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1. Pytanie o Boga (PB)

PB1: Skåd mam wiedzieç, †e Bøg w ogøle
istnieje?

PB2: Gdzie jest Bøg?
PB3: Co znaczy s∆owo Bøg – B Ø G?
PB4: Dlaczego Boga nie mo†na widzieç?
PB5: Jest Bóg Bogiem mi∆o∂ci, skoro do-

puszcza tyle n™dzy w ca∆ym ∂wiecie?
Dlaczego Bøg akceptuje cierpienie?

PB6: Czy† to nie Bøg jest wszystkiemu wi-
nien?

PB7: Poprzez wojny w czasach Starego Testa-
mentu pozwoli∆ Bøg wyniszczyç ca∆y
narød, a w Kazaniu na Gørze czytamy:
"Mi∆ujcie waszych nieprzyjaciø∆." (Mt
5,44). Jest Bøg Starego Testamentu
(ST) innym, ni† ten Nowego Testamen-
tu (NT)?

PB8: Czy Bøg stworzy∆ z∆o?
PB9: Czy Bøg posiada zdolno∂ç uczenia si™?
PB10: ˝y∆ Jezus naprawd™? Jest Jezus Synem

Boga?
PB11: W jakim stosunku pozostajå wobec sie-

bie Bøg i Jezus? Jest to jedna osoba,
albo kto z nich jest wy†szy? Do kogo
mamy si™ modliç?

2. Pytania o Bibli™ (PP)

PP1: Biblia spisana zosta∆a przez ludzi i dla-
tego trzeba odbieraç wszystkie zawarte
w niej tre∂ci relatywnie. Dlaczego za-
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tem twierdzi Pan, †e Biblia pochodzi od
Boga, i †e wszystko w niej jest prawdå?

PP2: Jak mog™ sprawdziç, czy Biblia zawiera
prawd™?

PP3: Co jest w Biblii innego, ni† w innych,
dawnych dzie∆ach literatury ∂wiatowej?

PP4: Czy dzisiaj istniejå jeszcze inne przes-
∆ania, jako uzupe∆nienie Biblii? Czy†
Bøg nie jest wi™kszy od Pisma ¤wi™tego,
by bezpo∂rednio do kogo∂ przemøwiç?

3. Pytania dotyczåce stworzenia, nauki i wiary

(PS)

PS1: Czy istnieje jaka∂ forma przej∂ciowa
pomi™dzy materiå nieo†ywionå a †ywym
organizmem?

PS2: Jaki jest wiek ziemi, jak stary jest
wszech∂wiat? Istnieje jaka∂ naukowa
metoda dla okre∂lenia wieku ziemi? Co
sådzi Pan o stosowaniu metody C14?

PS3: Jak to si™ dzieje, †e pomimo tak m∆ode-
go wieku uniwersum, ∂wiat∆o od obiek-
tøw, ktøre så od nas odleg∆e miliony lat
∂wietlnych, mog∆o ju† osiågnåç ziemi™?
Mo†e powinni∂my raczej przyjåç dla
wieku ziemi wielko∂ç odpowiadajåcå
okresowi, w ktørym promieµ ∂wiat∆a
møg∆by odbyç takå drog™?

PS4: Jaki by∆ stosunek Darwina do Boga?
PS5: W sporcie wyczynowym rejestrujemy

coraz lepsze osiagni™cia, ktøre wcze∂-
niej nie by∆y mo†liwe. Jest to mo†e
røwnie† dowød na ewolucj™?

PS6: Mo†na Bibli™, z naukowego punktu
widzenia, traktowaç powa†nie, je†eli
zawiera staro†ytne poglådy na ∂wiat,
ktøre ju† dawno sta∆y si™ nieaktualne?
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PS7: Co mo†emy powiedzieç o budowie
wszech∂wiata?

PS8: Dlaczego nie znajdziemy skamielin
ludzi, ktørzy zgin™li w czasie katastrofy
potopu?
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∂wiata?
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Pana, przemawiajå najbardziej za stwo-
rzeniem, a jednocze∂nie najmocniej
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PZ3: Jak møg∆ Jezus przed 2000. lat umrzeç
za grzechy, ktøre dopiero teraz pope∆-
niamy?

PZ4: Nie by∆oby bardziej ekonomicznie,
gdyby Jezus cierpia∆ tylko za te grze-
chy, za ktøre ludzie prosiliby o przeba-
czenie, a nie za grzechy ca∆ego ∂wiata?

PZ5: Na gruncie ∂miertelnej ofiary Jezusa
Chrystusa Bøg proponuje ludziom od-
puszczenie grzechøw. Dlaczego Bøg
nie udzieli generalnego odpuszczenia
za wszystkie grzechy ludzi?

PZ6: Jestem zdania, †e røwnie† po ∂mierci
istnieje mo†liwo∂ç uzyskania zbawie-
nia. ˆaska Bo†a musi byç przecie†
wi™ksza, ni† przedstawiona w wy-
k∆adzie?
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PZ7: Co stanie si™ z dzieçmi, ktøre umar∆y
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PR1: Istnieje tyle religii. Przecie† nie wszyst-
kie mogå byç fa∆szywe. Nie jest zuch-
wa∆o∂ciå, je†eli chrze∂cijaµstwo twier-
dzi, †e jest jedynå drogå do wiecznego
†ycia?

PR2: Czy† nie modlimy si™, chrze∂cijanie i
muzu∆manie, do jednego i tego samego
Boga? (Pytanie wyznawcy Islamu)

PR3: Po czym mog™ poznaç, †e Ewangelia po-
chodzi od Boga, a zatem nie jest religiå?
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P˝1: Dlaczego †yjemy na ziemi?
P˝2: Co stanowi sens †ycia?
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w wierze?
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P˝4: Mam cz™sto powracajåce sny, ktøre
mnie obciå†ajå. Co mam sådziç o tych
snach?

P˝5: Co to jest grzech?
P˝6: Czy niepo∂lubione sobie pary mogå,

wed∆ug Biblii, †yç ze sobå? Od kiedy
jaka∂ para jest ma∆†eµstwem: Po wspøl-
nej decyzji obu stron bycia razem? Po
pierwszym intymnym stosunku? Po ∂lu-
bie udzielonym sobie w urz™dzie stanu
cywilnego lub w ko∂ciele?

P˝7: Wierzyç nie oznacza przecie† wiedzieç;
dlaczego zatem przedstawia Pan wiar™
jako co∂ pewnego?

P˝8: Czy do ponownych narodzin potrzebny
jest jaki∂ znak zewn™trzny?

P˝9: Møwi Pan do nas tak, jakby sam Bøg
Pana tu przys∆a∆. Jak Pan do tego do-
szed∆?

P˝10: Co sådzi Pan o in†ynierii genetycznej?
P˝11: Co zrobi∆ Jezus z komarami i båkami?

Zabi∆ je?

7. Pytania dotyczåce ∂mierci i wieczno∂ci (P¤)

P¤1: Istnieje †ycie po ∂mierci?
P¤2: Co to jest, to wieczne †ycie? Jak mo†e-

my je sobie wyobraziç?
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Wst™p

Pomys∆ ksiå†ki: Idea tej ksiå†ki zrodzi∆a si™ podczas cyklu
wyk∆adøw ewangelizacyjnych, ktøre autor wyg∆osi∆ w ory-
ginalnej scenerii Domu Mody Mühlhäuser w Monachium.
Ka†dego wieczora, przez ca∆y tydzieµ, twørca mody Harro
Mühlhäuser stawia∆ do dyspozycji pierwsze pi™tro swego
Domu Mody. To znaczy∆o ka†dego dnia wieczorem: zdjåç
suknie ze stojakøw, wynie∂ç stojaki i ustawiç 250 krzese∆, a
po wyk∆adzie: usunåç krzes∆a, ustawiç stojaki i powiesiç na
nie suknie rano nast™pnego dnia. Ch™tnych wys∆uchania
wyk∆adøw by∆o wi™cej ni† krzese∆, dlatego wielu znalaz∆o
wygodne miejsce na mi™kkiej wyk∆adzinie – na pod∆odze i na
schodach. W ten sposøb w wyk∆adzie uczestniczyç mog∆o
ka†dorazowo oko∆o 350 osøb. Z powodu korzystnego po∆o-
†enia Domu Mody w centrum miasta, nieopodal Ratusza i
s∆ynnego Ko∂cio∆a Mariackiego, w wyk∆adach uczestniczy∆o
røwnie† wielu niechrze∂cijan. Po ka†dym wyk∆adzie mo†na
by∆o stawiaç pytania. Z tej okazji s∆uchacze korzystali
nadzwyczaj ch™tnie. Niektørzy, b™dåc w sytuacji podejmo-
wania wa†nej decyzji w sprawach wiary, stawiali pytania,
na ktøre trzeba by∆o odpowiadaç bardzo szczegø∆owo i
wyczerpujåco.

Tematyka pytaµ: Wiele z postawionych wøwczas w Mona-
chium pytaµ znalaz∆o si™ w tej ksiå†ce. Znajdziemy w niej
røwnie† odpowiedzi na pytania postawione w czasie innych
akcji ewangelizacyjnych. Autor prowadzi od wielu lat
„Godzin™ pytaµ” na m∆odzie†owych spotkaniach w Ahlde-
ner, gdzie porusza si™ podobne problemy. Wszystkie pyta-
nia, zawarte w tej ksiå†ce, postawione zosta∆y naprawd™.
Nie ma tu zatem †adnych pytaµ przekrojowych, oczekiwa-
nych przez wtajemniczonych, a dotyczåcych Biblii. Wprost
przeciwnie, podj™to powa†nå prøb™ rozwiåzania problemøw,
ktøre interesujå wåtpiåcych i poszukujåcych. Te pytania så
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efektem dzia∆alno∂ci ewangelizacyjnej. Nale†y dodaç, †e
przy okazji zaj™to si™ røwnie† bardzo oryginalnymi proble-
mami.

Metoda odpowiedzi: Rozwini™ta w staro†ytnej Grecji logi-
ka okaza∆a si™ w naukach ∂cis∆ych tak owocna, †e prøbuje
si™ jå stosowaç røwnie† w innych dziedzinach. To fa∆szywe
mniemanie doprowadzi∆o w okresie O∂wiecenia do krytycz-
nego potraktowania biblijnej wiary. Gdyby postawione tu
pytania by∆y natury matematyczno-fizycznej, mogliby∂my
nadal korzystaç z metod logiki. U podstaw naszych proble-
møw znajdujå si™ jednak pytania dotyczåce naszej egzysten-
cji, ktøre wyraΩnie wymykajå si™ czysto logicznemu potrak-
towaniu. Hans Lenk, filozof z Karlsruhe, wyznaje szczerze:

„Filozofia daje bardzo rzadko ostateczne tre∂ciowe roz-
wiåzania, gdy† jest ona dziedzinå zajmujåcå si™ proble-
mami, a nie dziedzinå badaµ materialnych i ich wynikøw.
Dla niej wa†niejsza jest w pewnych okoliczno∂ciach
nowa perspektywa problemu, ni† cz™∂ciowe rozwiåzanie
postawionego pytania.”

Bøg chce i potrafi nas prowadziç do ka†dej prawdy, zarøwno
w naszym my∂leniu, jak te† w dzia∆aniu i wierze. Rozstrzy-
gajåcym dla nas wzorcem jest zatem autoryzowane przez
Boga s∆owo dane nam w Biblii. Tego Ωrød∆a nie da si™
zaståpiç †adnym innym ludzkim dzie∆em. Dlatego, †e odpo-
wiedzi na wszystkie pytania zale†å zasadniczo od tego
wzorca, omøwiono w Dodatku bardzo dok∆adnie istot™ i
wyk∆adni™ podstawowych twierdzeµ Biblii. Takie zestawie-
nie w formie twierdzeµ podstawowych pojawia si™ po raz
pierwszy. Ma ono stanowiç koniecznå podstaw™ w∆a∂ciwego
pos∆ugiwania si™ Bibliå.

Ograniczona obj™to∂ç ksiå†ki nie zawsze pozwala∆a na bar-
dziej szczegø∆owe potraktowanie problemøw. Trzeba te† by∆o
subiektywnie wybraç spo∂rød wielu postawionych pytaµ.
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W kilku odpowiedziach nie uda∆o si™ uniknåç powtørzeµ,
cz™sto z powodu krzy†owania si™ obszarøw tre∂ciowych
pytaµ. Dla uzyskania wi™kszej przejrzysto∂ci, pytania zosta-
∆y zgrupowane tematycznie. Na niektøre kwestie mo†na
by∆o odpowiedzieç bezpo∂rednio cytatem z Biblii. Inne
pytania znalaz∆y swojå odpowiedΩ w Biblii, lecz sta∆o si™ to
dopiero mo†liwe drogå wnioskowania z biblijnych tekstøw.
Wnioskowanie zale†y decydujåco od stopnia znajomo∂ci
Biblii i od indywidualnych umiej™tno∂ci korzystania z twier-
dzeµ biblijnych przy formu∆owaniu odpowiedzi. Tu docho-
dzi do g∆osu subiektywizm autora. Bez odpowiedzi pozostajå
pytania typu: Dlaczego? Tego rodzaju kwestie te† kiedy∂
znajdå odpowiedΩ. Nale†y przypuszczaç, †e stanie si™ to
mo†liwe wøwczas, kiedy oglådaç b™dziemy to, co jest istotå
naszej wiary.

Podzi™kowanie: Mojej ˝onie dzi™kuj™ za cenne uwagi przy
krytycznym czytaniu r™kopisu i trud przepisania tekstu na
naszym komputerze.

Modlimy si™ teraz, by poszukujåcy odpowiedzi na pytania o
swojå egzystencj™ i wiar™ znaleΩli w tej ksiå†ce wystar-
czajåcå pomoc.
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1. Pytanie o Boga (PB)

PB1: Skåd mam wiedzieç, †e Bøg w ogøle istnieje?

OB1: Nie istnieje na tej ziemi taki narød, taki szczep, w
ktørym by ludzie nie wierzyli, w jakiej∂ formie, w Boga,
Ducha czy Istot™, ktøra stoi nad nimi. Dotyczy to røwnie†
izolowanych szczepøw, †yjåcych w puszczach, ktøre dotåd
nie zetkn™∆y si™ z innå kulturå, tym bardziej z Ewangeliå.
Jak to jest mo†liwe? Wszyscy posiadamy t™ umys∆owå
zdolno∂ç wyciågania wnioskøw o istnieniu niewidzialnego
Stwørcy na podstawie obserwacji Jego cudownego dzie∆a
stworzenia. Nikt nie wierzy w to, †e samochød, zegarek albo
tylko zwyk∆y guzik powsta∆y same z siebie. Pisze o tym
Pawe∆ Aposto∆ w Nowym Testamencie: „Albowiem od
stworzenia ∂wiata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista
Jego pot™ga oraz bøstwo – stajå si™ widzialne dla umys∆u
przez Jego dzie∆a, tak †e nie mogå wymøwiç si™ od winy.”
(Rz 1,20). Na podstawie obserwacji stworzenia mo†emy
jedynie dowiedzieç si™, †e istnieje Bøg oraz wnioskowaç o
Jego sile i bogactwie my∂li. Niczego jednak nie mo†emy
powiedzieç o jego przymiotach (np. o mi∆o∂ci, †yciu, mi∆o-
sierdziu, dobroci). W tym celu otrzymali∂my Bibli™.

PB2: Gdzie jest Bøg?

OB2: Zgodnie z ludzkimi wyobra†eniami prøbujemy Boga
zlokalizowaç w przestrzeni. Znajdujemy zatem rø†nego
rodzaju informacje na ten temat, zarøwno w obszarze
pogaµskich bogøw ∂wiata staro†ytnego, jak te† pogan ery
nowo†ytnej. Grecy wierzyli, †e ich bogowie †yjå na Gørze
Olimp, za∂ Germanie zlokalizowali swoje bøstwa w Walhal-
lii. Laplace twierdzi∆: „Zbada∆em wszech∂wiat, ale Boga
nigdzie nie znalaz∆em.” Podobnie twierdzili radzieccy astro-
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nauci: „Boga w czasie mojego lotu nie spotka∆em” (Niko-
∆ajew, 1962 na statku Wostok III). Wszystkie te wypowiedzi
så, w ∂wietle Biblii, z gruntu fa∆szywe, gdy† Bøg istnieje
poza wszelkå przestrzeniå. On, ktøry stworzy∆ przestrzeµ,
nie mo†e jednocze∂nie byç jej cz™∂ciå. Raczej przenika
ka†då jej cz™∂ç; jest wszechobecny. Wyja∂nia to ∂w. Pawe∆
pogaµskim Ateµczykom na Areopagu: „Bo w nim †yjemy i
poruszamy si™, i jeste∂my” (Dz 17,28). Røwnie† psalmista
zna t™ rzeczywisto∂ç, kiedy wyznaje: „widzisz moje dzia-
∆anie i møj spoczynek ... Ty ogarniasz mnie zewszåd i k∆a-
dziesz na mnie swå r™k™.” (Ps 139,3+5). I tu ukazane jest, †e
Bøg w pe∆ni nas otacza i przenika. Szukajåc odpowiedzi na
pytanie: „Gdzie znajduje si™ Bøg?”, przydatne okazuje si™
matematyczne przedstawienie przestrzeni wielowymiarowej
(nasza przestrzeµ jest trøjwymiarowa). Przestrzeµ n-wymia-
rowa jest tylko podzbiorem przestrzeni (n+1)-wymiarowej.
Dlatego te† np. przestrzeµ czterowymiarowa nie mie∂ci si™
w przestrzeni trøjwymiarowej, jednak†e przenika jå w pe∆ni.
Ten stan rzeczy opisuje Biblia w 1. Ksi™dze Krølewskiej
8,27: „Czy jednak naprawd™ zamieszka Bøg na ziemi? Prze-
cie† niebo i niebiosa najwy†sze nie mogå Ci™ objåç”.

PB3: Co znaczy s∆owo Bøg – B Ø G? 

OB3: S∆owo BØG nie jest akronimem, tzn. nie jest bez-
kropkowym skrøtem, z∆o†onym z pierwszych liter kilku
innych wyrazøw, jak np. NOL (niezidentyfikowany obiekt
latajåcy). Bøg objawia∆ si™ ludziom pod coraz to innymi
imionami, ktørych znaczenie opisywa∆o Jego Istot™ (pierw-
sze pojawienie si™ ka†dego z tych hebraiskich imion w Bib-
lii podane jest poni†ej):

Elohim (Ro 1,1; Bøg – w liczbie mnogiej, dla podkre∂le-
nia istoty Trøjcy – Boga Ojca, Syna i Ducha ¤wi™tego)
Eloah (41 razy w Ksi™dze Joba, poza tym tylko sporady-
cznie; Bøg w liczbie pojedyµczej od Elohim)
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El (Ro 33,20; Bøg, Wszechmogåcy)
El-Olam (Ro 21,33; Bøg Wiekuisty)
El-Schaddai (Ro 17,1; Bøg Wszechmogåcy)
El-Roi (Ro 16,13; Bøg Widzialny)
Jahwe (Ro 2,4; wg Wy 3,14 „Jestem, ktøry jestem)
Jahwe-Repheka (Wy 15,26; Jahwe, twøj lekarz)
Jahwe-Nissi (Wy 17,15; Jahwe jest moim sztandarem)
Jahwe-Jireh (Ro 22,13+14; Jahwe widzi)
Jahwe-Schalom (Sdz 6,24; Jahwe-Pokøj)
Jahwe-Zidkenu (Jr 23,6; Jahwe naszå sprawiedliwo∂ciå)
Jahwe-Schammah (Ez 48,35; Jahwe jest tam)
Jahwe-Roi (Ps 23,1; Jahwe jest moim pasterzem)
Jahwe-Zebaoth (Pan zast™pøw)
Adonai (Ro 15,2; O Panie, o Jahwe, 134 razy w ST)
(Lit.: Abraham Meister: Biblisches Namenlexikon,
Pfäffikon, 1970)

PB4: Dlaczego Boga nie mo†na widzieç?

OB4: Pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, Adam i Ewa,
†yli we wspølnocie z Bogiem, dlatego te† stali przed nim
twarzå w twarz. Poprzez grzech pierworodny cz∆owiek
rozsta∆ si™ z Bogiem. Tak skoµczy∆a si™ pierwotna wspøl-
nota, gdy† Bøg nienawidzi wszelkiego grzechu. „jedyny,
majåcy nie∂miertelno∂ç, ktøry zamieszkuje ∂wiat∆o∂ç nie-
dost™pnå, ktørego †aden z ludzi nie widzia∆ ani nie mo†e
zobaczyç;” (1 Tm 6,16). Dlatego te† b™dziemy Go widzieç
dopiero, gdy po ∂mierci przyjdziemy do domu naszego Ojca.
Droga tam wiedzie tylko poprzez Pana Jezusa: „Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (J 14,6).

PB5: Jest Bóg Bogiem mi∆o∂ci, skoro dopuszcza tyle n™dzy
w ca∆ym ∂wiecie? Dlaczego Bøg akceptuje cierpienie?

OB5: Przed grzechem pierworodnym nie by∆o ∂mierci, cier-
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pienia, nie by∆o bølu lub czegokolwiek, co sprawia nam dzi-
siaj tyle k∆opotøw. Bøg urzådzi∆ wszystko tak, †e cz∆owiek
møg∆ †yç w idealnych warunkach. Cz∆owiek poszed∆ jednak
dobrowolnie drogå, ktøra oddala∆a go od Boga. Nie potrafi-
my sobie wyt∆umaczyç, dlaczego Bøg pozostawi∆ ludziom
tak du†y margines swobody. Stwierdzamy jednak jedno-
znacznie: Kto odszed∆ od Boga, popad∆ w n™dz™. To gorzkie
do∂wiadczenie towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Nie-
ktørzy ludzie sk∆onni så Bogu przypisaç ca∆å win™. Tymcza-
sem powinni∂my si™ zastanowiç nad tym, †e to nie Bøg, tyl-
ko w∆a∂nie cz∆owiek jest owym sprawcå. Je†eli nocå na
autostradzie wy∆åczymy ∂wiat∆a reflektorøw samochodu i
tym spowodujemy wypadek, nie mo†emy za to przypisywaç
winy producentowi. Ka†dy samochød wyposa†ony jest w
o∂wietlenie; je∂li je samowolnie wy∆åczymy, jest to ju† tylko
nasza sprawa. „Bøg jest ∂wiat∆o∂ciå” (1 J 1,5) i je†eli udaje-
my si™ do ciemno∂ci boskiego oddalenia, nie mo†emy wno-
siç oskar†eµ do Stwørcy, ktøry nas przecie† stworzy∆, by∂my
†yli w pobli†u. Bøg jest i pozostanie Bogiem mi∆o∂ci, gdy†
dokona∆ czynu niewyobra†alnego: po∂wi™ci∆ w∆asnego Syna,
by wykupiç nas z sytuacji, ktørå sami zawinili∂my. Jezus
møwi w Ewangelii Jana Aposto∆a 15,13; „Nikt nie ma wi™k-
szej mi∆o∂ci od tej, gdy kto∂ †ycie swoje oddaje za przyjaciø∆
swoich.” Istnieje przyk∆ad wi™kszej mi∆o∂ci? Nigdy nie
dokona∆o si™ dla cz∆owieka co∂ wi™kszego, ni† to, co sta∆o
si™ na Golgocie: Krzy† jest przeto szczytem boskiej mi∆o∂ci.

˝yjemy wszyscy – wierzåc, czy nie wierzåc – w upad∆ym
∂wiecie, ktørego generalnym sk∆adnikiem jest cierpienie we
wszystkich dobrze znanych nam formach. Indywidualne
cierpienie pozostaje dla nas niezrozumia∆e. Dlaczego jedne-
mu wiedzie si™ dobrze, drugi natomiast do∂wiadczany jest
przez n™dz™ i ci™†kå chorob™? Cz™sto wierzåcy musi zresztå
cierpieç mocniej ni† bezbo†nik, jak stwierdza to psalmista:

„Zazdro∂ci∆em bowiem niegodziwym widzåc pomy∂l-
no∂ç grzesznikøw. Bo dla nich nie ma †adnych cierpieµ,
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ich cia∆o jest zdrowe, t∆uste. Nie doznajå ludzkich utra-
pieµ ani z [innymi] ludΩmi nie cierpiå.” (Ps 73,3-5).

On dostrzega jednak røwnie† sprawiedliwo∂ç swojego indy-
widualnego losu, ktørego nie traktuje jako kary za w∆asne
grzechy. Nie targuje si™ z Bogiem, tylko mocno do niego
lgnie:

„Lecz ja zawsze b™d™ z Tobå: Ty∂ ujå∆ mojå prawic™; pro-
wadzisz mnie wed∆ug swej rady, i przyjmujesz mnie na ko-
niec do chwa∆y. Niszczeje moje cia∆o i serce, Bøg jest opokå
mego serca i mym udzia∆em na wieki.” (Ps 73,23-24+26).

PB6: Czy† to nie Bøg jest wszystkiemu winien?

OB6: Po upadku pierwszych ludzi Bøg ka†e Adamowi
odpowiadaç za grzech, ten jednak zrzuca z siebie odpowie-
dzialno∂ç na Ew™: „Niewiasta, ktørå postawi∆e∂ przy mnie,
da∆a mi owoc z tego drzewa i zjad∆em” (Ro 3,12). Kiedy
potem Bøg zapyta∆ kobiet™, ona røwnie† nie czu∆a si™ winna:
„Wå† mnie zwiød∆ i zjad∆am” (Ro 3,13). W odniesieniu do
w∆asnej winy zachowujemy si™ szczegølnie: odrzucamy
zawsze swojå odpowiedzialno∂ç i wreszcie Boga czynimy
winnym. Tu jednak dzieje si™ co∂ niewyobra†alnego: Bøg,
poprzez Jezusa, bierze na siebie wszystkie nasze winy: „On
to dla nas grzechem uczyni∆ Tego, ktøry nie zna∆ grzechu”
(2 Kor 5,21). Wyrok sådu za grzech tego ∂wiata wziå∆ na
siebie Syn Bo†y. Jego dotkn™∆a klåtwa w ca∆ej ostro∂ci; zie-
mi™ pokry∆a ciemno∂ç na trzy godziny, Bøg opu∂ci∆ Go
naprawd™. „wyda∆ samego siebie za nasze grzechy” (Ga
1,4), by∂my sami byli wolni. Jest to manifestacja mi∆o∂ci
Boga. Nie ma lepszego pos∆ania ni† Ewangelia.

PB7: Poprzez wojny w czasach Starego Testamentu pozwoli∆
Bøg wyniszczyç ca∆y narød, a w Kazaniu na Gørze czytamy:
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„Mi∆ujcie waszych nieprzyjaciø∆.” (Mt 5,44). Jest Bøg Stare-
go Testamentu (ST) innym, ni† ten Nowego Testamentu (NT)?

OB7: Niektørzy ludzie så zdania, †e Bøg w ST jest Bogiem
gniewu i zemsty, a w NT – Bogiem Mi∆o∂ci. Taki poglåd
∆atwo obaliç przez nast™pujåce wypowiedzi ze ST i NT: W
Ksi™dze Jeremiasza 31,3 møwi Bøg: „Ukocha∆em ci™
odwiecznå mi∆o∂ciå, dlatego te† zachowa∆em dla ciebie
∆askawo∂ç”, a w NT, w Li∂cie do Hebrajczykøw 10,31 czyta-
my: „Strasznå jest rzeczå wpa∂ç w r™ce Boga †yjåcego.”
Bøg jest zarøwno Bogiem Gniewu wobec grzechu, jak te†
Bogiem Mi∆o∂ci dla skruszonych. ¤wiadectwo tego znajdu-
jemy tak w ST, jak i w NT, gdy† Bøg jest zawsze taki sam. U
Niego „... nie ma przemiany ani cienia zmienno∂ci”(Jk
1,17). Podobnie nie zmieni∆ si™ Syn Bo†y w swojej istocie:
„Jezus Chrystus wczoraj i dzi∂, ten sam tak†e na wieki.”
(Hbr 13,8).

Biblia pe∆na jest przyk∆adøw, jak Bøg karze ludzko∂ç za
grzechy i jak z drugiej strony chroni swoich wyznawcøw. W
potopie ginie ca∆a ludzko∂ç za swojå chytro∂ç, uratuje si™
tylko o∂mioro ludzi. Podobnie na sådzie ostatecznym straco-
na b™dzie wi™ksza cz™∂ç ludzko∂ci, gdy† sz∆a szerokå drogå
pot™pienia (Mt 7,13-14). Bøg przeznaczy∆ swojemu narodo-
wi, ludowi Izraela, ziemi™ obiecanå. W czasie wyj∂cia z
Egiptu na strudzonych napadli Amalekici. W Ksi™dze Pow-
tørzonego Prawa 25,17-19 zapowiedziano wyrok wynisz-
czenia Amalekitøw, ktøry mia∆ pøΩniej wykonaç Saul na
rozkaz Boga (1 Sm 15,3). W czasach NT Bøg zabija Ana-
niasza i Safir™, bo nie powiedzieli ca∆ej prawdy (Dz 5,1-11).
Na tych przyk∆adach mo†emy si™ uczyç, †e Bøg traktuje
ka†dy grzech powa†niej, ni† nam si™ to wydaje. Tak†e w
tym Bøg si™ nie zmieni∆. Bøg nienawidzi grzechu i osådzi
ka†dy post™pek. Røwnie† i dzisiaj møg∆by Bøg wyniszczyç
ca∆e narody. Niemcy zgrzeszyli szczegølnie ci™†ko wobec
Boga, gdy† w ich narodzie, w okresie Trzeciej Rzeszy,
rozwin™li radykalny program wyniszczenia ˝ydøw. Czter-
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dziestoletni podzia∆ Niemiec i utrata ziem wschodnich, så
jednoznacznym wyrokiem boskim w tej sprawie (autor jest
Niemcem urodzonym w Prusach Wschodnich – przyp.
t∆um.). Bøg møg∆ zniszczyç ca∆y niemiecki narød, lecz jego
mi∆osierdzie by∆o tak wielkie, †e tego nie uczyni∆; mo†e dla-
tego, †e tylu jest jeszcze w∂rød Niemcøw wierzåcych?
Sodoma i Gomora nie uleg∆y by zniszczeniu, gdyby tam
znalaz∆o si™ dziesi™ciu sprawiedliwych (Ro 18,32). Je†eli
wyrok nie zapada natychmiast, to jest to ∆aska Boska. Ka†dy
jednak jeden raz musi z∆o†yç spraw™ ze swego †ycia, za-
røwno wierzåcy (2 Kor 5,10), jak te† niewierzåcy (Hbr 9,7;
Ap 20,11-15).

PB8: Czy Bøg stworzy∆ z∆o?

OB8: W Pierwszym Li∂cie Jana Aposto∆a czytamy: „Bøg
jest ∂wiat∆o∂ciå, a nie ma w nim †adnej ciemno∂ci” (1,5). Bøg
jest absolutnie czysty i doskona∆y (Mt 5,48), a anio∆owie
potwierdzajå: „¤wi™ty, ∂wi™ty, ∂wi™ty jest Jahwe Zast™pøw”
(Iz 6,3). On jest „Ojcem ∂wiat∆o∂ci” (Jk 1,17). Tak te† z∆o nie
mo†e pochodziç od Boga. Biblia wywodzi z∆o od upadku
szatana, ktøry by∆ najpierw cherubem, anio∆em ∂wiat∆o∂ci i
chcia∆ zrøwnaç si™ z Najwy†szym (Iz 14,14). W Ksi™dze
Ezechiela 28,15-17 opisana jest jego duma i upadek:

„By∆e∂ doskona∆y w post™powaniu swoim od dni twego
stworzenia, a† znalaz∆a si™ w tobie nieprawo∂ç. Pod
wp∆ywem rozkwitu twego handlu wn™trze twoje nape∆-
ni∆o si™ uciskiem i zgrzeszy∆e∂, wobec czego zrzuci∆em
ci™ z gøry Bo†ej i jako cherub opiekun zniknå∆e∂ spo∂rød
b∆yszczåcych kamieni. Serce twoje sta∆o si™ wynios∆e...
Zrzuci∆em ci™ na ziemi™;”

Dlatego, †e pierwsi ludzie dali si™ zwie∂ç pokusie szatana,
sami popadli pod panowanie grzechu. W ten sposøb z∆o
uzyska∆o dost™p do bo†ego stworzenia. Szatanowi uda∆o si™
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zapanowaç nad ∂wiatem: „Nie toczymy bowiem walki prze-
ciw krwi i cia∆u, lecz przeciw Zwierzchno∂ciom, przeciw
W∆adzom, przeciw rzådcom ∂wiata tych ciemno∂ci, przeciw
pierwiastkom duchowym z∆a na wy†ynach niebieskich”
(Ef 6,12).

PB9: Czy Bøg posiada zdolno∂ç uczenia si™?

OB9: Uczenie si™ jest, zgodnie z definicjå, zdolno∂ciå przyj-
mowania nieznanej dotåd wiedzy. Dlatego, †e Bøg zna
wszystko (Ps 139,2; J 16,30), nie istnieje dla niego co∂, cze-
go musia∆by si™ uczyç. Jako Pan Wszech∂wiata i czasu zna
jednakowo dobrze przesz∆o∂ç i przysz∆o∂ç. Natomiast my
pozostajemy uczåcymi si™. W Biblii, mocå swojej wszech-
wiedzy, przedstawia nam Bøg przysz∆e wydarzenia w pro-
roczej wizji.

PB10: ˝y∆ Jezus naprawd™? Jest Jezus Synem Boga?

OB10: ZapowiedΩ przyj∂cia Jezusa na ∂wiat nale†y do
najbardziej znamiennych proroctw. ST wskazuje Betlejem
jako miejsce narodzin Syna Bo†ego (Mi 5,1; ˆk 2,4), rodo-
wød Jezusa (2 Sm 7,16; Mt 1,1-17), jednoczesne ojcostwo
Boga (Ps 2,7; 2 Sm 7,14; Hbr 1,5) i cz∆owieka (Dn 7,13; ˆk
21,27), Jego dzia∆alno∂ç (Iz 42,7; J 9), przyczyn™ Jego
pos∆annictwa (Iz 53,4-5; Mk 10,45), zdrad™ na Nim za 30
srebrnikøw (Za 11,12; Mt 26,15), Jego cierpienie i ∂mierç na
krzy†u (Ps 22; ˆk 24,26) i røwnie† Jego zmartwychwstanie
(Oz 6,2; ˆk 24,46). W ∂wietle postawionego wy†ej pytania,
wyraΩna rø†nica – 400. lat – pomi™dzy ostatniå ksi™gå Stare-
go Testamentu a czasami nowotestamentowymi, nadaje
odpowiedniå rang™ spe∆nionym proroctwom, dotyczåcym
Jezusa Chrystusa. ˝ycie Jezusa po∂wiadczajå røwnie† poza-
biblijne Ωrød∆a, jak np. rzymski historyk Tacyt, wy†szy
urz™dnik rzymski Sueton – za panowania cesarza Hadriana,
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rzymski namiestnik Bityni w Azji Mniejszej, Thallus i inne.
Przyk∆adowo Flavius Josephus, znany historyk †ydowski
(ur. 37 r n.e.) pisze:

„W tym czasie †y∆ Jezus, mådry cz∆owiek, je†eli go w
ogøle mo†na zwaç cz∆owiekiem. By∆ bowiem twørcå
niewiarygodnych czynøw i nauczycielem wszystkich
ludzi, ktørzy z rado∂ciå przyjmowali prawd™. Zjedna∆
sobie wielu ˝ydøw jak te† pogan. On by∆ Chrystusem. I
chocia†, na †ådanie najznakomitszych z naszego ludu,
wyda∆ go Pi∆at na ∂mierç krzy†owå, jego wyznawcy
pozostali mu wierni. Gdy† on pokaza∆ si™ im trzeciego
dnia znowu †ywy, tak jak to oraz tysiåce jeszcze innych,
cudownych rzeczy o nim przepowiedzieli pos∆ani przez
Boga prorocy” (Jüdische Altertümer XVIII.3.3).

Bøg sam potwierdza, i† Jezus jest Jego Synem (w czasie
chrztu: Mt 3,17; na Gørze Przemienienia: Mk 9,7), a Anio∆
zapowiada jego narodziny jako Syna Najwy†szego (ˆk
1,32). Pan Jezus wyznaje w czasie przes∆uchania u Pi∆ata
(Mt 26,63-64) i przed Kajfaszem (ˆk 22,70), †e jest Synem
Boga. Potwierdzajå to jeszcze inne postaci z Biblii:

- Piotr Aposto∆: „Ty jeste∂ Mesjasz, Syn Boga †ywego”
(Mt 16,16).

- Jan Aposto∆: „Je†eli kto wyznaje, †e Jezus jest Synem
Bo†ym, to Bøg trwa w nim, a on w Bogu” (1 J 4,15).

- Pawe∆ Aposto∆: „Teraz za∂ ju† nie ja †yj™, lecz †yje we
mnie Chrystus.” (Ga 2,20).

- Marta z Betanii: „Tak Panie! Ja wciå† wierz™, †e∂ Ty jest
Mesjasz, Syn Bo†y, ktøry mia∆ przyj∂ç na ∂wiat”
(J 11,27).

- Natanael: „Mistrzu, Ty jeste∂ Synem Bo†ym” (J 1,49).
- rzymski setnik pod krzy†em: „Prawdziwie, ten by∆ Sy-

nem Bo†ym” (Mt 27,54).
- dworzanin krølowej Etiopii: „Wierz™, †e Jezus Chrystus

jest Synem Bo†ym” (Dz 8,37).
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Røwnie† diabe∆ wskazuje na Jezusowe synostwo Boga (Mt
4,3+6), a demony muszå uznaç Go Synem Bo†ym (Mt 8,29).

Fakt, †e Jezus jest Synem Boga, by∆ wøwczas dla Faryzeu-
szy i Arcykap∆anøw, jak røwnie† dla zbuntowanego ludu,
obrazå. Zresztå i dzisiaj jest cierniem w oku wyznawcøw
Islamu i ˝ydøw. On jednak nie mo†e byç naszym Zbawicie-
lem, je†eli by∆by tylko „bratem” (Schalom Ben Chorin),
„synem w∂rød synøw” (Zahrnt), dobrym cz∆owiekiem lub
socjalnym reformatorem, lecz jedynie dlatego, †e naprawd™
jest Synem Boga †ywego (Mt 16,16).

PB11: W jakim stosunku pozostajå wobec siebie Bøg i
Jezus? Jest to jedna osoba, albo kto z nich jest wy†szy? Do
kogo mamy si™ modliç?

OB11: Rozumem Boga ogarnåç nie mo†emy. Bøg nie jest
ograniczony przestrzeniå czy te† czasem. Jest niezbadalny,
dlatego te† wszelkie obrazowe przedstawienia Boga zosta∆y
nam ju† zakazane w pierwszym przykazaniu. Bøg nie zosta-
wi∆ nas jednak „bez ∂wiadectwa o sobie” (Dz 14,17); obja-
wi∆ si™ nam. Jest Jedyny, a zarazem w Trøjcy.

1. Bøg Jedyny: Istnieje tylko Bøg Jedyny, Bøg Abrahama,
Izaaka i Jakuba (Wy 3,6): „Ja jestem pierwszy i Ja ostatni”
(Iz 44,6). „Boga utworzonego przede mnå nie by∆o ani po
mnie nie b™dzie. Ja, Jahwe, tylko Ja istniej™ i poza Mnå nie
ma †adnego zbawcy.” (Iz 43,10-11). Dlatego te† przykaza-
nie brzmi: „Nie b™dziesz mia∆ cudzych Bogøw obok Mnie”
(Wy 20,3). Wyobra†enia Bogøw we wszystkich religiach så
nic nie znaczåce: „Wszyscy bogowie pogan to u∆uda”
(Ps 96,5); „...posågi ich to znikomo∂ç i pustka.”(Iz 41,29).

2. Bøg w Trøjcy: Jednocze∂nie spotykamy Boga Jedynego
w trzech osobach. Nie chodzi tu bynajmniej o trzech rø†-
nych Bogøw, a tylko – jak to w wielu miejscach dokumentu-
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je Biblia (np. 1 Kor 12,4-6; Ef 1,17; Hbr. 9,14) – trøjdΩwi™k
Woli, Dzia∆ania i Bytu Boga. O Bogu w Trøjcy Jedynym jest
mowa w rozrø†nieniu trzech postaci: – Bøg, Ojciec – Jezus
Chrystus, Syn Boga – Duch ¤wi™ty. Najbardziej znamiennie
ujå∆ istot™ Trøjcy Przenaj∂wi™tszej Ewangelista Mateusz
(28,19). Nie wyst™pujåce w Biblii poj™cie trøjca (∆ac. trini-
tas) jest pøΩniejszå prøbå okre∂lenia tajemnicy Boga jednym
terminem.

W Jezusie Bøg sta∆ si™ cz∆owiekiem: „S∆owo sta∆o si™ cia-
∆em.” (J 1,14). Bøg sta∆ si™ widzialny, s∆yszalny – mo†na
by∆o Go dotykaç (1 J 1,1) – i wiarygodny (J 6,69). Bøg
pos∆a∆ do nas Pana Jezusa i „Jego to ustanowi∆ Bøg narz™-
dziem przeb∆agania przez wiar™ mocå jego krwi.” (Rz 3,25).
W ten sposøb przyporzådkowana zosta∆a Jezusowi szczegøl-
na funkcja wobec nas. Tylko wøwczas posiadamy zbawczå
wiar™, je†eli wierzymy w Jezusa Chrystusa. Poszed∆ dla nas
na ∂mierç krzy†owå, odpu∂ci∆ nam nasze winy, drogo odku-
pi∆ nasze grzechy (1 P 1,18) i dlatego musimy go wezwaç,
by nas uratowa∆ (Rz 10,13). Poprzez Jezusa mamy dost™p do
Boga Ojca (J 14,6) i jako dzieci wolno nam powiedzieç
„Abba, Ojcze! (Rz. 8,15). Jezus jest Synem Boga, røwny
Mu Istotå: „Ja i Ojciec jedno jeste∂my” (J 10,30), dlatego te†
møg∆ powiedzieç: „Kto mnie widzia∆, widzia∆ Ojca” (J 14,9).
Tomasz wyznaje w obliczu Zmartwychwsta∆ego „Pan møj i
Bøg møj” (J 20,28). Boskie pochodzenie Jezusa i Jego
to†samo∂ç z Bogiem wyra†a si™ nast™pujåcymi wspølnymi
tytu∆ami i dzia∆aniem: Stwørca (Iz 40,28 →J 1,3), ¤wiat∆o∂ç
(Iz 60,19-20 →J 8,12), Pasterz (Ps 23,1 →J 10,11), Pierw-
szy i Ostatni (Iz 41,4 →Ap 1,17), Odpuszczenie Grzechøw
(Jr 31,34 → Mr 2,5), Stwørca Anio∆øw (Ps 148,5 → Kol
1,16), Uwielbiany przez Anio∆øw (Ps. 148,2 → Hbr 1,6).
Jedno∂ç istoty Boga i Jezusa potwierdza røwnie† List do
Filipian 2,6. Wcielajåc si™ w cz∆owieka, przyjå∆ Jezus postaç
poddaµczå, stajåc si™ w pe∆ni zale†ny i pos∆uszny Swemu
Ojcu. Przyjmujåc postaç cz∆owieka, Jezus da∆ nam poznaç
stopieµ zale†no∂ci pomi™dzy Ojcem a Synem. Tak jak m™†-
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czyzna jest g∆owå kobiety, tak Bøg jest g∆owå Jezusa (1 Kor
11,3). Jezus siedzi jednak po prawicy Boga i jest odbiciem
Jego Istoty (Hbr 1,3). Bøg Ojciec da∆ Swojemu Synowi ca∆å
w∆adz™ na niebie i na ziemi (Mt 28,18), røwnie† såd przeka-
za∆ Jezusowi (J 5,22), gdy† odda∆ mu wszystko pod Jego
panowanie (1 Kor 15,27). Ostateczny wniosek brzmi: „A
gdy ju† wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn
zostanie poddany Temu, ktøry Synowi podda∆ wszystko, aby
Bøg by∆ wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28).

Ducha ¤wi™tego znamy røwnie† jako osob™ boskå, jednak
w innej funkcji ni† Syn Bo†y. Duch ¤wi™ty jest naszym
pocieszycielem (J 14,26) i obroµcå, pozwala nam poznaç
prawdy Biblii (J 14,17), wstawia si™ za nami u Boga w mod-
litwie (Rz 8,26), bez niego nie jeste∂my w stanie rozpoznaç
Jezusa jako naszego Pana i Wybawiciela (1 Kor 12,3).

Modlitwa: Jezus nauczy∆ swoich uczniøw, a tym samym nas,
modlitwy do Ojca (Mt 6,9-13). Kiedy za∂ Aposto∆ Jan, prze-
ra†ony w∆adzå Anio∆a, upad∆ mu do støp, chcåc oddaç mu
pok∆on, wys∆annik Boga zdecydowanie go powstrzyma∆:
„Bacz, by∂ tego nie czyni∆, bo jestem wspø∆s∆ugå twoim i
braci twoich, prorokøw, i tych, ktørzy strzegå s∆øw tej
ksi™gi. Bogu samemu oddaj pok∆on!” (Dz 22,9). W ten
sposøb modlitwa do Jezusa Chrystusa jest nie tylko mo†-
liwa, ale od momentu Jego przyj∂cia na ∂wiat, sta∆a si™ zale-
ceniem. On sam powiedzia∆ do swoich uczniøw: „Do tej
pory o nic nie prosili∂cie w imi™ moje.” (J 16,24) oraz „O
cokolwiek prosiç Mnie b™dziecie w imi™ moje, Ja to spe∆-
ni™.” (J 14,14). List do Kolosan 3,17 ujmuje wszystkie nasze
s∆owa i uczynki, a tym samym naszå modlitw™ do Jezusa
Chrystusa; „I wszystko, cokolwiek dzia∆acie s∆owem lub
czynem, wszystko [czyµcie] w imi™ Pana Jezusa, dzi™kujåc
Bogu Ojcu przez Niego.” Jezus jest jedynym po∂rednikiem
pomi™dzy Bogiem a cz∆owiekiem (1 Tm 2,5) i dlatego
mo†emy si™ do niego zwracaç w modlitwie. Pierwszy m™-
czennik, Szczepan, ukazany jest nam jako cz∆owiek „pe∆en
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Ducha ¤wi™tego” (Dz 5,55). Przekazano nam jego modlitw™
do Jezusa Chrystusa: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego.”
(Dz 7,59). Røwnie† za †ycia Jezusa na ziemi modlono si™ do
Niego, a On to akceptowa∆: tr™dowaty (Mt 8,2), niewidomy
(J 9,38), jak røwnie† jego uczniowie (Mt 14,33) oddawali
mu pok∆on. Wed∆ug Biblii jest to wyraz najwi™kszego uwiel-
bienia i ho∆du. Na temat modlitwy do Ducha ¤wi™tego (np.
ko∂cielna pie∂µ Marcina Lutra „Pro∂my teraz Ducha ¤wi™-
tego o prawdziwå wiar™...”) nie znajdujemy natomiast w
Biblii †adnej wskazøwki.
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2. PYTANIA O BIBLI‰ (PP)

Nast™pny kompleks pytaµ, w ktørych porusza si™ sprawy
wa†no∂ci i mocy obowiåzujåcej Biblii, posiada dla nas
podstawowe znaczenie. Dlatego omøwi™ w tym rozdziale
tylko cztery pytania i, odpowiednio do rangi tego zagadnie-
nia, za∆åcz™ bardzo obszerny dodatek.

PP1: Biblia spisana zosta∆a przez ludzi i dlatego trzeba od-
bieraç wszystkie zawarte w niej tre∂ci relatywnie. Dlaczego
zatem twierdzi Pan, †e Biblia pochodzi od Boga, i †e wszyst-
ko w niej jest prawdå?

OP1: Pytanie o biblijnå prawd™ chcemy omøwiç na przy-
k∆adzie, ktøry ma t™ przewag™ nad innymi, †e mo†na go opi-
saç matematycznie. Biblia posiada 6408 wierszy tekstu
proroczych zapowiedzi. Z tej liczby spe∆ni∆o si™ ju† 3268
proroctw. Reszta dotyczy zdarzeµ przysz∆ych. ˝adne zdarze-
nie nie mia∆o innego przebiegu ni† zapowiedziany. Czego∂
takiego nie znajdziemy w †adnej innej ksiå†ce historii ∂wia-
ta. Mamy tu przed sobå – dajåcy si™ røwnie† wyraziç mate-
matycznie – bezprzyk∆adny ∆adunek prawdy. Chcieliby∂my
zatem postawiç pytanie, czy mo†liwe jest, †e przypadkowo
spe∆ni∆o si™ tak du†o przepowiedni, tzn. czy tyle mog∆o si™
zdarzyç bez wyraΩnej interwencji Boga. Pos∆u†ymy si™ tu
rachunkiem prawdopodobieµstwa. W zastosowanym mode-
lu liczenia nie uwzgl™dnimy faktu, †e nieraz wiele wierszy
tekstu opisuje jednå przepowiedni™, a innym razem jeden
wiersz zawiera ich kilka. Røwnie† przepowiednia opisana
kilkakrotnie wchodzi do rachunku tylko jeden raz. To upro-
szczenie modelu matematycznego wyrøwnuje si™ w zasad-
niczy sposøb w rachunku prawdopodobieµstwa.

Je†eli za∆o†y si™ bardzo du†e prawdopodobieµstwo spe∆nie-
nia si™ przepowiedni w wielko∂ci p = 0,5, wøwczas ∆åczne
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prawdopodobieµstwo w wszystkich 3268 spe∆nionych prze-
powiedni mo†na matematycznie dok∆adnie obliczyç. Wyno-
si ono w = 2-3268 co daje 1,714 · 10-984. Wszystkie spe∆nione
przepowiednie så tego rodzaju, †e mo†na by im matematy-
cznie przypisaç prawdopodobieµstwo rz™du od 1 : 1000 do 1
do wielu milionøw. A zatem wyznaczenie prawdopodobieµ-
stwa w stosunku 1 : 2 (=0,5) ustawia nas po absolutnie pew-
nej stronie. Dla porøwnania innych liczb z warto∂ciå w
pos∆u†ymy si™ pewnymi wymy∂lonymi systemami gier licz-
bowych. Je†eli prawdopodobieµstwo trafienia szøstki w
Toto-Lotku „6 z 49” – tzn. z 49. pøl z kolejnymi liczbami –
wynosi 1 : 14 milionøw, to postawmy sobie nast™pujåce
pytanie: Ile pøl musia∆by zawieraç kupon Toto-Lotka, by
uzyskaç na nim røwnie† 6 trafieµ z prawdopodobieµstwem,
z jakim spe∆ni∆o si™ owe 3268 przepowiedni Prorokøw cyto-
wanych w Biblii? Jak to oceniacie?

a) powierzchnia sto∆u pingpongowego?
Na powierzchni A = 1,525 · 2,74 m2 = 4,1785 m2 mie∂ci
si™ L = 167140 pøl o wielko∂ci pola, jakie zakre∂lacie,
wype∆niajåc normalny kupon Toto-Lotka. 

b) powierzchnia boiska pi∆karskiego? 
Na powierzchni A = 7350 m2 mie∂ci si™ L = 459 375 000
takich pojedynczych pøl.

c) albo nawet powierzchnia ca∆ej kuli ziemskiej?
Na powierzchni A = 510 mil. km2 mie∂ci si™ L =
31,3653 · 1018 pøl Toto-Lotka, przy czym 1018 oznacza
jeden trylion lub milion biliardøw. 

Je†eli teraz policzymy prawdopodobieµstwo, †e spo∂rød L
pøl oznaczonych kolejnymi liczbami wytypujemy 6 praw-
dziwych, wøwczas otrzymamy dla powy†ej przytoczonych
przyk∆adøw nast™pujåce warto∂ci:

a) w = 1 : 0,4 · 1030 (lub 2,5 · 10-30)
b) w = 1 : 1,3 · 1049 (lub 7,69 · 10-50)
c) w = 1 : 1,3 · 10114 (lub 7,69 · 10-115)
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Na podstawie obliczonych liczb w widzimy wyraΩnie, †e
porøwnania a) do c) nie så wystarczajåce. Matematyczne
wyliczenie liczby pøl jest wprost zdumiewajåce. Dla uzmys-
∆owienia sobie tej wielko∂ci musimy zliczyç wszystkie
atomy ca∆ego wszech∂wiata, przy czym liczba 1080 ju† nie
wystarcza. Jest to 1. z 80 zerami albo liczba 10 miliardøw
pomno†ona przez siebie osiem razy. Na tak wyliczonej trans-
astronomicznej liczbie pøl tego gigantycznego kuponu Toto-
Lotka w wielko∂ci 2,74 x 10164 dochodzimy do jeszcze jed-
nego, przekraczajåcego nasze wyobra†enia, porøwnania:
wyobraΩmy sobie tyle wszech∂wiatøw ile atomøw zawiera
nasz wszech∂wiat, a wtedy ∆åczna liczba wszystkich atomøw
b™dzie jeszcze 27400 razy mniejsza od liczby, jakå musia∆by
posiadaç øw kupon gry liczbowej.

Po tych przeprowadzonych obliczeniach i eksperymentach
my∂lowych mo†emy wyciågnåç tylko jeden wniosek: biblijne
proroctwa majå boskå natur™, nie mogå w †adnym przypadku
pochodziç od ludzi. Tak te† prowadzå nas owe obliczenia do
wniosku, †e Jezus w swojej znanej modlitwie do Boga Ojca
(cz™sto b∆™dnie okre∂lanej jako arcykap∆aµska modlitwa
Chrystusa, jakkolwiek nie chodzi tu o arcykap∆anskå s∆u†b™,
tj. pokut™ za grzechy) sprowadza wszystko do jednej bardzo
skromnej formu∆y: „S∆owo Twoje jest prawdå” (J 17,17). Bib-
lia nie mo†e pochodziç od ludzi, gdy† „Wszelkie Pismo, od
Boga natchnione” (Tm 3,16). Bøg pos∆u†y∆ si™ wybranymi
ludΩmi, ktørym przekaza∆, wa†ne dla nas, informacje, by ci z
kolei, nie wy∆åczajåc swojej osoby, swojej istoty, swoich
uczuç, spisali je dla nas. Dalsze obja∂nienia do tego pytania
zawarte så w trzech podrozdzia∆ach w Dodatku pt.”Uwagi do
Biblii”: I.1 Co do pochodzenia Biblii; I.2 Co do zawarto∂ci
prawdy w Biblii; I.3 Co do sprawdzalno∂ci biblijnej prawdy.

PP2: Jak mog™ sprawdziç, czy Biblia zawiera prawd™?

OP2: To, czy matematycznie opisany przebieg fizycznego
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procesu, albo te† opisana reakcja chemiczna, przebiegnie w
∂ci∂le zdefiniowanych warunkach, nie mo†na rozstrzygnåç
w dyskusji lecz tylko w kontrolowanym eksperymencie. W
przeciwieµstwie do innych pism ideologicznych lub religij-
nych, Biblia sama wskazuje metody, przy pomocy ktørych
mo†na, drogå eksperymentu, sprawdziç jej prawdziwo∂ç.
Je†eli kto∂ pyta nie tylko filozoficznie, lecz chce si™ røwnie†
przekonaç, zaproszony jest do eksperymentu, za ktøry r™czy
sam Bøg:

„Niech ta Ksi™ga Prawa b™dzie zawsze na twych ustach:
rozwa†aj jå w dzieµ i w nocy, aby∂ ∂ci∂le spe∆nia∆ wszyst-
ko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci
si™ i oka†e si™ twoja roztropno∂ç.” (Joz 1,8).

Eksperyment ten sk∆ada si™ z czåstkowych krokøw:

1. Poznanie opisu eksperymentu: Na poczåtku chodzi o to,
by poprzez intensywne czytanie zapoznaç si™ z tre∂ciå Biblii.
2. Przeprowadzenie eksperymentu: W dalszym kroku nale-
†y wprowadziç w czyn wszystkie wskazania Biblii.
3. Sprawdzenie wynikøw eksperymentu: Wszyscy ludzie
†yczå sobie udanego †ycia w ma∆†eµstwie i rodzinie, w
zawodzie i poza pracå. Potwierdzajå to pytania do rø†nych
doradcøw piszåcych w kolorowej prasie. Absolutnej recepty
na sukces nie otrzymamy jednak ani od psychologa w porad-
ni †ycia ma∆†eµskiego, ani od ekspertøw gospodarczych czy
politycznych. Jedynie Biblia obiecuje, w okre∂lonych wy†ej
warunkach, sukces i mådre dzia∆anie.

Ka†dy, kto øw eksperyment przeprowadzi, dojdzie do pozy-
tywnego wyniku. Nie ponosimy †adnej straty albo ryzyka,
czyli nie tracimy †adnego wk∆adu, jak np. w Toto-Lotku, nie
ryzykujemy utratå odsetek, jak w przypadku otrzymania
kredytu. Kto odwa†y si™ †yç z Bibliå, ma do czynienia z
Bogiem i mo†e liczyç na du†e zyski. (Dalsze mo†liwo∂ci
sprawdzenia prawdy w Biblii zawarte så w Dodatku pt.
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„Uwagi do Biblii”, cz.I.2 Co do zawarto∂ci prawdy w
Biblii.)

PP3: Co jest w Biblii innego, ni† w innych, dawnych dzie-
∆ach literatury ∂wiatowej?

OP3: Biblia rø†ni si™ od innych, dawnych dzie∆, opisujåcych
histori™ ∂wiata, pod wieloma wzgl™dami. Biblia jest utwo-
rem jedynym w swoim rodzaju i nieporøwnywalnym.

1. Pomimo, i† powstawa∆a na przestrzeni ponad tysiåca lat,
wykazuje zdumiewajåcå ciåg∆o∂ç. Biblia pisana by∆a w okre-
sie obejmujåcym ponad 1500. lat, przez oko∆o 45 autorøw
rø†nego pochodzenia i zawodøw. Do nich nale†y np. absol-
went uniwersytetu Moj†esz, g∆øwnodowodzåcy wojskami
Jozue, premier rzådu Daniel, podczaszy Nehemiasz, krøl
Dawid, pasterz Amos, rybak Piotr, celnik Mateusz, lekarz
ˆukasz, nawrøcony prze∂ladowca chrze∂cijan Pawe∆. Posz-
czegølne cz™∂ci Biblii powsta∆y w rø†nych, m. in. w niezwy-
czajnych, miejscach: na pustyni (Moj†esz), w wi™zieniu
(Jeremiasz), w pa∆acu (Daniel), w czasie podrø†y (ˆukasz),
na wygnaniu (Jan), w najrø†niejszym stanie duchowym
autorøw, w rado∂ci i mi∆o∂ci, w strachu i k∆opotach, w niesz-
cz™∂ciu i zwåtpieniu. Pomimo ogromnej rø†nicy czasu (w
odniesieniu do okresu jej powstawania), wynoszåcej 60
generacji, jak te† przynale†no∂ci autorøw do wielu rø†nych
warstw spo∆ecznych, Biblia zawiera jednolitå, bardzo sub-
telnie zaz™biajåcå si™ tematyk™. Pisarze poruszajå setki
tematøw w zastanawiajåcej harmonii i kontynuacji. Gdyby
ludzie z rø†nych epok i o tak rø†nych strukturach osobo-
wo∂ciowych opracowali taki szeroki wahlarz zagadnieµ bez
wyraΩnej interwencji Boga, nie mog∆oby powstaç, wiemy to
z do∂wiadczenia, †adne jednolite dzie∆o. Szczegølnie nauka
o Bogu i historia zbawienia ludzko∂ci prowadzå jak szlak
przez ca∆å Bibli™.
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2. Biblia zawiera tak bogatå palet™ gatunkøw literackich,
jak †adna inna ksiå†ka (patrz T58 w Dodatku, cz. I). Brak
natomiast w Biblii tekstøw tego rodzaju, jak ba∂nie, legendy
czy sagi, tzn. takich, ktøre nie muszå byç no∂nikiem prawdy.
Røwnie† nie spotyka si™ przesadno∂ci lub przeciwnie,
przedstawiania rzeczy w sposøb lekcewa†åcy, jak to znamy
z satyry, bohaterskich opowie∂ci, uszczypliwych komenta-
rzy czy komedii.

3. Bibli™ cechuje godna uwagi wszechstronno∂ç. Jest bo-
wiem jednocze∂nie ksiå†kå o wierze, prawie i historii. Prze-
kazuje nam podstawy wielu dziedzin nauki i zawiera tysiåce
regu∆ post™powania w rø†nych sytuacjach. Jest najlepszym
poradnikiem ma∆†eµskim i opisuje, jak mamy zachowywaç
si™ w stosunku do rodzicøw i dzieci, przyjaciø∆ i wrogøw,
såsiadøw i krewnych, wobec go∂ci, wobec gospodarzy, czy
te† wobec wspø∆wierzåcych (dok∆adniej w P˝3). Biblia
opowiada o przysz∆o∂ci ∂wiata i wszelkiego †ycia, møwi o
istocie ∂mierci i koµcu tego ∂wiata. Ukazuje nam Istot™
Boga – Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz dzia∆anie
Ducha ¤wi™tego.

4. Biblia jest jedynå ksiå†kå z ca∆kowicie pewnymi przepo-
wiedniami. Te za∂ så pochodzenia boskiego(1 Sm 9,9; 2 Sm
24,11; 2 P 1,20-21), ståd nie znajdziemy ich w †adnym
innym dziele historii ∂wiata (røwnie† brak ich w Koranie
czy te† w zapiskach francuskiego okultysty Nostradamusa).
Czas, jaki up∆ynå∆ od momentu spisania do momentu spe∆-
nienia si™ proroctw, jest za∂ tak wielki, †e nawet najwi™ksi
krytycy nie mogli pos∆u†yç si™ argumentem, †e zapisano je
po zaj∂ciu zdarzeµ.

5. Ramy czasowe Biblii nie majå sobie røwnych. Biblia obej-
muje w swoich wypowiedziach okres od Poczåtku fizycznej
osi czasu (stworzenie ∂wiata) a† do punktu Koµca (Ap 10,6).
˝adna inna ksiå†ka nie przekazuje czego∂ pewnego o
poczåtku czasu, ani te† opisuje wydarzeµ zwiåzanych z koµ-
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cem osi czasu. Ponadto møwi Biblia o wieczno∂ci, tej rze-
czywisto∂ci, w ktørej nasze ograniczone prawa up∆ywu
czasu nie bæedå ju† obowiåzywaç.

6. ˝adna wypowiedΩ zawarta w Biblii nie okaza∆a si™ fa∆szy-
wa. Nigdy jeszcze nie musiano korygowaç twierdzeµ Biblii
na skutek wynikøw uzyskanych w badaniach naukowych.
Wprost przeciwnie, istnieje wiele dowodøw na to, †e opisy
naukowe, zawarte w Biblii, znalaz∆y naukowe potwier-
dzenie wiele setek lat po ich zapisaniu (np. liczba gwiazd,
kszta∆t ziemi).

7. ˝adna inna ksiå†ka nie opisuje cz∆owieka tak realistycz-
nie, jak czyni to Biblia. Zupe∆nie brak komediowych prze-
sadno∂ci, retuszowanych biografii, czy te† gloryfikowanego
bohaterstwa, ktøre by ukrywa∆y, lub przes∆ania∆y, negatywne
cechy ludzi. Ståd Biblia nie przemilcza grzechøw patriar-
chøw (Rdz 12,11-13), cudzo∆østwa Dawida (2 Sm 11), czy
te† sporøw w gminach (1 Kor 1,11; 2 Kor 2,1-4).

8. Jak †adna inna ksiå†ka, opisuje Biblia przysz∆e zjawiska,
ktørych przy øwczesnym stanie wiedzy nie møg∆ pojåç
†aden cz∆owiek (np. laboratoria kosmiczne, stacje orbitalne:
Ob 4) i obejmuje w swoich naukach sytuacje, ktøre mia∆y
miejsce wiele setek lat pøΩniej (np. narkomania: 2 Kor 
6,16-17; technologia genowa: patrz P˝10).

Ju† te osiem omøwionych cech szczegølnych wskazuje na
Bibli™, jako na ksiå†k™, z ktørå nawet w przybli†eniu nie
mo†na porøwnywaç innej. Historyk Philip Schaff pisze o
wyjåtkowo∂ci Pisma ¤wi™tego i o Tym, o ktørym Biblia
møwi, bardzo trafnie:

„Øw Jezus z Nazaretu pokona∆ bez pieni™dzy i bez broni
wi™cej milionøw ludzi ni† Aleksander, Cezar, Mahomet i
Napoleon; bez nauki i erudycji wyja∂ni∆ wiele wi™cej
spraw boskich i ludzkich, ni† uczynili to wszyscy uczeni i
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filozofowie razem; bez sztuki retoryki wypowiada∆ s∆owa
†ycia, jak nie czyni∆ tego nikt dotåd i odtåd nie czyni∆,
osiågajåc skutki, jakich nie osiågnå∆ †aden møwca lub
poeta. Nie napisawszy sam ani jednej linijki, uruchomi∆
wi™cej piør i jednocze∂nie dostarczy∆ wi™cej materia∆u do
kazaµ, møw, dyskusji, dzie∆ naukowych, dzie∆ sztuki i
pie∂ni pochwalnych, ni† ca∆a armia wielkich m™†øw
∂wiata staro†ytnego i czasøw nowo†ytnych” (J. McDo-
well: Bibel im Test, s. 54).

Je†eli nawet znamy dok∆adnå liczb™ s∆øw i liter jakie
zawiera Biblia (np. angielska King James Version: 783 137
s∆øw i 3 566 489 liter), to obfito∂ç zawartych w niej my∂li
jest niezliczalna. ˝adne †ycie ludzkie nie jest w stanie
udΩwignåç ci™†aru tej skarbnicy my∂li (Ps 119,162). Dlatego
mo†emy Bibli™, t™ jednorazowå ksiå†k™, dowolnie wiele
razy czytaç, nie obawiajåc si™, †e stanie si™ dla nas nudna.
Ka†de czytanie wzbudzi w nas nowe drogi my∂lowe i nowe
powiåzania z innymi tekstami. Dochodzimy do wa†nego
wniosku koµcowego: Biblia jest jedynå boskå ksiå†kå. Bøg
por™cza i autoryzuje zawartå w niej prawd™. (Ps 119,160;
J 17,17).

PP4: Czy dzisiaj istniejå jeszcze inne przes∆ania, jako uzu-
pe∆nienie Biblii? Czy† Bøg nie jest wi™kszy od Pisma ¤wi™-
tego, by bezpo∂rednio do kogo∂ przemøwiç?

OP4: Musimy wyraΩnie rozrø†niç dwa sposoby przema-
wiania Boga: mowa do wszystkich ludzi poprzez obowiåzu-
jåcå wszystkich jednakowo Bibli™ oraz indywidualne prze-
wodnictwo Boga w †yciu jednostki.

1. Uzupe∆nienia do Biblii? Røwnolegle do pisania Biblii
przez powo∆anych i autoryzowanych przez Boga M™†øw
(np. Jr 1,5; Ga 1,12) wyståpili røwnie† inni, fa∆szywi
Prorocy z w∆asnymi misjami. Na poruszajåce røwnie† nas
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pytanie: „Po czym poznamy s∆owo, ktørego Pan nie wypo-
wiedzia∆?” (Pwt 18,21), Bøg sam dostarcza nam rozstrzyga-
jåce kryterium do sprawdzenia prawdy:

„Gdy prorok powie co∂ w imieniu Jahwe, a s∆owo jego
b™dzie bez skutku i nie spe∆ni si™ [znaczy to, †e] tego
Jahwe nie møwi∆, lecz w pysze swej powiedzia∆ to sam
prorok „(Pwt 18,22).

Røwnie† w Kazaniu na Gørze ostrzega nas Jezus przed fa∆-
szywymi prorokami i wskazuje nam sposoby ich identyfi-
kacji:

„Strze†cie si™ fa∆szywych prorokøw, ktørzy przychodzå
do was w owczej skørze, a wewnåtrz så drapie†nymi wil-
kami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera si™ wino-
grona z cierni albo z ostu figi?” (Mt 7,15-17).

Aposto∆ Jan wskazuje nie mniej zdecydowanie na owo nie-
bezpieczeµstwo: „Wielu bowiem pojawi∆o si™ na ∂wiecie
zwodzicieli... Ka†dy, kto wybiega zbytnio naprzød... ten nie
ma Boga.” (2 J 7+9).

Jedynie Biblia objawiona jest przez Boga. W koµcu prze-
møwi∆ Bøg poprzez swego Syna (Hbr 1,1), i †adnych innych
objawieµ ju† nie b™dzie (Ap 22,18). Do tych s∆øw Pisma
¤wi™tego nie mo†na niczego wi™cej dodaç. Ju† ∂w. Piotr
ostrzega w swoim czasie przed „zgubnymi” heretykami 
(2 P 2,1), ktørzy w∆asnymi naukami prowadzå ludzi na
pot™pienie. Uzupe∆nienia i wypaczenia Biblii przez Jøzefa
Smitha (Buch Mormon der Mormonen), Jakuba Lorbeera
(Freunde der Neuoffenbarung), H.T. Russela (Jehovas Zeu-
gen), J.G. Bischoffa (Neuapostolische), M. Baker Eddy
(Christliche Wissenschaft) oraz inne, nie så pos∆aniem Boga,
a tylko †a∆osnymi ba∆amuctwami fa∆szywych nauczycieli i
zwodzicieli. Bøg nie daje nam †adnych nowych objawieµ,
jedynie na nowo na∂wietla nam to, co ju† powiedzia∆ w
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Starym i Nowym Testamencie. W ten sposøb Biblia pozo-
staje jedynym Ωrød∆em informacji i jedynå miarå, ktørå mo†-
na wszystko sprawdziç. Røwnie† cytaty wspø∆czesnych ze
wst™pnå formu∆å: „Pan mi powiedzia∆...” wymagajå, w ∂wiet-
le powy†szych stwierdzeµ, bardzo ostrego sprawdzenia.

2. Indywidualne przewodnictwo Boga: Cz™sto †yczyliby∂-
my sobie bezpo∂redniego S∆owa Bo†ego w konkretnej
sytuacji. Bøg møg∆by to uczyniç, ale to nie jest Jego metoda.
Marcin Luter, John Wesley, Hudson Taylor czy te† Billy
Graham byli, bådΩ så, znaczåcymi ludΩmi Boga i czynili co∂
wyjåtkowego. Powo∆ywali si™ na S∆owo Bo†e i czerpali z
niego impulsy do swego b∆ogos∆awionego oddzia∆ywania.
Nasza modlitwa „Naucz mnie, Jahwe, Twej drogi” (Ps
86,11) prosi Boga o ingerencj™ w nasze †ycie. Mo†na tego
do∂wiadczyç i jest to rozpoznawalne jednoznacznie dopiero
potem jako oddzia∆ywanie Boga, ale dzieje si™ bezg∆o∂nie,
bez s∆yszalnego g∆osu Boga.
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3. PYTANIA DOTYCZÅCE STWO-
RZENIA, NAUKI I WIARY (PS)

PS1: Czy istnieje jaka∂ forma przej∂ciowa pomi™dzy materiå
nieo†ywionå a †ywym organizmem?

OS1: Dawne, wyraΩne rozrgraniczenie chemii nieorganicz-
nej od chemii organicznej mia∆o bardzo powa†nå przyczyn™:
w wolnej przyrodzie organiczne zwiåzki tworzå si™ jedynie
pod wp∆ywem aktywno∂ci organizmøw †ywych. Wraz ze
∂mierciå organizmu przebiega proces przeciwny: zwiåzki
organiczne rozpadajå si™ na podstawowe czåstki nieorga-
niczne. Od czasu, kiedy chemikowi F. Wöhlerowi uda∆o si™
w 1928 roku otrzymaç, drogå syntezy, z siarczanu amonu i
cyjanku potasu, materi™ organicznå – mocznik, podstawa
tego podzia∆u przesta∆a istnieç. Dzia∆ajåc celowo i planowo
jeste∂my dzi∂ w stanie tworzyç wiele zwiåzkøw organicz-
nych. Za∆o†eniem jest jednak znajomo∂ç chemii i odpowied-
nia technika post™powania, czyli krøtko: w∆åczenie ducha.
Je†eli obserwujemy organizmy †ywe na poziomie fizyko-
chemicznym, mo†emy stwierdziç, †e w ro∂linach, zwie-
rz™tach i u cz∆owieka nie znajdujemy bynajmniej takich
procesøw, ktøre by by∆y sprzeczne z procesami chemiczny-
mi i fizycznymi, obserwowanymi poza materiå o†ywionå.
Tu røwnie† obowiåzujå znane prawa natury. Pomi™dzy
materiå nieo†ywionå a materiå organicznå nie ma zatem na
tym poziomie †adnej zasadniczej rø†nicy. Neodarwinistycz-
ny poglåd, †e pierwsze organizmy †ywe powsta∆y w atmo-
sferycznej prazupie, wychodzi poza to poznanie, twierdzåc,
i† istnieje wzgl™dnie g∆adkie i bezproblemowe przej∂cie od
materii nieo†ywionej do organizmøw †ywych. Jednak †ywy
organizm nie mo†e byç uto†samiany z materiå w †ywej
istocie. Organizm jako ca∆o∂ç nie b™dzie odpowiednio zro-
zumiany, je†eli b™dziemy obserwowaç i obja∂niaç funkcjo-
nowanie jego izolowanych cz™∂ci. Organizmy posiadajå bo-
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wiem, jako wa†ny dodatek, informacj™, øw duchowy wy-
miar, ktørego materia nie jest zdolna sama stworzyç. Infor-
macja jest odpowiedzialna za to, †e ka†da istota †ywa då†y
wyraΩnie do okre∂lonej postaci, a ponadto mo†e si™ rozm-
na†aç. W materii nieo†ywionej owa zasada (rozmna†anie si™
na podstawie zakodowanej informacji) nie wyst™puje. Infor-
macja jest zatem podstawowym kryterium, pozwalajåcym
odrø†niç materi™ o†ywionå od nieo†ywionej. Podobnie
przyjmowanie indywidualnej postaci – w przeciwieµstwie
do procesu krystalizacji – nie ma nic wspølnego z fizyko-
chemicznymi prawami tworzenia struktur. W zjawisku,
ktøre okre∂lamy jako †ycie, chodzi o jako∂ç, ktøra le†y dale-
ko od chemii i fizyki. W∆a∂nie tzw. eksperymenty ewolu-
cyjne, ktøre majå potwierdziç, †e powstanie †ycia jest
zjawiskiem czysto fizyko-chemicznym, potwierdzajå nasz
poglåd: Informacja nie mo†e powstaç w eksperymencie
fizyko-chemicznym!

- W cz™sto cytowanych do∂wiadczeniach Millera uzyska-
no, drogå syntezy, kilka aminokwasøw – podstawowych
zwiåzkøw budowy bia∆ek; Informacja nie powsta∆a jed-
nak w ten sposøb. Wobec tego te w∆a∂nie do∂wiadczenia
le†å poza tym, co mo†na by nazwaç eksperymentem
ewolucyjnym.

- Tzw. hypercykl zaprojektowany przez M. Eigena jest czy-
stym do∂wiadczeniem my∂lowym, bez potwierdzenia
eksperymentalnego. Przy pomocy tzw. „maszyn ewo-
lucyjnych” chce Eigen w∆åczyç ewolucj™ w sfer™ zjawisk,
w zakresie ktørych mo†na eksperymentowaç. Dla czaso-
pisma „Bild der Wissenschaft” (Zeszyt 8, 1988, s. 72)
Eigen powiedzia∆: „W jednej z naszych maszyn pozwoli-
li∂my rozwinåç si™ wirusom bakteryjnym. Projekt ten
zakoµczy∆ si™ sukcesem. Zaledwie po trzech dniach uda∆o
nam si™ wyodr™bniç pewne mutanty, ktøre wykazywa∆y
odpowiedniå odporno∂ç. Przyk∆ad ten ∂wiadczy o tym, †e
w laboratorium mo†na odtworzyç warunki ewolucji”.
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Takie wypowiedzi wzbudzajå odczucie, jakoby ekspery-
ment si™ uda∆. W rzeczywisto∂ci eksperymenty wypro-
wadzono od istot †ywych. Røwnie† tu nie powsta∆a jaka∂
nowa informacja, a prøbowano jedynie z informacjami
ju† istniejåcymi. Do∂wiadczenia te oczywi∂cie nie po-
wiedzia∆y niczego na temat powstawania informacji.

Chodzi o zapami™tanie wa†nego faktu: Do dzisiaj nie
uda∆o si™ w †adnym laboratorium ∂wiata „stworzyç” †ywego
organizmu z materii nieo†ywionej. Jest to tym bardziej godne
uwagi, gdy† biotechnika rozwin™∆a bogate mo†liwo∂ci ma-
nipulacji †ywym organizmem. Znamienne jest tak†e to, †e
materia∆em wyj∂ciowym w do∂wiadczeniach biotechnicz-
nych jest zawsze organizm †ywy. Nim prøbuje si™ mani-
pulowaç. Jest faktem oczywistym, †e przepa∂ç pomi™dzy
procesami chemotechnicznymi a biotechnikå jest nie do
pokonania. Je†eli jednak kiedy∂, po wielu trudach prac bada-
wczych, przy zastosowaniu wszelkiej wiedzy, uda si™ o†ywiç
materi™ nieorganicznå, udowodni si™ tym, †e †ycie mo†liwe
jest tylko przy udziale ducha w akcie stworzenia.

PS2: Jaki jest wiek ziemi, jak stary jest wszech∂wiat? Ist-
nieje jaka∂ naukowa metoda dla okre∂lenia wieku ziemi? Co
sådzi Pan o stosowaniu metody C14?

OS2: Dotåd nie jest znana †adna fizyczna metoda, przy
pomocy ktørej mo†na by okre∂liç wiek ziemi. Dlaczego nie?
W przyrodzie nie istnieje taki zegar (w sensie zjawiska
wskazujåcego up∆yw czasu), ktøry zosta∆by uruchomiony w
momencie stworzenia ∂wiata. Na pierwszy rzut oka møg∆by
wchodziç w gr™ radioaktywny rozpad pierwiastkøw promie-
niotwørczych. Ka†dy izotop promieniotwørczy jakiego∂
pierwiastka posiada charakterystyczny dla siebie okres
po∆owicznego rozpadu. Jest to czas T, po up∆ywie ktørego
pozostaje tylko po∆owa z poczåtkowej liczby atomøw
promieniotwørczych. Z liczby 320 rodzajøw izotopøw
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wyst™pujåcych w przyrodzie, ponad 40 jest naturalnie pro-
mieniotwørczych. Ten radioaktywny efekt wykorzystuje si™
w∆a∂nie przy ustalaniu wieku ziemi lub rø†nych znalezisk
metodå radiometrycznå. Dokonuje si™ rozrø†nienia pomi™-
dzy zegarami mierzåcymi d∆ugie okresy

w szeregu uran/tor-o∆øw: T = 4,47·109 lat dla uranu-238
(238U)
w szeregu potas/argon: T = 1,31·109 lat dla potasu-40
(40K)
w szeregu rubid/stront: T = 48,8·109 lat dla rubidu-87
(87Rb),

a zegarem mierzåcym krøtkie okresy tj. 14C (wymawiaj 
C-14), gdzie okres T = 5730 lat. 

Opracowujåc matematycznie owe fizyczne procesy rozpadu
po∆owicznego, dysponujemy niestety zawsze jednym røw-
naniem mniej ni† liczba niewiadomych. Taki system røwnaµ
jest jednak z zasady nierozwiåzywalny. Nie znamy bowiem
ilo∂ci wyj∂ciowej materia∆u promieniotwørczego w momen-
cie powstania ziemi. W tym przypadku stosuje si™ jeszcze
dodatkowo tzw. „metod™ izochronicznå”, w ktørej zasadå
jest stosowanie jedynie kongenetycznych prøbek. W ten
sposøb prøbuje si™ zrezygnowaç ze znajomo∂ci wielko∂ci
poczåtkowej materia∆u promieniotwørczego. Tu jednak
nast™puje przemieszczenie niewiedzy na fakt, †e nie istnieje
†adne z gøry przyj™te kryterium, czy jaka∂ prøbka nale†y do
owej kongenetycznej ca∆o∂ci.

Inaczej w przypadku metody C-14. Wielko∂ç wyj∂ciowå
mo†emy tu ustaliç stosujåc dendrochronologi™ (czyli licze-
nie s∆ojøw pnia drzewa). Dlatego, †e najstarsze drzewa liczå
sobie oko∆o 5000 lat, mo†na obliczyç owå wielko∂ç dla
ka†dego roku i dla ca∆ego tego okresu. Najstarszå, do dzisiaj
rosnåcå ro∂linå jest guzowata sosna w Newadzie. Ro∂nie ju†
4920 lat (w roku 1994). Na podstawie ilo∂ci rocznych
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pier∂cieni pnia drzewa otrzymuje si™ krzywå wzorcowå,
ktøra nast™pnie pozwala, przy pomocy metody porøwnaw-
czej, dokonaç ustalenia wieku prøby. Metod™ C-14 mo†na
stosowaç dla mierzenia okresøw rz™du kilku tysi™cy lat.
Natomiast owe miliony lat, ktørymi pos∆uguje si™ nauka
ewolucji, wyprowadzane så nie na podstawie dok∆adnych
pomiarøw fizycznych, lecz na podstawie tzw. „geologicznej
skali czasu”, ktøra zak∆ada, †e trwanie ka†dej formacji geo-
logicznej jest proporcjonalne do najwi™kszej, znalezionej na
ziemi, grubo∂ci warstwy geologicznej. Ta teoria wychodzi z
za∆o†enia, †e istnieje jedna, maksymalna szybko∂ç odk∆ada-
nia si™ warstw w procesie o charakterze ciåg∆ym. Za∆o†enie
to jest jednak røwnie† nie do utrzymania z punktu widzenia
ewolucji. Znaczenie tej teorii jest jeszcze mniejsze, je†eli
weΩmie si™ pod uwag™ ogølnoziemskå katastrof™ potopu.

Zapami™tajmy: Wielko∂ci fizyczne (np. czas) så jedynie
wtedy absolutnie mierzalne, je†eli w jakim∂ procesie
wyståpi fizykalna wielko∂ç, ktørå mo†na porøwnaç z wzor-
cem miary (krzywa wzorcowa lub wzorcowa skala) i
wyliczyç ilo∂ç jednostek. Zanurzajåc termometr rt™ciowy
bez skali do goråcej wody, obserwujemy wprawdzie, †e rt™ç
powi™ksza swojå obj™to∂ç – s∆upek rt™ci w™druje ku gørze –
jednak nie mierzymy w ten sposøb absolutnej temperatury.
Dopiero porøwnanie z wzorcowym termometrem daje nam
prawdziwy pomiar temperatury. W przypadku zegarøw
radiometrycznych u†ywanych do mierzenia bardzo d∆ugich
okresøw brak nam w∆a∂nie tego „wzorcowego urzådzenia”
(np. w formie naturalnego procesu, na ktørym od∆o†one by
by∆y jednostki czasu).

Najstarsza, udokumentowana historia ∂wiecka rozpoczyna
si™ w Azji Mniejszej i w Egipcie oko∆o 3000. roku p.n.e. (Na
szczegølnå uwag™ zas∆uguje fakt, †e z tego okresu pochodzå
najstarsze, rosnåce dzi∂ jeszcze drzewa!). Najwi™kszy zwrot
do „ty∆u” znajdujemy bez wåtpienia w Biblii. Si™ga on
momentu stworzenia przez Boga pierwszych ludzi: Adama i
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Ewy. Owe konsekwentne opisanie genealogii daje nam
jedyny bezpo∂redni i godny zaufania up∆yw czasu od punktu
stworzenia. Nawet, je†eli to wyliczenie nie jest ciåg∆e,
dochodzi si™ do wieku ziemi rz™du kilku tysi™cy lat, w
†adnym jednak przypadku do milionøw lat, jak tego chce
nauka ewolucji. Wiek ziemi, wiek wszech∂wiata i poczåtek
ludzko∂ci rø†niå tylko poszczegølne dni stworzenia.

PS3: Jak to si™ dzieje, †e pomimo tak m∆odego wieku uni-
wersum, ∂wiat∆o od obiektøw, ktøre så od nas odleg∆e miliony
lat ∂wietlnych, mog∆o ju† osiågnåç ziemi™? Mo†e powin-
ni∂my raczej przyjåç dla wieku ziemi wielko∂ç odpowiada-
jåcå okresowi, w ktørym promieµ ∂wiat∆a møg∆by odbyç takå
drog™?

OS3: Twierdzenia zawarte w tym pytaniu så wynikiem
wnioskowaµ, ktøre wyprowadzamy prawid∆owo z dzisiej-
szej sytuacji. ¤wiat∆o ma, przy swojej pr™dko∂ci 300 000
km/s (dok∆adna warto∂ç, z wy∆åcznie zerami po przecinku,
zdefiniowana zosta∆a na 17 Konferencji Generalnej Miar w
1983 roku i wynosi 299 792 458 m/s) wprawdzie do∂ç du†å,
jednak ograniczonå szybko∂ç rozprzestrzeniania si™. Ka†da
gwiazda, ktørå teraz widzimy, nie informuje nas o swojej
obecnej egzystencji, lecz o przesz∆o∂ci, o ktørej ∂wiadczå jej
promienie ∂wietlne, ktøre w tym mgnieniu oka do nas
dotar∆y. Jeden z wnioskøw (niedopuszczalnych!) brzmi: ist-
niejå gwiazdy, odleg∆e od nas wiele miliardøw lat, muszå
zatem byç przynajmniej tyle miliardøw lat stare. Dla wyja∂-
nienia takiego toku my∂lenia s∆u†å dwa fakty o kapitalnym
znaczeniu:

1. Odleg∆o∂ç zamiast czas: rok ∂wietlny, podobnie jak metr,
nie jest jednostkå czasu, tylko odleg∆o∂ci! Jeden rok ∂wiet-
lny odpowiada odleg∆o∂ci røwnej 9,46 bilionøw kilometrøw.
Takå odleg∆o∂ç przebywa ∂wiat∆o w ciågu jednego roku.
(Podobnie mo†na zdefiniowaç czas, jaki potrzebuje ∂wiat∆o,
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aby przebyç odleg∆o∂ç jednego metra. Czas ten wynosi
1/299 792 458 sekundy. Wcze∂niejsza definicja metra przy
pomocy d∆ugo∂ci fali ∂wietlnej zosta∆a zaståpiona przez defi-
nicj™ czasu). Je†eli dwa obiekty A i B dzieli odleg∆o∂ç s, to
ze znajomo∂ci tego faktu nie mo†na jeszcze nic wnioskowaç
o innych ich stanach (np. o ich wieku).

2. My∂lenie w kategoriach stworzenia: swobodne, my∂lowe
sprz™ganie odleg∆o∂ci i czasu jest nast™pstwem rozumowa-
nia ewolucyjnego, ktøre zak∆ada dowolnie du†o czasu dla
przesz∆o∂ci, jak te† dowolnie du†o czasu dla przysz∆o∂ci. W
perspektywie biblijnej o∂ czasu posiada jednak zdefinio-
wany poczåtek, ktøry wyznaczony jest pierwszym wersem
Biblii i le†y kilka tysi™cy (a nie wiele milionøw) lat wstecz.
Przed∆u†anie tej osi poza jej poczåtek jest zatem fizykalnie
niedopuszczalne. Je†eli kto∂ ignoruje ten fakt, to znajduje
si™ w∆a∂ciwie w tym samym po∆o†eniu, jak ten, ktøry swojå
egzystencj™ przesuwa przed moment swego pocz™cia. By na
to pytanie dalej wyczerpujåco odpowiadaç, przeanalizujmy,
wychodzåc z powy†szego za∆o†enia, øw „tydzieµ stworze-
nia”. W czwartym dniu stworzone zosta∆y gwiazdy (Rdz
1,14-16). Po zakoµczeniu dzie∆a stworzenia, zgodnie z
powy†szym zarzutem, nie by∆oby widaç na niebie ani jednej
gwiazdy. Najbli†sza ziemi gwiazda, Proxima-Centauri,
odleg∆a jest od ziemi 4,3 lata ∂wietlne. W ten sposøb by∆aby
widoczna na ziemi dopiero po up∆ywie 4,3 lat. Nast™pna
pojawi∆aby si™ 1,6 lat pøΩniej (odleg∆o∂ç 5,9 lat ∂wietlnych).
Proces ten trwa∆by do dzisiaj, gdy† ka†dego roku ukazy-
wa∆yby si™ na niebie nowe gwiazdy, odpowiednio do ich
odleg∆o∂ci od ziemi. Temu jednak przeczå obserwacje astro-
nomiczne.

Idåc tym tokiem my∂lenia, Adam musia∆by przez przesz∆o 4
lata oglådaç nocami bezgwiezdne niebo, a po nast™pnych 1,6
roku zobaczy∆by drugå gwiazd™. Abraham, ktøry †y∆ oko∆o
2000 lat po stworzeniu ∂wiata, nie møg∆by nawet widzieç
(zgodnie z tå teoriå) najja∂niejszej gwiazdy naszej Drogi
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Mlecznej, nie møwiåc w ogøle o innych galaktykach, gdy†
Droga Mleczna ma wymiary oko∆o 130 000 lat ∂wietlnych.
Bøg pokaza∆ jednak Abrahamowi niezmierzonå liczb™
widocznych gwiazd, by go wprowadziç w zdumienie:
„Spøjrz na niebo i policz gwiazdy, je∂li zdo∆asz to uczyniç”
(Rdz 15,5).

Powy†sze za∆o†enie: „Liczba lat ∂wietlnych – taki przynaj-
mniej jest wiek gwiazd” jest zatem w ∂wietle tre∂ci Biblii
fa∆szywe. Biblijne rozwiåzanie tego problemu znajdujemy w
Pierwszej Ksi™dze Moj†eszowej 2,1-2: „W ten sposøb
zosta∆y ukoµczone niebo i ziemia oraz wszystkie ich zast™py
[stworzeµ]. A gdy Bøg ukoµczy∆ w dniu szøstym swe dzie∆o,
nad ktørym pracowa∆, odpoczå∆ dnia siødmego po ca∆ym
swym trudzie, jaki podjå∆.” Røwnie† takie jest ∂wiadectwo
Nowego Testamentu: „... dzie∆a by∆y dokonane od za∆o†enia
∂wiata” (Hbr 4,3). Po up∆ywie tygodnia stworzenia wszystko
by∆o zatem dokonane. To oznacza, †e røwnie† gwiazdy by∆y
rzeczywi∂cie widoczne z ziemi, gdy† od momentu stwo-
rzenia wszystkie dzie∆a by∆y do oglådania (Rz 1,20). Istotå
stworzenia jest to, †e nie mo†emy do jego interpretacji sto-
sowaç wszystkich znanych nam dzisiaj praw. „Skoµczone”
znaczy gotowe pod ka†dym wzgl™dem: zatem promieµ
∂wiat∆a, biegnåcy do nas od gwiazdy, by∆ tak samo gotowy,
jak gwiazda, czyli ∂wiat∆o od najdalszej gwiazdy „przyby∆o”
w momencie stworzenia na ziemi™. Nale†y zapami™taç: nasz
trud naukowy (my∂lenie i badania) pozwoli∆y zbli†yç si™
maksymalnie w czasie do koµca tygodnia stworzenia. Do
zrozumienia zdarzeµ tygodnia stworzenia dojdziemy tylko
wøwczas, gdy poprzez studium Biblii odkryjemy objawione
w niej szczegø∆y.

PS4: Jaki by∆ stosunek Darwina do Boga?

OS4: Po przerwaniu rozpocz™tych wcze∂niej studiøw me-
dycznych, studiowa∆ Darwin, za radå swego ojca, teologi™
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(1828-1831), chocia† jego zainteresowania dotyczy∆y innej
dziedziny. W swojej ksiå†ce „O powstawaniu gatunkøw...”
pisa∆: „Prawdopodobnie jest co∂ wznios∆ego w tym uj™ciu,
†e Stwørca tchnå∆ zarodek †ycia, ktøre nas otacza, w kilka
albo nawet tylko w jednå zaledwie form™, a z tego skromne-
go poczåtku, na ziemi, ktøra na mocy praw grawitacji krå†y
po orbicie, rozwin™∆o si™ i rozwija si™ nadal nieskoµczenie
wiele najpi™kniejszych i najcudowniejszych form.” To dar-
winowskie sformu∆owanie wywodzi si™ tylko z nieostrego,
deistycznego poglådu, ktøry uznaje wprawdzie Boga za pra-
przyczyn™ rozwoju kosmicznego i biologicznego, jednak
ignoruje Jego osobisty stosunek do cz∆owieka i biblijnych
wypowiedzi na temat stworzenia. Swoim stwierdzeniem, i†
cz∆owiek nosi „niezbywalne pi™tno swego zwierz™cego
pochodzenia”, wyrazi∆ Darwin w pe∆ni swøj negatywny sto-
sunek do Biblii. Ide™ ewolucyjnå, ktøra doprowadzi∆a do
prze∆omu w pojmowaniu ∂wiata, wypracowa∆ sam jako
alternatyw™ do objawienia biblijnego, jak to wyznaje w
autobiografii „W tym czasie dochodzi∆em stopniowo do tego
poglådu, †e Stary Testament, na gruncie swojej oczywi∂cie
fa∆szywej historii wszech∂wiata ... nie by∆ bardziej wiary-
godny, ni† ksi™gi hinduskie lub tre∂ci wiary barbarzyµcøw
...Zbli†a∆em si™ coraz bardziej do odrzucenia chrze∂cijaµ-
stwa, jako objawienia Boskiego.” To przekonanie umocni∆o
si™ w nim jeszcze bardziej w nast™pnych latach:

„Tak to wkrada∆a si™ we mnie niewiara, bardzo powoli,
lecz w koµcu by∆a zupe∆na. Dzia∆o si™ to tak powoli, †e
nie czu∆em z tego powodu zak∆opotania, i od tego czasu
nie wåtpi∆em nawet przez sekund™, †e moja decyzja by∆a
s∆uszna. W rzeczy samej nie mog™ pojåç, †e komu∂ by
mog∆o zale†eç na tym, i† chrze∂cijaµstwo jest prawdå.”

Je†eli jeszcze Darwin, przy pe∆nym odrzuceniu objawienia
biblijnego, wyszed∆ od ma∆o precyzyjnego deizmu (uwa†a∆
Boga jako istot™ nieosobowå), to ju† Ernest Haeckel dokona∆
kroku w kierunku totalnego ateizmu, twierdzåc, „†e organiz-
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my powsta∆y na drodze czysto fizyko-chemicznej.” W tym
orszaku kroczå dzisiejsi neodarwini∂ci M. Eigen, C. Bresch,
B.-O. Küppers, ktørzy swoim redukcjonizmem w zakresie
samoorganizacji materii przekonujå wielu do ateistycznego
albo deistycznego, a zatem antybiblijnego poglådu na ∂wiat.

PS5: W sporcie wyczynowym rejestrujemy coraz lepsze
osiagni™cia, ktøre wcze∂niej nie by∆y mo†liwe. Jest to mo†e
røwnie† dowød na ewolucj™?

OS5: „Braunschweiger Zeitung” z 3.10.1988 r. pisze w
sprawozdnaniu koµcowym z XXIV Olimpiady w Seulu: 

„Swojå ∂wietno∂ç otrzyma∆y te igrzyska dzi™ki 38. rekor-
dom ∂wiata. Granice ludzkich mo†liwo∂ci zosta∆y w tej
po∆udniowo-koreaµskiej metropolii zdefiniowane na no-
wo. Ca∆a n™dza uosobi∆a si™ w nazwisku niegodnego,
kanadyjskiego sprintera Bena Johnsona, ktøry po swoim
zwyci™skim, olimpijskim biegu zdemaskowany zosta∆
jako oszust. Tylko 10 przypadkøw niedozwolonych stymu-
latorøw sukcesu uda∆o si™ odkryç MKOl. do koµca nie-
dzieli. Jednak ta ciemna liczba jest daleko wi™ksza. Tak te†
nad wieloma najwi™kszymi osiågni™ciami sportowymi
roztacza si™ cieµ zwåtpienia. – Igrzyska wy∆oni∆y wielu
wspania∆ych sportowcøw: szesciokrotnå mistrzyni™ olim-
pijskå w p∆ywaniu Krystyn™ Otto z Lipska, pi™ciokrotnego
medalist™ w p∆ywaniu, Amerykanina Matta Biondi, rosyjs-
kiego krøla w gimnastyce i czerokrotnego zwyci™zc™ Wla-
dimira Artemowa, supergwiazd™ amerykaµskiej lekkoat-
letyki Florence Griffith-Joyner ze swoimi triumfami na
100 m, 200 m i w sztafecie. W honorowej galerii najwi™k-
szych olimpijczykøw znalaz∆a si™ røwnie† Steffi Graf,
ktøra swoim zwyci™stwem olimpijskim wygra∆a „wiel-
kiego szlema” i ustanowi∆a tym samym wynik stulecia.” 

W rzeczy samej poprawia si™ ciågle rekordy ∂wiata w spor-
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cie wyczynowym. Nawet, je†eli weΩmie si™ pod uwag™
przypadki stosowania dopingu, obserwujemy sta∆y wzrost
osiågni™ç. Nale†y jednak pami™taç: Nowe rekordy så wyni-
kiem intensywnych badaµ sportowych i wypracowanych na
ich podstawie wyt™†onych metod treningowych. Dzieci nie
mogå jednak dziedziczyç sprawno∂ci organizmu, ktørå ro-
dzice osiågn™li w wyniku treningu. Nie mo†na te† tych
wynikøw utrzymaç po przerwaniu treningu.

W systemie ewolucyjnym potrzebny jest mechanizm, ktøry by
samoczynnie powodowa∆ popraw™, z pokolenia na pokolenie.
Wed∆ug ewolucyjnych wyobra†eµ w∆a∂nie mutacje i selekcja
så ko∆ami nap™dowymi wy†szego rozwoju. Te jednak nie så
ani planowe, ani te† nakierowane na cel. W przyrodzie panuje
raczej inne prawo: prawo zachowania, pasywno∂ç, obni†ania
energii (entropii) oraz tendencja do zrøwnywania. ˝ycie nato-
miast jest – a† do najdrobniejszych uk∆adøw makromoleku-
larnych – zwiåzane z planowo∂ciå. Nikt dzisiaj nie wåtpi, †e u
podstaw budowy wspø∆czesnego komputera nie le†y †mudny
plan. Ale nawet najbardziej kompleksowe architektury ma-
szyn matematycznach så dziecinnå zabawkå w porøwnaniu z
tym, co przebiega w ka†dej †ywej komørce, a co przebiegaç
musi w najwy†szym stopniu planowo.

PS6: Mo†na Bibli™, z naukowego punktu widzenia, trakto-
waç powa†nie, je†eli zawiera staro†ytne poglådy na ∂wiat,
ktøre ju† dawno sta∆y si™ nieaktualne?

OS6: W †adnym przypadku Biblia nie przedstawia ∂wiata
w stanie, w jakim go widzieli staro†ytni. Jest w∆a∂nie zupe∆-
nie odwrotnie: To liberalna teologia interpretuje w tekstach
biblijnych poglådy staro†ytnego orientu. Takimi insynuacja-
mi pos∆uguje si™ A. Läpple, kiedy powstanie Biblii przypi-
suje wy∆åcznie ludzkiej woli:

„Ziemi™ uwa†a si™ za kråg∆å, p∆askå tarcz™. Zajmuje miejsce

47



centralne w dziele stworzenia i p∆ywa po powierzchni znaj-
dujåcych si™ pod niå wød, ktørymi så pierwotny potop lub
praocean. Nad ziemiå rozpo∂ciera si™, jako pokrywa, firma-
ment, na ktørym umieszczone så s∆oµce, ksi™†yc i gwiazdy
niczym lampy. Ponad firmamentem znajdujå si™ „gørne
wody”, ktøre sp∆ywajå na ziemi™, poprzez okna lub ∂luzy, w
postaci deszczu.” („Die Bibel – heute”, München, s.42)

Wystarczy jednak zaledwie kilka wierszy tekstu Biblii, by
pozbawiç takie sådy mocy i wykazaç, jak dalece wierne pra-
wdzie by∆y zawarte w Biblii wypowiedzi, zanim jeszcze
ogølnie znany by∆ dzisiaj udokumentowany kszta∆t ziemi:

W Ksi™dze Joba 26,7 czytamy: „Dach rozciåga nad pustkå,
ziemi niczym nie umacnia, wody chmurami kr™puje, nie
p™knå pod nimi ob∆oki.” Ziemia ani nie p∆ywa po praocea-
nie, ani te† nie jest oparta na jakiej∂ sta∆ej podstawie, raczej
szybuje swobodnie w wielkiej prø†ni. Røwnie† o kszta∆cie
ziemi dowiadujemy si™ z Biblii, z bezpo∂rednich albo te†
po∂rednich wypowiedzi, chocia† ich zamiarem nie jest
bynajmniej informowanie nas o tym: „Ten, co mieszka nad
kr™giem (hebrajskie ‚chug’ = okråg albo kula) ziemi” (Iz
40,22). Sferyczny kszta∆t ziemi wspomniany jest røwnie† w
tekstach, w zwiåzku z ponownym przybyciem Jezusa. Dlate-
go, †e Pan przyb™dzie nagle, jak b∆yskawica (Mt 24,27) i dla
wszystkich ludzi b™dzie jednocze∂nie widoczny (Ap 1,7),
chocia† w czasie tego przybycia na jednej po∆owie ziemi
b™dzie dzieµ, a na tej przeciwleg∆ej noc. To w∆a∂nie pot-
wierdza swoim tekstem ˆukasz 17,34, jako efekt uboczny:
„Tej nocy dwøch b™dzie na jednym pos∆aniu, jeden b™dzie
wzi™ty, a drugi zostawiony.” Ta, trwajåca jednocze∂nie na
ziemi, sytuacja za dnia i w nocy, przedstawiona tu jako praca
w polu lub nocne odpoczywanie, zale†y od tego, w jakim
miejscu obracajåcej si™ ziemi akurat kto∂ si™ znajduje. Røw-
nie† w Ksi™dze Zachariasza (14,7) zapowiedziano przyj∂cie
Pana, nie w sposøb odpowiadajåcy øwczesnym poglådom
na ∂wiat, a w sposøb odpowiadajåcy prawdzie: „B™dzie to
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jeden jedyny dzieµ (= data) – Jahwe tylko wie o nim – nie
b™dzie to dzieµ ani noc, wieczornå porå b™dzie jasno.”

PS7: Co mo†emy powiedzieç o budowie wszech∂wiata?

OS7: Struktur™ wszech∂wiata prøbowano wyt∆umaczyç
ciågle nowymi hipotezami i modelami, zawsze jednak
wychodzåc z za∆o†enia, †e istnieje kosmiczna ewolucja. Do
„Prorokøw nowej Kosmologii” – jak ich zwie Heckmann –
zaliczamy np. A. Friedmanna, A. Einsteina, E.A. Milne, P.
Jordana, F. Hoyle, A.A. Penziasa i R.W. Wilsona.

Wszystkie dotychczasowe wysi∆ki nauki, zmierzajåce do
zbadania podstaw przestrzennej budowy wszech∂wiata (n.p.
otwarty lub zamkni™ty, ograniczony czy nieograniczony,
skoµczony lub nieskoµczony, trøj- lub czterowymiarowy,
zakrzywiony pozytywnie lub negatywnie), nie przynios∆y
spodziewanych rezultatøw. Znany astronom O. Heckmann
wypowiada si™ na temat tych chybionych wysi∆køw w swo-
jej ksiå†ce „Sterne, Kosmos, Weltmodelle”(str. 129) nast™-
pujåco: „Si∆a wynalazcza ducha ludzkiego jest niema∆a, dla-
tego te† produkcja obrazøw wszech∂wiata jest stosunkowo
du†a, †e w koµcu ilo∂ç teorii kosmologicznych jest odwrot-
nie proporcjonalna do liczby znanych faktøw.” Do wa†nego
stwierdzenia, w zwiåzku z powy†szym, doszed∆ astrofizyk z
Kiel, V. Weidemann, w czasie 16. Kongresu Filozoficznego
w Dusseldorfie (1978):

„U podstaw kosmologii le†y wi™cej filozoficznych za∆o-
†eµ, ni† we wszystkich innych dziedzinach nauk przy-
rodniczych. Je†eli skådinåd zmuszeni jeste∂my na nowo
okre∂liç granice tego, co jeszcze mo†emy nazywaç nau-
kå, nie majåc nadziei odpowiedzieç naukowo na funda-
mentalne pytania kosmologii, wtedy musimy potwier-
dziç, †e wszech∂wiat jest z gruntu niepoznawalny. Nauka
musi pogodziç si™ z faktem, †e istniejå pytania, na ktøre
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nie ma odpowiedzi. To co pozostanie, jest teoriå o naszej
wiedzy.”

Ten stan rzeczy przekazuje nam røwnie† Biblia. Centralny
werset, odno∂nie niezg∆™bialno∂ci wszech∂wiata, znajduje-
my w Ksi™dze Jeremiasza 31,37. Brzmi on nast™pujåco:
„Je†eli jest mo†liwe zmierzyç niebo w gørze i zbadaç pod-
stawy ziemi w dole, wtedy Ja tak†e odrzuc™ ca∆e pokolenie
Izraela za to wszystko, co uczynili.” Bøg wiå†e tu ze sobå w
jednå wypowiedΩ wyniki badaµ astronomicznych i drog™
†ycia jednego z ludøw, chocia† så to uk∆ady zupe∆nie od sie-
bie niezale†ne. W jednej cz™∂ci wypowiedzi mamy do czy-
nienia z obietnicå wierno∂ci wobec ludu Izraela, a druga w
pe∆ni z niå koreluje; †adne, nawet z du†ym nak∆adem ∂rod-
køw prowadzone badania astronomiczne czy geofizyczne,
nie så w stanie zg∆™biç budowy wszech∂wiata lub stworzenia
ziemi. To, †e obietnica Boga wobec Izraela nie zosta∆a
z∆amama, wskazuje røwnie† z ca∆å pewno∂ciå na to, †e nie
b™då byç mog∆y osiågni™te owe wymienione cele badaµ
astronomicznych i geofizycznych. Ståd utopiå jest o∂wiad-
czenie sparali†owanego brytyjskiego astrofizyka Stephena W.
Hawkinga: „Celem moim jest pe∆ne zrozumienie wszech-
∂wiata, dlaczego taki jest, w jaki sposøb taki jest i dlaczego
w ogøle istnieje.” OdpowiedΩ na to pytanie „by∆aby osta-
tecznym triumfem ludzkiego rozumu” („Eine kurze Ge-
schichte der Zeit”, Rowohlt, 1988).

PS8: Dlaczego nie znajdziemy skamielin ludzi, ktørzy zgi-
n™li w czasie katastrofy potopu?

OS8: Brakuje nie tylko skamielin przedpotopowych ludzi,
lecz tak†e, zgodnie z obowiåzujåcym modelowym poglå-
dem, przedpotopowych zwierzåt lådowych. Owe znane
odkrycia, jak „Lucy”, cz∆owiek neandertalski, pracz∆owiek z
Chin, lecz røwnie† skamienia∆e ko∂ci ssakøw, szkielety
dinozaurøw, jak te† skamieliny ptakøw, wszystkie dotyczå
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czasøw po potopie. Dlatego te†, †e nie mo†emy natrafiç w
dost™pnych nam warstwach skorupy ziemskiej na skamie-
nia∆o∂ci cz∆owieka przedpotopowego, ani te† jego ∂rodowis-
ka †ycia z okresu przedpotopowego. Powstaje pytanie o ich
miejsce pozostawania. By∆o mo†e zamiarem Boga wyt™piç
cz∆owieka za jego bezprzyk∆adne z∆o? Niektøre fragmenty
Biblii wskazujå na takå ewentualno∂ç. Ju† w zapowiedzi
potopu czytamy: „Zg∆adz™ ludzi, ktørych stworzy∆em, z
powierzchni ziemi.”(Rdz 6,7). Dalsze wskazøwki znajdu-
jemy w Ksi™dze Ezehiela 31, gdzie chodzi wprawdzie w
pierwszym rz™dzie o krøløw Egiptu i Asyrii, jednak dok∆ad-
niejsze studium tego tekstu wskazuje na potop: „... aby
†adne drzewo, stojåce nad wodami, nie ros∆o ju† wi™cej w
gør™ ... Poniewa† wszyscy zostali poddani ∂mierci, wejdå do
krainy podziemnej, do grona tych ludzi, ktørzy zeszli do
grobu.” (Ez 31,14). Owe „drzewa Edenu” så synonimem
przedpotopowej wegetacji, ktøra zginie w otch∆ani, podob-
nie jak ludzie: „A przecie† zostaniesz zrzucony wspølnie z
drzewami Edenu do Szeolu;” (Ez 31,18).

PS9: Jak d∆ugo trwa∆ jeden dzieµ stworzenia?

OS9: To pytanie jest bardzo cz™sto goråco dyskutowane,
gdy† opracowano bardzo du†o teorii, ktøre, w zale†no∂ci od
punktu widzenia, så ze sobå sprzeczne. Do odpowiedzi do-
trzemy najszybciej, je†eli okre∂limy ilo∂ç wchodzåcych w
rachub™ Ωrøde∆ informacji. ˝adna z interesujåcych nas nauk
nie dysponuje w zwiåzku z tym danymi lub faktami, ktøre
by mo†na wa†nie interpretowaç. Jedynå odpowiedΩ w tej
sprawie daje nam Bøg w Biblii, mianowicie w Ksi™dze
Genesis oraz w przykazaniach na Gørze Synaj.

Opis stworzenia ∂wiata ukazuje w ∂cis∆ej chronologii, jak w
ciågu sze∂ciu kolejnych dni powstawa∆y poszczegølne
dzie∆a. Røwnie† i tu Biblia ukazuje si™ jako doskona∆a
Ksi™ga, (por. T80 w Dodatku, cz. I), gdy stosujåc wielko∂ç
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fizycznå (czas), podaje jednocze∂nie zastosowanå w tym
przypadku metod™ jej pomiaru. (Rdz 1,14). W ten sposøb
zdefiniowany zosta∆, wystarczajåco dok∆adnie røwnie† dla
celøw naukowych, czas trwania jednego dnia. Jest to geo-
astronomiczny okres, wyznaczony obrotem ziemi, czyli 24
godziny. W dziesi™ciorga przykazaniach z Gøry Synaj
ustanawia Bøg sze∂ç dni roboczych i siødmy dzieµ odpo-
czynku, stawiajåc tydzieµ stworzenia jako przyk∆ad: „Sze∂ç
dni b™dziesz pracowaç..., Dzieµ za∂ siødmy jest szabatem ku
czci twego Boga, Jahwe: Nie mo†esz przeto w dniu tym
wykonywaç †adnej pracy... Bo w sze∂ciu dniach uczyni∆
Jahwe niebo, ziemi™, morze oraz wszystko, co jest w nich, w
siødmym za∂ dniu odpoczå∆.” (Wy 20,9-10 + 11).

Na postawie nauki ewolucji prøbuje si™ nieraz przypisaç
owym dniom stworzenia bardzo d∆ugi czas trwania. Tym-
czasem tekst Psalmu 90,4 „Bo tysiåc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzieµ” zostaje w∆åczony zupe∆nie dowol-
nie w Ksi™dze I. Moj†esza w. 1, jak w jakå∂ matematycznå
formu∆™. (W Psalmie 90, podobnie zresztå w Drugim Li∂cie
Piotra 3,8 chodzi o Boga Wiecznego, ktøry nie podlega
†adnemu up∆ywowi czasu.) Ta matematyka Biblii rozciå-
ga wprawdzie potrzebny ewolucji czas w stosunku
1 : 365 000; lecz jako niebiblijna musi byç odrzucona. Byli-
by∂my bowiem uprawnieni, interpretujåc Mateusza 27,63,
twierdziç nieopacznie, „Po trzech tysiåcach lat powstan™.”
Jezus natomiast zmartwychwsta∆ po trzech dniach, jak to
zresztå przepowiedzia∆. Krytyka podnosi∆a cz™sto zarzut, i†
wiara, †e Bøg stworzy∆ ∂wiat w ciågu 6. dni, nie jest wcale
konieczna do zbawienia. Wtedy przewa†nie pytam: wierzy-
cie, †e Jezus zmartwychwsta∆ po trzech dniach? Tu za∂
odpowiadajå: tak. Wtedy dodaj™: nie jest przecie† konieczna
do zbawienia wiara, i† Jezus po trzech dniach zmartwych-
wsta∆, dlaczego zatem tak rø†nie interpretujecie rø†ne frag-
menty tej samej Biblii? W jedno wierzymy, a drugiemu nie
ufamy?
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PS10: Istniejå dwa sprzeczne opisy stworzenia ∂wiata?

OS10: „Matematykå stworzenia” zajmujå si™ zarøwno dwa
pierwsze rozdzia∆y Biblii, jak te† liczne dalsze jej cz™∂ci.
Wszystkie te opisy wzajemnie si™ uzupe∆niajå, przekazujåc
nam w detalach opisanie dzie∆a Boga. Bibli™ mo†na trakto-
waç generalnie wed∆ug dwu niesharmonizowanych linii:
jedna jest Biblii wierna, druga traktuje tekst Biblii krytycz-
nie. Decyzja o jednym lub drugim podej∂ciu zapada wcale
nie dopiero wtedy, gdy interpretujemy w Nowym Testamen-
cie Zmartwychwstanie Jezusa lub czynione przez Niego
cuda; owo pøj∂cie jednå z dwu rø†nych drøg rozumienia Pis-
ma zaczyna si™ zaraz na poczåtku Biblii:

1. Uj™cie wierne tekstowi Biblii: Opis stworzenia ∂wiata wg.
I. Ksi™gi Moj†esza 1 i 2 (jak røwnie† inne cz™∂ci Biblii, ktø-
re, zgodnie z tre∂cia 2. Listu do Tymoteusza 3,16, powsta∆y z
nadchnienia Boga) nie zosta∆ wymy∂lony przez cz∆owieka,
tylko Bøg sam jest Ωrød∆em tych informacji. ˝aden cz∆owiek
nie by∆ ∂wiadkiem dzie∆a stworzenia ∂wiata, dlatego te† tyl-
ko On mo†e nam objawiç, w jaki sposøb, jak d∆ugo i w jakiej
kolejno∂ci, wed∆ug jakich zasad tworzy∆. W jawnej sprzecz-
no∂ci do tego opisu stoi natomiast nast™pujåca idea:

2. Uj™cie krytyczne Biblii: Tu przede wszystkim nale†y po-
dzieliç opis stworzenia ∂wiata na dwie cz™∂ci: Genesis 1-2
oraz 2,4-25, z ktørych ka†då przypisuje si™ ludzkim autorom,
Elohistom (pøΩne Ωrød∆o) i Jahwistom (starsze Ωrød∆o), ktø-
rzy zastanawiali si™ nad pochodzeniem ∂wiata i †ycia. Po
ucieczce z Babilonu zebrano te cz™∂ci i uj™to w jedno dzie∆o.
K∆adzie si™ du†y nacisk na sprzeczno∂ci i rø†ny czas powsta-
nia, wyst™pujåce w obu opisach, by w∆a∂nie udowodniç hipo-
tez™ „dwu Ωrøde∆”. G∆øwnymi argumentami så:
a) Opisy rø†niå si™ imionami Boga (Elohim, Jahwe).
b) Teksty så sprzeczne w ustaleniu kolejno∂ci stworzenia:

„ro∂liny – zwierz™ta – cz∆owiek” w pierwszym opisie oraz
„cz∆owiek – zwierz™ta – ro∂liny” w drugim.
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Przeciwko podstawom tej krytycznej hipotezy biblijnej
mo†na sformu∆owaç wa†kie zarzuty:

ad. a): Bøg objawi∆ si™ w Biblii jako Ojciec, Syn i Duch
¤wi™ty, pod ponad 700 rø†nymi imionami (patrz PB3), by
przedstawiç nam swoje rø†norodne przymioty. Ch™ç przypi-
sania rø†nych imion Boga rø†nym autorom – w konsekwen-
cji musia∆oby ich byç minimum 700 – jest samowolnå insy-
nuacjå, ktøra nie odpowiada ogølnemu ∂wiadectwu Biblii.

ad. b): Od wiersza 2,4 w Genesis nie zaczyna si™ bynaj-
mniej inny opis stworzenia, pochodzåcy z innego Ωrød∆a. Tu
rozpoczyna si™ bowiem detaliczny opis stworzenia cz∆owie-
ka. Chodzi o røwnoleg∆y (do Wy 1,1-2,3) opis stworzenia, z
wyraΩnym akcentem na cel, a mianowicie, na ∆atwo rozpo-
znawalny punkt ci™†ko∂ci „w jaki sposøb, gdzie, w jakiej
kolejno∂ci oraz w jakim wzajemnym stosunku wobec siebie
i wobec Stwørcy, Bøg stworzy∆ pierwszych ludzi?”

Takå metod™ opisu spotykamy røwnie† w innych miejscach
Biblii; Najpierw jakie∂ wydarzenie opisane jest chronolo-
gicznie, w ca∆o∂ciowym uj™ciu, nast™pnie za∂, jakby w dru-
gim podej∂ciu do zagadnienia, w wybranych, interesujåcych
szczegø∆ach. WyraΩnie akcentuje si™ w Pierwszej Ksi™dze
Moj†esza 2,8, †e Bøg „zasadzi∆” ogrød w Edenie. To za∂
zak∆ada, †e ro∂liny zosta∆y stworzone przedtem. Po ro∂linach
„Na rozkaz Boga Jahwe wyros∆y z gleby wszelkie drzewa”
(tam†e, w.9); to jednak nie mo†e byç uto†samiane z aktem
stworzenia drzew. Zastosowane tu s∆ownictwo: „sadziç”,
”wyrosnåç”, nie så, w przeciwieµstwie do s∆ownictwa w
Genesis 1, s∆owami opisu stworzenia, tylko oznaczajå czyn-
no∂ci, ktøre wychodzå z istniejåcego stanu rzeczy. Dalej
bardzo wa†na jest interpretacja w.19.: Je†eli ten werset
wyizolujemy i sprøbujemy wyciågnåç z tego jaki∂ wniosek
(sprzeczne z W4, Dodatek cz. II), to mo†naby przypuszczaç,
†e zwierz™ta stworzone zosta∆y pøΩniej, ni† cz∆owiek. Je†eli
jednak weΩmie si™ pod uwag™ fakt, †e opis w Ksi™dze
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Wyj∂cia 2,4-25 ma charakter wybitnie antropocentryczny
(nakierowany na cz∆owieka), wtedy staje si™ jasne, †e w
wierszu 19. nie jest najwa†niejsze, †e stworzone zosta∆y
zwierz™ta, lecz o test poziomu duchowego i umiej™tno∂ç
møwienia dopiero co stworzonego cz∆owieka, ktøry potrafi
nadaç zwierz™tom w∆a∂ciwe im nazwy. W nast™pnym zdaniu
zwrøcono uwag™, †e røwnie† te przyprowadzone zwierz™ta,
w∂rød ktørych zwierz™ta domowe wymienione så na poczåt-
ku, stworzone zosta∆y w tym samym, szøstym dniu stworze-
nia, razem z cz∆owiekiem, z tej samej r™ki Stwørcy.

„Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierz™ta ziemne i wszelkie
ptaki powietrzne, Jahwe Bøg przyprowadzi∆ je do m™†-
czyzny, aby przekonaç si™ jakå on da im nazw™.” (Rdz 2,19).

PS11: Zmie∂ci∆y si™ dinozaury w arce?

OS11: Dinozaury zosta∆y nie tylko wspomniane, ale tak†e
opisana zosta∆a w detalach budowa ich cia∆a w rozdziale 40.
Ksi™gi Joba w. 15 do 18 i 23

„Oto hipopotama – ‹jak ciebie go stworzy∆em › – jak wø∆ on
trawå si™ †ywi. Si∆™ swå ma w biodrach, a moc swå ma w
mi™∂niach brzucha. Ogonem zawija jak cedrem, ∂ci™gna
bioder ma silnie zwiåzane, jego ko∂ci jak rury miedziane,
jego nogi jak sztaby †elazne. Gdy rzeka wezbrana, nie-
spieszny, spokojny, choç pråd si™ga paszczy.”

Marcin Luther nie przet∆umaczy∆ na j™zyk niemiecki hebra-
jskiej nazwy zwierz™cia behemot, gdy† powy†szy opis nie
odpowiada∆ †adnemu ze znanych mu wøwczas zwierzåt.
Silny ogon møg∆by wskazywaç na krokodyla, ale ten, jako
zwierz™ wybitnie mi™so†erne, nie odpowiada opisowi za-
wartemu w tym tek∂cie. Inne zwierz™, †yjåce przewa†nie w
wodzie, w dodatku ro∂lino†erne, to hipopotam. Jednak
røwnie† hipopotam nie jest odpowiednim kandydatem do
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rozwiåzania tej zagadki, gdy† posiada jedynie fr™dzelkowy
ogonek. W ten sposøb pozostajå tylko owe pot™†ne
zwierz™ta spokrewnione z dinozaurami, na ktøre ten „list
goµczy” wyraΩnie wskazuje. Ksi™ga Joba nale†y wprawdzie
do najstarszych ksiåg biblijnych, ale dok∆adny czas jej napi-
sania nie jest znany. Z uwagi na zmieniony potopem krajob-
raz – zupe∆nie inne gøry, rzeki, morza i oceany – pos∆u†enie
si™ w Ksi™dze Joba 40,23 nazwå rzeki Jordan*, wskazuje
jednoznacznie na czas po potopie, kiedy zatem dinozaury
jeszcze †y∆y. Zwierz™ta te musia∆y zatem zostaç uratowane
w arce. Doros∆e zwierz™ta zaj™∆yby w ogromnej arce bardzo
du†o miejsca, jest zatem prawdopodobne, †e Noe zabra∆
jedynie ma∆e i m∆ode okazy lub nawet tylko jaja. W okresie
po potopie owe zwierz™ta nie znalaz∆y ju† dla siebie korzyst-
nych warunkøw ekologicznych i klimatycznych, dla jakich
kiedy∂ zosta∆y stworzone. Dlatego te† wkrøtce wymar∆y.
Takie wyja∂nienie faktu wygini™cia dinozaurøw jest bardziej
przekonywujåce, ni† hipotezy, ktøre przedstawia si™ dzisiaj
dla zaprzeczenia biblijnych ∂wiadectw.

PS12: Ktøre argumenty naukowe, zdaniem Pana, przema-
wiajå najbardziej za stworzeniem, a jednocze∂nie najmoc-
niej przeciw ewolucyjnemu rozwojowi?

OS12: Spotykamy si™ z tak rø†norodnymi formami †ycia,
†e w∆a∂ciwie nawet jednokomørkowy organizm, przy ca∆ej
swojej prostocie, jest tak kompleksowo i celowo zbudo-
wany, jak †aden produkt cz∆owieczego ducha twørczego.
Dla znaczenia †ycia i jego pochodzenia istniejå w zasadzie
tylko dwie rø†ne mo†liwo∂ci: ewolucja albo stworzenie.
Wed∆ug ewolucji definiuje si™ †ycie nast™pujåco:

* Biblia to jest Pismo ¤wi™te Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i
Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie, Warszawa, czerwiec
1975 r.
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„˝ycie jest czysto materialnym zjawiskiem, ktøre mo†na
zatem opisaç z punktu widzenia fizyko-chemicznego, i
ktøre rø†ni si™ od materii nieo†ywionej jedynie kom-
pleksowo∂ciå.”

Przedstawiciele niektørych dziedzin naukowych (np. informa-
tyki, biologii, astronomii, paleontologii, geologii, medycyny)
wypracowali przeciwko teorii ewolucji bardzo powa†ne
zarzuty. W kontrowersji – stworzenie / ewolucja – pozostaje
jednak jeden nierozwiåzywalny punkt sporny, ktøry ma swoje
przyczyny w rø†nych podstawach wyj∂ciowych obu poglå-
døw (patrz PS1). Z tej patowej sytuacji znalaz∆oby si™ wyj∂cie
tylko wtedy, gdyby istnia∆ system, ktøry sam by si™ orientowa∆
na twierdzeniach, wynikajåcych z do∂wiadczeµ naukowych,
tak ostro sformu∆owanych, †e ka†dy przyk∆ad udowadniajåcy
co∂ przeciwnego musia∆by je obaliç. Gdy twierdzenie oprze
si™ takiej prøbie, zyskuje wtedy znaczenie prawa przyrody i
zarazem moc decydujåcå w ocenie nieznanych jeszcze fak-
tøw. W tym sensie do∂wiadczalnie potwierdzone prawo
zachowania energii ma w ∂wiecie szerokie zastosowanie.
Wcze∂niej nie przeprowadzone przedsi™wzi™cie lotu na
ksi™†yc sta∆o si™ teraz mo†liwe tylko dlatego, †e mo†na by∆o
dokonaç potrzebnych obliczeµ, przy za∆o†eniu istnienia prawa
zachowania energii. Podobnå warto∂ç majå, wynikajåce z
do∂wiadczenia, twierdzenia dotyczåce informacji, gdzie po
raz pierwszy uzyskali∂my mo†liwo∂ç si™gni™cia po wymownå
argumentacj™ na p∆aszczyΩnie praw przyrody.

Materia i energia så wprawdzie podstawowymi wielko∂ciami
przyrody o†ywionej, nie så jednak tymi elementami, ktøre
jednoznacznie rø†niå to, co †ywe od materii nieo†ywionej.
Centralnym wyrø†nikiem wszelkiej materii †ywej jest jednak
zawarta w niej „informacja” decydujåca o przebiegu proce-
søw †yciowych (realizacja funkcji †yciowych, genetyczna
informacja o rozmna†aniu). Przenoszenie informacji odgry-
wa podstawowå rol™ we wszystkim, co †ywe. Je†eli zatem
owady przenoszå py∆ek z ro∂lin, to jest to przede wszystkim
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proces przenoszenia informacji (informacji genetycznej);
zaanga†owana w tym procesie materia jest przy tym ma∆o
znaczåca. ˝ycie nie jest jeszcze w ten sposøb opisane, ale
jeden z kluczowych czynnikøw zosta∆ przedstawiony.

Cz∆owiek jest bez wåtpienia najbardziej kompleksowym sys-
temem przetwarzajåcym informacje. Je†eli weΩmie si™ pod
uwag™ wszystkie procesy informacyjne przebiegajåce w
cz∆owieku, tj. te ∂wiadome (mowa, kierowanie wolicjonalny-
mi procesami motorycznymi) i te nie∂wiadome (sterowanie
funkcjami organicznymi, system hormonalny), wøwczas
oka†e si™, †e cz∆owiek przetwarza codziennie 1024 bitøw
informacji. Ta astronomicznie wielka liczba przewy†sza ca∆-
kowitå sum™ wiedzy ludzkiej, zgromadzonå we wszystkich
bibliotekach ∂wiata (czyli 1018 bitøw informacji), milion razy.

Je†eli zatem prøbuje si™ odpowiedzieç na pytanie o pocho-
dzenie †ycia z punktu widzenia teorii informacji, trzeba
wziåç pod uwag™, przy ka†dym systemie b™dåcym no∂nikiem
lub przetwarzajåcym informacj™, nast™pujåce prawa ustalone
w wyniku do∂wiadczenia:

1. Nie istnieje informacja bez kodu.
2. Nie istnieje kod bez udzia∆u wolnej woli w procesie

uzgodnienia.
3. Nie istnieje informacja bez nadajnika.
4. Na poczåtku ka†dego ∆aµcucha informacji wyst™puje

duchowy sprawca.
5. Ka†da informacja posiada swe duchowe Ωrød∆o; tj.:

Istota informacji jest duchowa, w †adnym wypadku
materialna.

6. Ka†da informacja jest aktem woli.
7. Nie istnieje informacja, ktørej by nie mo†na rozpa-

trywaç w pi™ciu hierarchicznych p∆aszczyznach:
Statystyka (rozpatruje cz™sto∂ç wyst™powania znakøw
oraz przesy∆ania sygna∆øw),
Syntaktyka (rozpatruje aspekty kodu i regu∆ budowy
zdaµ),
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Semantyka (rozpatruje aspekty znaczenia),
Pragmatyka ( rozpatruje aspekty dzia∆ania),
Apobetyka (rozpatruje aspekty wyniku i celu).

8. Nie istnieje informacja z przypadku.

W odrø†nieniu od teorii ewolucji mo†na zdefiniowiaç †ycie
o wiele dok∆adniej:

˝ycie = cz™∂ç materialna (aspekty fizyczne i chemiczne)
+ cz™∂ç niematerialna (informacja ze Ωrød∆a ducho-

wego).

Wszystkie dotychczasowe koncepcje autonomicznego pow-
stania informacji w materii (np. M. Eigena „Hypercyklus”,
albo Küppera „darwinistyczna podstawa molekularna”) oka-
za∆y si™ niezgodne z do∂wiadczeniem. Dlatego te† niezrozu-
mia∆a jest wiara M. Eigena, †e kiedy∂ uda si™ udokumento-
waç, i† informacja powstaje w procesie czysto materialnym:
„Musimy szukaç algorytmu, prawa natury, na powstawanie
informacji.” („Studium zum Leben”, Piper-Verlag, 1987,
s.41). Jego za∆o†enie:” Informacja powstaje z nie-infor-
macji” (tam†e s.55), przeczy wszelkim maksymom prakty-
cznym i dlatego jest nierealne. Wymienione powy†ej prawa
informatyki nie zosta∆y dotåd obalone w †adnym laborato-
rium ∂wiata, wprost przeciwnie, potwierdzone zosta∆y wielo-
krotnie w eksperymentach naukowych. Ståd pytanie, czy
†ycie nie powsta∆o w∆a∂nie w wyniku aktu stworzenia, jest w
pe∆ni uzasadnione. Owo za∆o†enie, z punktu widzenia infor-
matyki, †e ka†da informacja – zatem røwnie† biologiczna –
ma swoje duchowe Ωrød∆o, wymienione jest zaraz na pierw-
szych stronach Biblii „Na poczåtku Bøg stworzy∆...”(Rdz
1,1). Teoria ewolucji prøbuje nam wmøwiç, †e informacja w
istotach †ywych nie musi posiadaç nadawcy. To twierdzenie
obalane jest w codziennym sprawdzaniu si™ praw informaty-
ki. Dlatego te† w∆a∂nie informatyka dostarcza nam dzisiaj
najsilniejszych argumentøw przemawiajåcych za tym, †e
†ycie powsta∆o w wyniku aktu stworzenia.
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4. Pytania odno∂nie zbawienia (PZ)

PZ1: Przez co mo†na doståpiç zbawienia – przez wiar™ lub
przez czyny?

OZ1: W Nowym Testamencie spotykamy dwie wypowie-
dzi, na pierwszy rzut oka – sprzeczne.

a) Ratunek drogå wiary: „Sådzimy bowiem, †e cz∆owiek
osiåga usprawiedliwienie przez wiar™, niezale†nie od pe∆nie-
nia nakazøw Prawa.” (Rz 3,28).

b) Ratunek poprzez czyny: „Widzicie, †e cz∆owiek dost™puje
usprawiedliwienia na podstawie uczynkøw, a nie samej tyl-
ko wiary.” (Jk 2,24).

W ∂wietle g∆øwnych my∂li Nowego Testamentu, w∆a∂nie
wiara w Jezusa Chrystusa ma moc zbawiennå (J 3,16; Mk
16,16; Dz 13,39; Dz 16,31). Zbawienna wiara nie oznacza,
†e za prawd™ uwa†amy to, co g∆osi Pismo ¤wi™te, lecz decy-
duje tu osobista wi™Ω z Synem Bo†ym: „Ten, kto ma Syna,
ma †ycie” (1 J 5,12). Kto wyzna, †e wierzy w Pana Jezusa,
do∂wiadczy najwi™kszej zmiany w swoim †yciu. W jego
stylu †ycia i jego czynach objawi si™ ka†demu, †e: „Je†eli
mnie mi∆ujecie, b™dziecie zachowywaç moje przykazania.”
(J 14,15) – „Ale wy te† ∂wiadczycie” (J 15,27) – „zarabiaj-
cie nimi, a† wrøc™” (ˆk 19,13) – „Pe∆nijcie s∆u†b™ Panu” (Rz
12,11) – „Mi∆ujcie waszych nieprzyjaciø∆” (Mt 5,44) –
„Nikomu z∆em za z∆e nie odp∆acajcie” (Rz 12,17) – „Nie
zapominajmy te† o go∂cinno∂ci” (Hbr 13,2) – „Nie zapomi-
najcie dobroczynno∂ci i wzajemnej wi™zi” (Hbr 13,16) –
„Pa∂ owce moje” (J 21,17). S∆u†ba w imieniu Jezusa, przy
pomocy darøw Bo†ych, jest bezwarunkowym nast™pstwem
zbawczej wiary. Takie dzia∆anie oznaczone jest w Nowym
Testamencie jako owoc lub dzie∆o wiary. Kto nie oddzia∆y-
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wuje, nie mo†e byç zbawiony: „A s∆ug™ nieu†ytecznego
wyrzuçcie na zewnåtrz w ciemno∂ci; tam b™dzie p∆acz i
zgrzytanie z™bøw.” (Mt 25,30). W przeciwieµstwie do czy-
nøw wyp∆ywajåcych z wiary, czyny wynikajåce z przestrze-
gania prawa (Ga 2,16) albo „uczynki martwe” (Hbr 6,1; Hbr
9,14), to czyny tych, ktørzy jeszcze nie wierzå. I tu obowiå-
zuje zasada: Je†eli dwoje to samo czyni, to jeszcze wcale nie
oznacza tego samego. Zwiåzek z tekstem Listu Jakuba 2,24
(patrz punkt b)) wskazuje, †e wiara Abrahama znalaz∆a kon-
sekwencje w czynach: Abraham by∆ pos∆uszny Bogu tym, †e
wyprowadzi∆ si™ ze swojej ojczyzny (Rdz 12,1-6) i gotowy
by∆ ofiarowaç syna Izaaka (Jk 2,21). Podobnie czyn (by∆ej)
nierzådnicy Rabab (Jk 2,25), gdy uratowa∆a izraelskich
pos∆øw w Kanaan, przyjmujåc a nast™pnie wypuszczajåc ich
innå drogå, jest nast™pstwem jej wiary w Boga (Joz 2,11). W
ten sposøb staje si™ jasne: do wiary nale†å røwnie† czyny.
Tak jak cia∆o ludzkie bez duszy jest martwe, tak te† martwa
jest wiara bez nast™pstwa czynøw (Jk 2,26). Zatem tre∂ci
zawarte w punktach a) i b), zamieszczonych na poczåtku tej
odpowiedzi, wcale sobie nie przeczå: mamy tu przyk∆ad
wypowiedzi komplementarnych, wzajemnie uzupe∆niajå-
cych si™ (patrz punkty: W4 i W14 w Dodatku, cz.II).

PZ2: Dlaczego Bøg wymy∂li∆ ∂mierç na Krzy†u jako zba-
wienie? By∆aby mo†liwa røwnie† inna metoda?

OZ2: ¤mierç m™czeµska na Krzy†u nie zosta∆a w Starym
Testamencie bezpo∂rednio wymieniona. Wiele szczegø∆øw,
wskazujåcych na ∂mierç krzy†owå, zosta∆o jednak przez
prorokøw przewidzianych, jak np. w Psalmie 22,17 „Prze-
bodli r™ce i nogi moje”. Pawe∆ wskazuje na zwiåzek tekstu
Starego Testamentu: „Bo wiszåcy jest przekl™ty przez Boga”
(Pwt 21,23), z ukrzy†owanym Jezusem (Ga 3,13). Owa,
przyj™ta od Persøw, metoda wykonywania kary ∂mierci,
uznawana by∆a przez Rzymian za najbardziej „okrutnå i
strasznå”(Cicero), i „haµbiåcå” (Tacyt). Krzy† by∆ przez
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Boga planowany; Jezus „przecierpia∆ krzy†, nie baczåc na
‹jego› haµb™.” (Hbr 12,2). „stawszy si™ pos∆usznym a† do
∂mierci – i to ∂mierci krzy†owej” (Flp 2,8). To, czy by∆a
mo†liwa inna ∂mierç – przez ∂ci™cie, ukamieniowanie, otru-
cie, utopienie – jest, idåc drogå analogii upadku i odkupie-
nia, wykluczone: grzech powsta∆ w zwiåzku z drzewem
(Rdz 2,17 Drzewo Poznania); na drzewie te† musia∆ zostaç
ten grzech zmazany; Krzy† na Golgocie jest drzewem prze-
kleµstwa (Ga 3,13): Jezus zmar∆ bez honoru: jest przekl™ty.

Prawo Moj†esza przeklina grzesznika. To przekleµstwo ciå-
†y od czasu grzechu pierworodnego na ka†dym cz∆owieku.
Owo przekleµstwo Boga za nasz grzech wziå∆ Jezus na sie-
bie. S∆owo z krzy†a jest zatem zbawczå nowinå dla wszyst-
kich ludzi, ktørzy wskutek grzechu så w zasadzie przekl™ci.

Papie† Jan Pawe∆ II okre∂li∆ kiedy∂ O∂wi™cim jako Golgot™
20. wieku. W tym sensie rozwinå∆ si™ pewien kierunek teo-
logiczny, ktøry uwa†a, †e Jezus solidaryzowa∆ si™ z innymi
cierpiåcymi, torturowanymi i zamordowanymi, ktørzy,
podobnie jak on, cierpieli i umarli wskutek okrutnej ∂mierci.
Lecz: krzy†owa ∂mierç Chrystusa nie mo†e nigdy byç
porøwnywana z jakåkolwiek ∂mierciå innego cz∆owieka,
Jego Krzy† nie mo†e byç nigdy porøwnywany z innymi
krzy†ami, stojåcymi kiedy∂ wokø∆ Jerozolimy lub Rzymu.
Krzy† Chrystusa posiada zupe∆nie innå „jako∂ç” ni† wszyst-
kie inne krzy†e, gdy† jest to Krzy† Syna Bo†ego. On prze-
cierpia∆ nie tylko niespawiedliwo∂ci mocarzy tego ∂wiata,
lecz jako jedyny, gniew Boga za grzech. Tylko On sam by∆
ofiarnym barankiem, ktøry za wszystkich przyjå∆ Såd Bo†y.
„Nauka ... krzy†a...” (1 Kor 1,18) jest od tego czasu centrum
wszystkich chrze∂cijaµskich wypowiedzi. ¤w. Pawe∆ ma
zatem tylko jedno do powiedzenia: „Postanowi∆em bowiem,
b™dåc w∂rød was, nie znaç niczego wi™cej, jak tylko Jezusa
Chrystusa, i to ukrzy†owanego.” (1 Kor 2,2). A.L. Coghill
ukazuje nam znaczenie Krzy†a w znanej pie∂ni na przebud-
zenie:
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„Kto w wierze ujrzy Jezusa na krzy†u,
zbawiony b™dzie w tej samej godzinie;
Ojciec go posy∆a, patrz zatem tylko na niego,
ktøry zraniony by∆ kiedy∂ røwnie† dla ciebie.”

PZ3: Jak møg∆ Jezus przed 2000. lat umrzeç za grzechy,
ktøre dopiero teraz pope∆niamy?

OZ3: Plan ratowania upad∆ego cz∆owieka istnia∆ ju† przed
powstaniem ∂wiata (Ef 1,14), dlatego, †e Bøg, dajåc
cz∆owiekowi wolno∂ç, wkalkulowa∆ grzech pierworodny,
nawet go przewidzia∆. Bøg møg∆ przeprowadziç swøj plan
ratowania ludzko∂ci bezpo∂rednio po upadku pierwszych
ludzi, jak røwnie† dopiero na koµcu historii ∂wiata; wa†ne
jest tylko, †e raz si™ to stanie (Hbr 9,28). W pierwszym przy-
padku cena za grzech zap∆acona by∆aby z gøry, w drugim
przypadku dzia∆a∆aby wstecz. Z praktyki handlu znamy obie
formy: przedp∆ata i zap∆ata pøΩniejsza. Bøg w swojej
mådro∂ci wybra∆ punkt najbardziej „optymalny”. W li∂cie
do Galatøw (4,4) czytamy: „Gdy jednak nadesz∆a pe∆nia cza-
su, zes∆a∆ Bøg Syna swego.”. Ludzie, ktørzy †yli przed
przyj∂ciem Jezusa na ∂wiat, i ktørzy przestrzegali øwczesne
wskazania Boga, gwarantujåce im zbawienie, så w røwnym
stopniu uratowani przez ∂mierç na Golgocie, jak ci, ktørzy
urodzili si™ pøΩniej i przyj™li Ewangeli™ (Hbr 9,15). Øw cza-
sowy aspekt tego, ju† dla nas istniejåcego zdarzenia odkupie-
nia, wyra†ony zosta∆ w Li∂cie do Rzymian (5,8): „Bøg za∂
okazuje nam swojå mi∆o∂ç ‹w∆a∂nie› przez to, †e Chrystus
umar∆ za nas, gdy∂my jeszcze byli grzesznikami.”

Za czasøw Abrahama, czy Joba, przykazania jeszcze nie ist-
nia∆y. M™†owie ci post™powali zgodnie ze swoim sumie-
niem, ufajåc Bogu. Zosta∆o im to zaliczone jako sprawiedli-
we (Rz 4,3). Za czasøw Dawida od dawna obowiåzywa∆y
Przykazania z Synaju. One by∆y wzorcem, ktørym Bøg
wymierza∆ spawiedliwo∂ç; grzech okupywano ofiarå zwie-
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rzåt. Jednak zwierz™ta ofiarne nie mog∆y przecie† zmazaç
winy za grzechy (Hbr 10,4); one raczej tylko mog∆y wskazy-
waç na przysz∆å ofiar™ Jezusa. Z tego te† wzgl™du Jezus
okre∂lany jest jako „Baranek Bo†y, ktøry g∆adzi grzech
∂wiata.” (J 1,29). Dopiero za jego sprawå wina zosta∆a w
pe∆ni zmazana. My za∂ †yjemy w czasach, kiedy ofiara
zosta∆a ju† poniesiona. W ten sposøb nie musimy ofiarowaç
zwierzåt za nasze grzechy, gdy† otrzymali∂my przebaczenie
na mocy kiedy∂ poniesionej ofiary.

PZ4: Nie by∆oby bardziej ekonomicznie, gdyby Jezus cier-
pia∆ tylko za te grzechy, za ktøre ludzie prosiliby o przeba-
czenie, a nie za grzechy ca∆ego ∂wiata?

OZ4: Wed∆ug prawa Boskiego za grzech obowiåzuje wyrok
∂mierci (Rz 6,23). Przypu∂çmy, †e na mocy Ewangelii Jezu-
sa Chrystusa, w historii ca∆ej ludzko∂ci, nawrøci∆by si™ tylko
jeden cz∆owiek, wtedy røwnie† dla niego ∂mierç by∆aby
zap∆atå za grzech. Hermann Bezzel wyrazi∆ my∂l, do ktørej
sk∆ania si™ te† autor, †e mi∆o∂ç Chrystusa by∆a tak wielka, i†
ofiara zbawienia poniesiona by∆aby røwnie† tylko dla jedne-
go pokutujåcego grzesznika. Zbawczy czyn Syna Bo†ego
jest jednak tej rangi, †e wystarczy dla ca∆ej ludzko∂ci. Dlate-
go Jan Chrzciciel møg∆ powiedzieç: „Oto Baranek Bo†y,
ktøry g∆adzi grzech ∂wiata.” (J 1,29). To zbawienie mo†e
teraz przyjåç ten, kto tego chce. Nast™pujåce wydarzenie
mo†e nam to bli†ej wyja∂niç:

Pewien bogaty irlandzki posiadacz ziemski og∆osi∆ kiedy∂
ludziom, zatrudnionym w jego dobrach, bardzo oryginalnå
wiadomo∂ç. We wszystkich wa†nych miejscach swoich roz-
leg∆ych w∆o∂ci opublikowa∆ bowiem nast™pujåcå informacj™:

„W przysz∆y poniedzia∆ek b™d™ osiågalny, od godziny
dziesiåtej do dwunastej, w biurze mojej posiad∆o∂ci. W
tym czasie jestem gotøw sp∆aciç d∆ugi moich robotnikøw
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rolnych. Nale†y przynie∂ç ze sobå wszystkie niezap∆aco-
ne rachunki.”

Ta niezwyk∆a inicjatywa by∆a przez kilka dni tematem roz-
møw. Jedni podejrzewali, †e to zwyk∆e k∆amstwo, inni oba-
wiali si™ jakiej∂ zasadzki, gdy† nigdy dotåd czego∂ podobne-
go im nie oferowano. Zbli†y∆ si™ zapowiadany dzieµ. Ludzie
zebrali si™ licznie. W∆a∂ciciel przyby∆ punktualnie i bez
s∆owa zniknå∆ za drzwiami swego biura. Nikt nie odwa†y∆
si™ wej∂ç. Dyskutowano nadal niewzruszenie o prawdziwo-
∂ci podpisu i motywach szefa. Oko∆o godziny wpø∆ do dwu-
nastej dociera pod drzwi biura starsze ma∆†eµstwo. M™†czy-
zna, z plikiem rachunkøw w r™ce, dopytuje si™ dr†åcym
g∆osem, czy to tu p∆acå d∆ugi. Zostaje wyszydzony: „Dotåd
jeszcze niczego nie zap∆aci∆!” Inny: „Bo te† jeszcze nikt nie
prøbowa∆, ale je†eli to naprawd™ uczyni, wtedy szybko przyj-
dzie i powie nam o tym.” Niemniej odwa†yli si™ oboje sta-
rzy. Zostali przyjaΩnie przyj™ci, kwoty zosta∆y podsumo-
wane, otrzymali od w∆a∂ciciela majåtku czek na ca∆å sum™.
Kiedy, dzi™kujåc, chcieli opu∂ciç biuro, ten powiedzia∆:
„Zostaµcie, prosz™, do dwunastej, wtedy bowiem zamykam
moje biuro.” Starzy zwrøcili uwag™ na licznie zebranych
pod drzwiami, ktørzy chcieliby od nich us∆yszeç, czy ta pro-
pozycja jest powa†na, prawdziwa. Skoµczy∆o si™ krøtkim
„nie”: Wy∂cie uwierzyli mojemu s∆owu, ci tam na zewnåtrz
muszå to samo uczyniç, je†eli chcå zlikwidowaç swoje
d∆ugi.” Propozycja w∆a∂ciciela by∆a skierowana do wszyst-
kich jego ludzi, a jego konto by∆o wystarczajåce, by pokryç
wszystkie nale†no∂ci. Swoje d∆ugi sp∆aci∆o tylko to jedno
ma∆†eµstwo, ktøre zaufa∆o jego s∆owu. (≈rød∆o: F. König,
„Du bist gemeint”, s.127 – znacznie skrøcone).

¤mierç Jezusa wystarczy dla zbawienia wszystkich ludzi:
„A zatem, jak przest™pstwo jednego sprowadzi∆o na wszyst-
kich ludzi wyrok pot™piajåcy, tak czyn sprawiedliwy Jedne-
go sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dajåce
†ycie” (Rz 5,18). Propozycja zbawienia odnosi si™ do wszy-
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stkich, dlatego te† powinna byç og∆oszona wszystkim. Ura-
towani zostanå jednak jedynie ci, ktørzy ufajåc s∆owu Jezu-
sa, przyjmå go osobi∂cie.

PZ5: Na gruncie ∂miertelnej ofiary Jezusa Chrystusa Bøg
proponuje ludziom odpuszczenie grzechøw. Dlaczego Bøg
nie udzieli generalnego odpuszczenia za wszystkie grzechy
ludzi?

OZ5: Poprzez ∂mierç Jezusa na krzy†u zaproponowa∆ Bøg
wszystkim ludziom zbawienie, dlatego te† Pawe∆ møg∆ na
Aeropagu tak g∆osiç: „Nie zwa†ajåc na czasy nie∂wiado-
mo∂ci, wzywa Bøg teraz wsz™dzie i wszystkich ludzi do
nawrøcenia” (Dz 17,30). Nikt nie musi byç pot™piony na
skutek ci™†aru swoich grzechøw. Ka†dy grzesznik mo†e byç
u∆askawiony. Je†eli nawet Paw∆owi, ktøry chcia∆ przecie†
wyt™piç gmin™ chrze∂cijaµskå, zosta∆o wybaczone, tym
bardziej røwnie† ka†demu innemu. Tylko jednemu z ∆otrøw,
ktørzy zostali ukrzy†owani razem z Chrystusem, zosta∆o
wybaczone – temu, ktøry prosi∆ o wybaczenie. Ten drugi
zosta∆ odrzucony, szydzi∆ z Jezusa, pozosta∆ w grzechu. Z
tego widzimy: Bøg nie udziela generalnej amnestii, tylko
dzia∆a na zasadzie wolnej decyzji ka†dego z osobna:

„K∆ad™ przed wami †ycie i ∂mierç, b∆ogos∆awieµstwo i
przekleµstwo. Wybierajcie wi™c †ycie, aby∂cie †yli wy i
wasze potomstwo.” (Pwt 30,19).

„To møwi Jahwe: Oto stawiam przed wami drog™ †ycia i
drog™ ∂mierci.” (Jr 21,8).

Kto rzeczywi∂cie szuka przebaczenia, temu te† zostanie ono,
pomimo wielu b∆™døw, udzielone: „Choçby wasze grzechy
by∆y jak szkar∆at, jak ∂nieg wybielejå” (Iz 1,18). Ostrzej
mo†emy to røwnie† tak sformu∆owaç: Cz∆owiek nie b™dzie
pot™piony z powodu swoich grzechøw, a tylko z wolnej
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woli, tj. z powodu braku pokuty. W niebie Boga mieszkaç
kiedy∂ b™då ochotnicy a nie przymusowo zakwaterowani.

PZ6: Jestem zdania, †e røwnie† po ∂mierci istnieje mo†-
liwo∂ç uzyskania zbawienia. ˆaska Bo†a musi byç przecie†
wi™ksza, ni† przedstawiona w wyk∆adzie?

OZ6: Pytanie to stawiane jest cz™sto, bo te† porusza nas
ono do g∆™bi, kiedy martwimy si™ powa†nie o ludzi, ktørzy
så nam osobi∂cie bardzo bliscy, lub byli blisko nas. Tu poja-
wiajå si™ jeszcze inne pytania: Co stanie si™ z ludΩmi,

- ktørzy s∆yszeli tylko bardzo niewiele, lub Ωle o Chrys-
tusie?

- ktørzy w swoich ko∂cio∆ach otrzymali, jako chrze∂cijaµ-
skie pos∆anie, tylko jednostronne, cz™sto politycznie
zabarwione, wyobra†enie, a potem temat bycia chrze∂-
cijaninem uwa†ali za za∆atwiony?

- ktørzy uwa†ajå si™ za chrze∂cijan, ale w zarodku zorien-
towali swoje †ycie inaczej, ni† nakazuje to Biblia?

- u ktørych nasza ewangelizacja pozostaje bez skutku,
bo∂my nie znaleΩli dost™pu do ich serc, albo oni tej ewan-
gelii nie chcieli?

- ktørzy wychowali si™ w ∂wiadomym ateizmie, lub wyro∂-
li w sektach z fa∆szywå naukå?

- Co stanie si™ z wieloma m∆odymi ludΩmi, ktørym w dzi-
siejszej szkole, w∆a∂nie na lekcjach religii, przedstawia
si™ Bibli™, jako ma∆o wiarygodny dokument, i ktørzy si™
potem sprawami wiary w ogøle nie interesujå?

- Co stanie si™ z tymi wszystkimi, ktørzy nie z w∆asnej winy
nie mieli okazji znaleΩç si™ w obr™bie ewangelizacji?

Takie pytania postawi∆o wielu m™drcøw i w ten sposøb
dosz∆o do g∆osu wiele rø†nych grup. Jedne powo∆ujå si™ na
zbawienie po ∂mierci, inne zupe∆nie wykluczajå pot™pienie.
Tu chcemy powo∆aç tylko niektøre, sprzeczne ze sobå, idee:
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1. Po okresie ograniczonego dzia∆ania sådu, wszyscy bez
wyjåtku zostanå zbawieni – tak twierdzå wyznawcy ”pow-
szechnego pojednania” – Allversöhner – Hitler i Stalin jak
te† wolnomularze, nihili∂cii, spiryty∂ci.
2. Wg katolikøw, dusza zmar∆ego, ktøra wymaga jeszcze
oczyszczenia, nim zostanie dopuszczona do nieba, dostaje
si™ do czy∂ca. Nauka ta g∆oszona by∆a szczegølnie †arliwie
przez ¤w. Tomasza z Akwinu i Papie†a Grzegorza Wielkie-
go. To za∆o†enie, †e cierpienie biednych dusz w czy∂cu
mo†e byç zmniejszone przez modlitwy †yjåcych, doprowa-
dzi∆o w ∂redniowieczu do instytucji odpustu i ∂wi™ta Wszy-
stkich ¤wi™tych.
3. U mormonøw istnieje mo†liwo∂ç przyj™cia chrztu w
imieniu ju† nie†yjåcych. W ten sposøb niewierzåcy – nawet
odleg∆ych generacji – zostanå uratowani.
4. Wg nauki ∂wiadkøw jehowy, dla ludzi (oprøcz owych
144000) nie istnieje ani niebo, ani piek∆o. Dla ∂wiadkøw
jehowy przewidziana jest odnowiona ziemia, zamiast †ycia
w obecno∂ci Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa w nie-
bie. Wszyscy pozostali pozostajå w grobie, albo te† mogå
zostaç uwolnieni przez tzw. ofiar™ wykupu.
5. Ko∂ciø∆ nowoapostolski zorganizowa∆ tzw.” s∆u†b™ dla
zmar∆ych”, w ktørej samookre∂leni aposto∆owie majå od-
dzia∆ywaç røwnie† w ∂wiecie zmar∆ych. Po∂rednictwo w
przekazaniu uzyskanej po tej stronie ∆aski zbawienia przej-
mujå zmarli aposto∆owie, ktørzy dalej prowadzå swoje
dzie∆o zbawienia.
6. Inne ugrupowania rozpowszechniajå nauk™, wg ktørej
wierzåcy w Jezusa Chrystusa wejdå do nieba, natomiast nie-
wierzåcy zostanå zniszczeni tak, †e ju† nie bedå istnieli.
7. Jeszcze inny poglåd wyra†ajå ci, ktørzy powo∆ujå si™ na
tekst 1. Listu ¤w. Piotra 3,18-20; gdzie zwiastowanie w krai-
nie zmar∆ych (wi™zieniu – przyp. t∆um.) nale†y uto†samiaç
ze zbawieniem.

Wszystkie te uj™cia prøbujå daç – zapewnie w dobrej wie-
rze – nadziej™ dla cz∆onkøw wszystkich wy†ej wymienionych
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grup. Spekulowanie nie wnosi jednak do sprawy nic nowe-
go. Zapytajmy wi™c Tego, ktøry sam potrafi nam pomóc:
Boga w Jego S∆owie. Najpierw powinni∂my sprawdziç w
tekstach biblijnych, czy istnieje jakakolwiek mo†liwo∂ç
ratunku po ∂mierci. A †e chodzi tu o spraw™ bardzo istotnå,
mo†emy za∆o†yç, †e Bøg w Biblii nie pozostawi nam najm-
niejszej niejasno∂ci (por. T51 w Dodatku, cz. I.). Rzeczy-
wi∂cie, samo Pismo pomaga nam rozpoznaç w zarodku
fa∆szywe nauki, by nie daç im si™ zwie∂ç.

1. Po ∂mierci czeka nas såd: W ∂wietle Biblii, wszystkie
wyobra†enia, †e cz∆owiekowi proponowane så røwnie†
mo†liwo∂ci zbawienia po ∂mierci, okazujå si™ jako z∆udne,
ludzkie fantazje, gdy† „... postanowione ludziom raz umrzeç,
a potem såd.” (Hbr 9,27). To dotyczy zarøwno ludzi, ktørzy
zetkn™li si™ z naukå Chrystusa, jak te† tych, ktørzy nie s∆ysze-
li S∆owa Bo†ego: „Wszyscy przecie† staniemy przed trybu-
na∆em Boga.” (Rz 14,10). Bøg przekaza∆ swemu Synowi øw
såd. Nie to b™dzie osådzone, co sta∆o si™ ju† po tej stronie
„muru ∂mierci”, lecz to, co wyjednane zosta∆o „tu i dzisiaj”
„aby ka†dy otrzyma∆ zap∆at™ za uczynki dokonane w ciele, z∆e
lub dobre.” (2 Kor 5,10). Z tego sådu nie jest zwolniony nikt:
wierzåcy, oboj™tni, wolnomy∂liciele, zwiedzeni na pokusze-
nie, poganie... krøtko: wszyscy na tej ziemi (Dz 17,31).

2. Kryteria sådu: Kryteria sådu Bo†ego nie podlegajå
†adnej samowoli: nikt nie b™dzie uprzywilejowany, nikt nie
b™dzie pokrzywdzony (1 P 1,17; Rz 2,11). Z miarå zapozna∆
nas Bøg. B™dziemy sådzeni wg regu∆ objawionych w Biblii:
„S∆owo, ktøre powiedzia∆em, ono to b™dzie go sådziç w dniu
ostatecznym.” (J 12,48). Zbierzmy zatem razem owe naj-
wa†niejsze kryteria zawarte w Pi∂mie:

a) wg sprawiedliwo∂ci Bo†ej: mo†emy byç pewni: „Bøg nie
dzia∆a zdradliwie ni Wszechmocny praw niczyich nie
∆amie.” (Job 34,12), bo jest sprawiedliwym s™dziå (2 Tm
4,8). Tu nie ma †adnych przekr™ceµ ani wypaczeµ, gdy† do
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g∆osu dochodzå jedynie prawda i sprawiedliwo∂ç: „Tak,
Panie, Bo†e Wszechw∆adny, prawdziwe så Twoje wyroki i
sprawiedliwe.” (Ap 16,7).

b) wg miary udzielonego nam zaufania: ˝aden cz∆owiek nie
jest røwny drugiemu, ka†demu te† rø†nie zaufano. Poganie,
do ktørych nie dotar∆o s∆owo Ewangelii, znajå Boga bardzo
ma∆o, mianowicie tylko z dzie∆a stworzenia (Rz 1,20) i przez
swoje sumienie (Rz 2,15), jako ci ludzie, ktørzy mogli
s∆uchaç Ewangelii. Bogaci dysponujå innymi, ni† biedni,
mo†liwo∂ciami, by czyniç dobro i popieraç rozpowszechnia-
nie Ewangelii. Kto∂, obdarzony zdolno∂ciami duchowymi,
posiada szczegølnå odpowiedzialno∂ç. Nie jest oboj™tne,
czy kto∂ musia∆ †yç w ramach ograniczonych rzådami
dyktatury, czy te† dzia∆aç w wolnym kraju. Pan møwi w
Ewangelii ¤w. ˆukasza 12,48: „Komu wiele dano, od tego
wiele wymagaç si™ b™dzie, a komu wiele zlecono, tym
wi™cej od niego †ådaç b™då.”

c) wg naszych uczynkøw: Bøg zna dzia∆alno∂ç ka†dego z nas
i „... odda ka†demu wg uczynkøw jego.” (Rz 2,6). Uczyn-
kami så zarøwno podj™te dzia∆ania (Mt 25,34-40), jak te†
dzia∆ania zaniechane (Mt 25,41-46). Dzia∆alno∂ç ka†dego
cz∆owieka odnotowana jest w ksi™gach Boga, ktøre stanowiå
podstaw™ oceny warto∂ci przed Sådem (Ap 20,12-13).

d) wg owocøw naszej dzia∆ano∂ci: Wszystko, co czynili∂my
w imieniu Jezusa (ˆk 19,13) – nasze zachowanie, nasze od-
dzia∆ywanie – oznacza Biblia jako trwa∆y owoc (J 15,16). To
jest w∆a∂nie podstawowa miara na Sådzie (ˆk 19,16-27). W
ogniu prøby „ktørego dzie∆o sp∆onie, poniesie szkod™ (1 Kor
3,15), a „dzie∆o zbudowane na fundamencie przetrwa”
(1 Kor 3,14).

e) wg naszej mi∆o∂ci: Mi∆o∂ç jest szczegølnym, bo najwi™k-
szym owocem (1 Kor 13,13). Ona jest spe∆nieniem prawa
(Rz 13,10). Rozumieç tu nale†y wszystko, co uczynili∂my z
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mi∆o∂ci do Boga (Mt 22,37) i z mi∆o∂ci do Jezusa (J 21,15).
Bezinteresowna mi∆o∂ç musi tu byç odrø†niona od mi∆o∂ci z
wyrachowania: „Je∂li bowiem mi∆ujecie tych, ktørzy was
mi∆ujå, cø† za nagrod™ mieç b™dziecie?” (Mt 5,46). Fary-
zeusz Szymon zaprosi∆ Jezusa do swego domu, jednak nie
poda∆ mu nawet wody, by møg∆ obmyç nogi (ˆk 7,44). Za∂
grzesznica natar∆a nogi Chrystusa swoim kosztownym olej-
kiem. Dlatego, †e bardzo mi∆owa∆a, odpuszczone zosta∆y jej
liczne grzechy (ˆk 7,47). Mi∆o∂ç jest owocem ducha (Ga
5,22); posiada znaczenie wieczne.

f) wg naszych s∆øw: Wg wypowiedzi Jezusa, nasze s∆owa
decydujå o naszej wieczno∂ci. Ten aspekt Sådu jest nam
chyba najmniej ∂wiadomy: „A powiadam wam: Z ka†dego
bezu†ytecznego s∆owa, ktøre wypowiedzå ludzie, zdadzå
spraw™ w dzieµ sådu. Bo na podstawie s∆øw twoich b™dziesz
uniewinniony i na podstawie s∆øw twoich b™dziesz pot™-
piony.” (Mt 12,36-37).

g) wg naszej odpowiedzialno∂ci: Jako dzie∆o stworzenia
Bo†ego jeste∂my skazani na odpowiedzialno∂ç. Bøg wyz-
naczy∆ nam bardzo du†y obszar swobody, gdzie sami pono-
simy odpowiedzialno∂ç. Røwnie†, gdy nas kto∂ zwiedzie,
jeste∂my odpowiedzialni za nasze dzia∆anie. Adam, chocia†
nie dzia∆a∆ z w∆asnej woli, tylko zosta∆ zwiedziony, musia∆
ponie∂ç tego konsekwencje. Dlatego, †e uwiedzenie w spra-
wach wiary koµczy si™ wiecznym pot™pieniem, ostrze†enia
biblijne så wyjåtkowo dosadne (np. Mt 24,11-13; Ef 4,14; Ef
5,6; 2 Tm 2,16-18). Z tego te† powodu nie nale†y lekce-
wa†yç oddzia∆ywania ba∆amutnych nauk rø†nych sekt.

h) wg naszego stosunku do Jezusa Chrystusa: Nasz osobisty
stosunek do Syna Bo†ego nadaje temu rozstrzygajåcy ton:
„Kto wierzy w Syna, ma †ycie wieczne; kto za∂ nie wierzy
Synowi, nie ujrzy †ycia, lecz grozi mu gniew Bo†y.”
(J 3,36). Grzech przyniøs∆ wszystkim ludziom wieczne
pot™pienie (Rz 5,18). Jedynå drogå wyj∂cia z tej sytuacji jest
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zwiåzanie si™ z Chrystusem: „Teraz jednak dla tych, ktørzy
så w Chrystusie Jezusie, nie ma ju† pot™pienia.” (Rz 8,1).

3. Wyrok na Sådzie: Ka†dy indywidualnie zostanie oså-
dzony wg omøwionych wy†ej kryteriøw. Nie zostanie pomi-
ni™ty †aden aspekt w †yciu cz∆owieka. Jak brzmieç b™dzie
wyrok ostateczny? Dojdzie do podzia∆u ca∆ej ludzko∂ci na
dwie grupy, ktøre Jezus w swym †yciu doczesnym sfor-
mu∆owa∆ w postaci zaproszenia:
„WchodΩcie przez ciasnå bram™. Bo szeroka jest brama i
przestronna ta droga, ktøra prowadzi do zguby, a wielu jest
takich, ktørzy przez niå wchodzå. Jak†e ciasna jest brama i
wåska droga, ktøra prowadzi do †ycia, a ma∆o jest takich,
ktørzy jå znajdujå.” (Mt 7,13-14).
Dla tych niezdecydowanych nie istnieje †aden „z∆oty
∂rodek”, †adna droga po∂rednia, jak te† schronienie po-
mi™dzy niebem a piek∆em. W koµcu – jak to ju† jest widocz-
ne w tym †yciu – rozstrzygane b™dzie tylko pomi™dzy zba-
wionymi i pot™pionymi. Tej pierwszej grupie powie Pan:
„PøjdΩcie, b∆ogos∆awieni Ojca mojego, weΩcie w posiadanie
krølestwo, przygotowane wam od za∆o†enia ∂wiata (Mt
25,34), a druga grupa us∆yszy: „Nie wiem, skåd jeste∂cie”...
odståpcie ode Mnie wszyscy.”(ˆk 13,25+27). W tej ostatniej
grupie znajdujå si™ nie tylko wolnomy∂liciele i poganie, lecz
røwnie† ci, ktørzy znali pos∆annictwo Chrystusa, ale mu nie
s∆u†yli. Zdumieni b™då wo∆aç: „Przecie† jadali∂my i pili∂my
z Tobå, i na ulicach naszych naucza∆e∂.” (ˆk 13,26).

4. Nasze konsekwencje: Nie istnieje †adna mo†liwo∂ç – z
biblijnego punktu widzenia – uzyskania zbawienia po ∂mier-
ci. Decyzja zapada w tym †yciu, dlatego Pan Jezus møwi:
„Usi∆ujcie wej∂ç przez ciasne drzwi;” (ˆk 13,24). Na sådzie
otwarte zostanå wszystkie ksi™gi z naszymi uczynkami, opi-
sanymi w detalach (Ap 20,12). Dobrze temu, ktøry zapisany
b™dzie w ksi™dze †ywota. Religie niechrze∂cijaµskie nie
majå †adnej mocy zbawienia. Jak du†o ludzi spo∂rød tych,
ktørzy nie zetkn™li si™ z radosnym poselstwem, jednak †yli
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zgodnie ze wskazaniami Boga (Dz 17,27) i upatrywali †ycia
wiecznego (Rz 2,7), doståpi zbawienia, tego nie wiemy. Dla
nas, ktørzy jednak s∆uchali∂my Ewangelii, nie b™dzie †ad-
nego usprawiedliwienia i †adnej ucieczki (Hbr 2,3), je†eli
zrezygnujemy z tego szcz™∂cia. Mieli∂my szans™ uzyskaç
zbawienie. Jak z tej sytuacji mo†emy wyj∂ç ca∆o, wyja∂nio-
no szczegø∆owiej w Dodatku (Cz.I, pkt. T10).

PZ7: Co stanie si™ z dzieçmi, ktøre umar∆y wcze∂niej, nim
mog∆y podjåç jakåkolwiek decyzj™? Co stanie si™ z dzieçmi
nienarodzonymi wskutek przerwania ciå†y, albo upo∂led-
zonymi umys∆owo? Så one stracone?

OZ7: Pytanie, od jakiego punktu czasu nale†y embrion
rozpatrywaç jako cz∆owieka, jest w tym przypadku podsta-
wowe. Je†eli wierzyç wspø∆czesnym ∂wieckim poglådom,
odniesie si™ wra†enie, †e jest to pozostawione w∆asnemu
osådowi lub prawnym uregulowaniom w paµstwie. Je†eli
jednak szukamy niezawodnej miary dla poczåtku stania si™
cz∆owiekiem, znajdziemy jå w Biblii.

Powstanie nowego †ycia ludzkiego ma bezpo∂redni zwiåzek
z fizycznym zespoleniem si™ nasienia m™skiego z †eµskå
komørkå jajowå. W ka†dym rozwoju ludzkiego embrionu
mamy do czynienia z interwencjå Stwørcy: „Ty bowiem
utworzy∆e∂ moje nerki, Ty utka∆e∂ mnie w ∆onie mej matki.
Dzi™kuj™ Ci, †e mnie stworzy∆e∂ tak cudownie, godne po-
dziwu så Twoje dzie∆a. I dobrze znasz mojå dusz™. (Ps
139,13-14). Powo∆ujåc proroka Jeremiasza, wskazuje Bøg
na to, †e jeszcze przed jego urodzeniem uzna∆ jego znako-
mitå osobowo∂ç i wybra∆ go do wype∆nienia zamierzonego
zadania: „Zanim ukszta∆towa∆em ci™ w ∆onie matki, zna∆em
ci™, nim przyszed∆e∂ na ∂wiat, po∂wi™ci∆em ci™, prorokiem
dla narodøw ustanowi∆em ci™.” (Jr 1,5).

Zapami™tajmy: Cz∆owiek jest indywidualno∂ciå od poczåtku
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swojego istnienia i wg wielu biblijnych tekstøw (np. ˆk
16,19-39; Hbr 9,27) istotå wiecznå, ktørej egzystencja nie
b™dzie zniszczona.

Gdzie jednak przebywa cz∆owiek, kiedy przekroczy dolin™
∂mierci? OdpowiedΩ ta jest jednoznaczna dla tych wszyst-
kich ludzi, ktørzy s∆yszeli Ewangeli™ i byli w stanie podjåç
odpowiednie decyzje. Røwnie† wola Boga jest jednoznacz-
na: „Nie zwleka Pan z wype∆nieniem obietnicy – bo niektø-
rzy så przekonani, †e Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w
stosunku do was. Nie chce bowiem niektørych zgubiç, ale
wszystkich doprowadziç do nawrøcenia.” (2 P 3,9). Zbawie-
nie lub pot™pienie zale†å zatem ju† tylko od naszej woli.
Mamy t™ wolno∂ç zwrøciç si™ ku niebu albo ku piek∆u. Obyd-
wie drogi pozostawiono nam do wyboru (Pwt 30,19; Jr 21,8).

Wspomniane w pytaniu grupy osøb nie dysponujå wolå, aby
podejmowaç decyzje. Wg pewnej ∂redniowiecznej nauki
panowa∆ poglåd, †e dusze nieochrzczonych dzieci, po ich
przedwczesnej ∂mierci, skazane så na wieczne pot™pienie.
Chodzi tu o niebiblijnå nauk™, wg ktørej chrzest jest zbawie-
niem dla niepe∆noletnich. Na podstawie wypowiedzi biblij-
nych nie chrzest, a wiara w Pana Jezusa ma moc zbawiennå
(Dz 16,31). Chrzest dziecka nie jest nam zatem pomocå w
odpowiedzi na to pytanie. W czasie przerwania ciå†y nie
wchodzi zreszta w ogøle w rachub™. Rozwiåzanie znajdu-
jemy w skali, jakå stosuje Bøg: „Nie, Bøg nie dzia∆a zdradli-
wie” (Job 34,12), gdy† jego sådy så absolutnie spawiedliwe
(Ap 16,7) i prowadzone så bez wzgl™du na osob™ (1 P 1,17;
Rz 2,11). Tak te† powinni∂my byç pewni, †e te dzieci, o ktø-
re pytacie, nie b™då pot™pione. One same nie ponoszå †adnej
winy za swøj los. Kiedy przyprowadzono do Jezusa ma∆e
dzieci (røwnie† niemowl™ta), uczniowie Jego widzieli w
tym niepotrzebne obciå†enie Pana, ktøry mia∆ wtedy bardzo
wyczerpujåcy dzieµ za sobå. Jezus przedstawi∆ jednak przy
tej okazji dzieci jako szczegølne dziedzictwo krølestwa nie-
bieskiego: „Pozwølcie dzieciom przychodziç do mnie, nie
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przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale†y krølestwo
Bo†e.” (Mk 10,14).

PZ8: Czy† to nie Judasz musia∆ zdradziç Jezusa, aby umo†-
liwiç nasze zbawienie?

OZ8: Nale†y zapami™taç: Nie Judasz, a Jezus umo†liwi∆
nasze zbawienie. ¤mierç Pana Jezusa by∆a potrzebna, by
mog∆o naståpiç odkupienie ludzi. Absolutnie niewinny mu-
sia∆ wziåç na siebie wyrok za nasz grzech. Wed∆ug woli
Boga, Jezus „... zosta∆ wydany za grzechy nasze i wskrze-
szony z martwych dla naszego uspawiedliwienia.” (Rz 4,25).
Przy ukrzy†owaniu, od powzi™cia zamiaru do czynu, bra∆o
udzia∆ wiele ludzi, ˝ydzi i Rzymianie: Wysoka Rada (Mk
14,64), zgromadzony t∆um (J 19,7); Dz 13,28), Pi∆at (Mk
15,15) i †o∆nierze rzymscy (Mk 15,24). Røwnie† Judasz,
poprzez swojå zdrad™, uczestniczy∆ w ukrzy†owaniu. Nie
dzia∆a∆ tu †aden „boski przymus”, by∆a to Jego w∆asna decy-
zja. ˝e Pan Jezus przewidzia∆ czyn Judasza (J 13,21-30), i †e
czyn ten zosta∆ w detalach przedstawiony w przepowiedni w
Starym Testamencie (Za 11,12-13), jest ∂wiadectwem
Boskiej wszechwiedzy, w †adnym przypadku przymusem
dla tego czynu. Motywy Judasza nie så tak wyraΩnie jed-
noznaczne do rozpoznania w tekstach biblijnych. Za∆o†yciel
Centrum Kszta∆cenia w Krelingen, Heinrich Kemner, sfor-
mu∆owa∆ nawet takå tez™, †e Judasz mia∆ zamiar wprowadziç
Jezusa w tak trudnå sytuacj™, by ten w koµcu møg∆ zade-
monstrowaç swojå w∆adz™ w Izraelu. Judasz nie møg∆
bowiem pojåç, †e Jezus bez oporu dopu∂ci do swojej ∂mier-
ci. Je†eli zatem wiele ludzi przyczyni∆o si™ bezpo∂rednio do
∂mierci Chrystusa, to w †adnym przypadku nie byli w∆a∂-
ciwå przyczynå jego ∂mierci, gdy† Jezus zmar∆ z powodu
grzechu ca∆ej ludzko∂ci. Ka†dy z nas bra∆ udzia∆ w ∂mierci
Jezusa, gdy† „... On by∆ przebity za nasze grzechy, zdruzgo-
tany za nasze winy. Spad∆a Naµ ch∆osta zbawienna dla nas, a
w Jego ranach jest nasze zdrowie.” (Iz 53,5).
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Przed ma∆o znaczåcå s∆u†ebnå arcykap∆ana Piotr zapar∆ si™
znajomo∂ci z Chrystusem, co jest w∆a∂ciwie røwnoznaczne
zdradzie Judasza. Istotna rø†nica pomi™dzy obydwoma
m™†ami nie polega zatem na ich grzechu, lecz tkwi w poku-
cie. Dlatego, †e Piotr †a∆owa∆ swojego uczynku (2 Kor 7,9:
„Zasmucili∂cie si™ bowiem po Bo†emu”) i pokutowa∆ za
czyn, uzyska∆ przebaczenie. Røwnie† Judasz møg∆ uzyskaç
przebaczenie, gdyby go szuka∆ po w∆a∂ciwej stronie – u
Jezusa. Judasz jednak do Jezusa nie wrøci∆, dlatego te†
utrzyma∆ si™ øw „bøl” po spe∆nionym uczynku: „Wprawdzie
Syn Cz∆owieczy odchodzi wed∆ug tego, jak jest postanowio-
ne, lecz biada temu cz∆owiekowi, przez ktørego b™dzie
wydany.”(ˆk 22,22).

PZ9: Mog™ urodziç jeszcze dziecko, je†eli prawdopodo-
bieµstwo, †e nie uzyska zbawienia, wynosi 50%? (Pytanie
m∆odej kobiety, ktøra dopiero co si™ nawrøci∆a.)

OZ9: Wiele m∆odych ma∆†eµstw, w obliczu rosnåcego
zanieczyszczenia ∂rodowiska lub zagro†enia wojennego
przy dzisiejszym potencjale zbrojeniowym, nie chce posia-
daç dzieci. W Niemczech, na terenie dawnej Republiki
Federalnej, istnieje ujemny przyrost naturalny, co oznacza,
†e liczba ludno∂ci zmniejszy si™ pod koniec tego tysiåclecia
o oko∆o 2 mln. Zupe∆nie inny poglåd g∆osi∆ Marcin Luter,
kiedy zapytany, co by zrobi∆, gdyby jutro mia∆ naståpiç
koniec ∂wiata, odpowiedzia∆: „Posadzi∆bym jab∆onk™.”

Postawione wy†ej pytanie wyra†a du†e poczucie odpowie-
dzialno∂ci, ktøre nie tylko wieczno∂ç ma w polu widzenia,
lecz zarazem widzi jej priorytet przed pierwszoplanowymi
motywami dzia∆ania. Dla udzielenia odpowiedzi nale†y
wyja∂niç dwie pojedyncze kwestie: co møwi Biblia o liczbie
dzieci oraz jak odpowiada na pytanie o zbawienie naszych
dzieci. Wed∆ug biblijnego porzådku zostali∂my stworzeni
jako m™†czyzna i kobieta. Pierwsze zadanie wyznaczone
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ludziom brzmia∆o: „BådΩcie p∆odni i rozmna†ajcie si™!” (Ro
1,28). To zadanie nie zosta∆o odwo∆ane. Zdolno∂ç do zap∆ad-
niania i rodzenia dzieci jest tak samo darem Bo†ym, jak
same dzieci: „Oto synowie så darem Jahwe, a owoc ∆ona
nagrodå.” (Ps 127,3). Posiadanie wielu dzieci oznacza szcze-
gølne b∆ogos∆awieµstwo: „B∆ogos∆awiony må†, ktøry
nape∆ni∆ nimi swøj ko∆czan” (Ps 127,5). „Ma∆†onka twoja
jak p∆odny szczep winny we wn™trzu twojego domu. Syno-
wie twoi jak sadzonki oliwki doko∆a twojego sto∆u. Oto takie
b∆ogos∆awieµstwo dla m™†a, ktøry boi si™ Jahwe.” (Ps 128,
3-4). Bøg nie tylko obdarza nas dzieçmi (Ro 33,5), Jego
wielkim †yczeniem jest te†, by∂my je dla Niego wychowali:

„WeΩcie przeto te moje s∆owa do serca i duszy. Przy-
wiå†cie je sobie jako znak na r™ku. Niech one wam b™då
ozdobå mi™dzy oczami. Nauczcie ich wasze dzieci,
powtarzajåc je im, gdy przebywacie w domu, gdy idzie-
cie drogå, gdy k∆adziecie si™ i wstajecie.” (Pwt 11,18-19).

Je†eli pøjdziemy za tå radå Boga, nie zginie nasza p∆odno∂ç:
„Wdra†aj ch∆opca w prawid∆a jego drogi, nie zejdzie z niej i
w staro∂ci.” (Prz 22,6). Pocieszeni, mo†emy mieç dzieci,
gdy† tak wychowywane, znajdå drog™ wiary i zostanå zba-
wione. Wa†na jest nadal wielka obietnica Boga: „tych
kocham, ktørzy mnie kochajå, znajdzie mnie ten, kto mnie
szuka.” (Prz 8,17). Bøg szczegølnie umi∆owa∆ m∆odzie†,
ktøra si™ do niego zwraca: „Pami™tam wierno∂ç twej
m∆odo∂ci, mi∆o∂ç twego narzeczeµstwa, kiedy chodzi∆a∂ za
mnå na pustyni, w ziemi, ktørej nikt nie obsiewa.” (Jr 2,2).

Jako wierzåcy, mo†emy pocieszeni rodziç dzieci dlatego, i†
prawdopodobieµstwo, †e zostanå pot™pione, nie wynosi w
†adnym przypadku 50:50; je†eli wychowamy je wed∆ug bib-
lijnych wskazaµ, chroni je Boska obietnica. Do∂wiadczenie
wielu wierzåcych par ma∆†eµskich potwierdza, †e røwnie†
dzieci znalaz∆y drog™ do wiary, je†eli od m∆odo∂ci nauczane
by∆y w biblijny sposøb.
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PZ10: W Biblii jest mowa o tym, †e Bøg wybra∆ cz∆owieka.
Mamy zatem jeszcze wolnå wol™, je†eli decyzja o zbawieniu
czy pot™pieniu ju† dawno zapad∆a?

OZ10: Tzw. teoria predystynacji (∆ac. praedestinatio =
przeznaczenie, fatum) g∆oszona by∆a przede wszystkim przez
Augustyna i Kalwina. Teoria ta zak∆ada, †e los ludzi zosta∆
przez Boga z gøry okre∂lony, †e ludzie då†å albo do wiary,
albo do niewiary, do zbawienia albo do pot™pienia. Dlatego,
†e mo†na wybieraç jednå z dwu mo†liwo∂ci, møwi si™ o
„podwøjnej predystynacji”. T™ my∂l nale†y sprawdziç w
Biblii.

W odpowiedziach na poprzednie pytania podkre∂lana by∆a
szczegølnie wolno∂ç ludzi odno∂nie podejmowanej decyzji.
Przy tym mo†na jednak by∆o odnie∂ç wra†enie, †e to w∆a∂nie
cz∆owiek dzia∆a samodzielnie, natomiast Bøg zachowuje si™
pasywnie. To jednak nie jest w∆a∂ciwe dla ∂wiadectwa Bib-
lii. W Li∂cie do Rzymian 9,16+18 czytamy: „[Wybranie]
wi™c nie zale†y to tego, kto go chce lub o nie si™ ubiega, ale
od Boga, ktøry okazuje mi∆osierdzie. A zatem komu chce,
okazuje mi∆osierdzie, a kogo chce, czyni zatwardzia∆ym.”
Tu w∆a∂nie akcentowane jest bardzo wyraΩnie dzia∆anie
Boga. Cz∆owiek znajduje si™ zatem w aktywnym i wolnym
r™ku Stwørcy, jak glina w formujåcej r™ce garncarza:
„Cz∆owiecze! Kim†e ty jeste∂, by∂ møg∆ si™ spieraç z
Bogiem? Czy mo†e naczynie gliniane zapytaç tego, ktøry je
ulepi∆: „Dlaczego mnie takim uczyni∆e∂?” „Czy† garncarz
nie ma mocy nad glinå i nie mo†e z tej samej zaprawy zrobiç
jednego naczynia ozdobnego, drugiego za∂ na u†ytek nie-
zaszczytny?” (Rz 9,20-21). Nie mamy zatem †adnego prawa
do zbawienia. Wolna decyzja cz∆owieka jest zawsze po∆å-
czona w parze z wolnym wyborem Boga. Owa my∂l wolne-
go wyboru udokumentowana jest szczegolnie nast™pujåcymi
fragmentami Biblii:

Mt 22,14: „Bo wielu jest powo∆anych, lecz ma∆o wybranych”.
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J 6,64-65: „Lecz po∂rød was så tacy, ktørzy nie wierzå. Jezus
bowiem na poczåtku wiedzia∆, ktørzy to så, co nie wierzå, i
kto mia∆ go wydaç. Rzek∆ wi™c: Oto dlaczego wam powie-
dzia∆em: Nikt nie mo†e przyj∂ç do mnie, je†eli mu to nie
zosta∆o dane od Ojca.”
Ef 1,4-5: „W Nim bowiem wybra∆ nas przed za∆o†eniem
∂wiata, aby∂my byli ∂wi™ci i nieskalani przed jego obliczem.
Z mi∆o∂ci przeznaczy∆ nas dla siebie jako przybranych synøw
przez Jezusa Chrystusa, wed∆ug postanowienia swej woli.”
Rz 8,29-30: „Albowiem tych, ktørych od wiekøw pozna∆,
tych te† przeznaczy∆ na to, by si™ stali na wzør obrazu Jego
Syna, aby On by∆ pierworodnym mi™dzy wielu braçmi; Tych
za∂, ktørych przeznaczy∆, tych te† powo∆a∆, a ktørych po-
wo∆a∆ – tych te† usprawiedliwi∆, a ktørych usprawiedliwi∆ –
tych te† obdarzy∆ chwa∆å.”
Dz 13,48: „Poganie s∆yszåc to radowali si™ i wielbili S∆owo
Paµskie, a wszyscy, przeznaczeni do †ycia wiecznego,
uwierzyli.”

Nast™pujåce aspekty majå podstawowe znaczenie w odniesie-
niu do biblijnego rozumienia wolnego wyboru:

1. Czas: Wolny wybør zdarzy∆ si™ w bardzo dalekiej
przesz∆o∂ci, ktøra w ka†dym przypadku le†y przed naszå
egzystencjå: Przed za∆o†eniem ∂wiata (Ef 1,4), przed
sp∆odzeniem (Jr 1,5) i od poczåtku (2 Tes 2,13).

2. S∆u†ba: Wybør oznacza zawsze s∆u†b™ dla Boga. Tak np.
wybra∆ Bøg Salomona, by ten wybudowa∆ ∂wiåtynie (1 Krn
28,10), plemi™ Lewiego do s∆u†by kap∆aµskiej (Pwt 18,5);
Jezus wybra∆ swoich uczniøw do s∆u†by apostolskiej (ˆk
6,13; Dz 1,2), a wszyscy wierzåcy zostali wybrani, by
„...owoc wasz trwa∆” (J 15,16).

3. Bez wzgl™du na osob™: Wolny wybør nie jest powodo-
wany ludzkimi zas∆ugami lub wed∆ug ludzkich wzorcøw.
Bøg spostrzega cz™sto to, co nieznaczne: Izrael jest najmniej-
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szym narodem (Pwt 7,7), Moj†esz nie jest bynajmniej
møwcå (Wj 4,10), Jeremiasz uwa†a siebie jeszcze za
m∆odym (Jr 1,6), a do gminy Jezusa nale†å cz™sto ci najm-
niej znaczåcy tego ∂wiata (1 Kor 1,27-28).

4. Dla zbawienia, a nie dla pot™pienia: Na czym Bogu
zale†y – na naszym zbawieniu albo na naszym pot™pieniu?
Swøj zamiar Bøg nam wyraΩnie wyja∂nia: „Jak pasterz
dokonuje przeglådu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie si™
w∂rød rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglådu
moich owiec” (Ez 34,12). Jezus ujå∆ powød swojego przyj-
∂cia na ∂wiat w takim zdaniu: „Albowiem Syn Cz∆owieczy
przyszed∆ ocaliç to, co zgin™∆o.” (Mt 18,11). Bøg osobi∂cie,
poprzez Jezusa, wybra∆ si™ na poszukiwanie, aby pozyskaç
ludzi dla wiecznego †ycia. Wola Boga, by zbawiç, dotyczy
ca∆ej ludzko∂ci: „Ktøry pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tm 2,4). Taka
wola Boska jest røwnie† objawiona w 1. Li∂cie do Tesalo-
niczan. 5,9: „Poniewa† nie przeznaczy∆ nas Bøg, aby∂my
zas∆u†yli na gniew, ale na osiågni™cie zbawienia...” Staje si™
wyraΩne: W Pi∂mie znajdujemy silny i nierozerwalny zwiå-
zek pomi™dzy zbawieniem a wolnym wyborem Boga, i prze-
ciwnie, nie znajdujemy †adnego zwiåzku pomi™dzy wolnym
wyborem Boga a pot™pieniem. Bøg nikogo zatem nie przez-
naczy∆ na pot™pienie. Dlatego te† serce Faraona staje si™
dopiero wtedy zatwardzia∆e, kiedy ten uparcie trwa przy
swoim pogaµstwie, w †adnym przypadku nie by∆o mu to
przeznaczone przed jego urodzeniem. To, †e istnieje „za
pøΩno”, ukazuje nam Biblia od czasu do czasu, ale nigdzie
Biblia nie g∆osi, †e z gøry kto∂ zosta∆ skazany na pot™pienie.
Poprzez skazanie Jana Chrzciciela, Herod przeciågnå∆ strun™
swojej zdolno∂ci w dotrzymaniu danego przyrzeczenia tak,
†e Jezus ju† mu nie odpowiedzia∆ (ˆk 23,9).

Zapami™tajmy: obowiåzuje i jedno, i drugie (wypowiedΩ
komplementarna!): Bøg wybra∆ ludzi do zbawienia. Cz∆o-
wiek zosta∆ jednak odpowiedzialny za to, aby wypracowaç
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sobie prawo do zbawienia. Kiedy syn marnotrawny podjå∆
decyzj™: „Zabior™ si™ i pøjd™ do mego ojca, i powiem mu:...”
(ˆk 15,18), ojciec wyszed∆ mu na spotkanie, by go przyjåç.
(ˆk 15,20).

Je†eli zatem w wolnej decyzji przyjmiemy zbawienie,
spe∆niona zostanie obietnica Boska: „Ukocha∆em ci™
odwiecznå mi∆o∂ciå, dlatego te† zachowa∆em dla ciebie
∆askawo∂ç.” (Jr 31,3), a wybra∆em ci™ przed za∆o†eniem
∂wiata (Ef 1,4). Nim my zdecydujemy si™ wybraç Boga, On
wybra∆ nas na d∆ugo przed naszym czasem. Bøg oczekuje i
respektuje naszå wolnå decyzj™; ale bez jego zmi∆owania nie
by∆oby mo†liwe zbawienie (Rz 9,16). U ilu ludzi wspø∆-
dzia∆a Boski wolny wybør (Flp 2,13) i wolna wola cz∆owie-
ka (Flp 2,12), to wie tylko Pan.

PZ11: Czy jest mo†liwe udowodnienie, na gruncie nauk
przyrodniczych, istnienie piek∆a? (Pytanie licealistki)

OZ11: Poznanie naukowe ma swoje, cz™sto niedostrzegane,
granice. Mo†liwo∂ci poznawcze i wyja∂niajåce si™gajå tylko
tak daleko, jak dalece dajå si™ mierzyç procesy zachodzåce
w ∂wiecie materialnym. Tam za∂, gdzie nie mo†na nic mie-
rzyç, ani te† opisaç liczbami, tam nauki przyrodnicze nie
mogå niczego wyja∂niç. Nauki przyrodnicze nie mogå
bowiem przekroczyç owej granicy, gdy† inaczej przestanå
byç naukå, a stanå si™ czystå spekulacjå. Z tego te† powodu
nauka nie jest Ωrød∆em, z ktørego by mo†na dowiedzieç si™
czego∂ o pochodzeniu lub o koµcu ∂wiata. Nauka nie mo†e
nam te† odpowiedzieç na pytania dotyczåce tego, co le†y po
drugiej stronie muru ∂mierci. Je†eli zatem nauka nie mo†e
nic powiedzieç o istnieniu piek∆a, nale†y si™gnåç do jedyne-
go Ωrød∆a, gdzie wiedza taka zosta∆a nam przekazana: pra-
wd™ o niebie i piekle mo†emy odczytaç z Krzy†a na Golgo-
cie. W∆a∂nie Krzy† jest najlepszå wyk∆adniå Pisma. Gdyby
wszyscy ludzie mieli osiågnåç, jak na ta∂mie produkcyjnej,

81



niebo, ofiara Krzy†a by∆aby niepotrzebna. Gdyby istnia∆a
inna religia albo jaka∂ inna droga, dla uzyskania zbawienia,
wøwczas Bøg nie pozwoli∆by wykrwawiç si™ Swojemu
ukochanemu Synowi na Krzy†u. Dlatego z Krzy†a w∆a∂nie
potrafimy wyraΩnie odczytaç: piek∆o istnieje naprawd™. Pan
Jezus uczyni∆ wszystko, by nas wybawiç od piek∆a. Bez
tego, co zdarzy∆o si™ na Golgocie, byliby∂my wszyscy
wiecznie pot™pieni (Rz 5,18). Zdarzenie na Krzy†u mo†emy
ujåç jednym zdaniem: „Tu zbawia Syn Bo†y przed
piek∆em!” Nie zdarzy∆o si™ nic wa†niejszego dla ludzko∂ci,
ni† dzie∆o Golgoty. Pan Jezus g∆osi∆ dobitnie o mi∆o∂ci i
mi∆osierdziu, ∆asce i spawiedliwo∂ci, zapraszajåco o Krø-
lestwie Niebieskim, ale szczegølnie powa†nie o piekle. Opi-
suje je jako bezdennå przepa∂ç, jako miejsce: „gdzie robak
ich nie umiera, a ogieµ nie ga∂nie.” (Mk. 9,48), gdzie odejdå
ci „... na m™k™ wiecznå” (Mt 25,46). Poczuciem takiej
rzeczywisto∂ci ostrzega z nies∆abnåcå dosadno∂ciå, by∂my
si™ tam nie dostali:

„Je†eli wi™c prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu,
wy∆up je i odrzuç od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich cz∆onkøw, ni† †eby ca∆e twoje
cia∆o mia∆o byç wrzucone do piek∆a.” (Mt 5,29,30).”
„Lepiej jest dla ciebie wej∂ç do †ycia u∆omnym lub
chromym, ni† z dwiema r™kami lub dwiema nogami byç
wrzuconym w ogieµ wieczny.” (Mt 18,8).
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5. Pytania dotyczåce religii (PR)

Istota religii: Z dzie∆ stworzenia mo†na wnioskowaç o ko-
nieczno∂ci istnienia Stwørcy (Rz 1,19-21). Po upadku pier-
wszych ludzi sumienie møwi nam o stanie oddzielenia si™ od
Boga i zachowaniu pe∆nym poczucia winy: „Wykazujå oni
(= poganie), †e tre∂ç Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy
ich sumienie staje jako ∂wiadek, a mianowicie ich my∂li na
przemian ich oskar†ajåce lub uniewinniajåce.”(Rz 2,15). We
w∆asnym my∂leniu i z w∆asnej woli wszystkie ludy podj™∆y
poszukiwania pierwotnego zwiåzku z Bogiem, rozwijajåc
przy tym najrø†niejsze religie. S∆owo religia pochodzi od
∆aciµskiego religio (= sumienno∂ç, bogobojno∂ç), ktøre wy-
prowadzone jest z kolei od czasownika re-ligiare (zwiåzaç
si™ na powrøt). We wszystkich religiach, nawiåzanie tego
stosunku z Bogiem prøbuje si™ w dwojaki, charakterysty-
czny sposøb: poprzez stosowanie ro†norodnych przepisøw
wymy∂lonych przez ol∂nionych ludzi (np. rytua∆y ofiarne) i
poprzez uznawanie za wa†ne rø†nych przedmiotøw (np.
posågi Buddy, ko∆atki modlitewne, Kaaba w Mekce). Za reli-
gi™ uwa†amy røwnie† wszelkie ludzkie wysi∆ki doj∂cia do
Boga. W Ewangelii jest w∆a∂nie odwrotnie: Bøg dzia∆a i sam
zbli†a si™ do cz∆owieka. W konsekwencji nie okre∂lamy bib-
lijnej drogi jako religii.

PR1: Istnieje tyle religii. Przecie† nie wszystkie mogå byç
fa∆szywe. Nie jest zuchwa∆o∂ciå, je†eli chrze∂cijaµstwo
twierdzi, †e jest jedynå drogå do wiecznego †ycia?

OR1: ˝adna religia, røwnie† chrze∂cijaµstwo, nie prowadzi
do zbawienia, je†eli zrodzi∆a si™ jako religia. Istnieje tylko
jeden Bøg, mianowicie ten, ktøry stworzy∆ niebo i ziemi™.
Tylko Biblia opisuje tego Boga. Tylko te† On mo†e nam
wiå†åco powiedzieç, co s∆u†y naszemu zbawieniu. Gdyby

83



jakakolwiek religia by∆a w stanie uratowaç nas przed wiecz-
nå zgubå, Bøg by nam jå wskaza∆. ¤mierç krzy†owa Jezusa
nie by∆aby wtedy konieczna. ˝e jednak ofiara na Golgocie
zosta∆a spe∆niona, by∆a zatem konieczna dla naszego zba-
wienia. Krzy† Jezusa wskazuje nam zatem jednoznacznie,
†e nie istnia∆a †adna ∆atwiejsza metoda, by uzyskaç przeba-
czenie za grzech. W ∂mierci krzy†owej osådzi∆ Bøg nasz
grzech, tak †e nas ju† tylko ratuje osobiste zwrøcenie si™ do
Jezusa Chrystusa i ofiarowanie mu naszego †ycia. We wszy-
stkich religiach musi si™ cz∆owiek zdobyç na wysi∆ek, aby
uzyskaç zbawienie: wed∆ug Ewangelii Bøg uczyni∆ wszyst-
ko poprzez swego Syna, a cz∆owiek otrzymuje zbawienie
tylko poprzez swojå wiar™. Dlatego czytamy w Dziejach
Apostolskich 4,12: „I nie ma w †adnym innym zbawienia,
gdy† nie dano ludziom pod niebem †adnego innego imienia,
w ktørym mogliby∂my byç zbawieni.” Poza Jezusem nie ma
innego pomostu do nieba!

Wszystkie religie så tylko b∆yszczåcymi omamami na pus-
tyni zgubionej ludzko∂ci. Cierpiåcemu z pragnienia nie
pomo†e z∆udny obraz Ωrød∆a z wodå. Podobnie idea toleran-
cji rø†nych wytworøw fantazji prowadzi w koµcu ludzi do
∂mierci (Prz 14,12). Cz∆owiek potrzebuje ∂wie†ej wody.
Biblia wskazuje jednoznacznie na jedynå realnå oaz™, na
jedynå szans™ prze†ycia, na Jezusa Chrystusa:

„Ja jestem drogå i prawdå, i †yciem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” (J 14,6).
„Fundamentu bowiem nikt nie mo†e po∆o†yç innego, jak
ten, ktøry jest po∆o†ony, a ktørym jest Jezus Chrystus.”
(1 Kor 3,11).
„Ten, kto ma Syna, ma †ycie, a kto nie ma Syna Bo†ego,
nie ma te† i †ycia.” (1 J 5,12).
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PR2: Czy† nie modlimy si™, chrze∂cijanie i muzu∆manie, do
jednego i tego samego Boga? (Pytanie wyznawcy Islamu)

OR2: „Czy wolno mi odpowiedzieç pytaniem: Jest Wasz
Bøg, Allah, Ojcem Jezusa Chrystusa?” – „Nie, Allah nie ma
Syna. To by∆oby bluΩnierstwem!” – „Zatem, Wasz Bøg i møj
Bøg, to nie ten sam Bøg.” W obliczu tak wielu religii nasu-
wa si™ te† wielu innym to tolerancyjne pytanie, czy przypad-
kiem wszyscy nie czczå tego samego Boga. Ju† w czasach
Starego Testamentu okre∂la si™ Bøg jako jedyny: „Ja jestem
pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mnå boga.” (Iz 44,6);
„Ja, Jahwe, tylko Ja istniej™ i poza Mnå nie ma †adnego
zbawcy.” (Iz 43,11). Ten †ywy Bøg jest Bogiem Abrahama,
Izaaka i Jakuba; On jest Ojcem Jezusa Chrystusa (Mk
14,36). Nale†y zwrøciç uwag™ na nast™pujåce rø†nice po-
mi™dzy Allahem a Ojcem Jezusa Chrystusa:

1. Stosunek pomi™dzy Bogiem i cz∆owiekiem: W Islamie
Bøg nie objawi∆ si™ w ogøle. Przebywa w nieosiågalnej
dali. Ciåg∆e nawo∆ywanie „Allahu akbar” – Bo†e coraz to
pot™†niejszy – manifestuje, †e nie mo†na wej∂ç w †aden
osobisty kontakt z Bogiem. Allah pozostaje zawsze po tam-
tej stronie, jak orientalny w∆adca, panuje wysoko ponad
swymi poddanymi.

2. Stosunek Ojciec – Syn: Dla wyznawcy Islamu takie poj™-
cia, jak „ludzie dzieçmi Boga” czy „Bøg Ojcem nas – ludzi”
(„Abba, Ojcze”, Rz 8,15), så nie tylko niezrozumia∆e, ale
nawet bluΩniercze, gdy† Allah jest wyraΩnie oddzielony od
tego ∂wiata.

3. Bøg jako cz∆owiek: Centralnym zdarzeniem biblijnej his-
torii zbawienia jest to, †e Bøg sta∆ si™ cz∆owiekiem poprzez
Jezusa Chrystusa. Bøg nie tylko znalaz∆ si™ w∂rød nas, ale
ponadto cierpia∆ za wszystkie grzechy, a† do ∂mierci na
Krzy†u. W nast™pstwie tego wynik∆e zbawienie cz∆owieka
jest nie do przyj™cia w Islamie.
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4. Boskie mi∆osierdzie i mi∆o∂ç: Je†eli Bøg mo†e byç mi∆o-
sierny wobec grzesznika, to ofiara za to jest nies∆ychanie
wysoka: „Raczej mi przykro∂ç zada∆e∂ swoimi grzechami.”
(Iz 43,24). Bøg jest dla nas mi∆osierny, gdy† odkupi∆ nas
bardzo drogo (1 Kor 6,20; 1 P 1,19). Mi∆osierdzie Allaha nie
kosztuje nic, jest dobrowolne.

5. Bøg jest naszå nadziejå: W Islamie, Bøg, ktøry daje nam
schronienie, bezpieczeµstwo, pokøj i zbawienie, jest nie do
pomy∂lenia. „I jestem pewien, †e ani ∂mierç, ani †ycie... nie
zdo∆a nas od∆åczyç od mi∆o∂çi Boga, ktøra jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.” (Rz 8,38 i 39). W Islamie jest nie-
mo†liwe samoponi†enie si™ Boga, a† do ukrzy†owania, ani
te† Duch ¤wi™ty, tchniony w nasze serca. Nie jest røwnie†
do pomy∂lenia powrøt Jezusa w majestacie w∆adzy i chwa∆y.
Bøg Koranu i Bøg Biblii mogå tu i øwdzie wykazywaç wer-
balne podobieµstwa. Jednak przy bli†szym poznaniu nie
posiadajå †adnych wspølnych cech. Dlatego te† Bøg maho-
metan i Bøg chrze∂cijan, to nie jeden i ten sam Bøg.

PR3: Po czym mog™ poznaç, †e Ewangelia pochodzi od
Boga, a zatem nie jest religiå?

OR3: Ju† kilka znaczåcych rø†nic pomi™dzy religiami i
Ewangeliå mo†e nam pomøc w tym pytaniu o prawd™:

1. We wszystkich religiach w∆a∂nie cz∆owiek usi∆uje osiåg-
nåç Boga, ale †aden z poszukujåcych nie mo†e nam pot-
wierdziç: „Nawiåza∆em osobisty stosunek z Bogiem, posia-
dam spokøj w sercu, moja wina zosta∆a mi odpuszczona,
jestem prze∂wiadczony, †e posiadam †ycie wieczne.” W
Ewangelii o Jezusie Chrystusie zwraca si™ do nas Bøg. Rzu-
ca pomost nad przepa∂ciå grzechu i daje nam zbawienie. Kto
to przyjmie, ten mo†e powiedzieç: „I jestem pewien, †e ani
∂mierç, ani †ycie...nie zdo∆a nas od∆åczyç od mi∆o∂çi Boga.”
(Rz 8,38-39).
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2. Prorocze zapowiedzi przysz∆ego zbawienia w Starym
Testamencie (np. Ro 3,15; Lb 24,17; Iz 11,1-2; Iz 7,14) spe∆-
ni∆y si™ s∆owo w s∆owo. W †adnej religii nie ma takich
proroctw z zapowiedziå i wype∆nieniem.

3. Bøg oznaczy∆ wszystkie religie jako ba∆wochwalstwo i
szarlataneri™ (1 Kor 6,9-10; Ga 5,19-21; Ap 21,8), i wskaza∆
na Jezusa, jako na jedyny ratunek „To jest Syn møj
umi∆owany, w ktørym mam upodobanie, Jego s∆uchajcie.”
(Mt 17,5).

4. Bøg uwierzytelni∆ ofiar™ Jezusa Chrystusa przez jego
zmartwychwstanie (Rz 4,24-25). Jest to jedyny pusty do dzi-
siaj grøb w historii ∂wiata: „Dlaczego szukacie †yjåcego
w∂rød umar∆ych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta∆.” (ˆk
24,5-6). Wszyscy twørcy religii pomarli i pozostali w∂rød
umar∆ych.

5. We wszystkich religiach cz∆owiek prøbuje, poprzez swo-
je dzia∆anie, uzyskaç zbawienie. Ewangelia jest natomiast
czynem Boga. Do dzie∆a zbawienia na Golgocie nie mo†e-
my ju† nic dodaç: zostali∂my drogo odkupieni (1 Kor 6,20).

6. W †adnej religii nie opuszcza Bøg nieba po to, aby odku-
piç ludzi. Bøg w Jezusie sta∆ si™ cz∆owiekiem: „S∆owo
cia∆em si™ sta∆o i zamieszka∆o w∂rød nas. I oglådali∂my Jego
chwa∆™, chwa∆™, jakå Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pe∆en ∆aski i prawdy.” (J 1,14).

Jezus Chrystus nie jest zatem alternatywå do religii. On jest
jej odmowå i odrzuceniem. Jezus Chrystus jest jedynå drogå
do nieba – do domu Boga Ojca (J 14,6).
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6. Pytania dotyczåce †ycia i wiary (P˝)

P˝1: Dlaczego †yjemy na ziemi?

O˝1: Nie dlatego w∆a∂nie istnieje nasze †ycie, †e powsta-
li∂my w procesie ewolucji, a tylko dlatego, †e wolå Boga
by∆o stworzyç cz∆owieka. Biblia nie informuje nas nigdzie o
przyczynie stworzenia cz∆owieka. Mo†e Bøg by∆ samotny,
mo†e radowa∆ si™ aktem stwørczym? Mo†e Bøg chcia∆ mieç
kogo∂ naprzeciw sobie albo mo†e chcia∆ stworzyç istot™,
ktørå møg∆by mi∆owaç. W I Ksi™dze Moj†esza 1,26 – 27
zostajemy poinformowani o woli Boga w sprawie stworze-
nia cz∆owieka i wykonania tego zamiaru: „Stworzy∆ wi™c
Bøg cz∆owieka na swøj obraz, na obraz Bo†y go stworzy∆:
stworzy∆ m™†czyzn™ i niewiast™.” Z tego wynika jasno:
Jeste∂my chcianymi istotami. Nie jeste∂my zatem „kosmicz-
nymi prø†niakami”, jak chce tego F. Nietzsche, ani te†
„Cyganami na skraju wszech∂wiata” (J. Monod), czy te†
jakimi∂ tam dorobkiewiczami ze ∂wiata zwierzåt. Jeste∂my
bowiem z bezpo∂redniego aktu stwørczego Boga. Ponadto
informuje nas Biblia, †e jeste∂my mi∆owani przez Boga:
„Ukocha∆em ci™ odwiecznå mi∆o∂ciå, dlatego te† zacho-
wa∆em dla ciebie ∆askawo∂ç.” (Jr 31,3), albo: „Tak bowiem
Bøg umi∆owa∆ ∂wiat, †e Syna swego Jednorodzonego da∆,
aby ka†dy, kto w Niego wierzy, nie zginå∆, ale mia∆ †ycie
wieczne.” (J 3,16). Ten fragment uczy nas zarazem, †e
przeznaczeni jeste∂my do †ycia wiecznego.

P˝2: Co stanowi sens †ycia?

O˝2: My, ludzie, jeste∂my jedynymi istotami ziemskimi,
ktøre pytajå o sens. Interesujå nas trzy kwestie: Skåd po-
chodz™? Po co †yj™? Dokåd zmierzam? Wielu nad tym
rozmy∂la∆o. Hans Lenk, filozof z Karlsruhe, zaznacza, †e na
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obszarze jego dzia∆alno∂ci nie mo†emy oczekiwaç odpo-
wiedzi na te pytania. Pisze on: „Filozofia daje bardzo rzadko
ostateczne rozwiåzania, gdy† jest ona dziedzinå zajmujåcå
si™ problemami, a nie dziedzinå badaµ materialnych i ich
wynikøw. Dla nas wa†niejsza jest ewentualnie nowa per-
spektywa problemu, ni† cz™∂ciowe rozwiåzanie postawione-
go pytania.” U poety Hermanna Hesse czytamy natomiast:
„˝ycie jest bez sensu, okrutne, g∆upie, a mimo to wspania-
∆e – nie kpi z cz∆owieka, ale te† nie dba o niego wi™cej, ni† o
d†d†ownice.” Francuska pisarka egzystencjalizmu i ateistka
Simone de Beauvoir zagubi∆a si™ w braku sensu: „Jaki sens
ma †ycie, skoro tak bezwzgl™dnie zostaje zniszczone, uni-
cestwione? Po co w takim razie istnia∆o? Ostatecznie wszy-
stko jest bez sensu: pi™kno †ycia, dzie∆a ludzi, wszystko.
˝ycie jest absurdem.” Røwnie† takie nauki jak psychologia,
biologia, medycyna, nie mogå nam tu udzieliç odpowiedzi,
dlatego, †e pytanie o sens nie le†y w ich obszarze badaµ.

Niektørzy ludzie widzå sens swego †ycia w tym, †e
- chcå czyniç dobrze: Wielu piel™gnuje t™ humanistycznå

my∂l, ktøra jednak nie jest specyficznie chrze∂cijaµska.
Czyniç dobro jest wprawdzie nakazane chrze∂cijanom
(Ga 6,10; 2 Tes 3,13), ale ten, kto czyni dobrze, nie jest
jeszcze chrze∂cijaninem.

- chcå sami zyskaç uznanie: Sportowcy da†å do osiåg-
ni™cia tytu∆øw mistrzøw i z∆otych medali. Arty∂ci poszu-
kujå uznania na scenach tego ∂wiata.

- chcå staç si™ nie∂miertelnymi: Tak my∂lå przetrwaç w
swoich dzieciach, albo w spo∆eczeµstwie (np. zak∆adajå
fundacje, ktøre noszå ich nazwisko). Inni †yczå sobie,
przetrwaç we w∆asnych wierszach, pami™tnikach albo
dziennikach.

Powinni∂my pami™taç: ca∆a ziemska s∆awa jest przemijajåca.
Po ∂mierci nic z tego nie b™dziemy mieli, gdy† „...ju† nigdy
wi™cej udzia∆u nie majå †adnego we wszystkim, cokolwiek
si™ dzieje pod s∆oµcem.” (Koh 9,6).
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Je†eli zatem nasze †ycie jest dzie∆em Boga, wtedy tylko
mo†e mieç sens, gdy b™dziemy †yç z Bogiem i b™dziemy
przez Niego prowadzeni. Serce cz∆owieka – nawet je∂li
posiada ca∆e szcz™∂cie tego ∂wiata – jest bezradne, puste i
niespe∆nione, je†eli nie zazna spokoju w Bogu. Dlatego
chcemy dowiedzieç si™ od Boga, co nam nadaje sens.
Zawarte to jest w trzech punktach:

1. Celem Boga wobec naszego †ycia jest, by∂my uwierzyli.
Bez zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa jeste∂my zgubieni.
Dlatego te† Pawe∆ tak zwraca si™ do dozorcy wi™ziennego:
„Uwierz w Pana Jezusa – ... – a zbawisz siebie i swøj dom.”
(Dz 16,31). W tym sensie Bøg jest tym: „ktøry pragnie, by
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania pra-
wdy.” (1 Tm 2,4). Dlatego, †e zbawienie ma najwy†szå war-
to∂ç dla ka†dego cz∆owieka, Jezus powiedzia∆ do paralityka
jeszcze przed jego uzdrowieniem: „Ufaj, synu, odpuszczajå
ci si™ twoje grzechy.” (Mt 9,2). Zbawienie duszy ma bo-
wiem, z perspektywy Boga, pierwszeµstwo przed uzdrowie-
niem cia∆a.

2. Skoro jeste∂my zbawieni, jeste∂my w s∆u†bie Boga:
„S∆u†cie Jahwe z weselem!” (Ps 100,2). Jako zwolennicy
Chrystusa musimy ukszta∆towaç nasze †ycie tak, by røwnie†
innych uczyniç jego uczniami (Mt 28,19).

3. „B™dziesz mi∆owa∆ swojego bliΩniego jak siebie same-
go.” (Mt 22,39). Tym wezwaniem do mi∆o∂ci bliΩniego
zobowiåzuje nas Bøg nie tylko wobec ludzi w dalekiej
Po∆udniowej Afryce czy w Chile, lecz w pierwszej kolej-
no∂ci wobec tych, ktørych nam bezpo∂rednio powierzy∆: a
zatem wobec naszego partnera w ma∆†eµstwie, naszych
dzieci, naszych rodzicøw, såsiadøw, kolegøw w pracy. Bib-
lia zak∆ada, †e sami siebie mi∆ujemy, ale nasza mi∆o∂ç ma
røwnie† dotyczyç naszych bliΩnich.

To, co czynimy w wierze, a co wymienione zosta∆o w pkt. 2 i
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3, to w∆a∂nie Biblia okre∂la jako owoc naszego †ycia. W
odrø†nieniu od wszystkich innych sukcesøw †yciowych,
pozostanå po nas tylko te owoce (J 15,16). Bøg szuka tych
owocøw przy koµcu naszego †ycia i pyta nas, co∂my
zdzia∆ali, majåc do dyspozycji powierzone nam dary (†ycie,
czas, pieniådze, talenty) (ˆk 19,11-27). Nawet kubek zimnej
wody, podany pragnåcemu w imieniu Jezusa, ma znaczenie
wieczne (Mt 10,42).

P˝3: Jak mog™ w codziennym †yciu wytrwaç w wierze?

O˝3: Kto ze szczerego serca uwierzy∆ w Jezusa Chrystusa,
u tego b™dzie widoczna istotna zmiana w jego †yciu. Trzy
punkty wyznaczajå t™ nowå drog™ †ycia:

1. Odej∂cie od grzechu: Z chwilå gdy, wskutek nawrøcenia,
otrzymamy odpuszczenie od wszelkiej winy, uzyskujemy
nowå jako∂ç †ycia, ktøra gruntownie zrywa z grzechem. Jako
nowonarodzeni chrze∂cijanie nie jeste∂my wolni od grzechu,
ale to, co si™ kiedy∂ planowo wydarzy∆o, dogoni∆o nas teraz
jak kolejowa katastrofa. Zachowanie przykazaµ, ktøre w
†adnym przypadku nie så pomy∂lane jako nakazy, tylko jako
∂rodek pomocny w udanym †yciu, skoryguje znaczåco lini™
naszego †ycia. Tå nowå orientacjå wska†emy Bogu, †e go
mi∆ujemy (1 J 5,3), a dla innych ludzi jeste∂my „Listem
Chrystusowym” (2 Kor 3,3), ktøry kto∂ mo†e przeczytaç.

2. Codzienne †ycie w wierze: Kto wierzy w Chrystusa i w
nast™pstwie tego stale studiuje Bibli™, znajdzie wiele po-
mocnych wskazøwek dla wszystkich dziedzin †ycia. Wiele z
tych dziedzin omøwiono poni†ej. Dlatego, †e w tym roz-
dziale chodzi g∆øwnie o ziemskie aspekty wiary, wskazuje
si™ tu cz™sto na starotestamentowe Przypowie∂ci Salomona i
Ksi™g™ Kaznodziei Salomona. Znajdujemy tam wskazøwki
dotyczåce naszej w∆asnej osoby (a), jak te† dotyczåce spraw
zachowania si™ wobec innych ludzi (b):
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a) Dla w∆asnej osoby:
- cia∆o (Rz 13,14; 1 Kor 3,17; 1 Kor 6,19)
- jedzenie i picie (Prz 23,20)
- (sposøb od†ywiania si™ przed pope∆nieniem Grzechu:

Ro 1,26)
- sposøb od†ywiania si™ po potopie (Ro 9,3-4; 1 Kor

8,8; Kol 2,16; 1 Tm 4,3-5)
- sen (Ps 4,9; Prz 6,6-11; Prz 20,13; Koh 5,11)
- konieczne prace (Wj 20,9-11; Wj 23,12; Prz 6,6-11;

Prz 14,23; Prz 18,9; Prz 21,25; Koh 3,13; Koh 10,18;
2 Tes 3,10)

- praca jako zasada †ycia (Koh 2,3-11)
- wynagradzanie wspø∆pracownikøw (Iz 65,23; Jr 22,13;

ˆk 10,7)
- czas wolny (Prz 12,11b)
- zdobywanie pieni™dzy i døbr doczesnych (Koh 4,6;

1 Tm 6,6-8; Hbr 13,5)
- czysto ziemskie då†no∂ci, tre∂ci †ycia doczesnego

(Koh 2,2-11)
- gromadzenie døbr doczesnych (Mt 6,19; Prz 10,22)
- majåtek (Prz 11,28; Prz 13,7; Prz 14,24; Koh 5,18)
- budowa domu (Ps 127,1; Jr 22,13)
- sport (1 Kor 9,24-25; 1 Tm 4,8)
- troski (Ps 55,23; Prz 12,25; Flp 4,6; 2 Tm 2,4; 1 P 5,7)
- seks w ma∆†eµstwie (Prz 5,18-19; Koh 9,9; 1 Kor 7,3-6)
- seks pozama∆†eµski (Prz 5,20-23; Prz 6,24-32; Jr 5,8-9;

Hbr 13,4)
- grzech (Ro 4,7; Ps 65,4; Lm 3,39; J 20,23; 1 J 1,9; 

1 J 5,17; Hbr 12,1)
- alkohol (Ps 104,15; Prz 23,30-35; Prz 20,1; Ef 5,18; 

1 Tm 5,23)
- sposøb møwienia (Ps 119,172; Prz 12,14+22; Prz 4,3;

Prz 18,20-21; Prz 25,11; Ef 5,19; Kol 4,6; Jk 1,19; 
Hbr 13,15)

- pokusy (1 P 1,6-7; Jk 1,2+12)
- skar†åce si™ sumienie (1 J 3,20)
- gniew (Ef 4,26)
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- czas (ˆk 19,13; 1 Kor 7,29; Ef 5,16)
- usposobienie (Flp 2,5)
- sny (Koh 5,6)
- weso∆o∂ç i rado∂ç (Ps 118,24; Prz 15,13; Prz 17,22;

Flp 4,4; 1 Tes 5,16)
- czyniç dobrze dla siebie (Mt 22,39)
- dok∆adna miara (Prz 11,1+24; Prz 20,10)
- w∆asna filozofia lub religia (Prz 14,12)
- m∆odo∂ç (Ps 119,9; Koh 11,9; Koh 12,1)
- staro∂ç (Ps 71,9)
- ∂mierç (Job 14,5; Ps 88,4; Koh 8,8)

Zachowanie si™ na wypadek:
- choroby (Koh 7,14; Jk 5,14-16)
- k∆opotøw i niedoli (Ps 46,2; Ps 50,15; Ps 77,3; 

Ps 73,21-28; Ps 107,6-8; Flp 4,19)
- depresji (Ps 42,6; Ps 119,25)
- obawy przed ludΩmi (Ps 56,12; Ps 118,6+8; Prz 29,25)
- nieszcz™∂cia (Iz 45,7; Lm 3,31-37; Am 3,6)
- codziennego dzia∆ania (Koh 9,19; Kol 3,17)
- dawania (Prz 11,24-25; Koh 11,1; Ml 3,10; 1 Kor 9,6-7)
- r™kojmi (Prz 6,1-3; Prz 11,15; Prz 17,18;)
- brania w zastaw (Wy 22,25-26)
- szukania w∆a∂ciwej drogi (Ps 37,5; Ps 86,11; Ps

119,105)
- szukania partnera (Pnp 3,1; Am 3,3; 2 Kor 6,14)
- cierpienia dla sprawiedliwo∂ci (1 P 3,14)
- ba∆amutnych nauk (Kol 2,8; 2 P 3,17; 1 J 4,6)
- przedsi™wzi™cia (Koh 9,10; Flp 4,13; Kol 3,23)

b) Wskazøwki do post™powania z innymi ludΩmi:
- wspø∆ma∆†onek (Ef 5,22-28; 1 P 3,1-3; Hbr 13,4)
- dzieci (Pwt 6,7; Prz 13,1; Ef 6,4; Kol 3,21; 1 Tm 3,12)
- rodzice (Wy 20,12; Prz 6,20; Prz 30,17; Ef 6,1-3)
- przyjaciele (Mi 7,5)
- bogobojna i cnotliwa †ona (Prz 12,4; Prz 31,10-31)
- k∆øtliwa i niesforna †ona (Prz 11,22; Prz 12,4; Prz 21,19)
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- wrogowie (Prz 25,21-22; Prz 30,17; Mt 5,22+44; Rz
12,14)

- Ωli ludzie (Prz 1,10; Prz 24,1-2; 1 P 3,9)
- szydercy i g∆upi ludzie (Prz 9,8; Prz 23,9)
- wierzåcy (Rz 12,10; Ga 6,2+10; Ef 4,32; Flp 2,4; 1 P

3,8-9)
- stojåcy na uboczu wiary (Mt 10,32-33; Dz 1,8; Kol

4,5; 1 P 2,12+15)
- dajåcy rad™ (Prz 15,22)
- bliΩni (Mt 22,39; Ga 6,10; J 4,17-18)
- nauczyciele wiary (Hbr 13,7)
- chorzy (Mt 25,36; Jk 5,14-16)
- lekarze i lekarstwo (Mt 9,12; 1 Tm 5,23)
- obcy przybysze i go∂cie (Mt 25,35; Rz 12,13; Hbr

13,2)
- biedni (Prz 3,27; Prz 19,17; Mt 25,34-40)
- b∆ådzåcy (Jk 5,19)
- b∆™dnie nauczajåcy (1 J 4,1-3; Jud 23)
- wåtpiåcy (Jud 22-23)
- wdowy (1 Tm 5,3; Jk 1,27)
- weseli i smutni (Prz 17,22; Rz 12,15)
- starzy ludzie (Kpl 19,32; Prz 23,22; 1 Tm 5,1)
- umarli (Koh 9,5-6)

c) Wskazøwki do post™powania wobec:
- gminy (Dz 2,42; Hbr 10,25)
- stworzenia (Ro 1,28)
- paµstwa (Mt 22,21; Rz 13,1-7; 1 P 2,13)
- Izraela (Za 2,12)3.

3. W ∂wiecie, a nie od ∂wiata: Ramy oddzia∆ywania wie-
rzåcych w Chrystusa sprowadzi∆ Pan Jezus do bardzo krøtkiej
formu∆y: „Gdyby∂cie byli ze ∂wiata, ∂wiat by was mi∆owa∆
jako swojå w∆asno∂ç. Ale poniewa† nie jeste∂cie ze ∂wiata,
bo Ja was wybra∆em sobie ze ∂wiata, dlatego was ∂wiat
nienawidzi.” (J 15,19). Kto zatem wierzy w Jezusa Chrystu-
sa, †yje wprawdzie te† na tym ∂wiecie, jak wielu innych,
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lecz jego droga †yciowa posiada znaczenie si™gajåce ponad
to, co przytoczone zosta∆o w pkt.2, posiada wymiar wiecz-
no∂ci, ktøry objawia si™ w jego stosunku do Boga Ojca, Jego
Syna i w jego duchowym zachowaniu:

a) Stosunek do Boga i Jezusa Chrystusa:
- mi∆owaç Boga (Pwt 6,5; Ps 31,24; Mt 22,37)
- poznawaç Go (Ps 46,11)
- w Niego wierzyç (Hbr 11,6)
- o Nim pami™taç (Prz 3,5-6; Koh 12,1)
- przestrzegaç przykazaµ Bo†ych (Koh 12,13; Mi 6,8)
- Jemu dzi™kowaç (Ps 107,8; Ef 5,20; Kol 4,2)
- Jego chwaliç i wielbiç (Ps 103,1-2; Ef 5,19)
- Jemu ∂piewaç (Ps 68,5; Ps 96,1)
- Jego w potrzebie przywo∆ywaç (Ps 50,15)
- do Niego si™ modliç (Mt 4,10)
- do Niego si™ zbli†aç (Jk 4,8).
- mi∆owaç Pana Jezusa (J 21,16; 2 Kor 5,6; 2 Tm 4,8)
- Jego przywo∆ywaç (Dz 7,59; Rz 10,13)
- Jego chwaliç i wielbiç (Ap 5,12)
- Jego przyjmowaç (J 1,12)
- w Niego wierzyç (Mk 16,16; J 11,25-26; Dz 16,31;

1 J 3,23)
- wi™cej Go poznawaç (Ef 4,13)
- byç Mu pos∆usznym (2 Kor 10,5; 1 P 1,22)
- za Nim podå†aç (ˆk 14,27; ˆk 14,33)
- Jemu s∆u†yç (Ef 6,7)
- byç z Nim we wspølnocie (J 15,2; 1 Kor 1,9; 1 Kor

11,23-29; 1 J 1,3)
- w Nim trwaç (J 15,4)
- do Niego i w Jego imieniu modliç si™ (J 14,13-14; Dz

7,59; Ef 5,20).

b) Duchowe oddzia∆ywanie i zachowanie:
- przyznawaç najwy†szå rang™ krølestwu Boga (Mt

6,33; Kol 3,2)
- skutecznie oddzia∆ywaç (Ps 126,5-6; ˆk 19,13)
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- dostarczaç owoce ducha (Ga 5,22; Ef 5,9)
- gromadziç skarby w niebie (Mt 6,20)
- g∆osiç s∆owo Bo†e (2 Kor 5,20; 1 Tes 1,8)
- czyniç to, co podoba si™ Bogu (Ef 5,10; 1 Tes 2,4)
- g∆osiç Ewangeli™ (Mt 28,19-20; Flp 1,27; 1 Tm 6,12)
- piel™gnowaç wspølnot™ z wierzåcymi (Mt 18,20; 

Dz 2,42)
- †yç w zbawieniu (1 Tes 4,3; 2 Tes 2,13; Hbr 12,14)
- obficie korzystaç z Biblii (Joz 1,8; Ps 119,162;

Kol 3,16)
- posiadaç duchowe cele (Ps 39,5; Flp 3,14).

P˝4: Mam cz™sto powracajåce sny, ktøre mnie obciå†ajå.
Co mam sådziç o tych snach?

O˝4: Rozrø†nia si™ trzy rodzaje snøw:

1. Sny o Bogu: Biblia informuje nas o kilku snach, w ktø-
rych Bøg rozmawia∆ z ludΩmi (np. Jøzef: Mt 1,19-25). Nie-
raz ten, ktøry ∂ni∆, rozpoznawa∆, †e to Bøg przemawia do
niego bezpo∂rednio (np. Salomon: 1 Krl 3,5-15; Daniel:
Dn 7), albo te† Bøg wysy∆a∆ pos∆aµca z misjå (np. Jøzef w
wi™zieniu wyk∆ada sny piekarza i podczaszego Faraona:
Ro 40). Sny, w ktørych przemawia do nas Bøg, rozpoznaç
mo†na po tym, †e nas nie obciå†ajå, ani te† nie niepokojå;
stanå si™ one szczegølnå pomocå w jakiej∂ sytuacji †ycio-
wej. Takie przemøwienia Boga så jednak, wed∆ug naszego
do∂wiadczenia, sytuacjå wyjåtkowå.

2. Sny bez znaczenia: Przewa†ajåca wi™kszo∂ç snøw ma
charakter przelotny i nic nie znaczy, tak, jak to np. wyra†one
zosta∆o w Ksi™dze Joba 20,8: „Jak sen przeminå∆, nie mo†na
go znaleΩç – znik∆ niby nocne marzenie.” Praktyk™ wyja∂-
niania symboli pojawiajåcych si™ w snach nale†y odrzuciç:
„Poså†ki bøstw natomiast møwiå tylko brednie, wrø†bici
widzå tylko k∆amstwa” (Za 10,2). Røwnie† w apokryficznej
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Ksi™dze Syrach 34,1-8 znajdziemy wielce pomocne wyja∂-
nienie:

„Må† g∆upi miewa czcze i zwodnicze nadzieje a marzenia
senne uskrzydlajå bezrozumnych. Podobny do chwytajå-
cego cieµ i goniåcego wiatr jest ten, kto si™ opiera na
marzeniach sennych. Marzenia senne podobne så do
obrazøw w zwierciadle... marzenia senne så bez warto∂ci,
jak urojenia, ktøre tworzy serce rodzåcej. Poza przypad-
kiem, gdy Najwy†szy przysy∆a je jako nawiedzenie, nie
przyk∆adaj do nich serca. Marzenia senne bardzo wielu w
b∆åd wprowadzi∆y, ktørzy zawierzywszy im upadli.”

3. Sny jako st∆umione prze†ycia: Z pod∂wiadomo∂ci, ktøra
nie jest dost™pna woli i rozumowi, mogå przedzieraç si™ do
∂wiadomo∂ci obrazy senne, ktøre mogå mieç swojå przy-
czyn™ w jednoznacznie rozpoznawalnym stosunku do †ycia:
nieopanowane obawy, nieuzasadnione poczucie winy, nieza-
pomniane prze†ycia (np. prze†ycia wojenne, l™ki egzami-
nacyjne, kryzysy ma∆†eµskie). Sny stawiajåcego to pytanie
så chyba tego rodzaju. A †e przewa†nie chodzi o poczucie
winy, jedynå drogå rozwiåzania tego problemu jest do∂wiad-
czyç przebaczenia.

P˝5: Co to jest grzech?

O˝5: Zanim w Biblii natkniemy si™ na s∆owo „Grzech”,
ukazuje si™ nam w ca∆ej plastyczno∂ci jego historia (Ro 
3,1-13). Nie spotykamy si™ tu najpierw z teoriå, a potem z
praktykå, wprost przeciwnie: najpierw jest praktyka, a z niej
wyprowadzona jest podstawowa zasada. Grzech znalaz∆
doj∂cie do tego ∂wiata poprzez podst™pne pytanie: „Czy to
prawda, †e Bøg powiedzia∆?” (Ro 3,1). Grzech jest zatem
dzia∆aniem, ktøre skierowane jest przeciw woli Boga.
Doskona∆ym zwierciad∆em do rozpoznania swej grzesznej
natury jest dziesiecioro przykazaµ Bo†ych (Wy 20,1-17)
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oraz Kazanie na Gørze (Mt 5-7). Je†eli kto∂ †yje bez s∆owa
Bo†ego, nie zna w ten sposøb woli Boga i dlatego te† †yje
automatycznie i permanentnie w grzechu. Pierwsze u†yte w
Biblii s∆owo na oznaczenie grzechu (hebr. chattath) w I Ksi™-
dze Moj†esza 4,7 oznacza „chybiç celu”, tak samo nale†y
t∆umaczyç greckie s∆owo „hamartia”. Inne znaczenia s∆owa
„grzech”: odga∆™zienie, przekr™cenie (hebr. awon), z∆o∂li-
wo∂ç, chytro∂ç, pod∆o∂ç (hebr. raa), gwa∆t (hebr. chamas), z∆y
charakter (hebr. rescha). Ju† sam brak spawiedliwo∂ci jest
grzechem: „Biada temu, ktøry buduje swøj dom, pomijajåc
sprawiedliwo∂ç.” (Jr 22,13). W Nowym Testamencie odpo-
wiednia definicja grzechu brzmi nast™pujåco: „Wszystko
bowiem, co si™ czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grze-
chem.” (Rz 14,23). H. Bezzel nazywa grzechem ograniczenie
cz∆owieka do samego siebie. W Ewangelii Jana 16,9 Jezus
identyfikuje grzech generalny z brakiem zwiåzku z Nim „bo
nie wierzå we mnie.” Grzech jest zak∆øceniem zwiåzku Boga
i cz∆owieka. Kto nie dozna zmiany kursu poprzez nawrøce-
nie i przebaczenie (1 J 1,9), ten prze†yje nast™pstwo „odga-
∆™zienia” jako niezmienne prawo: „Albowiem zap∆atå za
grzech jest ∂mierç” (Rz 6,23). U wielu ludzi na pierwszym
miejscu warto∂ci stoi zdrowie, ale oni nie dostrzegajå tej naj-
straszniejszej choroby: grzechu – choroby ∂miertelnej.

P˝6: Czy niepo∂lubione sobie pary mogå, wed∆ug Biblii, ze
sobå †yç? Od kiedy jaka∂ para jest ma∆†eµstwem: Po wspøl-
nej decyzji obu stron bycia razem? Po pierwszym intymnym
stosunku? Po ∂lubie udzielonym sobie w urz™dzie stanu
cywilnego lub w ko∂ciele?

O˝6: Dla wyja∂nienia tej, w naszych czasach, coraz bardziej
palåcej sprawy, nale†y przedstawiç pi™ç biblijnych wytycz-
nych. Zastosujemy tu zasad™ wyk∆adni, wed∆ug ktørej, dla
rozwiåzania problemu pos∆u†ymy si™ nie jednym wersem,
lecz uka†emy spraw™ w kontek∂cie wielu wypowiedzi (patrz
W5 oraz W6 w Dodatku, cz.II):
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1. Ma∆†eµstwo i p∆eç: Bøg powo∆a∆ ma∆†eµstwo w swoim
porzådku Stworzenia. Ma∆†eµstwo jest jego wolå i dobrå
ideå: „Nie jest dobrze, †eby m™†czyzna by∆ sam; uczyni™ mu
zatem odpowiedniå dla niego pomoc.” (Ro 2,18). Zosta∆o
ono za∆o†one jako do†ywotni zwiåzek (Mt 19,6), ktøry trwa
tak d∆ugo, a† „was ∂mierç nie roz∆åczy”. Przy powo∆aniu tego
zwiåzku pomi™dzy m™†czyznå i kobietå Bøg powiedzia∆:
„Dlatego to m™†czyzna opuszcza ojca swego i matk™ swojå i
∆åczy si™ ze swå †onå tak ∂ci∂le, †e stajå si™ jednym cia∆em.”
(Ro 2,24). Sformu∆owanie: stanie si™ jednym cia∆em – nie
oznacza jedynie cielesnego zwiåzku. Obejmuje ca∆ego cz∆o-
wieka, czyli røwnie† jego dusz™ i ducha. Dwoje ludzi, o rø†-
nych dotåd drogach †yciowych, trafia w ten sposøb do tego
jedynie dopuszczonego zwiåzku. B™då jedno∂ciå w swoim
odczuwaniu i my∂leniu, w zwiåzku duchowym i cielesnym.
P∆eç jest Darem Bo†ym, a ma∆†eµskie stosunki p∆ciowe
s∆u†å, wed∆ug stanowiska Biblii, nie tylko p∆odzeniu dzieci:

„Nie unikajcie jedno drugiego, chyba †e na pewien czas,
za obopølnå zgodå, by oddaç si™ modlitwie” (1 Kor 7,5).
„Niech Ωrød∆o twe ∂wi™tym zostanie, znajduj rado∂ç w
†onie m∆odo∂ci! Przemi∆a to ∆ania i wdzi™czna kozica, jej
piersiå upajaj si™ zawsze.” (Prz 5,18-19).
„U†ywaj †ycia z niewiastå ktørå∂ ukocha∆.” (Koh 9,9).

Biblia ukazuje nam prawid∆owe po†ycie seksualne. Odcina
si™ zarøwno od pruderii (Pnp 4), jak te† lubie†no∂ci (Jr 5,8);
Warunkami niezb™dnymi w tym zakresie så mi∆o∂ç i szacu-
nek (Kol 3,19; 1 P 3,7).

2. Ma∆†eµstwo i gmina chrze∂cijaµska så dzie∆em Boga: Na
tym ∂wiecie istnieje bardzo du†o form ludzkich zwiåzkøw,
w∂rød ktørych ma∆†eµstwo i rodzina, gmina chrze∂cijaµska i
paµstwo (Rz 13,1-7), ustanowione zosta∆y z woli Bo†ej.
Gmina chrze∂cijaµska i ma∆†eµstwo så jednak szczegølnymi
fundacjami Boga i dlatego, pomimo rø†nych mniemaµ, nie
så w †adnym wypadku wynalazkiem ludzi: oba zwiåzki så
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te† z tego powodu w bezbo†nym ∂wiecie atakowane (1 Tm
4,3; Ap 2,9). Od momentu stworzenia ∂wiata nie istnieje
†adna ludzka kultura bez instytucji ma∆†eµstwa. Ma∆†eµstwo
si™ nie prze†y∆o i pomimo wrogich prådøw i ludzkich
b∆™døw przetrwa, gdy† utworzone zosta∆o jako wyraz ojco-
wskiej pieczy Boga nad cz∆owiekiem. Røwnie† gmina
chrze∂cijaµska, zgodnie z obietnicå Chrystusa, nigdy nie
zostanie pokonana przed bramå piek∆a.

3. Ma∆†eµstwo jako porøwnanie: Biblia porøwnuje cz™sto
wiar™ i stosunek pomi™dzy Bogiem a cz∆owiekiem do naj-
bardziej intymnego stosunku zaufania, jaki tylko jest mo†-
liwy, do ma∆†eµstwa. „Bo jak m∆odzieniec po∂lubia dzie-
wic™, ... i jak oblubieniec weseli si™ z oblubienicy, tak Bøg
twøj tobå si™ raduje.” (Iz 62,5). Dlatego te† ma∆†eµstwo
traktowane jest jako porøwnanie ze stosunkiem Chrystusa
do gminy chrze∂cijaµskiej (greckie mystaerion = tajemnica):
„... bo i Chrystus umi∆owa∆ Ko∂ciø∆ i wyda∆ za niego samego
siebie, ...[tak te†] m™†owie powinni mi∆owaç swoje †ony.”
(Ef 5,25+28). O tej analogii møwi nam Ewangelia, †e:
„Tajemnica to wielka” (Ef 5,32). Ju† z samego porøwnania
ma∆†eµstwa z wiecznym zwiåzkiem z Chrystusem mo†na
wywnioskowaç, †e ma∆†eµstwo jest zwiåzkiem na ca∆e †y-
cie. Ka†de rozwiedzione ma∆†eµstwo jest zniekszta∆ceniem
wizerunku Boga i zak∆øca owo porøwnanie. Tak te† stosu-
nek Chrystusa do rozwodu jest jednoznaczny (Mt 19,6-9).

4. Rozpusta jako porøwnanie: Je†eli ma∆†eµstwo †yjåce w
mi∆o∂ci i wierno∂ci jest obrazem stosunku Boga do swego
ludu, tak te† porøwnuje Biblia w konsekwencji odej∂cie od
Boga i ba∆wochwalstwo jako zdrad™ ma∆†eµskå i rozpust™:

„Czy widzia∆e∂, co zrobi∆ Izrael-Odst™pca? Chodzi∆ na
ka†då wysokå gør™ i pod ka†de zielone drzewo i uprawia∆
tam nierzåd. Przez lekkomy∂lno∂ç swojå sta∆a si™ cudzo-
∆o†nicå i zbeszcze∂ci∆a ziemi™, czyniåc nierzåd z kamie-
niem i drzewem.” (Jr 3,6+9).
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„Ach, twoje cudzo∆østwa i twoje r†enie, twoja haniebna
rozwiåz∆o∂ç! Na wy†ynach i na polach widzia∆em twoje
obrzydliwo∂ci.” (Jr 13,27).

5. Co to jest rozpusta? Dla s∆øw rozpusta i nierzåd znajdu-
jemy w Nowym Testamencie tylko jedno s∆owo (greckie
pornea), ktøre odnajdujemy w pøΩniejszym s∆owie porno-
grafia. S∆owo nierzåd (greckie pornos) u†ywane jest w
Nowym Testamencie nieraz røwnie† przy okre∂leniu zdrady
ma∆†eµskiej lub homoseksualizmu (np. 1 Kor 6,18), z dru-
giej jednak strony, jako poj™cie ogølne, obejmujåce ka†då
innå form™ zaspokojenia pop™du seksualnego poza usta-
lonym przez Boga ma∆†eµstwem (np. 1 Kor 6,18; 1 Tes 4,3).
Nale†å tu:

- przedma∆†eµskie zwiåzki seksualne (Pwt 22,28)
- intymny zwiåzek z kobietå innå ni† w∆asna †ona (Kpl

18,20; Jr 5,8-9; Mt 5,32)
- homoseksualizm (Rdz 19,5; Rz 1,26-27; 1 Tm 1,10)
- kazirodztwo (1 Kor 5,1)
- stosunki p∆ciowe ze zwierz™tami (Kpl 18,23).

Ci, ktørzy uprawiajå rozpust™ (nierzåd), så surowo przez
Boga osådzeni:

„Ani rozpustnicy, ani ba∆wochwalcy, ani cudzo∆o†nicy,
ani rozwi™Ωli, ani m™†czyΩni wspø∆†yjåcy ze sobå ... nie
odziedziczå krølestwa Bo†ego.” (1 Kor 6,9-10).
„...rozpustnikøw i cudzo∆o†nikøw osådzi Bøg” (Hbr 13,4).
„Na zewnåtrz (= pot™pieni) så... rozpustnicy, zabøjcy,
ba∆wochwalcy, i ka†dy, kto k∆amstwo kocha i nim †yje.”
(Ap 22,15).

Nast™pstwa: Biblia daje nam zatem gruntowne podstawy do
sformu∆owania poszukiwanych odpowiedzi. Tak te† wspø∆-
†ycie niepo∂lubionych sobie ludzi, przed- lub pozama∆†eµ-
skie stosunki p∆ciowe, oznaczane så jako rozpusta i wyklu-
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czajå wej∂cie do krølestwa Niebieskiego, chyba †e ci, ktø-
rych to dotyczy, porzucå grzeszne †ycie i nawrøcå si™ (por.
Dodatek, cz.I.10).

Od kiedy jednak para ludzi jest ma∆†eµstwem? Wraz z ros-
nåcym oddaleniem ludzko∂ci od przykazaµ Bo†ych, obser-
wujemy, jak coraz wi™cej ludzi ∆åczy si™ w pary, zamieszku-
je razem i prowadzi †ycie podobne ma∆†eµskiemu, w niefor-
malnym zwiåzku. Nie så jednak ma∆†eµstwem, nawet je†eli
niektørzy nie dostrzegajå †adnej rø†nicy pomi™dzy takim
zwiåzkiem a formalnym ma∆†eµstwem. Jak Bøg takie sto-
sunki osådza, powiedzieli∂my w poprzednim pkt. 5.

Ze ∂wiadectwa Biblii wnioskujemy, †e ma∆†eµstwo nie
zaczyna si™ w chwili,

- kiedy dwoje zamierza i∂ç razem przez †ycie: Jakub chcia∆
pojåç za †on™ Rachel™. Kiedy minå∆ uzgodniony okres
siedmiu lat, powiedzia∆ Jakub do swego te∂cia Labana:
„Poniewa† czas up∆ynå∆, daj mi cørk™ twå za †on™, abym
si™ z niå po∆åczy∆.” (Rdz 29,21). To oznacza∆o poczåtek
zwiåzku p∆ci. Dwie sprawy wynikajå z tego kontekstu:
Przed ma∆†eµstwem Jakub nie obcowa∆ ciele∂nie z Ra-
chelå oraz, †e ma∆†eµstwo rozpocz™∆o si™ publicznym
weselem.

- kiedy jaka∂ para ludzi mia∆a ze sobå intymny stosunek:
Je†eli w Izraelu m™†czyzna mia∆ intymny stosunek z
dziewczynå, musia∆ si™ z niå †eniç i – jak to wtedy by∆o w
zwyczaju – zap∆aciç ojcu dziewczyny (Pwt 22,28-29).
Intymne stosunki przed oficjalnym zawarciem ma∆†eµ-
stwa nie by∆y dopuszczalne.

Definicja poczåtku ma∆†eµstwa: ma∆†eµstwo jest wa†ne,
røwnie† przed Bogiem, je†eli m™†czyzna i kobieta, zgodnie z
obowiåzujåcym w danej spo∆eczno∂ci rytua∆em, zawrå zwiå-
zek ma∆†eµski. Ta definicja zawarta jest we wszystkich biblij-
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nych przyk∆adach uczt weselnych. Tu znajdujemy nast™-
pujåcå biblijnå zasad™: Z wielu zdarzeµ pojedynczych wyo-
dr™bnione zostaje to, co jest wspølne jako nauka biblijna.

Taka w∆a∂nie definicja zawarcia zwiåzku ma∆†eµskiego jest
mo†liwa do zastosowania nawet w bardzo odleg∆ych szcze-
pach, piel™gnujåcych swoje obowiåzujåce w spo∆eczno∂ci
rytua∆y, jak te† w naszej kulturze z instytucjå urz™du stanu
cywilnego. W ka†dym przypadku najwa†niejsze jest, †e lu-
dzie z otoczenia w sposøb jednoznaczny i oficjalnie wiedzå,
†e tych dwoje ludzi w ma∆†eµstwie nale†y do siebie. Nie så
zatem do dyspozycji innych, szukajåcych partnerøw. Je†eli
wobec tego m™†czyzna spoglåda na zam™†nå kobiet™, lub
†onaty m™†czyzna spoglåda na innå kobiet™ (lub odwrotnie),
i jå (jego) po†åda, tak on (ona) staje si™ winny (winna)
zdradzie ma∆†eµskiej (Mt 5,28). Kobiecie przy studni Jakuba
Jezus powiedzia∆, †e m™†czyzna, ktørego mia∆a, nie jest jej
ma∆†onkiem (J 4,18). Gdyby by∆a z nim oficjalnie zam™†na,
Jezus nie rozmawia∆by z niå w ten sposøb. Biblia nie møwi
nigdzie o jakiej∂ zewn™trznej formie zawierania zwiåzku
ma∆†eµskiego. Biblia møwi jednak o weselu jako o dniu, od
ktørego oficjalnie kobieta i m™†czyzna do siebie nale†å. Za
czasøw Abrahama by∆o inaczej (Rdz 24,67) ni† u Samsona
(siedmiodniowa uczta weselna: Sdz 14,10-20), lub za cza-
søw Jezusa (wesele w Kanie: J 2,1-11). W Polsce wa†ny jest
zwiåzek ma∆†eµski zawarty w urz™dzie stanu cywilnego, co
zgodnie z definicjå biblijnå oznacza, †e taki zwiåzek wa†ny
jest røwnie† przed Bogiem.

P˝7: Wierzyç nie oznacza przecie† wiedzieç; dlaczego za-
tem przedstawia Pan wiar™ jako co∂ pewnego?

O˝7: Problemem wiary zajmowali si™ liczni my∂liciele.
Znajdujemy w∂rød nich wiele rø†nych postaw, ktøre jednak
nie så wynikiem neutralnego my∂lenia, a tylko przekazujå
nam ich osobiste stanowisko w tej sprawie.
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Stanowiska krytyczne: Ateista Leo Löbsack jest reprezentan-
tem takiego uj™cia: „Wiara broni przej™te uprzednio przeko-
nania i odrzuca naukowe twierdzenia, je†eli te przeczå tym
przekonaniom. W tym te† znaczeniu jest wiara ∂miertelnym
wrogiem nauki.” Podobnie krytycznie wyra†a si™ Kant:
„Musia∆em odrzuciç wiedz™, aby zrobiç miejsce dla wiary.”
Tym niebiblijnym uj™ciem przygotowa∆ drog™ dla wielu
szkø∆ filozoficznych, ktøre sta∆y w opozycji do wiary. My∂l
przewodnia na jednej ze ∂cian Nowej Szko∆y w Norf ko∆o
Neus: „Nie ufaj nikomu, kto ma swojego Boga w niebie”
jest ostatniå konsekwencjå krytycznego rozumu.

Pozytywne stanowiska: Od najwi™kszego chyba fizyka
wszystkich czasøw, Izaaka Newtona, pochodzi wypowiedΩ:
„Kto tylko po∆owicznie pomy∂li, ten nie wierzy w †adnego
Boga; ale kto prawdziwie pomy∂li, ten musi w Boga wie-
rzyç.” Z røwnå pewno∂ciå o∂wiadcza wybitny matematyk
Blaise Pascal: „Jak wszystkie rzeczy møwiå o Bogu do
tych, ktørzy Go znajå i objawiajå Go tym, co Go mi∆ujå, tak
te† jednak ukrywajå Go przed tymi, ktørzy Go nie szukajå i
nie znajå Go.” Obydwie te przeciwstawne pozycje doku-
mentujå znaczåco, †e wiara nie jest funkcjå niewiedzy, a
zale†na jest od osobistego nastawienia. To nastawienie nie
ulega zmianie poprzez filozoficzne refleksje, lecz jedynie w
zwrocie do Jezusa Chrystusa, co Biblia oznacza jako nawrø-
cenie. Dla nienawrøconego cz∆owieka pytania wiary så
zwyk∆å naiwno∂ciå (1 Kor 1,18). Taki cz∆owiek nie potrafi
ich zrozumieç (1 Kor 2,14). Jednak cz∆owiek uj™ty przez
Chrystusa zostanie wprowadzony w ca∆å prawd™ (J 16,13),
jego wiara ma mocny fundament (1 Kor 3,11), jego wiara
jest czym∂ zewn™trznie oczywistym:

„Wiara za∂ jest por™kå tych døbr, ktørych si™ spodzie-
wamy, dowodem tych rzeczywisto∂ci, ktørych nie wi-
dzimy.” (Hbr 11,1).
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P˝8: Czy do ponownych narodzin potrzebny jest jaki∂ znak
zewn™trzny?

O˝8: Nawrøcenie si™, lub ponowne narodziny, så tymi
s∆owami, ktørymi opisujemy przebieg naszego zbawienia.
Nawrøcenie si™ jest tym, co czyni cz∆owiek, natomiast pono-
wne narodziny tym, co czyni Bøg. Nawrøcenie si™ jest
zatem ludzkim aspektem, a ponowne narodziny – aspektem
Boskim tego samego procesu. W nocnej rozmowie møwi
Jesus do Nikodema: „Zaprawd™, zaprawd™, powiadam ci,
je†eli si™ kto∂ nie narodzi powtørnie, nie mo†e ujrzeç krø-
lestwa Bo†ego.” (J 3,3). Ponowne narodzenie si™ jest zatem
konieczne, by dostaç si™ do nieba. Zostaç nowo narodzonym
jest, podobnie jak naturalny porød, procesem pasywnym.
Podobnie, jak w porodzie naturalnym wchodzimy w ziem-
skie †ycie i stajemy si™ obywatelami tego ∂wiata, prawa
obywatelskie do nieba otrzymujemy tylko w drodze ponow-
nych narodzin. Dlatego, †e ju† raz wszyscy∂my si™ urodzili,
Biblia oznacza te drugie urodziny – z prawem do wiecznego
†ycia w niebie – ponownymi narodzinami.

W pokucie odwracamy si™ od naszego dotychczasowego
grzesznego †ycia, a w nawrøceniu zwracamy si™ do Chrys-
tusa. Kto uczyni to ca∆å swojå istotå, ten znajduje swøj dom w
niebie. Bøg, w odpowiedzi, daje nam nowe, wieczne †ycie: to
så nasze ponowne narodziny. Proces ponownych narodzin nie
jest zwiåzany z jakim∂ zewn™trznym znakiem, niemniej ju†
nied∆ugo pojawiå si™ owoce duchowe naszej nowej drogi
†ycia – mi∆o∂ç, pokøj, cierpliwo∂ç, przyjacielsko∂ç, dobroç,
wierno∂ç, ∆agodno∂ç, pow∂ciågliwo∂ç (Ga 5,22-23).

P˝9: Møwi Pan do nas tak, jakby sam Bøg Pana tu przy-
s∆a∆. Jak Pan do tego doszed∆?

O˝9: Ciesz™ si™, †e to pytanie zosta∆o tak prowokacyjnie
sformu∆owane, bo jest dobrze, je†eli røwnie† rozliczymy si™
z tå sprawå.
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B™dziecie ca∆e †ycie daremnie czekaç, a† misj™ Ewangelii
przyniesie wam anio∆ z nieba. Zbawienie spe∆nione zosta∆o
przez Boga poprzez Jezusa Chrystusa; jednak g∆oszenie
Ewangelii powierzy∆ Bøg ludziom. Jest wolå Boga, †e zada-
nie to podejmå uczniowie Chrystusa, røwnie† innych czyniåc
Jego uczniami, nauczajåc w duchu Biblii (Mt 28,19-20). Dla-
tego mo†emy wyst™powaç w imieniu Pana, ktøry stworzy∆
niebo i ziemi™, gdy† „jeste∂my pomocnikami Boga” (1 Kor
3,9). Do tej wspø∆pracy powo∆ani jeste∂my wszyscy wie-
rzåcy w Jezusa Chrystusa i wed∆ug tego, co zdzia∆ali∂my z
powierzonå nam misjå ewangelicznå (ˆk 19,11-27), b™dzie-
my kiedy∂ osådzeni. Najwy†szy rangå akredytowany przed-
stawiciel jakiego∂ rzådu to ambasador. On jest upe∆nomoc-
niony, uwierzytelniony i wys∆any, aby w imieniu swego
rzådu wa†nie wyst™powaç. Nie inaczej, jak w∆a∂nie w tak
wysokiej randze, ustanowi∆ nas Syn Bo†y ambasadorami na
obszarze g∆oszenia Ewangelii, gdy† w Nowym Testamencie
zosta∆o powiedziane wyraΩnie: „Tak wi™c w imieniu Chrys-
tusa spe∆niamy pos∆annictwo jakby Boga samego, ktøry
przez nas udziela napomnieµ. W imieniu Chrystusa pro-
simy: pojednajcie si™ z Bogiem.” (2 Kor 5,20). Jezus møwi
w Ewangelii wg ˆukasza 10,16: „Kto was s∆ucha, Mnie s∆u-
cha.” Nasza legitymacja do g∆oszenia biblijnej prawdy nie
jest zatem samozwaµcza – jest autoryzowana przez Boga.

P˝10: Co sådzi Pan o in†ynierii genetycznej?

O˝10: Wyrok na jednoj™zyczny lud – jak to powszechnie
wiadomo – zwiåzany jest z budowå wie†y Babel. Mniej
powszechnym dobrem jest, †e Bøg pozwoli∆ ludziom dzia-
∆aç: „... na przysz∆o∂ç nic nie b™dzie dla nich niemo†liwe.”
(Rdz 11,6). Bóg zagwarantowa∆ ludziom wykonywanie
rzeczy, ktørych wola∆by sam nie wykonywaç. Dla dobra
cz∆owieka by∆oby lepiej, gdyby nie posiada∆ zdolno∂ci budo-
wania komør gazowych, by w nich masowo mordowaç ludzi,
konstruowania bomb atomowych, aby unicestwiaç ca∆e mia-
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sta, albo wymy∂lania systemøw ideologicznych, ktøre z lu-
dzi robiå niewolnikøw. A jednak le†y w ludzkich mo†-
liwo∂ciach lot na ksi™†yc, przeszczepianie organøw i mani-
pulacja genami. Cz∆owiek nie zwiåzany z Bogiem nie zna
†adnych ograniczeµ w swoim dzia∆aniu. Jego aktywno∂ç sta-
je si™ dla niego wyrokiem. Cz∆owiek wierzåcy b™dzie szuka∆
biblijnych wzorcøw i nie b™dzie robi∆ wszystkiego, co jest
mo†liwe do zrobienia. W nakazie „rozmna†ajcie si™” (Rdz
1,28) pozwoli∆ nam Bøg na udzia∆ w dziele Stworzenia. W
porzådku p∆ci, w postaci m™†czyzny i kobiety, stworzy∆ Bøg
warunki dla tego procesu stwørczego, jednak i tu Bøg jest
Stwørcå: „Oczy twoje widzia∆y me czyny i wszystkie så spi-
sane w Twej ksi™dze; dni okre∂lone zosta∆y, chocia† †aden z
nich [jeszcze] nie nasta∆.” (Ps 139,16). Manipulujåc genami
wkraczamy w przebieg procesu, jaki wyznaczy∆ Bøg: Prze-
niesione do zap∆odnionej komørki jajowej geny mogå byç
przekazywane dalszym generacjom. Tego procesu nie mo†na
potem cofnåç, a to mo†e przynie∂ç niewyobra†alne skutki.
Ch. Fläming widzi w utopijnej wizji koµcowy wynik genety-
ki w postaci stworzenia nadcz∆owieka. „ Najlepsze umys∆y
ludzko∂ci rozwinå... genetyczne metody, przy ktørych pomo-
cy uzyska si™ nowe w∆a∂ciwo∂ci, organy i systemy biologicz-
ne, ktøre s∆u†yç b™då interesom, szcz™∂ciu i s∆awie røwnej
boskim stworzeniom, ktørych marnymi przodkami jeste∂my
my, n™dzne kreatury dnia dzisiejszego. („Die Genetische
Manipulation der Menschen”. w „Politik und Zeitgeschich-
te” B3/1985, s. 3-17). Przy takim ustawieniu celu cz∆owiek
staje si™ uznawanym za Boga Prometeuszem:

„Siedz™ tu oto i lepi™ ludzi
Pod∆ug mojego obrazu,
Rød, ktøry b™dzie do mnie podobny
W cierpieniu i w p∆aczu,
W u†ywaniu i w rado∂ci,
I w tym, †e tobå b™dzie gardzi∆
Jak ja!” (J. W. v. Goethe).
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P˝11: Co zrobi∆ Jezus z komarami i båkami? Zabi∆ je?

O˝11: Znanemu powiedzeniu „G∆™boki szacunek †yciu”
nadal Albert Schweitzer szczegølne znaczenie; gdyby bo-
wiem to powiedzenie zastosowaç konsekwentnie do cz∆o-
wieka, mo†na by zapobiec temu, †e ka†dego roku, w skali
ca∆ego ∂wiata, liczb™ usuni™ç ciå†y szacuje si™ na 80 milio-
nøw. Schweitzer ciågnå∆ t™ paralel™ dalej, prøbujåc w dzie-
wiczym lesie nie nadepnåç na †adnego owada. W hinduizmie
nie wolno røwnie† zasadniczo zabiç †adnego zwierz™cia,
gdy† wierzy si™, †e cz∆owiek mo†e po swojej ziemskiej
∂mierci †yç nadal w dowolnym zwierz™ciu. W konsekwencji
†yje w Indiach o∂miokrotnie wi™cej szczurøw ni† ludzi.
Zapotrzebowanie tych szczurøw na pokarm sta∆o si™ niero-
zwiåzywalnym problemem; wyrzådzone szkody så nie do
opisania. Biblijny nakaz „Nie b™dziesz zabija∆” (Wj 20,13)
odnosi si™ wy∆åcznie do ludzi. Nakaz ten nie dotyczy zwie-
rzåt, gdy† te så wyraΩnie przeznaczone cz∆owiekowi jako
po†ywienie (Rdz 9,3). Røwnie† szczegø∆owe omøwienie,
przez Jezusa w Kazaniu na gørze (Mt 5,21-26), zakazu zabi-
jania, nie rozciåga si™ w †adnym przypadku na zwierz™ta.

Postawione pytanie sugeruje, †e Jezus zachowywa∆ si™ w
hinduistyczny sposøb albo na wzør Alberta Schweitzera i
Franciszka z Asy†u, ktøry nak∆ada∆ na siebie kar™, kiedy
nadepnå∆ na jakiego∂ owada. Odpowiednie post™powanie ze
zwierz™tami ukazuje nam Bøg w Biblii. W pierwotnym
dziele Stworzenia wszystko podlega∆o owemu orzeczeniu:
„A Bøg widzia∆, †e wszystko, co uczyni∆, by∆o bardzo dob-
re.” (Rdz 1,31). W ten sposøb nie istnia∆y †adne choroby, nie
istnia∆a ∂mierç, szkodliwe owady czy niebezpieczne zwie-
rz™ta. Wraz z grzechem pierworodnym dosz∆o røwnie† do
g∆™bokiego zaburzenia w ∂wiecie zwierzåt, gdzie poszcze-
gølne gatunki naznaczone så wyraΩnie stopniowanymi
rø†nicami. I tak rozrø†nia si™ kategorie zwierzåt czystych i
nieczystych (Rdz 7,2). Dalej rozrø†nia si™ zwierz™ta z∆e (Kpl
26,6) i u†yteczne, przy czym w przykazaniach przewidziana
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jest nawet ochrona tych ostatnich (Wy 20,10+17). W Ksi™-
dze Powtørzonego Prawa 25,4 Bøg przyznaje m∆øcåcemu
wo∆owi prawo do karmy. Pozytywna rola innych zwierzåt w
stosunku do cz∆owieka znikn™∆a wraz z grzechem pierwo-
rodnym. Wiele z nich staje si™ zdecydowanymi szkodnika-
mi. Biblia wymienia tu w szczegølno∂ci szaraµcz™, chrzåsz-
cze, gåsienice, †aby i robactwo. Te zwierz™ta, wyst™pujåc
masowo, stajå si™ wyrokiem Bo†ym (Wj 10,12; Ps 78,45-46;
Ps 105,30-34; Jl 2,25; Am 4,9). Podobnie w™†e i skorpiony
sta∆y si™ uciele∂nieniem wrogich cz∆owiekowi mocy, przed
ktørymi Bøg mo†e nas ochroniç (Lb 21,8-9; ˆk 10,19), lub
ktøre, w sytuacjach sådu, otrzymujå moc nad ludΩmi.(Lb
21,6; 1 Krl 12,11).

Wi™kszo∂ç chorøb wywo∆ywanych jest przez mikroorganiz-
my (wirusy, bakterie, paso†yty). Je†eli Jezus leczy∆ wszyst-
kie choroby (Mt 4,23), oznacza to røwnie†, †e zabija∆ wszy-
stkie szkodliwe i groΩne dla ludzi †yjåce istoty. Kre∂limy
sobie fa∆szywy obraz Jezusa Chrystusa, je†eli pomawiamy
go o nierealistycznå ocen™ stworzenia, ktøre sobie upodoba∆.
Rozkazywa∆ w swojej mocy niszczåcym si∆om jak wiatr i
fale morskie (Mt 8,27), choroby i ∂mierç (Mt 8,3; J 11,43-44),
demony i z∆e duchy (ˆk 11,14). Jezus przyszed∆ do nas jako
Syn Bo†y ale zarazem jako cz∆owiek. On „ogo∆oci∆ samego
siebie, przyjåwszy postaç s∆ugi, stawszy si™ podobnym do
ludzi. A w zewn™trznym przejawie uznany za cz∆owieka”
(Flp 2,7), t.j. nara†ony by∆ na sytuacje, podobnie jak ka†dy
inny cz∆owiek, a zatem røwnie† na plagi moskitøw, koma-
røw, gzøw i much. Biblia nie opisuje jednak nigdzie wyraΩ-
nie, jak si™ wtedy zachowywa∆. Z tego, co powiedziano
powy†ej, wynika, †e je przep™dza∆, lub røwnie† zabija∆.
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7. Pytania dotyczåce ∂mierci i wieczno∂ci 
(P¤)

P¤1: Istnieje †ycie po ∂mierci?

O¤1: Pot™†ne egipskie piramidy ∂wiadczå o øwczesnej
wiedzy w zakresie budownictwa i architektury, ale jeszcze
bardziej så one mocnym ∂wiadectwem pewnej cywilizacji,
ktøra wierzy∆a w †ycie po ∂mierci. Na ziemi nie istnieje
†adna kultura, †aden szczep, ktøry by takiej wiary nie po-
dziela∆. Od tej rzeczywisto∂ci nie mogå uwolniç si™ nawet
atei∂ci. Kiedy po ∂mierci pø∆nocnowietnamskiego rewo-
lucjonisty Ho Chi Minha (1890-1969) odczytano przed
komunistycznymi prominentami jego testament, by∆o w nim
napisane: „Id™ tam, by ponownie spotkaç towarzyszy Mark-
sa, Lenina i Engelsa.” Na czym to polega? Bøg „wieczno∂ç
w∆o†y∆” w nasze serca (Koh 3,11). ¤mierç jest dla nas jak
mur, przez ktøry nie mo†emy przejrzeç: jednak jeden
prze∆ama∆ ten mur. By∆ tam i wrøci∆ z tamtego ∂wiata: Jest
nim Jezus Chrystus! Umar∆ na krzy†u i trzeciego dnia pow-
sta∆ z martwych. Od tego zwyci™zcy ∂mierci mamy t™ pew-
no∂ç, †e nasza egzystencja nie koµczy si™ wraz z naszå
∂mierciå. Zapozna∆ nas z rzeczywisto∂ciå nieba i piek∆a.
Jeste∂my stworzeniami wiecznymi, ktøre poprzez wiar™ w
Niego, powo∆ane zosta∆y do †ycia wiecznego: „Ja jestem
zmartwychwstaniem i †yciem. Kto we mnie wierzy, choçby
i umar∆, †yç b™dzie.” (J 11,25).

P¤2: Co to jest, to wieczne †ycie? Jak mo†emy je sobie
wyobraziç?

O¤2: W j™zyku Nowego Testamentu istniejå dwa zasadni-
czo rø†ne wyrazy t∆umaczåce to, co w j™zyku polskim ozna-
cza wyraz „†ycie”: bios i zoe. Bios znaczy †ycie biologiczne
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cz∆owieka, ale røwnie† wszystkich pozaludzkich istot
†ywych. To †ycie bardzo si™ spieszy i ucieka jak wartki nurt,
jak sen, jak szybko wi™dnåcy kwiat (Ps 90,5; Ps 103,15). W
Ksi™dze Joba 14,1-2 czytamy „Cz∆owiek zrodzony z niewia-
sty ma krøtkie i bolesne †ycie, wyrasta i wi™dnie jak kwiat,
przemija jak cieµ chwilowy;”. W innym miejscu to stale
uciekajåce †ycie porøwnywane jest do ob∆oczka: „Bo
czym†e jest wasze †ycie? Parå jeste∂cie, co si™ ukazuje na
krøtko, a potem znika.” (Jk 4,14).

Od Otto von Bismarcka pochodzi takie powiedzenie: „˝ycie
jest zr™cznym wyrywaniem z™ba. My∂li si™ zawsze, †e to
istotne dopiero ma nadej∂ç, a tymczasem nagle stwierdzamy,
†e ju† wszystko min™∆o.”. Poeta Chr. F. Hebbel twierdzi∆:
„˝ycie jest gorzkim migda∆em, siedmiokrotnie opako-
wanym w z∆otå foli™.”, a eseista Adolf Reitz definiuje †ycie
jako „masowy grøb nadziei i rozczarowaµ.” Natomiast Bib-
lia daje nam zupe∆nie innå perspektyw™: tam gdzie ludzie
odkrywajå †ycie jako dobry dar Boga i kszta∆tujå je na wzør
Jezusa, tam †ycie otrzymuje inny wymiar, opisany greckim
s∆owem zoe. Zoe jest †yciem z Boga, owe istotne, nieznisz-
czalne, wieczne †ycie. Jezus Chrystus przyszed∆ na ten
∂wiat, aby nam daç †ycie wieczne. ˝ycie jest nie tylko
zwiåzane z Jego osobå, w Nim spotykamy si™ bezpo∂rednio
z †yciem wiecznym. Jezus møwi w Ewangelii Jana 14,6: „Ja
jestem drogå i prawdå, i †yciem.” (grec. zoe). Identyczno∂ç
Jezusa i wiecznego †ycia po∂wiadcza røwnie† Aposto∆ Jan:
„Bo †ycie objawi∆o si™. My∂my je widzieli, o nim ∂wiadczy-
my i g∆osimy wam †ycie wieczne, ktøre by∆o w Ojcu, a nam
zosta∆o objawione” (1 J 1,2). Kto wierzy w Jezusa, kto uzna-
je Go swoim Panem, ten te† ma †ycie wieczne (1 J 5,12). Z
obietnicå †ycia wiecznego (1 J 2,25) otrzyma∆o nasze †ycie
doczesne wiecznå podstaw™. Tylko wtedy staje si™ dla nas
zrozumia∆e, †e uczniowie Jezusa, dla wiary, znoszå prze∂-
ladowania, wi™zienie, idå nawet na ∂mierç, lecz nie zdradza-
jå swego Pana. Wieczne †ycie objawi∆o si™ w ca∆ej pe∆ni
dopiero po zmartwychwstaniu: „Wielu za∂, co posn™li w
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prochu ziemi, zbudzi si™: jedni do wiecznego †ycia, drudzy
ku haµbie, ku wiecznej odrazie.” (Dn 12,2). W tym †yciu
mamy nie tylko zapowiedΩ †ycia wiecznego, ale røwnie†
udzia∆ w pe∆ni egzystencji i ∂wietno∂ci †ycia w Bogu i
Chrystusie. Je†eli wiara znalaz∆a do nas doj∂cie, znajdziemy
si™ przed obliczem Jezusa i Jego Ojca.

P¤3: Kiedy zaczyna si™ †ycie wieczne?

O¤3: Zgodnie ze ∂wiadectwem Biblii istniejå jedynie dwa
rodzaje wiecznej egzystencji: wieczne †ycie lub wieczne
pot™pienie. Dlatego, wed∆ug s∆øw Heinricha Kemmera,
najwi™kszå stratå jest †yç i umrzeç bez Jezusa. W Ewangelii
Jana 3,15 podkre∂la si™, „aby ka†dy, kto w Niego wierzy,
mia∆ †ycie wieczne”. Przypisanie wiecznemu †yciu nast™-
puje zatem nie dopiero po ∂mierci, lecz jest w mocy od
momentu nawrøcenia: „Kto wierzy w Syna, ma †ycie wiecz-
ne” (J 3,36). Ta wiara nosi piecz™ç zmartwychwstania Jezu-
sa i opiera si™ zatem na absolutnych i niezmienialnych pod-
stawach. Bøg ceni wysoce, †e jest w nas ta pewno∂ç: „O tym
napisa∆em do was, ktørzy wierzycie w imi™ Syna Bo†ego,
aby∂cie wiedzieli, †e macie †ycie wieczne.” (1 J 5,13).

P¤4: Jak mog™ sobie przedstawiç niebo?

O¤4: Ca∆a ludzka fantazja nie jest tak bogata, aby przedsta-
wiç sobie wspania∆o∂ç nieba. Paw∆owi umo†liwiono przez
chwil™ zajrzeç do trzeciego nieba (2 Kor 12,2). Pisze on w
innym kontek∂cie o ukrytej mådro∂ci Boga, ktørå nam ju†
Duch Boga tu na ziemi obwie∂ci∆, dodajåc do tego: „ani oko
nie widzia∆o, ani ucho nie s∆ysza∆o, ani serce cz∆owieka nie
zdo∆a∆o pojåç, jak wielkie rzeczy przygotowa∆ Bøg tym,
ktørzy go mi∆ujå.” (1 Kor 2,9). Jak†e wa†ny jest ten opis dla
jeszcze nie dostrzeganej przez nas wspania∆o∂ci Boga i dla
nieba! Biblia nie przekazuje nam †adnego pe∆nego obrazu
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nieba, niemniej kre∂li nam je w wielu wizjach, z ktørych kil-
ka chciejmy tu oglådnåç. Przedsmak tego pozwala nam
dostrzec wiara, gdy† to, co zobaczymy nie da si™ opisaç.

1. Niebo jako mocarstwo: Wszystkie mocarstwa na tej zie-
mi så przemijajåce, ich ziemska w∆adza jest ograniczona.
Cesarstwo Niemieckie z roku 1871 nie przetrwa∆o d∆u†ej ni†
pi™çdziesiåt lat. Trzecia Rzesza propagowana by∆a jako
tysiåcletnia, a skoµczy∆a si™ po 12 latach w popiele i gru-
zach. Niebo tymczasem jest wiecznym krølestwem (2 P
1,11), ktøre nie b™dzie mia∆o koµca. Jest to „niewzruszone
krølestwo” (Hbr 12,28). Niebo jest ut™sknionå ojczyznå
(Hbr 11,16), w ktørej bez reszty uznane zostanå panowanie i
doskona∆e rzådy Boga. Ci, ktørzy nale†å do Chrystusa, b™då
z nim krølowaç od wieczno∂ci do wieczno∂ci (Ob 22,5; ˆk
19,17+19).

2. Niebo, dom rodzinny: W przeciwieµstwie do wszystkich
ziemskich domøw i mieszkaµ niebo jest nieprzemijajåcym
miejscem: „Nie mamy tutaj trwa∆ego miasta, ale szukamy
tego, ktøre ma przyj∂ç.” (Hbr 13,14). To miasto przygotowa∆
nam Bøg osobi∂cie (Hbr 11,16), a Jezus Chrystus ukszta∆-
towa∆ to miejsce wiecznego pobytu: „W domu Ojca mego
jest mieszkaµ wiele. Gdyby tak nie by∆o, to bym wam po-
wiedzia∆. Id™ przecie† przygotowaç wam miejsce.” (J 14,2).
Wszyscy, ktørzy nale†å do Chrystusa, majå tu wieczne
prawo obywatelskie: så domownikami Boga (Ef 2,19). W
„Ojcze nasz” møwimy: „Ktøry jeste∂ w niebie” (Mt 6,), a w
Ewangelii Jana 17,24 modli si™ Jezus Chrystus tymi s∆owa-
mi: „Ojcze, chc™, aby tak†e ci, ktørych Mi da∆e∂, byli ze mnå
tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa∆™ mojå”. Niebo jest
naszym domem ojcowskim, bo tam mieszka Bøg (Rdz 24,7;
Ps 115,3; Mt 6,9). Niebo jest zarazem mieszkaniem Jezusa.
Stamtåd przyszed∆ do nas na ziemi™ (J 3,13; J 6,38) i tam te†
zosta∆ ponownie przyj™ty po wniebowståpieniu (ˆk 24,51;
Dz 1,11). Stamtåd ponownnie przyb™dzie, w ca∆ej swej
pot™dze i wspania∆o∂ci, by swoich zabraç do Siebie.
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3. Niebo, nasza ojczyzna: W czasie ostatniej wojny wiele
milionøw mieszkaµcøw Prus Wschodnich, Pomorza i ¤lås-
ka, utraci∆o swojå ojczyzn™. Przez wiele generacji mieszkali
ci ludzie na tych ziemiach, a† do momentu ucieczki lub
przep™dzenia. Piszåcy te s∆owa jest naocznym ∂wiadkiem
tych zdarzeµ. My, ludzie, jeste∂my zdani na ojczyzn™. Nietz-
sche skar†y si™ na swøj los bezdomnego cz∆owieka takimi
s∆owami: „Biada temu, kto nie ma swojej ojczyzny!” Na tym
∂wiecie istnieje tylko jedna wieczna ojczyzna, dlatego te†
pisze Pawe∆ w Li∂cie do Filipian (3,20): „Nasza bowiem
ojczyzna jest w niebie. Stamtåd te† jako Zbawcy wyczeku-
jemy Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

4. Niebo, miejsce rado∂ci: Wesele jest, røwnie† wed∆ug
ziemskiej miary, powodem do szczegølnej rado∂ci. W opisie
biblijnym niebo przedstawione jest jako wieczne ∂wi™to
rado∂ci. „Weselmy si™ i radujmy, i dajmy Mu chwa∆™, bo
nadesz∆y gody Baranka, a jego Ma∆†onka si™ przystroi∆a”
(Ap 19,7). Jezus Chrystus, Baranek Bo†y, ktøry cierpliwie
znosi∆ grzech tego ∂wiata i wymaza∆ go na Krzy†u, jest teraz
Panem M∆odym, a ma∆†onkå Jego wyznawcy. Ten urato-
wany orszak ze wszystkich ludøw, plemion i narodøw opisu-
je Jezus w Ewangelii ˆukasza 13,29: „Przyjdå ze wschodu i
zachodu, z pø∆nocy i po∆udnia i siådå za sto∆em w krølestwie
Bo†ym.”

5. Niebo, miejsce bez grzechu: Nasz ∂wiat przenikni™ty jest
nast™pstwem grzechu: cierpienie, n™dza, bøl, krzyk, choro-
ba, wojna i ∂mierç. W niebie jednak „Nic godnego klåtwy
(odtåd) nie b™dzie” (Ap 22,3). Bøg b™dzie wszystkim we
wszystkim, zrobi wszystko od nowa: „I otrze z ich oczu
wszelkå ∆z™, a ∂mierci ju† odtåd nie b™dzie. Ani †a∆oby, ni
krzyku, ni trudu ju† (odtåd) nie b™dzie, bo pierwsze rzeczy
przemin™∆y.” Z takiej perspektywy potrafi Pawe∆ znie∂ç
nawet swe czasowe zmartwienia: „sådz™ bowiem, †e cier-
pieµ teraΩniejszych nie mo†na stawiaç na røwni z chwa∆å,
ktøra ma si™ w nas objawiç.” (Rz 8,18).
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6. Niebo, miejsce koronacji: Wszystko, czego dokonali∂my
na ziemi w imi™ Jezusa, posiada wymiar wieczny. Ma sta∆y
charakter. Tak te† mo†e Pawe∆ u kresu swej ziemskiej
w™drøwki powiedzieç: „W dobrych zawodach wyståpi∆em,
bieg ukoµczy∆em, wiar™ ustrzeg∆em. Na ostatek od∆o†ono
dla mnie wieniec sprawiedliwo∂ci, ktøry mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy S™dzia, a nie tylko mnie, ale i wszy-
stkim, ktørzy umi∆owali pojawienie si™ Jego.” (2 Tm 4,7-8).
O takiej koronacji møwi røwnie† Pan w Apokalipsie 2,10:
„BådΩ wierny a† do ∂mierci, a dam ci wieniec (wiecznego –
przyp. aut.) †ycia.”

7. Niebo, nasz cel: Najwi™kszy ludziom postawiony cel to:
Poprzez wiar™ w Jezusa Chrystusa, osiågnåç niebo. W 1.
Li∂cie Piotra 1,8-9 wskazuje Aposto∆ na ten w∆a∂nie cel:
„Wy, choç nie widzieli∂cie, mi∆ujecie Go (=Jezusa); wy w
Niego teraz, choç nie widzicie, lecz wierzycie, ucieszycie
si™ rado∂ciå niewymownå i pe∆nå chwa∆y wtedy, gdy osiåg-
niecie cel waszej wiary- zbawienie dusz.”
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DODATEK

Uwagi do Biblii

Nast™pne akapity omawiajå najwa†niejsze twierdzenia pod-
stawowe umo†liwiajåce pos∆ugiwanie si™ Bibliå. Szczegø-
∆owy podzia∆ na tematyczne obszary i zastosowana numera-
cja pozwalajå na szybkie odszukanie odpowiednich tre∂ci w
tek∂cie.

I. Twierdzenia podstawowe odnoszåce si™ do Biblii

W teorii nauki przyj™to zasad™ formu∆owania warunkøw
wst™pnych do pozyskania wiedzy naukowej w jakiej∂ dzie-
dzinie badawczej w formie twierdzeµ podstawowych. Na
tych podstawowych twierdzeniach buduje si™ nast™pnie
gmach wiedzy naukowej. Je†eli ta zasada, z uwagi na
odmiennå istot™ Biblii, nie mo†e byç w pe∆ni przeniesiona
na S∆owo Bo†e, to jednak sprøbujmy zebraç te twierdzenia,
uwzgl™dniajåc wspomniane ograniczenia. Sformu∆owane
prawdy podstawowe traktowaç nale†y jako pomoc przy
pos∆ugiwaniu si™ Bibliå. Powinny one u∆atwiç wst™pne
zapoznanie si™ z „ksiå†kå ksiå†ek” szczegølnie temu, ktøre-
go do∂wiadczenie w tym zakresie jest jeszcze znikome.
Twierdzenia dotyczåce Biblii sk∆adajå si™ zazwyczaj z krøt-
kiego zdania oznajmujåcego, ktøre zostaje nast™pnie uzasad-
nione i poparte licznymi cytatami biblijnymi. W Biblii
(wzgl™dnie w niektørych jej cz™∂ciach) spotykamy wiele
synonimøw, ktørymi pos∆ugujemy si™ røwnie†: S∆owo
Chrystusa (Rz 10,17), Nakaz Jahwe (1 Sm 15,23), Ksi™ga
Jahwe (Iz 34,16), Ksi™ga (Jr 30,2), S∆owa Pisma (ˆk 4,21),
Pismo (Mt 21,42), Pisma ∂wi™te (2 Tm 3,14), Stare i Nowe
Przymierze (2 Kor 3,14 wzgl™dnie ˆk 22,20).
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I.1. Co do pochodzenia Biblii

T10: Biblia jest jedynå objawionå przez Boga i przez Nie-
go autoryzowanå pisemnå informacjå: „Tak møwi Jahwe,
Bøg Izraela: Napisz w ksi™dze wszystkie s∆owa, jakie
powiedzia∆em do ciebie.” (Jr 30,2). Jako siedzåcy na tronie
Pan, rozkaza∆ Jezus: „Napisz: S∆owa te så wiarygodne i
prawdziwe.” (Ap 21,5). S∆owu Biblii nie mo†na niczego
ujåç ani te† niczego dodaç (Ap 22,18-19), dlatego te† inne
ksi™gi, oznaczone jako Objawienie (np. Ksi™ga Mormona u
mormonøw, Koran w Islamie), så tylko ludzkimi wymys-
∆ami. W Li∂cie do Galatøw 1,8 ukazany jest jedyny w swoim
rodzaju charakter Biblii, jak te† konsekwencje ewentualnie
dokonanej przez cz∆owieka zmiany g∆oszonej Ewangelii:
„Ale gdyby∂my nawet my lub anio∆ z nieba g∆osi∆ wam
Ewangeli™ rø†nå od tej, ktørå my wam g∆osili∂my – niech
b™dzie przekl™ty.”

T11: Pochodzenie Biblii jest ostatecznie przez cz∆owieka
niezrozumia∆e, røwnie† wøwczas, gdy wydaje nam si™ ina-
czej (ˆk 1,1-4). Pozostaje dla nas niezg∆™bionå tajemnicå,
jak informacja od Boga przeniesiona zosta∆a do piszåcych
Bibli™. Owe sposoby wyra†ania: „Oto k∆ad™ (Ja – Bøg) moje
s∆owa w twoje usta” (Jr 1,9), „Jahwe skierowa∆ do mnie to
s∆owo” (Ez 7,1), lub „Nie otrzyma∆em (ja = Pawe∆) jej
bowiem ani nie nauczy∆em si™ od jakiego∂ cz∆owieka, lecz
objawi∆ mi jå Jezus Chrystus” (Ga 1,12), wywo∆ujå u nas
wra†enie, †e w przypadku Biblii mamy do czynienia z ja-
kim∂ Boskim Ωrød∆em informacji, lecz sprawa, w jaki sposøb
piszåcy odebrali to pos∆anie Boga, pozostaje nadal otwarta.

T12: Boska strona Biblii: W∆a∂ciwe autorstwo Biblii jest
boskie. Wed∆ug 2. Listu do Tymoteusza 3,16 wszelkie pismo
jest od Boga natchnione (greckie theopneustos = boskie nat-
chnienie, natchnione od Boga i Ducha ¤wi™tego, tchni™te
przez Boga). ≈rød∆em informacji jest Bøg Ojciec, Syn Bo†y
i Duch ¤wi™ty:

117



a) Bøg Ojciec: „Wielokrotnie i na rø†ne sposoby przema-
wia∆ niegdy∂ Bøg do ojcøw przez prorokøw, a w tych osta-
tecznych dniach przemøwi∆ do nas przez Syna.” (Hbr 1,1-2).
b) Jezus Chrystus: „Strze†cie si™, aby∂cie nie stawili oporu
Temu (= Jezus), ktøry do was przemawia. Je∂li bowiem tam-
ci nie unikn™li kary, poniewa† odwrøcili si™ od Tego, ktøry
na ziemi møwi∆, o ile† bardziej my, je∂li odwrøcimy si™ od
Tego, ktøry z nieba przemawia.” (Hbr 12,25).
c) Duch ¤wi™ty: „... kierowani Duchem ¤wi™tym møwili
‹od Boga› ∂wi™ci ludzie.” (2 P 1,21).

T13: Ludzka strona Biblii: S∆owo Boga przedstawione
zosta∆o nam w „ziemskim uj™ciu”, tzn. boskie my∂li o niez-
badanych drogach Boga, niewyobra†alnej mi∆o∂ci boskiej i
boskim mi∆osierdziu, przekazane zosta∆y przy pomocy ogra-
niczonej ludzkiej mowy, niemniej s∆owa te „så duchem i så
†yciem.” (J 6,63).

I.2 Co do zawarto∂ci prawdy w Biblii

T20: S∆owo Biblii jest niez∆omnå prawdå: „S∆owo Twoje
jest prawdå.” (J 17,17). Røwnie† Stary Testament potwier-
dza t™ charakterystycznå cech™: „Bøg nie jest jak cz∆owiek,
by k∆ama∆, nie jak syn ludzki, by si™ wycofywa∆. Czy† on
powie co∂, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznaj-
mi∆?” (Lb 23,19). W Ewangelii Jana 14,6 Jezus nie tylko
o∂wiadcza, †e møwi prawd™, lecz røwnie†, †e sam jest
prawdå. Pisarz Manfred Hausmann zrobi∆ nast™pujåcå
uwag™, co do istoty prawdy: „Prawda jest nieskoµczenie
wi™ksza i g∆™bsza ni† prawdziwo∂ç.”

T21: Istnieje jedno∂ç pomi™dzy Jezusem a S∆owem Bo†ym:
Jezus Chrystus i S∆owo Bo†e stanowiå nierozdzielnå jedno∂ç
(J 1,1-4; Ap 19,13). W okresie ziemskiego †ycia Jezus by∆
jednocze∂nie prawdziwym cz∆owiekiem i prawdziwym Bo-
giem. By∆ zarøwno Synem Boga i synem cz∆owieczym „...
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stawszy si™ podobnym do ludzi. A w zewn™trznym przeja-
wie uznany za cz∆owieka.” (Flp 2,7), lecz w przeciwieµstwie
do innych ludzi by∆ bez grzechu. Podobne twierdzenie jest
wa†ne w odniesieniu do S∆owa Bo†ego: przybra∆o zewn™trz-
nie postaç ksiå†ki, zawierajåcej wiele gatunkøw literackich,
lecz w przeciwieµstwie do wszystkich innych ksiå†ek jest
S∆owem Bo†ym, ktøre jest bezb∆™dne, absolutnie prawdziwe
(Ps 119,160) i nieskazitelne (Prz 30,5).

T22: Nie ma †adnej rø†nicy w jako∂ci prawdy zawartej w
ksi™gach biblijnych i tej, ktørå g∆osili piszåcy w s∆u†bie
Chrystusa: Dlatego to nie mo†na argumentowaç cytatami ze
Starego Testamentu przeciwko Nowemu Testamentowi,
albo przeciwstawiaç Ewangeli™ przeciwko listom Paw∆a,
gdy† wszystkie te pisma oparte så na Objawieniu (Ga 1,11).
Natomiast g∆™bia znaczenia zawartych tam wypowiedzi nie
jest bynajmniej zawsze taka sama. Datego te† zbawienna
g∆™bia my∂li Jana 3,16 nie mo†e byç porøwnywalna z deta-
licznym opisem podrø†y w Dziejach Apostolskich 27,13,
za∂ opis stworzenia ∂wiata wed∆ug Ksi™gi Rodzaju 1 ma inne
znaczenie ni† Lista ˝ydøw wracajåcych z niewoli wed∆ug
Ezdrasza 2 (por. T50).

I.3 Co do sprawdzalno∂ci biblijnej prawdy

T30: Biblijna prawda jest sprawdzalna: Bøg nie oczekuje
∂lepej wiary, natomiast daje nam przekonujåce wzorce, ktøre
pomagajå w rozpoznaniu prawdy:

1. Sprawdzanie w †yciu: Jezus uczy sprawdzalno∂ci s∆owa
poprzez stosowanie Jego wskazaµ w †yciu: „Moja nauka nie
jest mojå, lecz Tego, ktøry Mnie pos∆a∆. Je∂li kto chce pe∆niç
Jego wol™, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy te† Ja
møwi™ od siebie samego.” (J 7,16-17).
2. Sprawdzenie na w∆asnej wolno∂ci: Jezus uczy, †e stoso-
wanie ba∆amutnych systemøw prowadzi do poddaµstwa
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(ideologie i sekty, niewola ludzi), za∂ realizacja Jego my∂li
daje wolno∂ç: „Je†eli b™dziecie trwaç w nauce mojej,
b™dziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawd™, a
prawda was wyzwoli.” (J 8,31-32).
3. Sprawdzenie przez przyj™cie: Tak jak smak pomaraµczy
poznaç mo†na tylko prøbujåc jå, tak te† prawda biblijna
mo†e staç si™ jawna tylko przez czytanie i przyj™cie. Inten-
sywnego studium Biblii nie mo†na zaståpiç przez dyskusj™
czy dysputy. Bereiczycy dzia∆ali przyk∆adnie: „Ci byli szla-
chetniejsi od Tesaloniczan, przyj™li nauk™ z ca∆å gorliwo∂ciå
i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest.” (Dz 17,11).
4. Sprawdzenie wyniku: Kto stale kieruje si™ s∆owami Boga
i jest pos∆uszny Jego wskazaniom, tego †ycie staje si™
widocznie udane (patrz røwnie† PP2): „Niech ta Ksi™ga Pra-
wa b™dzie zawsze na twoich ustach: rozwa†aj jå w dzieµ i w
nocy, aby∂ ∂ci∂le spe∆nia∆ wszystko, co w niej jest napisane,
bo tylko wtedy powiedzie ci si™ i oka†e si™ twoja roztrop-
no∂ç.” (Joz 1,8).
5. Sprawdzenie przez s∆uchanie kazaµ: Szczegølnå uwag™
zwraca Bøg na s∆uchanie biblijnych kazaµ. Kto otwartym
sercem s∆ucha S∆owa Bo†ego, uwierzy: „Przeto wiara rodzi
si™ z tego, co si™ s∆yszy, tym za∂, co si™ s∆yszy, jest s∆owo
Chrystusa.” (Rz 10,17).
6. Sprawdzenie na w∆asnej grzesznej istocie: Chyba nigdzie
w Biblii nie przemøwiono do nas tak naprawd™ otwarcie, jak
w zwiåzku z naszå grzesznå naturå. Kto w tej materii po-
zostaje wobec siebie szczery, ten rozpozna prawd™ Biblii na
tej osobi∂cie danej nam diagnozie: „Wszyscy bowiem zgrze-
szyli i pozbawieni så chwa∆y Bo†ej” (Rz 3,23). Nie spotkamy
chyba cz∆owieka, ktøry odrzuci∆by s∆owa z 1. Listu Jana 1,8,
jako nie dotyczåce jego: „Je†eli møwimy, †e nie mamy grze-
chu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.”

Uwaga: Mo†na zauwa†yç, †e prawda Biblii udost™pniona
jest tylko tym, ktørzy dzia∆ajå pos∆usznie. Kto Bibli™ traktuje
tylko intelektualnie, w oderwaniu od w∆asnej osoby, ten nie
znajduje do niej dost™pu. (1 Kor 1,19). W ten sposøb prze-
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konywujåce matematyczne obliczenia (patrz PP1) mogå byç
pewnå pomocå, ale krok do wiary pozostanie indywidualnå
decyzjå. Obietnice Boga mogå byç przyj™te w wierze lub
odrzucone w niewierze.

I.4 Co do tematyki Biblii

T40: Biblia møwi o Jezusie. Dotyczy to nie tylko Nowego
Testamentu, gdy† w odniesieniu do Starego Testamentu
naucza Jezus: „Badacie Pisma, poniewa† sådzicie, †e w nich
zawarte jest †ycie wieczne: to one w∆a∂nie dajå o Mnie ∂wia-
dectwo.” (J 5,39). Dopiero przy pomocy Nowego Testamen-
tu uzyskujemy prawdziwy dost™p do Starego Testamentu,
gdy† pisma Nowego Testamentu odnoszå si™ do Chrystusa.
Zasad™ t™ odkry∆ Jezus swoim ucznion w drodze do Emaus
(ˆk 24,13-35). Tym samym ukazuje si™ røwnie† g∆øwny cel,
ktøry wyra†ony zosta∆ w Ewangelii Jana 20,31: „Te za∂ zapi-
sano, aby∂cie uwierzyli, †e Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bo†ym, i aby∂cie wierzåc mieli †ycie w imi™ Jego.”

T41: Biblia zajmuje si™ sprawami ziemskimi i nieba (J 3,12).
Do spraw ziemskich nale†å np. wydarzenia historyczne, opi-
sy podrø†y, spotkania osøb, przepisy prawa, opisy uczuç i
nami™tno∂ci, kroniki rodzinne, genealogie, sprawozdania z
misji, problemy codzienno∂ci i dane naukowe. Obok tych
prawd, røwnie† przez Boga uznanych za wa†ne, kieruje Bib-
lia bardzo cz™sto uwag™ na sprawy niebieskie (Mt 6,33; Kol
3,2): na Boga, na Jezusa Chrystusa i Ducha ¤wi™tego, na
krølestwo Bo†e, na zmartwychwstanie i såd ostateczny, na
niebo i wieczno∂ç.

T42: Biblia zawiera realistyczny obraz cz∆owieka. M™†czy-
zni i kobiety z Biblii nie så gloryfikowani jako bohaterowie,
lecz opisani w ca∆ej swojej s∆abo∂ci i omylno∂ci, zawod-
no∂ci, ale te† w przyk∆adnym dzia∆aniu. B∆™dy nie zosta∆y
zatuszowane nawet u Dawida (2 Sm 11), tego „Cz∆owieka
wed∆ug swego serca” (1 Sm 13,14; Dz 13,22).
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T43: Biblijne objawienie jest kluczem do zrozumienia tego
∂wiata. Biblia jest podstawowym i niezaståpionym Ωrød∆em
informacji. Szczegølnie teraΩniejszo∂ç pozostaje, bez owych
trzech po∂wiadczonych zdarzeµ przesz∆o∂ci: Stworzenia,
grzechu pierworodnego i potopu, nie do obja∂nienia. Z tego
wyprowadza si™ pi™ç nast™pujåcych praw:

1. Przesz∆o∂ç jest kluczem do teraΩniejszo∂ci. Prawo to jest
odwrotno∂ciå do tego podstawowego twierdzenia ewolucji,
wed∆ug ktørego z obserwowanych dzisiaj danych mo†na
ekstrapolowaç wstecz w czasie dowolnie daleko.
2. Czynniki dzie∆a stworzenia dajå si™ wywnioskowaç jedy-
nie w drodze wiary (Hbr 11,3). Te rø†ne faktory po∂wiad-
czajå liczne fragmenty Biblii:
- s∆owo Bo†e: Ps 33,6; J 1,1-4; Hbr 11,3
- moc Boga: Jr 10,12
- mådro∂ç Boga: Ps 104,24; Prz 3,19; Kol 2,3
- Syn Bo†y: J 1,1-4; J 1,10; Kol 1,15-17; Hbr 1,2
- jestestwo Jezusa: Mt 11,29; J 10,11; J 14,27
- brak materialnego poczåtku; Hbr 11,3
- brak up∆ywu czasu (w mgnieniu oka – przyp. t∆um.): Ps

33,6
3. ¤mierç jest nast™pstwem grzechu pierwszych ludzi (Rdz
2,17; Rdz 3,17-19; Rz 5,12; Rz 5,14; Rz 6,23;1 Kor 15,21).
4. Nast™pstwa grzechu pierworodnego dotyczå ca∆ego ma-
terialnego stworzenia (Rz 8,20+22). Destruktywne zjawiska
w biologii (np. bakterie chorobotwørcze, paso†ytnictwo,
mechanizmy u∂miercania u w™†y, pajåkøw i innych drapie†-
nikøw, ro∂liny owado†erne, trud istnienia poprzez „ciernie i
osty”), nie dadzå si™ wyt∆umaczyç bez zwiåzku z grzechem
pierworodnym. Røwnie† powszechnie obserwowana prze-
mijalno∂ç ma swojå przyczyn™ w upadku pierwszych ludzi.
5. Dzisiejsza geologia nie mo†e byç interpretowana bez
powo∆ania si™ na potop.

122



I.5 Co do wypowiedzi Biblii

T50: Waga (znaczenie, g∆™bia my∂li) biblijnych wypowie-
dzi nie jest wsz™dzie jednakowa, niemniej nie ma w Biblii
informacji niewa†nych. Aspekt ten jest natychmiast zau-
wa†alny, je†eli porøwna si™ np. Ewangeli™ Jana 3,16 z Dzie-
jami Apostolskimi 18,1 (por. T22).

T51: Biblia zawiera wszystkie dla nas wa†ne zasady. W
tym znaczeniu jest pe∆na, gdy† zawiera wszystko to, co jest
konieczne w †yciu doczesnym i przy osiågni™ciu ostateczne-
go celu: „Dowiedzcie si™ z ksi™gi Jahwe i czytajcie!- Ani
jednego z nich nie zabraknie!- Jeden drugiego nie b™dzie
szuka∆” (Iz 34,16).

T52: Biblia nie przeczy sobie w †adnym miejscu. Zwyk∆e,
domniemane sprzecznosci rozwiåzujå si™ same przy inten-
sywnym czytaniu. Najcz™stszå przyczynå pojawienia si™
takich pozornych sprzeczno∂ci jest nieprzestrzeganie pew-
nych biblijnych zasad:

1. Biblia opisuje niektøre zdarzenia bardzo lakonicznie. Tak
np. opowie∂ç o nawrøceniu Levi (= Mateusz) wspomniana
jest tylko jednym wierszem (Mt 9,9). Røwnie† odpowiedzi
na pytanie o kobiety synøw Adama znajdujemy w krøtkich,
nie nastawionych na wyczerpanie tematu, opisach biblij-
nych. Rozwiåzanie tych problemøw mo†liwe jest cz™sto
dopiero na drodze wnioskowania: Wed∆ug Ksi™gi Rodzaju
5,4 rodzi∆ Adam synøw i cørki. W sytuacji wyj∂cia zawie-
rano zatem ma∆†eµstwa w∂rød rodzeµstwa. W nast™pnej
generacji byli to kuzyni i kuzynki. Kazirodztwo w okresie
bliskim punktu stworzenia by∆o zatem nieszkodliwe.

2. Do niektørych zdarzeµ znajdujemy w Biblii røwnoleg∆e
opisy w innym aspekcie.
Przyk∆ad 1: Drzewa genealogiczne Jezusa wg Mateusza 
1,1-17 i ˆukasza 3,23-38 realizujå rø†ne cele. W jednym
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przypadku nakre∂lona jest, poprzez Mari™, krølewska linia
rodu Dawida („Syn Dawida”), w drugim natomiast drzewo
rodowe Jøzefa.
Przyk∆ad 2: Opisy zmartwychwstania Jezusa rø†niå si™ tylko
w nieznacznych szczegø∆ach.
3. Niektøre wypowiedzi duchowe oddajå swøj sens dopiero,
gdy je rozpatrywaç komplementarnie. Fizyk™ ∂wiat∆a opisaç
mo†na w pe∆ni tylko w sposøb komplementarny (∆ac. com-
plementum = uzupe∆nienie): raz zachowuje si™ ∂wiat∆o jak
fala, raz za∂ opisaç mo†na jego w∆asno∂ci materii (fotony).
Dopiero gdy te pozornie sprzeczne zachowania ∂wiat∆a opi-
szemy w sposøb kombinowany, oddamy prawd™ o jego isto-
cie. Takie wypowiedzi komplementarne zna røwnie† Biblia.
Tak np. istniejå dwie, na pozør sprzeczne, a tak naprawd™
uzupe∆niajåce si™, wypowiedzi na temat zbawiennej wiary
(por. PZ1):
a) „Sådzimy bowiem, †e cz∆owiek osiåga usprawiedliwienie
przez wiar™, niezale†nie od pe∆nienia nakazøw Prawa” (Rz
3,28).
b) „Widzicie, †e cz∆owiek dost™puje usprawiedliwienia na
podstawie uczynkøw, a nie samej tylko wiary” (Jk 2,24).
4. Niektøre problemy majå swoje Ωrød∆o w korzystaniu z
okre∂lonych t∆umaczeµ Biblii. Przyk∆ad: W t∆umaczeniu
opracowanym przez Komisj™ Przek∆adu Pisma ¤wi™tego
Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w
Warszawie – wyd. 1975 r. – Jakub pochowa∆ „wszystkich
bogøw, ktørych mieli” (Rdz 35,4) pod d™bem. Inne t∆uma-
czenie Biblii, dokonane przez Zespø∆ Biblistøw Polskich
(Wydawnictwo Pallotinum Poznaµ – Warszawa 1971 Wyd.
2 poprawione) wymienia tu drzewo o nazwie „terebint”
(drzewo podobne do d™bu – jak czytamy w za∆åczonym do
Biblii s∆owniczku; przyp. t∆um.).
Uwaga: „Ludzie odrzucajå Bibli™ nie dlatego, †e sama rze-
komo sobie przeczy, a dlatego, †e przeczy ludziom.”
5. W pojedynczych przypadkach trzeba przyznaç, †e rozwiå-
zanie rzekomych sprzeczno∂ci, zawartych w Biblii, jest bar-
dzo trudne, jednak z zasady mo†liwe. Kilka przyk∆adøw dla
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potwierdzenia tej tezy: – ∂mierç Judasza (Mt 27,5 → Dz
1,18); – zawarto∂ç arki przymierza (1 Krl 8,9 →Hbr 9,4); –
∂mierç Saula (1 Sm 31 →2 Sm 1).
Przyk∆ad wyja∂nienia: Wed∆ug Mateusza 27,5 Judasz powie-
si∆ si™, podczas gdy w innym miejscu zapisano: „... spad∆szy
g∆owå na dø∆, p™k∆ na pø∆ i wyp∆yn™∆y wszystkie jego
wn™trzno∂ci.”(Dz 1,18). Te dwa opisy ∂mierci Judasza zdajå
si™ wzajemnie zaprzeczaç. Natomiast one pasujå do siebie,
je†eli potraktuje si™ ostatni z tych opisøw jako silnie obrazo-
wy, tak jakby∂my powiedzieli „Le†a∆ na ziemi zmasakro-
wany” (patrz T59).

T53: Biblia jest jedynå ksi™gå zawierajåcå prawdziwe
proroctwa, ktøre spe∆ni∆y si™ w czasie i przestrzeni w spra-
wdzalny sposøb (patrz te† PB1).
Definicja proroctwa: Proroctwo jest pewnå przepowiedniå
okre∂lonego wolnego zdarzenia w przysz∆o∂ci. Tre∂ç proroc-
twa nie wynika z zastosowania normalnych ∂rodkøw ludz-
kiego poznania. Proroctwo jest zatem poinformowaniem o
pøΩniejszym zdarzeniu, w przeciwieµstwie do opisu histo-
rycznego, ktøry jest pøΩniejszym opisem wcze∂niejszego
zdarzenia. W Ewangelii Jana 13,19 ujawnia Jezus zamiar
wzmacniajåcy wiar™ w zdarzenie poprzedzone proroctwem:
„Ju† teraz, zanim si™ to stanie, møwi™ wam, aby∂cie, gdy si™
stanie, uwierzyli, †e JA JESTEM.”

T54: Bøg rozpoczyna cz™sto swoje objawienie jakim∂ szcze-
gø∆owym twierdzeniem, ktøre jest nast™pnie stopniowo
rozwijane. Znamiennym przyk∆adem takiego post™powania
så obietnice przyj∂cia Jezusa na ten ∂wiat.

T55: Powierzchniowe czytanie tekstøw Biblii stwarza nie-
bezpieczeµstwo potraktowania twierdzeµ szczegø∆owych
jako drugorz™dnych. W pe∆nym zestawieniu posiadajå one
jednak najcz™∂ciej g∆™biej si™gajåce znaczenie.
Przyk∆ad 1: ˆamanie ukrzy†owanemu nøg wed∆ug rzymskie-
go zwyczaju zastosowano w stosunku do ∆otrøw nie za∂ wobec
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Jezusa (J 19,32-36). Prorocze uzasadnienie z Ksi™gi Wyj∂cia
12,46 „Ko∂ci z niego ∆amaç nie b™dziecie” (J 19,36) jest dlate-
go trudne do rozpoznania, bo w powo∆anym fragmencie Sta-
rego Testamentu odnosi si™ do baranka paschalnego.
Przyk∆ad 2: Jezus musia∆, zgodnie ze starotestamentowym
zwyczajem, zostaç ukrzy†owany poza murami miasta dlate-
go, †e w czasach Starego Testamentu zwierz™ta ofiarne palo-
no poza obozem (Kp∆ 16,27; Hbr 13,11-12).

T56: Biblijne prawdy cechuje niemo†liwa do ogarni™cia
przez cz∆owieka g∆™bia (1 Kor 13,12). Georg Huntemann
stwierdza: „To, co nam w∆a∂ciwie chce powiedzieç Biblia roz-
poczyna si™ po tamtej stronie tego, co mo†e zg∆™biç rozum.”

T57: Zasi™g biblijnych wypowiedzi przekracza ca∆e ludzkie
my∂lenie. Czasowe ramy Biblii obejmujå okres „przed za∆o-
†eniem ∂wiata” (Ef 1,4) i si™gajå do Boskiej wieczno∂ci (Ap
22,5). Biblia odpowiada na takie pytania, na ktøre nie mo†e
odpowiedzieç †adna nauka:
- Co jest istotå ∂mierci, dlaczego istnieje i jak d∆ugo b™dzie

istnia∆a?
- Kim jest cz∆owiek? Skåd pochodzimy? Dlaczego †yjemy

i dokåd idziemy?
- Co b™dzie w wieczno∂ci?

T58: Biblia jest szczegølnym dzie∆em literackim. Do j™zy-
kowego bogactwa Biblii zaliczyç trzeba to, †e swojå misj™
przekazuje przy pomocy tak licznych gatunkøw i ∂rodkøw
literackich, jakich nie znajdziemy w †adnej innej ksi™dze:
wiersz (Ps 119), hymn (Kol 1,15-17), pie∂µ mi∆osna (Pnp
Salomona), naukowy opis w j™zyku potocznym (Rdz 1),
opis historyczny (Ez), porøwnanie (sytuacja ogølna z †ycia
codziennego jako punkt odniesienia; Mt 13,3-23), parabola
(gr. parabole = m.in. krøtkie, alegoryczne porøwnanie o
tre∂ci moralno-dydaktycznej), przypowie∂ç (ˆk 18,1-8), mo-
wa obrazowa (J 15,1), mowa obrazowa prorocza (Ap 6),
mowa prorocza (Mt 24), paradoks (Flp 2,12-13), kazanie
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(Dz 17,22-31), zach™ta (Kol 3,16-17), uwielbienie (Ef 1,3),
b∆ogos∆awieµstwo (Flp 4,7), pouczenie (Rz 5,12-21), kroni-
ka rodzinna (1 Krn 3), modlitwa (Ps 35), osobiste ∂wiadect-
wo (1 J 1,1-2), opis snu (Rdz 37,6-7), bezpo∂rednia mowa
Boga (Mt 3,17), rozmowa duszpasterska (J 4,7-38), spra-
wozdania z dysput (Dz 15,7-21), opis procesu sådowego
(J 18,28-38), przys∆owie (Prz 13,7), obietnica (Mk 16,16),
wyrok sådowy (Mt 11,21-24), zagadka (Sdz 14,12-14),
okre∂lenie praw (prawo karne, prawo obyczajowe, rytua∆,
przepisy dotyczåce zachowania zdrowia), poezja liryczna
(Pie∂n nad pie∂niami Salomona), biografia (Ksi™ga Nehe-
miasza), korespondencja (List Aposto∆a Paw∆a do Filemona),
dziennik (Dz 16), monolog (Job 32-37), dialog (Job 3-31),
apokalipsa (Dn, Obj), ob∆o†enie s∆øw wiecznå tajemnicå
(Dn 12,9), prolog (gr. prologos = przedmowa; ˆk 1,1-4),
epilog (gr.epilogos = s∆owo koµcowe; J 21-25), elipsa (gr.
elleipsis = opuszczenie; ∂rodek stylistyczny polegajåcy na
opuszczeniu w zdaniu wyrazøw, ktørych ∆atwo si™ domy∂-
leç; Mt 9,9), metafora (gr. metaphora = przeniesienie; takie
∆åczenie wyrazøw, †e przynajmniej jeden uzyskuje nowe
znaczenie; Ob 4), napis (J 19,19), szyfr (Ap 13,18).

Biblia nie zna natomiast: sagi, legendy, mitu, ba∂ni, glosy
(= przypisu), satyry, komedii, dowcipu, utopii, fantazji nau-
kowej. Okazyjnie tylko pojawiajå si™: hiperbola (gr.hyper-
ballein = przesada: Mt 11,18) oraz ironia (gr. eironeia =
drwina; 2 Kor 12,11).

˝adna ksiå†ka historii ∂wiata nie posiada tak bogatej palety
∂rodkøw literackich i †adna te† ksiå†ka nie zawiera we
wszystkich swoich wypowiedziach jednocze∂nie wy∆åcznie
prawd™.

T59: Biblia wyczerpuje ca∆e bogactwo dost™pnych ∂rod-
køw wypowiedzi. Obok najcz™∂ciej pojawiajåcej si™ mowy
bezpo∂redniej, wyst™pujå w Biblii specyficzne formy wypo-
wiadania si™:
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1. Mowa fenomenologiczna: zamiast zawi∆ej nieraz mowy
opisujåcej zjawiska w swym zwiåzku przyczynowym,
pos∆uguje si™ Biblia opisem zjawiska z punktu widzenia
obserwatora. Zarøwno wspø∆czesna astronomia jak te† Bib-
lia pos∆ugujå si™ zwrotem „wschød s∆oµca” czy „zachød
s∆oµca”, mimo i† to rozpoznanie nie ma swego Ωrød∆a w
„obiegu s∆oµca” lecz w obrocie ziemi.
2. Zwroty idiomatyczne: krøtkie sformu∆owania så w wielu
sytuacjach trafniejsze ni† d∆ugie wywody (Sdz 14,18: „nie
orali mojå ja∆owicå”).
3. Mowa poetycka: Pnp 8,3: „Lewa jego r™ka pod g∆owå
mojå, a prawica jego obejmuje mnie”.
4. Opisy i obrazy dla dzisiejszych dziedzin naukowych i
techniki: Biblia opisuje techniczne osiågni™cia, ktørych w
owym czasie nie by∆o, albo te† sytuacje, ktøre dzisiejsza
nauka okre∂la innymi poj™ciami: zamiast satelita, spacelab
lub stacja orbitalna, Biblia pos∆uguje si™ obrazowym opi-
sem: „Choçby∂ wzniøs∆ si™ jak orze∆ i choçby∂ nawet mi™dzy
gwiazdami za∆o†y∆ swoje gniazdo” (Ob 4). Zamiast pos∆u-
†yç si™ poj™ciem ze s∆ownika ginekologicznego – ontogene-
za (= rozwøj zarodka) w macicy, opisuje Biblia rozwøj
dziecka w ∆onie matki takimi s∆owami: „nie tajna ci moja
istota, kiedy w ukryciu powstawa∆em, utkany w g∆™bi ziemi”
(Ps 139,15).
5. Sformu∆owania naukowe: Trafnym przyk∆adem jest opis
stworzenia ∂wiata, gdzie np. w sposøb dok∆adnie naukowy
opisana zosta∆a metoda pomiaru czasu i jednocze∂nie
okre∂lona zosta∆a jednostka czasu (Rdz 1,14+19).
6. Obrazy z †ycia codziennego, obja∂niajåce zwiåzki ducho-
we: I tak, w porøwnaniu u†ytym przez Aposto∆a Mateusza
13,3-23, gdzie siewca g∆osi biblijnå misj™, ziarno jest
Bo†ym S∆owem, ciernie przeszkodå, a †yzna gleba – otwar-
tym sercem cz∆owieka.

T591: Ka†dy tekst biblijny trzeba rozpatrywaç dok∆adnie z
uwzgl™dnieniem u†ytego gatunku literackiego (T58) i formy
wypowiedzi (T59). Wypowiedzi nale†y bowiem przyjmowaç
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dos∆ownie, albo te† nale†y je precyzyjnie t∆umaczyç, z
zachowaniem wierno∂ci znaczenia.

a) dos∆ownie: U Ewangelisty ˆukasza 24,44 naucza Jezus
pos∆ugiwaç si™ Pismem: „To w∆a∂nie znaczy∆y s∆owa, ktøre
møwi∆em do was, gdy by∆em jeszcze z wami: Musi si™
wype∆niç wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Moj†e-
sza, u Prorokøw i w Psalmach.” Røwnie† w innych miejscach
podkre∂lone jest tego rodzaju post™powanie: „Tak mia∆o si™
spe∆niç s∆owo, ktøre Pan powiedzia∆ przez Proroka: „(Mt
2,15); „Dzi∂ spe∆ni∆y si™ s∆owa Pisma, ktøre∂cie s∆yszeli.” (ˆk
4,21); „Czy nigdy nie czytali∂cie w Pi∂mie: „(Mt 21,42).
b) precyzyjne t∆umaczenie, z zachowaniem sensu: Je†eli
Jezus møwi „Ja jestem krzewem winnym – wy latoro∂lami”
(J 15,5), to nie mo†na tego tekstu przyjmowaç dos∆ownie, a
jedynie zastosowaç precyzyjne t∆umaczenie z zachowaniem
sensu tej wypowiedzi. Zamierzony sens jest cz™sto ∆atwo
rozpoznawalny, gdy† w∆a∂nie owa mowa obrazowa s∆u†yç
ma temu, by wzmocniç poglådowo∂ç i u∆atwiç zrozumienie.
W tym przypadku do∆åczona jest jeszcze wypowiedΩ o zna-
czeniu zasadniczym „... beze Mnie nic nie mo†ecie uczyniç.”

I.6. Co do warto∂ci biblijnych wypowiedzi

T60: Misja Biblii jest najbardziej warto∂ciowå informacjå,
jaka istnieje. Znany protestancki misjonarz Wilhelm Pahls
podkre∂la s∆usznie, i† „Ewangelia jest najlepszym pos∆aniem,
jakie przekazano cz∆owiekowi. Nigdy nie og∆oszono cz∆owie-
kowi czego∂, co by∆oby choç troch™ z Ewangeliå porøw-
nywalne.” W Psalmie 119 wielokrotnie chwali si™ dominujåcå
warto∂ç S∆owa Bo†ego: „Prawo ust Twoich jest dla mnie lep-
sze, ni† tysiåce sztuk z∆ota i srebra.” (w. 72). „Raduj™ si™ z
møw Twoich jak ten, co zdoby∆ wielki ∆up” (w. 162).

T61: Kto odrzuca S∆owo Bo†e, tego czeka såd. Tak jak g∆o-
szenie S∆owa Bo†ego prowadzi do wiary, a zatem do zba-
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wienia, tak nieprzyj™cie i odrzucenie S∆owa Bo†ego prowa-
dzi do wiecznej zag∆ady:
1 Sm 15,23: „Poniewa† wzgardzi∆e∂ nakazem Jahwe, odrzu-
ci∆ ci™ On jako krøla.”
J 8,47: „Kto jest z Boga, s∆øw Bo†ych s∆ucha. Wy dlatego
nie s∆uchacie, †e z Boga nie jeste∂cie.”
Dz 13,46: „Nale†a∆o g∆osiç S∆owo Bo†e najpierw wam.
Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie si™ za niegod-
nych †ycia wiecznego, zwracamy si™ do pogan.”

T62: Biblia sk∆ada si™ ze Starego i Nowego Testamentu.
Obydwie cz™∂ci så w jednakowej mierze S∆owem Bo†ym i
nie mogå byç wykorzystywane przeciwko sobie. W Nowym
Testamencie cytowane så cz™sto wypowiedzi ze Starego Tes-
tamentu. Cytaty te nie så nieraz dos∆owne, gdy† Bøg wiå†e z
tym pewien post™p w objawieniu. W Nowym Testamencie
wype∆niajå si™ starotestamentowe obietnice: „A ci wszyscy
‹ludzie Starego Testamentu›, choç ze wzgl™du na swå wiar™
stali si™ godni pochwa∆y, nie otrzymali przyrzeczonej obiet-
nicy, gdy† Bøg, ktøry nam lepszy los zgotowa∆, nie chcia∆,
aby oni doszli do doskona∆o∂ci bez nas.” (Hbr 11,39). Ju† w
Starym Testamencie znajdujemy Pana Jezusa: „Badacie Pis-
ma, poniewa† sådzicie, †e w nich zawarte jest †ycie wieczne:
to one w∆a∂nie dajå o Mnie ∂wiadectwo.” (J 5,39).

T63: Starotestamentowe Apokryfy (gr. apokryphos = ukry-
ty, tajemny, nieprawdziwy) nie mogå byç rozpatrywane jako
S∆owo Bo†e. Powsta∆y w czasie pomi™dzy Starym a Nowym
Testamentem. W∂rød najwa†niejszych zarzutøw, i† Apokry-
fy nie så røwnowarte Biblii, znajdujå si™ nast™pujåce:

1. Apokryfy zawieraja røwnie† nauki sprzeczne z naukå Bib-
lii. (Naruszenie prawa wyk∆adni W3, Dodatek cz.II), jak prze-
baczenie grzechøw przez ofiarowanie ja∆mu†ny (Tb 12,9),
popieranie magicznych praktyk (Tb 6,9), przebaczenie grze-
chøw umar∆ym poprzez modlitwy †yjåcych (2 Mch 12,46).
2. Apokryfy nie så sk∆adnikiem †ydowskiego kanonu, gdy†
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chodzi tu o pøΩniejsze dodatki. Apokryfy pozosta∆y zawsze
sporne. Dogmat ko∂cio∆a katolickiego z Soboru w Trydencie
w 1546 roku uznaje Apokryfy jako røwnowarto∂ciowe
Ksi™gom Starego i Nowego Testamentu, co powinno byç
uznane jako reakcja na reformacj™.

3. Apokryfy nie så cytowane przez †adnego z piszåcych
Nowy Testament, chocia†, z wyjåtkiem czterech krøtkich
pism, powo∆ywane så przez nich wszystkie ksi™gi Starego
Testamentu.

4. Same Apokryfy nie uwa†ajå si™ za wolne od zniekszta∆ceµ.
W przedmowie do Mådro∂ci Syracha czytamy: „Prosz™ wi™c
z †yczliwo∂ciå i uwagå zabieraç si™ do czytania, a wybaczyç
w tych miejscach, gdzie by si™ komu wydawaç mog∆o, †e
mimo naszej usilnej pracy nad tlumaczeniem, nie mogli∂my
dobraç odpowiedniego wyra†enia;” (Syr Prolog 15).

Ocena Apokryføw: Czy nale†y odrzuciç Apokryfy? Luter
sformu∆owa∆ bardzo trafnie ocen™ tych Pism: „Så to Ksi™gi,
nie røwne w warto∂ci Pismu ¤wi™temu, ale jednak po†yteczne
i dobre do czytania.” Tego zdania jest tak†e autor tej ksiå†ki.
Je†eli czytaç b™dziemy Apokryfy, nie uwa†ajåc ich za røwne
Biblii, lecz raczej w sensie poezji, lub traktowaç je jako cenne
ksiå†ki historyczne (np. Ksi™gi Machabejskie), mo†emy wy-
nie∂ç z tego odpowiednie korzy∂ci. Szczegølnie warto∂ciowå
pod tym wzgl™dem jest Mådro∂ç Syracha czyli Eklezjastyka,
ktøra zajmuje stanowisko w wielu sytuacjach †yciowych, w
silnym zwiåzku tre∂ciowym i formalnym z ksi™gami mådro∂ci
Biblii, nie majåc przy tym pretensji, †e g∆osi S∆owo Bo†e.

I.7 Co do przyst™pno∂ci i zrozumienia Biblii

T70: a) Biblia jest z za∆o†enia przyst™pna: „Nie piszemy
wam bowiem czego∂ innego ni† to, co∂cie czytali i co∂cie
zrozumieli.” (2 Kor 1,13).
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b) Biblia zawiera jednak røwnie† g∆™bokie my∂li, ktøre
pozostajå dla nas niezmierzalne: „Bo my∂li moje nie så
my∂lami waszymi ani wasze drogi moimi drogami –
wyrocznia Jahwe. Bo jak niebiosa gørujå nad ziemiå, tak
drogi moje nad waszymi drogami i my∂li moje nad my∂lami
waszymi.” (Iz 55,8-9).

Na owo „nie tylko.. lecz tak†e” tych dwu aspektøw, zwraca
uwag™ Spurgeon: „W Biblii znajdujemy wielkie prawdy,
ktøre wykraczajå poza nasze zdolno∂ci pojmowania i poka-
zujå nam, jak p∆ytki jest nasz ograniczony rozum. Ale w
wypowiedziach g∆øwnych i zasadniczych nie jest Biblia za
trudna do zrozumienia.” My∂li Biblii så dost™pne ka†demu
(Dz 17,11), mimo to ich ilo∂ç i bogactwo så niewyczerpane
(Rz 11,33).

T71: Biblia spisana zosta∆a, pod nadzorem Ducha
¤wi™tego, przez ponad 45 autorøw. Tak te† jej tre∂ç nie mo†e
byç zrozumia∆a we w∆a∂ciwy sposøb bez pomocy Ducha
¤wi™tego: „Cz∆owiek zmys∆owy bowiem nie pojmuje tego,
co jest z Bo†ego Ducha. G∆upstwem mu si™ to wydaje i nie
mo†e tego poznaç, bo tylko duchem mo†na to rozsådziç.
Cz∆owiek za∂ duchowy rozsådza wszystko, lecz sam przez
nikogo nie jest sådzony” (1 Kor 2,14-15).

I.8. Co do dok∆adno∂ci biblijnych wypowiedzi

T80: Biblia jest niewyobra†alnie precyzyjnå ksiå†kå. Ten
rys charakterystyczny objawi si™ nam wøwczas, je†eli badaç
jå b™dziemy w aspekcie mowy, semantyki, warto∂ci ducho-
wych, historycznych czy naukowych.

Aspekt dok∆adno∂ci historycznej najlepiej pokazaç na przy-
k∆adzie prze∂ladowania chrze∂cijan. Je†eli o czasach poczåt-
kowych møwi∆o si™: „... ktørzy dla imienia Pana naszego
Jezusa Chrystusa po∂wi™cili swe †ycie.” (Dz 15,26), to o
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okresie koµcowym czytamy: „... ujrza∆em pod o∆tarzem du-
sze zabitych dla S∆owa Bo†ego i dla ∂wiadectwa, jakie mieli.”
(Obj 6,9). W naszych czasach wszystkie mo†liwe prådy
spo∆eczne prøbowa∆y zintegrowaç Jezusa w swøj system.
Islam akceptuje Jezusa jako proroka, ∂wiatowy ruch pokoju
uznaje Go jako mi∆ujåcego pokøj, inni znowu jako dobrego
cz∆owieka i reformatora socjalnego. Dla Alberta Schweitze-
ra interesujåcy jest Jezus historyczny. Carl Friedrich von
Weizsäcker organizuje konferencj™ pokojowå i sugeruje, †e
∂wiatowy pokøj mo†e byç dzie∆em ludzi. Wielu møwi o
Jezusie, ale tylko tyle, na ile pasuje On do ich koncepcji.
Islam zaprzecza, i† Jezus jest Synem Bo†ym. Tylko
wøwczas, gdy wierzymy w Jezusa, „jest naszym pokojem”
(Ef 2,14), inaczej – jest naszym s™dziå (Dz 10,42). ¤wiato-
wy ruch pokoju nie rozrø†nia tego tak samo, jak ignoruje
Jezusa. Tymczasem wed∆ug Objawienia 6 Jezus, jako Bara-
nek Bo†y, otwiera piecz™ç i wysy∆a czterech jeΩdΩcøw Apo-
kalipsy jako s™dziøw z wojnå i ∂mierciå na ziemi™. Franz Alt
pisze ksiå†k™ na temat „Kazania na Gørze”, ale ignoruje
centralne polecenie Jezusa opuszczenia szerokiej drogi
pot™pienia i wej∂cia przez wåskå bram™. Jezus pojawia si™
wsz™dzie, ale to nie jest wystarczajåce. W „Kazaniu na Gø-
rze” upomina Pan:

„Nie ka†dy, ktøry mi møwi: Panie, Panie, wejdzie do
krølestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe∆nia wol™ mojego
Ojca, ktøry jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu:
Panie, Panie, czy nie prorokowali∂my mocå Twojego
imienia..., i nie czynili∂my wielu cudøw mocå Twojego
imienia? Wtedy o∂wiadcz™ im : Nigdy was nie zna∆em.
OdejdΩcie ode Mnie wy, ktørzy dopuszczacie si™ niepra-
wo∂ci.” (Mt 7,21-23).

Kto akcentuje tylko ludzkie przymioty Jezusa, nie natrafi w
ten sposøb na nic. My jednak mamy g∆osiç Jezusa, jak Go
przedstawia Pismo (J 7,38). W∆a∂ciwa inicjatywa przycho-
dzi przy pe∆nym odniesieniu si™ do S∆owa Bo†ego. W czasie,
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gdy panuje coraz wi™ksze rozluΩnienie norm moralnych,
prze∂laduje si™ wszystkich tych, ktørzy wszystkie wypo-
wiedzi Biblii uwa†ajå za obowiåzujåce i r™czå s∆owami:
„Tak jest napisane!” – zarøwno je†eli chodzi o wypowiedzi
w opisie stworzenia ∂wiata, jak te† o Jezusa, o ktørym ∂wiad-
czy Pismo. W s∆owie ∂wiadectwa zawarta jest obietnica
zwyci™stwa (Obj 12,11).

I.9. Co do ram czasowych wypowiedzi biblijnych

T90: S∆owo Bo†e jest ponadczasowe. Izajasz przeciwsta-
wia przemijanie ∂wiata ro∂lin nieprzemijalno∂ci S∆owa
Bo†ego: „Trawa usycha, wi™dnie kwiat, lecz s∆owo Boga
naszego trwa na wieki.” (Iz 40,8), a Jezus stawia przemijajå-
ce konstelacje gwiezdne w odniesieniu do swego s∆owa:
„Niebo i ziemia przeminå, ale moje s∆owa nie przeminå.”
(Mt 24,35). Od Lutra pochodzi to zdanie: „Biblia nie jest
zabytkowa ani nowoczesna – jest wieczna.”. Biblia jest
ponadczasowa, gdy† jej idee i perspektywy dzia∆ania
wychodzå poza wszystkie aktualne odniesienia czasowe.
Pomimo, i† nie wspomina si™ o przerywaniu ciå†y, technolo-
gii genowej i narkomanii, mo†na z Biblii wyprowadziç
odpowiedni model zachowania si™ wobec tych problemøw.
Nie ma drugiej takiej ksiå†ki o podobnej przenikliwo∂ci. Tak
np. ludzki wymiar sprawiedliwo∂ci nie jest w stanie dzia∆aç
prawnie, je†eli nie dysponuje odpowiednim paragrafem w
jakim∂ nowym obszarze †ycia spo∆ecznego.

I.10. Co do dost™pu do Biblii: nawrøcenie si™ do Jezusa

Chrystusa

Po wszystkich tych wypowiedziach pojawia si™ pytanie o
dost™p do Biblii. Jak kto∂, jeszcze „niepotrzebujåcy”, znaj-
dzie do Biblii w∆a∂ciwe doj∂cie? Po pewnym wyk∆adzie ewan-
gelizacyjnym przyszed∆ na dyskusj™ m∆ody, wykszta∆cony
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m™†czyzna, ktøry szczerze poszukiwa∆ dost™pu do Biblii.
Kiedy w rozmowie uda∆o mi si™ usunåç mu niektøre przesz-
kody, powiedzia∆, †e teraz b™dzie we w∆a∂ciwym mu filozo-
ficznym sposobie my∂lenia pracowa∆ nad Bibliå. Powie-
dzia∆em: „Mo†e Pan tak poståpiç, ale w koµcu nie znajdzie
Pan objawionego w Chrystusie †ywego Boga, a jedynie owe-
go bezosobowego, panteistycznego Boga filozoføw. Filozo-
fowie czytali Bibli™, pojmujåc jå swoimi kategoriami
my∂lowymi, ale Boga, ktøry nam w Jezusie sta∆ si™ zbawicie-
lem, nie znalezli.”. Øw m∆ody cz∆owiek pozosta∆ i pozwoli∆
si™ pouczyç: „Doj∂cie do Biblii i do †ywego Boga mo†e Pan
osiågnåç jeszcze dzisiejszego wieczoru, je†eli teraz rozpocz-
nie Pan nowe †ycie. Chce Pan tego?” W nast™pnych zdaniach
szkicuj™ mojå cz™∂ç rozmowy, aby na tym konkretnym przy-
padku pokazaç, jak znajduje si™ drog™ do wiary.

T100: Poznaç samego siebie: Czytamy wspølnie List do
Rzymian 3,22-23: „Bo nie ma tu rø†nicy: wszyscy bowiem
zgrzeszyli i pozbawieni så chwa∆y Bo†ej.”. Te s∆owa wska-
zujå nam nasze zagubienie wobec †ywego Boga; z powodu
naszego grzechu, ktøry nas od niego oddziela, nie mamy do
Niego †adnego doj∂cia, ani te† niczego, co mog∆oby nas
ol∂niç. Krøtko: nie mamy chwa∆y Bo†ej. Od czasu grzechu
istnieje pomi™dzy Bogiem a grzesznym cz∆owiekiem prze-
pa∂ç. Jest Pan w stanie zgodziç si™ z takå diagnozå Boga?

T101: Jedyne wyj∂cie z tej sytuacji to droga, ktørå nam Bøg
podarowa∆. Syn Boga skazany zosta∆ na ∂mierç krzy†owå za
nasze grzechy. Jezus przyszed∆ na ∂wiat, aby z grzesznikøw
uczyniç b∆ogos∆awionych (Mt 18,11). Poza Nim nie ma
innej drogi zbawienia (Dz 4,12). Mo†e Pan w to wierzyç?

T102: Przyznaç si™ do grzechøw: W 1. Li∂cie Jana 1,8-9
czytamy: „Je∂li møwimy, †e nie mamy grzechu, to samych
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Je†eli wyznajemy
nasze grzechy , ‹Bøg› jako wierny i sprawiedliwy odpu∂ci je
nam i oczy∂ci nas z wszelkiej nieprawo∂ci.”. Na gruncie
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swojego dzie∆a zbawienia na Golgocie posiada Jezus moc
przebaczania naszych grzechøw. Je†eli powo∆amy si™ na
Jego obietnice, przyznamy si™ do winy i b™dziemy prosiç Go
o przebaczenie, wtedy b™dzie nam wierny, tzn. mo†emy
na Niego liczyç, †e wybawi nas od grzechu pierworodnego.
Nie wystarcza tylko o tym my∂leç, ale røwnie† tak
post™powaç. Chcia∆by Pan tego? Wobec tego powiedzmy o
tym Panu Jezusowi w modlitwie (jeden z mo†liwych tek-
støw modlitwy):

„Panie Jezu, s∆ysza∆em dzisiaj o Tobie i zrozumia∆em po
co przyszed∆e∂ na ∂wiat. Swojå bezgranicznå mi∆o∂ciå
obdarowa∆e∂ røwnie† mnie. Ty znasz ca∆å mojå win™ – co
w tej chwili prze†ywam – jak te†, co jest przede mnå
ukryte. Ty znasz wszystko, ka†de moje naganne zacho-
wanie, ka†de fa∆szywe uderzenie mojego serca, wszystko
jest u Ciebie zapisane. Jestem przed Tobå otwartå
ksiå†kå. Moim †yciem nie mog™ si™ przed Tobå stawiç.
Dlatego prosz™ Ciebie teraz: odpu∂ç mi wszystkie moje
winy i oczy∂ç mnie ca∆kowicie. Amen.”

Powiedzieli∂my teraz Panu to, co jest konieczne na poczåtku
(1 J 1,8-9). Za tym kryje si™ teraz Bøg ze swojå obietnicå.
Jak Pan my∂li, ile paµskiej winy zosta∆o Panu teraz odpusz-
czone? 80%, 50% 10%? Tu napisano: „oczy∂ci nas z wszel-

kiej nieprawo∂ci” (1 J 1,9). „Wybaczone zosta∆o Panu wszy-

stko! Tak, wszystko; 100%! To musi Pan wiedzieç – a zatem
nie tylko przypuszczaç, uwa†aç za mo†liwe lub mieç na-
dziej™. Biblia k∆adzie nacisk na to, †e jest Pan tego pewny.”
Czytamy do tego tematu dwa fragmenty z Biblii: 1 List ¤w.
Piotra Aposto∆a 1,18-19 i 1 List ¤w. Jana Aposto∆a 5,13.

T103: Ofiarowanie w∆asnego †ycia: Pan Jezus odpu∂ci∆
Panu wszystkie winy. Teraz mo†e Pan powierzyç Mu swoje
†ycie. W Ewangelii Jana 1,12 czytamy: „Wszystkim tym
jednak, ktørzy Je przyj™li, da∆o moc, aby si™ stali dzieçmi
Bo†ymi, tym, ktørzy wierzå w imi™ Jego.” Wszyscy, ktørzy
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zapraszajå Pana Jezusa, by przejå∆ kierowanie ich †yciem,
otrzymajå moc bycia dzieçmi Bo†ymi. Nie staniemy si™
zatem dzieckiem Bo†ym tylko dlatego, †e∂my tu czy tam
uczynili troch™ dobrego albo dlatego, †e jeste∂my pobo†ni, a
nawet nale†ymy do jakiego∂ ko∂cio∆a, lecz dlatego, †e∂my
nasze †ycie powierzyli Synowi Bo†emu i gotowi jeste∂my
pos∆usznie za nim podå†aç. To chciejmy potwierdziç w
modlitwie:

„Panie Jezu, przebaczy∆e∂ mi wszystkie moje winy. Nie
jestem nawet w stanie tego pojåç, ale ufam Twojej obiet-
nicy. Teraz zatem prosz™ Ci™, bådΩ ze mnå w moim †yciu.
ProwadΩ mnie i kieruj mnå na tej drodze, ktørå mi
wska†esz. Wiem, †e chcesz dla mnie jak najlepiej, dla-
tego chcia∆bym Ci powierzyç ca∆e moje †ycie i moje
jestestwo. Pozwøl mi nie czyniç tego, co nie jest prawe
przed Tobå. Podaruj mi nowe spojrzenie na Ciebie, ktøre
Ty pob∆ogos∆awisz. Daj mi pos∆uszne serce, bym czyni∆
to, co møwi Twoje s∆owo. Chroµ mnie od rozmaitych
wp∆ywøw i rø†norodnych ludzkich mniemaµ, lecz otwørz
przede mnå Bibli™, bym Twoje s∆owo w∆a∂ciwie rozumia∆
i wed∆ug niego †y∆. Ty masz byç moim Panem, a ja
chcia∆bym za Tobå i∂ç. Amen”.

T104: Przyj™cie: Bøg przyjå∆ Pana! Drogo odkupi∆. On
Pana uratowa∆. Jest Pan teraz dzieckiem Boga. Kto jest dzie-
ckiem, jest te† dziedzicem: dziedzicem Boga. Dziedzicem
niebiaµskiego ∂wiata. Mo†e Pan sobie wyobraziç, co si™
teraz dzieje w niebie? „... mo†e rado∂ç?” Tak, oczywi∂cie!
W Ewangelii ˆukasza 15,10 napisano: „Tak samo, powia-
dam wam, rado∂ç powstaje u anio∆øw Bo†ych z jednego
grzesznika, ktøry si™ nawraca.” Z powodu Paµskiego nawrø-
cenia si™ panuje teraz w niebie rado∂ç. Ca∆e niebo bierze
udzia∆ w tym wydarzeniu: Jeden potraktowa∆ powa†nie
pos∆annictwo Ewangelii i uznaje je teraz za obowiåzujåce.
Biblia nazywa ten proces osobistego zwrøcenia si™ do Jezu-
sa nawrøceniem; przy czym my przyznajemy si™ do winy, a
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On bierze jå na siebie. Jednocze∂nie, z punktu widzenia
Boga, nast™puje powtørne narodzenie si™: Pan daje nam
swoje ojcowstwo, a my je przyjmujemy. Nawrøcenie si™ i
ponowne narodzenie så zatem nieroz∆åczne. To så dwie
strony tego samego medalu.

T105: Dzi™kczynienie: Zbawienie jest darem otrzymanym
od Boga. Tylko dzi™ki Jego mi∆o∂ci umo†liwiona zosta∆a
nam droga do zbawienia. Do dzie∆a zbawienia nie jeste∂my
zdolni niczego wnie∂ç. Kto otrzymuje co∂ w darze møwi
„dzi™kuj™!”. To te† chcieliby∂my teraz uczyniç. Sformu∆uj-
my zatem swoimi s∆owami modlitw™ dzi™kczynnå. Zwrøç-
my si™ teraz do Pana Jezusa: ...

T106: Co czyniç teraz dalej? Chcia∆bym zwrøciç teraz Paµ-
skå uwag™ na pi™ç bardzo wa†nych spraw. Så one nie tylko
bardzo wa†ne z tego wzgl™du, †e chcemy podå†aç za Chrys-
tusem, så one w∆a∂ciwie koniecznym warunkiem †ycia w
Jezusie Chrystusie. Je†eli spe∆nimy te pi™ç warunkøw, b™-
dziemy mieç gwarancj™ Boga, †e naprawd™ osiågniemy cel.

1. S∆owo Bo†e

Jest ono w∆a∂ciwym pokarmem dla nowego †ycia, ktøre Jezus
w Panu rozpoczå∆. By∆oby najlepiej, gdyby Pan ka†dego
dnia – zalecone by∆oby rankiem – znalaz∆ czas na czytanie
Biblii. Prosz™ post™powaç tak, jak to czynili chrze∂cijanie w
Berei (Dz 17,10-12), ktørzy codziennie badali Pismo ¤wi™te.

2. Modlitwa

Jezus chcia∆by nie tylko do nas przemawiaç, chcia∆by,
by∂my røwnie† z nim rozmawiali. To czynimy w modlitwie.
Jest du†ym przywilejem, †e mo†emy mu wszystko powie-
dzieç. On bierze udzia∆ w naszych rado∂ciach i smutkach.
Mo†emy z Nim omawiaç wszystkie nasze plany i konieczne
decyzje. Poprzez czytanie Biblii i modlitw™ powstaje „du-
chowy uk∆ad krå†enia”, ktøry konieczny jest dla zdrowego
†ycia duchowego.
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3. Pos∆uszeµstwo

Bogu podoba si™, je†eli oka†emy si™ pos∆usznymi dzieçmi,
ktøre †yjå zgodnie ze S∆owem Bo†ym i przestrzegajå Bo†ych
przykazaµ. Nie mo†emy lepiej okazaç naszej mi∆o∂ci do Boga
jak w∆a∂nie poprzez bycie pos∆usznym (1 J 5,3). Wiele drøg
proponuje nam si™ na tym ∂wiecie, Biblia daje nam jednak
jednå obowiazujåcå norm™, b∆ogos∆awionå przez Boga:
„Trzeba bardziej s∆uchaç Boga ni† ludzi.” (Dz 5,29).

4. Wspølnota

Jako dzieciom Boga potrzebna nam jest wspølnota z innymi,
ktørzy podå†ajå za tym samym Panem. Je†eli wyjmiemy
†arzåcy si™ w™giel z ogniska, szybko zga∂nie. Røwnie† nasza
mi∆o∂ç do Jezusa och∆odzi si™, je†eli nie b™dziemy jej p∆omie-
nia podsycaç we wspølnocie z innymi wierzåcymi. Je†eli
chcemy rosnåç jako nowonarodzeni, potrzebujemy mi∆o∂ci,
poczucia bezpieczeµstwa, potwierdzenia a røwnie† korekty
naszych poczynaµ, a to gwarantuje nam wspølnota wierna
Biblii. Jest mojå modlitwå, by Pan szybko znalaz∆ ∆åczno∂ç z
takå wspølnotå, gdy† dobra, †ywa wspølnota jest koniecznym
warunkiem naszej wiary i zdrowego rozwoju w wierze.

5. Wiara

Kiedy ju† rozpocz™li∂my wierzyç poprzez nawrøcenie i
nowonarodzenie, chodzi o to, by wzrastaç w wierze i nie
odst™powaç od tej drogi. Aposto∆ Pawe∆ pisze w 2. Li∂cie do
Tymoteusza (3,14): „Ty natomiast trwaj w tym, czego si™
nauczy∆e∂.”. Przy koµcu swego †ycia møg∆ Pawe∆ Aposto∆
stwierdziç: „W dobrych zawodach wyståpi∆em, bieg ukoµ-
czy∆em, wiar™ ustrzeg∆em.” (2 Tm 4,7). Chcemy i∂ç za tym
przyk∆adem i pozostaç røwnie wierni.

Nawrøcenie si™ nie jest zatem metå, lecz startem w nowe
†ycie.

Zapami™tajmy: Doj∂cia do Biblii nie uzyskamy z zewnåtrz
jako neutralny obserwator, a tylko jako „uczestnik”. Tylko
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ten staje si™ „uczestnikiem”, kto w pokucie i nawrøceniu
skieruje swojå osobistå egzystencj™ w Jezusie Chrystusie ku
Bogu i uzyska zbawienie. Indywidualny przebieg rozmowy
duszpasterskiej jest rø†ny. Powy†ej przedstawiona rozmowa
przekazuje jednak to, co zasadnicze w ka†dym nawrøceniu:
rozpoznanie grzechu – przyznanie si™ do grzechu – przeka-
zanie †ycia Jezusowi Chrystusowi. Od tego momentu rozpo-
czyna si™ proces wzrastania w wierze.

I.11 Uwaga koµcowa

Podj™li∂my prøb™ uj™cia w formie podstawowych twierdzeµ
tego, co najwa†niejsze w temacie Biblii. To ludzkie przed-
si™wzi™cie na Boskiej ksiå†ce nie mo†e byç ani zupe∆ne, ani
te† doskona∆e, aby odpowiednio opisaç bogactwo Biblii.
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II. Zasady wyk∆adni Biblii

W1: Najlepszå wyk∆adniå Biblii jest sama Biblia. Inaczej
powiedziawszy: Nie ma lepszego komentarza do Biblii ni†
sama Biblia. Ta wa†na zasada wyk∆adni praktykowana jest
przez Jezusa (np. Mt 19,3-6), przez Aposto∆øw (np. Ga 3,16)
i przez prorokøw.

W2: Kluczem wyk∆adni jest Jezus. Tak te† szczegølnie
Stary Testament pozosta∆by zupe∆nie niezrozumia∆y, gdyby
nie wskazywa∆ na Chrystusa (np. Ps 110,1; Iz 53; Ml
3,20+23-24).

W3: Wyk∆adnie nie mogå byç sprzeczne z innymi tekstami
Biblii (por. T52).

W4: Nauka nie mo†e byç wyprowadzana z jednego zdania
lub jednego tylko wiersza tekstu Biblii. Centralne wypo-
wiedzi formu∆owane så w rø†nych zestawieniach albo te†
rø†nymi s∆owami.
Przyk∆ady: Bezgrzeszno∂ç Jezusa (1 J 3,5; 1 P 2,12; 2 Kor

5,21)
Grzeszna natura wszystkich ludzi (Rdz 8,21; 
Ps 14,2; Iz 1,5-6; Mt 15,19; Rz 3,23)
Boska wola zbawienia (Ez 34,12; Mt 18,11; 
1 Tes 5; 1 Tm 2,4)

Zauwa†: To, †e Jezus mi∆uje Ojca (J 14,31) a Ojciec mi∆uje nas
(J 16,27), zapisane zosta∆o w ka†dym przypadku tylko jeden
raz bezpo∂rednio w Biblii. Wiele natomiast razy przedsta-
wione så, lub przyjmowane, te stany rzeczy w sposøb po∂red-
ni w innych wypowiedziach. W takich przypadkach wolno, w
celu upoglådowienia nauki, te sprawy tak przedstawiç.

W5: Nale†y mieç zawsze na uwadze kontekst i poprzez nie-
go ogølnå zgod™ Biblii na jej interpretacj™. Nieprzestrzega-
nie tej zasady prowadzi∆o do licznych niebiblijnych nauk
szczegø∆owych i sekciarstwa. Odsy∆acze do rø†nych miejsc
w tek∂cie majå szczegølnie du†å warto∂ç.

141



W6: Niektøre nauki biblijne mo†na wyprowadziç z wielu
zdarzeµ jednakowego rodzaju. Biblia nie jest suchym pod-
r™cznikiem lub zbiorem przepisøw prawnych, lecz na
przyk∆adzie tysi™cy zdarzeµ przedstawione så zarøwno pra-
wid∆owe jak te† niepo†ådane stosunki do Boga i ludzi. Je†eli
odkryje si™ to, co wspølne dla tematycznie nale†åcych do sie-
bie zdarzeµ, mo†na z tego wyprowadziç biblijnå nauk™. Traf-
nym przyk∆adem jest tu detaliczny opis d∆ugiej historii Izrae-
la w b∆ogos∆awieµstwie i sprawiedliwo∂ci (1 Kor 10,11). Ta
zasada znalaz∆a zastosowanie przy odpowiedzi na P˝6.

W7: Stary Testament prowadzi nas do Nowego Testamentu,
tzn. bez Starego Testamentu wiele cz™∂ci Nowego Testa-
mentu by∆oby dla nas niezrozumia∆ych (np. stworzenie ∂wia-
ta, grzech pierworodny, potop).

W8: W Nowym Testamencie zawarta jest szersza perspek-
tywa objawienia ni† w Starym Testamencie. Ju† spojrzenie
na List do Hebrajczykøw dokumentuje to twierdzenie.
Chcieliby∂my t™ tez™ omøwiç na przyk∆adzie „zemsty”. W
przypadku poniesionej szkody, ludzka natura chcia∆aby wie-
lokrotnie m∂ciç si™ na innych: „Je†eli Kain mia∆ byç pomsz-
czony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiåt siedem
razy.” (Rdz 4,24). W Prawach przekazanych Moj†eszowi na
Gørze Synaj ograniczy∆ Bøg drastycznie odszkodowanie za
wyrzådzonå szkod™ wed∆ug regu∆y jeden do jednego: jedno
oko – jedno oko; jeden zåb – jeden zåb; jedna rana – jedna
rana; siniec za siniec (Wy 21,24-25). Jezus pog∆™bi∆ to staro-
testamentowe prawo w Kazaniu na Gørze, co wprowadzone
zosta∆o przez owe powiedzenie „A Ja wam powiadam”. W
zastosowaniu Pwt 32,35 w odniesieniu do Wy 21,24-25,
zakazuje Bøg wszelkiej zemsty: „A Ja wam powiadam: nie
stawiajcie oporu z∆emu. Lecz je∂li ci™ kto uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu i drugi.”(Mt 5,39).

W9: Nigdzie w Biblii nie pochwala si™ grzechu, nawet
je†eli w tym specjalnym miejscu grzech nie zostanie
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napi™tnowany. Dla wyk∆adni „nieuczciwego rzådcy” wed∆ug
ˆukasza 16,1-8 ma ta regu∆a wielkie znaczenie.

W10: Nie mo†e byç wi™cej powiedziane, ni† zosta∆o napisa-
ne: „... nie wolno wykraczaç ponad to, co zosta∆o napisane”
(1 Kor 4,6).

W11: Prawda biblijna ma zawsze pierwszeµstwo przed
ka†dym innym przekonaniem, je†eli Biblia zawiera wypo-
wiedΩ w przedmiotowej sprawie: „Baczcie, aby kto was nie
zagarnå∆ przez t™ filozofi™ b™dåcå czczym oszustwem, opar-
tå na ludzkiej tylko tradycji, na †ywio∆ach ∂wiata, a nie na
Chrystusie.” (Kol 2,8).

W12: Nale†y wykorzystaç wszystkie tekstowe niuanse (gra-
matyczne i semantyczne detale). W Li∂cie do Galatøw 3,16
demonstruje Pawe∆ Aposto∆, na przyk∆adzie Rdz 22,18,
w∆a∂nie takå dok∆adnå analiz™ Pisma.

W13: Istniejå dok∆adne (np. Elberfelder, Menge, Schlachter)
i mniej dok∆adne t∆umaczenia Biblii (np. Dobra Nowina,
Bruns). W przypadkach wåtpliwych nale†y si™gnåç do tekstu
Ωrød∆owego (hebrajskiego dla Starego Testamentu i greckie-
go dla Nowego Testamentu). Znaczenie podstawowe jakie-
go∂ s∆owa wynika cz™sto z innych kontekstøw, w ktørych
wyst™puje ono w ∆atwiej zrozumia∆y sposøb. Rø†ne t∆uma-
czenia w niemieckim obszarze j™zykowym wynikajå z
rø†nego postawienia celu. T∆umaczenie Lutra cechuje j™drny
i trafny j™zyk. Szczegølnie ostro†nym nale†y byç w przypad-
ku takich t∆umaczeµ, w ktørych t∆umacz do∆åczy∆ swøj
w∆asny komentarz (np. Zink). Zupe∆nie odrzuciç nale†y takie
„Biblie”, ktøre w ∂wiadomy sposøb odchodzå od podstawo-
wego tekstu Biblii, gdy† nastawione så na nauki jakiej∂ sekty
(np. „Neue-Welt-Ubersetzung” ¤wiadkøw Jehowy).

W14: Niektøre pozornie sprzeczne wypowiedzi Biblii uzu-
pe∆niajå si™ poprzez komplementarno∂ç. (por. T52, pkt 3.)
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III. Dlaczego mamy czytaç Bibli™?

Czytanie Biblii nale†y, zgodnie z wolå Boga – podobnie jak
jedzenie i picie – do codziennych, koniecznych czynno∂ci,
dlatego czytamy w Ksi™dze Jeremiasza 15,16: „Ilekroç otrzy-
mywa∆em Twoje s∆owa, poch∆ania∆em je”. Biblia sama
przytacza nam wiele powodøw, dla ktørych nie mo†emy zre-
zygnowaç z jej lektury. Najwa†niejsze wymieniono poni†ej:

1. Dla poznania istoty Boga: Istota Boga – Jego wielko∂ç
(Ps 19), Jego mi∆o∂ç (1 J 4,16), Jego mi∆osierdzie (Lb 14,18),
Jego wierno∂ç (Ps 25,10, Jego mådro∂ç (Lb 23,19) – wyni-
kajå z objawionego s∆owa.
2. Dla wiary: „Przeto wiara rodzi si™ z tego, co si™ s∆yszy,
tym za∂, co si™ s∆yszy, jest s∆owo Chrystusa.” (Rz 10,17).
3. Dla wzrostu w wierze: „Jak niedawno narodzone niemo-
wl™ta pragnijcie duchowego, niesfa∆szowanego mleka, aby-
∂cie dzi™ki niemu wzrastali ku zbawieniu” (1 P 2,2).
4. Dla pewno∂ci zbawienia: „O tym napisa∆em do was, ktø-
rzy wierzycie w imi™ Syna Bo†ego, aby∂cie wiedzieli, †e
macie †ycie wieczne.” (1 J 5,13).
5. Dla prawdziwej nauki: ”... przestrzegajåcym niezawod-
nej wyk∆adni nauki, aby przekazujåc zdrowå nauk™, møg∆
udzielaç upomnieµ i przekonywaç opornych.” (Tt 1,9). Bib-
lia daje nam konieczny kierunek w my∂leniu i w †yciu. W
przeciwieµstwie do sekciarza, ktøry pos∆uguje si™ Bibliå jak
poradnikiem, w ktørym znajduje tylko to, czego go gdzie
indziej uczono.
6. Dla bezpiecznego przej∂cia przez †ycie: „Twoje s∆owo
jest lampå dla moich støp i ∂wiat∆em na mojej ∂cie†ce.”
(Ps 119,105).
7. Dla ustalenia priorytetøw w †yciu: „Starajcie si™ naprzød
o krølestwo (Boga) i o jego sprawiedliwo∂ç, a to wszystko
b™dzie wam dodane.” (Mt 6,33).
8. Dla wychowania dzieci: „WeΩcie przeto sobie te moje
s∆owa do serca i do duszy. ... Nauczajcie ich wasze dzieci”
(Pwt 11,18-19).
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9. Dla prawid∆owego stosunku do swego bliΩniego: „...
mi∆uj swojego bliΩniego, jak siebie samego.” (Mt 19,19). „...
lecz w pokorze oceniajåc jedni drugich za wy†ej stojåcych
od siebie.” (Flp 2,3). „Mi∆ujcie waszych nieprzyjaciø∆ i
mødlcie si™ za tych, ktørzy was prze∂ladujå;” (Mt 5,43).
10. Dla rado∂ci i wytchnienia: „... bo przez nie da∆e∂ mi
†ycie.” (Ps 119,93). „... a Twoje s∆owo stawa∆o si™ dla mnie
rozkoszå i rado∂ciå serca mego.” (Jer 15,16).
11. Dla pocieszenia w trudnej sytuacji: „Przylgn™∆a do pro-
chu moja dusza; Przywrøç mi †ycie wed∆ug Twego s∆owa.”
(Ps 119,25).
12. Dla pomocy w chwilach trudnych: „Wtedy wzywaj
mnie w dniu utrapienia: Ja ci™ uwolni™, a ty Mnie uwielbisz”
(Ps 50,15).
13. Dla ochrony przed pøj∂ciem nieprawå drogå: „Z
Twoich przykazaµ czerpi™ roztropno∂ç, dlatego nienawidz™
wszelkiej ∂cie†ki nieprawej” (Ps 119,104). Jezus uzasadnia
kroczenie fa∆szywymi drogami nieznajomo∂ciå Biblii: „Jes-
te∂cie w b∆™dzie, nie znajåc Pisma ani mocy Bo†ej.” (Mt
22,29).
14. Dla ochrony przed grzechem: ”W sercu swym przecho-
wuj™ Twojå mow™, by nie zgrzeszyç przeciw Tobie.” (Ps
119,11).
15. Dla poznania swojej winy: „Wszelkie Pismo, od Boga
natchnione ‹jest› i po†yteczne do nauczania, do przekony-
wania, do poprawiania, do kszta∆cenia w sprawiedliwo∂ci „
(2 Tm 3,16).
16. Dla nadania znaczenia zdarzeniom: „Objawienie Jezu-
sa Chrystusa, ktøre da∆ Mu Bøg, aby ukazaç swym s∆ugom,
co musi staç si™ niebawem” (Ap 1,1).
17. Dla bazy prac naukowych: Biblia dostarcza nam pod-
stawowe twierdzenia dla wielu nauk. Te warunki pracy så
szczegølnie konieczne w tych dziedzinach, w ktørych stawia-
ne så pytania o nasze pochodzenie (np. kosmologia, geolo-
gia, biologia), albo te†, kiedy podstawowå rol™ odgrywa
ludzka istota (np. psychologia, medycyna).
18. Dla poznania woli Boga: ”... aby∂cie umieli rozpoznaç,
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jaka jest wola Bo†a.” (Rz 12,2). Wola Bo†a objawiona jest
nie tylko w Dziesi™ciorga Przykazaniach (Wy 20,1-17), ale
w bardzo wielu miejscach w Biblii (np. 1 Tes 4,3; 1 Tes
5,18;1 P 2,15; Hbr 10,36; Hbr 13,21).
19. Dla oczyszczenia ∂wiata swoich my∂li: „Wy ju† jeste-
∂cie czy∂ci dzi™ki s∆owu, ktøre wypowiedzia∆em do was.”
(J 15,3).
20. Dla roztropnego dzia∆ania: „BojaΩµ Jahwe poczåtkiem
mådro∂ci; wspania∆a zap∆ata dla tych, co wed∆ug niej
post™pujå.” (Ps 111,10).
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IV. Jak mamy czytaç Bibli™?

Cz1: Bibli™ musimy czytaç w modlitewnej postawie. Ta dob-
ra rada pochodzi od Lutra: „Nie k∆adΩ swojej r™ki na Pi∂mie,
tylko idΩ, modlåc si™, jej ∂ladami.”;
1. z pro∂bå o jej zrozumienie: „Otwørz moje oczy, abym uj-
rza∆ dziwy Twojego Prawa.” (Ps 119,18);
2. z dzi™kczynnym i chwalebnym nastawieniem wobec Boga:
„Niechaj moje wargi zabrzmiå hymnem, bo nauczasz mnie
swoich ustaw.” (Ps 119,171);
3. jako obdarowany: „Raduj™ si™ z møw Twoich, jak ten, co
zdoby∆ wielki ∆up.” (Ps 119,162).

Cz2. Powinni∂my czytaç Bibli™ w postawie oczekiwania:
„Otwieram swe usta i ch∆on™ powietrze, bo pragn™ Twoich
przykazaµ.” (Ps 119,131).

Cz3. Powinni∂my czytaç Bibli™ w duchowej pobo†no∂ci:”...
mo†emy pe∆niç s∆u†b™ w nowym duchu, a nie wed∆ug prze-
starza∆ej litery.” (Rz 7,6). Przy ca∆ej proponowanej przez
Bibli™ dok∆adno∂ci (por. T80) ostrzega nas Biblia przed
dos∆owno∂ciå martwej wiary (Mt 23,23+33) i wskazuje na
duchowy sens: „On te† sprawi∆, †e∂my mogli staç si™ s∆uga-
mi Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha;
litera bowiem zabija, Duch za∂ o†ywia.” (2 Kor 3,6).

Cz4. Powinni∂my czytaç Bibli™ w pokorze. My∂li Boga
przekraczajå nasz rozum, dlatego nie powinni∂my wåtpiç
nawet, je†eli nie wszystko rozumiemy. Zalecana jest pokora:
„Bo my∂li moje nie så my∂lami waszymi ani wasze drogi
moimi drogami – wyrocznia Jahwe.” (Iz 55,8).

Cz5. Powinni∂my czytaç Bibli™ z mi∆o∂ciå: „Jak†e mi∆uj™
Prawo Twoje” (Ps 119,97).

Cz6. Powinni∂my czytaç Bibli™ z ufno∂ciå: „...lecz na Twoje
s∆owo zarzuc™ sieci.” (ˆk 5,5).
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Cz7. Powinni∂my czytaç Bibli™ jak osobisty list Boga do
nas, a mianowicie, jak list pe∆en mi∆o∂ci. Bengel powiedzia∆
kiedy∂: „Pismo ¤wi™te jest listem, ktøry møj Bøg kaza∆ do
mnie napisaç, bym wiedzia∆, czym mam si™ kierowaç i jak
mnå Bøg b™dzie kierowa∆.”

Cz8. Bibli™ powinni∂my czytaç z ca∆ym bogactwem: „S∆owo
Chrystusa niech w was przebywa z [ca∆ym swym] bogact-
wem: z wszelkå mådro∂ciå nauczajcie i napominajcie
samych siebie przez psalmy, hymny, pie∂ni pe∆ne ducha, pod
wp∆ywem ∆aski ∂piewajåc Bogu w waszych sercach.” (Kol
3,16).

148



V. Dziesi™ç obietnic dla czytajåcych Bibli™ (dla czytajå-
cych i dzia∆ajåcych wed∆ug Pisma)

O1. Przynale†no∂ç do Boga: „Kto jest z Boga, s∆øw Bo†ych
s∆ucha.” (J 8,47).

O2. Pokøj: „Obfity pokøj dla mi∆ujåcych Twe Prawo, nie
spotka ‹ich› †adne potkni™cie.” (Ps 119,165).

O3. Rado∂ç: „To wam powiedzia∆em, aby rado∂ç moja w
was by∆a i aby rado∂ç wasza by∆a pe∆na.” (J 15,11).

O4. Szcz™∂cie: „B∆ogos∆awiony, kto strze†e s∆øw proroctwa
tej ksi™gi.” (Ap 22,7).

O5. Pomy∂lno∂ç: „Jest on jak drzewo zasadzone nad
p∆ynåcå wodå, ktøre wydaje owoc w swoim czasie, a li∂cie
jego nie wi™dnå: co uczyni, pomy∂lnie wypada.” (Ps 1,3).

O6. Powodzenie: „Niech ta Ksi™ga Prawa b™dzie zawsze na
twych ustach: rozwa†aj jå w dzieµ i w nocy, aby∂ ∂ci∂le
spe∆nia∆ wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy powie-
dzie ci si™ i oka†e si™ twoja roztropno∂ç.”(Joz 1,8).

O7. Wys∆uchanie modlitwy: „Je†eli we Mnie trwaç b™dzie-
cie, a s∆owa moje w was, popro∂cie o cokolwiek chcecie, a to
wam si™ spe∆ni.” (J 15,7).

O8. Oczyszczenie my∂li: „Wy ju† jeste∂cie czy∂ci dzi™ki
s∆owu, ktøre wypowiedzia∆em do was” (J 15,3).

O9. Drogowskaz do zbawienia: „... Pisma ∂wi™te, ktøre
mogå ci™ nauczyç mådro∂ci wiodåcej ku zbawieniu przez
wiar™ w Chrystusie Jezusie.” (2 Tm 3,15).

O10. Dar wiecznego †ycia: „Kto s∆ucha s∆owa mego i wie-
rzy w Tego, ktøry mnie pos∆a∆, ma †ycie wieczne i nie idzie
na såd, lecz ze ∂mierci przeszed∆ do †ycia.” (J 5,24).
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Z †ycia Autora

Chcia∆bym przedstawiç w szczegø∆ach, jak znalaz∆ mnie
Bøg poprzez Jezusa Chrystusa. Na kilku wybranych epizo-
dach pragn™ wyja∂niç obecno∂ç Boga w moim †yciu, Jego
wp∆yw na moje losy – jak mnie wzywa∆, prowadzi∆ i
b∆ogos∆awi∆.

1. Dzieciµstwo i m∆odo∂ç: Urodzi∆em si™ w rodzinie ch∆op-
skiej, 22 lutego 1937 roku we wsi Raineck (powiat Ebenro-
de), na pø∆nocy Prus Wschodnich. Jako siedmiolatek prze-
†y∆em w 1945 roku ucieczk™ mojej rodziny z Raineck do
Peterswalde (na po∆udnie Prus Wschodnich). Kiedy za∂
dotar∆a do nas, o wiele za pøΩno, wiadomo∂ç o nadej∂ciu
Armii Czerwonej, wsz™dzie rozlega∆o si™ wywo∆ujåce
panik™ has∆o „Ratuj si™, kto mo†e!”. Dlatego, †e by∆em
chory i mia∆em wysokå temperatur™, przeniesiono moje
∆ø†ko bezpo∂rednio z pokoju mieszkalnego na wøz, ktørym
mieli∂my uciekaç. W wielkim po∂piechu ruszy∆ przed siebie
nasz zaprz™g. Nied∆ugo potem zatrzymani zostali∂my przez
Rosjan. Zabrali mojego, wøwczas 15-letniego, brata Fritza.
W jaki∂ czas po tym wydarzeniu zabrali røwnie† mojå
matk™. WywieΩli jå na Ukrain™, gdzie wkrøtce zmar∆a. Z
dwiema ciotkami, kuzynkå Renå i moim dziadkiem prze-
†y∆em, w listopadzie 1945 roku, wyp™dzenie z naszej ojczy-
zny. Po nocy, sp™dzonej pod go∆ym niebem w Ostrødzie,
zmar∆ røwnie† møj dziadek. Tak rozpoczå∆ si™ nasz dzie-
si™ciodniowy transport w wagonach dla byd∆a. Dojechali∂-
my najpierw do Sanitz ko∆o Roztocka, a potem dotarli∂my
do Wyk na Föhr, na Morzu Pø∆nocnym.

Ojciec by∆ wtedy w niewoli francuskiej i nie wiedzia∆ nic o
tragicznych losach swojej rodziny. W przeciwieµstwie do
towarzyszy niedoli, nie møg∆ wykorzystaç miesi™cznych
przydzia∆øw papieru listowego, gdy† wszyscy bli†si krewni
pochodzili z Prus Wschodnich. Nowe miejsca ich pobytu nie
by∆y mu znane.
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Pewnej nocy ∂ni∆o mu si™, †e spotka∆ bardzo dalekiego
krewnego, ktøry jeszcze przed wojnå mieszka∆ w Nadrenii.
Po rozmowie, ktørå wiedli (we ∂nie) po d∆ugoletnim niewi-
dzeniu si™, øw krewny zwrøci∆ si™ do mojego ojca:
„Hermann, odwiedΩ mnie kiedy∂!” Møj ojciec odpowiedzia∆
mu: „Ale gdzie ty w∆a∂ciwie mieszkasz? Nie znam przecie†
Twojego adresu.” Krewny odrzek∆ mu bardzo wyraΩnie:
„Bochum, Dorstener Str. 134a” Ojciec obudzi∆ si™, zapali∆
∂wiat∆o i zanotowa∆ dopiero co us∆yszany adres. O ∂nie opo-
wiedzia∆ przebudzonym towarzyszom z sali, ale ci wy∂miali
go, †e tak powa†nie potraktowa∆ to wydarzenie a nawet
zapewnia∆, †e natychmiast tam napisze. List z odpowiedziå
potwierdzi∆ w pe∆ni prawdziwo∂ç adresu. I tak dosz∆o do
kontaktu ojca z mojå ciociå Linå w Wyk. Wiadomo∂ç o tym,
†e møj ojciec †yje, uczyni∆a mnie nad wyraz szcz™∂liwym.
Poczåtkowo trudno mi by∆o pojåç, †e nie jestem pe∆nym
sierotå, †e mam znowu ojca. Kiedy w 1947 roku møj ojciec
wrøci∆ z niewoli, odnalaz∆ mnie jako resztk™ swojej zaginio-
nej rodziny. W poszukiwaniu pracy dotar∆ ze mnå do Saase,
wsi-okolnicy w pobli†u Lüchow w Wendland, gdzie zosta∆
zatrudniony w gospodarstwie rolnym.

Godny zapami™tania jest fakt, †e ch∆opcy ze wsi zaprosili
mnie na „godzin™ z Bibliå”. Pod poj™ciem „godzina z Bibliå”
nie mog∆em sobie niczego konkretnego przedstawiç i
my∂la∆em, †e tam opowiada si™ bajki dla dzieci. Z takim
prze∂wiadczeniem poszed∆em i prze†y∆em t™ pierwszå go-
dzin™, ktøra odby∆a si™ w pokoju jednej z siøstr zboru. Siostra
Erna opowiada∆a ka†dego niedzielnego ranka z du†ym prze-
konaniem jakå∂ opowie∂ç biblijnå. Ju† w czasie pierwszego
spotkania spostrzeg∆em, †e dzieje si™ tu co∂ szczegølnego, co
z ba∂niami nie ma nic wspølnego. Biblijne przes∆anie bardzo
mnie poruszy∆o. Wszystko do mnie przemawia∆o. Od tego
czasu uczestniczy∆em regularnie w tych spotkaniach.

W nast™pnym roku møj ojciec o†eni∆ si™ ponownie i wkrøtce
przeprowadzi∆em si™ do jego †ony, do såsiedniej wsi – Jeet-
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zel, podczas gdy on sam zatrudniony by∆ w gospodarstwie
rolnym w innej, do∂ç odleg∆ej miejscowo∂ci. Macocha, cho-
cia† musia∆a ci™†ko pracowaç u gospodarzy jako domowa
krawcowa, by nas utrzymaç za 3 marki dziennego wyna-
grodzenia i wy†ywienie, by∆a mi bardzo †yczliwa. By∆a
wierzåcå katoliczkå. W tym bardzo podatnym na wp∆ywy
okresie †ycia nie przekonywa∆a mnie jednak do katolicyz-
mu, za co jestem jej do dzisiaj wdzi™czny. Jak dotåd, uczest-
niczy∆em regularnie – niezale†nie od pogody – w „go-
dzinach z Bibliå”. Dzi™ki wiernej s∆u†bie siostry Erny posiane
zosta∆o w moim sercu ziarnko S∆owa Bo†ego, ktøre kiedy∂
mia∆o zakie∆kowaç. Kiedy møj ojciec otrzyma∆ prac™ w prze-
my∂le, w Westfalii, przeprowadzili∂my si™ w 1950 roku do
Hohenlimburg. Niestety, nie natknå∆em si™ tam na spo∆ecz-
no∂ç, ktøra by piel™gnowa∆a wiar™, raczej wprost przeciw-
nie. Nauka religii, na skutek mocno krytycznej interpretacji
Biblii, wp∆ywa∆a na mnie tak, †e wspominajåc dawne „go-
dziny z Bibliå” cz™sto †a∆owa∆em: „Szkoda, †e opowie∂ci
Biblii nie så tak prawdziwe, jak tego uczy∆a siostra Erna.”
Røwnie† okazjonalne odwiedziny ko∂cio∆a nie zbli†y∆y
mnie do celu na mojej drodze poszukiwania Boga, gdy†
kazania by∆y niezobowiåzujåce i nie mog∆y doprowadziç do
jakiego∂ rozstrzygajåcego zwrotu duchowego. A jednak
migocåcy p∆omyk, t™sknota za prawdå, nie zgas∆y.

2. Moja droga do Boga: Po ukoµczeniu studiøw w Hano-
werze, ∆åcznie z doktoratem w Aachen, rozpoczå∆em w
paΩdzierniku 1971 roku mojå prac™ zawodowå w Fede-
ralnym Instytucie Fizyko-Technicznym w Braunschweigu,
jako kierownik dzia∆u przetwarzania danych. Mojå øwczes-
nå sytuacj™ mo†na scharakteryzowaç nast™pujåco: Zawodo-
wo osiåga∆em dobre wyniki. Moje egzaminy dyplomowe w
dwu specjalno∂ciach z∆o†y∆em, prawie bez trudu, z wyni-
kiem „bardzo dobry”, a moja praca doktorska oceniona
zosta∆a z „odznaczeniem” i jednocze∂nie wyrø†niona Nagro-
då Borches’a, przyznawanå przez Wy†szå Szko∆™ Technicz-
nå w Aachen. I jeszcze jedno: zatrudniono mnie jako nauko-
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wca na kierowniczym stanowisku. W 1966 roku o†eni∆em
si™ i wraz z dzieçmi stanowili∂my szcz™∂liwå rodzin™.
Powodzi∆o nam si™ stale dobrze, gdy† nie znali∂my ani ro-
dzinnych, ani zdrowotnych, ani te† finansowych proble-
møw. Niejeden møg∆by pomy∂leç, †e w takiej sytuacji Bøg
nie jest potrzebny. Podkre∂lam to dlatego, †e bardzo cz™sto
s∆ysz™ o ludziach, ktørzy otwarli si™ dla Ewangelii dopiero w
sytuacji szczegølnej, osobistej potrzeby. U mnie to tak nie
by∆o, gdy† tyle jest drøg, po ktørych chodzi Bøg z cz∆owie-
kiem, ilu ludzi na tej ziemi.

Jesieniå 1972 roku odby∆y si™ w Braunschweigu dwie, rø†ne
w swoim rodzaju, akcje ewangelizacyjne, w ktørych uczest-
niczy∆em wraz z †onå. Ma∆a, chrze∂cijaµska grupa przepro-
wadzi∆a ewangelizacj™ w szkole, w pobli†u naszego miejsca
zamieszkania. Wr™czenie ka†demu s∆uchaczowi egzemplarza
Biblii i czerwonego o∆øwka by∆o szczegølnie trafnym pomys-
∆em. Wszystkie centralne fragmenty Biblii zosta∆y, przy ak-
tywnym udziale s∆uchaczy, opracowane i jednocze∂nie pod-
kre∂lone na czerwono. Po zakoµczeniu tego niezwyczajnego,
a jednak bardzo owocnego tygodnia informacyjnego, wolno
nam by∆o te egzemplarze Biblii zatrzymaç. I tak mieli∂my,
moja †ona i ja, swoje w∆asne, jednakowe Biblie. Czytajåc je
pøΩniej, natrafiali∂my cz™sto na podkre∂lone wersety, ktøre
odbierali∂my jako szczegølnie bliskie. Wkrøtce odby∆a si™
nast™pna ewangelizacja. Do Hali Miejskiej przychodzi∆o co-
dziennie oko∆o 2000 osøb. W centrum uwagi znalaz∆y si™
precyzyjnie uj™te tematy, wymagajåce jednak jednoznacznej
deklaracji. Wezwanie do wiary, wybør Jezusa Chrystusa,
g∆oszono ka†dego wieczoru jako jasno sformu∆owane zapro-
szenie. Podczas kazania Leo Janza, wed∆ug Ewangelii ∂w.
ˆukasza 17,33-36, dosz∆o do tak wyraΩnego wyboru pomi™-
dzy ocaleniem a zag∆adå, †e po opanowaniu obawy i dr†enia,
wyståpi∆em do przodu. Moja †ona posz∆a ze mnå. Indywi-
dualna rozmowa i modlitwa z duszpasterzem, dla upewnienia
si™ o mo†liwo∂ci ocalenia, by∆a dla nas bardzo pomocna.
Rzecz szczegølna, †e nasi partnerzy rozmøw i modlitwy
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nale†eli do tego samego kr™gu, do ktørego wkrøtce do∆åczy-
li∂my. Pewnego wieczoru przemawia∆, w przepe∆nionym
Ko∂ciele ∂w. Marcina w Braunschweigu, pastor Heinrich
Kemmer. Jego kazanie o Ωrødle tryskajåcym spod bramy
∂wiåtyni, wed∆ug Ksi™gi Ezehiela 47, jest dla mnie do dzi∂
niezapomniane. Czu∆em si™ powitany przez jego pe∆nomocne
pos∆annictwo tak, †e chcia∆em natychmiast dowiedzieç si™,
skåd ten oryginalny cz∆owiek pochodzi. I tak wiod∆a moja
droga do Krelingen, idylicznej wioski na wrzosowiskach w
pobli†u Walsrode. Nast™pne Ahldeµskie Spotkania M∆o-
dzie†owe pod d™bami Krelingen, jak røwnie† Dni Przebu-
dzenia, wywar∆y zdecydowany wp∆yw na rozwøj mojej wia-
ry. Ksiå†ki pastora Kemmera dostarczy∆y mi wa†nych bod-
Ωcøw i oddzia∆ywa∆y na mnie w du†ej mierze orientacyjnie.

Po wszystkich tych wydarzeniach, ktøre doprowadzi∆y mnie
do samodzielnych, pog∆™bionych studiøw biblijnych, do-
szed∆em do decydujåcego dla mnie do∂wiadczenia: Biblia w
ca∆o∂ci jest S∆owem Bo†ym i niesie absolutne znami™ pra-
wdy. To prze∂wiadczenie by∆o tak trwa∆ym fundamentem, †e
okaza∆o si™ nadzwyczaj pomocne we wszystkich †yciowych
i my∂lowych sytuacjach. Proste zaufanie do S∆owa Bo†ego,
ktørego do∂wiadczy∆em jeszcze w czasie „godzin z Bibliå”,
nie tylko odzyska∆em na powrøt, ale ponadto tak si™ umoc-
ni∆o, †e by∆em gotøw – poprzez wyznanie – przekazywaç je
dalej. Obok osobistego ∂wiadectwa dzia∆o si™ to røwnie† na
spotkaniach biblijnych, ktøre organizowa∆em w moim Zbo-
rze. Przynale†no∂ç do wiernego Biblii Zboru i osobisty
wk∆ad pracy w †ycie tego Zboru uzna∆em za warunek
konieczny, je†eli chce si™ wiå†åco nale†eç do Chrystusa.

Wolno mi by∆o poznaç Jezusa jako Chrystusa, syna Bo†ego,
wybawiciela od wiecznej zag∆ady. On, ktøry istnia∆ wiecz-
nie, przyszed∆ od Boga – Ojca, sta∆ si™ cz∆owiekiem i zbawi∆
nas wed∆ug planu, ktøry nie by∆ w stanie wymy∂liç †aden
rozum. Nowy Testament objawia nam, †e Bøg, poprzez
Jezusa Chrystusa, stworzy∆ wszech∂wiat, jak røwnie† naszå
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ziemi™ i wszystko co na niej †yje, gdy† „Wszystko przez Nie
(= s∆owo, logos = Jezus) si™ sta∆o, a bez Niego nic si™ nie
sta∆o, co si™ sta∆o.” (J 1,3). Ale nie tylko przez Niego, lecz i
dla Niego, wszystko zosta∆o stworzone (Kol 1,16).

Stwørca i ten Cz∆owiek na Krzy†u to jedna i ta sama osoba!
To stwierdzenie stanowi dla mnie najbardziej wznios∆å
my∂l. Dlaczego Pan wszystkich Panøw, Krøl nad Krølami,
poszed∆ dla mnie na Krzy†? Tego møj rozum nie jest w sta-
nie zg∆™biç, ale Bøg odpowiada mi tu s∆owami Jana Ewange-
listy (J 3,16): To bezgraniczna mi∆o∂ç, ktøra czyni dla mnie
wszystko, bym tylko nie utraci∆ †ycia wiecznego.

3. Biblia i nauka: Pewien kompleks tematyczny Biblii fas-
cynowa∆ mnie zawsze: zwiåzek biblijnych tekstøw z prob-
lemami stawianymi przez nauk™, a tu szczegølnie pytania o
akt stworzenia. Czu∆em, †e ten punkt styczny pomi™dzy
my∂leniem a wiarå by∆ rozstrzygajåcym kamieniem probier-
czym wiary dla wielu wspø∆czesnych intelektualistøw. Je†eli
prawdziwa jest teoria ewolucji, to nie mo†e byç jedno-
cze∂nie prawdziwy akt stworzenia opisany w Starym Testa-
mencie. Je†eli jednak prawdziwe jest sprawozdanie o stwo-
rzeniu wszech∂wiata, wøwczas nauka ewolucji jest podsta-
wowå, a tym samym najbardziej destruktywnå pomy∆kå w
historii ∂wiata. Oceniajåc my∂l ewolucyjnå, z punktu widze-
nia podstaw mojej dziedziny naukowej – informatyki – usta-
li∆em: ten model jest fa∆szywy nie tylko w szczegø∆ach, lecz
tak†e w za∆o†eniach. Istotå †ycia jest zawarta w komørkach
informacja. Informacja nie jest jednak zjawiskiem fizycz-
nym, lecz wielko∂ciå duchowå stworzonå przez wol™ i
umys∆. Nowa informacja mo†e zatem powstaç tylko w wyni-
ku twørczego aktu my∂lowego, nie za∂ drogå mutacji czy
selekcji. Dok∆adnie i wielokrotnie opisuje to Biblia. Dla
przyk∆adu: w Przypowie∂ciach Salomona 3,19: „Pan måd-
ro∂cia ugruntowa∆ ziemi™ i rozumem stworzy∆ niebiosa.”

4. W s∆u†bie Jezusa: Kiedy w 1976 roku przebywali∂my
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wraz z innå zaprzyjaΩnionå rodzinå na urlopie, na wyspie
Laneoog, na Morzu Pø∆nocnym, rozmawiali∂my od czasu do
czasu z pewnym przyjacielem o problemach stworzenia.
Zaproponowa∆ mi, bym moje my∂li przedstawi∆ kiedy∂ w
swoim Zborze. I tak dosz∆o do pierwszego publicznego
wyk∆adu w 1977 roku. To by∆o zdumiewajåce, †e tego wie-
czoru przyby∆o tak wielu go∂ci spoza Zboru, chocia† nie by∆o
†adnej, z wyjåtkiem ustnej, informacji o wyk∆adzie. Tematy-
ka le†a∆a chyba wielu na duszy. Ten wyk∆ad wyzwoli∆ dalsze
pytania i problemy, za∂ wyg∆aszanie wyk∆adøw tak si™ w
nast™pnych latach rozpowszechni∆o, †e z konieczno∂ci mog-
∆em zrealizowaç tylko cz™∂ç ofert.

Ktørego∂ dnia przeczyta∆em w chrze∂cijaµskim czasopi∂mie
artyku∆, w ktørym autor wymiesza∆ idee ewolucji z bibli-
jnym ∂wiadectwem stworzenia. Postanowi∆em tej rozprawie
przeciwstawiç w∆asny, biblijnie zorientowany artyku∆. Moje
opracowanie nie zosta∆o jednak przyj™te, gdy† redakcja
pisma reprezentowa∆a inne stanowisko teologiczne. Moja
praca, wraz z ciekawym artyku∆em K. -H. Vanheidena, uka-
za∆a si™ jednak w maju 1977 roku w Braunschweigu, jako
broszurka w nak∆adzie 3000 egz. Po jakim∂ czasie pewne
wydawnictwo wyståpi∆o z pro∂bå, by∂my nasze artyku∆y
opracowali szczegø∆owiej i wydali w formie ksiå†eczki.

Wraz ze wspø∆pracå w Towarzystwie Naukowym „S∆owo i
Nauka” otworzy∆a si™ dla mnie nowa perspektywa. Od 1981
roku nale†™ do kierownictwa Towarzystwa, ktøre ma za
zadanie g∆osiç S∆owo Bo†e i na tej podstawie rozwijaç bib-
lijnie zorientowanå nauk™. Nauka ewolucji oddzia∆ywa∆a
d∆ugotrwale i szkodliwie na rø†ne dziedziny nauk przyrod-
niczych i humanistycznych. Szczegølnie intelektualistom
utrudni∆o to dost™p do Biblii, do tego stopnia, i† koniecz-
no∂ciå sta∆o si™ udzielenie im wsparcia. W wielu miejscach
okazuje si™ ju† dzisiaj, †e wywodzåce si™ z za∆o†eµ biblijne-
go dzie∆a stworzenia, znaczenia faktøw naukowych, bli†sze
så rzeczywisto∂ci, ni† prøby podejmowane na gruncie teorii
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ewolucji. Nasza praca ma pomøc poznaç S∆owo Bo†e i
wzmocniç zaufanie do niego. Poprzez wydawnictwa, semi-
naria i wyk∆ady rozpowszechnia si™ to poznanie w∂rød ucz-
niøw, studentøw i intelektualistøw, ale røwnie† w zborach.
Patrzåc wstecz, stwierdzam ze zdumieniem, jak szybko
cz∆owiek staje si™ autorem wielu ksiå†ek, ani tego wcze∂niej
nie pragnåc, ani tego nie przypuszczajåc. Je†eli analizuj™
ingerencj™ Boga w moje †ycie, wtedy nabiera dla mnie oso-
bistego znaczenia jedno ze zdaµ, ktøre tak dobitnie g∆osi∆
Heinrich Kemmer „My nie posuwamy si™, my jeste∂my
popychani.” Je†eli Bøg otwiera drzwi, powinni∂my przez
nie wej∂ç, gdy† to co On przygotowa∆, ma Jego b∆ogos∆a-
wieµstwo. Szczegølnym wydarzeniem jest dla mnie moja
s∆u†ba w „Misjii Namiotowej” i w innych wielkich akcjach
ewangelizacyjnych. Niezapomniany jest dla mnie 1991 rok,
kiedy to wolno mi by∆o przez dziewi™ç dni g∆osiç Ewangeli™
w Du†ej Sali Hali Miejskiej w Braunschweigu.

W tym miejscu, gdzie 1972 roku wa†nå podejmowa∆em
decyzj™, mog∆em teraz w ewangelizacyjnej misji nawo∆ywaç
innych do na∂ladowania Jezusa. Z wyk∆adami o charakterze
ewangelicznym, røwnie† o tematyce wiary i my∂lenia,
wyst™puj™ coraz cz™∂ciej w kraju i zagranicå. Rozpocz™∆o si™
tym, †e w 1977 roku, podczas kazania wyg∆aszanego przez
Paula Meyera o bogatym m∆odzieµcu, poczu∆em powo∆anie
do wspø∆pracy. Latem 1978 roku pe∆ni∆em swojå pierwszå
s∆u†b™ jako ewangelista w Nienhagen ko∆o Celle. Warty
podkre∂lenia jest fakt, †e w tym samym roku otrzyma∆em
nominacj™ na dyrektora i profesora. Mia∆by to byç tylko
przypadek? S∆owo Jezusa w Ewangelii Mateusza 6,33 mo†-
na do∂wiadczyç bezpo∂rednio: „Starajcie si™ naprzød o
krølestwo ‹Boga› i o jego sprawiedliwo∂ç, a to wszystko
b™dzie wam dodane.”

Werner Gitt
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Rdz Ksi™ga Rodzaju
Wj Ksi™ga Wyj∂cia
Kp∆ Ksi™ga Kap∆aµska
Lb Ksi™ga Liczb
Pwt Ksi™ga Powtørzonego 

Prawa
Joz Ksi™ga Jozuego
Sdz Ksi™ga S™dziøw
Rt Ksi™ga Rut
1 Sm 1 Ksi™ga Samuela
2 Sm 2 Ksi™ga Samuela
1 Krl 1 Ksi™ga Krølewska
2 Krl 2 Ksi™ga Krølewska
1 Krn 1 Ksi™ga Kronik
2 Krn 2 Ksi™ga Kronik
Ezd Ksi™ga Ezdrasza
Ne Ksi™ga Nehemiasza
Tb Ksi™ga Tobiasza
Jdt Ksi™ga Judyty
Est Ksi™ga Estery
1 Mch 1 Ksi™ga Machabejska
2 Mch 2 Ksi™ga Machabejska
Job Ksi™ga Joba
Ps Ksi™ga Psalmøw

Prz Ksi™ga Przys∆øw
Koh Ksi™ga Koheleta
Pnp Pie∂µ nad pie∂niami
Mdr Ksi™ga Mådro∂ci
Syr Mådro∂ç Syracha
Iz Ksi™ga Izajasza
Jr Ksi™ga Jeremiasza
Lm Lamentacje Jeremiasza
Ba Ksi™ga Barucha
Ez Ksi™ga Ezechiela
Dn Ksi™ga Daniela
Oz Ksi™ga Ozeasza
Jl Ksi™ga Joela
Am Ksi™ga Amosa
Ab Ksi™ga Abdiasza
Jon Ksi™ga Jonasza
Mi Ksi™ga Micheasza
Na Ksi™ga Nachuma
Ha Ksi™ga Habakuka
So Ksi™ga Sofoniasza
Ag Ksi™ga Aggeusza
Za Ksi™ga Zachariasza
Ml Ksi™ga Malachiasza

Obja∂nienie u†ytych skrøtøw

Ksi™gi Starego Testamentu (ST)

Mt Ewangelia wg Mateusza
Mk Ewangelia wg Marka
Dz Dzieje Apostolskie
J Ewangelia wg Jana
ˆk Ewangelia wg ˆukasza
Rz List Paw∆a do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatøw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan

1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykøw
Jk List Jakuba
1 P List 1 Piotra
2 P List 2 Piotra
1 J List 1 Jana
2 J List 2 Jana
3 J List 3 Jana
Jud List Judy
Ap Apokalipsa Jana

Ksi™gi Nowego Testamentu (NT)


