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wstęp

K

siążka „O tobie jest mowa” pulsuje życiem. Została napisana
z myślą o młodych ludziach, którzy z zapałem szukają szczęścia,
lecz wielu z nich przez to popada w nieszczęście! Duch obecnego czasu, jak nigdy dotąd, wywiera na nas nieustanny wpływ. Nie łudźmy
się! Lampy nie wniosą światła do naszych serc! Chcielibyśmy żyć pełnią życia – przy tym nie nadaremnie.
W przedstawionych tu opowiadaniach widać wyraźnie pewne
światło, wskazujące na Kogoś, kto jedynie może przynieść prawdziwą
radość – jest to Jezus Chrystus.
Dlatego żyj swoim życiem, ale żyj właściwie.
Jeśli uważny czytelnik tej książki przyjmie osobiście poselstwo
w niej zawarte, spowoduje ono przełom w jego dotychczasowym
spojrzeniu na świat, wniesie świadomość wiary i nadzieję na życie
wieczne.
Paul Deitenbeck
Pochwycony świata wirem,
człeku, przystań, słuchaj chwilę,
gdyż Bóg Chwały – Bóg Zbawienia
ma ci coś do powiedzenia...
				H. Fuhrmann

5

o tobie jest mowa
Czy wiesz o tym, że twoje imię jest zapisane w Biblii? Dlaczego
robisz tak zdziwioną minę? Naprawdę twoje imię jest tam zapisane,
z całą pewnością twoje.
Najpierw jednak chcę ci powiedzieć, czego tam nie ma. Nie ma
tam twojego nazwiska, pod jakim figurujesz w spisie biura meldunkowego lub w pracy. Twego nazwiska nie ma w Biblii. Nie jest to zresztą
istotne, ponieważ gdyby ono tam było, miałbyś słuszną wątpliwość,
czy rzeczywiście chodzi o ciebie, czy też o kogoś innego, bowiem na
przestrzeni lat wielu było takich, którzy nosili i jeszcze noszą te same
nazwiska.
A więc twego obywatelskiego nazwiska – Jan Kowalski czy Krystyna Rojówna, w Biblii nie znajdziesz. Jest tam natomiast bez wątpienia twoje imię. Bez względu na to, czy ci się ono podoba, czy też nie
– to imię brzmi: „grzesznik”. Niech cię to jednak nie zraża. Zauważ, co
Biblia mówi o Jezusie Chrystusie. Mówi ona coś cudownego:
Ten grzeszników przyjmuje (Łuk. 15,2)

Twoje imię jest proste i jak najbardziej zasadne. Nikt z ludzi nie
może powiedzieć: „To imię do mnie nie pasuje!”. Ono jest trafne i właściwe, pasuje do ciebie, i to jak! Jest też zrozumiałe. Imię takie może
nosić jedynie człowiek, który zasłużył na wieczne potępienie, gdyż
sąd Boży ciąży na nim. A tak właśnie jest w twoim przypadku. Tak
brzmi bowiem twoje imię w Biblii, całkiem jasno i jednoznacznie.
Zadam ci teraz jedno proste pytanie: Co czynisz, kiedy chcesz
wejść do jakiegoś domu? Na pewno wtedy pukasz lub dzwonisz.
Drzwi się otwierają, a ty wchodzisz. Nie ma w tym nic trudnego.
Wie o tym każde dziecko. Więc uczyń tak, uczyń teraz! Zwróć się do
Jezusa, zapukaj do niego, do twego Zbawiciela. On ci otworzy, On cię
przyjmie.
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Zapewne słyszałeś już o problemach rasowych w USA czy też
w Afryce. Są tam tramwaje, restauracje i inne miejsca publiczne, które są dostępne tylko dla białych. Czarni nie mają tam wstępu. Dla
nich przeznaczone są inne miejsca. Wyobraźmy sobie teraz tę sprawę
odwrotnie. Powiedzmy, że podróżujesz po jakimś afrykańskim kraju.
Po długotrwałej, męczącej wędrówce, szukasz w mieście hotelu, aby
przenocować. Błądzisz po ulicach w tropikalnym upale straszliwie
zmęczony, spragniony i senny. Gdziekolwiek jednak przychodzisz,
czytasz przed wejściem napis: „Tylko dla czarnych”. Robi się ciemno,
a ciebie ogarnia niepokój i coraz większe zmęczenie. Po dwugodzinnym poszukiwaniu wleczesz się jeszcze do wskazanego hotelu, gdzieś
na skraju miasta, podchodzisz i z dala widzisz już napis: „Tu przyjmuje się białych”.
Co wtedy czynisz? Oczywiście, wchodzisz do środka, mając pewność, że ten dom jest dla ciebie. A teraz pomyśl, co by się stało, gdyby
w spisie hotelowym wymieniona była tylko pewna ilość nazwisk, bez
twojego! Na szczęście czytasz jasne i zrozumiałe słowa: „Dla białych”.
Zupełnie ci to wystarcza. Szukasz schronienia, a ono tu właśnie jest.
A więc – o tobie jest mowa! Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, ponieważ jesteś białym!

tak samo prosta jest ewangelia!
Ewangelia mówi: „grzesznik”, a więc – o tobie jest mowa. W takim
razie i ty musisz wejść przez tę ciasną furtkę Bożego zaproszenia do
Jezusa, gdyż: „Ten grzeszników przyjmuje”.
Czytamy w Piśmie Świętym, że: Jezus Chrystus przyszedł na świat,
aby grzeszników zbawić (1 Tym. 1,15). Przyszedł zbawić tych, którzy
uznają się przed nim za grzeszników i szczerze, ze skruchą wyznają mu swój grzech. Chociaż wszyscy ludzie są grzesznikami, jednak
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wielu uważa się za „dobrych” i mówią: „Ja nikogo nie zabiłem ani
nie okradłem”. Pan nie przyjmuje takich „dobrych” grzeszników. Pan
Jezus przedstawił tę prawdę na przykładzie przypowieści o faryzeuszu
i celniku. Ten pierwszy uważał się za sprawiedliwego przed Bogiem,
wymienił też wiele swoich zasług i dobrych uczynków. Celnik zaś nie
mógł nic Bogu przedstawić, jedynie swoje grzechy, mówiąc: „Boże,
bądź miłościw mnie grzesznemu”. A Pan Jezus tak o nim powiedział:
Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie (Łuk.
18,11–14).

pamiętaj o tym, że pan jezus przyjmuje grzeszników!

biały murzyn
Biały Murzyn?... Wcale nie żartuję. Takich w ogóle nie ma! Odpowiesz w ten sposób, albo podobnie, kiedy przeczytasz tytuł. Właściwie ja także nigdy nie spotkałem białego Murzyna. Chociaż... myślę
o pewnym starym pracowniku drogowym, którego skóra zbrązowiała
od wiatru i słońca lub o tłumach turystów powracających z urlopów
ze słonecznego południa. Wyjechali z białymi twarzami, a powracają
mocno opaleni – czasem nie do poznania. O innych, którzy nie mogli
wyjechać na urlop lub trafili na złą pogodę, zatroszczył się przemysł
kosmetyczny. Są też ludzie, których celem jest zachowanie przez cały
rok pięknej opalenizny. Dla nich produkowane są kremy, które z człowieka o białej karnacji potrafią zrobić murzyna, nawet bez urlopu nad
Morzem Czarnym. Pewna sekretarka pracująca w zakładzie przemysłowym w środku zimy była tak „opalona”, jakby wróciła z Tunezji lub
przebywała w wysokich górach, jeżdżąc na nartach.
Ale nie idź przypadkiem do lekarza i nie pytaj, czy używanie tych
kremów jest szkodliwe, gdyż dermatolodzy nie są jednomyślni w tej
sprawie. Dla urody trzeba ponieść wiele ofiar. Najzabawniejsze jest to,
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że Murzyni postępują zupełnie podobnie, tylko że oni nie chcą być
czarni, lecz biali.
W ubiegłych stuleciach badacze Afryki opowiadali o tym, że niektóre plemiona murzyńskie potrafiły przygotować bardzo jasny kolor
farbującej masy, którą malowali swoje ciała, aby osiągnąć zamierzony,
jasny kolor skóry. Dzisiaj zacne damy murzyńskie i panowie mają ułatwione zadanie. Kupują w drogerii środek wybielający i efekt jest ten
sam. Tak więc są „biali murzyni”, jeśli spojrzeć na to z tej strony.
Ale wszyscy dobrze wiemy, że z czarnego nie da się zrobić białego
i odwrotnie. Nie pomogą tu żadne środki. Przypomina o tym wiersz
z Biblii:
Czy Murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi?
A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? (Jer. 13,23).

Nie, dla Murzyna nieosiągalne jest zdjąć swoją czarną skórę
i przyodziać nową. Również dzika pantera zachowa swoje pręgi.
Identycznie jest z naturą człowieka. Nie może on uczynić nic
dobrego, gdyż od dzieciństwa ma grzeszne przyzwyczajenia. Nie jest
on z natury grzeszny, jak próbują udowadniać niektórzy filozofowie,
lecz jest grzeszny przez dziedzictwo grzechu i całkowicie niezdolny,
aby stanąć przed Świętością Bożą. Ale Bogu niech będą dzięki, że dla
wszystkich, którzy w świetle Jego Słowa poznają swój zgubny stan,
przygotował cud, o którym czytamy w Izaj. 1,18:
Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją.

Myślę o pewnym Murzynie, który na zgromadzeniu ewangelizacyjnym powiedział do słuchających: „Posiadam czarną twarz, ale
moje serce jest białe, gdyż zostało obmyte krwią Jezusa Chrystusa.
Wy macie białe twarze, ale być może wasze serca są czarne. Pozwólcie
wybielić je krwią Pana i Zbawiciela!”. Szczęśliwi są ci, którzy mają czyste serca! Tylko oni będą oglądać Boga.
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teraz albo nigdy
Na północnych krańcach ziemi istnieją obszary, gdzie podstawowym wyżywieniem mieszkańców są jaja morskich ptaków. Ptaki te
budują swoje gniazda na niedostępnych, wysokich skałach. Pewnego
razu młody poszukiwacz ptasich gniazd zauważył duże gniazdo położone w szczelinie skalnej, zbudowane o kilka metrów poniżej miejsca,
na którym się właśnie znajdował. Stał na występie skalnym, z którego
nie można było zejść bez liny. Nie namyślając się, młody człowiek –
przywykły do podobnych trudności – wbił w ścianę hak, umocował
na nim linę, opuścił się na niej z nawisu skalnego i zawisł w powietrzu na wysokości upatrzonej szczeliny. Aby jednak się do niej dostać,
musiał odpowiednio rozkołysać linę i potem skoczyć na małą półeczkę, tuż obok szczeliny z jajami. Zadowolony z udanej sztuki i perspektywy bogatego łupu, uśmiechnął się zwycięsko do siebie i wyciągając
rękę do gniazda, mruknął: „No, udało się”. W tej samej chwili jednak
uczynił jakiś nieopatrzny ruch i upuścił koniec liny, na której miał
się wydostać z powrotem. Lina odskoczyła i kołysząc się zawisła nad
przepaścią, w odległości jakichś dwóch metrów od tkwiącego przy
ścianie młodzieńca.
W jednej chwili pojął całą grozę swego położenia. O zejściu ze
skały nie mogło być mowy, gdyż była pionowa. Nad nim był nawis,
o którego zdobyciu nie mógł nawet marzyć. Był samotny wśród skał,
nikt nie mógł mu przyjść z pomocą. Należało natychmiast skorzystać
z kołyszącej się jeszcze liny i w momencie jej przybliżenia, odbić się od
skały, skoczyć i uchwycić jej koniec. Trzeba było to zrobić bez zwłoki,
gdyż lina kołysała się coraz wolniej i lada moment mogła zawisnąć
nad przepaścią w nieosiągalnym dla niego oddaleniu.
Teraz albo nigdy – przemknęło błyskawicznie przez głowę młodego człowieka i w tej samej chwili powziął stanowczą decyzję – skoczy
w kierunku liny, aby się ratować. Oczywiście, ryzyko było duże, mógł
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przecież nie trafić i nie złapać liny, wówczas ciało ległoby zmiażdżone
u stóp pionowej skały. Lecz w chwili śmiertelnego niebezpieczeństwa
człowiek czyni wszystko, aby się ratować.
Istnieje przepaść, otwierająca się u stóp każdego człowieka i każdy musi przez nią przejść.
Istnieją ręce, które wyciągają się ponad przepaścią wiecznej
śmierci, aby każdego ratować. Te ręce są przebite gwoździami. Czy
wiesz, że może dziś jest jedyna szansa, aby podjąć ostateczną decyzję?
Czy chcesz uchwycić się rąk, które wyciągają się również do ciebie?
Zauważ, jak źle dzieje się na tym świecie, wszystko zamarło w oczekiwaniu na rozwój sytuacji, wobec której postawiły ludzkość niebezpieczne wynalazki tego wieku. Ziejąca przepaść znajduje się być może
także u naszych stóp. Czy chcesz skorzystać ze zbawczej liny zwisającej z krzyża Chrystusowego?
Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby też
umarł, żyć będzie.

Tak nas zapewnia Dawca Życia – Jezus Chrystus.
Idź do tego zdroju, obmyj w nim oskarżające cię sumienie, skorzystaj jeszcze dziś z wyciągniętych na ratunek dłoni. Bo kto wie,
może i dla ciebie ta chwila znaczy – teraz albo nigdy!

szczęśliwy, komu odpuszczono!
Powoli i z trudem pnie się pociąg poprzez górzysty teren. Stara lokomotywa, sapiąc i dysząc, wiezie gości do miejsc wczasowych.
Wszędzie można dostrzec radosne, pełne oczekiwania twarze. W jednym przedziale jednak siedzi dwóch mężczyzn, młodszy wygląda na
nieszczęśliwego. Poważne zmartwienie obciąża jego serce. Starszy
współpasażer obserwuje go w zamyśleniu, w końcu nawiązuje z nim
12

rozmowę. Młodszy jest niespokojny i podniecony, najpierw zaczyna
rozmowę niepewnie, z dużymi przerwami. Kiedy jednak spostrzega,
że nie spotyka się ze zwykłą ciekawością, lecz ze szczerym współczuciem, z jego ust zaczyna płynąć opowieść.
„Siedziałem parę lat w więzieniu – mówi – dziś rano zostałem
zwolniony, teraz jestem w drodze do domu. Ach! Jaką hańbę przyniosłem moim najbliższym! Przez te wszystkie lata nawet mnie nie
odwiedzili. Niewiele też pisali. Nie mam im tego za złe, ponieważ
znieważyłem ich miłość do mnie. Być może nie odwiedzili mnie z tego
powodu, że podróż była taka daleka i droga, zaś listy w naszym domu
pisało się bardzo rzadko. Czasem łudzę się, że mi przebaczyli, chociaż
mam co do tego wiele obaw. Nienawidzę mego przeszłego życia i bardzo żałuję wszystkiego, co się stało!”. „ Po tych słowach ukrył w dłoniach twarz ze wzruszenia.
Po chwili mówił dalej: „Napisałem rodzicom w liście, aby dali mi
znak przebaczenia. Ponieważ pociąg ten przejeżdża tuż obok naszej
małej posiadłości, więc prosiłem, by wywiesili białą wstęgę na dużej
jabłoni, która rośnie koło płotu, obok toru kolejowego, jeśli mi przebaczą. Chciałem im w ten sposób ułatwić sytuację. Gdyby jednak mi
nie przebaczyli i nie chcieli mnie widzieć w domu, wtedy nie mają
wywieszać wstęgi, a ja nie wysiądę z pociągu, lecz pojadę dalej, sam
nie wiem dokąd”.
Jego niepokój wyraźnie wzrastał. Pociąg zbliżał się do jego
rodzinnego miasteczka, a on bał się nawet spojrzeć w okno. „Za chwilę przejedziemy przez mały mostek, a potem... tak, potem...”. Starszy
mężczyzna zamienił się z nim miejscem i zapewnił go, że będzie pilnie obserwował określoną jabłoń przy płocie. Wkrótce potem położył
mu bez słowa rękę na ramieniu, bowiem i jemu stanęły łzy w oczach.
Po chwili szepnął:
„Oto i ona! Wszystko w porządku, cała jabłoń pełna jest białych
wstążek!”.„ W tym momencie z twarzy młodego znikła troska, gorycz
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i niepewność. Obaj poczuli się tak, jakby przeżyli cud, a oczy młodszego lśnią ze szczęścia.
Również i ty możesz jeszcze dziś nazwać to szczęście swoim
szczęściem! Ach, gdybyś wiedział, jak bardzo tęskni Ojciec Niebiański za tym, abyś nawrócił się do niego, abyś zawrócił ze złej, grzesznej
drogi życia! Nie musiałeś obrabować banku, nikogo napaść czy siedzieć w więzieniu za jakieś przestępstwa, ponieważ każdy człowiek
jest więźniem własnego „Ja” i już z natury więźniem grzechu. Czy
odczułeś kiedyś osobiście, że ciężar niewoli grzechu jest dla ciebie
takim ciężarem, którego chciałbyś się koniecznie pozbyć? Jeśli tak, to
uczyń podobnie, jak młodzieniec, o którym nam mówi Biblia – Syn
Marnotrawny. On postanowił wrócić do swojego ojca i powiedział:
Wstanę i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem
przeciwko niebu i przeciwko tobie (Łuk. 15,18).

I nie tylko postanowił w sercu swoim, ale też to uczynił. Wstał
więc i poszedł do ojca. Z pewnością w drodze był niespokojny, miał
też wątpliwości, podobnie jak młody człowiek w pociągu. Kiedy jednak ujrzał jabłoń pełną wstęg, wtedy w jego serce wstąpiła otucha
i nieopisana radość.
Wstał więc i poszedł do ojca swego. A kiedy jeszcze był daleko,
ujrzał go ojciec jego, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję
i pocałował go” (Łuk. 15,20).

Ten dowód boskiej miłości jest znaczący również dla ciebie. Szczęśliwy, komu odpuszczono. Jeszcze dzisiaj możesz posiąść to szczęście!
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prywatny samolot
Jak to? Nie masz własnego samolotu? Wielka szkoda. Na pewno
jednak posiadasz piękną willę? Co? Także nie? No, ale samochód, którym jeździsz jest szybki i nowoczesny! Co? Tylko motorower? Och,
ty biedaku! Pozwól, że ci wyrażę szczere współczucie. Przepraszam!
Zobaczysz wkrótce, że nie mówiłem całkiem poważnie. Zaraz to
udowodnię.
Najpierw chciałbym ci opowiedzieć o pewnej pięknej kobiecie,
która posiadała wszystko to, o co ciebie pytałem. Oprócz prywatnego
samolotu, komfortowej willi pod Paryżem i kilku luksusowych samochodów posiadała wiele innych, cennych rzeczy. Należała do nich
ogromnej wartości biżuteria, a jej domowym zwierzęciem była oswojona, czarna pantera, którą często prowadzała na smyczy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, jak nazywała się ta dama, której można było
pozazdrościć. Mówię o światowej sławy modelce Ninie Dyer, córce
angielskiego adwokata. Przybyła do Paryża, gdzie została zatrudniona jako modelka. Mając 24 lata, wyszła za mąż za niemieckiego
barona, wielkiego przemysłowca z Thyssen. Jej mąż, wśród wielu cennych prezentów ślubnych, podarował jej jeden szczególny – wyspę na
Morzu Karaibskim. Mimo tego, małżeństwo to nie trwało długo. Przy
rozwodzie wypłacił jej drogą ugody 10 mln marek. Również drugie
małżeństwo z księciem Sadruddinem Khan nie dało jej szczęścia.
Doprowadziło znów do rozwodu, przynosząc także parę milionów
marek. Żyła więc teraz niezmiernie bogato w swojej willi w Garsches,
w zachodniej dzielnicy Paryża. Pewnego lipcowego dnia 1965 roku
znaleziono ją martwą w jej luksusowym domu. Mając 35 lat popełniła
samobójstwo.
Myślę, że wiesz już teraz, kto właściwie zasłużył na moje współczucie. Jest wielu bogatych ludzi i wielu chce być bogatymi. Zasługują
jednak na nasze współczucie. Wielu ludzi przegrywa mnóstwo pie15

niędzy w różnych grach w nadziei, że kiedyś przypadnie im wielka
fortuna, która usunie troski, da im szczęście i zadowolenie. Przed laty
wydano pewną publikację opisującą życie „szczęśliwców” – wielkich
wygranych”. Boję się jednak, że czytając ją, nie doznalibyśmy zbyt
dużo radości. W jednej z klinik dla umysłowo chorych w Genui zmarł
Nicolo Saccini, który parę lat wcześniej wygrał w „Lotto” rekordową
sumę – pół miliona marek. Od tej chwili jego życie przybrało nieszczęśliwy obrót.
Po kilku miesiącach rozwiódł się z żoną, kupił parę domów i na
spekulacjach stracił swoje mienie. Jego odporność psychiczna nie
sprostała tym „milionowym doświadczeniom”. Jako biedny człowiek
trafił do zakładu dla obłąkanych.
Biblia przytacza nam podobieństwo o zamożnym człowieku,
któremu wielkie posiadłości przyniosły bogate żniwo. Chciał więc
zbudować nowe, większe stodoły. Potem rzekł do siebie: Duszo, masz
wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij teraz, jedz, pij i wesel się.
Dalej czytamy jednak: Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają
twojej duszy; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym,
kto skarb gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu (Łuk. 12,19–21).
Ziemskie dobra nie uczynią cię szczęśliwym. Miłość pieniędzy zaś jest
korzeniem wszelkiego zła (1 Tym. 6,10), a w obecnych czasach ludzie
szczególnie gonią za pieniędzmi (2 Tym. 3,2). Oglądając telewizję lub
okładki ilustrowanych pism z promiennymi twarzami na tle swoich
bogactw, możesz i ty zostać pobudzony do tego, aby być bogatym.
Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Rozejrzyj się wokoło
i popatrz na ludzi. Zauważ, jak gonią za bogactwem, jak pchają się do
punktu przyjmowania zakładów. Nawet ich oblicza są dalekie od tego,
aby wyglądały na szczęśliwe. Jest tylko jedna droga, która prowadzi do
prawdziwego szczęścia. Bóg mówi w Swoim Słowie:
Błogosławiony człowiek, który mnie słucha (Przyp. 8,32–36).
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On posłał swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, który dla
nas stał się ubogim, abyśmy przez jego ubóstwo zostali ubogaceni
(2 Kor. 8,9). Dlatego idź do niego! Jedynie On może uczynić cię bogatym i szczęśliwym!

bardzo porządni ludzie
Król pruski Fryderyk II (1712–1786) już za życia został nazwany Wielkim, ponieważ był rzeczywiście niezwykłym mężem stanu.
Ponadto był bardzo lubiany przez swój naród, który cenił jego sprawiedliwość. W późniejszych latach nazywano go z głębokim szacunkiem „Starym Fryderykiem”. Niejednokrotnie szedł on pomiędzy
swój lud, aby poznać jego potrzeby i dzielić jego troski. Nikt nie bał
się przedstawić królowi swoich problemów.
Pewnego razu król odwiedził więzienie. Rozmawiał z więźniami
i dowiadywał się za jakie przestępstwa zostali osądzeni i jakie wymierzono im kary. Król Fryderyk ubrany w skromne szaty, rozmawiał
z każdym więźniem osobiście. Ze zdziwieniem spostrzegł, że wszyscy
skazani uważali się za niewinnych. Jedni twierdzili, że zostali oczernieni, inni padli ofiarą czyichś błędów, jeszcze inni zostali niesprawiedliwie osądzeni. Król przysłuchiwał się wszystkim. Kolejny więzień,
do którego podszedł, siedział z opuszczoną głową. Na pytanie, dlaczego jest taki przygnębiony, człowiek ten powiedział: „O, Wasza Wysokość! Jestem łajdakiem! Najpierw uciekałem z lekcji w szkole. Potem
zacząłem się uchylać od regularnej pracy. Moi rodzice bardzo się
o mnie martwili. Ale ja byłem niepoprawny! Przez próżniactwo popadłem w długi, później sięgnąłem po cudzą własność. Życie moje jest
zrujnowane. Ach, gdybym mógł to wszystko naprawić!”. Król zwrócił
się do niego i rzekł: „Oto jedyny przestępca wśród tych «porządnych»
ludzi. Zabierzcie go stąd, aby pozostali się nie zepsuli”. I tak ów wię17

zień mógł rozpocząć nowe życie. Został zwolniony. O pozostałych
„Stary Fryderyk” powiedział: „Ci nicponie mogą siedzieć tu dalej.
Nie mają żadnego wstydu ani poczucia winy. Kłamią, uważając się za
sprawiedliwych”.
Wielu ludzi zabiega o to, by uchodzić za sprawiedliwych i dobrych
przed innymi. I rzeczywiście, często są tak odbierani. Przed Bogiem
nie ma jednak człowieka, który byłby bez winy. Nie trzeba wcale być
w więzieniu; własna sprawiedliwość jest już wystarczającą winą, aby
nie wejść do nieba. Szeroka droga prowadząca na zatracenie posiada także „chodnik”. Nie jest on tak samo zabrudzony, ale również
prowadzi na potępienie. Jakże wielu pewnych siebie ludzi idzie po
nim! Mają niewłaściwe podejście dożycia. Żyją w bogatym, jak najlepszym do życia towarzystwie. Nie daje im to jednak zadowolenia.
Pan Jezus mówi:
Nie przyszedłem bowiem wzywać do upamiętania sprawiedliwych,
lecz grzeszników (Mat. 9,13).

A w innym miejscu:
Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają (Łuk. 5,31).

Chociaż jesteś „dobry” i uczciwy, to musisz przyznać, że nie
wszystko jest w porządku. Nie tłumacz się na różne sposoby i nie
ukrywaj się pod płaszczykiem własnej sprawiedliwości. Wyznaj Wielkiemu Królowi swoją winę. Nie ukrywaj potrzeb swojego serca ani
swoich ciężarów. W ten sposób uczynisz krok, po którym Bóg będzie
mógł ci pomóc!
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niebezpieczna zabawa
Wspaniale! Jak pięknie wygląda błękitne niebo i biały piasek!
Jest uroczy, cichy niedzielny dzień. A to burzliwe morze u wybrzeża
Borkum zachowuje się tak, jakby spało. Odpływ uciszył niespokojne
fale i woda się oddaliła. Trzech rozbawionych chłopców szło wzdłuż
brzegu. Śmiali się, skakali i zaczepiali wzajemnie. Kiedy doszli do osuszonego odpływem piaszczystego wybrzeża, zainteresował ich widok,
roztaczający się przed nimi. Ciekawość ich wzbudził pozostawiony
przez morze olbrzymi zwój. Chłopcy od razu przystąpili do badania tego zjawiska. Były to ciężkie i mocne łańcuchy, które służyły do
zakotwiczenia transatlantyckiego przewodu elektrycznego. Z Borkum
prowadził on do morza. Przy odpływie, kiedy masy wody przesuwały
się, łańcuchy stawały się luźne. Na solidnie wykutych ogniwach wisiały teraz brązowe wodorosty i zielona trawa. Udało się. Napinając mięśnie, Uwe podniósł go na pół metra w górę i rzucił na wilgotny piasek.
Koledzy Uwe poszli w jego ślady. Mocno pracując mięśniami ramion,
zasapani, zakończyli zabawę.
Po paru minutach wymyślili coś nowego – należało nogą podnieść
łańcuch, wkładając stopę w jedno z ogniw. Zabawa okazała się udana.
Kiedy noga z łańcuchem była uniesiona, druga stopa grzęzła jeszcze
bardziej w mokrym i miękkim gruncie. Ale co to? Uwe, najsilniejszy
z nich, przechylił się nagle do tyłu i upadł na plecy. Kiedy próbował
podeprzeć się rękami i podnieść, koledzy śmiali się do rozpuku z tego,
co się stało, wskazując palcami jego mokre spodnie. Dopiero po chwili
zauważyli, co się właściwie wydarzyło. Noga Uwe utknęła w ogniwie
łańcucha. Jens i Heiner śmiejąc się i żartując wołali: „Jesteś uwięziony!
Musisz utonąć!”. Po chwili jednak zaczęli uwalniać swojego przyjaciela,
próbując rozwiązać jego trzewik i wyjąć nogę. Ich starania były daremne, gdyż stopa już mocno opuchła. Tymczasem zaczęło się ściemniać.
Usłyszeli najpierw słaby, ale z biegiem czasu coraz głośniejszy szum.
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Morze... zbliżał się przypływ. W śmiertelnym strachu pracowali nad
uwolnieniem kolegi. Szarpali nim i potrząsali. Krople potu spływały
po ich rozpalonych i pełnych zwątpienia twarzach. Uwe jęczał i krzyczał. Woda nieustannie napływała. Z każdą minutą coraz bardziej zalewały ich fale. Nie było innego wyjścia... Dwaj chłopcy ostatkiem sił
dotarli do brzegu, a nad ich uwięzionym kolegą zamknęły się woda
i mrok. Strasznie zakończyła się ta niewinna zabawa.
Podobnie jest z każdym, kto nie poznał jeszcze Pana Jezusa jako
swojego Pana i Zbawiciela. Pęta go mocny łańcuch grzechów i win.
Początkowo wiąże go bardzo lekko, potem coraz silniej i wreszcie
zmuszony jest powiedzieć: – Nie mogę już wyjść! Pewnego dnia wody
strasznego sądu zamkną się nad tobą. Chcę ci jednak powiedzieć
radosną nowinę:
Pan Jezus uwalnia więźniów! (Ps.146,7).
Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie
(Jana 8,36).

Czy chcesz dalej żyć związany łańcuchem grzechów?

proszę „wybrać
właściwy pas ruchu!”
W czasie pierwszej samochodowej podróży po Holandii, podziwialiśmy przyozdobione domy, wypielęgnowane ogrody, kanały, tamy
i wiatraki. Wszystko równiutkie, błyszczące, w jaskrawych kolorach –
jak na obrazku. Nagle zauważyliśmy napis, znajdujący się na asfalcie
autostrady, wykonany dużymi, białymi literami. Była to wskazówka
dla kierujących. „Przesortować się” – tak dosłownie brzmiał napis nie
do przeoczenia.
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Długo i głośno śmialiśmy się z tego powodu. Dziwne wydało nam
się to słowo. Ale jednocześnie rozumieliśmy, jakie ono ma znaczenie
w języku holenderskim. Oznacza: „Uwaga! Teraz będzie wielorozjazdowe skrzyżowanie. Proszę wybrać właściwy pas ruchu!”
Również na naszych ważnych skrzyżowaniach życia często widzimy napis: „Trzeba wybrać właściwy pas ruchu!” Na jezdni wymalowane
są dużymi strzałkami możliwe kierunki ruchu. Biada temu kierowcy,
który nie wjedzie na właściwy pas w odpowiednim momencie! Zostanie porwany przez jadące samochody w zupełnie inną stronę.
„Proszę wybrać właściwą drogę!” – nawołuje także Słowo Boże.
Znajdujesz się blisko dużego skrzyżowania. Zbliża się koniec czasu
łaski. Dokąd zmierzasz? Chcesz iść w prawo czy w lewo? Jeśli nie
wybierzesz w porę „właściwego pasa ruchu”, to nie będzie już później możliwości zmiany kierunku. Zauważ! Wybór musi nastąpić
odpowiednio wcześnie. Później jest za późno, aby zjechać z niewłaściwej drogi.
To duże skrzyżowanie pojawi się na pewno. Jak szybko, tego nie
wiesz. Dlatego sprawa z wyborem drogi jest poważna i nagląca. Każde
zwlekanie staje się niebezpieczne. Słowo Boże mówi jednoznacznie:
Czas jest bliski (Obj. 1,3). Dzisiaj zwraca się do ciebie głos, mówiący:
„Uporządkuj swoje życie!” Jest jeszcze czas na pokutę i nawrócenie.
Dzisiaj jest jeszcze aktualne zapewnienie Pana Jezusa:
Kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz (Jana 6,37).

warte zwiedzania
Niezliczone ilości turystów odwiedzają Londyn, stolicę Wielkiej
Brytanii. Wielu z nich zwiedza słynne zabytki tego miasta. Większość
turystów odwiedza katedrę Św. Pawła, która jest największa w Anglii.
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Została wybudowana w sercu Londynu w latach 1675 – 1710 przez
architekta Sir Christophera Wrena, który był też twórcą wielu innych
znanych budowli.
Katedra ta była jego największym dziełem. Kiedy zmarł, mając
91 lat, został tam pochowany. Na jego grobie widnieje napis: „Jeśli
szukasz przepychu – rozejrzyj się!”
Spoczywają tam również inni sławni ludzie. Jednym z nich jest
waleczny admirał Nelson, który w 1805r., niedaleko południowych
brzegów Hiszpanii obok przylądka Trafalgar, zadał ciężką klęskę flocie francusko-hiszpańskiej, sam jednak został śmiertelnie ranny. Jest
tu też pochowany gen. Willington. Na pewno wiesz z lekcji historii, że
w 1815r. wraz z pruskim marszałkiem Blucherem zadał pod Waterloo
ostateczny cios dumnemu Napoleonowi.
Ale chciałbym zwrócić twoją uwagę na coś innego. Będąc w Londynie, powinieneś koniecznie odwiedzić katedrę Św. Pawła aby zobaczyć tam obraz angielskiego malarza Williama Hunta (1827–1910)
pt.: „The Light of the World”, tzn. „Światłość świata”. Jest to dzieło,
które na zwiedzających robi ogromne wrażenie. Na obrazie tym panuje ciemność. Jedna z postaci, pełna godności i łagodności, przedstawia Syna Bożego w cierniowej koronie. W lewej ręce trzyma On
jasne światło, które przenika panującą ciemność. Drugą ręką puka do
drzwi, nasłuchując. Wokoło pną się dzikie zarośla. W drzwiach tkwią
zardzewiałe gwoździe i ostre drzazgi. Jednak nie ma w nich klamki.
Czyżby malarz o niej zapomniał? Dlaczego te drzwi zostały przedstawione w tak odstraszający sposób? Wydaje się, że nie zostaną nigdy
otwarte! Poniżej umieszczony został wiersz ze Słowa Bożego, który
pomaga zrozumieć wymowę tego obrazu:
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy
drzwi, wstąpię do niego... (Obj. 3,20).
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Czy drzwi, o których mówi przytoczony fragment Pisma, i drzwi
na obrazie przedstawiają ludzkie serce? Z pewnością tak! Malarz próbował przedstawić stan serca człowieka, pełnego ciemności, nieczystości, serca nieprzychylnego i niesympatycznego. Jak beznadziejne
byłoby nasze położenie, gdyby Pan Jezus Chrystus, będący światłością świata (Jan 8,12) nie pukał w coś tak odstraszającego, nie czekał,
aż ktoś usłyszy jego pukanie i otworzy „drzwi serca”, aby mogła tam
wejść światłość, życie i radość! Teraz rozumiesz, dlaczego w drzwiach
nie ma klamki zewnętrznej? Malarz chciał zwrócić uwagę na to, że
„drzwi serca” mogą być otwierane tylko od środka. Bóg nie chce tam
wejść przemocą. On tylko puka cicho lub głośno. Ty sam możesz
jemu otworzyć! Czy słyszałeś już jego pukanie? Daj więc odpowiedź
i otwórz bez wahania! Nie wiesz, czy przypadkiem nie stoi dziś u drzwi
twojego serca po raz ostatni!

bądź zawsze gotowy!
Southampton, 19 grudnia 1963r. Przy wyciu syren płynie grecki
luksusowy statek „Lakonia” w świąteczną podróż na wyspy Madera.
Chustki powiewają na pożegnanie... brzeg się oddala.
Wszyscy pasażerowie są weseli, ponieważ jadą w piękną podróż.
W prospektach angielskiego biura podróży napisano: „To urlop
pozbawiony wszelkiego ryzyka. To urlop, który często będziecie
wspominać”. Pozbawiony wszelkiego ryzyka? No przecież, jak by nie
było, „Lakonia” ma wszelkie automatyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe, przecież ma więcej łodzi ratunkowych niż pasażerów na
pokładzie, pomimo że wszystkie kabiny są zajęte. Urlop, o którym
będzie się opowiadać przez resztę życia? To prawda, szczególnie dla
tych, którzy przeżyją. Bo prawie 160 pasażerów statku „Lakonia”
dzień przed Wigilią na pełnym morzu straci swoje życie z powodu
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strasznego pożaru, pomimo automatycznego zabezpieczenia pożarowego. Ale jak mógł powstać ten pożar? Z niewyjaśnionych przyczyn?
Bruksela, 25 lipca 1966r. Pościel czysta, przebrana, kwiaty na
stole, przygotowane dobre jedzenie. W stolicy Belgii wiele rodzin
oczekuje powrotu swoich dzieci z pięknej, wakacyjnej podróży. Dzisiaj ma ich przywieźć do Brukseli autobus z Austrii, wszyscy czekają.
Jest coraz później. Wszyscy czekają dalej. Potem podają wiadomości:
Wypadek. Wkrótce wiadomość ta zostanie potwierdzona. Potem jest
to już pewność. Wypadek na autostradzie obok Limburga. Ranni? –
tak. Zabici? – możliwe. Zabici??? – tak. – Ilu? – wzruszenie ramion
oczekujących rodziców, potem straszna prawda. Z 43 pasażerów tego
nowoczesnego, wycieczkowego autobusu, tylko 10 zostało przy życiu,
33 zabitych, w tym 28 dzieci i młodzieży.
Londyn, 3 października 1952r. Na dworcu podmiejskim Harrow stoi poranny pociąg, przepełniony ludźmi. Zbliża się czas odjazdu. Nagle z wielką szybkością wjeżdża pociąg pośpieszny ze Szkocji
prosto na ten odjeżdżający pociąg. Jak pudełka zapałek wsuwają się
wagony jeden do drugiego. Sekundę później trzeci pociąg pośpieszny
z Londynu z pełną szybkością wjeżdża na resztki porozrzucanych po
szynach wagonów i ciał ludzkich. Ponad 100 osób, które były w drodze do pracy, już tam nigdy nie dojedzie.
Ale po co podaję te wiadomości? Czy oznacza to, że masz już
nigdy nie jeździć pociągiem albo autobusem, lub też płynąć statkiem
czy lecieć samolotem? Gdy myślimy o tych tysiącach zabitych, którzy
giną rokrocznie w każdym kraju, można by i tak sądzić. Ale gdzie jest
bezpieczniej? Nigdzie – wypadki, choroby mogą cię spotkać i w domu,
mogą dosięgnąć starych i młodych. Mam zdjęcie, przedstawiające mnie
i moich czterech przyjaciół przed maturą. Pięciu młodych, zdrowych
i pełnych optymizmu chłopców. Jeden zginął w wypadku samochodowym, a drugi zmarł z powodu ciężkiej choroby. I właśnie on, ten sportowiec i najmocniejszy z nas, musiał ulec tak ciężkiej chorobie.
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W pierwszej klasie ten urwis z jasnymi włosami, prawdziwy
pędziwiatr, skakał przez stoły, ławki, gdy nikt go nie widział. A że był
przy tym tak uczciwy i prawdomówny, stał się bardzo bliski memu
sercu. Czy ktoś by uwierzył, że właśnie on odejdzie z tego świata?
Nawet kiedy siedziałem w szpitalu przy jego łóżku, a on patrzył na
mnie, nie przeczuwał tego, o czym ja już wiedziałem. Lekarze zwątpili, miał 15 lat. Niedługo potem staliśmy nad otwartym grobem. Jego
zegar stanął. I wszystkie zegary kiedyś staną, dla jednego wcześniej,
dla drugiego później.
Po wstrząsającej katastrofie w Londynie widziałem zdjęcia w gazetach, na jednym z nich był widoczny zegar. Był to zegar na peronie,
gdzie stał rozbity pociąg. Wskazówki wskazywały godzinę 8.19, był to
dokładnie moment zderzenia pociągów. Obok zegara widniała jeszcze
jedna rzecz, warta uwagi, mianowicie wisiał tam plakat ze słowami:
Przygotuj się na spotkanie twojego Boga! (Am. 4,12).

Jak mało było tych, którzy czytali ten plakat, a jeszcze mniej
takich, którzy o tym myśleli! Ale nagle te słowa przemówiły i wielu
musiało się w tym momencie spotkać z Bogiem. Ich zegar życia się
zatrzymał. Obyś ty obok tych słów nie przeszedł obojętnie! Były one
skierowane do ludu izraelskiego. Ale słowa te jeszcze dziś przemawiają do każdego, kto chce ich słuchać. Wcześniej albo później dla każdego przyjdzie godzina, w której musi się spotkać z Bogiem. Czy jesteś
gotowy i czy masz schronienie w Jezusie Chrystusie?
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wiele rzeczy
Wielki grecki filozof Sokrates (469–399 p.n.e.) znajdował się
kiedyś w gronie swych uczniów w Pireusie. Oglądał z nimi ogromne
ilości różnorodnych towarów, które przywoziły statki. Towary te były
później rozładowywane i transportowane dalej, a w końcu docierały
do miasta, aby zaspokoić potrzeby wymagających mieszczan. Kiedy przypatrywali się dłuższą chwilę ruchliwemu, portowemu życiu,
Sokrates, pogładziwszy swoją długą brodę, rzekł do uczniów: „Jak
wiele różnych rzeczy, których ja nie potrzebuję, znajduje się na tym
naszym kolorowym świecie!”.
Wypowiedź Sokratesa jest bardzo ciekawa, a zarazem zawiera
w sobie wielką mądrość. Gdyby zdanie to zostało wypowiedziane
w obecnym czasie, to jego wartość byłaby oszacowana jeszcze wyżej,
gdyż dzisiaj, 2500 lat później, wykaz dóbr materialnych i rzeczy użytkowych jest nieporównywalnie bogatszy niż w czasach starożytnej
Grecji. Większość ludzi pragnie posiąść wiele dóbr. Ich życiowym
dążeniem stało się posiadanie wielkiego majątku. Po latach głodu
i niedostatku przechodzą przez ludzkość różnorodne „mody” czy
„trendy”. Wielu chce jeść dostatnio, wytwornie się ubierać. Innych
uniosła fala luksusów, chęć posiadania pięknego samochodu i mieszkania czy chęć podróżowania. Wydaje się, że wielu ludzi rozmyślając
o swoich potrzebach, popełnia fatalny błąd. O tym, czego rzeczywiście potrzebują, o Panu Jezusie, nie myślą w ogóle, świadomie schodząc mu z drogi.
Proszę, nie czyń podobnie! Jeżeli twoja łódź życia pokonała
wszystkie pędzące fale i tęsknisz za rozkoszami luksusów, to możesz
przeżyć żałosne w skutkach rozbicie twojego okrętu. Na pewno nie
zaznasz też trwałego szczęścia. Prawdziwym szczęściem bowiem jest
jedynie to, co daje Pan Jezus! On powinien być kapitanem i sternikiem twojego życia. On woła do ciebie przyjaźnie:
26

...troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; niewiele ci zaś potrzeba,
tylko jednego (Łuk. 10,41)
Przyjdź i naśladuj mnie (Mat. 19,21).

niebezpieczny sen
Przed wielu laty wydarzył się na wodospadzie Niagara niezwykle tragiczny wypadek. Młody człowiek, o którym tu będzie mowa,
był przewodnikiem i większość swego czasu spędzał w łodzi. Pewnego dnia napływ turystów był słaby i młodzieniec miał niewiele
pracy. Zakotwiczył więc swoją łódź powyżej wodospadu i ułożył się
na niej wygodnie, by odpocząć. Miarowe kołysanie łodzi na ciągle
zmieniających się falach sprawiło, że młody człowiek zapadł w końcu
w głęboki sen. Był spokojny, gdyż wydawało mu się, że łódź jest bezpieczna i dobrze umocowana. Jednakże pod wpływem silnego prądu
i ciągłego ruchu odwiązała się linka i łódź, wraz ze śpiącym w niej
człowiekiem, została porwana i uniesiona w dół rzeki. Stojący na
brzegu ludzie, którzy to zauważyli, zdawali sobie sprawę, w jak strasznym niebezpieczeństwie znalazł się młodzieniec. Wołaniem i krzykiem usiłowali obudzić śpiącego. W pewnym momencie łódź rzucona
została na wystającą z wody dość dużą skałę. Ludzie widząc, że łódź
zatrzymała się, podwoili swoje wysiłki, aby obudzić przewodnika.
Wytężając głos, krzyczeli rozpaczliwie: „Uchwyć się skały, uchwyć
się skały!” Człowiek w łodzi spał jednak spokojnie dalej, całkowicie
nieświadomy swego położenia. Po chwili fale oderwały łódź od skały
i z błyskawiczną szybkością uniosły ją wprost na wodospad. Dopiero
straszliwy grzmot spadających w przepaść wód obudził nieszczęsnego
chłopca, ale już tylko po to, aby zobaczył swój tragiczny koniec. Cóż
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za rozpaczliwe położenie – spać w łodzi i nieświadomie być niesionym wprost w otchłań śmierci!
Przejmuje nas dreszcz, gdy sobie to uświadomimy. Ale najtragiczniejsze w tej historii jest to, że w podobnym położeniu znajduje
się obecnie niezliczona rzesza ludzi. Nie troszcząc się zupełnie o to,
w jakim kierunku niesie ich fala życia, pozwalają się wieść wprost
w przepaść wiecznej zguby i śmierci.
Co jest powodem tej nieświadomości i beztroski? Jest nim letarg
grzechu, w którym pogrążona jest większość ludzi. Zdradliwe sidła
żądz cielesnych i pokus świata, fałszywe hasła i dążenia, nadmierna
ufność pokładana we własnym rozumie i własnych normach etycznych, przekonanie o swej moralności, może nawet wygodny dla siebie
rodzaj wiary – oto przyczyny niebezpiecznego snu, w jakim się znajduje większość ludzi. Jakie to smutne i tragiczne!
Obudź się, który śpisz (Efez. 5,14) – te słowa Pisma Świętego pragną i tobą dziś wstrząsnąć, wyrwać z niebezpiecznego letargu. Jeszcze
dziś, w tej godzinie możesz uchwycić się ratującej dłoni Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Uchwyć się tej dłoni, ona pragnie cię
wyrwać z niebezpiecznych odmętów i postawić na skale. Ta ratująca
ręka za ciebie dała się przybić do krzyża na Golgocie i ona ma moc
wyrwać cię i zbawić.
Nie przechodź koło niej obojętnie. Może to twoja ostatnia szansa
w życiu. Przed ludzkością otwiera się przepaść. Może już tylko chwile,
kroki dzielą nas od niej. Krzyż Jezusa jest pomostem nad przepaścią.
Możesz po nim przejść w światłość wiecznego życia.
Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony (Dz. Ap.16,31).
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to będzie mówione!
...i to wszystko będzie mówione! Twierdzę, że na całym świecie
nie ma takiego miejsca, gdzie by więcej mówiono niż w Hyde Parku, w tych wielkich płucach Londynu. W centrum tego olbrzymiego
miasta, z jego milionami mieszkańców, rozpościera się ów park na
obszarze 140 hektarów. Można się w nim zgubić. Ale to może zdarzyć
się tylko cudzoziemcowi, bo Londyńczyk zna ten park bardzo dobrze.
Kiedy chce uciec od zgiełku wielkiego miasta, jego droga prowadzi
do Hyde Parku. Tu oddycha się jeszcze świeżym powietrzem, a nie
spalinami. Hałas motorów tu nie dociera i można na dużych, zadbanych łąkach nacieszyć się szumem drzew. Kto chce uprawiać sport dla
kondycji, ma taką możliwość. Łowienie ryb, jazda konna – wszystko
jest na twoje życzenie i możliwości twego portfela. Natomiast dla tego,
który nie ma zbyt dużo szylingów, Hyde Park ma coś, co nic nie kosztuje. W Hyde Parku każdy ma prawo publicznie otworzyć swoje usta
i mówić to, co uznaje za dobre. Wyobraź sobie, że można tam dowiedzieć się wszystkiego!
Pozwól mi więc w jedno piękne sobotnie popołudnie zabrać cię
z sobą na spacer po Hyde Parku. Gdy wchodzimy przez główne wejście przy „Marble truch”, widzimy tysiące leżaków, które londyńczycy
wypożyczają za parę pensów. Idziemy dalej, tam gdzie rosną pierwsze
drzewa i krzaki, widzimy już grupy ludzi, stoją przy szerokich alejach.
Pośrodku takiej grupy, na skrzyni albo drabince, przemawia mówca.
A na końcu, na „speakers corner”, najbardziej uczęszczanym rogu
w tym parku, jest tak dużo mówców, że jednym uchem możesz słyszeć
konserwatystę, a drugim komunistę. Znajdziesz tu przedstawicieli
różnych partii i organizacji: Żydów, katolików, „Apostołów Zdrowia”,
do tego mnóstwo prywatnych mówców i reformatorów, którzy chcą
na swój sposób świat uczynić lepszym.
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Typy i charaktery pojedynczych mówców są tak różne jak dzień
i noc. Tu inteligent we fraku z muszką, tam nie ogolony typ z czapką
przekrzywioną na ucho. Tu mówi młody, chudy Żyd, który ma już
porządną brodę, obok niego, ogolony tęgi zakonnik z niewiarygodnie
grubymi okularami na nosie. Nie są wcale tacy spokojni, jak wyglądają, mogą też być bardzo głośni i złośliwi, kiedy chce się ich sfotografować. Także przedstawiciele różnych kolorów i odcieni skóry ćwiczą się
w sztuce mówienia, bo tam, gdzie bije serce dawnego imperium świata, można zobaczyć wszystkie kolory skóry. Tu na przykład występuje
elegancko ubrany czarnoskóry mężczyzna, z całym zapałem opowiada o ciemiężonych braciach z Południowej Afryki.
Naprzeciw ateista ze słowami nienawiści mówi o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Twierdzi, że Jezus nie żyje i nigdy nie powstał
z martwych, mimo iż ja i niezliczona liczba innych możemy poświadczyć, że Jezus, żywy Syn Boży, jest Panem naszego życia. Nasuwa się
wówczas pytanie – dlaczego ateista całą swoją nienawiść skierował
przeciwko Temu, o którym mówi, że On nie żyje. Nieżyjących przecież nie obdarza się nienawiścią, zostawia się ich w spokoju. Tak, słowa pochodzące z ust owego nadętego mówcy są bardzo złe i chociaż
brzmi to tak dziwnie, są tylko wskazaniem na tego żyjącego. Ten, który mieszka w Niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga (Ps. 2,4).
Zmartwychwstały jest obecny też w Hyde Parku. I tu, w sercu tej
metropolii, Ten, którego królestwo nie jest z tego świata, ma swoich
posłańców. O, tam stoi mała grupa chłopców i dziewcząt, którzy śpiewają pieśni wiary. A potem dają radosne świadectwo o swym Panu
i Mistrzu.
Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie Imieniu Jego
świętemu (Ps. 103,1).

„Obyś i ty zechciał przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela! Twoje życie też byłoby szczęśliwe i piękne”– przemawia, młody,
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sympatyczny człowiek. Mówi to tak sugestywnie, tak przekonywająco,
a na zakończenie znowu rozbrzmiewa radosna pieśń.
Dziwny Hyde Park. A ile ty już mogłeś słyszeć słów? Ilu słów już
nawet nie pamiętasz? Ale słowa żywota wiecznego z ust odważnego
świadka nie tracą swojej ważności nawet w Hyde Parku.

fałszerstwa!
W pewnym włoskim mieście zmarł znany znawca sztuki. Właśnie jesteśmy na licytacji zbiorów, które pozostawił – szkiców Pawła
Gavarini, słynnego francuskiego grafika. Wtem do sali, gdzie odbywa
się licytacja, wchodzi pewien nieznajomy i każe pokazać sobie dzieła.
„To są falsyfikaty!” – oświadcza. Prowadzący okazuje oburzenie
mówiąc, że te dzieła są przez artystę własnoręcznie podpisane. Jednak
obcy obstaje przy swoim stwierdzeniu.
„Ale one pochodzą przecież ze spadku znanego zbieracza Arivano” – powiedział licytator.
„I co z tego” – odpowiada obcy zdenerwowanym głosem.
Wszyscy otaczają z zaciekawieniem obu sprzeczających się.
„Ale zmarły był osobiście przyjacielem Gavariniego” – rzekł
licytator.
„To kłamstwo! To niemożliwe!” – brzmi ostateczna odpowiedź
obcego.
Licytator pieni się ze złości i krzyczy: „Jak pan może coś tak niesłychanego opowiadać!”
„Ponieważ” – odpowiedział spokojnie nieznajomy – „ja jestem
Gavarini”.
Zebrani na licytacji ludzie zaczęli głośno krzyczeć: „Wyrzucić
precz tego kłamcę, tego oszusta!”. Licytator myśląc, że ma do czynienia z umysłowo chorym, każe go natychmiast wyprowadzić. Licytacja
toczy się dalej, a ceny za oferowane dzieła idą w górę...
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To wydarzenie miało miejsce dawno temu, a tym obcym był
naprawdę Paweł Gavarini. Ponieważ nie chciał on być przez swoich
wielbicieli źle potraktowany, nic mu nie pozostało jak tylko milczeć.
Przytoczyć można tutaj małą anegdotę Picassa, wielkiego malarza. Pewnego razu zapytano go, który z malarzy odznaczał się, jego
zdaniem, największym talentem. Uśmiechnięty mistrz odpowiedział:
„Piotr Paweł Rubens, on w swoim życiu namalował 600 obrazów,
z których jeszcze dzisiaj istnieje 2700”. Łatwo można zrozumieć, co
Picasso w tej znaczącej odpowiedzi chciał powiedzieć. Nie ma prawie dziedziny, w której istniałoby tyle falsyfikatów co w malarstwie.
Często dzieła znanych malarzy, które osiągają astronomiczne ceny, są
w istocie falsyfikatami, sporządzonymi dawno temu przez fałszerzy,
uzyskujących za nie duże pieniądze. Trudno jest bowiem odróżnić
fałszywego Rembrandta od prawdziwego, gdyż fałszerze są bardzo
sprytni i pracują według recepty starych mistrzów. Bardzo często
znają oni tajemnice ich pracowni równie dobrze, jak sami artyści.
Sporządzają farby według dawnych receptur, wiedzą też, jak zdobyć
stare płótno i posiadają umiejętności i techniczne zaplecze, aby nowo
namalowany obraz w parę godzin przerobić tak, że wygląda, jakby
pochodził sprzed 300 lat.
Trzeba mieć bardzo wysokie kwalifikacje, żeby taki falsyfikat rozpoznać. Czasami jednak przy pomocy zwyczajnych metod można
wykryć fałszerza. Znane są przypadki, że odcisk palca fałszerza albo
przyklejony włos pędzla, którego stary mistrz nie mógł używać sprawiły, iż całe kłamstwo zostało wykryte. Znamy obraz, rzekomo namalowany przez Franciszka Halsa, który został rozpoznany przy pomocy
promieni Roentgena jako fałszywy. W drzewie pod starą farbą, znaleziono jeden współczesny gwóźdź.
Dzisiaj fotografia, promienie ultrafioletowe, podczerwone i promienie Roentgena pomagają odróżnić obrazy prawdziwe od fałszywych.
Ale mimo to, liczba fałszerzy rośnie nadal, nawet fachowcy mają
problemy z rozróżnieniem oryginałów.
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Przed laty w Stuttgarcie stanęli przed sądem fałszerze, którzy prawie za milion marek sprytnie sprzedali 54 kopie niemieckiego malarza jako oryginały. Bardzo przykre było to, że kilku ekspertów zostało
wprowadzonych w błąd i ostatecznie własnoręcznie podpisało świadectwa oryginalności.
Im bardziej znane jest nazwisko artysty, tym bardziej jego obrazy
są pożądane. Ale też tym więcej wątpliwości wzbudza pytanie – prawdziwy czy fałszywy? Wielki, holenderski malarz, van Dyck, namalował
w swoim życiu nie więcej niż 70 obrazów. Gdyby jednak zgromadzić
wszystkie obrazy, które mu się przypisuje, to byłoby ich około 2000.
Stanowiłby on znacznie lepszy od Rubensa obiekt anegdoty opowiedzianej przez Picassa. Tak samo jest z grafiką i drzeworytami Dürera,
prawdopodobnie w obiegu znajduje się nie mniej niż 500 000 fałszywych egzemplarzy.
Czy wiesz, że w dziedzinie religii też są fałszerze? Są to ci, którzy postępują tak, „jak gdyby” sami zasłużyli sobie na niebo. Jak gdyby Bóg miał się cieszyć, że jeszcze są tacy jak oni. Ale słuchaj Syna
Bożego:
Nie każdy kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa
Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie (Mat. 7,21).

Można więc mówić: „Panie, Panie”, a jednak być fałszerzem.
Ale co jest wolą Ojca w niebie? To, abyś uczynił krok w przeobrażeniu od fałszu i kłamstwa do prawdy, i powiedział – chcę nareszcie
odłożyć całą zaciemnioną politykę mojego życia. Ja muszę być tym,
którym sam jestem. Marcin Luter kiedyś powiedział: „Zgubiony
i potępiony człowiek; zewnętrznie nawet porządny, w zawodzie pilny, w rodzinie wzorowy – nie trzeba temu przeczyć – przed Bogiem
pozostaje tym, który tylko musi powiedzieć: „Panie, przed Tobą
jestem biednym żebrakiem, nie mam nic, co mógłbym Ci przynieść,
wszystkim Panie, jesteś Ty!”.
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Oto cud nawrócenia, ten cud narodzenia na nowo, przyjścia do
poznania wiary – kiedy uświadomię sobie świętość Bożą w świetle
Jego Słowa i pociągnie mnie ona do ukrzyżowanego, wtedy poznam
godnego chwały Syna Bożego. Ten człowiek na krzyżu nie jest zwykłym założycielem jakiejś religii, nie jest reformatorem społecznym.
Nie jest to żaden męczennik, który zmarł za swoje ideały, Chrystus nie
jest też wierzchołkiem ludzkiej piramidy. Jest to mój Zbawca, dzięki
któremu mogę żyć wiecznie w niebie.

jeden skuteczny list
Pewna dziewczyna znalazła się w przestępczym świecie miasta
Chicago. Najpierw wszystko wydawało się jej bardzo interesujące.
Później jednak popadła w nędzę. Goniła z przyjaciółmi za rozrywkami, lecz głęboko w sercu swym odczuwała tęsknotę za matką, która
wiodła gdzieś swoje życie. Matka czekała na jej powrót przez wiele lat,
chętnie sama sprowadziłaby ją do siebie, chętnie poszukałaby jej, lecz
gdzie? Miłość jednak znajduje radę. Napisze list, lecz dokąd? Adres
pobytu jej córki nie jest znany nawet policji kryminalnej.
Zrobiła wiele fotografii swej postarzałej ze zmartwienia twarzy,
każdą przykleiła na papier, a poniżej fotografii napisała: „Wróć do
domu! Matka czeka na ciebie!” Z tak przygotowaną informacją udaje
się do chicagowskich restauracji i spelunek, prosząc o zgodę na ich
wywieszenie.
„Wróć do domu! Matka czeka na ciebie!”. Czy to pomoże? Czy jej
córka będzie to czytać? Czy posłucha wezwania?
Na dworze jest ciemno. W tanim barze licha kapela gra oklepane melodie. Jakaś młoda dziewczyna, z pustką w duszy, przesuwa
się przez piekło grzechu. Nagle staje, jak gdyby uderzona piorunem.
Tam, na ścianie wisi wizerunek jakiejś starej kobiety... podchodzi bli34

żej i czyta napisane obok słowa. Z jej serca wyrywa się przerażający
krzyk: „Matko!”
Parę godzin później jest bezpieczna w domu. Jedynie sześć słów,
to niewiele. Jednak w tych sześciu słowach znajduje się cała zawartość
listu, który Bóg kieruje do Ciebie. Wróć do domu! Ten, który i ciebie
miłuje – czeka na Ciebie! On chce Ci dać pokój, radość i szczęście
(Mat. 11,28). Słowo Boże jest listem do Ciebie. Wróć do Niego, nigdy
tego nie pożałujesz.

człowieku, nie irytuj się
Wynalazca tej znanej gry musiał być dobrym znawcą ludzkiej
natury. Wiedział, jak łatwo ludzi irytują małe problemy, z którymi
żyją i codziennie się spotykają. Słusznie czy też niesłusznie.
Biblia mówi nam o fatalnym zgorszeniu, które może zaistnieć,
gdy człowiek gorszy się nawet Jezusem Chrystusem. A ci, którzy to
czynią, są naprawdę pożałowania godni. Jest prawie niemożliwe, żeby
tacy ludzie byli szczęśliwi. Jezus Chrystus bowiem mówi:
A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy (Mat. 11,6).

Jak to jest możliwe, że możemy się Nim gorszyć? Czy nie mieszkamy w chrześcijańskim świecie? Tak. Czy nie trzymamy się mocno
chrześcijańskiej formy? Tak, to też. Ale Jezus Chrystus chce dużo więcej. On nie chce tylko chrześcijańskiego poloru, pozornej, pobożnej
fasady. Czego chce? Chce ciebie! Twojego serca!
Dlatego oddał swoje bezgrzeszne życie na krzyżu, na Golgocie,
żebyś ty za swoje winy mógł znaleźć przebaczenie i przy Jego boku
rozpocząć nowe, wolne i szczęśliwe życie. Trudno zrozumieć, dlaczego wielu ludzi uwikłanych w grzechu nie chce, po prostu nie chce
przyjąć Pana Jezusa. Grzech, który obiecuje pozorną radość jest im
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milszy. Wprawdzie świeci nad nimi Boże światło, ale zamykają się
przed nim, gdyż bardziej umiłowali ciemność i uczynki ich są złe (Jan
3,19). Postępują mniej więcej tak, jak niektórzy ludzie wówczas, gdy
założono im po raz pierwszy światło elektryczne i pierwsze żarówki.
Ludzie ci potłukli te jasne lampy, bo oświetlały im cały brud i bałagan.
Gorszyło ich światło, jak tych, którzy gorszą się Jezusem Chrystusem.
Boże, jasne światło gorszy.
Dla innych, często wysoko postawionych ludzi krzyż Golgoty
jest bardzo wielkim zgorszeniem. Ukrzyżowany Zbawiciel? Za moje
winy? Nie będę indywidualistą, żadnego uniżenia! Ukrzyżowanego
Syna Bożego nie potrzebuję! Podobnie myśli i mówi wielu ludzi.
Mówią dalej: Wiecie, kim jestem? Jestem komunistą. Jestem za
wolnością i człowieczeństwem. Ja nikomu nic nie robię. Ja jestem każdemu pomocny. Ja czynię dobrze i nie boję się nikogo. Jeszcze nigdy
nie było tylu „wspaniałych” ludzi jak dziś, ludzi, którzy otwarcie mówią
i myślą, że nie potrzebują żadnego Zbawiciela i sami sobie pomogą.
Ale wszyscy oni zapominają o tym, iż jedynym, który wyciągnął się
z bagna własnym warkoczem był Münchhausen, ale on był kłamcą.
Badaj siebie, czy i ty nie gorszysz się Jezusem Chrystusem. Gdyby tak było, to szczerze cię o jedno proszę – zechciej zrozumieć, że
zasadniczym złem, które do tego prowadzi, są twoje grzechy. Światłość i ciemność nie pasują do siebie. Tu leży korzeń tego zgorszenia.
Jeden, Jedyny Zbawiciel chce ci darować WSZYSTKO.
O, łasko, która wymazujesz
przez krew Jezusa każdy grzech,
ogłaszać wszędzie nakazujesz
o odpuszczeniu przestępstw wszech.
Zbawienie, pokój dając wraz,
to jest cudowny łaski czas!
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panika na stadionie
Lima, niedziela 24.05.1964 rok. Stolica Peru przeżywa wielki dzień. Kibice sportowi krzycząc, podążają ulicami miasta. Wielu
z nich jechało tu przez całą noc, a niektórzy nawet całymi dniami.
Dzisiaj odbędzie się spotkanie piłkarskie rozstrzygające o tym, kto
pojedzie na olimpiadę do Tokio – drużyna Peru czy Argentyny. Wielu kibicom przyjazd do Limy sprawił zawód. Tygodniami oszczędzali
pieniądze na podróż i bilet wstępu. Ale niestety, 50 tysięcy biletów już
rozsprzedano. A kiedy o godzinie 15.00 rozległ się gwizdek sędziego, tysiące rozczarowanych kibiców sportu tłoczyło się poza bramami
stadionu.
Na stadionie wszyscy trwali w radosnym oczekiwaniu. W jednym
z sektorów słychać niesamowity krzyk. Niewielka grupa argentyńskich „zadymiarzy” chóralnym śpiewem dopinguje swoją drużynę.
Nieprzebrane tłumy peruwiańskiej publiczności pokazują, że potrafią
to robić lepiej. Argentyńska jedenastka gra płynnie i pewnie, można
by powiedzieć – prawie elegancko.
Peruwiańczycy prezentują również wysoką formę i walczą z pełnym poświęceniem. Jest to szybki, fascynujący i pełen napięcia mecz.
Pierwsza połowa kończy się wynikiem bezbramkowym. Teraz, po
zmianie stron, podniecenie rozgorączkowanych mas rośnie jeszcze
bardziej. Nieopisane szaleństwo zapanowało wśród argentyńskich
widzów, gdy lider ich drużyny nieoczekiwanie zdobył bramkę dla
Argentyny. Była to najlepsza nagroda za trudy, które musieli pokonać, aby tu przybyć. Jednak Peruwiańczycy nie poddają się. Walczą
do upadłego. I nagle, na 10 minut przed końcem, słychać ogromny
krzyk: „gol, gol!” Wśród peruwiańskich kibiców zapanowała bezgraniczna radość.
Ale cóż to się dzieje? Między sędziami a zawodnikami powstała
ostra dyskusja. Sędzia główny, Urugwajczyk, Eduardo Pazos, nie uznał
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bramki! Stwierdził, że krótko przed golem był gwizdek, gdyż argentyński piłkarz był faulowany. Decyzja ta wywołała na widowni rozczarowanie, a następnie złość. Na stadionie zagotowało się jak w kotle. Na
płytę boiska poleciały pierwsze butelki. Sędzia główny, bezsilny wobec
narastającego niepokoju, gwizdkiem oznajmił koniec spotkania.
W następstwie tego oburzenie wzrosło jeszcze bardziej. Całe
szczęście, że boisko było odgrodzone płotem wys. 2,5 m., zakończonym drutem kolczastym, który skutecznie powstrzymywał rozjuszonych kibiców.
Na stadionie była także policja, mogąca w ostateczności zareagować. Komendant policji w Limie już wcześniej ustawił swoich ludzi
dookoła płyty boiska i uzbroił ich w stalowe hełmy, pistolety naładowane gumowymi nabojami i gaz łzawiący. Fanatycy sportu na całym
świecie często wpadają w szał, szybko tracąc wszelkie hamulce. Również i tutaj policja musiała wkroczyć do akcji.
Nagle dwóch śmiałków podjęło próbę przedostania się przez płot
i zaatakowało sędziego. Policja próbowała odciąć im drogę i zabrać
ich stamtąd. Użyto gumowych naboi i usunięto chuliganów z boiska.
Lecz już następna grupa nastolatków zaczęła szturmować płot. Policjanci próbowali powstrzymać kolejny atak, ale stawało się to coraz
trudniejsze. W mgnieniu oka wzburzeni kibice zaczęli niszczyć ogrodzenie i oderwanymi kawałkami żelaza rzucać na boisko. Na szczęście sędzia i zawodnicy znajdowali się już w bezpiecznym miejscu, ale
gniew wzmagał się coraz bardziej. Jedni niszczyli ławki na trybunach,
inni zaczęli rozwalać murowane elementy i rzucać kawałkami cegieł
w policję. Aby uniknąć rozlewu krwi, należało nie dopuścić do dalszej
walki z rozwścieczonymi fanatykami sportu. Policja postanowiła użyć
gazu łzawiącego. Tysiące ludzi zaczęło się dusić, kaszleć i trzeć oczy.
Zaatakowani gazem kibice nic nie widzieli. Niezliczona masa ludzi
trzymała się jednak razem.
Wtem przeleciała przez tłum, jak iskra, jedna myśl. Nagle wszyscy podjęli wspólną decyzję – wyjść stąd, uciekać. Natychmiast tłumy
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zaczęły przeć ku wyjściu, w dół, do tunelu czterometrowej szerokości,
który mieścił się pod trybunami. Każdy chciał ratować swoje życie,
swobodnie odetchnąć i wyjść „na wolność”. W powstałym tłoku wielu
powalono i stratowano na śmierć.
Największy dramat miał jednak dopiero nastąpić. Ciężkie żelazne
wrota, które znajdowały się na końcu tunelu były zamknięte. Strażnicy krótko przed zakończeniem meczu opuścili swoje stanowiska, gdyż
chcieli zobaczyć ostatnie minuty spotkania i później już nie mogli
przedostać się z powrotem. Fala za falą na wpół obłąkanych ludzi
nacierała na zamkniętą bramę. Krzyki zwątpienia i rozpaczy pozostały bez odzewu. Wielu zaduszono, zmiażdżono albo stratowano. W tej
wielkiej katastrofie, którą odnotowano w historii sportu, zginęło 300
osób, a liczba rannych była ogromna. Zamknięte drzwi zablokowały
tym ludziom drogę do życia, drogę do wolności.
Również w Słowie Bożym jest mowa o zamkniętych drzwiach.
Czytamy w nim o pewnym mężu imieniem Noe, który ostrzegał ludzi
przed nadchodzącym sądem Bożym i nawoływał do pokuty. W odpowiedzi spotkały go śmiech i szyderstwa, uznano go za obłąkanego.
Któż bowiem na suchym lądzie buduje statek przez dziesiątki lat? Później jednak zapowiedziana kara nadeszła, dotykając pewnych siebie
ludzi. Wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i nocy. I zamknął
Pan za nim drzwi (1 Moj. 7,16). Noe wraz z rodziną byli uratowani
i bezpiecznie schronieni, natomiast wszyscy inni zginęli. Początkowo
głos nawołujący do pokuty i wskazujący ratunek był skierowany do
wszystkich. Później jednak, przed tłumami zobojętniałych i ociągających się naśmiewców, zamknięto jedyne drzwi wiodące do ocalenia. Czas łaski skończył się bezpowrotnie. Sam Pan nawoływał przez
Noego do pokuty i nawrócenia. Ale teraz nastał czas sądu. Ten, który
wcześniej wyciągał zbawczą dłoń, stał się dla tych, którzy go nie słuchali, Sędzią.
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Historia o zamkniętych drzwiach tchnie świętą powagą. Także i teraz nikt z ludzi nie wie, kiedy drzwi łaski zostaną na zawsze
zamknięte. Pan Jezus jeszcze woła:
Ja jestem drzwiami (Jana 10,9).

On jedynie jest drogą, która prowadzi do wiecznego życia. Tylko
przez niego można przyjść do Ojca. Dlatego ostrzega dzisiaj wszystkich, którzy chcą go odrzucić. Może stać się tak, jak z niemądrymi
pannami, które przyszły za późno i, podobnie jak w wyżej opisanym
zdarzeniu – zamknięto drzwi (Mat. 25,10). Pomimo pukania i wołania: Panie, Panie, otwórz nam! – nie uzyskały pomocy. Było bezpowrotnie za późno. Drzwi zostały na zawsze zamknięte. Usłyszały słowa
Pana: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was! Dlatego wejdź przez
te drzwi, dopóki są jeszcze otwarte!

co to jest dialektyka?
Pewnego razu przedstawiciele Stowarzyszenia Chłopów przyszli
do burmistrza z pytaniem: Obywatelu burmistrzu, co należy rozumieć przez słowo „dialektyka”? Burmistrz odpowiedział: Drodzy
obywatele, nie jest to takie łatwe do wyjaśnienia. Chcę wam jednak
przedstawić pewien przykład, który pomoże to zrozumieć. Tak więc,
wyobraźcie sobie, że przyszło do mnie dwóch chłopów. Jeden z nich
jest czysty, a drugi brudny. Ja zapraszam moich gości do kąpieli. Który
z nich skorzysta z mojej oferty?
– Ten brudny – odpowiedzieli słuchacze.
– Nie, ten czysty! – odrzekł burmistrz – gdyż jest on przyzwyczajony do mycia; ten drugi natomiast nie widzi w myciu żadnej wartości. Czyli, który z nich weźmie kąpiel?
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– Ten czysty – odpowiedzieli chłopi.
– Nie, ten brudny, gdyż jemu jest kąpiel potrzebna – odrzekł burmistrz – a więc, który będzie się mył?
– No, brudny! – zawołali chłopi.
– Nie, obydwaj! – kontynuował burmistrz – gdyż czysty jest przyzwyczajony do mycia, a brudnemu jest kąpiel bardzo potrzebna.
Czyli, który skorzysta z łazienki?
– Obydwaj – wycedzili chłopi.
– Nie, żaden z nich – powiedział burmistrz – gdyż brudny nie jest
przyzwyczajony do mycia, a czystemu kąpiel nie jest potrzebna.
– Tak, towarzyszu burmistrzu – zauważyli słuchający – tylko jak
mamy to wszystko zrozumieć? Za każdym razem mówi pan coś innego, a mianowicie to, co panu akurat odpowiada.
– Rozumiecie więc teraz, co to jest dialektyka – odpowiedział,
śmiejąc się burmistrz.
W tym zabawnym opowiadaniu zawarta jest pewna prawda. Czy
i ty nie jesteś podobnym dialektykiem? Wiesz dobrze, że popełniłeś
wiele złego. Głos twego sumienia mówi ci o tym jasno i wyraźnie.
Równocześnie jednak odzywa się w tobie inny głos, głos dialektyczny,
głos rzecznika złego. Słyszysz, jak ten głos bez przerwy i z wielkim
upodobaniem mówi do ciebie: – Nie bierz sobie tych spraw tak bardzo
do serca! Ja bym też inaczej nie postąpił! Jeden raz się nie liczy! Zwraca
się do ciebie z takimi lub bardzo podobnymi słowami. Wszystko, co
się wydarzyło, próbuje zniekształcić, odwrócić, przedstawić w zupełnie innym świetle. Jest to szatański głos, który bez przerwy sprzeciwia
się czuwającemu sumieniu.
Diabeł jest największym przeciwnikiem prawdy. Wszelkimi sposobami próbuje ją wypaczyć. Dosłowne tłumaczenie greckiego słowa
„diabeł” (diabolos) oznacza: przewracający, oczerniający. Każdego
dnia chce więc wszystko poprzewracać w twoim sumieniu. On stawia
wszelkie przeszkody, abyś nie czytał Biblii.
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Jedynie w Piśmie Świętym możesz znaleźć nie sfałszowaną miarę
dobra i zła.
Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hebr. 4,12).

To cudowne słowo chce cię przyprowadzić do Jezusa, Pana i Zbawiciela, oczekującego, abyś przyszedł do niego teraz, w tej chwili.
Wiedz, że owo „teraz” jest dla ciebie niezmiernie ważne. Być może
również w tej chwili słyszysz głos, który mówi: „Tylko powoli, masz
jeszcze czas”. Lecz pomyśl o tym, że nie ma nic ukrytego, co by nie
miało być ujawnione (Mat. 10,26) przed tym, którego oczy są jak płomień ognia (Obj. 19,12). Pan Jezus zaprasza cię jeszcze dzisiaj! Nie
odrzucaj go!

czy jesteś przygotowany?
Przed wielu laty, kilku studentów medycyny stało w prosektorium uniwersyteckiej kliniki, żywo rozprawiając o zdarzeniach dnia
i planach na popołudnie. Właśnie skończyli swoją pracę, a pozostałe na stole sekcyjnym żałosne szczątki nie psuły im dobrego humoru. Byli do tego widoku tak przyzwyczajeni, że nie robił on na nich
już żadnego wrażenia. Nikomu nie przyszło na myśl, że każdy z nich
przecież może lada chwila być takim właśnie porzuconym, bezbronnym i milczącym ciałem, jak to leżące obok na stole. Duszą wesołego
grona był student czwartego roku, Alfred, który swoim nonszalanckim, głośnym zachowaniem i niewybrednymi żartami bawił swoich
kolegów. Lekkomyślnie i bez zastanowienia rzucane słowa byłyby
może wzbudziły niesmak i odruch protestu u słuchaczy o sumieniu
subtelnym i wrażliwym, lecz koledzy Alfreda byli już przyzwyczaje42

ni do jego sposobu bycia i niewybrednego humoru. Nikomu z nich
nie przyszło więc na myśl, że może to być nie na miejscu wobec tych
leżących zwłok ludzkich. Alfred, oparty o ścianę, opowiadał coś, dowcipnie ilustrując słowa z wrodzonym sobie temperamentem i żywą
gestykulacją. W białym fartuchu tkwiła niedbale wpięta igła, której
przed chwilą używał przy sekcji. W pewnym momencie, gdy przy
jakimś żywszym geście zadrasnął się mocno igłą w rękę, twarze kolegów spoważniały.
– Alfredzie, to jest niebezpieczne – powiedział jeden z nich.
– Wiem – odpowiedział pobladły nagle Alfred – jak myślicie, co
tu robić? – Może poszukać profesora, na pewno jest jeszcze w klinice... dorzucili inni. Wszyscy udali się na poszukiwanie profesora. Po
dłuższej chwili znaleźli go i opowiedzieli o zdarzeniu. Spojrzał poważnie na Alfreda mówiąc:
– W ciągu 24 godzin może być po tobie młodzieńcze...
Człowiek jest tak długo odważny i pewny siebie, póki czuje się
zdrowy i bezpieczny. Ale gdy nie będąc przygotowany na śmierć, stanie z nią twarzą w twarz i zaczną się przed nim otwierać czarne wrota
wieczności, wówczas i najodważniejszy może stracić panowanie nad
sobą, wpadając w przerażenie i rozpacz.
Tak było z Alfredem. Młody kpiarz i cynik, gdy znalazł się nagle
w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, stracił całą pewność siebie i tupet. W czasie następnych godzin, gdy czyniono wszystko, by
uratować mu życie, był zupełnie załamany i stał się strzępem człowieka. Jeden z jego kolegów opowiadał później, że ciężko było patrzeć
na rozpaczliwy, obłędny wprost lęk, jaki opanował Alfreda w obliczu
śmierci.
– Był przecież tak zupełnie na to nieprzygotowany – mówił do
przyjaciół.
Nagła śmierć należy zawsze do zjawisk wstrząsających, dlatego
też ludzie niechętnie dopuszczają do siebie myśl o niej. A przecież
w dzisiejszym świecie, w którym człowiek na każdym kroku narażo43

ny jest na niebezpieczeństwo nagłej utraty życia, zjawisko to stało się
częstsze i bardziej naturalne. Tym bardziej więc człowiek powinien
zastanowić się nad możliwością nagłej śmierci i konsekwencjami,
jakie ona ze sobą przynosi.
Czy jesteśmy gotowi spojrzeć śmierci w oczy? Czy jesteśmy w stanie stanąć przed Bogiem dziś? Młody wiek nie jest wcale gwarancją,
na każdym kroku przekonujemy się, że wypadki drogowe pochłaniają
niezliczone ofiary, giną w nich młodzi ludzie. Musimy więc poważnie
spojrzeć faktom w oczy. Wiek postępu technicznego, jak zły, okrutny
Moloch, wybiera sobie na ofiarę młodych ludzi. Dlatego nie wolno
sprawy zbawienia odkładać na lata starości. Jest ona dla nas aktualna
już dziś, a nie dopiero jutro.
Bóg mówi do nas w swym Słowie:
Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia (2 Kor. 6,2).

A dalej:
Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych
(Hebr. 3,15).

A więc nie zatwardzajmy naszych serc, pośpieszmy jeszcze dziś
i złóżmy je u stóp Zbawcy!

ten człowiek pośrodku
Rzymski gubernator myśli nad tym, co ma zrobić. Jak mógłby
ochronić Jezusa Chrystusa, w którym nie znajduje żadnej winy, przed
dziką złością kapłanów i podjudzanym przez nich narodem? Nagle
przychodzi mu do głowy pewna myśl. Jest już w zwyczaju, że podczas
wielkiego święta wypuszcza się na wolność jednego więźnia. Naród
może sam sobie go wybrać.
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Przebywał właśnie w więzieniu jeden szczególnie niebezpieczny
przestępca, zamknięty za morderstwo. Barabasz był bardzo groźnym
przywódcą bandy. Rzymscy legioniści zrobili naprawdę dobrą robotę, gdy go nareszcie schwytali. Tak więc ludzie zostali uwolnieni od
tego złoczyńcy. „Oto wyjście – myśli Piłat – ja zostawię wybór ludowi,
przecież nie wybiorą mordercy”.
Wiesz, jaki jest dalszy ciąg tej historii. Trzy razy zwraca się Piłat
do zgromadzonych przed pałacem. Trzy razy stawia ich przed wyborem, mówiąc: Chcecie, abym wypuścił Jezusa czy Barabasza? Cóż złego
Jezus uczynił? Niczego, czym by zasłużył na śmierć w nim nie znalazłem (Łuk. 23,22). I trzy razy zaślepiona masa krzyczy: Precz, precz
z nim, ukrzyżuj go! (Jana 19,15). Strać Jezusa, a wypuść Barabasza!
(Łuk. 23,18). I Barabasz, morderca, zostaje wypuszczony.
Ulice i zaułki żydowskiej stolicy są jak wymarłe! Wielu z jej
mieszkańców wyszło na Golgotę, aby tam przyglądać się ukrzyżowaniu przestępców. Wtem (tak to sobie możemy wyobrazić), pojawia się
jakaś postać i cicho posuwa się obok domów – to Barabasz. Nie może
pojąć tego, że jest wolny! Rzymski gubernator sam go zwolnił!
Pomyślał, że i on mógłby pójść na Golgotę. Tam miała dziś wybić
jego ostatnia godzina. Tak więc idzie powoli pod górę i miesza się nierozpoznany z tłumem gapiów i pełnymi zapału oprawcami. A teraz,
kiedy stoi przed trzema krzyżami, myśli sobie: „Tych po lewej i prawej
stronie znam dobrze ze wspólnych rabunków i morderstw, tak, to są
moi towarzysze. I to miał być mój koniec, tam pośrodku tych dwóch.
Ale ten człowiek pośrodku? Jego nie znam. To nie był jeden z nas. Jedno wiem na pewno – ten krzyż, na którym on wisi, był przeznaczony
dla mnie...”.
Czy ty też już tak kiedyś stałeś? Czy i ty pojąłeś, że Jezus cierpiał na twoim miejscu? Bóg zrobił cudowną zamianę, bo straszny sąd
dosięgnąłby ciebie. To ty powinieneś umrzeć, a nie ten czysty, święty
Syn Boży.
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Oto tajemnica Golgoty. Co za niezbadana miłość! Czy jesteś
uwolniony od grzechu? Czy jesteś pojednany z Bogiem? Czy przyjmujesz do wiadomości radosną nowinę o Bożej miłości? To wspaniałe
poselstwo jest aktualne również dla ciebie! Przygotowano dla ciebie
cenny podarunek, ale to ty musisz go przyjąć. Musisz uczynić dwa
kroki:
1. Wyznać, że zasłużyłeś na karę i śmierć, którą poniósł Jezus na
krzyżu. Potraktuj twoje grzechy całkiem poważnie i wyznaj je
przed Bogiem.
Bo jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy,
i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości
(1 Jana 1,9).

2. Dziękować serdecznie i z pełnym zaufaniem za odpuszczenie
twoich grzechów. To, co Jezus Chrystus wykonał, jest i dla ciebie. Nie musisz czekać na specjalne uczucia. Wiara całkowicie wystarczy tym, którzy z dziecinną prostotą zaufają Bożym
przyrzeczeniom. Wyrok został unieważniony!
Wiadomość ta jest potwierdzona Bożym podpisem i żadna
moc świata nie może cofnąć tego wyroku, dlatego idź i ty na Golgotę w modlitwie i spójrz na te trzy krzyże. A patrząc na krzyż stojący
pośrodku, pomyśl, że to ty musiałbyś na nim cierpieć. Ten Człowiek
pośrodku zmarł za mnie...Teraz to wiem i cieszę się, i chwalę go za
to miłosierdzie. Doceniam wartość Bożej miłości, że Ojciec mnie –
zgubionego grzesznika – uratował i nie żałował nawet własnego Syna,
lecz wydał go za mnie (Jana 3,16).
Nie odrzucaj tej Bożej miłości!
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horoskop tygodnia
W codziennej gazecie lub czasopiśmie możesz zauważyć rzucający się w oczy tytuł „Horoskop”. Dlaczego w dzisiejszych czasach
poświęca się temu tyle miejsca i czasu?
Słowo „horoskop” pochodzi częściowo z jęz. łacińskiego, częściowo z greckiego i znaczy tyle co „przegląd godzinny”. Zapisuje się on
w chwili urodzenia człowieka, zależy od usytuowania gwiazd względem siebie. Z owego układu gwiazd, jak niektórzy wierzą, można
się wiele dowiedzieć na temat swojej przyszłości. Grecy i Rzymianie
przejęli horoskop od Babilończyków, ich kapłani zajmowali się astrologią. W średniowieczu wierzenia w gwiazdy były szeroko rozpowszechnione. Jednak zabobon ten kwitł nie tylko w średniowieczu,
ale i dziś szerzy się w sposób alarmujący. Często traktuje się go z przymrużeniem oka, ale jest gorzką prawdą, że w naszym, tak mądrym
świecie, w którym wynaleziono atom i wysyłamy rakiety w kosmos,
wiara w horoskopy jest tak rozpowszechniona.
Jak to jest możliwe? Dużo ludzi wierzy w Boga, a jednak żyją tak,
jak gdyby Boga nie było. Chcą być niezależni, chcą robić to, co im się
podoba. Często więc uciekają się do zabobonu, który też jest wiarą, ale
nakierowaną w przeciwną stronę, „wiarą w szatana”. Kto jest zabobonny, ten automatycznie dostaje się pod wpływ złych mocy. A kto podaje szatanowi mały palec, może stracić całą rękę. Takim małym palcem
jest horoskop.
W Ameryce wydaje się rocznie 800 mln dolarów na wróżenie
z gwiazd. Działa tam co najmniej 30 tysięcy astrologów, którzy dzięki horoskopom robią wspaniałe interesy. W Anglii, według statystyk,
dwie trzecie dorosłych obywateli czyta horoskopy albo je przegląda.
A jak jest w Niemczech? Jeden z instytutów przeprowadził wywiad
z wieloma osobami na temat, co sądzą o astrologii. Wynik był następujący: 28 procent czyta codziennie horoskop, 25 procent czyta przy
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okazji, 47 procent nie czyta go wcale. Innymi słowy, więcej niż połowa
ludzi czyta codziennie albo przy okazji horoskopy.
Czy to, co jest napisane w horoskopie, potwierdza się w rzeczywistości? Gdyby horoskop w naszej gazecie był prawdziwy, to należy
podzielić ludzi na dwanaście grup zgodnie ze znakami zodiaku, z których każda musiałaby dzień po dniu przeżywać to samo. Oprócz tego
horoskopy z różnych gazet przeczą sobie wzajemnie albo mogą być
tak różnorodnie interpretowane, że można je dostosować do każdego.
Również „reguły gry” w astrologii są dowolne i nie mają z nauką nic
wspólnego. Nie musimy się więc dziwić, że prawdziwi uczeni, którzy
zajmują się gwiazdami – astronomowie – są wielkimi przeciwnikami nienaukowej astrologii. W pewnym doświadczeniu Towarzystwa
Astronomicznego stwierdzono: „to, co dziś nazywamy astrologią,
kosmologią, jest niczym innym jak pomieszaniem zabobonu, szarlataństwa i interesu”.
Jest obiektywną prawdą, że horoskopom nie można wierzyć,
byłoby to głupotą albo naiwnym żartem! Nie, w żadnym wypadku!
Kto pokłada swoje zaufanie w horoskopie, sprzeciwia się bezpośrednio Bogu, dostaje się pod wpływ szatana. Bo według Biblii zabobon
jest nie tylko znakiem głupoty, lekkomyślności i braku rozeznania,
lecz wydaniem się w ręce złego.
Nie będziesz się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja,
Pan jestem Bogiem waszym (3 Moj. 19,31).

Wiara w horoskop jest wiarą czasów ostatecznych – wiarą demoniczną i szatańską. Skutki tej wiary otaczają nas wszędzie: obojętność
wobec Słowa Bożego, marzycielstwo, zobojętnienie. Jest to droga, która prowadzi na zatracenie. Nie na darmo mówi Bóg o tych, którzy
to czynią: Zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i przeciwko
jego rodzinie, wytracę go spośród jego ludu (3 Moj. 20,6). Dlatego nie
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należy wierzyć horoskopom. Dlatego nie powinno się ich nawet czytać i traktować poważnie tak, jak wszystkich okultystycznych praktyk, magii, wróżenia z kart, z ręki itd. Horoskop jest telefonicznym
połączeniem z podziemiem. Jest podstępny, jak sieć pajęcza. Kto raz
się w nią dostanie, choćby to było w żartach, zamota się coraz głębiej.
Ale jak można się wydostać z tej niebezpiecznej sieci? Gdzie
leży ocalenie? Najpierw musisz uznać, że sam nie możesz tego zrobić. Żaden człowiek nie jest tak mocny, aby przeciwstawić się ciemnościom tego świata. Tym jedynym, który jest na tyle silny, aby to
uczynić, jest zwycięzca z Golgoty, Jezus Chrystus, który zwyciężył na
krzyżu moc szatana. Dlatego idź do niego z wszystkimi twoimi nałogami i grzechami. Wyznaj mu swoją winę! On ci przebaczy i oczyści
twoje serce. Jezus Chrystus da ci siłę, abyś mógł przy jego boku zacząć
nowe życie i powiedzieć grzechowi – nie!
Później nie będziesz już potrzebował żadnego horoskopu. Maskotkę możesz wyrzucić na śmietnik. Kominiarz nie jest ci potrzebny do
szczęścia. Czarnego kota, który przejdzie ci przez drogę, możesz uważać za pięknego lub nie, ale szczęście lub nieszczęście od tego nie zależy. W piątek 13–go pójdziesz do pracy równie wesoły jak w inne dni.
Nie potrzebujesz trzy razy pukać w stół, żeby ochronić twoją przyszłość. Kiedy Jezus Chrystus jest twoim Panem, on ją zabezpiecza.
Nie żyjemy przecież jak zwierzęta, jesteśmy wyposażeni w duchowe
dary i możemy sami o sobie stanowić, wracać do przeszłości i patrzeć
naprzód w przyszłość. A przy tym w gruncie rzeczy nie wiemy nic.
Nawet tego, co przyniesie następna minuta. Nikt nie może nam tego
powiedzieć, ale gdy Jezus Chrystus jest twoim Panem, wiesz, że tak
jest we wszystkich okolicznościach życia. Wówczas ty i ja możemy
z pełnym zaufaniem powiedzieć: „Nic nie może mi się stać, tylko to,
co On mi przeznaczył i co jest dla mnie dobre”. Tak więc nasza przyszłość nie leży w gwiazdach, lecz w łaskawej i miłosiernej Woli Bożej.
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przezroczysty
„Ach, gdyby człowiek był przezroczysty jak woda źródlana, żeby
można zobaczyć przyczynę jego choroby”. Tymi słowami pewien lekarz
rozpoczął swe przemówienie do grona kolegów lekarzy, wówczas, gdy
stali bezradni przed czymś nieznanym w ludzkim organizmie, bo bezpośredni wgląd do wnętrza chorego był dla nich niemożliwy.
Kto mógł przypuszczać, że to życzenie zostanie kiedykolwiek
spełnione? A jednak miał nadejść taki dzień 8 listopada 1895 roku,
w Würzburgu, w mieście, o którym śpiewał kiedyś Walter von der
Vogelweide, w którym Tilman Riemenschneider rzeźbił swoje wielkie
dzieła, a Baltazar Neumann stawiał piękne budowle.
W mieście panuje cisza, światła są pogaszone, ale pewien człowiek nie szuka tej nocy snu, jest nim Wilhelm Roentgen, profesor
fizyki na uniwersytecie. Już wieczorem był jakiś dziwny. Jadł bardzo
mało i nie słyszał prawie nic, co się w jego obecności mówiło.
Jak zwykle śpieszył do swojego laboratorium. Towarzyszył mu
jakiś niewytłumaczalny niepokój. Roentgen przeczuwał, że jest na
tropie wielkiego odkrycia. Ale ta sprawa jest jeszcze tajemnicza i pełna zagadek.
Noc po nocy pali się światło w jego pracowni przy Pleichering,
który dziś nazywa się Roentgenring. Raz po raz zaciemniają się okna,
potem znów pokazuje się w nich światło. Jednak kto chciałby dowiedzieć się czegoś bliższego, nie ma szans. Posiłki muszą być przywożone do laboratorium, uczony postawił tam sobie łóżko. Tylko żonie
mówi: „robię coś, w co ludzie nie uwierzą, gdy się dowiedzą; pomyślą,
że zwariowałem”. I tak samotnie pracuje 43 dni w swojej pracowni.
Dopiero, gdy uzyska pewność, zechce poinformować innych o swoim odkryciu. Wreszcie 28 grudnia 1895 roku, przedkłada wyniki
swojej uciążliwej pracy przewodniczącemu Towarzystwa Fizyko–
Medycznego w Würzburgu. Zawierają one 17 dowodów. Jest to rezul50

tat jego żmudnych doświadczeń, które tygodniami, dzień i noc bez
wytchnienia, zajmowały jego umysł. Praca ta nosi skromny tytuł:
„Nowy rodzaj promieniowania”. Jest to sensacja w dziedzinie fizyki,
mówiąca o odkryciu wszystko prześwietlających promieni. Zaraz
polecono wydrukować zawiadomienia o zwołaniu na dzień 23 stycznia 1896 roku posiedzenia uczonych, przed którymi o swoim odkryciu ma mówić sam Roentgen. Ale bez wiedzy twórcy już wcześniej
coś przedostało się do publicznej wiadomości. On sam napisał list
do przyjaciela w Wiedniu – profesora Exnera, w którym opisał swoje
odkrycie i dołączył fotografię prześwietlonej ręki. Exner opowiedział
o tym innym i pokazał ową fotografię.
Prasa wiedeńska 7 stycznia 1896 roku drukuje artykuł pod tytułem „Sensacyjne odkrycie”. Telegramy idą w świat, we wszystkich
gazetach pojawiają się rewelacyjne informacje: „Odkrycie cudownych
promieni”, „Ciało człowieka prześwietlone”. Nie tylko laicy, ale i uczeni z niedowierzaniem przyjmują wiadomości gazet. Do społeczeństwa przenika wieść, że cesarz w dniu 12 stycznia zawołał do siebie
uczonego, aby osobiście przedstawił mu swój wynalazek.
W dniu 23 stycznia 1896 roku na sali posiedzeń Towarzystwa
Fizyko-Medycznego panuje wielki tłok i gorączkowe oczekiwanie.
W sprawozdaniu posiedzenia czytamy: „W czasie długo utrzymujących się owacji wszedł na salę 50-letni uczony. Roentgen referował
nowe odkrycie w sposób fachowy i trzeźwy. Dokumentował swoje
przemówienie za pomocą zainstalowanych przyrządów. Każdy na
sali mógł zobaczyć na kliszy szkielet lub rękę. Pan Koelliker poddał się prześwietleniu ręki w obecności wszystkich zgromadzonych
i zaraz wywołano to zdjęcie. Na końcu posiedzenia Koelliker proponował, aby nowe promienie Roentgen nazwał literą „X”, co przyjęto
z wielką aprobatą”.
Od tych listopadowych dni 1895 roku, człowieka można „przejrzeć” ku pożytkowi niezliczonych chorych. Wiele miejsc w ludzkim
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organizmie można prześwietlić. Ale jednego człowiek nie może zrobić, mianowicie nie może sfotografować i rozpoznać tego, co jest dla
niego zakryte – myśli, rzeczywistych uczuć serca, charakteru i jego
wszystkich odcieni. Tego nie da się prześwietlić. Nawet psychologia
ze swoją wiedzą i poznaniem stoi przed progiem wielkiego i nieznanego Boga. Człowiek to istota nieznana, można tak powiedzieć.
Ile jest ciemności, ile fałszywego schlebiania, możliwości udawania
i innych rzeczy, których się nawet nie zauważa. Ile powstaje złych
i nieprzyzwoitych myśli, tego nikt nie wie. A jednak jest Ktoś, kto
odkrył człowieka aż do ostatniego zakamarka serca. Wszystko jest
dokładnie przejrzane, nawet najskrytsze myśli, ukryte drogi oraz
każde słowo, bo powiedziano:
Rozumiesz myśl moją z daleka (...) Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty,
Panie, już znasz je całe” (Ps. 139,2–4).

Przyjdzie czas, że Bóg jako Sędzia wszystko odkryje, naprawdę
wszystko.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione ani
nic tajemniczego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na
jaw (Łuk. 8,17).

Przemyśl swoje życie, bądź uczciwy! Nie wmawiaj sobie niczego,
wtedy Bóg ci pomoże. Ale najpierw musisz odkryć przed nim twoje
grzechy. Jeżeli tego nie uczynisz, wtedy On je odkryje i ciebie o nie
oskarży. Ale dziś jeszcze ofiaruje ci w Jezusie Chrystusie przebaczenie.
Przebaczenie – to znaczy wymazanie win, prawdziwe zapomnienie
u Boga. Twoje przewinienia mogą być radykalnie wymazane. Dlatego
zacznij nowe życie przy boku twojego Zbawiciela! On ci obiecuje: „
Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę. Nawróć
się do mnie, bo cię odkupiłem (Izaj. 44,22).
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chodzi o twoje obywatelstwo
Na krótko przed wybuchem II wojny światowej Benito Mussolini
wydał rozporządzenie, które zabraniało Włochom wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W jednym z włoskich miast przebywało dwoje ludzi, których to zarządzenie bardzo zaskoczyło. Mieszkali
oni wcześniej w Stanach Zjednoczonych i Ameryka była ich ojczyzną.
Jeden z nich był poważnym bankierem. Jako młody człowiek
opuścił Włochy i pojechał do Ameryki. Dzięki swej pilności wkrótce
dorobił się wielkiego majątku i cieszył się ogromnym poważaniem.
Nie troszczył się jednak wcale o to, aby załatwić formalności związane
z uzyskaniem obywatelstwa. Mieszkał przecież w Ameryce, korzystał
ze wszystkich zysków, a za liczbą określającą majątek mógł już zapisać sześć zer. Ciągle jednak nie miało dla niego znaczenia amerykańskie obywatelstwo. Dalej pozostawał obywatelem Włoch. Bankier ów,
bawiąc akurat w Italii, czynił przygotowania do wyjazdu. Wtem wyszło
zarządzenie Mussoliniego. Początkowo wcale go to nie zaniepokoiło.
Pewny siebie, poszedł do ambasady amerykańskiej. Tam zażądał bezpośredniej rozmowy z konsulem i prosił go o pomoc w uzyskaniu
wizy. Jakież było jego rozczarowanie i złość, gdy usłyszał, że nie ma
żadnych szans na wyjazd! Początkowo protestował, potem szalał już
ze wściekłości. Nic to nie pomogło. Prosił, błagał – bez skutku. Był
przecież obywatelem włoskim, a nie amerykańskim. Nie pomogły mu
ani bogactwa, ani prywatne i służbowe kontakty, ani płynne posługiwanie się językiem angielskim. Musiał pozostać we Włoszech.
Drugi z nich był prostym człowiekiem, z zawodu rolnikiem.
W Ameryce mieszkał niedługo. Mówił łamaną angielszczyzną i nie
miał manier Amerykanina. Teraz chciał wrócić do USA, do swojej
nowej ojczyzny.
Stanął przed odpowiednim urzędnikiem i poprosił o zezwolenie
na wyjazd z Włoch. „Czy jest pan obywatelem Stanów Zjednoczo53

nych?” – zapytał urzędnik. „O, yes!” – odparł. A później, mieszając
włoskie i angielskie słowa, z trudem odpowiedział: „Jestem obywatelem USA! Przysięgałem na konstytucję! Proszę spojrzeć, tu są moje
dokumenty”. Urzędnik konsulatu sprawdził okazane dokumenty
i położył pieczęć. „Może pan jechać” – powiedział z uśmiechem, „Jest
pan Amerykaninem, zarządzenie Mussoliniego pana nie dotyczy”.
A ty? Na jakiej znajdujesz się drodze? Chociaż nie masz zamiaru
nigdzie wyjechać, kiedyś będziesz musiał to zrobić. Czy chcesz, czy
nie – pójdziesz do zupełnie innego kraju. Tylko gdzie będzie prowadzić ta droga? Do wiecznej radości czy na potępienie?
Jedno musisz wiedzieć: to, gdzie się znajdziesz, nie rozstrzygnie
się po twojej śmierci, lecz teraz, tu na ziemi. Musisz uzyskać obywatelstwo niebiańskie, aby pójść do nieba.
I jeszcze jedno: niebiańskiego obywatelstwa nie uzyskuje się przy
urodzeniu ani też w dowód uznania lub też za to, że jest się porządnym człowiekiem pochodzącym z przyzwoitej rodziny czy też dzięki
dobrym stosunkom z księdzem. O, nie! To wszystko nie jest potrzebne. Pan Jezus chce ci podarować to obywatelstwo. Ono kosztowało go
życie – śmierć na krzyżu Golgoty. Bóg musiał ofiarować swego jednorodzonego Syna.
A do tych, którzy uwierzą w dzieło Zbawienia na krzyżu, Słowo
Boże mówi:
Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga (Efez. 2,19).

Zapamiętaj dokładnie:
CHODZI O TWOJE OBYWATELSTWO!
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najwspanialsza rzecz świata
Sport jest czymś pięknym! Nie myślę tu o modnym sporcie dla
widzów, który zatacza koło siebie coraz większe kręgi. Większość
ludzi wierzy, że już są sportowcami, kiedy zapełniają stadion albo siedzą przed telewizorami i oglądają zawody sportowe.
Nie, sam musisz ćwiczyć swoje ciało na świeżym powietrzu, na
łonie natury, bo to daje nowe siły. Tak rozumiany sport przynosi równowagę w naszym nie uregulowanym życiu. A gdy ćwiczysz, grasz
w piłkę, pływasz albo jeździsz na nartach, to nie chodzi o to, byś pobił
rekordy, ale byś doprowadził do tego, że twoje ciało będzie zahartowane, elastyczne i zdrowe.
Gdzie zrodziło się właściwie słowo „sport”? Oczywiście w Anglii
– ojczyźnie sportu. Tam powstało w XV wieku z łacińskiego „disportowi” (zabawa, rozrywka). W pierwotnym znaczeniu sport był rozrywką i zabawą, a więc sposobem spędzania czasu. To pierwotne
znaczenie treningu ciała żyje jeszcze dzisiaj w takich dziedzinach jak
zbieranie znaczków czy łowienie ryb, wszak to też jest sport. Specjaliści lekarze wskazują na to, że ludzie byliby o wiele zdrowsi, gdyby
mniej przesiadywali na stadionach i przed telewizorami, a więcej na
boiskach i pływalniach.
A właśnie pasywni, bierni sportowcy, którzy traktują sport tak
poważnie, że mogą gorąco dyskutować, nawet głową rozbić mur, kiedy powstaje pytanie – czy piłka wpadła do siatki, czy też nie – zapominają całkowicie, czym jest sport. Pewien Anglik wyraził się kiedyś
w ten sposób: „Sport jest najwspanialszą, choć nie najważniejszą rzeczą na świecie”.
Najwspanialszą rzeczą świata? Czasami jesteśmy skłonni w to wątpić. Lipiec 1966. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Anglii. W wielkim finałowym meczu na londyńskim stadionie Wembley, 30 lipca
angielska drużyna pokonała niemiecką jedenastkę 4:2 i otrzymała
55

z rąk królowej upragniony, złoty puchar. Było to czyste i piękne spotkanie, obie drużyny walczyły ponad 120 min. Niemcy byli dobrzy, ale
przegrali. Jednak to, co się działo w ćwierć i półfinałach, naprawdę nie
wyglądało na sport będący najwspanialszą rzeczą na świecie. Coraz
bardziej miało się wrażenie, że chodziło o to, by być albo nie być. Do
tych mistrzostw gazeta w Niemczech dała komentarz z takim tytułem:
„Żałobna gra”. W niektórych meczach nie można było dostrzec sportu, sędziowie musieli niestety wiele razy usunąć zawodników z boiska,
a niektórzy z nich byli przez organizację FIFA całkowicie wykluczeni. Próbowali zamienić boiska na ring bokserski. Faule były tak zdradliwie zadawane, że wykryć je mogły jedynie fotokomórki. Ale i po
meczu królował ten sam duch. Uwe Seller, kapitan niemieckiej drużyny, dostał w policzek od angielskiego zawodnika. Sędziowie musieli
pod osłoną policji opuszczać stadion.
Najwspanialsza rzecz świata! Niestety, czasami ma się całkiem
inne wrażenie. I znowu lipiec 1966r. Jest całkiem ciemno, kiedy jedenastka Włoch, która przegrała mecz z Koreą Północną, ląduje na
lotnisku w Genui. Dokładnie jest godzina 3.30 nad ranem. Zawodnicy nie mają sztucznych bród, jak pewien karykaturzysta przedtem
zapowiedział. Włosi kryją się jednak pod osłoną nocy i policji. Kiedy zawodnicy wychodzą z samolotu, nie ma dla nich rozciągniętego
chodnika ani kwiatów. Fakt, że nie podano godziny ich przylotu nie
chroni ich przed „przywitaniem” przez rodaków, rzucających w nich
pomidorami. Siedemset osób przyjmuje ich krzykiem i przekleństwami. Wreszcie zawodnicy muszą przebiec pod ochroną karabinierów
z samolotu do oczekujących ich samochodów.
A teraz zrób ze mną sportowy skok, taki naprawdę skok w dal.
Chcę cię odwieść od tego, co miało być najwspanialszą rzeczą świata
i wskazać na zdecydowanie najważniejszą sprawę w życiu. Paweł, ten
wielki i odważny herold swojego umiłowanego Pana, w swoim życiu
i w swoich tysiąckilometrowych pieszych i ryzykownych morskich
podróżach, miał większe wyczyny fizyczne od niejednego sportowca
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dzisiejszych czasów. I oto, co pisał do swojego młodego przyjaciela
Tymoteusza:
Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność
natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę
żywota teraźniejszego i przyszłego.

I mówi uroczyście dalej: Prawdziwa to mowa i warta chętnego
przyjęcia (1 Tym. 4,8–9). To samo chciałbym i tobie powiedzieć: ćwiczenia fizyczne nie są złe, uprawiaj sport. Czyń coś dla dobra twojego
ciała, ale myśl o tym, że jest to drugorzędna rzecz tego świata i nie
może ona być najważniejsza. A co jest najważniejsze? Najważniejsze
jest to, abyś uporządkował swoje życie przed Bogiem, a potem żył dla
twojego Pana! Masz wówczas zapewnienie życia wiecznego i oczekuje
cię wieniec zwycięstwa, który nigdy nie zwiędnie!

na szafocie
Czy w twoim podręczniku do nauki języka angielskiego znajduje się znane opowiadanie o Sir Walterze Raleighu i jego nadgorliwym słudze?
Otóż Sir Walter Raleigh (1552–1618), wierny poddany Elżbiety I, był sławnym angielskim admirałem, który dużo podróżował
i brał udział w wielu wyprawach. Często odbywał rejsy do Ameryki,
przywożąc stamtąd różne nowości. Pewnego razu przywiózł tytoń,
nieznaną roślinę, którą palili Indianie. Nasz bohater zaopatrzył się
również w indiańską fajkę, która służyła mu do rozkoszowania się
tajemniczym zielem. Wtedy jeszcze nikt w Europie nie znał zastosowania tytoniu, choć podobno jako pierwszy sprowadził go Krzysztof
Kolumb. Pewnego dnia, gdy Sir Walter siedział w swoim gabinecie
otoczony obłoczkiem kopcia, wszedł jego sługa. Ten, nie dowierzając
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własnym oczom, ujrzał oto, jak z ust i nosa pana wydobywa się gęsty
dym. Przerażony, wybiegł z pokoju, wracając po chwili z wiadrem pełnym wody. Zanim Raleigh zdążył cokolwiek wytłumaczyć słudze, ten
wylał mu z zamachem wiadro zimnej wody na twarz. Biedny służący
był przekonany, iż postąpił dobrze, gdyż myślał, że ugasił pożar i uratował życie swojego pryncypała. Początkowo Sir Walter Raleigh nie
był zachwycony niespodziewanym prysznicem, dopiero po pewnym
czasie, jako człowiek wielkoduszny, serdecznie się uśmiał i wybaczył
gorliwemu słudze.
Jednak nie wszystkie epizody z życia tego wielkiego człowieka
są tak znane, jak to zabawne zdarzenie. Niewiele wiemy na przykład
o okolicznościach śmierci naszego bohatera, a szkoda, bo skłaniają
do refleksji…. Otóż, kiedy w 1603 roku zmarła królowa Elżbieta I,
a jej następcą został Jakub I, syn Marii Stuart, Raleigh popadł w niełaskę nowego władcy z powodu rzekomej zdrady i został skazany
na śmierć. Wyrok jednak odroczono. Po trzynastu latach więzienia
w londyńskim Tower – niespodziewanie wypuszczono go na wolność.
Jak się później okazało, tylko dlatego, że potrzebowano jego doświadczenia dla nowego, śmiałego przedsięwzięcia niebezpiecznej podróży
do Gujany. Niestety, wyprawa ta – bez winy Sir Waltera zakończyła się niepomyślnie. Wtedy król odwrócił się od dzielnego żeglarza
i pozwolił, aby dosięgła go ręka kata.
Raleigh był jednym z najlepszych i najszlachetniejszych synów
narodu – dzielny, odważny i mężny. Zasłynął nie tylko jako wielki
uczony, podróżnik i odkrywca, ale także jako niezwykle utalentowany
pisarz, autor głośnej i popularnej „Historii świata” w pięciu tomach
oraz szeregu innych prac naukowych.
Przede wszystkim jednak Sir Walter Raleigh był chrześcijaninem.
W ciągu całego swojego życia doświadczał łaski i wierności swojego
Boga. Rozkoszował się pokojem z Bogiem, bo czuł się bezpieczny
w rękach i przy sercu Pana Jezusa. Dał temu wyraz 29 października
1618 roku, w drodze na szafot.
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Kroczył na to rusztowanie krwi jak prawdziwy bohater i odważnie
czekał na cios spadającego miecza. Wtedy o ironio, padło niespodziewane pytanie kata: „Czy głowa dobrze leży na klocku?”. Cóż, nieszczęśnik chciał zapewne jak najlepiej wykonać swoje zadanie. I usłyszał
taką oto odpowiedź skazańca: „Przyjacielu, to wszystko jedno, jak
głowa leży, bo z moją duszą jest wszystko w porządku”. Wspaniałe
wyznanie niewinnie skazanego!
A jak wygląda sprawa z twoją duszą? Zatrzymaj się i zastanów!
Pomyśl o słowach, które zapisane są w Ewangelii Mateusza 10,28:
I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą;
bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle.

dwudziestu pięciu milionerów
na pokładzie
Kosmos – to pojęcie zapiera wszystkim dech w piersiach. Największe mocarstwa tego świata, naukowcy i kosmonauci, rywalizują
między sobą, aby go zbadać i poznać. Który z narodów najszybciej
zgłębi tajemnice Kosmosu? To pytanie zajmuje myśli i budzi ciekawość milionów ludzi.
Również w przeszłości miały miejsce liczne wydarzenia obserwowane z przejęciem przez ludzkość. Na przykład: kto wygra wyścig
w krainie wiecznego lodu i jako pierwszy zdobędzie biegun południowy? Czy będzie to Anglik Scott, czy norweski badacz Amundsen?
I rzeczywiście, była to szalenie emocjonująca rywalizacja. Kiedy Scott,
18 stycznia 1912 roku, po nadludzkim wysiłku, zdobył biegun południowy, był bardzo zaskoczony i zdziwiony, spostrzegłszy powiewającą tam norweską flagę. Okazało się, że biegun południowy, którego
nie widziało jeszcze żadne ludzkie oko i na którym nie stanęła dotąd
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ludzka stopa, został w krótkim czasie zdobyty dwukrotnie. Amundsen, ze swoim syberyjskim psem, zdobył go już 17 grudnia 1911 roku
i postawił na nim znak swego zwycięstwa – norweską flagę. Rozgoryczony Scott i jego ludzie wyruszyli z powrotem. Z powodu trudów
wyprawy, wycieńczenia i osłabienia, pozostali w drodze powrotnej na
zawsze w wiecznej zmarzlinie. Dopiero kilka miesięcy później znaleziono ich i ich bezcenne dzienniki.
Anglia nosiła jeszcze żałobę po zaginionych bohaterach, a oto już
poruszyło umysły nowe wydarzenie. Wiosną 1912 roku miał zostać
zbudowany ogromny parowiec: największy, najszybszy, najbezpieczniejszy i najpiękniejszy statek świata – „Titanic”. Przewidywano, że
zwycięży i zdobędzie „Błękitną Wstęgę Atlantyku” za najszybsze
przepłynięcie oceanu, pozostawiając statki innych krajów daleko
w tyle. Wszyscy chcieli być świadkami tego niezwykłego rekordu. Nie
brakło też pychy i folgowania zachciankom organizatorów podróży
oraz pasażerów, którzy zapłacili mnóstwo pieniędzy, by zdobyć bilet
na pierwszy rejs „Nie potrzeba nam Boga” – można było przeczytać
słowa wypisane bluźnierczą ręką, wielkimi literami, na kadłubie statku. Na pokładzie giganta znajdowały się 2224 osoby, wśród nich 25
milionerów. Towarzyszył im swobodny beztroski nastrój zabawy, tańca i radości.
W nocy, 15 kwietnia 1912 roku, luksusowy parowiec wpływa na
wody Nowej Funlandii, gdzie w okresie wiosennym można napotkać
groźne góry lodowe. Jakiś inny parowiec, znajdujący się w pobliżu, ostrzega „Titanica”, cały czas nadając telegraficznie: „Niebezpieczeństwo – pływające góry lodowe! Powoli! Powoli!”. Jednak szalona
podróż, pomimo ostrzeżeń, trwa nadal. Zwycięstwo ma zostać osiągnięte bez względu na jego cenę. Tej nocy na statku tyle się dzieje: cały
czas trwa oszałamiające przyjęcie, kapela i orkiestra grają bez przerwy.
Nagle, przez ogromny kadłub przechodzi niesamowity wstrząs.
Statek zaczyna się chwiać i niebezpiecznie przechylać. Tańczący bled60

ną, truchleją, zatrzymują się w bezruchu. Najpierw pojawia się niedowierzenie, potem przypuszczenie, a wkrótce mrożąca krew w żyłach
prawda: „Titanic”, płynąc z rekordową szybkością, zderzył się z górą
lodową. Dokładnie w tym miejscu, gdzie wymalowane były słowa:
„Nie potrzeba nam Boga”, został rozpruty jego kadłub. Ogromne ilości wody wdarły się do wnętrza. Powstała panika. Kapitan każe zachować spokój i wsiadać do łodzi ratunkowych; ale kto może pozostać
spokojny, kiedy stwierdzono, że szalupy starczą tylko dla znikomej
liczby pasażerów? Rozpoczyna się więc zawzięta walka, walka wszystkich przeciwko wszystkim o miejsce w łodzi. „Titanic” nadaje bez
przerwy: S.O.S... S.O.S...
Jedyny statek, znajdujący się w pobliżu, ten sam, który kilkakrotnie ostrzegał przed górami lodowymi, nie daje żadnej odpowiedzi –
tylko milczenie, beznadziejne milczenie. Ale oto nagle zauważono
światła! Jakiś inny statek przepływa w zasięgu wzroku. Tak, zbliża się
pomoc, ratunek, natychmiast wystrzelono sygnały świetlne. Niestety, dopiero teraz zauważono, że na pokładzie są tylko białe rakiety
– takie, których używa się do pozdrawiania innych statków lub podczas wpływania do portu. Czerwonych rakiet świetlnych, określających sygnały ratunkowe, nie załadowano. Byli zbyt zadufani w sobie,
żeby zabrać je na rejs po zwycięstwo. Z tego też powodu na drugim
statku nie wiedzą, nie domyślają się nawet, że ten olbrzym „Titanic”
walczy właśnie o życie. Oni też odpowiadają białymi rakietami i płyną dalej.
Minuty życia „Titanica” są policzone. Woda nieubłaganie wlewa
się potężnymi strugami do wnętrza przez ogromną dziurę w dziobie.
W śmiertelnym przerażeniu wielu pasażerów skacze za burtę. Dumny
statek nieuchronnie pogrąża się w mroczne głębiny oceanu, wytwarzając wokół siebie wir, a pływający bezradnie w pobliżu rozbitkowie
zostają wciągnięci pod wodę. 1563 osoby giną w lodowatym nurcie
oceanu. Zaiste, straszliwy rekord!
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Ty, ja i my – każdy z nas, jest podróżnikiem przez wzburzone
morze życia i wszystko zależy od właściwego wodowania. Czy na
dziobie twojego statku jest napis: „Z Bogiem”, czy też „Bez Boga”? Być
może słowa te są napisane nieczytelnie lub bardzo małymi literami,
może szyfrem, by nikt ich nie przeczytał. Jeśli tak, pamiętaj, to jest
falstart, wielki błąd, który prowadzi do nieszczęścia. Bóg pokazuje ci w swoim Słowie wyraźnie i niedwuznacznie: Synu mój, daj mi
swoje serce! (Przypowieści Salomonowe 23,26). Tylko taki start, start
„Z Bogiem”, jest właściwy. Wszystkich, którzy są nieposłuszni, Słowo
Boże ostrzega bardzo poważnie:
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie (List do Galacjan 6,7).

Gdy spostrzeżesz, że znajdujesz się na fałszywej drodze, wtedy
pomoże tylko zdecydowana, całkowita zmiana kursu. W przeciwnym
wypadku prędzej czy później znajdziesz się w zgubnym i nieszczęśliwym dla ciebie miejscu – w piekle. Usłyszałeś już telegrafistę, który
stale ostrzega i chce cię doprowadzić do opamiętania? Słuchaj go,
zawsze i wszędzie, w przeciwnym razie może się zdarzyć, że nie usłyszysz już nigdy jego sygnałów, przynoszących ratunek.

maraton
Zdarzyło się to w 490 roku p.n.e. Sześćset żaglowców nowej perskiej floty płynie morzem pod pełnymi żaglami, w kierunku zachodnim. To ogromne przedsięwzięcie wzbudza strach i przerażenie, jako
że Dariusz, potężny król Persji, wysłał swoich najlepszych wojowników, aby opanować Grecję i zmusić Greków, by się przed nim uniżyli.
Na wschodnim wybrzeżu półwyspu Attyka, równinie koło Marato62

nu, perska flota dobija do brzegu i wojownicy schodzą na ląd. Byli
tak bardzo pewni zwycięstwa, że przywieźli ze sobą łańcuchy, w które mieli zakuć Ateńczyków, i jako niewolników odtransportować na
wschód, do Persji.
Niebawem jednak na maratońskim brzegu pojawili się także
Grecy. W wielkim pośpiechu Milcjades, grecki dowódca, prowadzi
dziesięć tysięcy ciężko uzbrojonych żołnierzy przeciwko wielokrotnie
większej potędze Persów.
Śmiałym manewrem Grecy uderzają na wrogów i omijają zwinnie
śmiercionośną lawinę strzał przeciwnika. Następnie atakują z ogromną siłą nieopancerzone szeregi łuczników. Po zaciętym boju, walka
zostaje rozstrzygnięta. Pomimo uporczywej obrony, najeźdźcy wycofują się ostatkiem sił, i uciekają na swoje statki. O zachodzie słońca
Persowie, upokorzeni i ranni, opuszczają attyckie wybrzeża.
Grecy wiwatują. Po raz pierwszy armia perska została pokonana.
A tymczasem, przy zorzy wieczornej, jeden z wojowników z zapartym
tchem biegnie przez winnice i gaje oliwkowe do oddalonych o ponad
czterdzieści kilometrów Aten. „Zwycięstwo! Zwycięstwo!” – wypowiedział ostatnim tchem, po czym upadł nieżywy.
Przeszło dwa i pół tysiąca lat później: Olimpiada w Tokio, 1964
rok. Jeżeli w sporcie zdarzają się cuda, to cud miał miejsce w ostatnim
dniu zawodów lekkoatletycznych na 42,196 kilometrze długiej trasy
biegu maratońskiego w smogowym powietrzu tego miasta.
Rozległ się strzał startowy. Niemal niechętnie zaczynają się poruszać maratończycy, prawdziwi bohaterowie olimpijskich dyscyplin.
Na trasie o długości ponad czterdziestu dwóch kilometrów, co odpowiada odległości pomiędzy grecką miejscowością Maraton a Atenami, ich siły muszą być dokładnie rozłożone. Jest on jednym spośród
wielu, biegacz z ostatniego rzędu, całkiem z prawej strony, z numerem
17: Abebe Bikila. Jednak to ma być jego bieg, wyścig, nad którym całkowicie panuje. Dwa miliony Japończyków stoi na trasie i wiwatuje
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temu dwudziestoośmioletniemu sierżantowi cesarskiej straży pałacowej z Addis Abeby. Już w roku 1960, w Rzymie, zdobył w tej dyscyplinie złoty medal dla Etiopii, ale to, czego nikt nie uważał za możliwe,
ma urzeczywistnić się także i tym razem: złoto maratońskie dla Etiopii! Z wyprzedzeniem ponad jednego kilometra zwycięży ten mocny,
wytrwały, bardzo szczupły sportowiec, i to w czasie, którego osiągnięcie uważano wtedy za niemożliwe. Przyjrzyjmy się teraz pokrótce
dotychczasowym zwycięzcom na tym dystansie. Podczas Olimpiady
w Los Angeles z 1932 roku, słynny Argentyńczyk Zabala, ukończył
bieg maratoński w ciągu 2 godzin 31 minut 36 sekund, ustanawiając rekord i zdobywając złoty medal. W roku 1936 w Berlinie chciał
ponownie wywalczyć złoty medal, jednak na 22. kilometrze zasłabł
i musiał wycofać się z biegu. Również „czechosłowacka lokomotywa”,
Emil Zatopek, który w 1952 roku w Helsinkach zdobył aż trzy złote
medale: na 5 tysięcy metrów, 10 tysięcy metrów i w biegu maratońskim, poniósł klęskę w roku 1956 w Melbourne, podczas swej drugiej
próby zdobycia maratońskiego złota. Emil Zatopek jest także podczas
biegu, w którym biegnie Bikila. Jest tam też Jesse Owens, ten „czarny
cud”, czterokrotny zdobywca złotych medali w roku 1936. Choć już
poważny pan, chce przeżyć jeszcze raz ten wielki bieg i to czynnie.
Nawet fachowcom zapiera dech, kiedy ciemnobrązowy Abebe Bikila
po około piętnastu kilometrach odłącza się od wspaniałego Australijczyka Rona Clare’a i rozpoczyna samotny bieg w bajecznym tempie.
Dokładnie po jednej godzinie i pięćdziesięciu ośmiu sekundach
przebiega dwadzieścia kilometrów. Dalej pokonuje nieprzyjemny
fragment trasy. Na 35 kilometrze wypija łyk herbaty z papierowego
kubka, nie wypadając z rytmu. Wkrótce zobaczył stadion. Wśród
ogromnego i niespotykanego wiwatu, sprawiając wrażenie świeżego i rozluźnionego, wykonuje ostatnie okrążenie. Gdyby nie to, że
wiedziano, iż ten dziwny biegacz ma już za sobą ponad czterdzieści
kilometrów, można by pomyśleć, że przebiegł tylko jedno okrąże64

nie wokół stadionu, aby wbiec nań przez bramę maratońską. Linia
mety jest osiągnięta. Tablica czasu wskazuje 2 godziny 12 minut i 11,2
sekundy. Zatopek zawołał: „Tego, kto na tym asfalcie i na tych nieskończenie długich wzniesieniach boso osiągnął taki czas, nie można
nazwać wspaniałym; to nie jest także żaden fenomen, to ktoś, kogo
nie da się nazwać ani opisać!” Nawet zasługujące na uwagę osiągnięcia
następnych biegaczy bledną w porównaniu z tym rezultatem. I podczas, gdy innych, całkowicie wyczerpanych, podtrzymują i opatrują
pomocnicy, Bikila pozbywa się dolegliwości zmęczenia poprzez kilka
ćwiczeń gimnastycznych. Jego czarne oczy promienieją. Upragniony
cel zostaje osiągnięty.
Również w Słowie Bożym, w kilku miejscach jest mowa o biegu,
a także o torze wyścigowym, wyścigu i nagrodzie. Pan Jezus Chrystus
i apostołowie stale używali porównań, które każdy jest w stanie zrozumieć. Twoje życie też można przyrównać do biegu, niezależnie od tego,
czy będzie ono krótkie, czy długie, czy da się je zestawić z biegiem na
krótki dystans, czy też z biegiem maratońskim. Wszystko jednak zależy od właściwego startu, i to w odpowiednim kierunku. Niezliczenie
dużo ludzi biega po wydeptanym i stromym torze światowych przyjemności i egoizmu. Taki bieg prowadzi do pewnej, wiecznej zguby.
Na początku tej drogi kusi łudzący połysk, na końcu, czeka noc. I to
szybciej, niż ogół ludzi przypuszcza. Już nawet Job musiał zawołać:
„Ale dni moje były szybsze niż goniec” (Księga Joba 9,25). Bądź przez
ten krótki okres czasu na tej ziemi dzielnym wojownikiem Chrystusa!
Pan Jezus woła cię, żeby wskazać ci nową drogę, taką, którą chodzą
tylko przyzwoici ludzie. Przynajmniej z tego powodu wejdź na drogę
wiary! A wszystko, co przeszkadza ci w biegu, grzech i przewinienia,
On z ciebie najpierw zdejmie. Wszelki balast, niepotrzebny postój, nie
przydadzą się biegaczowi na stadionie.
Staczaj dobry bój wiary (1 List do Tymoteusza 6,12).
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Wielu prawdziwych bohaterów odbierało już na tym stadionie
nieprzemijającą zapłatę.
Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę
i dokończyciela wiary! (List do Hebrajczyków 12,1–2a).

most nad rzeką tay
W pobliżu Dundee, na szkockim wybrzeżu, szaleje sztorm. Tam,
gdzie rzeka Tay, zazwyczaj spokojna, jak na widokówce, wpływa do
malowniczej zatoki Morza Północnego, wszystko się zmieniło. Woda
jest wzburzona, a jej poziom znacznie wzrósł. Daleko, w głąb rzeki,
wdziera się Morze Północne z zastraszająco wysokimi, spienionymi
falami, które zmieszane z ulewą, rozbijają się jedna o drugą. Pomiędzy obu brzegami, Morze Północne zwane „Morzem Morderczym”
wytworzyło jeden śmiertelny pas morskiej kipieli. Tylko od czasu do
czasu , na krótko, błyskawice oświetlają drugą stronę. Niekiedy, w ich
jaskrawym świetle, zobaczyć można jedno z osiemdziesięciu pięciu
przęseł ogromnego mostu kolejowego, rozpiętego nad mającą ponad
trzy tysiące metrów szerokości, zatoką. Głucho dudnią ciężkie grzywacze, rozbijające się o jego słupy i metalową konstrukcję. Przy świetle błyskawicy, która na chwilę rozdzieliła czarnoniebieskie chmury,
widać jak most gwałtownie zaczyna się chwiać. Nagle, z wyjących
odgłosów orkanu wydobywa się inny ostry dźwięk; to łomot i gwizd
lokomotywy pociągu pospiesznego z Londynu. Przed mostem pociąg
na sekundę przystaje. Maszynista ma wątpliwości, waha się czy przejechać na drugą stronę, czy most jest wystarczająco mocny i wytrzyma sztorm? Jednak po chwili pociąg z ostrym gwizdem rusza dalej.
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Odgłosy maszyny i straszliwej nawałnicy mieszają się ze sobą. Powoli
kręcą się koła po trzęsących się szynach; już udało się minąć połowę drogi. I wtedy niespodziewanie daje się słyszeć ogłuszający trzask!
Tragiczne okrzyki przerażonych pasażerów przedzierają się przez huk
rozpadających się elementów mostu. W ciągu kilku sekund moc orkanu porywa most wraz z pociągiem w przerażającą otchłań.
Być może słyszałeś o tym wypadku. Wydarzył się dość dawno
temu, przed ponad stu laty, w nocy z 28 na 29 grudnia 1879 roku.
To smutne zdarzenie, które bardzo wstrząsnęło tysiącami ludzi, dało
poecie Theodorowi Fontane’owi (1819–1898) temat do jednej z jego
wzruszających ballad.
Pasażerowie, którzy znajdowali się w pociągu, mieli nadzieję, że
są bezpieczni. A jednak mylili się. Wszyscy zginęli razem z maszynistą, któremu powierzyli swój los. Ci podróżujący, którzy chcą jechać
w kierunku nieba, też powierzają siebie maszyniście, prowadzącemu
ich przez niebezpieczny most. Mówią: „Przeczytałem w jakiejś książce albo słyszałem od jakiegoś mówcy, że temu można zaufać. „Jeżeli
nie byliśmy zbyt grzeszni, dobry Bóg przyjmie nas do siebie, zawsze
przecież staraliśmy się”. Bóg jest miłością, a grzesznikami jesteśmy
wszyscy. Byłem religijny i jestem także ochrzczony. Mam nadzieję...”.
Wielu, bardzo wielu, spadło już z tego mostu , zamiast dojść do
królestwa niebios. Tam bowiem prowadzi, tylko jedna, jedyna droga, którą ustanowił i opisał sam Bóg i o której Pan Jezus powiedział:
Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko
przeze mnie (Ewangelia Jana 14,6).
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reklama
Powiedziałeś: „zatrzymany przy pomocy piany”? Nieźle! Słowa
takie jak: „a. o.” (aktywnie oddychający), „świeżość dla ciała”, „odpowiadające podniebieniu”, „przyjemne dla ciała” albo nawet „przyjazne
dla ciała”, prowadzą bezpośrednio do kwiecistego języka reklam, do
biur i atelier ludzi kreujących złudny, ale jakże kuszący świat.
Wbrew lamentom i narzekaniom językoznawców, że nasz język
„ubożeje, że jest bez „smaku, mocy i krwi”, spece od reklamy dzielnie
pracują, aby tylko wynaleźć nowe impulsy akustyczne. Znają skuteczne sposoby dotarcia do najbardziej ukrytych receptorów umysłu. Oni
wiedzą, jak opanować naszą podświadomość, i to dosłownie, działając na falach krótkich, średnich, długich i UKF.
Tak, szanowny konsumencie, zbadaj swoją pamięć! Są to przeważnie te słowa, które – stosownie do temperamentu odbiorcy – są
głośno wykrzykiwane albo łagodnie szeptane. Które z nich zdobędą
pierwsze miejsce? Mówisz „Nowe”, „Dobre” albo „Super, plus, ekstra,
podwójnie”? Bez wątpienia, jesteś na właściwym tropie. Są to słowa –
klucze. Słowo „biały”, powiadasz – także? Po prostu „biały”? Pozwól
nam sprawdzić ten przypadek. Postawmy sobie najpierw pytanie: „Czy
wcześniej wiedzieliśmy w ogóle, co ze skromnego słowa „biały” da się
utworzyć?” Zawstydzeni, musimy przyznać, że nie. Dopiero ostatnie
lata uświadomiły nam, jak biały może być „biały”. Dawno minęły czasy, gdy mówiono „liliowobiały” i ”łabędziobiały”.
Ostatnie lata przyniosły nam „bielszą” biel. Myślisz: „Najbielszy biały, jaki do tej pory istniał?” Ależ nie! To było już w minionym
roku. Biała trąba powietrzna? Tak, ta też już była. Ale pomyśl też
o super-top-ekstra białym! Tak białe, że bardziej wybielić nie można. Bardzo słusznie! A przecież ludzie wciąż usiłują jeszcze bardziej
wybielić. Więc konkurencja wycofuje szary, a wprowadza biały; tlen
do środka – brud na zewnątrz. Wszystko według motta: „Jak słońce
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i wiatr!”. Nareszcie nie ma żadnej ukrytej szarości. Delikatne pranie
w pomieszczeniu, w wysokoobrotowych, małogabarytowych i bardzo
cichych pralkach z doskonałym efektem. Nareszcie płótno jak świeży
wiosenny wietrzyk! Białe rzeczy z zawartością ozonu w każdej fałdzie,
jak w fińskich lasach. O, jak ten biały pachnie – świeżością lasu pachnie!” Na jakie wyżyny bieli zostaniemy jeszcze wprowadzeni? Oczyma wyobraźni widzę biały z efektem lodowcowym, pojawiający się na
horyzoncie, albo koszulę z kryształowego śniegu, możliwą do noszenia tylko w przyciemnionych okularach ochronnych. Coś dla zahartowanych mężczyzn. Oczywiście nie chodzi tylko o biel. Papużki chcą
także sobie podśpiewywać! A co stałoby się z zębami bez codziennego
ich czyszczenia nowym środkiem K–605? Albo, czy chcesz narażać
swoją opinię i być uważany za kogoś, kto nie używa środka zapachowego do kąpieli? Zdecydowanie nie. Śmiejesz się? Ja również. Jednak
wiesz, tak jak i ja, że myślę o całym chłamie reklamowym, który do nas
codziennie dociera – chociaż niechciany. Ciągle na nowo mam ochotę
zawołać do każdego menedżera reklamy: zrób przerwę, zatrzymaj się!
I łapię się na tym, że też używam sloganu reklamowego.
Wszystkie optyczne i akustyczne propozycje są przedstawiane
po to, żeby zwykłemu człowiekowi odebrać spokój, stworzyć złudne
wizje piękniejszego życia i zgarnąć jego ciężko zapracowane pieniądze. Jakie kwoty pieniędzy są wydawane np. na reklamę w telewizji!
Ile hinduskich dzieci można by uratować od głodu za sumę, jaką płaci się za jedną tylko minutę na wizji! A tobie chciałbym także, całkiem osobiście, dać dobrą radę: ! Opamiętaj się – zastanów! Czy nie
lepiej by było, gdybyś dzisiaj, zamiast włączyć telewizor, przeczytał
dobrą książkę? A może weź do ręki księgę ksiąg – Biblię. Są w niej
zawarte wielkie niespodzianki dla ciebie. Co prawda, na zewnątrz nie
wygląda ona zbyt atrakcyjnie, nawet bardzo skromnie i prosto, ale
Biblia zawiera czyste złoto, nieocenione skarby. Każda minuta, którą
poświęcisz na czytanie Słowa Bożego, nie będzie czasem straconym;
wręcz przeciwnie, będzie dla ciebie zyskiem.
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Bóg może i chce otwierać ci swoje Słowo coraz szerzej, chce uczynić Je cenniejszym nad wszystko. Proś słowami króla Dawida:
Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu twojego
(Psalm 119,18), a rozpoznasz, że w tej Księdze chodzi między innymi
właśnie o pozyskanie ciebie. Tak, jesteś poszukiwany w uczciwy sposób. Oto bardzo krótkie streszczenie Jego „Listu do ciebie”:
1. Jesteś zły. Bóg musi cię osądzić (List do Rzymian 3,10–12;
Księga Objawienia 21,8; List do Hebrajczyków 10,31).
2. Ale Bóg jest miłością (1 List Jana 2,8–10).
On chce ci przebaczyć wszystkie grzechy. Jest w stanie to uczynić,
ponieważ jego Syn, Pan Jezus Chrystus, wziął na siebie twoje winy
i karę za nie. To zobowiązuje, odnosi się do wszystkich, którzy uczciwie uznają i wyznają swoją winę przed Bogiem i którzy wierzą, że
Zbawiciel – Pan Jezus wszystko za nich wypełnił na Golgocie.
Ogromne bogactwo, więcej niż tysiąc obietnic – zapewnień, jest
zagwarantowane każdemu, kto Go przyjmie. Jaka jest twoja odpowiedź na poszukiwanie ciebie przez Boga?

wypolerowane na połysk
W znanym londyńskim gabinecie figur woskowych Madame Tussaud można było zobaczyć stojącego na schodach angielskiego policjanta. Zdarzało się, że niektórzy zwiedzający zwracali się do niego
z pytaniem: którędy dalej? I dopiero po chwili stwierdzali, że mówią
do figury. Wyglądał tak prawdziwie, zaskakująco żywo i autentycznie,
jakby był rzeczywiście angielskim stróżem porządku. A jednak nim
nie był. Występowało tylko bardzo duże zewnętrzne podobieństwo.
Przemierzałem wszystkie pomieszczenia tej niezwykłej wystawy.
Wszędzie woskowe figury, sylwetki znanych osobistości, królowie
i przywódcy, politycy, artyści i naukowcy. Wszystkie postaci wykona70

ne z niesamowitym podobieństwem. Nieprawdopodobne jest także
to, z jaką radością zwiedzający wchodzą do sal wystawowych. Można
by pomyśleć, że niektórzy będą się tam śmiać. Otóż nie, większość
milknie, tak jakby odjęło im mowę. Wszystko dlatego, że figury tam
stojące działają przygnębiająco, paraliżują. Tak, w nich nie ma życia.
Zgadzają się tylko zewnętrzne proporcje ciała.
Iluż to ludzi w naszych czasach dba jedynie o zewnętrzne pozory,
o chrześcijański płaszczyk, o formalne chrześcijaństwo! To przerażające, ile obłudy nas otacza. Johannes Busch powiedział kiedyś: kto nie
jest czerwony, ten jest czerwony, a kto nie jest chrześcijaninem, ten
jest chrześcijaninem. Jaką prawdę zawarł w tym stwierdzeniu! Właśnie to jest nieszczęściem wielu kościołów i zborów, nieszczęściem
naszych narodów, tak! – wszystkich tak zwanych chrześcijańskich
krajów Zachodu. Innymi słowy: mamy chrześcijaństwo bez Chrystusa. Posiadamy religię bez życia. Są kształty chrześcijaństwa, ale nie
ma wiary. Jest wielu wykształconych chrześcijan, ale mało odważnych
wiernych. Jest dużo zamglonych poglądów, ale tak mało braci, którzy
trzymaliby się skały – fundamentu zwiastowania biblijnego.
To właśnie sprawia w naszych czasach największy zamęt: że
chrześcijański sposób postępowania, styl życia, bardzo często zło –
osobiste zniekształcenia, fałszują zwiastowanie. Jakże trafnie opisują
słowa Biblii naszą teraźniejszość:
A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy; ludzie
bowiem będą samolubni, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom
nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani,
przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,
zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,
którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj
(2 List do Tymoteusza 3,1–5).
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Dlatego zapamiętaj: tylko ten jest prawdziwym chrześcijaninem,
kto poprzez wiarę w Pana Jezusa otrzymał nowe życie. Także ty musisz
przyjąć Go jako Pana twojego życia; sama nazwa, podobieństwo lub
pozór nie wystarczą, to nie ma żadnej wartości.
Tak samo jest na przykład z samochodem. Wypolerowany na
wysoki połysk, najwyższej klasy silnik, opony i hamulce – wszystko
w porządku. Nawet kluczyk tkwi w stacyjce; tylko w zbiorniku nie
ma paliwa... Hm... – bez paliwa możesz jechać najwyżej z góry. Jednak z pewnością nadejdzie taka chwila, kiedy jazda samochodem bez
paliwa się skończy, wtedy przeżyjesz przykrą niespodziankę. A przecież wielu tak postępuje! Jadą bardzo wygodnie, szeroką drogą w dół,
ale to fałszywy kierunek. Wszyscy oni dojadą do celu, do którego na
pewno nie zmierzali. Kto policzy tych pseudochrześcijan, którzy są
zdania, że kiedyś, w przyszłości, będą w stanie świętemu Bogu przedłożyć chrześcijański dokument? Kto zliczy tych wszystkich chrześcijan „przy okazji”, „od czasu do czasu”? Podczas chrztu, komunii czy
ślubu – wtedy podjeżdżają swoimi samochodami, zmuszeni przez
okoliczności – przy kaplicy i na cmentarzu – no tak, tam też się pojawiają. Ile obłudy, ile zakłamania jest dziś w nominalnym chrześcijaństwie! Droga, która prowadzi na zatracenie, ma szeroki chrześcijański
chodnik. Zatrzymuje się symbol, obecna jest także nazwa, lecz jest
to chrześcijaństwo, w którym nie ma życia. Co mówi Biblia na ten
temat? Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły (Księga Objawienia 3,1)
oraz: Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest
zaprzeczeniem jej mocy (2 List do Tymoteusza 3,5).
Sprawdź sam siebie, czy posiadasz życie z Boga, czy też tylko
zachowujesz martwe formy! Pomyśl o tym, że z nurtem płyną także
martwe ryby. To, czego ci potrzeba, to życie, życie z Boga!
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wyswobodzenie od śmierci
„Szmaty, kości, złom i papier, zbieramy wszystko (…)”. Oto śpiewając, przechodzi grupa chłopców; dwóch z nich ciągnie za sobą
wózek, a na nim prawdziwy śmietnik: szmaty, kości, złom i papier...
Wtedy przypomniało mi się zdarzenie, mające miejsce w Berlinie.
Daleko za miastem, tam, gdzie wywożą śmieci na wielki cuchnący plac, jest jego rejon. Poza stadem kraczących kruków, pomiędzy
szczurami, które pośród śmieci szukały żeru, on, jedyny żywy człowiek – zbieracz wszelkich brudów i odpadków. Ma worek na plecach
i długim kijem przewraca śmieci w poszukiwaniu złomu, butelek,
szmat i innych powyrzucanych rupieci.
Berlińskie śmietnisko od chwili swego powstania do dziś powiększyło się, a na części byłych hałd śmieci już od długiego czasu rośnie
trawa, krzaki, a nawet drzewa. Jego droga jednak prowadzi dzień
w dzień w to samo miejsce.
Zardzewiałe puszki po konserwach, wyrzucone buty, zużyte opony, złom, stare kartony i butelki, wszystko porozrzucane po stertach
popiołu i cuchnących śmieci – to jego wczorajszy i dzisiejszy świat.
Innego życia nie zna. Grzebie tam bez przerwy, w kurzu i brudzie. Nie
ma nic wspólnego z pulsującym życiem toczącym się wokół. Wartość
dnia oblicza według tego, ile szmat, kości i starych butelek przyniósł
do domu w swoim worku.
Do domu? Ach, ten rozpadający się barak, w którym mieszka,
to nie jest jego dom. Jego właściwym domem jest to wielkie śmietnisko poza miastem, gdzie spędza swoje smutne dni. Pewnego razu
przychodzi do niego dwóch mężczyzn: policjant i urzędnik sądowy.
Sprawdzają personalia, po czym oznajmiają mu, że jest poszukiwany.
Okazuje się, że jakiś zapomniany krewny zza oceanu uczynił go dziedzicem milionowej fortuny. Zbieracz szmat nie słucha zbyt uważnie.
Nie dowierza, że obaj wysłannicy specjalnie w jego sprawie przyszli
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na śmietnisko. Gdy funkcjonariusze z naciskiem próbują go przekonać, iż otrzymał ogromny spadek, starzec staje się grubiański i nieprzyjemny. Przypuszcza, że chcą tylko z niego zakpić.
W końcu jednak zrozumiał, że nie żartują, że cała ta sprawa jest
prawdziwa. Daje się także przekonać, że jego brudny i niechlujny
wygląd już mu nie przystoi. Za namową urzędników wykąpał się,
ogolił, kupił nowe ubranie i razem z nimi pojechał do Anglii, gdzie
jeden z londyńskich banków miał wypłacić mu spadek. W drodze
powrotnej daje swojemu współtowarzyszowi podróży jeden z najwspanialszych napiwków, jaki kiedykolwiek komukolwiek podarowano – pięćdziesiąt tysięcy marek.
Czy ty również tęskniłeś , aby rozpocząć nowe, czyste życie? Czy
brzydziłeś się dostatecznie tej góry śmieci, w której siedzisz? Nieczyste rozmowy w drodze do szkoły, kawały opowiadane w miejscu
pracy, skrycie pokazywane obrazki, filmy, ilustrowane pisma i nieprzyzwoite książki – czy tak wygląda twoje życie? Wszystkie te sytuacje są gorsze niż hałda śmieci. Tam w środku jest zgnilizna i trucizna,
a jednak wielu, ciągle pożąda i pragnie tego, co złe. Za promieniującym uśmiechem wyszminkowanych twarzy kryje się często bardzo
nieszczęśliwe serce. Jest ono wciąż atakowane coraz nowszymi górami
śmieci… Teraz proszę, uważaj! Jest ktoś taki, o kim już dawno zapomniałeś, a kto zostawił dla ciebie testament. Właśnie dla ciebie! Jesteś
powołany do podjęcia dużej części spadku, wobec którego ziemskie
miliony są prochem. Ty – możesz zostać dziedzicem Boga i współdziedzicem Chrystusa!
Nasze słabe umysły nie rozumieją, nie pojmują, podobnie jak ten
biedak – spadkobierca milionów. Jednak nie traktuj tej wiadomości
jak żartu! Nie myśl, że ona nie jest dla ciebie. Nie patrz na innych.
Pamiętaj, jesteś powołany, aby zostać dzieckiem wszechmogącego
Boga. On sam to uroczyście obwieścił. Chce ciebie uczynić spadkobiercą swych wspaniałości. Co to oznacza, tego nie jesteśmy w stanie
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tobie ani sobie wytłumaczyć. Jest to zbyt wielkie dla naszych małych
serc. Musisz jednak wyjść ze swojego starego życia w prochu grzechu.
Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość
oczu, i pycha życia nie jest z Ojca, ale z tego świata. I świat przemija z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki
(1 List Jana 2,16–17).

Musisz zostać całkowicie umyty i wyczyszczony. O, jak to dobrze,
że krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza z wszelkiego grzechu! (Ewangelia Jana 1,7). Ale pośpiesz się, każda godzina jest cenna!
Możesz niespodziewanie zginąć, zanim obejmiesz swój wielki spadek
(lub swoje wielkie bogactwo).

też abc
Nie mamy tutaj na myśli abecadła, którego dzieci uczą się w szkole ani wielkiej amerykańskiej stacji radiowej ABC, ani też tzw. państw
ABC: Argentyna, Brazylia, Chile. W branży technicznej istnieje bardzo wiele wynalazków, metod i procesów technologicznych, w których występują owe trzy litery. Jednak nie o nich będziemy tu mówić.
Będziemy natomiast mówić o najniebezpieczniejszym ABC, jakie istnieje – broni o nazwie ABC. To tak niepozorne i prawie dziecinnie
brzmiące pojęcie, z którym kojarzy się szkolne abecadło, jest oznaczeniem „atomowych, biologicznych i chemicznych środków walki”, będących najstraszniejszymi ze wszystkich znanych dotychczas
rodzajów zabijania.
Do publicznej wiadomości przenikają tylko nieliczne informacje
o tym, jakie okropne rzeczy kryją się za każdą z tych trzech liter. Dzieje się tak dlatego, że wojskowi planiści mocarstw tego świata milczą
na ten temat. Każdy potencjalny przeciwnik winien być pozostawio75

ny w niepewności. Dlatego właśnie, ciemny, gruby płaszcz tajemnicy
okrywa ów arsenał zniszczenia. To jednak, co zostało opublikowane
i co wciąż przecieka do opinii publicznej, wystarczy, aby pozornie niewinne ABC określić jako ABC śmierci.
Wszystkie konferencje bezpieczeństwa dyskutują obecnie na
temat broni atomowej, o działaniu której jesteśmy teoretycznie
w dużym stopniu poinformowani. Dosyć dziwne jednak wydaje się
być milczenie o innych środkach zniszczenia – nowych niekonwencjonalnych rodzajach broni. W centrum zainteresowania znajduje się
broń atomowa, podczas gdy biologiczne i chemiczne środki bojowe
zostają na dalszym planie. Częściowo zapewne wynika to z naturalnej bojaźni, jaką każdy odczuwa przed niesamowitymi zjawiskami.
Wielkie znaczenie ma także fakt, że ludzie otrzymują bardzo niewiele
prawdziwych informacji na temat dalszego rozwoju broni B i C. Skąpa wiedza, która mimo wszystko dociera do publicznej wiadomości,
brzmi tak nieprawdopodobnie, że sam rozum sprzeciwia się istnieniu
takich możliwości prowadzenia działań militarnych.
Wiadomo, że Stany Zjednoczone wydają znaczne sumy na badania i rozwój biologicznych i chemicznych środków walki. Jeszcze
więcej inwestują w ukrycie środków, które trzymane są w tajemnicy
przed domniemanym przeciwnikiem. Rosjanie oraz Chińczycy także
pracują intensywnie w tej dziedzinie. Republika Federalna Niemiec
na mocy umowy z 1954 roku zobowiązana jest do niepodejmowania
produkcji żadnej broni ABC. Również protokół genewski z konwencji haskiej w roku 1925 zobowiązuje do niestosowania chemicznych
i biologicznych środków walki.
W latach 20-tych świat był jeszcze pod ogromnym wrażeniem,
walki z użyciem gazów bojowych w czasie I wojny światowej. Żołnierze II wojny światowej nosili przy sobie maski przeciwgazowe, lecz
nikt, nawet Hitler i Stalin, nie odważyli się użyć do walki gazu.
W chwili obecnej, dzięki potężnemu rozwojowi nauki, chemia
i biologia znajdują się niemal na tym samym poziomie, co fizyka
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jądrowa. Wynaleziono np. środki do niszczenia szkodników, które
umożliwiają w zagrożonych okolicach wytępienie komarów przenoszących malarię. Jednak ze środków tych wytworzono także trucizny,
działające na ludzi, które powodują śmierć, ciężkie choroby oraz zmiany psychiczne. O tych ostatnich świadczy następujący eksperyment
z kotem: poddano go działaniu gazu nerwowego, po czym zamknięto do klatki razem z dwoma myszami. Podczas gdy wcześniej zachowywał się normalnie, po eksperymencie chował się przed myszami,
które najprawdopodobniej wydawały mu się tak samo duże i niebezpieczne, jak przedtem on myszom. To dowód, że gaz biologiczny,
zastosowany przeciwko nieprzyjacielskiej armii, w nowy i diabelski
sposób ogłupiałby przeciwnika. Obecnie istnieje już duża ilość środków bojowych powodujących przejściowe uszkodzenia świadomości.
Jeden z nich jest w stanie uczynić z ludzi bezmyślnych niewolników
lub bezwolnych robotników.
Inne substancje mają na celu psychiczne zniszczenie człowieka.
Wiele kultur niebezpiecznych bakterii, wywołujących dżumę, cholerę
itp., które u nas już dawno wyginęły, są przygotowane, aby wytępić
ludność wroga w potwornych mękach. Za najbardziej trującą organiczną substancję chemiczną uznawany jest botulin, którego nieprawdopodobnie mała ilość, bo 0,0084 miligrama, działa uśmiercająco.
Można go rozpylić lub wystrzelić jako pociski gazowe. Środek ten, bez
zapachu i smaku, wywołuje szybko postępujący paraliż całego ciała,
a na końcu niszczy system oddechowy i serce, co doprowadza do nieuniknionej śmierci, przy całkowitym zachowaniu świadomości.
Istnieje także obawa, że wskutek sabotażu, takie środki bojowe
mogą zostać wprowadzone do zasobów wody, aby w krótkim czasie
niezauważalnie i bezgłośnie uśmiercić całą ludność.
Jeżeli tak trudno jest kontrolować produkcję i doświadczenia
z bronią atomową, to objęcie kontrolą broni B i C wydaje się pozbawione widoków na powodzenie. Niezwykle łatwo jest produkować
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gazy bojowe i potajemnie je magazynować; nawet w stosunkowo słabo rozwiniętych krajach.
Naprawdę otworzyły się przed naszymi oczami okropne, nieprzewidywalne w skutkach, perspektywy. Wszystko to pokazuje, do czego
potrafi dojść człowiek, który odwrócił się od Boga. Przyczyną wszelkich zbrojeń i poszukiwania nowej broni niszczącej, a także wszelkiego niepokoju i lęku na świecie jest grzech. Każdy inwalida wojenny,
który kulejąc idzie ulicą, każda ruina, każde działo, są ostatecznie
pomysłami grzechu. Grzech to niewygodne słowo, niechętnie się
o nim rozmawia. Dla wielu lepiej milczeć na ten temat. ... Tymczasem
trzeba powiedzieć głośno: grzechem jest nie tylko kłamstwo, cudzołóstwo, kradzież, czy morderstwo, ale grzechem jest także żyć i zachowywać się tak, jakby Boga nie było. Każdy, kto żyje w grzechu, a więc
bez Boga, jest w dosłownym znaczeniu tego słowa bezbożnikiem. Czy
ty także, jak wielu innych, wyobrażasz sobie Boga jako poczciwego
staruszka z długą brodą? To właśnie grzech doprowadził do tego, że
wielu ma takie wyobrażenie o Nim, sprzeczne z Osobą i wszechmocą
świętego Boga. Biblia mówi o każdym grzeszniku: Mający przyćmiony
umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich,
przez zatwardziałość ich serca (List do Efezjan 4,18). Ten, kto nie jest
na nowo narodzony, nie rozumie tego, co pochodzi od Ducha Świętego, jest ślepy i nieświadomy. Ta ślepota to dowód jego zgubnego stanu. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są Ducha
Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je
duchowo rozsądzać (1 List do Koryntian 2,14).
Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną,
natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą
(1 List do Koryntian 1,18).

Bóg jednak wciąż, także dzisiaj, zaprasza do nawrócenia.
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Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam
upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie, ze swoich złych
dróg! (Księga Ezechiela 33,11).

Zaufaj Mu, przecież swoją miłość udowodnił ci przez śmierć na
krzyżu. W Liście do Rzymian 5,8 czytamy:
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

babcia karola maya
Wszyscy znają twórczość Karola Maya, który napisał m. in. takie
powieści jak: „Winnetou”, „Old Shatterhand”, „Skarb w srebrnym jeziorze”, wiele książek o Inkach i innych wspaniałych historiach. Mimo
upływu lat, jego popularność nie słabnie. Łącznie stworzył 70 utworów, wydawanych w milionowych nakładach, które wciąż wzrastają.
Niewielu jednak czytelników słyszało o babci Karola Maya, której
pisarz tyle zawdzięcza. Co ona ma wspólnego z jego sukcesem? Okazuje się, że bardzo wiele. To właśnie Joanna Krystyna May, przyczyniła
się do rozwinięcia talentu autora i jego twórczej wyobraźni. Karol bardzo cenił swoją babcię, czemu wielokrotnie dał wyraz, przedstawiając
ją jako mądrą, niezwykłą kobietę. Przyszły autor „Winnetou”, syn zwykłego tkacza, urodził się w 1842 roku w biednym miasteczku Rudawy,
jako piąte dziecko z czternaściorga rodzeństwa , z których jednak dziewięcioro zmarło w ciągu pierwszych lat życia. Mały Karol wkrótce po
urodzeniu ciężko zachorował, w wyniku czego stracił wzrok i przeżył
swoje wczesne dzieciństwo jako ociemniały. Na szczęście znalazł się
dobry, doświadczony lekarz, dzięki któremu nie tylko zaczął widzieć,
ale stał się mocnym i odpornym chłopcem. Rodzice ciężko pracowali,
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aby utrzymać rodzinę, dlatego też babcia zajmowała się wnukami, najwięcej uwagi poświęcając niewidomemu dziecku.
Ta kobieta była nie tylko bardzo oddana, pełna poświęcenia, ale
miała również zadziwiający talent. Umiała w pasjonujący sposób opowiadać przedziwne historie. I tak rozbudziła wyobraźnię przyszłego
geniusza, który potrafił godzinami siedzieć cicho bez ruchu, aby rozmyślać o postaciach z opowiadań babci. Po latach tak opisuje ten czas
w swoich wspomnieniach: „Nic nie widziałem. Nie istniały dla mnie
żadne kształty, formy czy kolory, ani miejscowości, ani też zmiany miejsca. Osoby lub przedmioty mogłem dotykać, słyszeć, czuć, wąchać, ale
to nie wystarczało, abym mógł je sobie fizycznie – w obrazowy sposób przedstawić. Jak wygląda człowiek, pies, stół – tego wszystkiego
nie widziałem, mogłem to sobie tylko wyobrażać. Gdy ktoś mówił do
mnie, nie czułem jego ciała, lecz jego dusza była mi bliska. To mi pozostało, nawet kiedy odzyskałem wzrok. Taki jest klucz do moich książek,
wyjaśnienie wszystkiego, za co mnie chwalą, lub ganią. Tylko ten, kto
był niewidomy, jest w stanie wczuć się we wszystko, co ja napisałem.
Całe moje dni spędzałem u babci. Ona była moim ojcem, matką, moją
wychowawczynią, była moim światłem słonecznym. Wszystko, co
duchowe i co cielesne, przyjąłem od niej. Wszystko to od niej pochodzi, wszystkiego od niej się nauczyłem. Co ona mi opowiadała, ja opowiadałem dalej, dodając tylko trochę od siebie”.
Z osobą babci wiąże się jedno zdarzenie, które szczególnie
wstrząsnęło młodym Karolem. Otóż „któregoś dnia, podczas obiadu, babcia spadła z krzesła na podłogę. Wyglądała jak nieżywa. Zdenerwowani domownicy wezwali lekarza, który stwierdził zawał serca
i powiedział, że Babcia umarła. Za trzy dni ma być pochowana. Ona
jednak żyje, jest tylko pogrążona w letargu. Nie może poruszać ani
ręką, ani nogą. Widzi i słyszy wszystko, również płacz i lament członków rodziny. Rozumie każde wypowiedziane słowo. Widzi i słyszy
stolarza, który bierze miarę na trumnę. Gdy trumna jest gotowa, babcia zostaje włożona do niej i przeniesiona do zimnego pomieszczenia.
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W dniu pogrzebu trumna zostaje wystawiona w przedpokoju. Przychodzą żałobnicy, a także ksiądz i organista z chłopięcym chórem.
Rodzina żegna babcię, tkwiącą w letargu. Można sobie wyobrazić jej
mękę. Przez trzy dni i trzy noce usiłowała dać znak, że jeszcze żyje –
bez powodzenia!
Nadszedł ostatni moment pożegnania rzekomej zmarłej. Jeśli
trumna zostanie zamknięta, to babcia będzie pochowana żywcem.
Później opowiadała, że przerażona, usiłowała chociaż poruszyć palcem, gdy żałobnicy po kolei podchodzili, aby po raz ostatni uścisnąć
jej rękę. Właśnie żegna ją najmłodsza dziewczynka, która również była
bardzo do babci przywiązana. Nagle dziecko krzyczy, blade z przerażenia: „Ona chwyciła mnie za rękę! Nie chce mnie puścić!”. I rzeczywiście, można zauważyć, że z pozoru nieżywa, porusza powoli ręką
– na przemian zamyka i otwiera swoją dłoń. Ludzie, którzy przyszli na
pogrzeb, uciekają. Szybko sprowadzono lekarza, który potwierdza, że
Krystyna May była pogrążona w letargu”. Jest to niesamowita historia.
Czy to zdarzenie rzeczywiście miało miejsce, czy też jest po prostu
fikcją literacką jak większość jego opowieści, tego nie jestem w stanie
rozstrzygnąć.
Wiem jednak, że zdarzają się przypadki, kiedy osoby będące
w letargu bywają pochowane, jakkolwiek przy obecnym stanie wiedzy
medycznej zdarzają się bardzo rzadko, dlatego nie musisz się martwić.
O wiele ważniejsza jest inna rzecz – a mianowicie to, że wielu ludzi,
mimo że żyje, jest umarłymi. Tak mówi Biblia.
Ci ludzie są zupełnie zdrowi, opaleni na brąz, silni i przedsiębiorczy, tak naprawdę są nie tylko pogrążeni w letargu, ale stanowią żywe
trupy. Słowo Boże jest Prawdą i stwierdza, że oni – mimo że żyją – są
umarli. Chciałbym ci to wyjaśnić na podstawie Biblii. Następstwem
grzechu i życia bez Boga jest śmierć. Słowo Boże mówi: Zapłatą za
grzech jest śmierć (List do Rzymian 6,23). Śmierć jako zapłata za
grzech jest śmiercią potrójną:
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1) Śmierć cielesna. Ludzie umierają. Śmierć ta obejmuje wszystkich, nawróconych i nie nawróconych. Dziecko Boże posiada
jednak obietnicę – zapewnienie Pana Jezusa: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie (Ewangelia Jana 11,25).
2) Druga śmierć to śmierć duchowa. Wielu ludzi jest duchowo
martwymi. Każdy, kto nie jest na nowo narodzony, jest umarły
w grzechach. Ma uszy, ale nie słyszy, ma oczy, ale nie widzi.
Nie chce widzieć tego, co jest boskie, nie chce też tego rozumieć (1 List do Koryntian 2,14. zob. też List do Efezjan 2,1 oraz
Ewangelia Mateusza 8,22). Taki człowiek jest umarły, mimo że
żyje.
3) Na końcu przyjdzie wieczna śmierć jako następstwo grzechu.
Wieczna śmierć to potępienie. Jest to najsurowsza kara dla
wszystkich, którzy są duchowo martwi, czyli dla tych, którzy
nie przyjmują radosnej nowiny – Bożego poselstwa i wolą żyć
w grzechu. Wszyscy oni któregoś dnia usłyszą te straszne słowa: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom! (Ewangelia Mateusza 25,41; zob. też
Księga Objawienia 20,14).
Jezus Chrystus Pan, dawca życia, oferuje ci dzisiaj życie wieczne.
Uchwyć się jego słowa i pozwól się uratować! (List Jakuba 5,24).
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awantura na leśnej estradzie
Podniecenie w Berlinie, ale tym razem nie z powodów politycznych. Czasopismo „Bravo” zaprosiło angielską grupę rockową, Rolling Stones, aby przyjechała do Berlina i tam dała koncert na Leśnej
Estradzie. Występ ma odbyć się w środę wieczorem, 15 września 1965
roku. Po południu na berlińskie lotnisko przylatuje pięciu Anglików,
witanych przez licznych wielbicieli, którzy następnie udają się do
Leśnej Estrady, aby wiwatować swoim idolom. Patrząc na wielu z tych
młodych ludzi, nie sposób rozróżnić chłopców od dziewcząt; wszyscy
mają długie włosy, wszyscy noszą obcisłe spodnie.
Coraz więcej ludzi przychodzi, aby zobaczyć i usłyszeć Rolling
Stonesów. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu, w przepełnionym
półkolu estrady dochodzi do niebezpiecznego ścisku. Zaczynają
strzelać fajerwerki i słychać odgłosy petard. Małe petardy, tzw. żabki,
skacząc i dymiąc, wybuchają między siedzącymi. Dziewczyny piszczą.
Nareszcie „Stonesi” pokazują się na estradzie i rozpoczynają koncert.
Rzucają głowami w prawo i w lewo, do tyłu, do przodu, wydobywając
przy tym ze swoich instrumentów ogłuszające rytmy. Minęły zaledwie dwie minuty, a już rozhisteryzowani młodzi usiłują szturmować
estradę. Policjanci mają pełne ręce roboty. Wszystkimi siłami próbują
opanować cisnący się tłum. Dalszy ciąg koncertu staje się zbyt niebezpieczny dla zespołu. Anglicy chwilowo opuszczają scenę. Dopiero, gdy
policja uformowała podwójny kordon ochrony, kontynuują koncert,
aby spełnić warunek umowy, mówiący, że występ ma trwać dwadzieścia minut. W panującym rozgardiaszu prawie nie słychać muzyki.
Chwilę później jednak fani przedarli się do przodu i napierają
na swoich ubóstwianych idoli, którzy błyskawicznie rzucają się do
ucieczki. Uciekają z estrady, jakby szło o ich życie, osłonięci pancerzem policyjnego wozu, który okrężnymi drogami odwozi ich
do hotelu. Tymczasem Leśna Estrada zamienia się w piekło. Jak na
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komendę, inne zespoły rockowe zaczynają grać swoją muzykę, a ich
wielbiciele demolować ławki. Inni celują w lampy kamieniami i butelkami po coca coli albo rzucają połamanymi deskami. Trzystu pięćdziesięciu policjantów usiłuje uspokoić tłum młodzieży, jednak bez
powodzenia. Po regularnej bitwie między policjantami a fanami, ci
ostatni zostają wreszcie wyparci z areny. W drodze do domu łączą się
z zawiedzionymi, dla których zabrakło biletów. Niszczą i przewracają
zaparkowane samochody, blokują nimi ulice, zatrzymują tramwaje.
Dopiero późnym wieczorem nastaje względna cisza.
A oto bilans występu Rolling Stonesów w Berlinie. Za dwudziestominutowy występ otrzymali gażę w wysokości 60 tysięcy marek.
W Berlinie zostało pobojowisko, w samej Leśnej Estradzie wysokość
szkód wynosiła 400 tysięcy marek. Zniszczeniu uległo ok. osiemdziesięciu procentach ławek i rozbito prawie połowę wszystkich lamp.
Bitwa między dwudziestoma tysiącami rozhisteryzowanej młodzieży
– piętnasto–, siedemnastoletnimi fanami rocka a policją przyniosła 87
rannych, z których wielu z ciężkimi obrażeniami odwieziono do szpitala. Rozmiar szkód poza Estradą Leśną był również olbrzymi, a ich
wielkość trudna do oszacowania. Aresztowano 85 młodych ludzi.
Zawsze istniały rzeczy i zjawiska publicznie lub skrycie ubóstwiane, które pochłaniały serce człowieka, zachwycały go i oczarowywały.
W narodzie izraelskim był to złoty cielec, którego Izraelici odlali ze
swojej biżuterii, a potem czcili jako bóstwo. U dzikich ludów z puszczy była to figura z drewna z wyłupiastymi oczami albo jakikolwiek
inny fetysz. Dla współczesnego człowieka jest to coś innego, coś za
czym tęskni jego serce, co przyciąga go całkiem otwarcie lub skrycie.
Miejsce ideałów zastąpili idole. Teraz oni są ubóstwiani. Ludzie noszą
przy sobie ich portrety i dekorują nimi mieszkania.
Istnieje jednak znacznie więcej nowoczesnych bożków, niż gwiazdy i idole. Wszystko, co zniewala twoje serce, jest bożkiem, bałwochwalstwem. Ty jednak jesteś powołany do czegoś innego. Bóg chce
cię mieć dla siebie! On mówi do ciebie:
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Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani
mojej chwały bałwanom (Księga Izajasza 42,8).

Bądź szczery! Nie łudź się! Twoje najbardziej osobiste bałwochwalstwo nie uczyni cię szczęśliwym, a przecież właśnie szczęście
jest tym, czego szukasz, czego potrzebujesz. Bóg chce ci je podarować. On zapewnia wszystkich, którzy do niego przyjdą: Od wszystkich
waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was
(Księga Ezechiela 36,25). Dlatego przyjdź do Jezusa Chrystusa! Tylko
on może cię uwolnić, uczynić radosnym i szczęśliwym.

połowa mostu
– oczywisty absurd
Połowa mostu? Tak, istnieje coś takiego. Gdzie? W Awinionie,
w południowej Francji. Prowadzi on przez... nie, właśnie nie prowadzi. Miał prowadzić przez Rodan. Historia mostu sięga odległych
czasów średniowiecznych. Na lewym brzegu rzeki położone było
Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a na prawym królestwo
Francji. Oba kraje nie utrzymywały ze sobą kontaktów, dlatego mostu
nie ukończono.
Dzisiaj, most w Awinionie należy do najbardziej znanych zabytków tego, tak bogatego w stare rzymskie budowle, miasta. Niezliczone
ilości widokówek, z kończącym się w połowie Rodanu kamiennym
łukiem mostu, wysyłane są we wszystkie strony świata.
A przecież ten most, zbudowany tylko do połowy, jest zupełnym
absurdem. Nie doprowadza do celu, nie można nim przejść na drugi
brzeg. Podobnie jest z ludźmi, którzy są niezdecydowani. Ile niezdecydowania jest wokół nas! Jedną połową chce się służyć Bogu, a drugą
grzechowi. Tak też było wśród Izraelitów, w czasie, kiedy żył Eliasz.
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Częściowo służyli oni jedynemu prawdziwemu Bogu, a częściowo
również bogu słońca – Baalowi, którego czciło ich pogańskie otoczenie. Wtedy Eliasz postawił ich przed koniecznością podjęcia decyzji.
Zebrał wszystkich na górze Karmel i zadał pytanie: Jak długo będziecie
kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal
– idźcie za nim! (1 Księga Królewska 18,21).
Wielu ludziom należałoby dzisiaj postawić to samo pytanie. Kto
połowicznie przylgnął do Jezusa Chrystusa i połowicznie do świata, ten jest niezdolny do życia. Taki człowiek staje się obcy samemu
sobie. „Wolności i Królestwa Niebieskiego na połowy rozdzielić nie
można” – powiedział Ernest Maritz Arndt, wielki poeta niemiecki.
Prawdziwe to słowa, dlatego skończ z obojętnością! Obojętni ludzie
nie są ludźmi w pełni, są letni (zob. Księga Objawienia 3,15–16). Ale
Jezus Chrystus chce mieć ciebie całego. Nikt nie może dwom panom
służyć (Ewangelia Mateusza 6,24). Nie stój w drzwiach. Tam w przeciągu można się zaziębić, a w konsekwencji nawet umrzeć. Nie chciej
też stać do połowy wewnątrz, a do połowy na zewnątrz. Połowa dla
Boga, druga połowa dla świata, czyli całkowicie dla diabła! Dlatego:
albo–albo! Odwaga i oddanie się do dyspozycji Chrystusa. Opamiętaj się i pójdź za nim!

pochodnia aleksandra
W Macedonii, na torze wyścigowym dziedzińca królewskiego
w Pella stoi chłopiec. Jego niebieskie oczy błyszczą, a jasne kędziory włosów opadają na ramiona. To książę Aleksander, co oznacza
„pogromca mężczyzn”. Niewolnicy przyprowadzają mu ognistego
konia, czarnego ogiera z czerwonymi nozdrzami i dzikimi, niespokojnymi oczami, na którym nikt inny poza księciem nie potrafił jeździć.
Aleksander bowiem zauważył, że koń płoszy się i wierzga tylko wtedy,
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kiedy widzi własny cień. Książę ustawia go więc głową w kierunku
słońca, wykonuje szybki skok na grzbiet ogiera, i po krótkim zmaganiu koń poddaje się jeźdźcowi, ulega całkowicie jego woli. W późniejszych latach nosił władcę przez wszystkie bitwy i niebezpieczeństwa
jego intensywnego życia pełnego przygód, ale i odpowiedzialności.
Po nagłej śmierci swego ojca Filipa, w roku 336 p.n.e. dwudziestoletni Aleksander obejmuje tron macedoński. Jest surowo wychowany
i bardzo dobrze wykształcony. Jego wychowawcą i nauczycielem był
Arystoteles (384–322 p.n.e.), wielki filozof i uczony. Aleksander pilnie
studiował historię i literaturę, czytając m. in. eposy Homera. Wkrótce
po objęciu tronu miał już pierwsze doświadczenie wojenne, ponieważ
Grecy odmówili mu posłuszeństwa. Udało mu się jednak dość szybko
zmusić ich do uznania swojej władzy. Był tym, który prawdziwie zjednoczył cały naród grecki.
Jego pierwszym celem wojennym było zdobycie imperium perskiego. Państwo to zajmowało niezmiernie rozległy obszar – do krańców znanego wówczas świata. Jednak król perski, Dariusz III, czuwał.
Pod względem liczebności wojowników oraz okrętów wojennych stukrotnie przewyższał nieliczne oddziały Greków i Macedończyków.
Pomimo wielkiego ryzyka, Aleksander nie odłożył na później swojego planu. Ciągnęło go do Azji Mniejszej. Podszedł ze swoją armią
do Troi, a wkrótce potem zaatakował armię perską. Aleksander był
wśród walczących i szukał wodza Persów, aby stoczyć z nim walkę. Po
krótkiej, ale niebezpiecznej walce, bitwa zostaje rozstrzygnięta: Grecy
i Macedończycy zwyciężają – pokonują Persów.
To pierwsze wielkie zwycięstwo oznacza dla Aleksandra zdobycie całej Azji Mniejszej. Bez walki przechodzi wzdłuż zachodniego
wybrzeża. Jedno miasto za drugim poddaje się odważnemu królowi.
Dariusz jednak nie kapituluje, mimo że jest pokonany. Aleksander udał
się w kierunku południowym, aby zdobyć bogate północne wybrzeże
Morza Śródziemnego, gdy otrzymał wiadomość, że król perski zbli87

ża się z dwunastokrotną przewagą. I rzeczywiście, koło miasta Issus,
Grecy niespodziewanie zostali zaatakowani. W popłochu porządkują
swoje szeregi. Aleksander ponownie staje na czele i prowadzi ich do
walki. Ranny i zbroczony krwią, przedziera się w głąb nieprzyjacielskich szeregów do samego Dariusza, któremu z wielkim trudem udaje się uciec. Rzecz niewiarygodna stała się rzeczywistością. Persowie
znowu uciekają, droga do Fenicji i Egiptu stoi otworem.
Teraz zwycięzcy udają się na południe, do kraju faraonów. Egipcjanie, którzy już od dwunastu lat żyli pod zaborem perskim, witają
Aleksandra jako wyzwoliciela. Przy ujściu Nilu, Aleksander buduje
miasto portowe i nazywa je Aleksandrią; staje się ono niebawem nie
tylko najważniejszą bazą dla floty, ale także centrum handlu światowego oraz miastem kultury i nauki. Do dnia dzisiejszego Aleksandria jest jednym z większych miast afrykańskich, w którym stykają
się interesy krajów Wschodu i Zachodu. Lecz wyprawa Aleksandra
trwa nadal, w kierunku królestwa perskiego, na północ i wschód.
Przekroczył Eufrat, a po drugiej stronie Tygrysu natknął się na
Dariusza, którego bojowe dwukołowe wozy konne z niebezpiecznymi, sztywno umocowanymi do osi kosami nie są w stanie zapobiec
kolejnej klęsce Persów. W ten sposób droga do Asyrii, Babilonii, Starej Persji stoi otworem.
Jednak to nie wystarcza ambitnemu Aleksandrowi Mimo iż jest
zwycięzcą i władcą, pragnie jeszcze zostać odkrywcą. Tak więc wraz
z wojskami posuwa się w kierunku wschodnim przez pustynię i nie
kończący się łańcuch gór, aż do Indii, za którymi, jak przypuszcza,
kończy się okrąg ziemi. Kiedy przekracza Indus, natyka się na przeogromną armię króla indyjskiego, stojącą przed nim niczym mur
– setki słoni bojowych, zwanych czołgami starożytności. Wysoko podniesionymi trąbami wydają przenikliwe odgłosy, a ich ogromne kły
są bardzo groźne. Aleksander jednak umiejętnym manewrem atakuje
wroga z zaskoczenia, od strony, która nie była osłonięta przez słonie.
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Kiedy po ponad ośmiu latach wrócił do ojczyzny, pokonując
w tym czasie prawie 18 tysięcy kilometrów, co odpowiadało niemal
połowie kuli ziemskiej, zajął się całkowicie zaprowadzeniem porządku oraz rozbudową swojego potężnego królestwa. Nadal jednak układał plan wypraw badawczych. Wtedy niespodziewanie zaatakowało
go coś silniejszego. Otóż podczas swojej nieprzerwanej pracy, zachorował na malarię. Wkrótce stracił mowę i wszelkie siły. Kiedy przed
leżącym w milczeniu władcą przemaszerowała armia, ten tylko oczami pozdrawiał współtowarzyszy. Jako zaledwie trzydziestotrzyletni
człowiek skończył swoje pełne przygód, doczesne życie.
Jest jednak jeszcze coś, co wydaje mi się ważne, ponieważ to przybliży wam Aleksandra jako człowieka. Myślę o relacjach z jego walk
zdobywczych. Zawsze, gdy oblegał jakieś miasto wroga, wbijał w ziemię przed jego bramami zapaloną pochodnię. Co oznaczało, że dopóki pochodnia płonie, zapewniona jest łaska i darowane zostanie życie
każdemu, kto do niego przyjdzie. Gdy pochodnia zgasła lub wypaliła
się, wtedy wszystkich pozostałych spotkała bezwzględna zemsta.
Twoja pochodnia życia także płonie. Jak długo jeszcze, tego nie
wiesz. Nieoczekiwany podmuch wiatru może ją zgasić w ciągu jednej chwili. Pamiętaj, pochodnia życia Aleksandra zgasła stosunkowo wcześnie. Dlatego pomyśl o tym, że jest ktoś, kto jeszcze dzisiaj
daruje ci łaskę i życie! Nie wiesz, co jutro może się zdarzyć, i jutro
nie będziesz w stanie tego zmienić. Dzisiaj jeszcze Bóg proponuje ci
łaskę w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dlatego Duch Święty mówi
do ciebie:
Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych (List
do Hebrajczyków 10,31), jako że: Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga
żywego (List do Hebrajczyków 10,31).
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kawałek szarego płótna
Młody malarz podchodzi do swojego dzieła i bacznym wzrokiem spogląda na obraz, który malował tygodniami. Jeszcze raz musi
wziąć do ręki paletę z farbami, tutaj dodać jedną kreskę, a tam trochę
jasnoniebieskiego koloru. Powrót syna marnotrawnego – to temat
jego pracy.
Obraz jest już prawie skończony. Prawie? Tak! Właśnie tak, pozostało bowiem jeszcze tylko jedno stosunkowo małe szare miejsce na
płótnie. Prawie skończony? Nie, właściwie nie, bo to, czego brakuje,
jest najważniejszym elementem obrazu – syn marnotrawny. Wszystko pozostałe już namalował. Jest wspaniały dom ojcowski z pięknymi
ozdobami i bogactwem, są zadowoleni parobkowie, i zadbane zwierzęta ze swoimi rześkimi, rozbrykanymi młodymi. Wokół falują łany
zbóż i widać barwne kwiaty na skraju drogi. W tle rysuje się daleki,
cichy krajobraz górski, zbocza porośnięte drzewami, a ponad wszystkim jasnoniebieskie niebo. Przede wszystkim jednak na obrazie
dominuje, zasługująca na szacunek, a niemożliwa do opisania, promieniująca dobroć ojca.
Stoi przed domem. Z rysów jego twarzy można odczytać, że długo
na kogoś czekał, pod płaskim dachem swojego domu, stał i wypatrywał. Teraz w końcu zobaczył go, w swojej radości wybiega naprzeciw,
podnosi wzrok… Na kogo? Szare puste miejsce na płótnie… Miejsce
na postać syna marnotrawnego, ale jeszcze nie został namalowany.
Właściwie dlaczego? Tak, nasz malarz już od dłuższego czasu rozglądał się za młodzieńcem, który mógłby być modelem. Bezskutecznie,
nikt do końca nie odpowiadał jego wyobrażeniom. Jednak któregoś
dnia, gdy przechodził przez londyńskie slumsy, zobaczył go. Zobaczył upadłą i zaniedbaną istotę, kudłate włosy, szczeciniasta broda,
brudny, przyodziany bardziej w szmaty niż w ubranie. Młody, a już
przygarbiony, stoi, opierając się o brudny mur. Kłopoty i niedola
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pozostawiły na jego delikatnej niegdyś twarzy głębokie bruzdy. Jeszcze młody a już starzec.
Nie słucha, jak malarz mówi do niego; dopiero gdy pokazuje mu
srebrną monetę, jego matowe oczy rozjaśniają się. Umowa zostaje
zawarta; zrozumiał, że jutro po południu, dokładnie o godzinie trzeciej, ma przyjść do malarza w takim stanie, jak teraz. Adres znajduje
się na wizytówce; ma zapewnione obfite jedzenie i dobrą zapłatę. Jako
zaliczkę dostał dziesięć funtów.
Szybko mija dzień. Następnego popołudnia, punktualnie o umówionej godzinie, dzwoni dzwonek. Malarz szybko otwiera drzwi. Już
wszystko przygotował; cieszy się, że ukończy wreszcie swój obraz. Ale
co to? Przed drzwiami stoi jakiś obcy człowiek i chce wejść do środka.
Tak, ale przecież nie teraz! Teraz czeka na kogoś innego. Chce właśnie odprawić obcego, gdy ten wyciąga coś ze swojej torby i pokazuje
wizytówkę z adresem malarza. Sytuacja staje się jasna. Stoi przed nim
ów młody mężczyzna, ta sama nędzna istota, którą zobaczył wczoraj
w slumsach, ale jakże odmieniona. Za otrzymaną zaliczkę umył się,
założył nowe ubranie, poszedł do fryzjera, który go ogolił i przyzwoicie ostrzygł. Co za rozczarowanie! Ten człowiek ze slumsów, przez
swój głupi zapał – własną dobrą wolę – wszystko zepsuł. Takim, jak
teraz wygląda, nie może być mu przydatny. Rozzłoszczony malarz
zatrzaskuje więc drzwi. Obraz pozostaje nadal nie ukończony. Szare
miejsce na płótnie przed wiernym, dobrem ojcem wciąż jest puste.
A wszystko dlatego, że ten kto miał przyjść jakim był, nie przyszedł.
Co prawda przyszedł, ale nie taki, jak to było uzgodnione. Taki, jaki
przyszedł, nie mógł zostać przyjęty.
Czy wiesz, że także dzisiaj wielu ludzi postępuje w ten sam sposób – niewłaściwie, fałszywie. Być może również ty znajdujesz się
w niezadowalającym, zgubnym stanie. Marzysz o czystym, szczęśliwym życiu, w błędny sposób próbując zmienić swój nieszczęśliwy los.
Zamiast przyjść do Zbawiciela – Pana Jezusa taki, jakim jesteś, aby
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przyznać się do swojej winy oraz by wyznać swoje występki, zwlekałeś. Może zamiast wszystko otwarcie wyznać i prosić o przebaczenie,
chciałeś przedstawić jakieś własne zalety – jaka szkoda!
Z tego powodu drzwi między świętym Bogiem a tobą musiałyby się zatrzasnąć, zamiast się otworzyć. Porozumienie – umowa między Bogiem a ludźmi brzmi inaczej. Syn Boży przyszedł, aby szukać
i ratować zgubionych i wzywa ciężko utrudzonych, aby przyszli do
niego (Ewangelia Łukasza 19,10; Ewangelia Mateusza 11,28). Chce
podarować ludziom odpocznienie i pokój.
Łatwo jest stać się radosnym dzieckiem Bożym. Być może szare miejsce na płótnie naszego obrazu jest wolne właśnie dla ciebie?
Wypełnij je!
Taki, jak jestem, przychodzę, by
Nie mój wysiłek, ale Tyś sam
Krwią swoją z wszystkich obmył mnie z plam,
Baranku Boży, przychodzę dziś.

zaczęło się w dolinie zero
Historia przedstawia różne wspomnienia i pamiątki, mówiące
o istnieniu i działalności znanych, sławnych ludzi. Mamy wiele wspaniałych, olśniewających zabytków, często wywierających większe wrażenie, niż ludzie, których przedstawiają. Grobowce zdobią miejsca, na
których odbywały się kiedyś bitwy, świadcząc o śmierci ludzi, o tym,
że nie zostali zapomniani. Czy wiemy jednak, gdzie rozpalono pierwszy ogień i kiedy to się stało? Gdzie stoi drogowskaz wskazujący miejsce, w którym powstało pierwsze koło? Tego nie wiemy. Wobec takich
wydarzeń historia jest niezbyt dokładna.
Zaskakuje na przykład fakt, że miejsce zapoczątkowania ery atomowej, w środku pustyni, w stanie Nowy Meksyk, oznaczono tylko
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nędznym drewnianym szyldem z napisem: „Ground Zero”, co można
przetłumaczyć: „Dolina Zero”. Ten napis nie jest nawet wygrawerowany. Wykonano go zwykłą farbą, z dopiskiem pod spodem: „Palenie wzbronione!”.
Latem 1945 roku nowomeksykańska pustynia w pobliżu Carizozo
nagle ożywa. Kilka ciężarówek utorowało sobie drogę w piasku wśród
kamieni i zarośli. Wcześniej szukano by tutaj złota i władzy. Niektórzy
znaleźliby obie te rzeczy, inni pozostawiliby na pustyni swoje kości.
Lecz tajemniczy materiał, z którym człowiek jedzie teraz na pustynię,
jest cenniejszy od złota z Rio Grande. Tym materiałem jest pluton.
11 lipca 1945 roku inżynierowie zaczynają w „Dolinie Zero”
wznosić trzydziestometrowe stalowe rusztowanie. Dwa dni później
zaczyna się montaż pierwszej próbnej bomby atomowej. Fizyka i polityka połączyły swój zamiar – wolę: pokonać przeciwnika, zmusić go,
aby padł na kolana. Bomba nuklearna, którą montują na rusztowaniu,
jest tego dowodem i rezultatem.
Profesor Oppenheimer i jego współpracownicy uzgadniają, że
eksplozja pierwszej bomby atomowej nastąpi o godzinie 5:30 dnia 16
lipca 1945 roku. Wszystkie zespoły kontrolne, fotograficzne i miernicze zajęły w dużej odległości swoje stanowiska. Naukowcy znajdują
się w oddalonych o piętnaście kilometrów bunkrach ziemnych, z których chcą obserwować eksplozję. O godzinie 5:00 rozpoczyna pracę
łączność radiowa, która umożliwia obserwatorom porozumiewanie
się między sobą oraz nadawanie sygnałów czasu: jeszcze trzydzieści
minut, jeszcze dwadzieścia jeszcze piętnaście.
Napięte są nerwy ludzi, których rezultaty badań za chwilę się rozstrzygną. Chociaż naukowcy zakładają, że ich obliczenia są poprawne, to wątpliwości trwają do końca, każdy z nich bowiem wie, jakie
okropne zjawisko może wywołać spowodowanie łańcuchowej reakcji
atomowej. W ostatnich sekundach przed decydującym uruchomieniem dźwigni, Oppenheimer niemal nie oddychał, z wielkim wysił93

kiem utrzymując się na nogach. W głośniku jednak niemiłosiernie
słychać odliczanie czasu. 45 sekund przed godziną 5:30 włącza się
automatyczny zegar zapłonu. Teraz nie ma już odwrotu. Jeszcze trzydzieści, jeszcze dwadzieścia sekund. Jak nieskończenie długie mogą
być sekundy! I wtedy potężna jasność – jaśniejsza niż tysiąc słońc –
i głęboki grzmot eksplozji oznajmiają, że bomba wybuchła. Ognista
kula chwilę później rośnie z niesamowitą szybkością. Jeden z obecnych tam oficerów wykrzykuje: „Teraz ci profesorowie stracili kontrolę”... Chmura eksplozji unosi się w górę na wysokość 12 tysięcy
metrów. Od tamtej chwili nasz świat nie jest już taki sam...
Gdy kilka godzin po wybuchu pierwsi badacze, ubrani w odporne na działanie promieniowania kombinezony, rozpoczęli pracę
w Dolinie Zero, stwierdzili, że powstał tam czterystumetrowy krater.
Ogromne stalowe rusztowanie wyparowało. To żaden cud, jako że
rozpad plutonu wielkości jabłka wytworzył temperaturę 55 milionów
stopni Celsjusza, czyli około dziesięć tysięcy razy większą niż temperatura powierzchni Słońca. Piasek wokół krateru stopił się na szkło
koloru zielonego. W promieniu 700 kilometrów widoczny był błysk
eksplozji. Do miejscowości Gallup, oddalonej o 400 kilometrów od
miejsca wybuchu, huk dotarł po 20 minutach, powodując drżenie
szyb w oknach.
Bardzo szybko próba przerodziła się w gorzką rzeczywistość. Już
6 sierpnia 1945 roku spadła pierwsza bomba atomowa na Hiroszimę. Nazwa tego miasta jest nierozerwalnie związana z niekończącą
się męką i niepojętą zgrozą. Ponad 200 tysięcy zmarłych, to rezultat
ataku jądrowego na Hiroszimę. Wiele osób nie odnaleziono i do dnia
dzisiejszego uważa się je za zaginione. Na konto tamtego wydarzenia
trzeba także zapisać rannych i na zawsze okaleczonych oraz wszystkich tych, którzy jeszcze dzisiaj wskutek napromieniowania i innych
urazów skazani są na śmierć. Gdy 9 sierpnia 1945 roku druga bomba
atomowa spada na kolejne japońskie miasto, Nagasaki, Japonia składa
broń i poddaje się. Druga wojna światowa jest zakończona.
94

Od kilkudziesięciu lat świat żyje z tą bombą. Od kilkudziesięciu lat
przesuwają się taśmy produkcyjne w zakładach atomowych. Po pierwszej bombie atomowej, nastąpiła ich seryjna produkcja. Konkurencja między mocarstwami świata na polu techniki zbrojeniowej idzie
coraz dalej. Walka ta przeniosła się z czasem z bomb, na rakiety nośne.
W podziemnych bunkrach spoczywają pociski „ziemia–ziemia”, osadzone niczym zjawy na czubatych rakietach międzykontynentalnych.
Pod ich białymi korpusami tyka międzykontynentalna śmierć.
W ostatnich latach moc bomby wzrosła ponad tysiąckrotnie.
Z bomby na pustyni w stanie Nowy Meksyk, przekształciła się między
innymi w bombę wodorową, mającą więcej siły niszczącej niż tysiąc
bomb Carizozo.
Od czasu wybuchu pierwszej bomby atomowej broń jądrowa
przestała być wyłączną tajemnicą Stanów Zjednoczonych. Szpieg atomowy, Fuchs, zdradził najważniejsze tajemnice Rosjanom. Jeżeli dzisiaj posiada tę bombę tylko kilka mocarstw, to w ciągu następnych lat
może ją już mieć kilkadziesiąt. Ryzyko wojny zwielokrotni się, choć
wszyscy dążą do pokoju i bezpieczeństwa. Mężowie stanu ze Wschodu i Zachodu gorączkowo usiłują zatrzymać tę polityczną reakcję łańcuchową. Tu konferencje pokojowe, tam konferencje rozbrojeniowe.
Jednak pomimo wszystkich tych spotkań, rodzi się przypuszczenie, że potajemnie trwają przygotowania, pozwalające na rozegranie
się najokropniejszej sceny w dramacie historii ludzkiej. Stanie się
dokładnie tak, jak przepowiada Słowo Boże: Gdy będą mówić: Pokój
i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagle zagłada... (1 List do
Tesaloniczan 5,3). I to właśnie jest przyczyną, niewytłumaczalnego,
niesamowitego strachu współczesnego człowieka. Ludzie z pewnością wyczuwają, że zbliża się coś niewyobrażalnego. I rzeczywiście,
wszystkie znaki obecnego czasu potwierdzają , że wskazówki zegara ziemskiego pokazują „za pięć dwunasta”. Chrześcijanie jednak nie
mają powodu do obaw. Idą wielkimi krokami do ukochanego Pana.
Jakim wspaniałym wydarzeniem będzie fakt, gdy wszystkich, którzy
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do niego należą, Pan wzniesie i zabierze do siebie! Ale jakim przerażeniem ogarnięci zostaną niewierzący albo ci którzy tylko nazywają
siebie chrześcijanami! Taki przebieg historii świata nie jest wymysłem
fantastów, ani członków jakichś sekt, lecz opiera się na niewzruszonych obietnicach, zapisanych w świętym Słowie Bożym; a chwila
powrotu Pana może nastąpić już teraz, dlatego zachowaj się poważnie
– właściwie. Jeżeli jeszcze nie jesteś własnością Pana – pospiesz się,
ratuj swoją duszę!

jeden wielbłąd i 87 fortepianów
Co kilka dni ten sam „teatr”. W zeszłym tygodniu przyjechała
królowa, wczoraj Lory, a dzisiaj Beatlesi. Wysoki policjant wzdycha
i stoi trochę bezradnie w otaczającym go tłumie. Przed Londyńskim
Domem Handlowym Harrodsa od jednego zamkniętego wyjścia do
drugiego biegają ciekawscy, aby zobaczyć swoich idoli, grzebiących
w galanterii, szukających eleganckich krawatów i spacerujących wśród
innych wystaw, w tym najbardziej ekskluzywnym domu handlowym
w Europie, drugim co do wielkości sklepie świata. Tam, wewnątrz,
prominenci robią dla siebie zakupy.
Ogromny, zbudowany w wiktoriańskim stylu dom, ma ponad
sześćdziesiąt okien wystawowych. Zadziwiający postęp, jeżeli pomyśleć, że pan Harrod zaczął handlować przed stu laty, mając wtedy tylko jeden mały kramik, który przejął po zbankrutowanym przyjacielu.
Przeważająca część personelu pracuje na dwóch piętrach ukrytych
pod ziemią, które rozciągają się daleko poza obręb budynku w głąb
dzielnicy Knightsbridge. Labiryntem tego podziemnego miasta chodzi się kilometrami; obok wielu pomieszczeń magazynowych znajduje się tam własna piekarnia, drukarnia, farbiarnia i pralnia, a także
wytwórnia czekolady i markowych papierosów.
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Asortyment domu handlowego rozmieszczony jest w ponad
dwustu działach, z których każdy swoim wyposażeniem i możliwością wyboru przewyższa większość specjalistycznych sklepów londyńskich. Tylko w dziale spożywczym, wystawionych jest do sprzedaży
45 tysięcy niepsujących się artykułów spożywczych z całego świata.
Specjalnie dla Harrodsa hodowane są jagnięta i prosiaki. Sprawujący nadzór, mistrz rzeźnik, chodzi w wysoko zapiętym wiktoriańskim
fartuchu, przydając w ten sposób godności tradycji tego domu.
Dział fortepianowy Harrodsa uznaje się za największy specjalistyczny sklep w Europie. W jakim innym sklepie tej branży sprzedaje się 87 fortepianów tygodniowo? Można tu kupić także antyki lub
żakiety lokajów z czarnego materiału, z czarną lub zieloną podszewką;
również pozłacane sztućce za 25 tysięcy marek albo dla wymagających, rozpieszczonych żon milionerów, w dziale jubilerskim, jedenastokaratowy pierścionek diamentowy za 200 tysięcy marek albo...
albo... Tutaj mogą zostać spełnione najbardziej ekstrawaganckie
życzenia. Niezwykle przyciągająco działa ZOO Harrodsa, znajdujące
się na drugim piętrze. W licznych lśniących czystością klatkach, setki
egzotycznych zwierząt czeka na swoich nowych właścicieli lub właścicielki. Na jednej z witryn, wystawione są trzyrzędowe łańcuchy z pereł
jako najnowsza moda dla psów. Kilka kroków dalej zaleca się uszczęśliwić czworonogi ciastkami czekoladowymi, mlecznymi dropsami
lub pastylkami miętowymi. Tabletki witaminowe i wyszukane środki
medyczne obiecują utrzymać smutne zwierzęta w dobrym humorze.
A kto chce swego psa w specjalny sposób ucieszyć, może dać mu prezent w specjalnym opakowaniu z napisem „Mojemu kochanemu psu
szczęśliwego życia”.
Jednak dopiero po odwiedzeniu działu ubezpieczeniowego
w Harrodsie, można beztrosko cieszyć się swoim nowo zakupionym
szympansem lub niedźwiadkiem; nawet gdyby milusiński zaczął rozrabiać na niedawnej prywatce koktajlowej i złośliwie pokąsał gości, to
co z tego, jest się przecież ubezpieczonym.
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W wielkiej sali kolumnowej znajduje się prywatny bank firmowy.
Tutaj każdy w ciągu minuty może dokonać najbardziej skomplikowanych transakcji pieniężnych. Poza tym, są tu także prowadzone konta
kredytowe, których liczba wynosi 100 tysięcy. Wielu klientów kupuje
bezgotówkowo: okazują plastikową kartę z nazwiskiem i numerem,
a rachunki zostają w ciągu czterech tygodni przesyłane bezpośrednio
do ich domu.
Nie ma drugiej takiej obsługi klientów domu handlowego, jak
u Harrodsa. Można mieć nawet nietypowe życzenia, których spełnienia w innych sklepach by odmówiono i potraktowano jako bezczelność. Można o północy zadzwonić i zamówić wyszukane śniadanie,
a o godzinie czwartej spokojnie jeszcze uzupełnić zamówienie i dodać
np. trzy butelki wody mineralnej. Codziennie, dwadzieścia cztery
godziny na dobę i to 365 razy w roku, można tę firmę poinformować
lub złożyć akces na to, by trenować do następnej olimpiady w szkole
golfowej, wypożyczyć na kilka godzin najnowszy model samochodu
wyścigowego, zapisać się na kurs języka hiszpańskiego albo poprosić, by cioci Mary urządzono przeprowadzkę do Honolulu i nie zapomniano przy tym, aby dżem pomarańczowy, herbatka i sos do sałaty,
do których ciocia się przyzwyczaiła, zostały wysłane na nowy adres.
Dwóch panów w biurze prasowym Harrodsa przerywa wyliczanie
po zadaniu pytania, czego firma nie jest w stanie załatwić. Pracownicy
domu zastanawiają się, wreszcie dochodzą do wniosku, że nic takiego
nie przychodzi im do głowy. Po czym podają przykład, obrazujący, jak
daleko wyspecjalizowana jest ich służba dla klienta. Niedawno ambasador Maroka zwrócił się do nich z ogromnym problemem. Otóż podczas zbliżających się odwiedzin jednego z szachów dyplomaci chcieli
go przywitać i ugościć zgodnie z rodzinnym obyczajem. Potrzebowali
do tego wielbłąda, i Harrods pomógł także w tej sprawie. Obdarzonego
garbem mieszkańca pustyni na czas sprowadzono czarterowym samolotem. Wyszedł z ogromnej klatki i, trochę obrażony, przeszedł ulicami
Londynu w kierunku swojej misji dyplomatycznej.
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Neckermann (niemiecka firma handlowo–wysyłkowa) wszystko
umożliwia, Harrods nawet niemożliwe czyni możliwym – tak można
by to ująć... Czy nie chciałbyś z główną wygraną w totolotku kupić
u Harrodsa szczęścia, ile dusza zapragnie? Tak? – Ja nie. Wielu innych
również nie. Pan Jezus mówi bowiem: nie od obfitości dóbr zależy
czyjeś szczęście (Ewangelia Łukasza 12,15). Prawdziwe życie to coś
więcej niż dobra materialne. Wielu, przez całe życie pragnęło pewnych rzeczy, ale jak w końcu było ich na nie stać, okazywały się o wiele
mniej warte, niż przypuszczali. A wielu tych, którzy posiadają wszystko, co tylko materialnego można zapragnąć, jest niezadowolonych
i cierpi na tuzin urojonych lub rzeczywistych chorób.
Paweł, ten wierny i odważny wojownik swego Pana, zawołał
nagle:
Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę (List do Filipian 3,7).

Idzie jeszcze dalej, zauważa bowiem, że wobec osoby Jezusa
Chrystusa całkowicie blakną nie tylko materialne, ale także społeczne
i moralne wartości. Tego nie jest w stanie podarować dla twego szczęścia żadna wygrana w totka ani firma Harrods. To może spowodować
tylko Jezus Chrystus! A On chce, żebyś stał się takim, dlatego otwórz
swoje serce i pozwól mu wstąpić do ciebie! Wyznaj mu swoją winę!
On chce odebrać ci twoje „ja”.
A jeśli stałeś się jego własnością, także do ciebie skierowane jest
zwiastowanie, które przewyższa wszystko, co ludzki rozum jest w stanie przedstawić sobie pod pojęciem piękna i dobra:
Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego
nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują
(1 List do Koryntian 2,9).

Zapłata nie do opisania!
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trutki na szczury? jeśli łaska!
Jadłeś już trutkę na szczury? Głupie pytanie? Wszyscy wiemy,
że trutka na szczury jest niejadalna i niebezpieczna. „Ale trzeba ją
najpierw zjeść, żeby się dowiedzieć, jak ona działa!” Kto tak mówi,
jest tak samo nierozumny, jak ten, kto czyta niewłaściwe czasopisma
i książki po to, by dowiedzieć się, co jest złe.
Pewien człowiek, który w życiu wiele osiągnął, wysoko awansował oraz cieszył się ogólnym poważaniem, opowiedział swojemu
przyjacielowi, jak we wczesnej młodości ktoś pokazał mu jakąś niemoralną książkę. Trzymał ją wtedy w rękach kilka minut, ale dałby
połowę swojego majątku za to, by nigdy jej nie widzieć. Obrazki z tej
książki, mimo że bardzo się o to starał, nie opuściły go i nie dały mu
spokoju już nigdy.
Chwast rośnie bardzo szybko; nie potrzebuje konewki ani zaoranego pola. Każdy rolnik lub ogrodnik może potwierdzić jak szybko
rozrastają się chwasty.
Nie sposób je wytępić tam, gdzie już raz wyrosły. Tak samo jest
z tą trucizną. Wżera się ona głęboko w serce, w pamięć i szybko się
rozprzestrzenia.
Rzecz ta przedstawia się tak samo, jak sprawa z ostem w Australii. Historia podaje, że w czasie, kiedy Anglicy opanowali Australię, na
ziemi tej nie było ostu. Pewien Szkot posiadający tam plantacje, życzył
sobie, aby jego roślinę narodową – oset bowiem jest w herbie Szkocji –
można było spotkać także na jego posiadłości. Sprowadził więc ze swojej ojczyzny nasiona ostu i obsiał nimi malutki kawałek ogrodu. Wiatr
jednak rozwiał nasiona daleko poza jego teren i dziś w całej Australii
rośnie niezliczona ilość ostu. Złe książki, obrazy i rozmowy, zasiewają
w sercach nasiona zła, które wzrastają szybko i obficie się rozrastają.
Istnieje boskie prawo, które brzmi: Albowiem co człowiek sieje, to
i żąć będzie (List do Galacjan 6,7). Wszystkie słowa ludzkie są wysie100

wem, dokładnie tak, jak słowo drukowane. Wszystkie obrazy, które
oglądasz, wszystkie książki, które czytasz, to nasiona, które wzrastają
i dojrzewają. Kto czyta i ogląda złe rzeczy, znajdzie owoce zła w swoim
życiu. Będzie „żąć”, jak to określa Słowo Boże (List do Galacjan 6,8).
Przed sądem dla nieletnich odbyła się rozprawa przeciwko dwóm
chłopcom, piętnasto– i szesnastolatkowi, którzy zostali oskarżeni
o kilkakrotne przestępstwa natury moralnej. Na pytanie sędziego, co
w takim młodym wieku sprowadziło ich na drogę przestępczą, odpowiedzieli, że niemoralne obrazki i że od tego czasu opanowani zostali
przez grzech. To zdarza się niejednemu; co prawda, nie zawsze konsekwencją są przestępstwa przeciwko ogółowi, ale trucizna zła wżera się
niepowstrzymanie w życie takich ludzi.
Nasza codzienność, a przede wszystkim źle spędzany czas wolny, są w całości tak wypełnione seksem, że jest to przerażające, aż
straszne. Spod piór niektórych pisarzy wylewa się prawdziwa powódź
nikczemnych i stojących na niskim poziomie pism i książek. Czasopisma, filmy i telewizja donoszą w bezwstydny sposób o niemoralności,
przestępstwach, aktach przemocy, zatruwając swoimi obrazkami fantazję niezliczonej rzeszy ludzi, przede wszystkim nastolatków. Tuziny
magazynów i gazet brukowych wyrządzają wprost nieprzewidywalne
szkody. Wszystko kręci się wokół „miłości”, ale nie tej prawdziwej.
Chodzi o przemysł pornograficzny, którego bezpośrednim następstwem jest zwiększająca się liczba przestępstw moralnych oraz wszelkiego rodzaju aktów przemocy; coraz więcej rozwodów. Błędne koło
dosięgło nawet małe dzieci. W samych tylko Stanach Zjednoczonych,
wskutek rozbicia małżeństw, spośród 45 milionów dzieci, ponad 12
milionów musi żyć bez rodziców. Wychowywane są w atmosferze
braku dyscypliny i karności, wystawione na wszelkiego rodzaju pokusy. Co będzie dalej, gdy dorosną?
Dużo się napracowaliśmy, aby odbudować nasze miasta, mocno
zbombardowane i zniszczone podczas ostatniej wojny. Staramy się
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bardzo, by były czyste także na zewnątrz. Brudna woda i ścieki odprowadzane są podziemną kanalizacją, ponieważ istnieją stosowne przepisy w tej sprawie, zabraniające prowadzenie rowów i rynsztoków.
W innych dziedzinach jednak przepisy nie są aż tak surowe. O wiele
gorszy brud w formie drukowanych słów i obrazków płynie bez przeszkód przez miasta i kraje, co w konsekwencji przynosi zaawansowany rozpad społeczeństwa. Dzieje się dokładnie to, co powiedział
Pan Jezus: „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście
Syna Człowieczego” (Ewangelia Mateusza 24,37). Identyczne zepsucie moralne, jakie panowało wtedy, powtórzy się bezpośrednio przed
końcem wieku. Tak więc rozprzestrzeniający się rozpad moralny jest
również pewnym znakiem końca czasu.
A ty, czytelniku? Może dotyczy to bezpośrednio i ciebie? Może
ekscytują cię niezliczone pokusy otaczające cię zewsząd? Szukasz
jakiegoś grzesznego zaspokojenia, aby potem, po fakcie, odkryć, że
jesteś tak samo nieszczęśliwy, jak przedtem albo nawet jeszcze bardziej. W efekcie rozglądasz się za nowymi możliwościami, za innymi przeżyciami. Jest z tobą tak, jak z narkomanem, który musi stale
zwiększać dawkę, by osiągnąć odpowiednie dla siebie działanie. Dlatego życie człowieka przywiązanego do grzechu jest jedynie męką.
Z jednej strony powoduje tobą grzech, a z drugiej uczucie winy i skrucha. Jesteś zawsze niezadowolony i niespokojny. Jak długo jeszcze to
ma trwać? Cielesna słabość, uczuciowe i duchowe rozbicie czynią
cię niezdolnym do zniesienia nadmiaru obciążeń, doprowadzając do
momentu, w którym załamiesz się i będziesz „żąć skażenie”. Nawet
ten czarujący playboy lub roześmiana seksbomba są w rzeczywistości tylko wypalonymi ruinami, które sprzedały swój śmiech, a często
nawet własne życie za drogie pieniądze. Tak naprawdę są to ludzie
głęboko nieszczęśliwi, którzy koniec swojego życia spędzają nierzadko w szpitalu, w domu opieki albo popełniają samobójstwo. Dlatego
Słowo Boże napomina: Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Króle102

stwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężołożnicy (List do Koryntian 6,9).
Kto jednak może mi pomóc, gdzie jest dla mnie uwolnienie? –
zadajesz sobie to pytanie. Pewnego dnia Jezus Chrystus spotkał przy
źródle Jakuba koło Sychar pewną kobietę, która była bardzo zakłopotana. Miał jej wiele do powiedzenia, ale najważniejsze były słowa:
Gdybyś znała dar Boży... (Ewangelia Jana 4,10) – to było to, co ją uwalniało. Tym niewymownym darem Bożym jest sam Pan Jezus. On jest
Zbawicielem i Oswobodzicielem. Chce uwolnić także ciebie. On sam
tylko może ci podarować to, czego pragnie twoje niespokojne serce.
Jeśli masz mineralną, czystą wodę źródlaną, wtedy nie będziesz
już pił mętnych pomyj ze skażonej sadzawki. Ciągle mówiono ci, co
możesz robić, a czego nie. Głoszenie morałów nie pomaga i jest mało
skuteczne. Ty musisz mieć to, co najlepsze. Do chwili obecnej próbowałeś zaspokoić pragnienie wodą z brudnej sadzawki; stawałeś się
jednak coraz bardziej niezadowolony, dlatego pozwól sobie pokazać
świeże, czyste źródło! Tym prawdziwym źródłem życia jest Jezus, który także chce zostać twoim Panem i Zbawicielem. Ach, gdybyś i ty
także poznał dar Boży!
Przyjdź do źródła życia,
Spracowany, zmęczony i słaby;
Przyjdź, tu zyskasz wiele,
Tutaj będziesz spokojny i syty!
Pospiesz się! Dlaczego zwlekasz?
Wieczna wygrana czeka tu.
Tutaj jest źródło życia;
Oto twój wieczny cel.
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paryż już nie istnieje
„O godzinie 17.00 na Paryż zostanie zrzucona bomba „H”. Eksplozja nastąpi na wysokości 500 metrów nad ziemią. W sekundę później Paryż przestanie istnieć”.
Takie zdania można przeczytać w książce znanego współczesnego
pisarza. Jej tytuł brzmi: „Nikt się nie uratował”. Autor roztacza w niej
przerażający obraz, który również inni, przed nim i po nim, przedstawiali w czarnych kolorach.
Gdy 16 lipca 1945 roku nad pustynią w Nowym Meksyku zaświeciło światło jaśniejsze od tysiąca słońc, jeden z obserwatorów zawołał:
„Pomocy, teraz straciliśmy kontrolę!”. 6 sierpnia tego samego roku
zawisnął nad Hiroszimą pierwszy śmiertelny obłok atomowy. Był
on niczym grożący i napominający palec, skierowany w niebo. Od
tego czasu nie opuścił nas strach przed nowym, atomowym biczem
ludzkości. Wojna przy użyciu broni nuklearnej byłaby źródłem niewyobrażalnego strachu przysłaniającego wszelką zgrozę w historii
ludzkości. Tym makabrycznym tematem zajmowało się wielu współczesnych pisarzy. Oto kilka znanych tytułów: „Żyj dobrze, mały
świecie”, „Strach”, „Nie będzie już czasu”, „Po zagładzie – co potem?”,
„Wojna i bomba”.
Żadna ludzka fantazja nie jest jednak w stanie oddać przerażającej rzeczywistości atomowej zagłady, gdyż broń ta zabija na cztery
różne sposoby. Kto przeżyje falę wysokiej temperatury, która uderza
z prędkością światła, tego dosięgnie przenikające przez mury i pancerze promieniowanie radioaktywne, które w ułamku sekundy zniszczy komórki jego ciała. Kto przetrwa to wszystko dzięki szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności, tego zdruzgocze potworna fala uderzeniowa,
która rozerwie mu płuca i rzuci nim niby pięść olbrzyma. Potem jednak śmierć przychodzi po raz czwarty w szczególnie okrutnej postaci:
niewidzialnie, nieuchwytnie, nieodczuwalnie, niesłyszalnie, niewy104

krywalnie dla węchu i smaku. Zmysły człowieka nie są w stanie jej
zidentyfikować. W dużej odległości od miejsca detonacji stoją jeszcze
domy i drzewa oraz płyną rzeki i strumienie, lecz upiorne promieniowanie śmiertelnego opadu promieniotwórczego dokonało już swego
morderczego dzieła. Tylko nieliczne domy dają ochronę przed promieniami radioaktywnymi. Drzewa mają napromieniowane owoce,
wody w rzekach i strumieniach nie przynoszą pragnącym zaspokojenia, lecz dają podstępną, milczącą śmierć. Jedno z największych osiągnięć ludzkiego rozumu, odkrycie rozszczepialności atomu, w istocie
wydaje się przekleństwem świata. Wbrew pozorom, piekło Hiroszimy
nie jest najgorszą okropnością w zestawieniu z tym, co czyha w mrokach przyszłości. Bombę z Hiroszimy nazywa się dzisiaj „małą bombą”. W lodach arktycznej wyspy Nowa Ziemia, Rosja zdetonowała
bombę o sile wybuchu równej 65 milionom ton tradycyjnego materiału wybuchowego, czyli o energii 3.250 bomb z Hiroszimy.
W żadnej dziedzinie człowiek nie opanował takiej perfekcji, jak
we wzajemnym zabijaniu się. Już przed kilkunastu laty w arsenałach
mocarstw atomowych zmagazynowane były dziesiątki tysięcy głowic
nuklearnych. Ich liczba stale się powiększa. Pomimo szerokich starań o pokój i bezpieczeństwo, mimo wszystkich paktów o nieagresji
i zabiegów Organizacji Narodów Zjednoczonych, ludzkość nieustannie stoi na krawędzi przepaści. Wydaje się także możliwe uruchomienie machiny zagłady na skutek błędu lub nieostrożności.
Kto więc opisuje zgrozę wojny atomowej, nie jest ani pesymistą,
ani człowiekiem widzącym wszystko wyłącznie w czarnych barwach,
ani tym, który by chciał ze złośliwą radością okradać innych z ich
spokoju. Nie tylko pisarze rozpościerają przed nami obrazy przyszłej
okropności. Czynią to również trzeźwi, dokładnie liczący ludzie,
fachowcy od spraw zagłady, wojskowi eksperci.
W 1958 roku w Stanach Zjednoczonych przy wykorzystaniu dostępnych wówczas nowoczesnych środków techniki i nauki,
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z uwzględnieniem wszystkich możliwych punktów widzenia, wyliczono następstwa, jakie miałby jeden skomasowany atak atomowy na
to państwo. 17 października 1958 rok to dzień, w którym miałaby się
rozpocząć wojna – zwykły łagodny, spokojny jesienny dzień. Następny byłby dniem bilansu, bilansu niewyobrażalnych zniszczeń.
Wojskowi i przywódcy wyliczyli wcześniej, co musiałby przedsięwziąć agresor, aby zadać Ameryce decydujący cios. Przynajmniej na
224 różne cele – miasta, tereny przemysłowe i instalacje wojskowe –
musiałoby spaść 263 bomb atomowych różnej wielkości. Nie brano
pod uwagę bomb pięćdziesięcio– ani stu– megatonowych, bo w 1958
roku jeszcze ich nie znano.
W tym „dniu, w którym rozpoczęła się wojna” zginęłoby w Stanach Zjednoczonych teoretycznie 19,7 miliona ludzi, a 22,8 miliona
Amerykanów byłoby tak ciężko rannych, że niezaprzeczalnie musieliby umrzeć. W rezultacie jednego tylko dnia wojny atomowej zginęłoby zatem 42,5 miliona ludzi. Na tych, którzy by przeżyli, w tym na
40,2 miliona rannych wskutek promieniowania, oparzeń i fali uderzeniowej, czekałby chaos: zburzone domy, połączenia komunikacyjne
zerwane, żywność i woda skażone, zrujnowane szpitale, w których
żaden z rannych nie otrzymałby pomocy.
Taki bilans sporządzili trzeźwo myślący fachowcy, naukowcy
z instytutów badawczych amerykańskiego lotnictwa, wojsk lądowych
i marynarki wojennej, meteorolodzy, znawcy z urzędu do spraw obrony cywilnej, urzędnicy administracyjni organów samorządowych oraz
specjaliści z dziedziny transportu: w samych Stanach Zjednoczonych
42,5 miliona zabitych w ciągu jednego dnia wojny atomowej. Stanowi to większą liczbę ofiar, niż pociągnęła za sobą II wojna światowa
wśród wszystkich narodów świata. A jeśli pomyśli się o 600 tysiącach
ofiar wśród niemieckiej ludności cywilnej, zabitych w czasie nalotów
bombowych, to chociaż liczba ta przejmuje zgrozą, wydaje się jednak
znikoma w porównaniu z wyżej wymienioną. Można założyć, że ame106

rykańscy naukowcy przeliczyli się o kilka procent. Ale równie dobrze
można przyjąć, że kilka procent trzeba dodać do tego bilansu, co spowoduje, że będzie on jeszcze straszniejszy.
Pewna znana książka ewangelizacyjna nosi tytuł „Świat w płomieniach”. Tytuł ten wypełni się kiedyś dosłownie. Niegdyś, za czasów Noego, naśmiewcy nie chcieli uwierzyć w potop, przed którym
ich na próżno ostrzegał. Wszyscy musieli zginąć. Nigdy więcej ziemia
nie będzie już zalana potopem (por. 1 Księga Mojżeszowa 9,12–15).
Zniszczy ją jednak ogień, stanie się „światem w płomieniach”. Słowo
Boże potwierdza, że: ...świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia
i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi (2 List Piotra
3,6–7).
Nikt nie ujdzie przed tym sądem, z wyjątkiem tych, którzy swoje
schronienie znaleźli w Jezusie Chrystusie. On, Syn Boży, przeszedł za
nich przez głębokie wody śmierci i również spotkał go ogień Bożego
sądu.
Dzisiaj jeszcze mamy do dyspozycji to miejsce schronienia, tę
arkę. Dlatego woła On w swoim Słowie do każdego, kto do tej pory
nie jest zbawiony:
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki
jest blisko! Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje
zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do
naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!
(Księga Izajasza 55,6–7).
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wspinacz fasadowy
Klaksony samochodów i przekleństwa, słychać dookoła gwizdy
i gwizdki policjantów. Tylko z trudem udaje się umundurowanym
funkcjonariuszom wycofać masy ludzi z jezdni na przepełnione chodniki. Dzisiaj w centrum Los Angeles, tego pulsującego życiem, dwunastomilionowego miasta w południowej Kalifornii, znowu dzieje się
coś niespotykanego. Przed jednym z większych domów handlowych
tłoczą się tysiące podnieconych, ciekawskich ludzi. Wszyscy spoglądają do góry, gdzie oprócz rzędów okien jest tylko gładka fasada.
Jeden odważny młodzieniec zapowiedział na plakacie, że tego
dnia o określonej godzinie będzie wspinał się na dach domu handlowego, bez środków pomocniczych. Tłumy gapiów stoją więc i czekają niecierpliwie na tę wielką sensację. Wielu z nich spogląda raz
po raz na gładką, wysoką ścianę, w milczeniu kiwając głowami. Inni
wymachując ramionami, usiłują wątpiącym sąsiadom wyjaśnić, jaką
drogę młodzieniec prawdopodobnie wybierze do swojej ryzykownej wspinaczki.
Nareszcie zaczyna się. Młody, zwinny mężczyzna w dopasowanym, jasnoniebieskim dresie zaczyna powoli i ostrożnie wspinać się
po ścianie. Kto ma lornetkę, obserwuje wyraz jego twarzy, na której widać, że jest to dla niego normalny sposób wchodzenia na dach
wysokiego domu. Już jest na parapecie, potem wchodzi po troszkę
wystającej cegle na wąski gzyms. Pnie się stopniowo w górę, z napięciem obserwowany przez niezliczone tłumy ludzi. Wygląda na to, że
niemożliwe stało się rzeczywistością. Już zbliża się do dachu. Można
wyraźnie zobaczyć, jak dotykiem rąk bada ścianę z lewej i prawej strony, a także nad głową, żeby znowu znaleźć coś wystarczająco mocnego, co utrzymałoby jego ciało i pomogło mu osiągnąć cel.
Wydaje się, że znalazł, wygląda to na szary kawałek zbrylonej zaprawy cementowej czy też na wystającą, nieco wyblakłą cegłę.
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Wypręża się mocno, usiłuje uchwycić się tego, ale nie daje rady. Tłum
w ogromnym napięciu patrzy w górę.
Wielu dostaje zimnych dreszczy. Człowiek na górze odpoczywa
chwilę, potem błyskawicznym ruchem próbuje złapać ten domniemany występ w murze i spada w dół, na oczach zamarłych z przerażenia
gapiów. Z głuchym łoskotem uderza o ziemię, rozbijając się. W jego
rękach widać kłębek szarej pajęczyny. To, co najprawdopodobniej
uważał za wytrzymały, mocny kamień, było w rzeczywistości marnym
strzępem pajęczyny.
Ilu ludzi w swoich religijnych wyobrażeniach postępuje tak,
jak ten wspinacz fasadowy! Próbują własnym wysiłkiem i dobrymi
uczynkami osiągnąć niebo. Są przekonywani przez swoich przywódców, że w ten sposób będą zbawieni. Albo żyją według hasła: „Zachowuj się poprawnie i nie bój się nikogo!” W końcu jednak zobaczą, że
popełnili błąd, że zaufali tylko pajęczynie i są zgubieni na wieki. Być
może śmiejesz się z takich, co tak myślą. Jednak nie łudź się! Nieomylne Słowo Boże, które wciąż będzie istniało, wtedy, gdy wszystko, co
widzialne przeminie, potwierdza to. Mówi ono o tych, którzy według
własnych myśli usiłują znaleźć drogę do królestwa niebiańskiego:
Przędą pajęczynę... Ich tkaniny nie nadają się na suknię, a ich robotą
nie można się przyodziać (Księga Izajasza 59,5–6).
Dlatego nie pokładaj swojej ufności i nadziei w pajęczynie, która
nie jest wytrzymała i niechybnie się przerwie. Powierz swoją nadzieję tylko Synowi Bożemu, Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, który zmarł na krzyżu także za twoje grzechy. Nie pajęczyna, ale
„krew i sprawiedliwość Chrystusa, to twoja ozdoba i szata godowa”.
Tylko On jest skałą, która może cię ochronić od sztormów, a nawet od
śmierci. Tylko on trzyma cię mocno i chce ci już teraz – tutaj, darować
wieczną radość i bezpieczeństwo. O, gdybyś zawołał i z serca wyznał:
Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim! (Psalm 62,30). Dlatego
nie przędź więcej pajęczyny, aby nie musiano o tobie powiedzieć: Jego
ufność to babie lato, a jego wiara to pajęczyna (Księga Joba 8,14).
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niezapłacone rachunki
Zamożny farmer w Irlandii, wierny i oddany chrześcijanin, ogłosił ludziom zatrudnionym w jego gospodarstwie bardzo oryginalną
i imponującą obietnicę. Któregoś dnia, kazał rozwiesić w kilku najważniejszych miejscach swojego wielkiego majątku, obwieszczenie
następującej treści:
„W najbliższy poniedziałek, między godziną dziesiątą a dwunastą,
można zastać mnie w biurze. W tym czasie jestem gotów zapłacić
wszystkie długi pracowników i uregulować je. Proszę przynieść ze
sobą niezapłacone rachunki”.

Przez najbliższe dni obwieszczenie to było pierwszym i głównym
tematem rozmów, jakie prowadzili między sobą robotnicy. Wszędzie
mówiono tylko o tej niezwykłej propozycji. Niektórzy uważali ją za
oszustwo, bujdę. Inni mówili: „Z pewnością jest w tym jakiś haczyk”.
Inni znów byli przekonani, że farmer zwariował, kto bowiem słyszał,
żeby rozsądny człowiek proponował coś takiego.
W wyznaczony dzień można było jednak zobaczyć grupki ludzi,
idących w kierunku willi pracodawcy. Kiedy wybiła godzina dziesiąta, przed wejściem zebrała się już dość spora liczba pracowników.
Dokładnie, co do minuty, przyjeżdża farmer ze swoim sekretarzem,
wysiada z samochodu i bez zbędnych słów, wchodzi do biura. Na
zewnątrz rozpoczyna się dyskusja. „Jest w tym obwieszczeniu trochę
prawdy, czyż nie? Czy ogłoszenie to było poważnie pomyślane, czy on
chce z nas zakpić? Może chce tylko upokorzyć tych, którzy oficjalnie
przedstawią swoje zadłużenie? A przy tym udaje niewinnego szefa”.
Inni znów twierdzą, że pod obwieszczeniem widnieje jego własnoręczny podpis, co do którego nie ma wątpliwości. Z pewnością nie
nadużyje własnego nazwiska i nie uczyni go niewiarygodnym.
Tak więc mija godzina i nikt nie wchodzi do biura, aby przedłożyć swoje niezapłacone rachunki; jeden drugiemu tylko doradza, aby
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pomimo całej niepewności jednak spróbować. Wtedy, w zdenerwowaniu otrzymuje odpowiedź: „Ja nie jestem tak zadłużony, jak ty, nie
muszę z tego skorzystać. Zamiast doradzać – spróbuj najpierw sam!”
W ten sposób ucieka drogocenny czas.
O godzinie w pół do dwunastej przychodzi starsze małżeństwo,
które mieszka w najbardziej oddalonym zakątku posiadłości. Mężczyzna trzyma w rękach cały plik rachunków. Drżącym głosem pyta
jednego z oczekujących: „Czy to prawda, sąsiedzie, że farmer spłaci
długi wszystkich, którzy teraz przyjdą?” Szydercza odpowiedź brzmi:
„Do tej pory jeszcze nic nie zapłacił”. A inny dodaje: „My uważamy,
że to wszystko jest tylko lichym żartem”. Kiedy starsi ludzie to słyszą,
ich oczy napełniają się łzami. Kobieta mówi cicho: „A my byliśmy
pewni, że to prawda; już się cieszyliśmy, że będziemy mogli umrzeć
bez długów”.
Zmartwieni staruszkowie chcą już wracać, gdy ktoś woła: „Jeszcze nikt nie spróbował. Dlaczego państwo nie wejdziecie do środka?”
Jak zapłaci wasze rachunki, wtedy szybko wyjdziecie, abyśmy i my
mogli wejść do niego!” Oboje więc, trochę bojaźliwie otwierają drzwi
i wchodzą do biura. Zostają serdecznie powitani. Z zakłopotaniem
pytają, czy prawdą jest to, co napisano w obwieszczeniu, na co sekretarz odpowiada im: „Czy przypuszczacie państwo, że farmer chce was
oszukać? Przedstawcie zaraz wasze niezapłacone rachunki!” Staruszkowie wyjmują wszystkie, sekretarz zaś szybko dokonuje podsumowania i wręcza im czek, opiewający na całą sumę zadłużenia.
Uszczęśliwieni i przepełnieni wdzięcznością, chcą opuścić biuro,
gdy naraz słyszą, słowa: „Nie. Proszę; pozostańcie państwo jeszcze
chwilę! Tylko do godziny dwunastej, kiedy biuro zostanie zamknięte”.
Staruszkowie próbują tłumaczyć, że na zewnątrz stoi wielu ludzi, którzy oczekują na nich i na potwierdzenie oferty.
Jednak ten obstaje przy swoim „nie” i mówi: „Wy uchwyciliście
mnie za słowo i uwierzyliście mi; pozostali muszą postąpić tak samo,
jeżeli ich długi mają być zapłacone”. Cenne minuty mijają szybko. Ci
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na zewnątrz niespokojnie spoglądają na drzwi. Nikt jednak nie ma
odwagi, aby nacisnąć klamkę i wejść. Wreszcie o godzinie dwunastej,
promieniejąc szczęściem, wychodzą starsi małżonkowie. „Dotrzymał
słowa?” – dociera do nich z tyłu pytanie. „Tak! Popatrzcie sąsiedzi,
mamy czek. Jest wart tyle samo, co gotówka!” „Dlaczego więc nie
wyszliście od razu, aby nam to powiedzieć?” Zasypują ich takimi
i podobnymi pytaniami. Odpowiedzieli: „Gospodarz poprosił nas,
abyśmy poczekali w biurze, żebyście wy, tak jak i my, mogli wejść
i wziąć go za słowo”.
W chwilę później farmer i jego sekretarz wychodzą z biura i idą
w stronę samochodu. Zostają otoczeni przez tłum i widzą w rękach
ludzi bardzo dużo niezapłaconych rachunków. Niektórzy wołają zniecierpliwieni: „Czy nie chce pan wyrównać także i naszych rachunków,
jak tamtych dwojga?” Farmer wsiadając do samochodu odpowiada:
„Teraz jest już za późno. Mieliście wystarczająco dużo czasu i możliwości. Zapłaciłbym wszystkie wasze długi, ale w to nie uwierzyliście”.
Spójrzcie na ten przykład i porównajcie wyniki tego poranka ze
sposobem, w jaki miliony ludzi lekceważą i gardzą Bożą propozycją:
Propozycją przebaczenia im wszystkich grzechów, jeżeli przyjmą
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako swojego osobistego Zbawiciela, który zapłacił przed Bogiem
swoją krwią wszelki dług grzechów. On także ostrzega wszystkich
z uroczystą powagą, aby nie byli tacy niemądrzy, nie lekceważyli tak
drogocennej obietnicy i nie tracili szybko mijającego czasu.
Przypuszczam, że słuchający tych słów zrozumieli, o co chodzi.
Lecz przecież słowo farmera, niezależnie od tego, że był on porządnym, uczciwym człowiekiem, pozostaje tylko słowem ludzkim. O ile
poważniej rzecz wygląda, jeżeli nie trzymasz za słowo Boga, nie wierzysz Mu, a jego ostrzeżenie, jego propozycję pozostawiasz „niezauważoną”, aby przeminęła z wiatrem! Mówiąc inaczej, nie czytasz
uważnie jego Słowa albo nie chcesz uwierzyć, że Biblia jest Słowem
Bożym, ponieważ treści w niej zawarte są dla ciebie „niewygodne”.
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Jezus Chrystus mówi o takich: Powiedziałem wam, ale nie wierzycie
(Ewangelia Jana 10,25). Co za smutne stwierdzenie, które odnosi się
do wszystkich wątpiących, krytyków i kłamców, jak również do tzw.
obojętnych: „A wy nie wierzycie”. Czy wierzysz Słowu Bożemu?

lieschen müller
i nowości z fabryki złudzeń
Czy znasz Lieschen Müller? – Nie? Wobec tego pozwól, że ci ją
przedstawię. Otóż nie jest ona damą, wystrojoną w buciki na szpileczkach i ufryzowaną według najnowszej mody. Nazywa się skromnie
– Lieschen Müller. Jest to zbiorowe określenie większej liczby ludzi:
przeciętnych konsumentów massmediów – filmów, radia, telewizji,
czasopism, prasy brukowej. Lieschen Müller ma wielu sympatyków.
Wszyscy kierują się jej gustem: producenci filmów, autorzy przebojów
i cała reklama. Wszyscy oni pragną grosików – pieniędzy Lieschen
Müller i w ten sposób je zdobywają. Np. w Niemczech, na czasopisma
wydaje się rocznie miliard marek. Tygodniowy nakład najpoczytniejszej prasy tego rodzaju wynosi 20 milionów egzemplarzy. Niezliczone
fotografie, na niebywale kolorowych stronach tytułowych przyciągają Lieschen Müller. Tydzień w tydzień widać ją z najszczęśliwszym
uśmiechem świata. Uśmiecha się do niej idol lub ulubiony aktor, którego ona podziwia. Fotosy z jego podobizną, wycięte z czasopism,
przyozdabiają sypialnie.
Kogo to jeszcze dziwi, że Lieschen Müller „wierzy”, iż musi
wyglądać dokładnie tak samo, jak dziewczyna z okładki albo jej idol
na plakacie filmowym? Kogo denerwuje fakt, że młodzieńcy myślą,
iż muszą tak samo „chrypieć”, jak ich idol estradowy? Jakież to bezmyślne i niedorzeczne, a przecież tak rozpowszechnione wśród wielu
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ludzi. Tak! Choć raz być taką szczęśliwą, choć raz znaleźć się w skórze
podziwianej i ulubionej gwiazdy!
Oto jej marzenie. Niestety, niemożliwe do zrealizowania. Lieschen Müller stoi więc, trochę przygnębiona, przed kasą kina, aby
zobaczyć najnowsze filmy.
Jedno trzeba jej przyznać, jest zawsze na bieżąco.
Wie wszystko. Wie:
...ile lat ma Catarina Valente...
...kiedy O. W. Fischer ma urodziny...
...z kim „chodzi” Soraya i czy Farah Diba jeszcze jest szczęśliwa...
Jest na bieżąco z najnowszymi nowinkami z Hollywood.
Ale oto coś, czego Lieschen Müller nie wie albo nie chce wiedzieć:
„Seksbomba nr 1 nie żyje”.
Pod takim lub innym tytułem można było przeczytać na całym
świecie o samobójstwie znanej amerykańskiej aktorki filmowej,
Marilyn Monroe. Służąca Marilyn znalazła swą panią martwą w jej
luksusowym apartamencie, po przyjęciu zbyt dużej ilości tabletek
uspokajających. Dwóch wezwanych natychmiast lekarzy mogło tylko stwierdzić, że Marilyn już nie żyje. Monroe miała niezliczoną rzeszę wielbicieli. Jej fotosy, zdjęcia z promiennym uśmiechem wisiały
w wielu pokojach dziewcząt i zdobiły szafki ubraniowe żołnierzy.
Ale podczas uroczystości pogrzebowej, na cmentarzu dla wybitnych osobistości w Memorial Parku w Los Angeles, za trumną szło
nieliczne grono ludzi: jej fryzjerka, garderobiana, drugi mąż, koszykarz Joe Dimaggio i kilka innych osób. Żadna gwiazda filmowa nie
przyszła, aby uczestniczyć w pogrzebie. Robert Wagner, bohater wielu
filmów, niedługo po rozmowie z Natalie Wood, powiedział w imieniu
wszystkich: „My unikamy cmentarza tak długo, jak długo to możliwe.
Wszyscy mamy lęk przed cmentarzem i przed Hollywood!”
W dwa dni po samobójstwie Marilyn Monroe, w luksusowej willi londyńskiej dzielnicy Westend, znaleziono martwą, dwudziestoośmioletnią aktorkę filmową, Patricie Marlowe. Dekoratorzy, którzy
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pracowali w posiadłości, zaczęli coś podejrzewać, gdy usłyszeli cichy,
niemilknący płacz. Wezwano policję, wyłamano zamknięte drzwi
i znaleziono piętnastomiesięczne dziecko Patrycji Marlowe, płaczące
w łóżeczku. Obok łóżeczka, na kanapie, leżała martwa kobieta; znaleziono przy niej dużą ilość pustych buteleczek, które zawierały środki nasenne.
Również hollywoodzka gwiazda Susan Hayward połknęła
z zamiarem samobójczym dwa opakowania tabletek nasennych. Zdołano ją jednak uratować...
Życie wielu gwiazd wypełnione rozwodami, skandalami, załamaniami nerwowymi, napiętnowane jest samobójstwem. Niektóre z nich
częściej przebywają u psychiatry niż w atelier.
Skończmy jednak ten smutny rozdział, który można by jeszcze dowolnie długo kontynuować. Lieschen Müller zna tylko jedną,
błyszczącą, ciągle uśmiechniętą choć nieprawdziwą stronę medalu,
która przyciąga ją swoim urokiem. Działa jak zwodnicza przynęta,
silniej, niż gwiazdy mogą to sobie wyobrazić. Wygląda to tak, jakby
wszystkie zdolności uwielbiania groziły wyssaniem tych osób z ludzkich cech, bo tak naprawdę najczęściej są to osoby nieciekawe, często
wręcz żałosne i niesympatyczne. Ciężko pracujący, niewolnicy swej
branży. Ich udawane znaczenie i powodzenie bywa przez publiczność, najczęściej z przyzwyczajenia, przyjmowane jako prawdziwe.
Dlatego mogą się szczycić tym, że są uznawani za bogów swych czasów. Cieszą się szacunkiem i uznaniem, na które nie zasługują ani ze
względu na osiągnięcia, ani swoją osobowość. Zastanawiające jest, że
upowszechniają oni model życia, który we wszystkich przypadkach
jest fałszywy, świadomie podrobiony. Należy się dziwić, że Lieschen
Müller tak łatwo daje się wprowadzać w błąd, nieprawdaż? Szkoda,
że swoje ciężko zapracowane grosze oddaje bezmyślnie tym bożkom
naszych czasów oraz ich menedżerom. Najsmutniejsze jednak jest to,
że Lieschen Müller, mimo wszystko, nie czuje się zbyt dobrze; jest po
prostu nieszczęśliwa.
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Zastanów się: jesteś powołany do prawdziwej radości! Szkoda cię
dla oszukańczych powabów życia, jakie bez przerwy oferuje świat.
Prawdziwą radość serca można znaleźć tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego przyjdź do niego! On chce ci wskazać prawdziwą drogę
życia. Tylko u niego znajdziesz pełnię radości. (Psalm 16,11).

ognista strzała
Angielski biskup John Taylor Smith, który był również duszpasterzem w armii brytyjskiej, próbował kiedyś w jakimś dużym kościele
wyjaśnić znaczenie tekstu: Musicie się na nowo narodzić (Ewangelia Jana 3,7). Na koniec swojego kazania powiedział: „Mój kochany
przyjacielu! Nie zastępuj niczym, ale to niczym, nowego narodzenia!
Możesz być w jakimś kościele, nawet w tak wielkim, jak ten, do którego ja należę; możesz znajdować się w najwyższej hierarchii duchownych, jednak przynależność kościelna nie oznacza, że jesteś nowo
narodzony”. Jezus mówi jednoznacznie:
Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego
(Ewangelia Jana 3,3).

Po lewej stronie biskupa siedział ksiądz. Biskup wskazał go
wyprostowaną ręką, po czym mówił dalej: „Możesz być księdzem, jak
mój przyjaciel siedzący obok mnie, pomimo to – nie być na nowo
narodzonym. A Jezus mówi: Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może
ujrzeć Królestwa Bożego. Z prawej strony biskupa, na podwyższonym
krześle siedział sekretarz rady kościoła. Teraz biskup wskazał na niego
i powiedział: „Możesz być nawet, jak ten mój przyjaciel – sekretarzem
rady kościoła, a mimo to nie być na nowo narodzonym.
A Jezus mówi: Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć
Królestwa Bożego! Tak, możesz nawet być biskupem jak ja, a nie być
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na nowo narodzonym. Bowiem Jezus mówi: Jeśli się kto nie narodzi na
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego! Na tym zakończył kazanie.
Wkrótce biskup otrzymał list od sekretarza rady kościoła,
w którym ten pisał: „Szanowny biskupie! Pan mnie przejrzał i powiedział o mnie prawdę. Od ponad trzydziestu lat piastuję stanowisko
w kościele. Nic jednak nie wiedziałem o radości, o której mówią wierzący chrześcijanie. Nigdy czegoś takiego nie odczuwałem. Moim
udziałem była twarda służba, odbywająca się zgodnie z przepisami.
Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, gdy pan wskazał bezpośrednio
na mnie i powiedział: „Możesz być sekretarzem rady kościoła i nie
być na nowo narodzonym”. Wtedy stało się jasne, w czym tkwi moja
podstawowa „dolegliwość”. Nic nie wiedziałem o nowym narodzeniu”. Dalej pisał, że czuje się nieszczęśliwy, gdyż od czasu tego kazania
cierpi na bezsenność. W końcowej części listu prosił biskupa o spotkanie i rozmowę w cztery oczy.
Biskup John Taylor Smith zgodził się. Razem czytali Słowo Boże,
a potem uklękli do modlitwy. Ten, którego trafiła ognista strzała Słowa Bożego, „odkrył” i uznał przed Bogiem, że jest biednym i zgubionym grzesznikiem. Złożył swoją ufność tylko i wyłącznie w Panu
Jezusie, który stał się odtąd także jego Panem i Zbawicielem. Jako
nowo narodzony człowiek, powstał z klęczek i szczęśliwy, radośnie
dziękował Bogu.
Niestety, jest wielu ludzi, którzy sami siebie nazywają chrześcijanami, podczas gdy tak naprawdę, są to tylko pseudochrześcijanie
– jedynie na papierze. Mają nadzieję błogosławieństwa i zbawienia,
dlatego zbierają dokumenty – czy to chrztu, czy innych ceremonii,
tak jakby chcieli w wieczności świętemu Bogu okazać dowody swego
chrześcijaństwa. Szwajcarski proboszcz Luscher, który dla wielu stał
się błogosławieństwem, pisze na ten temat: „Niezliczone rzesze chrześcijan rzeczywiście uważają, że są uratowani, zbawieni, bo „przyznają
się” do jakiegoś „odłamu” chrześcijaństwa albo są ochrzczeni lub też
przyjęli komunię. Ani chrzest jednak, ani komunia, ani przyznawanie
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się do wiary, ani przynależność do kościoła lub jakiejkolwiek wspólnoty wyznaniowej czy stowarzyszenia, nie ratuje człowieka. Jezus mówi:
Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego!
Tak, tu chodzi o prawdziwe nawrócenie się, o nowe narodziny. Także
dla wielu innych ewangelistów była to bardzo ważna rzecz: obudzić
duszę ze snu „kościelnego bezpieczeństwa”.
Oby Pan darował jak największą ilość ognistych strzał, które trafią wprost do ludzkich serc. Czytaj Słowo Boże! Ono chce trafić do
każdego człowieka i uchronić go od wiecznej śmierci. Czy moje Słowo
nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę? (Księga
Jeremiasza 23,29).

decydujący podpis
Piotr Wielki, car Rosji, miał zwyczaj od czasu do czasu zmieniać
swoje książęce szaty na skromny ubiór i incognito iść pomiędzy ludzi
– być jednym z nich. Również podczas swoich wielkich podróży, jeszcze zanim w roku 1682 wstąpił na tron, lubił – jako rzemieślnik, albo
kupiec – poznawać inne kraje i narody. W taki sposób zwiedził prawie całą Europę. Dłuższy czas pracował w Holandii, w stoczni okrętowej jako cieśla, dając tym samym niemieckiemu kompozytorowi
Lortzingowi temat do sztuki muzycznej: „Car i cieśla”. W późniejszym
okresie, kiedy pochłaniały go sprawy państwowe, bardzo rzadko mógł
sobie pozwolić na to, aby w przebraniu jako skromny poddany, iść
między lud i osobiście – bezpośrednio samemu poznawać kłopoty
i trudy życia swojego narodu. A jednak zdarzało się, że zakładał mundur niższego rangą oficera albo ubranie niczym nie wyróżniającego się
urzędnika, aby poznać nastroje i dyscyplinę wśród swoich żołnierzy.
W tym samym czasie, pewien młody oficer sztabowy, w jakiejś
twierdzy na pograniczu cesarstwa rosyjskiego, pełnił funkcję płatni118

ka. Jego zadaniem było wypłacać żołd żołnierzom stacjonującego tam
pułku i rozliczać się z tego ze swoim przełożonym. Oficer ten wpadł
w złe towarzystwo. Zaczął grać w karty i, jak zwykle w takich przypadkach bywa, stał się niewolnikiem hazardu. Z początku powoli,
a potem coraz szybciej pogrążał się w zniszczeniu i zgubie. Niebawem
przegrał wszystkie oszczędności, aż w końcu nie umiał oprzeć się
pokusie, by wzbogacić się na grze za powierzone mu pieniądze. Od
czasu do czasu brał kilka rubli z kasy, z której wypłacał żołd; postępował tak przez wiele miesięcy. Ile rubli w sumie zabrał z kasy, tego już
sam nie wiedział. Nagle został przebudzony z transu. Otrzymał informację, że następnego dnia przybędzie urzędnik dworski, aby dokonać kontroli ksiąg oraz sprawdzić stan finansów. Była to szokująca dla
niego wiadomość. Teraz wszystko zostanie wykryte, teraz wszystko
się skończy! Zabrał się więc do przeglądania swoich notatek. Godzinami liczył i liczył, strona po stronie. W jego głowie wrzało, liczby
tańczyły mu przed oczami. Nastała już noc, zapalił światło. W końcu przeliczył wszystkie wypłacone żołdy. Teraz odejmuje tę sumę od
kwoty, którą otrzymał do dyspozycji od swoich przełożonych. Potem
trzęsącymi się rękami zaczyna liczyć pieniądze, które jeszcze pozostały w sejfie. Straszne – w kasie brakuje ogromnej sumy. Skrupulatnie
zapisał wszystko na arkuszu papieru: całkowitą kwotę powierzonych
mu pieniędzy, wypłacony żołd, pieniądze znajdujące się jeszcze w sejfie, a pod spodem wpisał „pożyczoną” – ukradzioną sumę. Zrozpaczony, spojrzał na tę ostatnią kwotę i obok niej napisał: „Wielki dług!
Kto może go spłacić?” Dobrze wie, że nigdy nie będzie w stanie go
zwrócić. W jego głowie rodzi się myśl o samobójstwie, aby uniknąć
kompromitacji i odpowiedzialności. Jeszcze tej nocy chce tutaj, w tym
pomieszczeniu, zrealizować ten straszny plan. Wszystkie księgi, także ten arkusz papieru, chce pozostawić na widocznym miejscu, aby
każdy mógł zobaczyć, co się stało. Tak pochylony, siedzi przy swoim biurku z głową wspartą na rękach i z gorzkimi wyrzutami sumie119

nia. Sam przed sobą musi przyznać, jak bardzo zawiódł i do czego
doprowadził go hazard. Nadużył haniebnie wielkiego zaufania, jakim
go obdarzono. Sprzeniewierzył wszystko; jest złodziejem, nikczemnikiem. Skończy jednak swoje przegrane życie. Tuż obok, na biurku,
leży pistolet. Zrezygnowany, rozmyśla jeszcze do czego doszedł. Ogarnia go ogromne zmęczenie i ciężkie powieki zamykają się; zasypia.
Właśnie tej nocy przyjechał do twierdzy car Piotr Wielki w przebraniu oficera straży.
Podał hasło żołnierzowi pełniącemu wartę przed bramą i został
wpuszczony do środka. Szedł przez wielkie zabudowania twierdzy.
Zgodnie z rozkazem, wszędzie światła były pogaszone; ale przechodząc
głównym korytarzem, spostrzegł pod jednymi drzwiami jasną smugę.
Zatrzymał się, a następnie cicho nacisnął klamkę i zajrzał do środka.
Zobaczył śpiącego oficera sztabowego, otwarty sejf, księgi i papiery.
Jego wzrok padł na rewolwer i wtedy pomyślał: „Co to ma znaczyć?”
Cicho, na palcach, zbliżył się do śpiącego młodego człowieka, zajrzał
mu przez ramię i przeczytał cyfry na arkuszu papieru, który przed nim
leżał. Natychmiast zrozumiał całą sytuację. Ten oficer przez długi czas
systematycznie okradał kasę. Jego pierwszą myślą było, aby energicznie obudzić śpiącego i oświadczyć mu: „Jesteś aresztowany!” Jednak
w następnej chwili wypełniło go współczucie do tego młodego oficera: „Jaki on jeszcze młody! Kto go mógł tak zepsuć? Co powiedzieliby
na to jego rodzice?” Wtedy dostrzegł napisane drżącą ręką wyznanie
– samooskarżenie: „Wielki dług! Kto może go spłacić?” Wzruszony car
wziął pióro, które wypadło z ręki śpiącego, zanurzył je w atramencie
i napisał na arkuszu papieru jedno jedyne słowo, po czym cicho opuścił
pomieszczenie i zamknął drzwi. Upłynęły dwie godziny. Nagle śpiący
obudził się, spojrzał na zegar i spostrzegł, że już nastał nowy dzień.
Zerwał się z miejsca, chwycił pistolet, przyłożył go do skroni... Już
chciał nacisnąć spust... gdy znów spojrzał na leżący przed nim arkusz
papieru i zobaczył to jedno słowo, którego tam przedtem nie było.
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To słowo brzmiało: „Piotr”. Pistolet wypadł mu z ręki, przetarł oczy
i powiedział: „Jak to możliwe?” Potem podbiegł do szafy, wyszukał
dokument, na którym widział prawdziwy podpis cara i porównał go
z imieniem, napisanym pod wierszem „Wielki dług! Kto może go spłacić?” Nie ma wątpliwości: to był rzeczywiście podpis cara! „Tej nocy
car był tutaj! Wie wszystko. Zna moją winę i sam chce za nią zapłacić.
Nie muszę umierać”. I zamiast odebrać sobie życie, całkowicie zaufał
temu jedynemu słowu cara. O świcie przyjechał goniec z dworu carskiego i przekazał oficerowi sztabowemu zapieczętowany woreczek
z dużą sumą pieniędzy. Po przeliczeniu okazało się, że była to dokładnie kwota, której brakowało w jego kasie! Schował pieniądze do sejfu,
a w chwilę później, przybył carski urzędnik rewizyjny, aby sprawdzić
prowadzenie ksiąg i stan kasy. Znalazł wszystko w porządku.
Car zapłacił wszystko. Nie musiał tego uczynić – nie był do tego
zobowiązany. Wręcz przeciwnie, mógł niewiernego zarządcę kasy
wyrzucić i surowo ukarać. Okazał jednak łaskę przed prawem. Sam
zapłacił za jego winę.
Dokładnie tak samo wygląda sprawa mojej i twojej winy przed
Bogiem. „Wielka wina! Kto może ją zapłacić?” Ja? Nie. Ty? Również
nie. O! Jak dobrze, że jest ktoś, kto zapłacił za nas wszystkich: Pan
Jezus Chrystus. Pomyśl o tym: On nie tylko podpisem zapłacił za to,
że jesteśmy pojednani z Bogiem. Opuścił swą niebiańską wspaniałość,
bardzo się uniżył, w końcu dał się przybić do krzyża. Tam, na Golgocie, w trzech godzinach ciemności, Bóg dokonał rozliczenia, ukarał
swojego ukochanego Syna za moją i twoją winę. On był czysty. Był
całkowicie, absolutnie bez grzechu.
Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze.
Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni (Księga Izajasza 53,5).

Czy w to wierzysz?
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z uderzeniem gongu wybije...
Odwiedziłem szczególne muzeum: Muzeum Zegarów. Bardzo
interesujące doświadczenie! Można tam było zapoznać się z pomysłami ludzi na przestrzeni tysiącleci, jak dzielić i mierzyć czas. Dowiedziałem się, że istnieją zegary słoneczne z rzucającym cień drążkiem,
które wskazują czas z dokładnością co do minuty. Kunsztowne zegary
wodne, a także zegary piaskowe, wskazujące czas z zadziwiającą precyzją. Warto zobaczyć także pierwszy zegarek kieszonkowy, nazywany „żywe jajeczko norymberskie” z roku 1511, który kształtem swym
rzeczywiście bardziej przypomina kurze jajko niż nasze nowoczesne,
płaskie zegarki kieszonkowe. Poza tym, są tam zegary grające, zegary
muzyczne, astronomiczne i inne artystyczne rodzaje zegarów, aż do
znanych wszędzie zegarów z kukułką.
Na świecie nie ma chyba drugiego takiego działu techniki, tak
pobudzającego ludzkiego ducha wynalazczości, jak budowa zegarów.
Naprawdę unikalny pod względem oryginalności zegar można
podziwiać na wieży ratusza w Kopenhadze. Zbudowany z ponad 15
tysięcy części, jest cudem sztuki zegarmistrzowskiej. Przy tym jego
twórca, Jens Olsen był tylko prostym ślusarzem. Pięćdziesiąt lat
trwały prace przygotowawcze i obliczenia, a gdy w roku 1945 można
było wreszcie rozpocząć montowanie zegara, Jens Olsen umarł. Jego
pomocnik pracował jednak nadal. W dziesięć lat później pracę zakończono i król Danii naciśnięciem elektrycznego przycisku spowodował, że wahadło zaczęło się poruszać. Zegar został uruchomiony.
W ciągu trzystu lat może wystąpić niedokładność wskazania czasu przez ten zegar rzędu nie więcej niż pół sekundy względem dokładnego czasu.
Na wszystkich siedemnastu tarczach wskazuje, oprócz wielu
innych rzeczy, np.: czas miejscowy, prawdziwy czas słoneczny, wszystkie wschody i zachody słońca, wschody i zachody gwiazd, zaćmienia
słońca i księżyca, ruchy planet i oczywiście dokładny kalendarz.
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Zegar ten ma także specjalny mechanizm, który w czasie zmiany
roku, pracuje dokładnie tylko przez sześć minut. W ciągu tych kilku
minut mechanizm ten wykonuje 570 tysięcy ruchów i pokazuje wtedy
nowy rok i daty wszystkich ruchomych świąt. Jedno kółko wskazuje
także poruszenie się centrum – to znaczy, że człowiek nie jest w stanie dostrzec tej zmiany, ponieważ jest to najwolniejsze kółeczko, jakie
kiedykolwiek posiadał zegar. wykonuje ono w ciągu 25.700 lat tylko
jeden obrót.
Istnieje jeszcze więcej osobliwości w tej dziedzinie, np. maleńkie
zegary, wbudowane w pierścień oraz ogromne zegary. Jeden z najsłynniejszych zegarów na świecie znają chyba wszyscy Big Ben, ważący
15,5 tony. Posiada dzwon, który z budynku parlamentu w Westminster
każdego wieczoru wydzwania czas nadawania głównych brytyjskich
wiadomości radiowych. Ten wielki zegar, którego duże wskazówki
mają ponad cztery metry długości, musi chodzić bardzo dokładnie,
bo przecież według niego żyją miliony ludzi. Z tego powodu Big Ben
jest trzy razy w tygodniu przeglądany i kontrolowany przez specjalistę.
Zegarmistrz smaruje i czyści ogromny mechanizm, którego samo
wahadło waży prawie 300 kg, ciężarki ponad dwie i pół tony, a przy
naciąganiu muszą być każdorazowo podniesione ponad pięćdziesiąt
metrów do góry. Specjalista ten nie potrzebuje jednak żadnych skomplikowanych urządzeń. Telefonicznie kontaktuje się z kolegą, który
w biurze swojej firmy obserwuje specjalny zegar, i obaj czekają, aż
Big Ben oznajmi pełną godzinę. Jeżeli zostanie stwierdzona różnica,
powiedzmy jednej sekundy, wtedy konserwator przebywający w wieży, wyciąga z kieszeni jednopensową monetę i kładzie ją na głowicy
wahadła. To wystarczy, aby normalny czas wahnięcia trwający dwie
sekundy zmienić tak, aby zegar znowu poprawnie wskazywał czas.
W chwili obecnej leży tam dokładnie dziewięć i pół pensa.
To uspokajające i zarazem zabawne, że nawet tak poruszającą świat niepunktualność Big Bena można – dziś, w dobie lotów
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kosmicznych – przywrócić do porządku poprzez włożenie ręki do
kieszeni spodni.
Tak, w rozdziale „O zegarach” można by jeszcze wiele opowiedzieć: na przykład o zegarach pogody, nakręcanych tylko przez ruch
powietrza i zmiany temperatury, albo o zegarach fotoelektrycznych,
które przyjmują do swych fotokomórek światło, a następnie zamieniają je w prąd elektryczny, który z kolei naciąga mały mechanizm – to
bardziej skomplikowany zegar słoneczny. Istnieje też coś najnowocześniejszego: zegar marsowy, który zbudowano w Ameryce, aby zaspokoić „naglącą potrzebę”. Stoi on, oczywiście za odpowiednią cenę, do
dyspozycji konsumentów i wskazuje dla porównania również czas na
naszej starej ziemi.
Jedno wszak z pewnością cię zainteresuje: kiedy w radiu słyszymy
głos spikera, który mówi: „Podajemy państwu dokładny czas – wraz
z uderzeniem gongu wybije godzina...”, nie patrzy wtedy na swój zegarek i nie uderza pięścią w gong. Nie robi on zbyt wiele: naciska tylko
mały guzik i czeka tak samo, jak my na elektroniczne uderzenie gongu, które zostaje wywołane przez impuls elektryczny. Kable prowadzą
do zagadkowej skrzynki, która wygląda jak odbiornik radiowy.
To zegar kwarcowy. Ten skomplikowany zegar dzieli i mnoży
czas w oparciu o drgania mechaniczne – wahania kryształu kwarcowego, przy czym dzięki odpowiedniemu ciśnieniu zachodzą w strukturze atomowej kwarcu procesy elektryczne, które wykorzystuje się
do absolutnie dokładnych pomiarów. Zegar ten wskazuje nawet błąd
astronomicznego pomiaru czasu, według obrotów Ziemi; i wszędzie
na ziemi, czy to w Berlinie, czy w Tokio, w Moskwie czy w Waszyngtonie, zegary kwarcowe podają słuchaczom radiowym dokładny czas.
A przecież właśnie o to chodzi: o dokładny czas. Przybiega na stację jakiś podróżny i zdyszany pyta kolejarza: „Kiedy będzie ten pociąg
z godziny ósmej?”. „Dokładnie o godzinie ósmej” – słyszy odpowiedź.
„Zdążę jeszcze na ten pociąg?”. „Nie, właśnie odjechał!”. „Odjechał? –
woła rozczarowany podróżny. – Na zegarze kościelnym jest godzina
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7:58, na zegarze na poczcie 7:55, a na pańskim zegarku jest godzina 8:01. Na którym zegarku można jeszcze polegać?”. „To już pańska
sprawa – odpowiada urzędnik – dla odjazdów pociągów miarodajny
jest czas na zegarach kolei”.
Tak samo jest w twoim i moim życiu. Boży zegar podaje dokładny
czas. Tym zegarem jest jego wiecznie prawdziwe, święte Słowo. Orientujmy się według tego zegara, wtedy nigdy nie będziemy spóźnieni,
rozczarowani i oszukani. On pokazuje nam dokładnie, gdzie stoimy.
A wskazówki Bożego zegara łaski stoją na „teraz”.
Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia!
(2 List do Koryntian 6,2).

Kto dzisiaj, teraz nie przyjdzie do Jezusa Chrystusa, nie wie, czy
jutro jeszcze będzie miał tę możliwość. Kto dzisiaj razem z hrabią Zinzendorfem nie zawoła: „Z taką pewnością, że mógłbym to przysiąc,
jestem tego pewny, że lista moich win jest podarta, zniszczona, że mój
Jezus umarł za mnie!” Nie wiesz, jak będzie jutro. Wszystko zależy od
właściwego czasu. Jeden raz, ten rozstrzygający gong zabrzmi także
dla ciebie. Nie pozwól, aby to było za późno!

jaguar
To słowo ma magiczny wydźwięk. Widzimy go już przed sobą:
rasowy, o doskonałym kształcie, piękny angielski samochód sportowy. Jest nieprawdopodobnie szybki i tak samo drogi. Wielu go podziwia i pożąda, ale tylko nieliczni stają się jego właścicielami. Nie mamy
jednak mówić o samochodzie wyścigowym.
Chciałbym powiedzieć o prawdziwym jaguarze. Jest on dzisiaj
o wiele mniej znany niż samochód, który nosi jego imię. Jaguar to
wielki kot, o futrze koloru złocistożółtego, z czarnymi plamami. Dłu125

gość jego ciała, podobnie jak lamparta, wynosi około 1,5 metra. Jaguar jest największym i najbardziej niebezpiecznym drapieżnym kotem
Ameryki Środkowej i Południowej.
Pewien bogaty Meksykanin podczas spaceru znalazł małego
kota – jaguara. Zabrał go do swojego domu i wychował przy pomocy
butelki i smoczka. Po kilku tygodniach kotek jadał już drobne kawałki
surowego mięsa. Stopniowo wyrastał na dorodnego jaguara o wspaniale lśniącym, gładkim futrze z silnymi łapami. Goście odwiedzający
farmę nie mogli się nadziwić niezwykłemu zwierzęciu, hodowanemu
w domu.
Kilku myśliwych z okolicy ostrzegało farmera: „Nie trzymaj go
u siebie w domu! Albo wypuść go na wolność, albo zamknij w klatce!
– radzili mu. – Jaguar to tak nieposkromione zwierzę, że nigdy nie stanie się wystarczająco oswojony, aby uważać go za bezpieczne zwierzę
domowe”. Dumny właściciel miał jednak swoje zdanie na ten temat.
Był pewien, że z racji swego serdecznego podejścia do zwierzęcia,
utraciło ono całą dzikość swojej natury. Uważał, że rady znajomych
wynikają z ich zazdrości. Tak więc jaguar pozostał u niego. I rzeczywiście, zachowywał się jak pies. Codziennie przebywał na wolności,
aby zażywać ruchu i swobodnie poruszał się po domu i podwórzu.
Zwierzę stało się stałym i najwierniejszym towarzyszem farmera.
Pewnego wieczoru pan domu usiadł w fotelu i jak zwykle czytał gazetę. W czasie lektury zauważył, że jaguar mrucząc ociera się
swoim wielkim, ciężkim cielskiem o jego nogi. Tak często bywało.
Zwierzę lubiło, aby je głaskać, drapać i dotykać. Farmer bez namysłu
pogłaskał ręką ten duży, płaski łeb i umięśnione łopatki zwierzęcia,
które jakby odwzajemniając się, polizało rękę pana. Lecz – co to? Tym
razem poczuł jednak, że język jest bardziej szorstki niż zwykle. W tej
samej chwili przypomniał sobie, że w południe zranił się kolcem róży.
I rzeczywiście, gdy odłożył gazetę, zobaczył, że ledwie zaschnięta rana
została otworzona szorstkim językiem jaguara i znowu krwawiła.
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Zwierzę zaczęło zachowywać się inaczej niż zwykle, było czujne
i bardzo napięte. Farmer rozkazał mu więc odejść od siebie. Ono jednak nie wykonało polecenia. Wtedy kopnął je nogą, tak że oddaliło się
do przeciwległego kąta. Wtedy ponownie wziął gazetę, aby dalej czytać. Doznał jednak jakiegoś dziwnego, niezwykłego uczucia. W pokoju zapanowała złowroga cisza.
Jakieś nieznane niebezpieczeństwo zawisło w powietrzu. Spojrzał zza gazety na swego jaguara i zamarł. Ogarnęło go przerażenie,
bo to, co zobaczył, nie było już łagodnym zwierzęciem domowym.
Ujrzał czatującego drapieżnika z płonącymi jak ogień oczami. Jego
ogon drgał w nerwowym podnieceniu. Wszystko w tym zwierzęciu
było sprężoną siłą. Farmer nie zdążył dokończyć myśli, która powstała
w jego głowie, a to już się stało. Ogromny kot skoczył, aby bezlitośnie
zabić bezbronną ofiarę – swego pana.
Znajomi myśliwi mieli rację. Jaguar nigdy nie zatraci swojej
natury drapieżnika. Teraz jednak było już za późno, raz na zawsze za
późno.
Szatan postępuje dokładnie tak samo z ludźmi. Najpierw pozwala
im bawić się grzechem, a następnie sam staje się obiektem zabawy.
Na początku wszystko wygląda tak pięknie, uroczo i nieszkodliwie.
Z czasem człowiek staje się niewolnikiem; aż wreszcie przychodzi
straszny koniec. Ale przecież nie musi tak być. Chwała i dzięki Bogu
za to, że jest jeden jedyny Zbawiciel! Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu (Ewangelia Jana 8,34). Lecz:
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie
(Ewangelia Jana 8,36).

Jezus przyszedł – jest powód do wiecznej radości!
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dwa pamiętne sprawozdania
Na początku 1945 roku korespondent wojenny, Clarence W. Hall
przyjechał na Okinawę do małej wioski – Szimabuku, w której mieszkało około tysiąca ludzi. Dokonał tam zadziwiającego odkrycia.
Oto jego sprawozdanie:
Wieś ta leży dokładnie na linii ofensywy Amerykanów walczących z Japończykami. Żołnierze oddziału zwiadowczego, którzy
zaatakowali wejście do wsi, zatrzymują się nagle, jakby wrośli w ziemię. Drogę zagradza im dwóch mężczyzn, którzy głęboko się kłaniają, po czym zaczynają mówić. Doświadczony w walkach podoficer,
znający zasadzki, podstępy i fortele wroga, jest sceptykiem i przywołuje do siebie tłumacza. Tłumacz przecząco kiwa głową i mówi:
„Nie rozumiem. Oznacza to, że jesteśmy przez Japończyków witani
jako chrześcijańscy bracia. Jeden z nich mówi, że jest burmistrzem,
a drugi nauczycielem we wsi. Ta stara książka, którą starszy trzyma
w rękach – to Biblia”. Podoficer kiwa głową i mruczy: „Lepiej zawołajmy naszego księdza”. Przychodzi wojskowy kapelan, a razem z nim
kilku reporterów. My jednak nie dowierzamy ich postawie i rozkazujemy tym dwóm mężczyznom, aby oprowadzili nas po wsi. Widzieliśmy już niejedną wieś na Okinawie. Sprawiały one wrażenie ubóstwa
i bezprzykładnej nędzy. Szimabuku, w przeciwieństwie do innych,
lśni jak szlachetny kamień. Amerykanów wszędzie witają z uśmiechem. Z dumą pokazują nam nienagannie czyste domy, swoje – przypominające wyglądem tarasy – uprawne pola oraz spichlerz zbożowy
i małą fabrykę cukru.
Obydwaj bardzo poważnie opowiadają za pośrednictwem tłumacza: „Do tej pory spotkali tylko jednego Amerykanina, i to dość dawno temu. Był on chrześcijaninem”. Nas także uważają za chrześcijan,
jednak zupełnie nie mogą zrozumieć, skąd przybyliśmy i dlaczego
strzelamy. Powoli zaczęło się wszystko wyjaśniać. Przed trzydziestu
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laty pewien amerykański misjonarz, będąc w podróży, zatrzymał się
tutaj na odpoczynek. Dzięki ewangelii, którą głosił oraz świadectwu, jakie po sobie zostawił, nawróciło się dwoje ludzi – właśnie tych
dwóch, burmistrz i nauczyciel. Zanim pojechał dalej, nauczył ich kilku duchowych pieśni i zostawił im jedną, przetłumaczoną na język
japoński Biblię. Napomniał ich też, aby na co dzień żyli według tego,
co mówi Biblia. Od tamtego czasu nie spotkali jeszcze zamiejscowych
chrześcijan. Jednak z Biblią w ręku utworzyli pomiędzy sobą prawdziwie chrześcijańską wspólnotę.
Jak to było możliwe? Tych dwóch nawróconych wytrwale czytało
Słowo Boże, znalazło Pana Jezusa i doskonały wzór, aby jego kazanie
na górze było zasadą postępowania w ich wspólnocie. Coraz więcej
mieszkańców z przekonania nawróciło się. Jeszcze dzisiaj Biblia jest
w ich szkole głównym podręcznikiem. Codziennie czytają Biblię,
a uczniowie uczą się fragmentów z niej na pamięć. W ten sposób całe
pokolenie wyrosło ze Słowem Bożym i nauczyło się wszystkiego, co
najważniejsze i czego ludzie mogą się nauczyć. Owoce tego widać
wokół nich.
W Szimabuku nie ma więzienia, nie ma lokali rozrywkowych,
pijaństwa ani rozwodów. Mieszkańcy cieszą się dobrym zdrowiem,
żyją szczęśliwie i są radośni.
Ich nabożeństwa są bardzo proste, a jednak niezwykle podniosłe. Liturgii nie ma. Jeden z nich czyta fragment z Biblii, inni wierzący modlą się, a pomiędzy tym wspólnie śpiewają pieśni. Wspaniały
i mocny śpiew pieśni: „Chwalmy wszyscy moc imienia Jezus” porywa za sobą mojego kierowcę i mnie; obaj, zachwyceni, zaczynamy
śpiewać razem z nimi. Potem nasze spojrzenia kierujemy na tę starą Biblię. Jej oprawa ze sztucznej skóry jest zniszczona i popękana,
stronice kart już wyblakłe i mocno zniszczone – nic dziwnego, przez
trzydzieści lat była ona w ciągłym użyciu. Ale gospodarze mocno
trzymają ją w swych rękach z takim głębokim szacunkiem, z jakim
my obchodzimy się z jej oryginalnym rękopisem.
129

Po zakończonym nabożeństwie zatrzymujemy się na chwilę, podczas gdy inni już się rozchodzą. Mój kierowca mówi wzruszonym głosem: „To wszystko sprawiła Biblia i dwóch ludzi, którzy wierzą w Pana
Jezusa”. A potem mruczy, spoglądając z ukosa na lej po wybuchu granatu: „Być może używamy niewłaściwej broni, aby poprawić świat”.
Tyle sprawozdanie reportera wojennego. Teraz przelatuję myślami połowę kuli ziemskiej – do „chrześcijańskiego” Zachodu i słyszę
inny, nie mniej zadziwiający reportaż. Miejscem zdarzenia nie jest
pole bitwy, ale Szwajcaria, spokojna Szwajcaria, zamożna i od ponad
stu lat neutralna, bez wojny. Pewien francuski ewangelista, Erino
Dapazzo, Włoch z pochodzenia, niedawno opowiadał: „Swego czasu
w kilku gazetach francuskojęzycznej Szwajcarii zamieściłem ogłoszenie, które ukazało się w Genewie, w Montreux i w Lozannie. Poprzez
to ogłoszenie szukałem Biblii, również starych, używanych egzemplarzy. Potrzebowałem ich do pracy misyjnej we Francji. Długo nie
miałem odpowiedzi. Wreszcie otrzymałem wiadomość od pewnego
karczmarza. Nie mylicie się, nie z plebanii. Oberżysta napisał krótko:
„Szanowny Panie! Proszę do mnie przyjechać! Mam wiele Biblii, które chcę podarować”. Natychmiast wybrałem się w drogę. Gospodarz
był bardzo miły, na powitanie powiedział: „Mam całą górę Biblii”.
„Ciekawe, ciekawe” – powiedziałem zaintrygowany. Razem weszliśmy do jego domu. „Chciałbym panu wszystko wyjaśnić – usłyszałem. – Widzi pan tamten kościół?” „Tak, oczywiście”. „Teraz proszę
uważnie posłuchać! Tam jest kościół – tutaj moja gospoda. Pary, które
tam biorą ślub, otrzymują od pastora Biblię jako prezent ślubny. Na
najpiękniejszej karcie starannie wypisane są imiona i nazwisko nowożeńców. Po ślubie całe towarzystwo przychodzi do mnie na obiad.
Jedzą dobrze i dużo, a jeszcze więcej piją. Kiedy wychodzą, wyrywają
z Biblii pierwszą stronę, z imieniem i nazwiskiem, chowają do kieszeni, a Biblię pozostawiają tutaj”. Następnie gospodarz wprowadził mnie
do bocznego pokoju; na stole leżały tam sześćdziesiąt dwie Biblie!
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Nowe Biblie! Wyrzucone! W Szwajcarii, w pobożnej Szwajcarii! Obydwa sprawozdania mówią same za siebie.
Nie można do nich nic dodać. Pozwól jednak, że zadam ci jedno
pytanie; żyjesz w „chrześcijańskim” kraju, więc powiedz: czym jest dla
ciebie Słowo Boże? Czy jest ono dla ciebie wszystkim, ma niewielką
wartość, czy też nie znaczy nic? Jaka jest twoja odpowiedź? Weź pod
uwagę: jeżeli twoja Biblia jest zakurzona, to zakurzona jest również
twoja dusza. Nie może być inaczej. Dlatego posłuchaj i czytaj ten wielki, wspaniały list, który Bóg napisał do ciebie! Znajdziesz w nim niezmierzone, wielkie skarby, ponieważ ten Boży list proponuje ci życie
wieczne. Prorok Izajasz woła:
Badajcie Pisma i czytajcie! (Księga Izajasza 34,16).
Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą
go! (Ewangelia Łukasza 11,28).
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kilka słów na zakończenie
W książce tej stare opowiadania mieszają się ze wzmiankami
z czasów najnowszych. Wykorzystano w nich niejeden cytat, niejedną myśl. Szczególnie podobały mi się opowiadania dwóch świadków: Georga von Viebahna i Paula Humburga, których chciałbym tu
wyróżnić. Wiele zawdzięczam także ewangelistom naszych czasów. Im
wszystkim należą się w tym miejscu moje serdeczne podziękowania.
Autor

Cytaty z Pisma Świętego podane są według:
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego.
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa
1981.
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