzo
cierpliwy. Otrzymali oni niezwykle d¬ugi czas na to, aby si∑
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nawrøç, ale pozostali niewzruszeni, a to pomno†y¬o ich win∑.
Ludzie za czasøw Noego mieli stale przed oczyma ostrze†enie
Boga, jakim by¬ widzialny znak – budowa arki. Mimo to trwali
w swoim niepos¬uszeµstwie przez bardzo d¬ugi czas (120 lat).
Bøg dokona¬ sådu dopiero kiedy przepe¬ni¬ si∑ kielich ich grze-
chu przez nieczynienie pokuty. Utracili swojå szans∑.

– Przyznajemy racje komentarzowi do pierwszego listu Piotra w
Biblii Scofielda: „Oznacza to, †e w czasach Starego Testamentu
Jezus przemawia¬ (1 P 1,10-11) przez Ducha ¤wi∑tego i przez
Noego do ludzi, ktørych duchy znajdujå si∑ teraz w wi∑zieniu.
W Pi∂mie nie mo†na znaleΩç poglådu, †e pan Jezus zwiastowa¬
w krainie umar¬ych, czyli tym ktørzy nie doståpili zbawienia i
†e da¬ im drugå szans∑.

– Biblia z pewno∂ciå nie przemilcza¬aby tak istotnego faktu, je∂li
istnia¬aby jeszcze jaka∂ mo†liwo∂ç opowiedzenia si∑ za Jezu-
sem po przekroczeniu linii ∂mierci. Wr∑cz przeciwnie Biblia
wyraΩnie wskazuje na to, †e tylko raz prze†ywamy ziemskie †y-
cie, a potem naståpi såd: „A jak postanowione jest ludziom raz
umrzeç, a potem såd“ (Hbr 9,27).
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Obja∂nienia u†ytych skrøtøw ksiåg biblijnych

Ksi∑gi Starego Testamentu (ST)

Ksi∑gi Nowego Testamentu (NT)
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Rdz
Wj
Kp¬
Lb
Pwt

Joz
Sdz
Rt
1 Sm
2 Sm
1 Krl
2 Krl
1 Krn
2 Krn
Ezd
Ne
Tb
Jdt
Est
1 Mch
2 Mch
Hi
Ps

Ksi∑ga Rodzaju, I Moj†eszowa
Ksi∑ga Wyj∂cia, II Moj†eszowa
Ksi∑ga Kap¬aµska, III Moj†eszowa
Ksi∑ga Liczb, IV Moj†eszowa
Ksi∑ga Powtørzonego Prawa,

V Moj†eszowa
Ksi∑ga Jozuego
Ksi∑ga S∑dziøw
Ksi∑ga Rut
1 Ksi∑ga Samuela
2 Ksi∑ga Samuela
1 Ksi∑ga Krølewska
2 Ksi∑ga Krølewska
1 Ksi∑ga Kronik
2 Ksi∑ga Kronik
Ksi∑ga Ezdrasza
Ksi∑ga Nechemiasza
Ksi∑ga Tobiasza
Ksi∑ga Judyty
Ksi∑ga Estery
1 Ksi∑ga Machabejska
2 Ksi™ga Machabejska
Ksi∑ga Hioba
Ksi∑ga Psalmøw

Prz
Koh
Pnp
Mdr
Syr
Iz
Jr
Lm
Ba
Ez
Dn
Oz
Jl
Am
Ab
Jon
Mi
Na
Ha
So
Ag
Za
Ml

Ksi∑ga Przys¬øw
Ksi∑ga Koholeta
Pie∂µ nad Pie∂niami
Ksi∑ga Mådro∂ci
Mådro∂ç Syracha
Ksi∑ga Izajasza
Ksi∑ga Jeremiasza
Lamentacje Jeremiasza
Ksi∑ga Barucha
Ksi∑ga Ezechiela
Ksi∑ga Daniela
Ksi∑ga Ozeasza
Ksi∑ga Joela
Ksi∑ga Amosa
Ksi∑ga Abdiasza
Ksi∑ga Jonasza
Ksi∑ga Micheasza
Ksi∑ga Nachuma
Ksi∑ga Habakuka
Ksi∑ga Sofoniasza
Ksi∑ga Aggeusza
Ksi∑ga Zachariasza
Ksi∑ga Malachiasza

Mt
Mk
Dz
J
˚k
Rz
1 Kor
2 Kor
Ga
Ef
Flp
Kol
1 Tes
2 Tes

Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Dzieje Apostolskie
Ewangelia Jana
Ewangelia ˚ukasza
List Paw¬a do Rzymian
1 List Paw¬a do Koryntian
2 List Paw¬a do Koryntian
List do Galatøw
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesolaniczan

1 Tm
2 Tm
Tt
Flm
Hbr
Jk
1 P
2 P
1 J
2 J
3 J
Jud
Ap

1 List do Tymoteusza
2 list do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczykøw
List do Jakuba
1 List Piotra
2 List Piotra
1 List Jana
2 List Jana
3 List Jana
List Judy
Apokalipsa Jana



ˇrød¬a rycin

Ryc. 1: Österreichisches Landwirtschaftliches Wochenblatt,
5 (1879), S. 61, Bildrchiv der Max-Eyth-Gesellschaft,
c/o Universität Hohenheim, patrz cytat [H2]

Ryc. 2: Museum für Verkehr und Technik, Berlin
Ryc. 3: Siemens-Pressebild, Siemens AG, München,

Zentralstelle Information, Informationsnummer
HL 1290.403 d

Ryc. 4, 5 i 6: patrz cytat [L1]
Ryc. 17 i 19: Fritz Fankhauser, por. str. 106 wzgl. 119 ksiå†ki Michaela

Griffithsa i Fritza Frankhausera: Asien im Wandel, 
Brunnen-Verlag, Gießen and Basel

Ryc. 18: Misjonarz Helmut Keller, Philippinen 
(Deutsche Missionsgemeinschaft, Buchenauerhof,
6920 Sinsheim).
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