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Być może to przywódcy zainicjowali  
ożywienie. Albo może ludzie sami z siebie 
poczuli potrzebę zreformowania własnego  
życia. Kiedyś zostali  powołani, żeby być  
szczególnym Bożym ludem –  teraz poczuli,  
że nadszedł czas, aby na nowo dać Bogu  
pierwszeństwo w swoim życiu. I że Bóg  
powinien zacząć im błogosławić w bardziej  
oczywisty sposób.

Zaczęli więc codziennie spotykać się i  wielbić Boga, modlić się 
o  Jego obecność oraz moc. Przez pewien czas nawet pościli, aby 
w ten sposób wyrazić swoje oddanie i gorące pragnienie uświęcenia.

Bóg jednak albo nie zauważał ich wysiłków, albo – nie wiadomo 
dlaczego – po prostu nie reagował. Pomimo swej widocznej gor-
liwości, żarliwych, jak się wydawało, modlitw oraz wielu nabo-
żeństw uwielbiających ludzie wcale nie czuli się bliżsi Boga – Bóg 
także nie wydawał im się być bliższy. Postanowili więc podwoić 
swoje wysiłki. Pomyśleli, że Stwórca pewnie wymaga większego 
oddania, więcej nieustającej wierności wypływającej z serca. Módl 
się więcej. Częściej czytaj Biblię. Bardziej chwal Boga. Więcej daj 
z siebie. Więcej Mu oddaj…

Niektórych zaczęły męczyć te duchowe wysiłki. Podczas gdy jedni 
nadal regularnie pościli, inni stopniowo zaczęli sobie odpuszczać 
i powrócili do swojej wcześniejszej rutyny. Jeżeli Bóg ich nie za-
uważy i nie odpowie na ich modlitwy oraz ofiary w bardziej spek-
takularny sposób, to może to oznaczać, że się nimi nie interesuje. 
W sumie to kim niby są, żeby uważać się za kogoś szczególnego?

I  wtedy pojawił się prorok. Izajasz był znany w  swoim narodzie 
z ostrych i dosadnych wypowiedzi. I z tego, że uważał siebie za Bo-
żego posłańca. Trzeba przyznać, że gdy przyszedł do świątyni, uda-
ło mu się przyciągnąć uwagę ludzi, a głoszone przez niego słowa od-
biły się w mieście szerokim echem. Izajasz miał poselstwo od Boga.
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– Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? – ludzie rzucali w stro-
nę nieba, w końcu nabierając odwagi, aby na głos wyrazić swoją 
frustrację wywołaną niedocenieniem ich pobożności.

Izajasz pisze, że Bóg widział, jak próbują zwrócić na siebie Jego uwa-
gę, ale wcale nie był pod wrażeniem ich wysiłków. Ciężka praca du-
chowa, jakiej się podjęli, była zauważona, ale nie została doceniona.  
Ich religijne wysiłki nie były tym, czego Pan oczekiwał od swoich ludzi.

Problem religijności

Tak jak to bywa i w naszym życiu, wierność oraz pobożność ludu 
izraelskiego opisana w historiach Starego Testamentu przez lata 
przypominały sinusoidę. Gdy nadchodziły lepsze dni w królestwie 
Izraela i Judy, ludzie przychodzili do świątyni od czasu do czasu 
i wielbili Boga. Jednak, według proroków, czasem nawet ich naj-
większe wysiłki nie wystarczały, by na co dzień potrafili się odwró-
cić od egoizmu, zaniedbywania innych, nieprawości i niechęci do 
służenia bliźnim. Niezależnie od tego, jak bardzo się starali, aby 
przez swoje rytuały uwielbienia stać się bardziej religijnymi, mu-
zyka ich pobożnych hymnów nie zdołała zagłuszyć płaczu bied-
nych i uciskanych.

Prorok Amos opisał ludzi żyjących w jego czasach jako tych, któ-
rzy „depczą ubogiego i tępią biednych kraju” (Am 8, 4). Miał wra-
żenie, że ich gorliwość w  przestrzeganiu sabatu i  świąt nowiu 
wynikała tylko z  tego, że chcieli jak najszybciej znów otworzyć 
stragany i wrócić do swojego nieuczciwego handlu – „nabywać nę-
dzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów” (Am 8, 6). Po co 
zawracać sobie głowę taką religią – mówił do nich Amos – jeśli ona 
tylko przeszkadza w wykorzystywaniu innych i zabieganiu o wła-
sny zysk, który jest rzeczywistym celem w waszym życiu?

I choć sam może nie prowadzisz biznesu, nie pozbawiasz swoich 
pracowników pensji ani nikogo nie uciskasz, to czy rzeczywiście 
wykorzystujesz różne okazje, aby troszczyć się o innych, pomagać 
im, zachęcać tych, którzy cierpią, są wykorzystywani, samotni, za-
pomniani i chorzy?
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Przez słowa proroków Bóg w bardzo zdecydowany sposób wyraził 
swoje rozczarowanie religijnością i  uwielbieniem, które są ode-
rwane od brutalnej rzeczywistości otaczającego świata, od ludzi, 
którzy cierpią i od wyrządzanej im krzywdy. Czytamy, że Pan „nie-
nawidzi”, „gardzi” i generalnie czuje obrzydzenie do tego rodzaju 
nabożeństw. Ich pieśni opisane są jako „wrzask”, a ofiary – odrzu-
cone i potraktowane jako mniej niż bezwartościowe.

Micheasz w 6. rozdziale swojej księgi pyta, w jaki sposób można 
oddać Bogu chwałę, a następnie sugeruje coraz bardziej wymowne 
praktyki stosowane w tym celu przez ludzi. Na początku wymie-
nia składanie pojedynczych ofiar całopalnych, potem zwiększa 
ich ilość do “tysięcy baranów i dziesiątek tysięcy strumieni oliwy” 
(wiersz 7.), kończąc na najbardziej drastycznym – choć nie nie-
spotykanym ekstremum – złożeniu w ofierze Panu swoich pierwo-
rodnych dzieci, aby tym zaskarbić sobie Jego łaskę i przebaczenie.

Jednak odpowiedź Boga na zadane przez Micheasza pytanie jest 
znacznie głębsza i prostsza: chodzi „tylko, abyś wypełniał prawo, oka-
zywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” (Mi 6, 8).

Wracając do 58. rozdziału Izajasza

Bóg przez usta Izajasza odpowiedział ludziom poszukującym 
ożywienia: wielbienie, jakiego oczekuję od ciebie, to służba tym, 
którzy potrzebują twojej pomocy. Pomóż ludziom uwolnić się od 
wszystkiego, co ich zniewala, pomóż im żyć w  takiej wolności, 
o  jakiej marzą. Nakarm głodnych. Daj schronienie bezdomnym 
i tym, którzy go potrzebują. Podziel się ubraniami z tymi, którzy 
nie mają ich pod dostatkiem (zob. Iz 58, 6.7). Nawet jeżeli masz 
tylko trochę, to może to być więcej niż to, co ma ktoś inny. Bóg 
powołuje nas do dzielenia się z tymi, którym trzeba pomóc i do 
bycia hojnym w zakresie takich zasobów, jakie mamy.

Taka służba to nie tylko „uprzejmy” uczynek z naszej strony. We-
dług Biblii jest to sposób oddawania chwały Bogu. Nie jest to na 
pewno jedyny sposób, ale Pan, przemawiając przez Izajasza do 
ludzi, którzy bardzo pragnęli duchowego ożywienia, ponaglił ich, 
aby spróbowali tego „tak innego” podejścia do wielbienia. Wyglą-
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da na to, że z Bożej perspektywy taki rodzaj wielbienia jest bar-
dziej oczekiwany niż tradycyjne formy nabożeństwa, do jakich 
jesteśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza jeśli takiemu nabożeństwu 
towarzyszy ignorancja wobec potrzeb innych ludzi.

Istotą uwielbienia nie jest koncentrowanie się na sobie. Ma ono 
przynosić błogosławieństwo wszystkim osobom znajdującym się 
w  otoczeniu tego, który wielbi Boga. To nadzwyczajne, że duch 
Chrystusa i serce wierne Bogu są do tego stopnia skoncentrowane 
na innych, że nawet w ożywieniu duchowym tak naprawdę wcale nie 
chodzi o naszego ducha i nasze serce, ale o wyciągnięcie dłoni do 
biednych, uciskanych, skrzywdzonych i  głodnych. „Prawdziwym 
celem religii jest uwolnienie ludzi od brzemienia grzechu, wyeli-
minowanie nietolerancji i  ucisku, i  promowanie prawa, wolności 
oraz pokoju” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 4, s. 306).

W  księdze Izajasza 58, 8-12 Bóg obiecuje błogosławieństwa 
w odpowiedzi na taki rodzaj uwielbienia. Mówi, że jeżeli byśmy 
mniej koncentrowali się na sobie, to doświadczylibyśmy tego, jak 
za naszym pośrednictwem przynosi On innym ludziom odnowę 
i  uzdrowienie. Takiego właśnie ożywienia szukali Izraelici – od-
rodzenia nadziei, nowego celu w  życiu, namacalnego doświad-
czenia Jego obecności w społeczności i w życiu osobistym – tego 
wszystkiego, co może dać tylko Bóg. „Wtedy twoje światło wzej-
dzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja 
sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją 
tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy 
będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem!” (Iz 58, 8.9).

Dzielenie się błogosławieństwem sabatu

58. rozdział Księgi Izajasza łączy ten rodzaj uwielbienia, skoncen-
trowany na służbie innym, z  odnowieniem „rozkoszowania się” 
sabatem – czymś, co dla nas, jako adwentystów, powinno mieć 
szczególne znaczenie. W przeciwieństwie do religijnych wysiłków 
opisanych wcześniej przez Izajasza, sabat jest darem. Otrzymuje-
my go każdego tygodnia i jesteśmy wezwani do tego, żeby o nim 
pamiętać i go czcić. Sabat jest symbolem Bożej łaski, dzięki któ-
rej na nasze zbawienie nie musimy zapracować, ale otrzymuje-
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my je w darze. To ważny symbol naszego pokornego obcowania  
z Bogiem (zob. Mi 6, 8).

Sabat, oprócz tego, że jest cennym elementem naszej relacji z Bo-
giem, powinien także przekształcać nasze relacje z innymi ludź-
mi. Tą samą łaską i dobrocią, której doświadczamy poprzez sabat, 
mamy dzielić się z otaczającymi nas ludźmi. Ellen White w książce 
Welfare Ministry napisała: „Na ludziach, którzy przestrzegają sa-
batu, spoczywa odpowiedzialność za angażowanie się w pracę na 
rzecz dobroczynności i pomocy innym” (Welfare Ministry, s. 121).

Gdy spojrzysz na Dekalog, pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, 
jest fakt, że 4. przykazanie jest ze wszystkich najbardziej szcze-
gółowe (zob. Wj 20). Podczas gdy niektóre przykazania składają 
się z zaledwie trzech słów, w czwartym przykazaniu poświęcono 
sporo miejsca na wyjaśnienie tego, co, jak i dlaczego mamy robić, 
„pamiętając o dniu sabatu”.

Bardzo znacząca w  opisie szczegółów dotyczących sabatu jest 
koncentracja na innych osobach. W książce Zapomniane znaczenie 
siódmego dnia Sigve Tonstad opisuje, dlaczego 4. przykazanie jest 
tak wyjątkowe we wszystkich kulturach świata. Autor wyjaśnia, że 
przykazanie dotyczące sabatu „porządkuje społeczność od dołu do 
góry, a nie na odwrót, dając pierwszeństwo najsłabszym i najbar-
dziej bezbronnym członkom społeczeństwa. Ci, którzy najbardziej 
potrzebują odpoczynku – niewolnicy, obcy przybysz i zwierzę po-
ciągowe – są w nim zauważeni w szczególny sposób. Odpoczynek 
dnia siódmego jest sprzymierzeńcem wszystkich nieuprzywilejo-
wanych, nawet zwykłych, niepotrafiących mówić zwierząt”.

Czwarte przykazanie przekonuje nas, że sabat jest dniem, któ-
rym powinni cieszyć się wszyscy. Patrząc z  perspektywy sabatu 
– wszyscy jesteśmy równi. Jeśli w ciągu tygodnia zarządzasz ludź-
mi, podczas sabatu nie możesz zmusić swoich podopiecznych do 
pracy – Bóg dał im dzień odpoczynku. Jeśli jesteś uczniem, stu-
dentem, pracownikiem czy nawet do końca życia będziesz niewol-
nikiem, sabat będzie ci przypominał, że zostałeś stworzony i zba-
wiony przez Boga dokładnie na takich samych warunkach jak inni, 
i  chce, abyś cieszył się tym, spędzając sabat z  daleka od swoich 
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codziennych obowiązków i zajęć. Nawet ci, którzy nie przestrze-
gają sabatu – „obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach”  
(Wj 20, 10) – powinni czerpać z  błogosławieństw sabatu, jeżeli 
tylko jesteśmy w stanie się do tego przyczynić.

Nic dziwnego, że Izajasz nazwał sabat „rozkoszą”, skoro jest to 
dzień, w którym możemy odłożyć na bok wszystkie sprawy, aby 
skoncentrować się na rzeczach, które są znacznie ważniejsze niż 
to, co zajmuje nas przez cały tydzień (zob. Iz 58, 13). I znów te 
wiersze przychodzą z obietnicą odnowy, radości i stałego rozwija-
nia się w naszej relacji z Bogiem (zob. wiersz 14.).

Jezus i religijni ludzie

Życie Jezusa było przepełnione troską i służbą, dlatego nie powin-
no być dla nas zaskoczeniem to, że wiedział on całkiem sporo na 
temat poselstwa z 58. rozdziału Księgi Izajasza. Jego odpowiedzi, 
cuda uzdrowień i wiele z przypowieści pokazywało i przekonywa-
ło, że tak prowadzone życie jest najlepszym sposobem poświęce-
nia się Bogu. 

Mimo to uczeni w  piśmie stali się nie tylko największymi kry-
tykami Chrystusa, ale też i celem Jego najostrzejszej krytyki.  
Tak jak w czasach Izajasza, tak też i ci ludzie ciężko pracowali nad 
swoją religijnością i wierzyli, że pomimo tego, że wykorzystywali 
biednych i  nie zwracali uwagi na potrzebujących, to ze względu 
na swoje religijne praktyki zapewnią sobie wyjątkowe traktowane 
u Pana Boga. (zob. Mk 12, 38-40). Ich nabożeństwa nie szły w pa-
rze z rzeczywistą prawością, dlatego Jezus nie powstrzymał się od 
potępienia takiej hipokryzji.

Jedno z chyba najbardziej przerażających kazań Jezusa – szcze-
gólnie dla chrześcijan – zostało zapisane w  23. rozdziale Ewan-
gelii Mateusza. Według Jezusa religijność reprezentowana przez 
faryzeuszy nie tylko nie stanowi żadnej pomocy dla tych, którzy 
są poszkodowani przez życie, ale jeszcze dokłada im kolejnych 
ciężarów. Poprzez swoje wymagania i brak troski „zamykali drzwi 
królestwa niebios przed ludźmi” (Mt 23, 13).
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Powtarzając za prorokiem sprzed kilku wieków, Jezus równie 
bezpośrednio odniósł się do przepaści między poważnymi prak-
tykami religijnymi tych ludzi, a niesprawiedliwością, której się nie 
sprzeciwiali i z której ciągnęli zyski. „Biada wam, uczeni w piśmie 
i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, 
i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: spra-
wiedliwości, miłosierdzia i wierności […]” (Mt 23, 23). Chrystus 
nie omieszkał dodać, że religijne praktyki i różne obrzędy nie są 
złe same w sobie, ale też nie mogą zastąpić wypełniania prawa, 
okazywania miłości bratniej i pokornego obcowania z Bogiem.

Wezwanie Izajasza i obietnica

Nie wiemy, jak pierwsi słuchacze Izajasza zareagowali na jego we-
zwanie do prawdziwego odrodzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że 
Jezus stanął w obliczu tych samych problemów religijnych co Iza-
jasz, można wywnioskować, że – niestety – zawsze oprócz tych, 
którzy pod wpływem wezwania do oddawania chwały Bogu rze-
czywiście się zmienią, będą też i ci, którzy zadowolą się tylko na-
miastką religijności. Być może właśnie dlatego głos Izajasza wciąż 
– także i dzisiaj – powraca jak echo.

Ellen White zwróciła szczególną uwagę Kościoła na olbrzymie 
znaczenie zasad opisanych w 58. rozdziale Księgi Izajasza. „Czy-
tajcie ten rozdział bardzo dokładnie i zrozumcie, jaki rodzaj służ-
by wniesie życie do kościołów. Dzieło ewangelii ma być wykonane 
za pomocą zarówno naszej pracy, jak i  hojności. Gdy spotykasz 
ludzi cierpiących, którzy potrzebują pomocy, pomóż im. Gdy wi-
dzisz głodnych, daj im jeść – w ten sposób pójdziesz w ślady Jezu-
sa. Praca, jaką nasz Mistrz wykonywał na ziemi, była pracą dobro-
czynności. Niech nasi ludzie na całym świecie będą zachęcani, by 
przyłączyć się do niej” (Welfare Ministry, s. 29).

Jeżeli naprawdę zależy nam na naśladowaniu Jezusa, my także 
skupimy naszą uwagę na innych. Jeśli naprawdę zależy nam na 
przestrzeganiu sabatu, to pozwolimy, aby za naszym pośrednic-
twem jego błogosławieństwa doświadczyli otaczający nas ludzie. 
Jeżeli naprawdę pragniemy ożywienia, równie poważnie potrak-
tujemy służenie innym.
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Pytania do dyskusji

1. W jaki sposób bardziej „aktywne” uwielbianie Boga (tak jak 
opisane to zostało w 58 rozdziale Izajasza), może mieć pozy-
tywny wpływ na twoją relację z Nim?

2. Czy to możliwe, że nasze nabożeństwa, spotkania modlitew-
ne i wieczory uwielbienia nie podobają się Bogu? Jeżeli tak/
nie, to dlaczego? Dlaczego uwielbienie Boga opisane w  58. 
rozdziale Księgi Izajasza może być dla nas trudniejsze niż 
jego bardziej tradycyjne formy?

3. Czy opis w tej historii nie jest ci znajomy? Ile razy obiecywa-
łeś Bogu i sobie, że teraz już naprawdę do Niego przyjdziesz 
i będziesz robił to, co należy? W jaki sposób ustrzec się przed 
tym “błędnym kołem”?

4. Skoro odpoczynek dnia siódmego jest przywilejem wszyst-
kich, w jaki sposób dzielisz się błogosławieństwem tego dnia 
z innymi? 
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Wyobraź sobie taka scenę:  
Odwiedzasz w szpitalu kogoś  
z rodziny. Ten człowiek cierpi od  
kilku tygodni i w sumie nikt nie jest 
pewien, czy w ogóle wyzdrowieje. 
Nie było cię w mieście przez jakiś 
czas i po raz pierwszy od swego  
powrotu masz możliwość, żeby go 
znowu odwiedzić. Stojąc przy jego 
łóżku, cicho rozmawiasz z jego żoną.
W ostatnich tygodniach ta kobieta spędziła w szpitalu wiele dłu-
gich dni i nocy, więc próbujesz ją przekonać, by wróciła do domu 
chwilę odpocząć, a ty przez wieczór oferujesz się zostać przy cho-
rym. Ona mówi, że nic jej nie jest, ale widać, że jest bardzo wdzięcz-
na za możliwość odpoczynku, choć jednocześnie nadal się waha. 
W końcu zabiera swoje rzeczy i na chwilę zatrzymuje się, aby poca-
łować w policzek swojego śpiącego męża. Żegna się z tobą szybkim 
uściskiem i wychodzi z pokoju, a w jej miejsce niemal natychmiast 
pojawia się pielęgniarka, żeby sprawdzić stan pacjenta. 

Odchodzisz na chwilę od łóżka i stajesz przy oknie, podczas gdy 
pielęgniarka zajmuje się chorym. Wyglądasz na zewnątrz i  pa-
trzysz na ulicę oraz schody prowadzące do szpitala. Przez kilka 
chwil przyglądasz się przejeżdżającym samochodom, słysząc 
w tle wrzawę oddziału. W świetle wczesnego wieczoru zauważasz 
znajomą postać wychodzącą przez drzwi szpitala. Jeszcze chwilę 
temu była z tobą w pokoju, teraz sama idzie do domu. Jej ramio-
na są przygarbione, głowa pochylona, prawie nie zauważa prze-
jeżdżających obok samochodów. Idzie wolno, i  kiedy tak na nią 
patrzysz, sam niemal czujesz jej zmęczenie i smutek. 

Przez ostatnie tygodnie wiele razy tak niezauważona sama wra-
cała do domu. Kiedy przypominasz sobie o  historii stojącej za 
jej samotną drogą, do oczu napływają ci łzy bezsilności. I wtedy 
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uderza Cię myśl, że może przez ostatnie tygodnie Bóg z takim sa-
mym bólem patrzy na każdą jej podróż do domu. I że Bóg widzi 
tych wszystkich samotnych ludzi, którzy każdego dnia wychodzą 
z tego szpitala zmęczeni, smutni i przygnębieni. I że widzi wszyst-
kich chorych – w każdym szpitalu… 

Przez chwilę masz ochotę pobiec za nią, przytulić ją i powiedzieć 
o Bogu, który teraz również na nią patrzy. Ale jest już za późno, bo 
przeszła przez ulicę i zniknęła ci z oczu. 

Pielęgniarka skończyła już swoje zadania, więc siadasz obok łóż-
ka. Zaczynasz modlić się za chorego i  za jego żonę, wstawiasz 
się o pomoc w zmaganiach, jakie każdy z nich teraz przechodzi. 
Modlisz się również za pielęgniarkę, za szpital i za każdą osobę, 
która jest w  zasięgu twojego wzroku. I  podczas gdy twoje serce 
pęka z ogromu bólu, dziękujesz Bogu, że nigdy nie zostawia nas 
samych, nawet w najczarniejszej godzinie. 

Bóg, który widzi

Naturalną reakcją człowieka postawionego w  obliczu cierpienia 
jest wołanie o  pomoc, nawet jeżeli do końca nie jest pewien do 
kogo woła i czego oczekuje. Tego rodzaju rozpaczliwe prośby wy-
dają się jednak być szczególnie dobitne, jeżeli skierowane są do 
Boga, który – jak wierzymy – jest dobry, kocha nas i chce dla nas 
tego, co najlepsze. Gdy doświadczamy tragedii, „cisza” ze strony 
Boga wydaje się być drwiną z cierpiącego, wierzącego człowieka. 
Fizyczne cierpienia i straty, jakich doświadczył Job, wydawały się 
być jeszcze bardziej dotkliwe, gdy zadawał sobie pytania o charak-
ter Boga i o to, czy widzi On jego ból. 

Podczas gdy słyszymy te pytania odbijające się echem na kartach 
Biblii i  w  historii ludzkości, jednocześnie widzimy Boga, który 
nieustannie przedstawia się jako Ten, który widzi i słyszy cierpie-
nia nawet „tych najmniejszych” (zob. Mt 25). Wśród całej potęgi 
swojego stworzenia, zauważa nawet, że pojedynczy wróbel spada 
na ziemię. A przecież Jezus zapewnia nas: „jesteście więcej warci 
niż wiele wróbli” (Mt 10, 31). Jest to zagadnienie, które powraca 
w wielu historiach biblijnych.
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Sytuacja rodzinna, w jakiej znalazła się Hagar, była dramatyczna. 
Z  pochodzenia była Egipcjanką, nie wiemy jednak nic na temat 
okoliczności, jakie sprawiły, że znalazła się tak daleko od swojego 
rodzinnego kraju. Pracując jako służąca w gospodarstwie Abraha-
ma i  Sary, Hagar nie miała możliwości wyboru tego, jak i  gdzie 
będzie żyła. Kiedy Sara zaproponowała jej wprowadzenie w życie 
swego desperackiego planu dającego Abrahamowi możliwość sta-
nia się ojcem, Hagar najprawdopodobniej nie miała zbyt wiele do 
powiedzenia. I  chociaż pomysł Sary sam w  sobie nie należał do 
najszczęśliwszych, to wszystko zaczęło się walić w momencie, gdy 
wydawało się, że właśnie zadziałał. Sara zaczęła uprzykrzać ży-
cie ciężarnej Hagar do tego stopnia, że, gdy sytuacja stała się nie 
do zniesienia, Hagar uciekła – kobieta w ciąży, samotna w obcym 
kraju, na pustyni, obawiająca się o swoje życie. 

Jednak pomimo całej niesprawiedliwości, jakiej doświadczyła 
i  pomimo ekstremalnej sytuacji fizycznej, w  jakiej się znalazła, 
Hagar tak naprawdę nie była ani zapomniana, ani osamotniona. 
Pewnego dnia przyszedł do niej anioł i powiedział jej, że Bóg widzi 
jej trudną sytuację i nie opuścił jej. Zapewnił ją, że On jest przy 
niej, a rozwiązanie jej sytuacji jest już w drodze. Anioł przekazał 
jej nawet instrukcje, jak ma dać na imię swojemu dziecku. „I na-
zwiesz go Ismael (co oznacza Bóg słyszy), bo Pan usłyszał o niedo-
li twojej” (Rdz 16, 11). Przez całe swoje życie, za każdym razem, 
kiedy wołała swojego syna, jego imię przypominało jej, że kiedyś, 
w koszmarze, który przeżywała, Bóg był świadkiem jej rozpaczy. 

Gdy Pan nadał imię jej jeszcze nienarodzonemu synkowi, Hagar 
w  odpowiedzi również nadała swojemu Bogu imię. „I  nazwała 
Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: 
Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi!” (Rdz 16, 13). 

Co ciekawe, sytuacja, w jakiej Hagar się znalazła, gdy zaszła w cią-
żę, nie była wcale końcem jej cierpień. Zaledwie kilka lat później, 
gdy jej syn nieco podrósł, znalazła się z nim sama na pustyni, bę-
dąc na granicy śmierci z powodu pragnienia. I tak jak poprzednio, 
anioł znów się pojawił i  zapewnił, że Bóg widzi jej sytuację i  że 
„usłyszał głos chłopca” (Rdz 21, 17). 
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Owocem doświadczeń, przez jakie przeszła Hagar, jest jedno 
z  najbardziej niesamowitych i  podnoszących na duchu imion 
nadanych Bogu – „Bóg, który mnie widzi”. Posługując się tym 
imieniem, każdy może wołać do Boga, niezależnie od okoliczności 
życia; wtedy kiedy cierpi, a sytuacja w jakiej się znalazł wydaje się 
być zupełnie beznadziejna. Bóg widzi.

Bóg, który słyszy

Kilka wieków później potomkowie tej samej rodziny – teraz już jako 
cały naród – cierpieli będąc wykorzystywani i pracując jako niewol-
nicy w państwie faraona. Czterysta lat czekania na wybawienie to 
całkiem sporo, zwłaszcza jeśli warunki życia w niewoli z dnia na 
dzień stają się coraz bardziej dotkliwe. Bóg obiecał, że powróci do 
swoich dzieci i wyprowadzi je z Egiptu, ale lata mijały i nic się nie 
zmieniało – pokolenie za pokoleniem pozostawiane było w palą-
cym słońcu, aby budować dobrobyt i  prestiż swoich bezbożnych 
oprawców… A Bóg wydawał się milczeć. Czy chociaż zauważył, że 
cierpią? Może o nich zapomniał? Czy w ogóle Go obchodzili? 

I wtedy Bóg wkroczył na scenę. Na dalekiej pustyni ukazał się w pło-
nącym krzewie kontrowersyjnemu przywódcy – zbiegłemu księciu 
i  upokorzonemu pasterzowi o  imieniu Mojżesz. Choć nie był on 
zbyt chętny do współpracy, Bóg dał mu do wykonania zadanie, któ-
rego pierwszą częścią był powrót do Egiptu i przekazanie Izraeli-
tom, że Bóg słyszy i widzi ich cierpienie: „Rzekł jeszcze Pan: Napa-
trzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich 
z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego” (Wj 3, 7). 

Tak, Bóg troszczył się o nich. Co więcej, właśnie planował zrobić coś, 
co dramatycznie miało zmienić ich sytuację. Nie, nie miało to nastą-
pić automatycznie i natychmiast. Warunki ich życia w Egipcie mu-
siały stać się gorsze, zanim dojrzeli wreszcie do ucieczki pod Bożym 
kierownictwem, a wypełnienie całego planu, jaki Bóg nakreślił Moj-
żeszowi zajęło kolejne lata. Tak jak w historii Hagar, świadomość, 
że Bóg usłyszał ich wołania o pomoc, stała się punktem zwrotnym 
w ich doświadczeniu i relacjach z Bogiem, bez względu na okoliczno-
ści. „A gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał 
ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon” (Wj 4, 31).
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Bóg, który czuje

Bóg jest Bogiem, który widzi i słyszy wołania ubogich i przytło-
czonych przez życie. Jest Bogiem, który w  Jezusie doświadczył 
i  przetrwał najgorsze z  ludzkich okrucieństw, podłości i  nie-
sprawiedliwości. Mimo, że Jego misja na Ziemi była wypełniona 
współczuciem i dobrocią, poniesiona przez Niego śmierć była wy-
nikiem nienawiści, zazdrości i bezprawia. 

Od przepełnionej bólem modlitw nocy w  Getsemane, poprzez 
aresztowanie, karykaturalne procesy sądowe, tortury, wyszydza-
nie, aż po ukrzyżowanie i śmierć, Jezus przechodził przez wyczer-
pującą próbę bólu, przez okrucieństwo i  walkę z  mocami zła. To 
wszystko jeszcze zostało zaostrzone Jego niewinnością, czystością 
i dobrocią. Patrząc przez pryzmat historii zbawienia, dostrzegamy 
w ofierze Jezusa niewątpliwe piękno, ale nigdy nie powinniśmy za-
pomnieć o brutalnym cierpieniu, jakim była ona okupiona. 

Kapłani i  przywódcy religijni, kierowani wielką nienawiścią do  
Jezusa, musieli znaleźć jakiś zarzut, jaki mogliby Mu postawić. Pro-
ces, który wytoczyli Jezusowi, naruszał wiele panujących w tym czasie 
praktyk prawnych. To była farsa – przeprowadzona w pośpiechu, tak 
by jak najszybciej dopiąć swego. „Wielu bowiem świadczyło fałszywie 
przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne” (Mk 14, 56). Na-
wet gdy przywódcy ludu przyprowadzili Jezusa na dwór Piłata, nadal 
nie byli zgodni co do domniemanego przestępstwa, jakiego się dopu-
ścił, a Piłat „wiedział […], że z zawiści go wydali” (Mt 27, 18).

Fakt, że Jezus został ukrzyżowany po tak dobitnie potwierdzających 
Jego niewinność wypowiedziach sędziego, podkreśla tylko okropną 
niesprawiedliwość, jakiej doświadczył (zob. Iz 53, 8). W Jezusie Bóg 
wie, jak to jest być ofiarą zła, niesprawiedliwości i przemocy. Bóg tak 
bardzo zidentyfikował się z nami w naszym nędznym i pożałowania 
godnym stanie, że nie możemy wątpić w Jego zdolność empatii, współ-
czucia i wierności: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby 
współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszyst-
kim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4, 15). W Jezusie Bóg 
doświadczył głębi bólu i smutku tego świata. On widzi, słyszy i wie, co 
czujemy w naszych najtrudniejszych doświadczeniach. On to przeżył.
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Przerwane milczenie

W historiach biblijnych wciąż powtarza się motyw krzyku i woła-
nia wiernych do Boga o interwencję. Zwłaszcza krzyku tych, któ-
rzy doświadczają prześladowań, niewolnictwa, wygnania, ucisku 
czy biedy, lub innego rodzaju niesprawiedliwości czy nieszczęścia. 
Niewolnicy w  Egipcie, Izraelici w  Babilonie i  wielu innych ludzi 
wołało do Boga, aby dostrzegł i usłyszał ich cierpienie oraz zain-
terweniował, przywracając sprawiedliwość i dobro. 

Psalmy pełne są narzekań na wyraźne powodzenie i szczęście, ja-
kim cieszą się źli ludzie, przy jednoczesnej biedzie, wyzysku i nad-
użyciach, jakich doświadczają ludzie sprawiedliwi. Psalmista raz 
za razem zwraca się do Boga z prośbą o interwencję, wierząc, że 
świat w chwili obecnej nie jest taki, jaki został przez Niego stwo-
rzony, i wołając słowami proroków i uciśnionych: „Jak długo Pa-
nie?” (zob. Ps 94, 3-7). Chrześcijanie zawsze będą czuć zniecierpli-
wienie, jeśli chodzi o doświadczanie niesprawiedliwości i ubóstwa 
– a pozorna bierność Boga tej sprawy nie ułatwia. 

Jeśli jednak usłyszeliśmy głos Boga i  zaufaliśmy Jego trosce, 
współczuciu i miłości do nas – i do wszystkich tych, którzy w ja-
kiś sposób cierpią – możemy wśród cierpienia i niesprawiedliwo-
ści stać się dla nich głosem Boga. Być może nie zawsze będziemy 
w stanie usunąć problemy albo ulżyć innym w cierpieniu. Musimy 
mieć świadomość, że niektóre sytuacje i okoliczności życia będą 
wyprostowane dopiero w trakcie sądu ostatecznego i odnowienia 
Ziemi. Ale jako ludzie znający Boga i ufający Temu, który widzi, 
słyszy i  czuje, jesteśmy powołani, by dzielić ich ból, a  ciemność 
w jakiej się znaleźli rozjaśnić światłem Bożej troski i miłości. Bóg 
słyszy, a my możemy być jednym ze sposobów, w jaki udzieli im 
odpowiedzi. 

Wyobraź sobie Boga, który patrzy na żonę twojego chorującego 
krewnego, kiedy smutna i samotna wraca do domu. Wyobraź so-
bie Boga idącego korytarzem szpitala w twoim mieście. Wyobraź 
sobie wyraz Jego twarzy, kiedy ogląda najnowsze wydanie wiado-
mości. Wyobraź sobie Boga słuchającego opowieści twoich znajo-
mych, którzy przechodzą przez trudny czas w życiu rodzinnym. 



21

Wyobraź sobie, jak chciałbyś pomóc swojej rodzinie, społeczności, 
naszemu światu. 

Pytania do dyskusji

1. Czy doświadczyłeś w  swoim życiu trudnej sytuacji w  której 
wiedziałeś/czułeś, że Bóg słyszy twoje wołanie o pomoc i ro-
zumie twoje cierpienie? Jeżeli tak, to opowiedz tę historię. 
Jeżeli nie, to jak myślisz, co jest tego przyczyną? 

2. W jaki sposób rozmyślanie nad cierpieniem i niesprawiedli-
wością jakiej doświadczył Jezus może ci pomóc zmierzyć się 
z poczuciem własnego cierpienia i doznanej krzywdy? 

3. W jaki sposób świadomość tego, że Bóg troszczy się z o każ-
dego człowieka niezależnie od jego statusu społecznego, 
umiejętności i odniesionych sukcesów, wpływa na twoje za-
chowanie w stosunku do otaczających cię ludzi? 

4. Gdzie jest Bóg? – czy słyszałeś kiedyś to pytanie, szczególnie 
w obliczu nieszczęścia? Czy przyszło Ci się kiedyś z nim zmie-
rzyć? Co powiedziałeś? Co możesz odpowiedzieć dzisiaj?
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Wzajemne umywanie nóg jest  
jednym z najgłębszych symboli 
w religii chrześcijańskiej. Pamiątka 
ta jest też pewnego rodzaju wzorem  
pokazującym nam, jak jako  
chrześcijanie, poza wspólnymi  
nabożeństwami i wspólnym  
wielbieniem Boga, możemy  
w praktyce stosować naszą wiarę.
Jako uczniowie Boga, który tak  
bardzo uniżył się dla nas,  
powinniśmy być  ludźmi, którzy 
na co dzień uniżają się, żyjąc dla 
innych i pomagając – szczególnie 
tym najbardziej potrzebującym. 
Jezus zniżył się jako pierwszy – dał nam przykład tego, co powin-
niśmy robić i jaka powinna być nasza postawa. „Przed świętem Pas-
chy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata 
do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował 
ich aż do końca […] potem nalał wody do misy i  począł umywać 
nogi uczniów i  wycierać prześcieradłem, którym był przepasany”  
(J 13, 1-5). Przekład New Living Translation jeszcze lepiej oddaje ten 
opis, stwierdzając, że tego wieczora, poprzez akt umycia nóg uczniom, 
Jezus „pokazał im pełnię rozmiaru swojej miłości” (zob. także: Ps 18, 
35; Flp 2, 5-7.). Dla Jana, który był w bardzo bliskim kontakcie z Je-
zusem i w którego ewangelii i  listach motyw miłości Bożej przewi-
ja się stale, właśnie ten moment był punktem kulminacyjnym wie-
czornej kolacji w pokoju na górze. Jezus, odwieczny Syn Boży, myje 
zakurzone stopy każdego ze swoich przepełnionych wątpliwościami 
uczniów. Według Jana przez ten akt służby i niewiarygodnej pokory, 
Bóg w najgłębszy sposób pokazał, jak bardzo nas kocha. 
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Uwaga: Ponieważ w czasach Chrystusa ludzie chodzili po bardzo zaku-
rzonych drogach w  praktycznie odkrytych sandałach, mycie nóg było 
wówczas zwyczajem społecznym. Łączył się on z okazaniem szczególnej 
pokory i był zazwyczaj wykonywany przez sługę. 

Jezus – „Bóg z nami”

Nigdy nie zrozumiemy dramatyzmu kryjącego się w  uniżeniu, 
na jakie zdecydował się Bóg, stając się w osobie Jezusa człowie-
kiem. Stwórca wszechświata stał się stworzeniem. Nieograniczo-
ny Władca wszechświata stał się ludzkim dzieckiem, z wszystkimi 
idącymi za tym fizycznymi ograniczeniami. Nigdy tak do końca 
nie pojmiemy pełnego wymiaru tego wydarzenia. Jednak ta ta-
jemnica zmieniła bieg naszego świata. Zanim Jan zaczął opisy-
wać umywanie nóg uczniom, zatrzymał się na chwilę, aby przypo-
mnieć nam, kim tak naprawdę był Ten, który tego dnia wykonał 
pracę najniższego sługi – Jezus wiedział, „iż Ojciec wszystko dał 
mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi” (J 13, 3). Jest 
to coś, o czym musimy pamiętać za każdym razem, gdy słuchamy 
opowieści o Jezusie. Najgłębsze chwile Jego życia nie rozgrywały 
się wcale wśród ogromnych tłumów, nie były to wielkie wydarze-
nia, ani spektakularne cuda. Najważniejszy był czas, jaki Jezus 
spędzał z poszczególnymi osobami sam na sam – z kobietą przy 
studni, z Nikodemem podczas nocnej rozmowy, z Marią, Martą 
i Łazarzem w  ich domu. To czas i uwaga, jakie poświęcał osobi-
ście każdemu ze swoich uczniów, prywatne rozmowy z  ludźmi, 
których uzdrawiał. To prośba do Zacheusza, by zszedł z drzewa, 
to Maria w ogrodzie w poranek zmartwychwstania, to droga do 
Emaus z  dwojgiem rozczarowanych wierzących, to przygotowa-
nie śniadania na plaży dla kilku swoich uczniów. W każdej z tych 
historii widzimy Boga wszechświata, który nawiązuje osobistą 
relację z człowiekiem, tak jakby na całym świecie tylko on jeden 
liczył się dla Niego. Z wielu powodów można to uznać za postępo-
wanie strasznie nieefektywne, a może nawet ryzykowne i nieeko-
nomiczne, ale dało nam ono niesamowity wgląd w to, jaki jest Bóg 
i jaka jest Jego miłość wobec każdego z nas. 

A  teraz ten sam Jezus pochyla się, aby – po kolei – każdemu 
z uczniów umyć nogi. Bardzo osobisty gest, a jednocześnie potęż-
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ny symbol pełni Jego miłości – urzeczywistnienie tego, kim był 
Jezus jako „Bóg z nami” (zob. Mt 1, 23). 

Jezus pochyla się

Wprowadzając nas do historii ostatniej wieczerzy, Jan zwrócił 
uwagę na jeden szczególny element dotyczący Jezusa i Jego po-
stawy służby. Tamtej nocy Jezus dokładnie wiedział, co działo 
się poza murami pokoju, w którym przebywali: „diabeł wzbudził 
w  sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go”  
(J 13, 2). Jezus „wiedział bowiem, kto ma go wydać” (wiersz 11.) 
i jaki będzie finał tej historii zarówno dla Niego, jak i dla Judasza. 
W ciągu kilku godzin ich przyszłość miała się wyjaśnić.

Ale teraz posiłek już się zaczął, a jeszcze nikt nie pomyślał o tym, 
żeby się zaoferować i umyć nogi uczestnikom tej wieczornej kolacji. 
Jezus wstał więc, nalał wody do naczynia i pochylił się. To był akt 
pokory i cud jednocześnie. Obraz Boga wszechświata pochylające-
go się, aby umyć stopy garstki zwyczajnych ludzi jest niesamowity. 
Co więcej, Jezus umył też nogi temu, który zaraz miał go zdradzić, 
a także temu, który tego wieczora miał się wyprzeć, że Go zna. 

Zniżenie się Boga do roli sługi jest jedną z najbardziej poruszających 
prawd chrześcijaństwa. Mam jednak wrażenie, że tak bardzo się do 
niej przyzwyczailiśmy, iż wydaje nam się ona oczywistością. Nawet 
dla najbardziej wiernego z Jego apostołów ten przykład pokory był 
trudny do zaakceptowania. Jest to rodzaj miłości, która przekracza 
zrozumienie człowieka oraz to, co ludzkość może zaoferować. „Miłość 
do tych, którym w życiu się mniej poszczęściło jest czymś pięknym – 
miłość do biednych, chorych, niekochanych i do tych, których życie 
okazało się porażką. To współczucie, które dotyka serca naszego świa-
ta. Miłość do tych, którym w życiu bardziej się poszczęściło zdarza się 
rzadko – kochać tych, którzy odnieśli sukces tam, gdzie my ponieśli-
śmy porażkę, cieszyć się bez zawiści z tymi, którzy się cieszą, kochać 
bogatego, samemu będąc biednym… Święci zawsze byli zagadką dla 
tego świata. A potem mamy miłość do wrogów – miłość do tego, kto 
nie tylko ciebie nie kocha, ale cię wyśmiewa, grozi ci i  sprawia ból.  
Miłość torturowanego do jego oprawcy. To jest miłość Boga, która 
zwycięża świat” (Frederick Buechner, The Magnificent Defeat, s. 105).
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Uniżenie do granic możliwości: Jezus, Bóg-Człowiek, umiera

Umycie nóg uczniom było początkiem 24-godzinnej męki zakoń-
czonej torturami, ukrzyżowaniem i  śmiercią Jezusa, który tego 
piątkowego wieczora, wraz z  zachodem słońca, został położony 
w „pożyczonym” grobowcu. Jego uniżenie, aby umyć nogi uczniów 
było preludium do jeszcze większego uniżenia, dzięki któremu mógł 
unieść cały świat do zmartwychwstania i nadziei: „Bóg idzie na sam 
dół, by wznieść się i podźwignąć cały zniszczony świat… Musi się 
tam dostać, by go unieść, niemal pod nim zniknąć, by w sposób nie-
wiarygodny unieść go na ramionach” (C S Lewis, Cuda).  

W  1. rozdziale Listu do Hebrajczyków Paweł w  oparciu o  różne 
fragmenty Starego Testamentu przedstawia argumenty dotyczą-
ce całkowitej boskości Chrystusa. „Przemówił do nas przez Syna, 
którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także 
wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbi-
ciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, do-
konawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu 
na wysokościach” (Hbr 1, 2.3).

Jezus był Bogiem – Odwieczny, Stworzyciel, Ten, który słowem 
swoich ust podtrzymuje życie świata. Niektórzy z uczniów i przy-
jaciół Jezusa, z daleka przypatrujący się Jego śmierci, zapewnienie 
o Jego boskości słyszeli nie tylko z ust ludzi (zob. Mt 16, 13-16), 
ale także Boga. (zob. Mt 17, 5). Teraz, na wzgórzu, Bóg-Człowiek 
został zabity. 

Stwórca stał się stworzeniem, aby w końcu uniżyć się aż do za-
tracenia. Śmierć zawsze jest szokująca i wstrząsająca, ale śmierć 
Boga-Człowieka była czymś znacznie więcej: zaszokowała świat, 
wstrząsnęła wszechświatem, ale także zmieniła naszą rzeczywi-
stość i przyniosła odkupienie. 

Pewnego razu zapytano Douglasa Couplanda, kanadyjskiego po-
wieściopisarza, czego najbardziej boi się w życiu. Odpowiedział: 
„Najbardziej boję się, że Bóg istnieje, ale za bardzo nie interesuje 
się ludźmi”. Przez Jezusa i Jego śmierć Bóg dowiódł czegoś zupeł-
nie przeciwnego: On troszczy się o ludzi tak bardzo, że był gotowy 
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ponieść ostateczną ofiarę, by pokazać, jak bardzo zależy Mu na 
zapewnieniu nam ratunku i wiecznego życia. 

Postawa uniżenia

Nic dziwnego, że Paweł posłużył się postawą Jezusa jako najwspa-
nialszym obrazem Bożej miłości i chwały, jednocześnie pokazując 
nam, jak powinniśmy tę postawę wcielać w praktykę życia codzien-
nego. „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było 
w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci bożej, nie upie-
rał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu, lecz wyparł 
się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; 
a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był 
posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2, 5-8).

W odpowiedzi na okazaną przez Boga dobroć i obezwładniającą 
pokorę, my z taką samą pokorą mamy wcielać naszą wiarę w prak-
tykę dnia codziennego. Poświęcać siebie dla innych – osobiście 
i jako wspólnota – pragnąc tego, co najlepsze dla tych, z którymi 
dzielimy życie na tym świecie. Nic więc dziwnego, że prorok Mi-
cheasz powiązał „poszukiwanie sprawiedliwości i łaski” z wyraże-
niem „w pokorze obcować ze swoim z Bogiem” (Mi 6, 8). 

Jako chrześcijanie mamy pokusę, aby zamieszkać z Bogiem na szczy-
cie góry duchowych doświadczeń. To właśnie zaproponował Piotr 
na Górze Przemienienia – żeby rozbić na ziemi trzy namioty (zob.  
Mt 17, 4). Bóg jednak tak nie działa. Pokora okazywana w praktyce 
polega na tym, żeby zejść z góry, zaryzykować własne bezpieczeństwo 
i żyć wśród ludzi – tych, którzy są zagubieni, zastraszeni i cierpią – dla 
ich uzdrowienia, aby im pomóc i skierować ich na drogę zbawienia. 

Został, aby ratować

Carl Wilkens był od czterech lat dyrektorem ADRY w Rwandzie, 
gdy w kwietniu 1994 r. znalazł się w centrum jednego z najbar-
dziej koszmarnych konfliktów współczesności. W  ciągu 100 dni 
ponad 800 000 mieszkańców Rwandy zostało zamordowanych 
w szaleństwie zabójstw na tle etnicznym, podczas gdy reszta świa-
ta wydawała się zupełnie nie zwracać na to uwagi.
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ADRA, przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
i  rządu Stanów Zjednoczonych nalegali, aby razem z  żoną ucie-
kał z kraju przed coraz bardziej rozprzestrzeniającym się ludobój-
stwem, ale on wiedział, że jeżeli wyjedzie, reszta jego pracowników 
znajdzie się w  poważnym niebezpieczeństwie. Podczas gdy jego 
żona, dzieci i rodzice ewakuowali się do Kenii, Wilkens pozostał 
na miejscu i robił wszystko, co tylko mógł, aby pomagać i chronić 
tych, którzy zostali wciągnięci w szaleńcze walki tych dni.

Doświadczenia Wilkensa z  tego czasu zostały opublikowane 
w 2011 r. w książce pt. „I’m not leaving”. Nie jest to jednak zwykła 
historia koszmaru wojny w Rwandzie. Książka jest bardzo osobi-
stym wyznaniem. Wilkens opowiada, jak próbował ratować życie 
ludzkie, używając prostych, a  także bardzo niezwykłych metod. 
Zastanawia się też, czy (i jak) doświadczenia tamtych dni zmieniły 
jego relacje z Bogiem, rodziną i innymi ludźmi.

Choć niemal każda strona książki przesiąknięta jest ludzką trage-
dią, „I’m not leaving” jest raczej historią nadziei niż historią kosz-
maru. Wilkens chciał w niej pokazać sylwetki ludzi, którzy prze-
trwali piekło, działając na przekór mordercom, którzy za wszelką 
cenę starali się uprzedmiotowić swoje ofiary. „I’m not leaving” to 
historia odwagi i wiary, które mają swoje miejsce nawet wśród naj-
bardziej brutalnych okoliczności – tam gdzie życie, choć przeraża-
jąco wątłe, ma w sobie jednocześnie niesamowicie zawziętą wolę 
istnienia. Żyjąc wśród tych skrajności, Wilkens w praktyce poka-
zał, co to znaczy oddać wszystko, co się ma, dla innych, po prostu 
dlatego, że jest to jedyna właściwa rzecz, jaką można zrobić.

Historia Wilkensa to wołanie o życie odważne, pełne wiary, po-
kory i pasji, niezależnie od ceny, jaką za to trzeba zapłacić. To we-
zwanie do powierzenia Bogu naszego życia i naszej służby dla Nie-
go i dla innych. To historia kogoś, kto w niezwykły sposób pokazał 
„takie usposobienie, jakie miał Jezus Chrystus”.

Bóg nadal się uniża 

Jezus pokazał swoją miłość do nas, służąc nam na ziemi jako „Bóg 
z nami”. I robi to nadal, schylając się do nas w naszych problemach 
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i  wyzwaniach, jakie mamy przed sobą. Bóg nadal uniża się, aby 
służyć – nawet wtedy, gdy się Go wypieramy i gdy Go zdradzamy. 
Zarówno w ocenie Jana jak i Pawła, największym dziełem Jezusa 
na ziemi było właśnie pokazanie „pełni Jego miłości”. 

Po tym, jak Jezus umył uczniom nogi, zaprosił ich – tak jak zaprasza 
nas – żeby poszli w Jego ślady, biorąc przykład z Jego postawy i czy-
nów: „Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy win-
niście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przy-
kład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł 
nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławie-
ni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie” (J 13, 14-17). 
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Pytania do dyskusji

1. W  jaki sposób coś tak prostego, jak umycie nóg uczniom, 
może nam pokazać „pełnię Bożej miłości”? Dlaczego twoim 
zdaniem Pan Bóg wybrał właśnie taki sposób przekazu i pole-
cił go stosować aż do swojego powrotu?

2. Jak myślisz, gdyby Jezus żył dzisiaj wśród nas, jaki wybrałby 
alternatywny symbol dla umycia nóg uczniom?

3. „Usposobienie Jezusa” nie jest dzisiaj popularnym stylem ży-
cia. Czy chrześcijanin z takim usposobieniem ma szansę na 
odniesienie w  życiu sukcesu? W  jaki sposób „usposobienie  
Jezusa” może stać się w naszym życiu rzeczywistością?

4. Czy i jak często “schodzisz z góry”, może nawet ryzykując wła-
sne bezpieczeństwo, by spotkać się z ludźmi i ich potrzebami?

„Wielu ludzi czuje, że wielkim szczęściem byłoby zwiedzić miejsca, 
w których Chrystus przebywał na ziemi, chodzić tam, gdzie On 
stąpał, ujrzeć jezioro, nad którym lubił nauczać, ujrzeć wzgórza 
i doliny, na których tak często spoczywał Jego wzrok. Ale nie mu-
simy jechać do Nazaretu, Kafarnaum, czy Betanii po to, aby wejść 
w Jego ślady, znajdziemy je bowiem u wezgłowia boleści chorych, 
w  nędznych lepiankach, na zatłoczonych ulicach wielkiego mia-
sta, i wszędzie tam, gdzie ludzkie serce oczekuje pocieszenia. Śla-
dami Zbawiciela idziemy zawsze wtedy, kiedy postępujemy tak jak 
On postępował w okresie swojego życia na ziemi” (Ellen G White, 
Życie Jezusa, s. 459-460).
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Jeśli przychodzisz do kościoła od 
jakiegoś czasu, być może słyszałeś 
te słowa wiele razy. Chodzi  
o „osobistą wersję” tekstu  
z Ewangelii Jana 3, 16, która  
czasami używana jest jako element 
apelu nawołującego do przyjęcia  
Jezusa jako „osobistego  
Zbawiciela”. Brzmi ona mniej 
więcej tak: „Albowiem tak Bóg 
umiłował [wstaw swoje imię], że 
Syna swego  jednorodzonego dał, 
aby [wstaw swoje imię],  który(ra) 
w Niego wierzy, nie zginął(ęła),  
ale miał(a) żywot wieczny”.
Przy całej złożoności historii biblijnej przedstawiającej nam Boga, 
sedno ewangelii można wyrazić właśnie w  tym jednym zdaniu, 
łatwym do zapamiętania i  zrozumienia nawet przez dziecko.  
Ta osobista wersja znanego fragmentu Biblii jest cennym sposo-
bem ukazania miłości Boga do każdego z nas oraz wyboru, jakiego 
musimy dokonać, by przyjąć Boży dar zaoferowany przez Jezusa. 
Taka interpretacja tego popularnego fragmentu Pisma Świętego 
obrazuje niesamowitą prawdę, która ma moc zmienić życie.

Ta prawda, może również zmienić świat. Uznając własną grzesz-
ność i zagubienie robimy duży (i znaczący!) krok w kierunku zrozu-
mienia podstawowego problemu naszego świata – nas samych, na-
szego egoizmu i niechęci do zaakceptowania tego, że problem tak 
naprawdę leży w nas. Don Miller w swojej rozmowie z przyjacielem 
na temat konieczności wyznawania grzechów jako elementu nie-
zbędnego w pielęgnowaniu naszych relacji z Bogiem, powiedział: 
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„Być może postrzegasz wyznanie grzechów jako akt sprawiedliwo-
ści społecznej. Nasz świat się rozpada, bo nikt nie chce przyznać się 
do własnych pomyłek. Jednak prosząc Boga o przebaczenie uzna-
jesz, że sam jesteś właścicielem własnych śmieci.” (Blue Like Jazz, 
s. 53). Tekst z J 3, 16 podkreśla, że zarówno do grzechu jak i do 
zbawienia musimy podejść osobiście i na poważnie. 

Musimy jednak pamiętać, że nasza zmodyfikowana wersja J 3, 16 
nie jest tekstem oryginalnym. Jeśli będziemy go interpretować  
tylko w ten sposób, możemy spłycić znaczenie zbawienia i ryzykuje-
my utratę wielu głębokich myśli zawartych w tym fragmencie Biblii.

Odwieczny spór

Zbyt często w  naszych rozmowach sprowadzamy istotę zbawie-
nia jedynie do prostego dostarczenia nam przepustki do nieba. 
To zaskakujące, że nawet nasze dyskusje teologiczne bywają ego-
centryczne. Jeżeli na co dzień kierujemy się zasadą „a co ja z tego 
będę miał?” albo „czy gra jest warta świeczki?”, to przy odrobinie 
nieuwagi takie nastawienie może bardzo łatwo przesiąknąć nasze 
nawet najbardziej pobożne rozmyślania. Można powiedzieć, że 
zbyt często szukamy zbawienia po możliwie najniższej cenie.

Niewątpliwie jesteśmy zbawieni tylko dzięki Bożej łasce: „Albo-
wiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to 
dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Ef 2, 8.9). Ale Paweł 
kontynuuje swoje rozważania i  w  następnym wersecie zaznacza 
inny aspekt tej relacji: „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni 
w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przy-
gotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2, 10 – BT).

Jakub rozwija ten aspekt zbawienia: „Cóż to pomoże, bracia moi, 
jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy [taka] wiara 
może go zbawić? [...] Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa 
jest sama w sobie” (Jk 2, 14.17).

Patrząc z perspektywy wieczności i wszechświata, jesteśmy zba-
wieni dzięki temu, co Jezus dla nas uczynił, a naszym zadaniem 
jest przyjęcie tego przez wiarę. Jednak w  praktycznym aspek-
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cie codziennego życia, zbawienie powinno wyzwalać partnerską 
współpracę z Bogiem i czynić nas obywatelami królestwa Bożego 
tu na ziemi. W  całej Biblii powtarza się kierowane do nas Boże 
wezwanie do życia w wierze i wierności. I nie chodzi tu wcale tak 
bardzo o samo uzyskanie zbawienia, ale o życie i radosną służbę 
w jego świetle.

Kiedy zaczniemy doceniać fenomen i  tajemnicę niewyczerpanej 
miłości Boga, wtedy odpowiemy na nie wiarą i  wdzięcznością. 
Wtedy też zaczniemy pragnąć, aby Jego dobroć objawiła się w na-
szym życiu i  w  życiu ludzi wokół nas. Będziemy żyć z  tak wiel-
ką wiarą i z tyloma „dobrymi uczynkami” na ile nas będzie stać.  
Będziemy jednak przy tym świadomi, że każde z nich jest darem 
od Boga, a jednocześnie żadne nie może dodać nic więcej do na-
szego zbawienia, ani do Bożych hojnych darów. 

Przeczytaj to jeszcze raz

W J 3, 16 czytamy: „Albowiem tak Bóg umiłował świat…”. Ory-
ginalne greckie słowo oznaczające świat to „kosmos”, czyli „świat 
jako stworzona, zorganizowana całość” (Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, t. 5, s. 929). Założenie, iż „J 3, 16 odnosi się 
bezpośrednio do mnie” jest ważnym punktem wyjścia. Ten wiersz 
jednak prowadzi nas zdecydowanie dalej, dlatego musimy teraz 
zastanowić się, jakie implikacje ma opisany tu plan zbawienia za-
równo dla każdego człowieka jak i dla całości stworzenia. 

Oczywiście nie chodzi tu o wysuwanie argumentów za uniwersa-
lizmem – poglądem, według którego wszyscy będą zbawieni nie-
zależnie od tego czy opowiedzą się za Bogiem i Jego planem, czy 
nie. Chodzi raczej o Bożą miłość, która ogarnia wszystkich oraz 
Jego zamiar działania przez tych, którzy zdecydują się współpra-
cować z Nim w planie odkupienia i ostatecznego odnowienia całe-
go świata. Ten szerszy kontekst zbawienia wychodzi daleko poza 
egocentryzm, którym czasami charakteryzuje się nasze pojmowa-
nie tego tematu. 

Tak, zbawienie dotyczy mnie i  mojej relacji z  Bogiem – ale nie 
tylko. Teolog N.T. Wright ujął to w następujący sposób: „Sedno 
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usprawiedliwienia tkwi nie tylko w  zapewnieniu nam czystego 
sumienia. Dzięki usprawiedliwieniu, Bóg przez Jezusa i w mocy 
Ducha Świętego dołącza nas do swojej rodziny, celebruje odpusz-
czenia naszych grzechów, i  zapewnienie wolności w  Chrystusie, 
dzięki któremu Boży plan będzie mógł wypełniać się w życiu ko-
lejnych ludzi” (Justification: God’s plan and Paul’s vision, s. 248).

Być może bez trudu jesteśmy w stanie przyjąć, że Bóg poza nami 
kocha również innych ludzi. Kocha tych, których my kochamy 
i możemy się z tego cieszyć! Kocha też tych, do których w naszym 
otoczeniu próbujemy dotrzeć, a  świadomość tego powinno nas 
zmotywować do opowiedzenia im o Jego wszechogarniającej mi-
łości. Jednak nasz Bóg kocha również tych, których się obawiamy 
i którym nie potrafimy okazać Jego miłości. Bóg kocha wszystkich 
ludzi bez względu na okoliczności. Boża łaska nie ogranicza się 
tylko do tych, których my lubimy.

Możemy to zobaczyć na przykładzie stworzenia. Biblia konse-
kwentnie wskazuje na otaczający nas świat jako dowód Bożej do-
broci. Apostoł Paweł przekonuje, że wszyscy ludzie mają okazję 
zobaczyć Boga poprzez stworzoną przez Niego przyrodę: „Bo nie-
widzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być 
od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak 
iż nic nie mają na swoją obronę” (Rz 1, 20). Jezus również odniósł 
się do świata naturalnego i stworzonego porządku jako dowodów 
Bożej miłości i środka, dzięki któremu wszyscy ludzie mogą stać 
się odbiorcami Jego łaski. „[…] słońce jego wschodzi nad złymi 
i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” 
(Mt 5, 45). Tak jak wszelkie dobrodziejstwa świata natury, tak 
również życie samo w sobie jest darem od Boga i niezależnie od 
tego jak się na to zapatrujemy i  jaka jest nasza postawa wobec 
Boga, każdy człowiek jest odbiorcą Jego łaski.

Odnowienie relacji

Jednak nawet i  to nie oddaje do końca pełni przekazu J 3, 16:  
„Albowiem tak Bóg umiłował świat…” Druga połowa tego wiersza 
kładzie nacisk na Boży plan zbawienia jako sposób na życie wiecz-
ne dla „każdego, kto weń wierzy” (J 3, 16b). Realne niebezpieczeń-
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stwo tego, że możemy „zginąć” wynika z zerwania relacji z Bogiem 
za sprawą pojawienia się na świecie pierwszego grzechu. Gdy 
przyjmiemy dar zbawienia, nasza relacja z  Bogiem zostaje przy-
wrócona. W odpowiedzi na Jego miłość stajemy się kimś nowym 
i wzrastamy we właściwych relacjach, do których stworzył nas Bóg, 
wliczając w to relacje z innymi ludźmi i z otaczającym światem.

Oczywiście ludzie mają swoje szczególne miejsce w dziele stwo-
rzenia jak i  w  planie zbawienia. Opisowi stworzenia ludzkości 
poświęcono więcej miejsca w 1. i 2. rozdziale Księgi Rodzaju niż 
stworzeniu wszystkich innych rzeczy. Pierwsza „definicja” mó-
wiąca o tym, co to znaczy być człowiekiem, obejmuje stworzenie 
na podobieństwo Boga oraz usytuowanie go w konkretnej relacji 
z resztą stworzenia (zob. Rdz 1, 26). Akt stworzenia jest istotny 
dla zrozumienia tego, kim jesteśmy jako istoty ludzkie w relacji 
z Bogiem. Skoro człowiek był centralnym punktem stworzenia, ja-
sne jest, że Bóg troszczy się również o resztę stworzonego świata.

Kiedy Adam i Ewa wybrali nieposłuszeństwo wobec Boga, ucier-
piało na tym całe stworzenie. Grzech zmienił relacje między Bo-
giem i człowiekiem i między człowiekiem a światem (zob. Rdz 3). 
Pan wciąż jest Stwórcą panującym i  podtrzymującym wszelkie 
życie. Jednak tak jak zmieniły się relacje między Bogiem a Jego 
ludem, tak również relacje Boga ze swoim stworzeniem stały się 
mniej bezpośrednie i trudniejsze.

Nie chodzi o to, że w stworzonym przez Boga świecie, nie można 
już dostrzec „śladów” Boga. Pan wciąż mówi i działa w przyrodzie 
i poprzez przyrodę. Co więcej, same stworzenia swoim „głosem” 
niosą chwałę Bogu i odbijają echem relację, do jakiej zostały stwo-
rzone. „Chwalcie Pana z ziemi,/ Potwory morskie i wszystkie głę-
biny!/ Ogniu i  gradzie, śniegu i  dymie,/ Wichrze gwałtowny, co 
pełnisz jego rozkaz!/ Góry i wszystkie pagórki,/ Drzewa owocowe 
i wszystkie cedry!/ Zwierzęta i wszystko bydło,/ Płazy i ptactwo 
skrzydlate!/ […] Niech chwalą imię Pana,/ Bo samo jego imię jest 
wzniosłe,/ Chwała jego jest nad ziemią i niebem!” (Ps 148, 7-13).

Ale nawet w  tej pieśni dźwięki są przyciszone, świętowanie jest 
niepełne, a zniszczenie ewidentne. Uwielbienie miesza się z jęka-
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mi (zob. Rz 8, 22). Życie jest przerywane śmiercią. Stworzenie jest 
w stadium rozpadu i tęskni za odnowieniem: „Bo stworzenie z tę-
sknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zosta-
ło poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który 
je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z nie-
woli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych” (Rz 8, 19-21).

Zepsucie stworzenia z  powodu grzechu człowieka zostało naj-
wyraźniej ukazane przy ukrzyżowaniu Jezusa. C.S. Lewis opisał 
zmartwychwstanie jako wielki cud, który przynosi światu nowe 
możliwości. Jednak śmierć Stworzyciela, poddanego ograni-
czeniom tego świata, musi być niczym innym, jak wielkim anty-
-cudem. Nic dziwnego, że natura tak gwałtownie zbuntowała się 
w tej najciemniejszej chwili historii ludzkości (zob. Mt 27, 45-51).  
Ale nawet w tych najbardziej dramatycznych momentach Stwórca 
wciąż pracował nad odtworzeniem tego świata– to właśnie Jego 
śmierć otworzyła drogę do odrodzenia. „Albowiem tak Bóg umi-
łował świat, że Syna swego jednorodzonego dał…”.

Przedstawiciele nowego stworzenia

Gdy przyjmujemy zaproszenie do nowego życia w relacji z Bogiem 
w oparciu o to, co Jezus uczynił dla nas przez swoją śmierć, jeste-
śmy również na nowo powołani do ponownego objęcia funkcji „za-
rządców” i opiekunów stworzonej przez Niego Ziemi. Ostatecznym 
zamiarem Boga wobec świata jest przywrócenie go do pierwotnej 
doskonałości. Śmierć będzie pokonana (zob. 1 Kor 15, 26), a skut-
ki grzechu i śmierci zostaną usunięte (zob. Ap 21, 1-5). Jesteśmy 
wezwani nie tylko do przyjęcia Jego oferty zbawienia, ale również 
do życia dla Niego oraz dzielenia się zbawieniem z każdym wokół 
nas, oczekując jednocześnie na ostateczne odnowienie obiecane 
przez Boga. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce i odnowieni jako Jego 
dzieło, „stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do 
których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Ef 2, 10). 
Jeśli jesteśmy zbawieni, jesteśmy także powołani do roli, którą On 
dla nas przeznaczył w tym świecie.

„Nie jesteśmy uratowani od świata, ale wybawieni by dla tego 
świata działać (zob. Rz 8, 18-26). Ludzie zostali stworzeni, by za-
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dbać o tę cudowną Ziemię. Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzimy, 
iż powodem, dla którego Bóg ratuje ludzi, nie jest tylko fakt, że ich 
po prostu kocha, ale że kocha ich ze względu na to, kim naprawdę 
są – zarządcami oraz zwierzchnikami Jego stworzenia" (N.T. Wri-
ght, Justification, s. 234). Cały świat powinien korzystać z odno-
wienia relacji między Bogiem a Jego dziećmi.

Ponieważ Bóg tak bardzo nas kocha, jesteśmy powołani, by kochać 
wszystko to, co i On kocha. Ponieważ „Bóg tak umiłował świat” – 
jako stworzoną, zorganizowaną całość –my również powinniśmy 
ten świat kochać. Ponieważ przyjęliśmy Boży dar zbawienia, pra-
gniemy tego samego zbawienia i odnowienia dla naszych bliźnich 
i oczekujemy ostatecznego odnowienia całego stworzonego świata. 
A teraz, w sposób szczególny i wyjątkowy jesteśmy tu na Ziemi Bo-
żymi przedstawicielami, by ratować, pomagać, uzdrawiać i służyć.

Pytania do dyskusji:

1. Jak wyjaśniłbyś swojemu znajomemu, który nie jest chrześci-
janinem, czym jest zbawienie? Jakie znaczenie ma łaska Boża 
w naszej relacji z Nim?

2. W jaki sposób łaska Boża rozciąga się nawet nad tymi, którzy 
nie wierzą w Niego? Czy uważasz, że jest to sprawiedliwe?

3. Co w praktyce oznacza być „zarządcą” stworzenia? Jak nasza 
troska o świat i ludzi wokół nas wpływa na innych?

4. „Bóg tak umiłował świat…” – co możemy zrobić, by polubić 
ludzi trudnych do kochania żyjących w naszym otoczeniu?
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Kiedy w marcu 1944 r.  
nazistowskie siły rozpoczęły  
okupację Węgier, okrutna machina 
Holokaustu ruszyła pełną parą,  
pochłaniając 600 000 istnień  
ludzkich. W ciągu siedmiu tygo-
dni, między majem a lipcem tego 
roku, ponad 450 000 węgierskich 
Żydów zostało deportowanych do 
obozów śmierci w Oświęcimiu. 
Większość z nich trafiła do komór 
gazowych w dniu przyjazdu. Jedną 
trzecią wszystkich ofiar ludobój-
stwa w Oświęcimiu stanowili Żydzi 
pochodzenia węgierskiego.
W samym środku tego szaleństwa węgierscy Żydzi zwrócili swój 
wzrok w kierunku jednej osoby – Laszlo Michnay’a. Przewodni-
czący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Węgrzech wielo-
krotnie ryzykował dla nich życie swoje i swojej rodziny. Przez cały 
czas trwania tych okrutnych prześladowań karmił on i  ukrywał 
setki Żydów w swoim domu i w kościele.

Determinacja Michnay’a  do pomagania Żydom narodziła się 
w czasie jego uczestnictwa w kościelnych konferencjach w Niem-
czech (1936 r.) oraz w  Polsce (1941 r.). Na własne oczy ujrzał 
wówczas, jak w obydwu tych krajach rodziło się okrucieństwo an-
tysemityzmu. Zdając sobie sprawę, że zajęcie Węgier przez nazi-
stów jest tylko kwestią czasu, Michnay postanowił przygotować 
się na nadejście Holokaustu. Wykorzystując kościelne darowizny 
oraz swój odziedziczony spadek, zgromadził dużą ilość żywności 
i stworzył sieć bezpiecznych kryjówek. 
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Na początku lat 40. pastor Michnay zaapelował do członków  
Kościoła o  pomoc dla uciśnionych Żydów. Ludzie opuścili wów-
czas nabożeństwo, ponieważ byli przekonani, że wkrótce zo-
stanie on aresztowany. Oni się bali, ale jemu nic się nie stało.  
Wiedząc o kazaniach głoszonych przez Michnay’a, naziści posta-
nowili rozprawić się z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego na 
Węgrzech. Natychmiast zamknięto wszystkie zbory. 

Pod koniec II Wojny Światowej w lokalnej siedzibie nazistowskich 
władz wydano rozkaz rozstrzelania wszystkich członków rodziny 
pastora Michnay’a z powodu pomocy jakiej udzielał on Żydom. Jed-
nak tej samej nocy Niemcy, będąc błędnie przekonani o zbliżaniu się 
wojsk radzieckich, opuścili miasto. W przerażającym chaosie wojny 
rodzina pastora Laszlo po raz kolejny cudem uniknęła śmierci.

Podczas tych niezwykle trudnych chwil pastor Michnay nigdy nie 
wydał żadnego z uratowanych Żydów. Wszyscy – łącznie z rodziną 
pastora – jedli jeden posiłek dziennie. Najczęściej był to talerz zupy.

Liczba osób uratowanych przez pastora Michnay’a nie ogranicza-
ła się jedynie do grupy Żydów ukrywanych w kościelnej piwnicy. 
Wielu uratowanych zostało wysłanych do kryjówek znajdujących 
się na wsiach, gdzie pomocy udzielali im inni adwentyści.

Praktyczna misja

60 lat później historia pastora Michnay’a  została wydrukowana 
w jednej z australijskich gazet wraz z zaproszeniem na wystawę po-
święconą Holokaustowi, która odbyła się w  Żydowskim Muzeum 
w Sydney. Być może kazania pastora Michnay’a zostały lepiej zapa-
miętane ze względu na ich efekt aniżeli treść. Jednak największym 
kazaniem tego węgierskiego bohatera wiary były czyny, przez które 
demonstrował on Bożą opiekę nad prześladowanymi, uciśnionymi, 
głodnymi i bezdomnymi. Taki rodzaj „głoszenia” wymaga od nas 
zdecydowanie większego wysiłku, zaangażowania i poświęcenia.

Biblijne wersy nazywane Wielkim Wezwaniem (Mt 28, 18-20) znaj-
dują się wśród najbardziej znanych i najchętniej cytowanych frag-
mentów Pisma Świętego. Określane są często jako „Deklaracja 
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misyjna chrześcijan”. Fragment ten był wielokrotnie wyjaśniany, 
analizowany, podkreślany i odnoszony do wszelkich rodzajów mi-
sji i ewangelicznych projektów. Czytając go, skupiamy się głównie 
na kilku kluczowych słowach – idźcie, czyńcie, chrzcijcie i uczcie.

Jednak koncentrując się na tych słowach, bardzo często pomijamy 
początkowy i końcowy fragment tego wezwania: „A Jezus przy-
stąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na 
niebie i na ziemi. […] A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt 28, 18.20b). To wezwanie rozpoczyna 
i kończy się na Jezusie Chrystusie. Jego osobowość, moc i obec-
ność są jedynym kontekstem, w  którym Jego uczniowie mogą 
zaakceptować, rozpocząć i wypełnić Jego misję. Musimy również 
pamiętać, że polecenie dane pierwszym uczniom Jezusa było nie 
tyle nowym zadaniem, co kontynuacją misji, którą Chrystus roz-
począł przychodząc na nasz świat.

Misja Jezusa

Bez względu na to, czy tekst z  61. rozdziału Księgi Izajasza był 
przeznaczony do czytania na ten dzień, czy też Jezus sam celowo 
wybrał ten fragment, nieprzypadkowo tymi właśnie słowami roz-
począł On swoje pierwsze publiczne wystąpienie: „Duch Pański 
nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 
nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym 
przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwia-
stował miłościwy rok Pana” (Łk 4, 18-19). Nie jest przypadkiem 
również i  to, że to krótkie kazanie Jezusa – „Dziś wypełniło się 
to Pismo w uszach waszych” (Łk 4, 21) – stanowi początek opisu 
Jego publicznej służby na kartach Ewangelii Łukasza.

Jezus – oraz Łukasz poprzez przedstawienie historii Jezusa – posłu-
żyli się proroctwem Izajasza, aby wyjaśnić cel i sens misji Chrystusa. 
Te fragmenty 61. rozdziału Księgi Izajasza stały się „Misyjną dekla-
racją Jezusa”. Jego służba oraz misja miały zarówno wymiar ducho-
wy, jak i praktyczny. Jezus pragnął pokazać, że te wymiary znajdują 
się znacznie bliżej siebie, niż ktokolwiek z nas mógłby przypuszczać. 
Dla Chrystusa i Jego uczniów troszczenie się o psychiczne i fizyczne 
zdrowie potrzebujących było częścią duchowej troski o nich.
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Jakiś czas później kuzyn i  „poprzednik” Jezusa, Jan Chrzciciel, 
wysłał do Niego swoich uczniów, aby zadać Mu kluczowe pytanie: 
„Czy Ty jesteś Mesjaszem?”. Bez względu na to, jakie motywy kie-
rowały Janem, pytanie jakie zadał było bardzo dobre.

Odpowiedź Jezusa była jednak inna, niż moglibyśmy się tego spo-
dziewać: „Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: Śle-
pi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszcze-
ni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest 
ewangelia” (Łk 7, 22). Dla Jezusa Jego praktyczna służba – trosz-
czenie się o potrzebujących i okazywanie im miłości – była wystar-
czającym dowodem lub przynajmniej przypomnieniem dla Jana, 
że Jezus rzeczywiście był Tym, za którego Jan wcześniej Go uznał.

Pierwsze wezwanie

Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Jezus tuż po powołaniu dwunastu 
apostołów, było powierzenie im szczególnej misji. Chrystus dał 
im konkretne zadanie wraz ze szczegółową instrukcją: „A  idąc, 
głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios” (Mt 10, 7).  
Jezus chciał, aby apostołowie dzielili się dobrą nowiną z członka-
mi swych lokalnych społeczności. Dlatego, gdy tuż przed wniebo-
wstąpieniem Jezus pozostawił im swoje ostatnie polecenie – aby 
poszli, ewangelizowali, byli jego świadkami i głosili dobrą nowinę 
(zob. Mt 28, 18-20; Dz 1, 8) – nie było to wezwanie do nowej misji, 
ale raczej rozszerzenie tego, czego już się nauczyli i co praktyko-
wali podczas swojej ewangelicznej wędrówki ze Zbawicielem.

Ponad 2000 lat później my staliśmy się częścią tej samej opowieści 
i tej samej misji. Jezus również nam powierzył zadanie dzielenia 
się z innymi dobrą nowiną. Jednak kluczem do ewangelizacji jest 
wiedza o tym, czym się dzielimy. Co oznacza dobra nowina?

Bez wątpienia dobra nowina jest jakąś wiadomością. Opowiada-
my o tym, jak Bóg stworzył nasz świat, o upadku tego świata oraz 
o  tym, jak nasz Stwórca pracował – i  wciąż pracuje nad odtwo-
rzeniem tego, co uległo zniszczeniu. Opowiadamy o tym, jak bra-
kowało nam nadziei, ale nagle coś się zmieniło w naszym życiu. 
Połączyliśmy się z mocą Bożą, która odmieniła nasze życie – nasze 
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priorytety oraz cele. Opowiadamy o Chrystusie, który przyszedł 
i  ogłosił: „Królestwo Niebieskie jest blisko”. Wreszcie opowia-
damy o tym, że żyjemy w oczekiwaniu na to Królestwo, którego 
zwieńczeniem będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

Jednak dobra nowina to nie tylko wiadomość dla świata, ale rów-
nież wezwanie do działania: „Chorych uzdrawiajcie, umarłych 
wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; 
darmo wzięliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). Zadania powierzo-
ne apostołom przez Chrystusa stanowiły powtórzenie Jego mi-
syjnej deklaracji z Łk 4, 18-19. Ta dobra nowina oznaczała realny 
wpływ na życie biednych, prześladowanych, cierpiących i pozba-
wionych nadziei. Jeśli tak by nie było, to czy w ogóle moglibyśmy 
określać ją mianem dobrej nowiny?

Tak rozumiana dobra nowina jest również kluczem do efektyw-
ności i  atrakcyjności naszej misji: „Świat nie może zlekceważyć 
Kościoła, który cierpi wraz ze społeczeństwem. Chrześcijańska 
uczciwość ucisza nawet najsurowszych krytyków, którzy na wła-
sne oczy mogą zobaczyć prawdziwą miłość i współczucie” (Tony 
Campolo, Gordon Aeschliman, Everybody Wants to Change the 
World, s. 13).

Można sobie wyobrazić, że kiedy apostołowie wędrowali od mia-
sta do miasta, ogłaszali nowinę o Królestwie Niebieskim, leczyli 
chorych, pomagali ubogim i poświęcali się dla innych, wielu za-
dawało im pytanie o powód, dla którego robią te wszystkie rzeczy 
oraz o osobę, która ich posłała. W odpowiedzi mogli oni z wielką 
radością mówić o swoim Nauczycielu i Przyjacielu – Jezusie Chry-
stusie. Opowiadali o  tym, kim jest ich Zbawiciel i  jakiej zmiany 
dokonał w ich życiu.

Wreszcie, dobra nowina oznacza Osobę. Jezus wybrał swoich apo-
stołów „żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewan-
gelii” (Mk 3, 14). Ta przyjaźń oraz to wezwanie, stały się funda-
mentem wszystkich ich działań ewangelizacyjnych. Zobaczyli oni 
w swoim Zbawicielu dobroć oraz prawdziwą miłość do świata i nie 
potrafili przestać o tym mówić (zob. 1 J 1, 1-3).
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Kiedy poświęcamy czas, by lepiej poznać Jezusa, odkrywamy Go 
jako swojego Przyjaciela. To właśnie o  tej wspaniałej przyjaźni 
możemy opowiadać ludziom żyjącym wokół nas. Dobra nowi-
na mówi o Jezusie. W zasadzie dobra nowina to Jezus. Właśnie  
dlatego warto nią żyć i dzielić się z innymi.

Dlatego, idźcie…

W  wyniku powołania, szkolenia, misyjnych wskazówek i  osobi-
stych doświadczeń z  Jezusem, Jego uczniowie otrzymali ostat-
nie wezwanie: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je prze-
strzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). 
Służba apostołów w  Jego imieniu oznaczała odzwierciedlanie 
i utrwalanie wartości oraz priorytetów służby Jezusa, jak również 
królestwa, do którego ich zaprosił. Włączyli się do misji rozpoczę-
tej przez ich Zbawiciela, aby podnosić „tych ostatnich, tych naj-
mniejszych i tych zagubionych”.

Kościelne dyskusje często grzęzną w obliczu konieczności wyboru: 
czy skoncentrować się na służbie, czy na świadczeniu o Bogu, na 
sprawiedliwości, czy na ewangelizacji? Jednak jeśli lepiej zrozu-
miemy każdy z tych elementów i spojrzymy na działalność Jezusa, 
różnice natychmiast znikną. Zrozumiemy również, że działanie – 
a w szczególności służenie innym – jest jedną z  form świadcze-
nia i w naturalny sposób prowadzi do przyjęcia zbawienia. Pastor 
Michnay głosił swoje najpiękniejsze kazania służąc tym, których 
uratował i poświęcając dla nich swoje życie oraz bezpieczeństwo 
swojej rodziny. Być może nasza służba nie będzie odbywać się 
w aż tak dramatycznych okolicznościach, ale to nie my o nich de-
cydujemy. Służba oznacza pracę z Bogiem na rzecz innych ludzi. 
Oznacza służenie im wszystkimi talentami, które otrzymaliśmy 
od Boga. W  jednej ze swoich najbardziej znanych wypowiedzi, 
Ellen White wyjaśniła to w  następujący sposób: „Tylko metoda 
Chrystusa w zdobywaniu ludzi może dać pożądane wyniki. Zba-
wiciel obcował z  ludźmi jako ten, kto pragnie dać im to, co naj-
lepsze. Wykazywał zainteresowanie ich potrzebami, pomagał im 
i zdobywał ich zaufanie. Potem zapraszał ich: «Pójdźcie za Mną». 
Konieczne jest osobiste zbliżenie się do ludzi. Gdybyśmy mniej 
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czasu poświęcali na kazania, a więcej na osobistą pomoc bliźnim, 
widzielibyśmy lepsze wyniki. Trzeba pomagać ubogim, troszczyć 
się o chorych, smutnych i strapionych pocieszać, nieświadomych 
pouczać, a  niedoświadczonym udzielać rad. Powinniśmy płakać 
z płaczącymi i cieszyć się z tymi, którzy mają powód do radości” 
(Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, s. 94).

Te dwa ewangeliczne działania – służenie i  głoszenie – były ze 
sobą ściśle związane w pierwszym wezwaniu Jezusa Chrystusa do 
swoich uczniów. Dlatego też Jego późniejsze (większe) wezwanie 
powinno być rozumiane w dokładnie taki sam sposób. Prawdziwe 
świadczenia – opowiadanie o  dobrej nowinie, nadziei, ratunku, 
pokucie, transformacji oraz Bożej wszechogarniające miłości – 
jest bez wątpienia aktem służby. Prawdziwa służba – ogłaszanie 
królestwa Bożego poprzez nasz wpływ na życie innych ludzi – jest 
natomiast aktem świadczenia.

Pytania do dyskusji

1. Jak myślisz, dlaczego tak często traktujemy służenie innym 
oraz świadczenie jako różne lub nawet sprzeczne ze sobą 
działania?

2. Jezus opisał dobrą nowinę jako zmienianie życia innych ludzi 
oraz służenie biednym, cierpiącym i  pozbawionym nadziei. 
Jeśli Ewangelia nie daje tych pozytywnych i  praktycznych 
rezultatów, czy możemy określać ją mianem dobrej nowiny? 
Uzasadnij swoją odpowiedź.

3. Czym jest dla Ciebie dobra nowina? Jak jej doświadczyłeś?

4. Czy w  swoim życiu usłyszałeś/aś już osobiste wezwanie do 
służby dla Chrystusa? Jak na nie zareagowałeś/aś?
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Zmartwychwstanie Jezusa zmienia 
wszystko. Jest centralnym punktem 
historii chrześcijaństwa. Jednak 
bardzo często zamiast odpowiednio 
świętować to wydarzenie – przyjmu-
jemy je za oczywistość.
Nie da się przecenić znaczenia tego, co wydarzyło się w niedzielny 
poranek po ukrzyżowaniu Chrystusa, tak więc powinniśmy korzy-
stać z każdej okazji, aby przypominać sobie o tym zadziwiającym 
zdarzeniu i jego znaczeniu dla nas wszystkich – naszego życia, na-
szych marzeń i naszych nadziei.

Wszystko, co uznajemy za oczywiste w kwestii życia i  śmierci – 
wszystko to, co ważne i znaczące – przychodzi do nas poprzez kul-
turę, w której się urodziliśmy, wykształciliśmy i w której żyjemy. 
Bardzo często w  naturalny sposób wchłaniamy wszystko to, co 
ludzie żyjący wokół nas uważają za oczywiste. Jest to kolejny po-
wód, dla którego pamięć o zmartwychwstaniu jest tak cenna – jest 
to historia tak silna i potężna, że potrafi zmienić nasze spojrzenie 
na świat. Daje nam nie tylko nowe spojrzenie na życie, ale również 
nowy rodzaj życia – życie pełne nowych opowieści, nowych warto-
ści i nowych priorytetów.

Być może najistotniejszym aspektem zmartwychwstania jest 
jego wpływ na nasze podejście do życia i  do kwestii odnoszenia 
zwycięstw i  porażek. Chrześcijański pisarz, Ron Sider, napisał:  
„Ci, którzy rozumieją pusty grób, mogą pozwolić sobie na poraż-
kę” (I Am Not a Social Activist). To dzięki ofierze Chrystusa – jego 
pozornej porażce oraz zwycięstwie w  zmartwychwstaniu, wier-
ność zawsze będzie ważniejsza od sukcesu, bez względu na to, jaka 
jest nasza miara sukcesu. Dzieło Jezusa jest nie tylko fundamen-
tem zmiany w naszym życiu. Stanowi również model tego życia:  
„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast 
doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego 
hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hbr 12, 2).
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Dopiero gdy zrozumiemy „pusty grób”, będziemy w stanie skon-
frontować się z nieuniknionymi w naszym życiu rozczarowania-
mi i  porażkami. Spojrzymy na nie w  inny sposób. Nie musimy 
już więcej zwyciężać i bronić naszego nieskazitelnego wizerunku. 
Nie musimy odnosić „sukcesu”, który uzasadniałby nasze miejsce 
w świecie i dawał nam poczucie sensu. Nie musimy już zwyciężać 
w każdej dyskusji. Nie musimy mieć ostatniego słowa. Ostatnie 
słowo zostało już wypowiedziane.

To właśnie ta pewność sprawia, że nie musimy już tak kurczowo 
trzymać się naszych zwycięstw i porażek. Zmartwychwstałe życie 
stoi w całkowitej sprzeczności z tym, czego uczono nas przez cały 
czas, i uwalnia nas od konieczności osiągania natychmiastowych 
wyników i błyskawicznych zwycięstw. „Naszą odpowiedzią na na-
dzieję, którą mamy w wieczności, jest poświęcenie się służbie dla 
Boga, tu i teraz, wiedząc, że to, co robimy, ma wieczne znaczenie” 
(Julie Clawson, Everyday Justice).

Zmartwychwstanie zmienia wszystko. Poprzez zmartwychwstanie 
Jezus zmienił bieg historii. Zmartwychwstanie jest gwarancją na-
dejścia nowego życia i nowego świata, ale również jest początkiem 
nowego życia już teraz. Królestwo Boże już dziś jest z nami, nawet 
jeśli zwycięstwo nie jest jeszcze kompletne. Rozumiejąc to, zaczy-
namy widzieć nową rzeczywistość, w  której sami uczestniczymy 
i na którą mamy wpływ. Jesteśmy ambasadorami sprawiedliwości 
i piękna w świecie, który desperacko potrzebuje tych wartości.

Sprawiedliwość

Wierzymy, że Bóg osądzi świat i  naprawi wyrządzone mu zło.  
Dlatego powinniśmy odpowiedzieć na Boże wezwanie do sprawie-
dliwości i żyć w sposób, który odzwierciedli nową, Bożą rzeczywi-
stość. Pracując i służąc, współdziałamy z Bogiem w Jego służbie 
dla świata i budowaniu Jego przyszłego królestwa. Jako Stwórca, 
ale również jako ten, który słyszy wołanie ubogich, Bóg działa, 
służy i troszczy się o nas wszystkich. Nawet o tych, o których sami 
często zapominamy: „Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym,/ 
Daje chleb głodnym,/ Pan oswobadza więźniów./ Pan otwiera oczy 
ślepych,/ Pan podnosi zgnębionych,/ Pan kocha sprawiedliwych./ 
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Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga,/ Lecz dro-
gę bezbożnych zatraca” (Ps 146, 7-9).

Czasami możemy czuć się przytłoczeni ogromem potrzeb, które 
widzimy wokół siebie, jednak w tym samym czasie Bóg dba o to, 
aby zostały one zaspokojone w naszym życiu – On daje, uwalnia, 
wspiera, troszczy się i służy.Niesamowite jest to, że Bóg wykorzy-
stuje nas jako jeden ze sposobów docierania do innych ludzi. Zo-
staliśmy zaproszeni, aby przyłączyć się do Jego misji dla świata, 
aby kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa i  służyć Mu poprzez 
pomaganie ludziom żyjącym wokół nas.

To właśnie nasza służba stanowi potwierdzenie tego, że ból i cier-
pienie nigdy nie były wolą Boga. Podczas gdy ludzie pytają o to, jak 
Bóg mógł pozwolić na cierpienie, my pragniemy pracować z Bo-
giem nad tym, aby je zakończyć.

Służąc innym i poszukując w nich dobra pokazujemy, kim napraw-
dę jest Bóg, którego prawdziwe oblicze może być często zasłonię-
te przez zło panujące wokół nas. „Możemy zbadać niebo i ziemię, 
a nigdzie nie znajdziemy żadnej prawdy objawionej tak wyraźnie, 
jak właśnie ta, która się przejawiła w  uczynkach miłosierdzia 
względem potrzebujących naszego współczucia i pomocy. Prawda 
ta ma podstawę w Chrystusie […]” (Ellen White, Nauki z Góry Bło-
gosławieństwa, s. 126).

Piękno

Wierzymy, że Bóg stworzył – i wkrótce odtworzy – piękno i do-
skonałość naszego świata. Powinniśmy więc być obrońcami kre-
acjonizmu i współtwórcami piękna, jak również prowadzić życie 
zgodne z tym, jak ten świat będzie wyglądał w przyszłości.

W jednej z opowieści australijskiego pisarza Tima Wintona główny 
bohater opisuje swoje pierwsze doświadczenia związane z surfin-
giem: „…Wtedy jako mały chłopiec nie potrafiłem tego ubrać w sło-
wa, jednak później zrozumiałem, co ukształtowało moją wyobraź-
nię tego dnia. Jakże to dziwne, zobaczyć człowieka robiącego coś 
tak pięknego. Coś pozbawionego sensu, a zarazem wytwornego”.
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Opisując surfing jako „coś pozbawionego sensu” i  „coś […] pięk-
nego”, Winton zgubił sedno piękna – w świecie stworzonym i ko-
chanym przez Boga piękno nigdy nie jest pozbawione sensu. Po-
cząwszy od stworzenia świata, w którym wszystko było „bardzo 
dobre” (Rdz 1, 31), poprzez poetów Starego Testamentu opisują-
cych piękno cudów naszego Stworzyciela, a skończywszy na Jezu-
sie opisującym kwiaty (Mt 6, 28-30) – piękno zawsze stanowiło 
przebłysk mocy, dobroci i miłości Boga.

To niedwuznaczność piękna jest powodem dla którego teolog N.T. 
Wright nalega, aby stało się ono wyznacznikiem kierunku, w któ-
rym powinien zmierzać współczesny Kościół: „Kościół powinien 
obudzić swój głód piękna na każdym szczeblu. Jest to konieczne 
i pilne. Jest to niezbędne dla chrześcijańskiego życia, abyśmy ce-
lebrowali dobroć stworzenia, rozważali jego obecne zniszczenie 
i  już dziś cieszyli się z  przyszłego uzdrowienia świata i  nowego 
stworzenia” (Simply Christian).

Po pierwsze, musimy znaleźć sposób, aby w naszych Kościołach 
i społecznościach promować sztukę w jej wszystkich formach. Na-
sze kościelne korytarze mogą stać się miejscem wystaw, a nasze 
uwielbienie może być czymś więcej niż tylko śpiewaniem i  mó-
wieniem. Nasi artyści potrzebują naszych modlitw i praktycznego 
wsparcia. Musimy znaleźć miejsce dla naszych malarzy, fotogra-
fów, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy, reżyserów, muzyków, tancerzy, 
aktorów, projektantów i animatorów. Z kolei nasi artyści muszą 
poważnie podchodzić do swego powołania, być radosnymi, a zara-
zem szczerymi i pełnymi nadziei.

Jednak nasze zrozumienie piękna musi wykroczyć daleko poza 
ramy szeroko pojętej sztuki i  objąć również rzeczy, które czę-
sto uważamy za oczywiste. Piękno jest również tworzone przez  
naszych ogrodników, kucharzy, budowniczych, gospodynie domo-
we, opiekunów, przedsiębiorców, doradców, odkrywców, rodziców 
oraz przyjaciół.

Wszyscy jesteśmy jego częścią: jesteśmy zaangażowani w tworze-
nie piękna zawsze wtedy, gdy znajdujemy czas, aby docenić coś 
wspaniałego i niezwykłego. Wskazując na piękno oraz dzieląc się 
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nim z innymi, stajemy się jego ewangelistami oraz ambasadorami 
królestwa Bożego.

Jako istoty ludzkie tworzymy piękno, ponieważ sam Bóg stwo-
rzył, nadal tworzy, a wkrótce odtworzy świat, w którym nigdy nie 
będzie ono pozbawione sensu. „Bóg otoczył nas pięknem, aby nas 
nauczyć, że nie jesteśmy na tej ziemi wyłącznie do ciężkiej pra-
cy, lecz także dla radości. Miłość Chrystusowa czyni zawsze życie 
pięknym, pełnym radości i miłym” (Ellen G. White, Nauki z Góry 
Błogosławieństwa).

Oznacza to tworzenie i docenianie piękna, które w innym wypad-
ku moglibyśmy uznać za bezsensowne. Pośród bólu, obaw i smut-
ków życia możesz wciąż „tańczyć na wodzie”. Cokolwiek jest two-
im darem lub pasją – jest to najlepsza i najpiękniejsza rzecz, jaką 
możesz robić jako chrześcijanin.

Dzielenie się zaproszeniem

Właśnie w kontekście służenia Bogu i służenia innym poprzez po-
szukiwanie sprawiedliwości i piękna nasza misja staje się czymś 
zupełnie nowym. N.T. Wright pisze o tym w następujący sposób: 
„Jeśli zaangażujemy się w pracę nowego stworzenia, w poszuki-
wanie znaków nowego Bożego świata, w sprawiedliwość i piękno, 
wtedy w centrum stać będzie osobiste wezwanie ewangelii Jezusa 
do każdego dziecka, kobiety i mężczyzny” (Suprised by Hope). Jest 
to zupełnie inny sposób pojmowania misji. Dzięki niemu zrozu-
miemy ewangelizację jako zaproszenie do prowadzenia życia na 
obraz Jezusa oraz pracę na rzecz tworzenia i celebrowania spra-
wiedliwości i piękna w naszym świecie oraz w świecie, który Bóg 
obiecał odtworzyć.

Oczywiście, zmartwychwstanie i  całkowite odkupienie stworze-
nia jest dziełem Boga, ale naszym zadaniem jest uczestniczenie 
w tym dziele poprzez naszą działalność w kościelnej społeczno-
ści. To właśnie dzięki tej wspólnocie nowy rodzaj życia i nadzieja 
powinny przenieść się na szersze społeczności, rodziny, miejsca 
pracy, jak również na nasze związki i relacje.
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To nie jest proste, ale Paweł zapewnia nas, że to właśnie dobroć, 
sprawiedliwość, piękno i  ewangelia zmieniają nasz świat i przy-
czyniają się do budowy Bożego królestwa.

Paradoksalnie nasze zrozumienie zmartwychwstania – oznacza-
jące, że możemy pozwolić sobie na porażkę – oznacza również, 
że na pewno tej porażki nie poniesiemy. 15. rozdział 1 Listu do 
Koryntian to jeden z najbardziej znaczących fragmentów Nowe-
go Testamentu dotyczący zrozumienia zmartwychwstania i  na-
dziei, jaką ono nam daje. To wielki – a momentami też wzniosły –  
filozoficzny dyskurs, ale Paweł kończy go bardzo praktyczną radą: 
„A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni 
zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny 
w Panu” (1 Kor 15, 58).

Życie jako część królestwa Bożego stawia nas poza granicami 
współczesnego świata – w pozytywnym znaczeniu. Ale może być 
również bardzo trudne. Gdy służymy innym, narażamy samych 
siebie. Pracując dla sprawiedliwości, możemy poczuć się rozczaro-
wani. Nasze próby tworzenia piękna mogą wydawać się nam po-
zbawione sensu. Jednak jeśli pracujemy w harmonii z królestwem 
Bożym i w mocy zmartwychwstania, nic z tego, co robimy, nie jest 
pozbawione sensu.
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Pytania do dyskusji

1. Co oznacza dla Ciebie bycie ambasadorem Jezusa Chrystusa? 
Jest to dla Ciebie zaszczyt czy raczej obowiązek?

2. Czy w ostatnim czasie doświadczyłeś/aś w swoim życiu praw-
dziwego piękna? Czy potrafiłeś/aś je docenić?

3. W jaki sposób w naszych zborach możemy bardziej docenić 
różnorodne talenty, którymi obdarzył nas Bóg?

4. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że „ci, którzy rozumieją 
pusty grób, mogą pozwolić sobie na porażkę”? Uzasadnij swo-
ją odpowiedź.
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Jeden z najstarszych zarzutów doty-
czących religii –  
a w szczególności chrześcijaństwa 
– głosi, że wiara oddziela nas od 
teraźniejszości i kieruje naszą uwa-
gę ku lepszemu życiu w zaświatach. 
Według tego poglądu wiara jest 
czymś w rodzaju świętej ucieczki 
i powoduje, że wierzący są mniej 
zaangażowani w problemy współ-
czesnego świata. W związku z tym 
chrześcijan uważa się za osoby  
nudne i obojętne wobec smutków 
i radości doczesnego życia.
Często wierzący pozostają obojętni wobec takiej krytyki, a czasa-
mi poprzez to, jak się zachowują, co mówią i co sobą reprezentu-
ją, tylko potwierdzają ten pogląd. Znamy wiele historii naprawdę 
wierzących ludzi, którzy – przytłoczeni „obowiązkiem świętości” 
lub też zbliżającym się końcem świata – poszukując perfekcjoni-
zmu i gotowości, całkowicie wycofali się z aktywnego życia.

Obietnice, które zmieniają teraźniejszość

Być może chrześcijaństwo nie zamyka drogi takim krytycznym 
opiniom ponieważ Pismo Święte zdecydowanie koncentruje się 
na obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa oraz nadziei na wieczny 
i perfekcyjnie odtworzony świat.

Według biblijnej wizji nasz świat jest upadłym, zniszczonym oraz 
tragicznym miejscem – i absurdem byłoby nie tęsknić za jego odno-
wieniem. Jak już dowiedzieliśmy się od apostoła Pawła, całe stwo-
rzenie „tęskni” za odnowieniem i „nie tylko ono, lecz i my sami, 



58

którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując 
synostwa, odkupienia ciała naszego” (Rz 8, 23). Tak więc element 
tego, co może być krytykowane jako eskapizm, wydaje się czymś 
logicznym dla tych, którzy przyjmują biblijne obietnice. Nie ma 
nic złego czy niewłaściwego w tęsknocie za momentem, w którym 
Bóg naprawi świat, skończy z bólem, niesprawiedliwością i smut-
kiem oraz zastąpi obecny wypełniony strachem nieporządek swo-
im chwalebnym, sprawiedliwym królestwem.

Podczas kazania na temat czasów końca, Jezus poświęcił aż poło-
wę swojej wypowiedzi na podkreślenie potrzeby „ucieczki” z tego 
świata. Chrystus zdobył się nawet na stwierdzenie, że „gdyby nie 
były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu 
na wybranych będą skrócone owe dni” (Mt 24, 22). Jest to jed-
nak zaledwie wstęp do szerszego wyjaśnienia znaczenia obietnic 
Bożych. Skupienie się tylko i wyłącznie – lub przede wszystkim – 
na aspekcie „ucieczki” jest niekompletne zarówno z perspektywy 
chrześcijan, jak i krytyków chrześcijaństwa.

W 24. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus powtarza nakaz życia 
w świetle obietnicy swojego powtórnego przyjścia. Następnie roz-
szerza to zagadnienie w drugiej części swojej wypowiedzi zapisanej 
w 25. rozdziale, który składa się z trzech historii opowiadających 
o tym, jak powinien żyć wierzący w oczekiwaniu na przyjście Zba-
wiciela. Szybko staje się jasne, że to oczekiwanie nie powinno być 
pasywne, czy też oderwane od rzeczywistości, ale wymaga aktyw-
nego zaangażowania w życie innych oraz otaczającego nas świata.

Pierwsza historia opowiada o  mądrych i  głupich pannach  
(zob. Mt 25, 1-13). Przypowieść ta koncentruje się na potrzebie 
budowania duchowych zasobów i  odporności w  naszym docze-
snym życiu, tak aby być przygotowanym do życia z Bogiem na no-
wej ziemi. Sednem tej historii jest utrzymanie ciągłej gotowości 
w świetle opóźniającego się powrotu „oblubieńca”.

Druga historia to przypowieść o  trzech sługach, znana również 
jako przypowieść o  talentach (zob. Mt 25, 14-30). Trzech męż-
czyzn otrzymało różne sumy pieniędzy reprezentujące materialne 
zasoby i możliwości, które każdy z nas otrzymał w różnej ilości. 
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Następnie polecono im zarządzać tymi pieniędzmi aż do powrotu 
mistrza. Po jego powrocie są rozliczani z tego, co zrobili z otrzy-
manymi talentami. Dwóch z  nich spisało się bardzo dobrze, ale 
trzeci bał się skorzystać z otrzymanego prezentu, za co dostał na-
ganę i został wyrzucony z domu. Po raz kolejny sednem historii 
jest czas pomiędzy odejściem pana a jego powrotem, w którym to 
powinniśmy jak najlepiej korzystać z naszych zasobów i szans.

Trzecia historia nazywana jest przypowieścią o owcach i kozłach (zob. 
Mt 25, 31-46). W skrócie ta przypowieść podkreśla, jak istotne jest 
to, jak żyjemy, jak traktujemy siebie nawzajem oraz jak traktujemy 
potrzebujących ludzi wokół nas. Jest to kulminacyjny punkt w kaza-
niu Jezusa. Na początku 24. rozdziału Ewangelii Mateusza uczniowie 
Chrystusa zapytali go: „Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie 
znak twego przyjścia i końca świata?” - na co Jezus poprzez swoje 
przypowieści odpowiedział im: „Najważniejsze jest to, jak żyjecie i jak 
traktujecie swoich bliźnich, czekając na moje przyjście”. 

Życie w  obliczu powtórnego przyjścia Chrystusa i  odnowienia 
świata nie oznacza koncentrowania się na egocentrycznym ode-
rwaniu od rzeczywistości. Oznacza potrzebę zmiany swojego życia 
oraz służenie ludziom żyjącym wokół nas. Jezus obiecał „wypełnić 
teraźniejszość nadzieją i energią. Ponieważ to przyszłość wypełnia 
teraźniejszość sensem i celem, my powinniśmy poświęcić się po-
trzebom innych, aby na nowo zmieniać nasz świat. Chrześcijańska 
nadzieja niesie za sobą ogromne społeczne konsekwencje… Pa-
trzymy wstecz na złożone przez Boga obietnice; patrzymy w przy-
szłość oczekując ich wypełnienia; działamy teraz w świetle tego, co 
jest jeszcze przed nami” (Peter Jensen, The Future of Jesus).

Żyjąc w świetle nadziei

Nasza wiara w  to, co wydarzy się w  przyszłości, ma ogromny 
wpływ na to, jak żyjemy dzisiaj. Próbując zadać kłam karykaturze 
człowieka wierzącego oderwanego od realiów tego świata, należy 
zaznaczyć, że nasza zdrowa relacja z Bogiem i poleganie na Jego 
obietnicach powinny być katalizatorem energetycznego zaanga-
żowania, jak również iskrą dla życia, które jest bogate, głębokie 
i wywiera wpływ na innych ludzi.



60

Z  definicji, adwentyści – ludzie, którzy oczekują na przyjście  
Jezusa i na królestwo – są ludźmi nadziei. Jednak ta nadzieja nie 
powinna polegać na wpatrywaniu się w punkt dalszej czy bliższej 
przyszłości. Wprost przeciwnie, nadzieja dotyczy tego, co zda-
rzy się dziś i  jutro. Podczas gdy nadzieja spogląda w przyszłość, 
właściwe jej zrozumienie rozświetla i przemienia teraźniejszość. 
Mając taką nadzieję, już dziś zaczynamy żyć tak, jak oczekujemy 
tego w  przyszłości. Zaczynamy również pracować nad tym, aby 
zmieniać świat na obraz tego, jak będzie on wyglądał już wkrótce.

Ta myśl jest dla nas niezwykle cenna i praktyczna. Skoro wierzymy, 
że Boża sprawiedliwość stanie się wkrótce naszą rzeczywistością, 
to praktykowanie takiego sposobu życia już dziś i przekształcanie 
naszych charakterów na obraz Boga nadaje sens naszemu życiu tu 
i teraz. Każdy wierzący, który chce podążać ścieżką wyznaczoną 
przez Boga, może to robić już dzisiaj.

Fakt, że los „jednego z najmniejszych braci” (zob. Mt 25, 40) nie 
jest obojętny w  oczach Boga, oznacza, że również Jego lud po-
winien troszczyć się o  swoich bliźnich. Ponieważ wiemy, że po-
lityczne, ekonomiczne, kulturalne i  społeczne struktury, które 
cementują niesprawiedliwość we wszystkich jej formach, zostaną 
ostatecznie pokonane, już dziś żyjemy, służymy i  przebaczamy 
w sposób, który kontrastuje z otaczającym nas światem. Poprzez 
nasze życie, świadczenie, obecność i wpływ na innych ludzi stara-
my się cofnąć zło w naszym świecie. Wiemy, że te siły i systemy 
– oraz nasz udział i korzyści z nich płynące – są tylko tymczasowe 
i choć dziś wydają się często przytłaczające, to nie do nich będzie 
należało ostatnie słowo.

Niezaprzeczalnie istnieje pewien element „ucieczki” w obietnicy 
Jezusa dotyczącej Jego powtórnego przyjścia. W świecie pełnym 
bólu i smutku spoglądanie w przyszłość w kierunku lepszego miej-
sca i lepszej drogi wydaje się rzeczą właściwą. Zgodnie z obietnicą 
Bożą ten dzień nadejdzie – ale jeszcze nie dziś.

To, co jest ważne teraz, to fakt, że Boże obietnice zmieniają spo-
sób, w jaki patrzymy na dzień dzisiejszy i dodają nam siły. Obiet-
nice Boże wzywają nas do zaangażowania się w  życie współcze-
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snego świata poprzez czynienie wszystkiego, co w  naszej mocy, 
aby walczyć ze złem wokół nas, leczyć rany naszych braci i sióstr, 
troszczyć się o świat, celebrować dobroć, którą odkrywamy oraz 
dzielić się nadzieją, którą dają nam te obietnice.

Jakkolwiek niepewne i nieznaczące mogą się wydawać nasze wy-
siłki, współpracujemy z  Bogiem, który – pewnego dnia – osta-
tecznie i chwalebnie odtworzy nasz świat. Kiedy Jezus powiedział 
do swoich uczniów: „Odchodzę i przychodzę do was” (J 14, 28), 
chciał im również powiedzieć, żeby „żyli tak, jakby miał powrócić 
już dzisiaj – bo to ma znaczenie”.

Nadzieja sądu

Być może, aby właściwie docenić wpływ obietnic Bożych na  
nasze życie oraz by napełniały nas one energią do służenia innym, 
powinniśmy spojrzeć na świat oczami Boga. W biblijnym opisie 
sądu najbardziej zaakcentowano dobroć i nadzieję płynącą z Bożej 
sprawiedliwości. W  jednym ze swoich dzieł C. S. Lewis poczynił 
ciekawą obserwację. Stwierdził on, że zarówno Księga Psalmów, 
jak i księgi prorocze „są wypełnione oczekiwaniem na sąd i trak-
tują to wydarzenie jako bardzo dobrą wiadomość”. Jest to głos 
uciśnionych i zapomnianych, wołających o naprawienie zła i wy-
słuchanie ich skargi.

Jest to również przypomnienie tego, że jest Ktoś, kto pamięta 
o  złu wyrządzonym temu światu. Cierpienia, smutki i  tragedie 
same w sobie są wystarczająco trudnym doświadczeniem. Jednak 
jeszcze gorsza byłaby świadomość, że te zniewagi i cierpienia są 
pozbawione znaczenia i  przechodzą niezauważone. Bezsensow-
ność naszego bólu byłaby dla nas trudniejszym przeżyciem niż 
sam jego ciężar. Świat bez pamięci oraz konsekwencji stałby się 
uosobieniem okrucieństwa i absurdu.

Temat ten został poruszony w biblijnej Księdze Koheleta – księdze, 
której treść zdecydowanie kontrastuje z  nadzieją, jaką daje nam 
wiara. Filozoficzne wołanie: „Marność! Marność!” powtarza się na 
kolejnych stronach tej starożytnej księgi, kiedy to, krok po kroku, 
wszystkie aspekty życia są określane jako nic nieznaczące i niewarte 
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wysiłku. Praca, bogactwo, mądrość i przyjemności – wszystko to jest 
pozbawione sensu. Nawet rozróżnienie pomiędzy dobrem a  złem 
nie ma dla mędrca większego sensu i znaczenia: „Marnością jest to, 
co się dzieje na ziemi; że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak 
gdyby popełniali czyny bezbożne, i są bezbożni, którym się powodzi 
tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. Pomyślałem jednak: 
To również jest marnością” (Koh 8, 15).

Jednak pod koniec swojej opowieści mędrzec nagle mówi coś in-
nego. W samym środku tego chaosu i bezsensowności stwierdza 
on, że – uwaga – Bóg odbędzie sąd! A zatem nie wszystko jest po-
zbawione sensu – teraz w zasadzie wszystko nabiera znaczenia. 
Dlatego „bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań” – to znaczy 
kochaj i oddawaj cześć Bogu, a także naucz się czynić dobrze i po-
szukiwać dobra (zob. Koh 12, 13-14).

Nadzieja sądu sprowadza się do tego, co wiemy na temat natury 
Boga, życia i świata wokół nas. Biblia podkreśla, że żyjemy w świe-
cie stworzonym i  umiłowanym przez Boga, ale jest to również 
świat, w którym coś poszło nie tak i który już wkrótce, zgodnie 
z Bożym planem, zostanie ostatecznie odtworzony. Boży sąd jest 
kluczowym elementem naprawy tego świata. Jest to dobra wia-
domość dla wszystkich, którzy doznają krzywd i cierpień. Ale nie 
docenimy tej wspaniałej nadziei, jeśli pozostaniemy głusi i  ślepi 
na ból krzywdzonych, marginalizowanych i  wykorzystywanych, 
którzy żyją obok nas.

Dopiero ta nowa perspektywa pozwoli nam docenić nadzieję pły-
nącą z  sądu. Umożliwi nam ona również zmianę spojrzenia na 
otaczających nas ludzi. Oczekując na wypełnienie Bożej obietnicy, 
już dziś możemy poświęcić się dla Jego misji, której celem jest od-
nowienie tego świata. Nadzieja sądu zmienia naszą rzeczywistość, 
nawet jeśli jeszcze tego nie widzimy.

Spojrzenie na świat oczami Boga oznacza całkowitą zmianę na-
szej perspektywy. Jak pisze David James Duncan w  swoim po-
słowiu do książki The River Why, ten rodzaj wiary i zrozumienie 
Bożych celów w naszym świecie powinny stanowić fundament na-
szego życia: „Wiedząc, że sprawiedliwość jest nieunikniona i nie 
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znajduje się w  ludzkich rękach, chciałbym na końcu zapytać: Po 
co sądzić? Po co nienawidzić i wściekać się? Dlaczego po prostu 
nie służyć, gdziekolwiek i jakkolwiek, tak długo, jak się da i z taką 
wdzięcznością, jak się da, krok po kroku, od serca do serca?”. 

Pytania do dyskusji

1. Jak sądzisz, dlaczego chrześcijanie są często krytykowani za 
brak zainteresowania bieżącymi wydarzeniami wokół nich? 
Czy taka krytyka jest słuszna?

2. Jaką motywację do służenia innym daje ci twoja wiara  
w powtórne przyjście Jezusa?

3. W jakim sensie obietnica Bożego sądu jest dla nas dobrą wia-
domością? A może powinniśmy się go obawiać?

4. Czy chrześcijanin rzeczywiście może żyć w  tym świecie,  
nie będąc z tego świata?
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Oficjalny tekst Zasad Wiary Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego składa 
się z mniej niż 4 000 słów. Spo-
śród nich tylko fragment jednego 
zdania – w sumie jedenaście słów 
plus ich biblijne odniesienie –  
dotyczy „trzech aniołów  
z 14. rozdziału Księgi Objawienia”. 
Nawet samo  trójanielskie poselstwo to zaledwie kilka zdań znaj-
dujących się gdzieś między historiami,proroctwami, symbolami, 
ostrzeżeniami  i obietnicami tej Księgi.

Jednak gdy spojrzymy na nasz Kościół, bardzo szybko staje się oczy-
wistym, że zagadnienie misji „trzech aniołów” jest dla naszej tożsa-
mości o wiele bardziej istotne niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. 
Od witraży w oknach największych kościołów do tysięcy kopii biule-
tynów informacyjnych; od brzmienia kościelnych hymnów do świe-
żo namalowanego logo – symbol trzech aniołów stał się najbardziej 
rozpoznawalnym motywem adwentyzmu na całym świecie.

Trzej aniołowie są również istotnym elementem historii i  dzie-
dzictwa naszego Kościoła. 50 lat po pojawieniu się pierwszego po-
selstwa powołującego do życia ruch adwentystyczny, Ellen Whi-
te podkreślała znaczenie poselstwa trzech aniołów: „Wszystkie 
trzy poselstwa wciąż powinny być głoszone. Dziś jest to tak samo 
istotne jak wcześniej, aby były one powtarzane wszystkim, któ-
rzy poszukują prawdy” (Consuels to Writers and Editors, s. 26-27). 
Głoszenie poselstwa trzech aniołów pozostaje najważniejszym 
elementem misji adwentystów.

Jednak wiele aspektów naszego duchowego życia oraz naszych 
przekonań z biegiem czasu łatwo sprowadzić do poziomu banału. 
Powtarzanie tych samych prawd może spowodować, że stracą one 
swoją pierwotną istotę i staną się dla nas „oczywistością”.
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Tak więc jeśli dane zagadnienie jest dla nas istotne, powinniśmy 
poświęcić wiele czasu na jego rozważanie. Powinniśmy również 
sięgnąć do źródła – tekstu Pisma Świętego – i sprawdzić, czy nie 
istnieje jeszcze coś, co wcześniej ominęliśmy – element, który 
może dodać jakąś wartość do kierowanego do nas Bożego posel-
stwa. Musimy również spojrzeć na to zagadnienie jako na część 
biblijnego obrazu Bożego planu dla naszego świata.

Jedno z ciekawszych pytań dotyczących opowieści trzech aniołów 
każe nam zastanowić się nad tym, dlaczego pojawiają się w niej 
akurat trzy istoty niebieskie? Oczywiście, aniołowie pojawiali się 
w tekście Pisma Świętego przed i po 14. rozdziale Księgi Objawie-
nia. Jednak ci trzej konkretni aniołowie zostają przedstawieni 
wraz z trzema konkretnymi przesłaniami, które łączą się w jedną 
całość. Dlaczego więc trzech aniołów?

Klasyczna opowieść składa się z  trzech elementów – wstępu, 
rozwinięcia i zakończenia. Ten wzór powtarza się we wszystkich 
opowieściach – bez względu na ich treść i pochodzenie. Również 
opowieść trzech aniołów byłaby niepełna bez któregoś z tych ele-
mentów. Każdy z trzech aniołów opowiada więc fragment niezwy-
kłej historii. 

Choć niektórym mogłoby się nie podobać odczytywanie poselstwa 
trzech aniołów w kategorii opowieści, powinniśmy zrozumieć, że 
Biblia sama w sobie jest opowieścią – opowieścią o Bogu i Jego 
relacji z  ludźmi, od stworzenia do odrodzenia. Kiedy nauczymy 
się odczytywać Biblię w ten sposób, wkrótce zrozumiemy, że sami 
jesteśmy częścią tej opowieści. Jest to również opowieść, w którą 
możemy zaangażować innych.

Pierwszy anioł: Stworzenie (Ap 14, 7)

Jednym z refrenów powtarzających się w biblijnej opowieści jest 
Boże wezwanie kierowane do Jego ludzi, aby pamiętali o  Nim, 
aby powrócili do Niego oraz by powierzyli Mu swoje życie. We-
zwanie to wynika poniekąd z niestałości ludzkiej natury – faktu, 
że każdego dnia potrzebujemy w naszym życiu pokuty i reformy. 
Jest to również przypomnienie o tym, że Bóg wychodzi naprzeciw  
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kolejnym pokoleniom ludzi w zupełnie nowy sposób, spotykając 
ich w odpowiednim dla nich czasie, miejscu i okolicznościach.

Może być to również sposób na pokazanie, że działanie Boga w na-
szym świecie sięga daleko poza nasze obecne zobowiązania, wybory 
i myśli – jak pozornie wspaniałe by one nie były. To zrozumienie wy-
daje się być właściwe, gdy przyjrzymy się wezwaniu pierwszego anio-
ła z 14. rozdziału Apokalipsy: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę”. 

Anioł wzywa nas do nieustannej nauki życia, miłości i uwielbie-
nia. Czasami poświęcamy bardzo dużo czasu i energii na dysku-
sje dotyczące „złego” i „dobrego” uwielbienia, zapominając – jak 
określił to pewien muzyk – że nasze uwielbienie jest malowane 
ręką samego Boga. Bóg cieszy się naszym uwielbieniem, ale nie 
z powodu jego poprawności czy też artystycznej wartości. To nie 
nasze czyny sprawiają, że nasza relacja z Bogiem jest wyjątkowa 
i wieczna, ale to, co Bóg zrobił dla nas: „Na tym polega miłość, że 
nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna 
swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 J 4, 10).

Jednak tu rodzi się pewne pytanie: Jeśli stworzenie, odkupienie 
i  odnowienie jest dziełem Boga i  On sam poprzez całą historię 
ludzkości stara się nam to przekazać, dlaczego więc nasz Stwór-
ca jest tak bardzo zainteresowany tym, co my chcemy Mu powie-
dzieć? Jeśli Bóg jest tym, kim mówi, że jest, to dlaczego tak bardzo 
potrzebuje naszego uwielbienia?

Wezwanie do uwielbienia Boga jest kolejnym przejawem Bożej mi-
łości. Chyba każdy z nas zgodzi się, że świat byłby lepszym miej-
scem, gdyby więcej ludzi podążało za wezwaniem do uwielbienia 
i bojaźni Bożej. Sedno tego poselstwa wymaga jednak radykalnej 
zmiany w naszych relacjach ze sobą nawzajem i z otaczającym nas 
światem. Właśnie dlatego to poselstwo ma być głoszone: „wszyst-
kim narodom, i  plemionom, i  językom, i  ludom” (Ap 14, 6).  
Nie chodzi tu o to, aby Bóg poczuł się lepiej. Chodzi o Jego miłość 
do swojego stworzenia – do nas.

W ten sposób poselstwo pierwszego anioła staje się jednocześnie po-
twierdzeniem tego, że u fundamentów naszego świata leży dobro. 
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Pomimo swego upadku, świat wciąż odzwierciedla chwałę, dobroć 
i wielkość Boga. W środowisku naturalnym, różnorodności kulturo-
wej i w nas samych, wciąż możemy dostrzec rękę Boga.

Niestety, jako lud Boży nie zawsze dostrzegamy i doceniamy obec-
ność Pana w otaczającym nas świecie. Pierwszy anioł z 14. rozdzia-
łu Apokalipsy wzywa nas do poprawy. „Najważniejsze w procesie 
nawrócenia i  stania się zmartwychwstałą wspólnotą jest stwier-
dzenie, że gdy Bóg stworzył świat, powiedział, że był on «dobry». 
I wciąż taki jest” (Rob Bell, Velvet Elvies, str. 170).

Poselstwo głoszone poprzednim pokoleniom trafia dziś do nas 
wzmocnione bliskością sądu. Pierwszy anioł powtarza Boże we-
zwanie do uwielbienia Go jako Stwórcy, Pana i Odkupiciela – a to 
wszystko dla naszego dobra, dla dobra naszego świata i dla osta-
tecznego dobra.

Drugi anioł: Upadek (Ap 14, 8)

W  swojej książce Life After God, Douglas Coupland opisuje zda-
rzenia z zoo w Miami w czasie powodzi, która dotknęła to mia-
sto: „Widziałem kaczki i inne duże, piękne ptaki pływające między 
gruzami, choć nie miały one świadomości, że to są gruzy. Dla nich 
to był po prostu świat” (s. 85.). Autor przenosi ten obraz na sytu-
ację, w której znajduje się każdy z nas.

Przez większość czasu możemy spokojnie pływać między gruzami, 
jakimi jest nasz świat. Patrzymy na tragedie, smutek i zło, przez 
które jesteśmy otoczeni i kuszeni, a wszystko po to, żeby na końcu 
stwierdzić: „Taki jest ten świat!”. W zasadzie nie potrafimy sobie 
nawet wyobrazić życia bez obecności i wpływu zła. Przyjmujemy je 
za coś oczywistego, licząc, że nigdy nie dotknie nas ono osobiście.

Często wtedy jednak zaskakiwani jesteśmy wydarzeniami, które 
przypominają nam o  tym, w  jak wrogim świecie żyjemy. Może 
to być osobista strata i  spowodowany nią ból, tragedia narodo-
wa, katastrofa naturalna, choroba obnażająca zepsucie i upadek 
tego świata. Poczynając od przerażających nagłówków gazet, aż 
do cichej desperacji spowodowanej osobistymi rozczarowaniami 
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i porażkami – wszystko to znowu otwiera nasze oczy, na gruzy, 
jakimi jesteśmy otoczeni.

Poselstwo drugiego anioła z 14. rozdziału Apokalipsy zwraca na-
szą uwagę na fakt, że nie wszystko jest w porządku z tym światem. 
W zasadzie jest w nim coś desperacko, niebezpiecznie i diabelsko 
złego. Historia rozpoczyna się wraz ze stworzeniem cudownego, 
dobrego świata przez wielkiego i kochającego Boga, ale nagle do 
historii wkrada się zło. My żyjemy pośród gruzów tej opowieści. 
Nieuniknionym rezultatem tego kierunku zdarzeń jest całkowita 
beznadzieja i samozniszczenie.

Kiedy zdobędziemy się na chwilę szczerości wobec siebie samych, 
wtedy przyznamy, że my również jesteśmy częścią tego upadłego 
świata. Bardzo łatwo widzieć zło we wszystkim dookoła. Jednak 
zanim skierujemy swój palec na innych, powinniśmy wyznać na-
sze osobiste winy i upadki i przyznać, że dostrzegamy w naszym 
życiu ziarno tego samego zła.

Ale ta historia rozgrywa się również na szerszym planie doty-
czącym całego świata. Struktury nim rządzące zdają się działać 
przeciwko Bogu, Jego ludowi oraz Jego intencjom wobec nas.  
Polityczne, ekonomiczne, religijne i  społeczne systemy kierują 
się ku upadkowi. Ucisk, tragedie, skandale i niesprawiedliwość są 
tego oczywistym rezultatem. Dlatego – jako lud Boży – musimy 
wyrazić swój sprzeciw i pracować nas tym, aby stworzyć przeciw-
wagę dla sił zła, które chcą jedynie obalić, zniszczyć i zrujnować 
wszystko to, co na początku Bóg określił jako „dobre”.

Jednak w tym samym czasie siły tego świata starają się wystawić 
naszą wierność Bogu na próbę, uzurpując sobie prawo do zajęcia 
pozycji przynależnej jedynie Bogu jako Stwórcy i Odkupicielowi. 
Biblia bardzo często odwołuje się do dwóch obrazów symbolizu-
jących działanie sił zła w świecie. Pierwszy z nich to cudzołożni-
ca, która uwodzi nas swoim szeptem i  kusi życiem pełnym luk-
susów i przyjemności, życiem skoncentrowanym na korzystaniu 
z wszystkiego, co tylko świat ma do zaoferowania. Drugim obra-
zem jest bestia żądająca uwagi i  zainteresowania, bestia, która 
grozi i używa przemocy, aby wymusić swoją wolę i urzeczywistnić 
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system, w którym przetrwa tylko najsilniejszy. System, w którym 
„słabsi” nie mają żadnej wartości.

Nagle z nieba odzywa się kolejny głos: „Wyjdźcie z niego, ludu mój, 
abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknę-
ły plagi na niego spadające” (Ap 18, 4). Bóg w swojej miłości nie 
tyle grozi nam, co raczej ostrzega przed tym, jakie będą skutki zła.  
Na szczęście nie będzie ono istnieć wiecznie.

Podczas gdy sami często odczuwamy zadowolenie z naszego życia 
i obojętniejemy wobec przerażającej rzeczywistości, która nas ota-
cza, drugi anioł wzywa nas do podniesienia wzroku ponad gruzy, 
które mylnie uważamy za prawdziwy świat.

Trzeci anioł: Odtworzenie (Ap 14, 9-12)

Opowieść pierwszego i drugiego anioła zwięźle podsumowuje fun-
damentalną różnicę między Bogiem a upadłym światem – między 
dobrem a złem. Trzeci anioł natomiast nawołuje nas do dokonania 
jednoznacznego wyboru. Czy oddamy się pod panowanie króle-
stwa Bożego, czy też królestw tego świata? Czy pozostaniemy czę-
ścią problemu, czy też staniemy się częścią Bożego rozwiązania?

Wybór, którego dokonamy, wiąże się też z  rozbieżnymi konse-
kwencjami. Podczas gdy lud Boży jest wzywany do „wytrwania” 
w obliczu wyzwań oraz „wytrzymania” prób i prześladowań, los 
tych, którzy wybrali upadły świat, jest straszny.

Często uciekamy przed głębszą refleksją dotyczącą „gniewu  
Bożego”. Nie pasuje on do naszej koncepcji Boga pełnego miło-
ści. Jednak jest to tylko kolejny symptom naszego spoufalenia 
się ze złem. Jeden z pisarzy, skonfrontowany z horrorem wojny 
w swym rodzinnym kraju powiedział: „Myślę, że zbuntowałbym 
się przeciwko Bogu, który nie okazywałby gniewu z powodu zła 
na świecie. Bóg nie gniewa się pomimo bycia miłością. Bóg gniewa 
się, ponieważ jest miłością” (Miroslav Volf, Free of Charge, s. 139). 
Kiedy zaczniemy rozumieć prawdziwą niegodziwość zła, wtedy 
zrozumiemy, że aby na świecie zapanowało dobro, zło – i wszyscy 
którzy je wybrali – muszą zostać całkowicie zniszczeni.
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Trzeci anioł z 14. rozdziału Apokalipsy otwiera przed nami per-
spektywę wieczności. Ponieważ zło – nawet najbardziej niegodzi-
we – jest tylko tymczasowe, jesteśmy wezwani do sprzeciwienia 
się mu we wszystkich jego postaciach. Co ciekawe, anioł nie kon-
frontuje gniewu z chwałą, ale z cierpliwością, wytrwałością i wier-
nością. Wydaje się więc, że naszym największym wyzwaniem jest 
nie „ucieczka” z  tego świata, ale raczej życie jako wierni słudzy 
Boga bez względu na czas i okoliczności, w których się znajduje-
my. Czasami wezwanie do „wytrwałości” – do bycia „wytrwałym” 
– było mylnie odbierane jako wezwanie do uświęconego, ale też 
całkowicie biernego i zamkniętego na świat życia. A powinno być 
wręcz przeciwnie – powinno to być dla nas wezwanie do służenia 
oraz poszukiwania dobra w innych – kimkolwiek są i gdziekolwiek 
są – pośród zła, niesprawiedliwości i tragedii naszego świata. Być 
może ta cierpliwość – życie w  zgodzie z  Bożymi przykazaniami 
i podążanie za Jezusem – powinna być skonfrontowana z niecier-
pliwością upadłych sił, systemów i zła na tym świecie.

Dla ludu Bożego – i dla wszystkich ludzi, na których możemy wpły-
nąć – przyszłe królestwo Boże rozpoczyna się już dziś. Oczywiście 
będzie ono dopełnione wtedy, gdy świat zostanie odtworzony przez 
samego Boga (zob. Ap 21, 1-5). Jednak my zostaliśmy wezwani do 
bycia posłańcami odnowienia i  odrodzenia tu i  teraz po to, aby 
uświadomić innym, że muszą dokonać ostatecznego wyboru.

W kontekście „wiecznej ewangelii” i Bożej obietnicy sądu, a także 
w świetle wiarygodności ewangelii oraz ostrzeżenia przed obojęt-
nością i  pokusami, zostaliśmy wezwani do poszukiwania dobra 
i trwania przy nim – i do służenia innym, tak jak czynił to Jezus 
(zob. Łk 4, 18-19).
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Pytania do dyskusji 

1. Co różni tę „opowieść” o  trzech aniołach od innych kazań, 
artykułów i książek, które mogłeś przeczytać na temat tego 
fragmentu Apokalipsy?

2. Jakie aspekty misji i służby możemy zaobserwować w posel-
stwie trzech aniołów?

3. Jeśli Bóg jest tym, kim mówi, że jest, to dlaczego tak bardzo 
potrzebuje naszego uwielbienia?

4. W  jaki sposób swoimi słowami opisałbyś “poselstwo trzech 
aniołów” osobie nienależącemu do naszego kościoła?








