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OD WYDAWCY

K

tokolwiek zastanawia się nad istotą świata, polityką czy też nad własnym życiem, w pewnym momencie staje twarzą w twarz z pytaniami: Czy jest jakiś
sens w ciągle powtarzającym się kręgu radości i cierpienia, życia i śmierci?
A może kieruje tym jedynie ślepy przypadek? Czy człowiek jest wydany na pastwę zmiennych nastrojów nieubłaganego przeznaczenia, czy da się w chaosie zdarzeń
dostrzec pewien zamierzony plan?
Istnieją dwa zasadnicze rodzaje światopoglądu cechujące cywilizację europejską, a dokładnie jej kulturę. Pierwszy bazuje na filozofii greckiej, drugi natomiast na wierzeniach
chrześcijańskich. Grecy postrzegali świat przede wszystkim jako kosmos i skupiali się
głównie na zgłębianiu zjawisk przyrody i przestrzeni. Początek świata wyobrażali sobie
jako połączenie wiecznych żywiołów, jak woda, powietrze czy ogień, i z nich wywiedli
nauki przyrodnicze. Natomiast judaizm oraz chrześcijaństwo wiążą powstanie i historię
świata z jego konkretnym początkiem i celem. Na długo zanim Cycero mógł powiedzieć,
iż „Sokrates sprowadził filozofię z nieba na ziemię”, prorocy biblijni głosili wieść o Bogu
Abrahama, Izaaka i Jakuba, który związał się z ludźmi przymierzem. Dopiero ta wiedza dotycząca początku i końca świata, jak również wiara w Boga będącego Stworzycielem rozpostarły przed ludźmi zupełnie nowy horyzont i dały im niezachwianą nadzieję.
Owa szersza perspektywa odkrywa przed nami rozgrywający się wielki bój pomiędzy
dobrem a złem, a każdy człowiek jest jego uczestnikiem. Każdy też zostanie osądzony
na podstawie wyboru, jakiego dokona. Jednak „kto wierzy w niego, nie bedzie sądzony;
kto zaś nie wierzy, już jest osądzony” — napisał ewangelista Jan o Jezusie z Nazaretu
(J 3,18). Z tego względu wszyscy zostaliśmy wezwani do podjęcia decyzji, by zaufać Jezusowi, Panu wszechświata, i w nadziei podążać za Nim do nowego świata.
Niestety na przestrzeni dziejów do religii chrześcijańskiej przeniknęło wiele elementów pozabiblijnych, powstało szereg nowych obrzędów i praktyk obcych duchowi ewangelii. Niektóre prawdy głoszone przez Chrystusa i apostołów uległy różnym przemianom i deformacjom, a inne zapomnieniu. Historia chrześcijaństwa to dzieje odejść i powrotów, apostazji i przebudzeń. Bóg jednak miłował Kościół i nawoływał go do pokuty
i reformy. Stąd też musiało dojść w XVI wieku do Wielkiej Reformacji, której przywódcy
starali się oczyścić Kościół z wszelkich nadużyć i błędów. Wiek XIX to dalszy ciąg ruchów ożywieniowych, kontynuacja powrotu do pierwotnej nauki biblijnej. Ożywienie to
przeszło przez wiodące Kościoły protestanckie w Europie i Ameryce Północnej. W tym
czasie rodzi się ogólnoświatowy ruch adwentowy, a jego przywódcy postrzegają swoje
powołanie jako wkład w dzieło reformacji.
Autorka książki Wielki bój maluje przed naszymi oczami panoramę historii chrześcijaństwa na przestrzeni dwóch tysięcy lat, stając w obronie stanowiska biblijno-reformatorskiego. Pisze tę książkę ponad sto lat temu. Jej przekaz jest jasny i czytelny, w wielu
miejscach nieodpowiadający dzisiejszemu duchowi ekumenicznemu.
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Przedstawiwszy rozgrywki historii, dochodzi do kwestii kulminacyjnej — nadziei
i spełnienia końca czasów. Jednocześnie kładzie nacisk na fakt, iż pełny triumf ewangelii nie należy do historii, ale dopiero nastanie. Jest to nadzieja powtórnego przyjścia
Jezusa, która i dziś — w obliczu zagłady ziemi poprzez spodziewane nieszczęścia i katastrofy — nie pozwala nam wątpić, iż wśród wszystkich krętych dróg historii ludzkości
jest ścieżka prowadząca do przyszłego lepszego świata. Wielki bój jest książką o nadziei
i pocieszeniu, pomagającą odnaleźć właściwą drogę i kroczyć nią odważnie.

8

WSTĘP

P

rzed pojawieniem się grzechu Adam korzystał z bezpośredniej społeczności ze swoim Stwórcą. Upadek oddzielił jednak człowieka od Boga, a rodzaj ludzki został
pozbawiony tego wzniosłego przywileju. Na szczęście plan odkupienia utorował
drogę, dzięki której mieszkańcy ziemi nadal mogą mieć łączność z niebem. Bóg
skomunikował się z ludźmi poprzez swojego Ducha, a Boże światło zostało zesłane światu przez objawienie, jakiego udzielił swym wybranym sługom; „wypowiadali je ludzie
Boży, natchnieni Duchem Świętym” (2 P 1,21).
W ciągu pierwszych dwudziestu pięciu stuleci historii ludzkości nie istniało objawienie
w formie pisanej. Ci, którzy zostali pouczeni przez Boga, przekazywali swoją wiedzę innym, z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie. Przygotowanie słowa pisanego rozpoczęło
się w czasach Mojżesza. Natchnione objawienia weszły w skład natchnionej Księgi. Dzieło to trwało przez długie tysiąc sześćset lat — począwszy od Mojżesza, kronikarza stworzenia oraz prawa, do Jana, który spisał najbardziej wysublimowane prawdy ewangelii.
Biblia wskazuje na Boga jako jej Autora, a jednak została spisana ręką ludzką, a w dodatku różnorodny styl poszczególnych ksiąg ukazuje charakter każdego z piszących.
Wszystkie objawione prawdy są „przez Boga (…) natchnione” (2 Tm 3,16), ale wyrażone
ludzkimi słowami. Przez Ducha Świętego Nieskończony wlał światło w umysły i serca
swoich sług. Zesłał sny i widzenia, symbole i przykłady, a ci, którym prawda została objawiona w taki sposób, przekazali myśli za pomocą ludzkiego języka.
Sam Bóg ogłosił Dziesięć Przykazań i spisał je własną ręką. Jest to Boża, a nie ludzka kompozycja. Natomiast Biblia z przekazanymi przez Boga prawdami, wyrażonymi
w ludzkim języku, przedstawia sobą jedność tego, co Boskie, z tym, co ludzkie. Taka
jedność istniała w naturze Chrystusa, który był Synem Bożym i Synem Człowieczym.
Zdanie: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas” jest prawdziwe zarówno w odniesieniu do Biblii, jak i Chrystusa (J 1,14).
Księgi Biblii, napisane w różnych czasach przez ludzi, którzy różnili się między sobą
pochodzeniem i zajęciem, a także zdolnościami ducha i umysłu, cechuje znaczny kontrast stylu, a także różnorodność w naturze podejmowanych tematów. Różni pisarze
wykorzystywali odmienne środki wyrazu; niejednokrotnie ta sama prawda została
przedstawiona przez jednego bardziej precyzyjnie niż przez innego. A gdy kilku pisarzy
przedstawia dany temat, akcentując inny aspekt i w innych relacjach, wówczas czytelnik podchodzący do sprawy pobieżnie, niedbale czy z uprzedzeniem może postrzegać
jako niezgodność czy sprzeczność to, co rozważny, pełen szacunku badacz obdarzony
jaśniejszym wglądem rozpozna jako głęboko ukrytą harmonię.
Ponieważ prawda przedstawiana jest przez różnych ludzi, ukazana jest w odmienny
sposób. Jeden pisarz pozostaje pod większym wrażeniem pewnej części tematu; dotyka
spraw, które harmonizują z jego doświadczeniem albo z jego siłą pojmowania i oceny;
inny skupia się na innym jej punkcie; a każdy pod przewodnictwem Ducha Świętego
przedstawia to, co miało najsilniejszy wpływ na jego umysł — odmienny aspekt praw9

dy w każdym, ale doskonała harmonia poprzez wszystkich. Objawione w ten sposób
prawdy łączą się, aby utworzyć doskonałą całość, i są przystosowane do potrzeb ludzi
we wszystkich okolicznościach i doświadczeniach życia.
Bóg zapragnął ogłosić swoją prawdę światu za pośrednictwem ludzkich narzędzi
i sam przez swego Ducha Świętego przysposobił ludzi i uzdolnił ich do wykonania tej
pracy. Prowadził umysły w wyborze tego, co powiedzieć i co napisać. Skarb został włożony do ziemskich naczyń, niemniej jednak pochodzi on z nieba. Świadectwo zostaje
przekazane przy użyciu niedoskonałych wyrażeń ludzkiego języka, a jednak pozostaje świadectwem Bożym, a posłuszne, wierne dziecko Boga widzi w nim chwałę Bożej
mocy, pełną łaski i prawdy.
W swoim Słowie Bóg powierzył ludziom wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte
powinno być przyjmowane jako autorytatywne i niezawodne objawienie Jego woli. Wyznacza ono standard dla charakteru, odsłania doktryny i stanowi test doświadczenia.
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów,
do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały,
do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tm 2,16-17).
Jednak fakt, że Bóg objawił ludziom swoją wolę przez swoje Słowo, nie wyklucza potrzeby bezustannej obecności i przewodnictwa Ducha Świętego. Przeciwnie, został On
obiecany przez naszego Zbawiciela, by otworzyć Słowo Jego sługom, by udzielić im światła i wprowadzić w życie Jego nauki. A ponieważ Duch Boży natchnął Biblię, niemożliwe
jest, aby Jego nauki były sprzeczne z tym, co zawiera Słowo.
Duch nie został zesłany — i nigdy też nie zostanie udzielony — aby zajmować miejsce
Biblii, ponieważ Pismo jasno oświadcza, że Słowo Boże jest standardem, według którego mają być sprawdzane wszystkie nauki i doświadczenia. Apostoł Jan powiedział:
„[N]ie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat” (1 J 4,1). A Izajasz oznajmia: „Do nauki raczej
i do świadectwa, a jeśli nie chcą, niech mówią według tego słowa, w którym nie ma żadnej zorzy”1 (Iz 8,20 DBG).
Wielką hańbę dziełu Ducha Świętego przynoszą błędy pewnej grupy ludzi, którzy głosząc swoje oświecenie, twierdzą, że nie potrzebują dłużej przewodnictwa Słowa Bożego.
Rządzą nimi odczucia, które uważają za głos Boży przemawiający w ich sercu. Jednak
duch, który ich kontroluje, nie jest Duchem Bożym. Kierowanie się wrażeniami przy
równoczesnym odrzucaniu Pisma może prowadzić jedynie do zamieszania, zwiedzenia
i upadku. Ponieważ służba Ducha Świętego ma istotne znaczenie w Kościele Chrystusa, jedno ze zwiedzeń szatana polega na tym, aby przez błędy ekstremistów i fanatyków rzucić cień na dzieło Ducha i sprawić, żeby lud Boży odrzucił źródło mocy, jakiej
dostarczył sam Pan.
Według Słowa Bożego Duch Boży miał kontynuować swoje dzieło przez cały okres
rozpowszechniania ewangelii. W czasie gdy spisywane były księgi Starego i Nowego Testamentu, Duch Święty nie zaprzestał udzielać światła poszczególnym osobom niezależnie od objawień, jakie weszły w skład kanonu Pisma Świętego. Sama Biblia relacjonuje,
w jaki sposób przez Ducha Świętego ludzie otrzymywali ostrzeżenie, napomnienie, radę
i pouczenie w sprawach, które w żaden sposób nie wiązały się z powstawaniem Pisma.
Istnieją wzmianki o prorokach żyjących w różnych wiekach, których wypowiedzi nie
zostały zanotowane. W podobny sposób po zamknięciu kanonu Pisma Duch Święty nadal kontynuuje swoje dzieło — oświecając, ostrzegając i pocieszając Boże dzieci.
1
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W KJV werset ten brzmi dosłownie: „jeśli nie mówią według tego słowa, to dzieje się tak dlatego, że nie mają w sobie
światła” [przyp. tłum.].

Jezus obiecał swoim uczniom: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”.
„[G]dy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, (…) i to, co ma
przyjść, wam oznajmi” (J 14,26; 16,13). Pismo wyraźnie uczy, że obietnice, które w żadnym wypadku nie ograniczyły się do dni apostołów, towarzyszą Kościołowi Chrystusa we wszystkich wiekach. Zbawiciel zapewnia swoich naśladowców: „[J]estem z wami
po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Paweł natomiast oznajmia, że
dary i przejawy działania Ducha zostały dane Kościołowi, „aby przygotować świętych
do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej” (Ef 4,12-13).
Apostoł modlił się o wierzących w Efezie: „Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy
serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, (…) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy” (Ef 1,17-19). Służba
Boskiego Ducha w oświecaniu umysłu i otwieraniu przed nim głębin świętego Słowa
Bożego była błogosławieństwem, o które Paweł błagał dla zboru efeskiego.
Po cudownym objawieniu się Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr nawoływał ludzi do skruchy i chrztu w imieniu Chrystusa, aby ich grzechy mogły zostać odpuszczone: „[O]trzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was
i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła” (Dz 2,38-39).
W bezpośrednim kontekście wydarzeń wielkiego dnia Bożego Pan obiecał przez proroka Joela, że Jego Duch objawi się w szczególny sposób (Jl 2,28). Proroctwo to znalazło
częściowe wypełnienie w wylaniu Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy, ale wypełni się całkowicie w objawieniu się Bożej łaski, które będzie towarzyszyło zakończeniu dzieła ewangelii.
Przy końcu czasów wielkie zmaganie pomiędzy dobrem a złem przybierze na sile.
Przez wszystkie wieki szatan objawiał swoją złość przeciw Kościołowi Chrystusa, Bóg
zaś obdarzał swój lud łaską i Duchem, aby go wzmocnić i pomóc mu wytrwać w obliczu mocy złego. Kiedy apostołowie Chrystusa mieli nieść światu ewangelię i spisać ją
dla przyszłych stuleci, zostali szczególnie wyposażeni w światło Ducha. Kiedy jednak
Kościół zbliża się do swego ostatecznego wyzwolenia, szatan działa ze zwiększoną mocą.
Przychodzi, „pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12 BT). Będzie działał „z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów” (2 Tes 2,9). Przez sześć
tysięcy lat owa gra z ukrycia prowadzona przez tego, który niegdyś zajmował najwyższą pozycję wśród aniołów Bożych, skupiała się na dziele zwodzenia i zniszczenia. Cała
głębia szatańskiej zręczności i wyrafinowania, całe okrucieństwo rozwinięte podczas
tych wielu wieków zmagań zostaną użyte przeciw ludowi Bożemu w ostatecznym starciu. W tym niebezpiecznym czasie naśladowcy Chrystusa mają nieść światu przestrogę
o powtórnym przyjściu Pana i być przygotowani na to, aby stanąć przed Nim „bez skazy i bez nagany” (2 P 3,14). W tym czasie szczególne wyposażenie w Bożą łaskę i moc
będzie potrzebne Kościołowi nie mniej niż w dniach apostołów.
Dzięki światłu Ducha Świętego przed piszącą te słowa odsłonięte zostały wydarzenia
trwającego długo konfliktu pomiędzy dobrem i złem. Niekiedy wolno mi było przyjrzeć
się temu, jak w różnych czasach przebiegał wielki bój pomiędzy Chrystusem, Księciem
życia, Autorem zbawienia, a szatanem, księciem zła, autorem grzechu i pierwszym przestępcą świętego Bożego prawa. Wrogość szatana wobec Chrystusa przejawiała się wobec
Jego naśladowców. W całej minionej historii dostrzec można ślady tej samej nienawiści
wobec zasad Bożego prawa, tej samej taktyki zwodzenia, według której błąd ma wyglą11

dać jak prawda, ludzkie prawa mają zastąpić prawo Boże, a ludzie są prowadzeni tak, by
czcić raczej stworzenie niż Stworzyciela. Wysiłki szatana zmierzają do przedstawienia
Bożego charakteru w fałszywym świetle i w ten sposób przyczyniają się do tego, żeby
ludzie pielęgnowali fałszywą koncepcję Stwórcy i w konsekwencji podchodzili do Niego
raczej z lękiem i nienawiścią niż z miłością; jego próby odsunięcia Bożego prawa mają
skłonić ich, by uważali siebie za wolnych od jego wymagań; prześladowanie tych, którzy ośmielają się opierać jego zwiedzeniom, prowadzono wytrwale we wszystkich wiekach. Wszystkie te elementy widoczne są w historii patriarchów, proroków i apostołów,
a także męczenników i reformatorów.
W wielkim ostatecznym starciu szatan wykorzysta tę samą taktykę, okaże tego samego ducha i będzie dążył do tego samego celu, co we wszystkich poprzednich wiekach.
Wydarzy się to, co już było, jednak nadchodzącą walkę cechować będzie tak straszna
intensywność, jakiej świat nie widział. Szatańskie zwiedzenia będą bardziej subtelne,
a jego wysiłki bardziej zdecydowane. Gdyby było to możliwe, zwiódłby również i wybranych (Mk 13,22).
Gdy Duch Święty otworzył mój umysł na wielkie prawdy Słowa Bożego oraz wydarzenia przeszłości i te, które mają się wydarzyć, zostałam poproszona, aby przekazać
innym to, co zostało mi objawione — miałam prześledzić historię wielkiego boju w przeszłości i przedstawić ją tak, aby dotychczasowe wydarzenia rzucały światło na szybko
zbliżającą się walkę, która będzie miała miejsce w przyszłości. Zmierzając do tego celu,
podjęłam się wybrania i pogrupowania wydarzeń z historii Kościoła w taki sposób, aby
prześledzić odsłanianie wielkich kluczowych prawd, które w różnych okresach zostały
dane światu, wywołując gniew szatana oraz wrogość miłującego świat Kościoła, a które zostały przechowane dzięki świadectwu tych, którzy „nie umiłowali swego życia aż
do śmierci”.
W tych zapisach możemy dostrzec zapowiedź konfliktu, jaki jest przed nami. Rozważając je w świetle Słowa Bożego, dzięki oświeceniu Jego Ducha jesteśmy w stanie dostrzec odsłonięte zamysły złego oraz niebezpieczeństwa, jakich muszą unikać ci, którzy
mieliby zostać „znalezieni bez skazy” przed Panem, kiedy przyjdzie.
Wielkie wydarzenia wyznaczające linię postępu reformy w minionych wiekach to
kwestie historyczne, dobrze znane i powszechnie uznawane przez świat protestancki;
to fakty, których nikt nie jest w stanie podważyć. Przedstawiłam je w zarysie, w zgodzie
z celem książki, zachowując konieczną zwięzłość. Zostały one streszczone na tyle, aby
sens tego, co mają do przekazania, nadal był zrozumiały. W niektórych przypadkach,
kiedy historyk pogrupował wydarzenia w jasny i przystępny sposób albo przekonująco podsumował detale, po prostu przytoczono jego słowa; w niektórych przypadkach
jednak nie podano źródła, ponieważ cytaty nie zostały przedstawione w celu odniesienia się do danego autora jako autorytetu, ale dlatego, że jego słowa przynoszą gotowy
i przekonujący opis danej kwestii. Przedstawiając doświadczenia i poglądy tych, którzy
prowadzą dzieło reformacji w naszych czasach, zastosowano tę samą metodę w odniesieniu do ich publikacji.
Celem książki jest nie tyle przedstawienie nowych prawd dotyczących zmagań w przeszłości, co przytoczenie faktów oraz przedstawienie zasad, które mają związek z nadchodzącymi wydarzeniami. Wszystkim zapisom z przeszłości przedstawionym jako część
walki pomiędzy siłami światła i ciemności powinno się nadać nowe znaczenie; rzucają
one pewne światło w przyszłość, rozświetlając ścieżkę tych, którzy podobnie jak reformatorzy z minionych wieków, zostali wezwani, aby nawet pod groźbą niebezpieczeństwa
utraty doczesnych dóbr składać świadectwo „o Słowie Bożym i o Jezusie”.
12

Tematem tej książki jest ukazanie scen wielkiego konfliktu między prawdą a błędem; ujawnienie oszustw szatana oraz środków, dzięki którym można mu się skutecznie
oprzeć; przedstawienie satysfakcjonującego rozwiązania wielkiego problemu zła poprzez
postawienie w takim świetle zarówno początku, jak i zakończenia problemu grzechu,
aby sprawiedliwość i życzliwość Boga w całym Jego postępowaniu wobec stworzonych
przez Niego istot mogła objawić się w całej pełni; a także ukazanie świętej, niezmiennej natury Jego prawa. Żarliwą modlitwą autorki jest, aby dzięki tej książce wielu mogło zostać wyrwanych z mocy ciemności i stać się „uczestnikami dziedzictwa świętych
w światłości” ku chwale Tego, który ukochał nas i oddał za nas samego siebie.
E.G.W.
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Rozdział 1

ZNISZCZENIE
JEROZOLIMY

G

dybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to
jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele
usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią
i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia
na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego” (Łk 19,42-44).
Jezus spoglądał na Jerozolimę ze szczytu Góry Oliwnej. Rozpościerał się przed Nim piękny i pełen spokoju widok. Był to czas Paschy i pokolenia Jakuba gromadziły się ze wszystkich stron, aby uczestniczyć w wielkim narodowym święcie. Wśród ogrodów i winnic,
wśród zielonych stoków usianych namiotami pielgrzymów wznosiły się tarasowe wzgórza, okazałe pałace i potężne mury stolicy Izraela. Wydawało się, jakby pełna dumy córka Syjonu mówiła: Siedzę jak królowa i nie zaznam żałoby2; równie piękna i pewna przychylności nieba, jak wówczas, gdy król-poeta śpiewał: „Pięknie wzniesiona jest rozkosz
całej ziemi, Góra Syjon, (…) miasto Króla Wielkiego” (Ps 48,3). Jak na dłoni widać było
wspaniałe budynki świątyni. Promienie zachodzącego słońca rozświetlały śnieżną biel
jej marmurowych ścian i lśniąc, odbijały się na złotej bramie, wieży i szczycie świątyni.
Była w swym „skończonym pięknie” dumą narodu żydowskiego. Któreż z dzieci Izraela
mogłoby spoglądać na nią bez drżenia radości i podziwu! Jednak umysł Jezusa zaprzątały zupełnie inne myśli. „A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim” (Łk
19,41). Pośród powszechnej radości triumfalnego wjazdu, pośród powiewających palmowych gałązek, gdy radosne „hosanna” odbijało się echem wśród wzgórz, a tysiące głosów
ogłaszały Go królem, Odkupiciela świata ogarnął nagły i tajemniczy smutek. On, Syn
Boga, Obiecany Izraela, Ten, którego moc pokonała śmierć i wezwała uwięzionych przez
grób, tonął we łzach i nie był to zwykły smutek, ale głęboki, nieprzeparty ból.
To nie nad sobą płakał, choć dobrze wiedział, dokąd wiedzie Jego droga. Przed Nim
rozpościerał się ogród Getsemane, miejsce zbliżającej się męki. Dalej widać było również
Owczą Bramę, którą przez stulecia prowadzono zwierzęta na ofiarę, a która miała otworzyć się przed Nim, prowadzonym „jak jagnię na rzeź” (Iz 53,7). Nieopodal znajdowała
się Golgota, miejsce ukrzyżowań. Ścieżkę, którą miał wkrótce podążyć, musiała spowić
groza wielkiej ciemności, miał wszak położyć swą duszę jako ofiarę za grzech. Jednak
to nie myśl o tych zdarzeniach okryła Go cieniem smutku w tej pełnej radości godzinie.
To nie przeczucie Jego nadludzkiej udręki mąciło spokój tego niesamolubnego ducha.
Płakał nad losem tysięcy mieszkańców Jerozolimy — losem nieuniknionym z powodu
ślepoty i braku pokuty tych, których przyszedł błogosławić i ocalić.
Oczom Jezusa ukazała się historia ponad tysiąca lat szczególnej łaski i opieki Bożej
objawionej narodowi wybranemu. To tu znajdowała się góra Moria, gdzie syn obietni2

Ap 18,7 [przyp. red.].
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cy — niestawiająca oporu ofiara — został związany na ołtarzu jako symbol ofiarowania
Syna Bożego. To tutaj przymierze błogosławieństwa — chwalebna obietnica dotycząca
Mesjasza — zostało potwierdzone wobec ojca wierzących (Rdz 22,9.16-18). Tutaj ogień
ofiary wstępujący ku niebu z klepiska Ornana odwrócił miecz anioła zagłady (1 Krn 21)
— jakże trafny symbol ofiary Zbawiciela i Jego pośrednictwa na rzecz grzeszników. Jerozolima została uhonorowana przez Boga wobec całego świata. Pan „wybrał Syjon i chciał
go na swoje mieszkanie” (Ps 132,13). To tutaj przez wieki święci prorocy ogłaszali poselstwo ostrzeżenia. Tutaj z kadzielnic kapłanów wraz z modlitwami wierzących unosił się
ku Bogu obłok kadzidlanego dymu. Tu ofiarowana była codziennie krew zabijanych baranków wskazujących na Baranka Bożego. Tu Jahwe objawiał swą obecność w obłoku
chwały nad wiekiem3 Arki Przymierza. Do tego miejsca sięgał kraniec symbolicznej drabiny łączącej niebo z ziemią (Rdz 28,12; J 1,51) — tej, po której wstępowali i zstępowali
Boży aniołowie i która otworzyła światu drogę do Najświętszego. Gdyby Izrael jako naród
zachował wierność wobec nieba, Jerozolima, wybranka Boża, stałaby na wieki (Jr 17,2125). Jednak historia tego zaszczyconego przez Boga
Historia tego zaszczyconego
ludu stanowiła zapis odstępstwa i buntu. Opierał
się on łasce nieba, robił zły użytek ze swych przyprzez Boga ludu stanowiła
wilejów i lekceważył otwierające się możliwości.
zapis odstępstwa i buntu.
Chociaż Izrael „drwił z posłańców Bożych, poOpierał się on łasce nieba,
gardzał jego słowami i wyszydzał jego proroków”
robił zły użytek ze swych
(2 Krn 36,16), Bóg nadal objawiał się im jako „miłoprzywilejów i lekceważył
sierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6 BT); chociaż bezustannie
otwierające się możliwości.
Go odrzucali, Jego miłosierdzie nadal wyciągało
do nich ręce. Z miłością przewyższającą pełne litości uczucie, jakie ma ojciec wobec syna,
„nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim
mieszkaniem” (2 Krn 36,15). Kiedy zawiodły napomnienia, błagania i nagany, posłał im
najcudowniejszy dar nieba; o nie, raczej oddał całe niebo w tym jednym Darze.
Syn Boży we własnej osobie został posłany, aby przebłagać niepokutujące miasto. To
Chrystus przeniósł Izraela z Egiptu jako dobrą winorośl (Ps 80,8). To Jego ramię wypędziło przed nimi pogan. Zasadził ich „na żyznym wzgórzu”. Ogrodził ich swoją troskliwością. Wysyłał swoje sługi, aby ich karmili. „Cóż jeszcze należało uczynić mojej
winnicy” — wołał — „czego ja jej nie uczyniłem?” (Iz 5,1-4). Gdy spodziewał się owocu,
ona wydała jedynie dzikie grona; mimo to, żywiąc nadzieję, że winnica przyniesie owoce, przyszedł do niej osobiście, licząc na to, że ocali ją od zniszczenia. Okopał ją; oczyszczał ją i pielęgnował. Nie ustawał w wysiłkach, aby ocalić winorośl, którą sam posadził.
Przez trzy lata Pan światłości i chwały przebywał wśród swego ludu; „chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła”, uzdrawiając skruszone
serca, wypuszczając więźniów na wolność, przywracając wzrok niewidomym; sprawiał,
że chromi zaczynali chodzić, a głusi słyszeć, wskrzeszał umarłych i zwiastował ubogim
dobrą nowinę (Dz 10,38; Łk 4,18; Mt 11,5). Do wszystkich skierowane było to samo pełne miłości wezwanie: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28).
Choć odpłacano Mu złem za dobro i nienawiścią za Jego miłość (Ps 109,5), wytrwale
prowadził misję miłosierdzia. Ci, którzy szukali Jego łaski, nigdy nie doznali odrzucenia. Bezdomny wędrowiec, którego codzienność stanowiło odrzucenie i ubóstwo, żył,
3
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Ang. dosł. ‘tron łaski’; w języku polskim wieko Arki Przymierza nazywane jest ubłagalnią — zob. rozdział 23 [przyp.
red.].

aby służyć potrzebom ludzi, ulżyć ich niedoli i przekonać ich do przyjęcia daru życia.
Fale miłości, które rozbijały się o te uparte serca, powracały jeszcze silniejszym nurtem
niewyrażalnej i pełnej współczucia miłości. Jednak Izrael odwrócił się od swego najlepszego Przyjaciela i jedynego Pomocnika. Zlekceważono błagania Jego miłości, odtrącono Jego rady, wyśmiano Jego ostrzeżenia.
Szybko przemijał czas nadziei i przebaczenia; czasza gniewu, który Bóg tak długo odsuwał, była niemal pełna. Nieszczęścia, które jak ciężkie chmury gromadziły się przez
lata odstępstwa i buntu, miały spaść na pełen winy naród; zaś Ten, który jako jedyny
mógł ocalić ich przed czekającym ich losem, został zlekceważony, zelżony, odrzucony,
a wkrótce czekało Go ukrzyżowanie. Z chwilą śmierci Chrystusa na Golgocie miał się
również skończyć czas dla Izraela jako narodu błogosławionego i otoczonego względami.
Utrata choćby jednego człowieka jest nieszczęściem przewyższającym zyski i bogactwa
tego świata; gdy jednak Chrystus spoglądał na Jerozolimę, widział los całego miasta,
całego narodu — tego miasta i tego narodu, który został wybrany przez Boga i był Jego
szczególnym skarbem.
Prorocy płakali nad odstępstwem Izraela i nad straszliwym zniszczeniem, jakie było
konsekwencją jego grzechów. Jeremiasz życzył sobie, aby jego oczy stały się źródłami
łez, aby mógł płakać nocą i dniem nad zniszczeniem córki jego ludu, ponieważ trzoda
Pańska została uprowadzona do niewoli (Jr 9,1 BG; 13,17). Jakaż więc była żałość Tego,
którego proroczy wzrok obejmował nie lata, ale stulecia! Powstrzymywał On anioła zagłady wznoszącego miecz przeciwko miastu, które przez tak długi czas było mieszkaniem Jahwe. Ze stoku Góry Oliwnej — z tego samego miejsca, które później zajął Tytus
i jego wojska — Jezus spoglądał ponad doliną na święte przybytki i portyki, a pełnymi
łez oczyma widział w strasznej perspektywie mury miasta otoczone przez wrogie zastępy.
Słyszał kroki wojsk gotowych do walki. Słyszał głosy matek i dzieci wołających o chleb
w oblężonym mieście. Widział jego piękne, święte zabudowania, jego pałace i wieże oddane na pastwę płomieni, a tam, gdzie wcześniej stały, jedynie zwały tlących się zgliszcz.
Poprzez wieki widział lud przymierza rozproszony w każdym kraju „niczym szczątki okrętu na pustym wybrzeżu”. W tej doczesnej zapłacie, jaka miała spaść na dzieci
Jerozolimy, dostrzegał jedynie pierwszy łyk z owej czaszy gniewu, jaką miasto będzie
musiało wypić do dna w czasie Sądu Ostatecznego. Boże współczucie i pełna tęsknoty
miłość znalazły wyraz w nabrzmiałych rozpaczą słowach: „Jeruzalem, Jeruzalem, które
zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie
chcieliście!” (Mt 23,37). O, gdybyś ty, narodzie wywyższony ponad inne, poznał czas
swego nawiedzenia i to, co służy twemu pokojowi! Powstrzymałem anioła sprawiedliwości, wezwałem cię do pokuty, lecz na próżno. Nie odrzuciłeś jedynie sług, posłańców
i proroków — to nie ich odepchnąłeś, ale Świętego Izraelskiego, Odkupiciela. Kiedy zostaniesz zniszczony, sam będziesz za to odpowiedzialny. „A mimo to do mnie przyjść
nie chcecie, aby mieć żywot” (J 5,40).
Chrystus widział w Jerozolimie symbol świata zatwardziałego w niewierze i buncie, zmierzającego na spotkanie karzących wyroków Bożych. Niedole upadłego rodzaju ludzkiego, jakie odczuwał całą swą istotą, sprawiły, że z Jego ust wydobył się pełen
bezbrzeżnej goryczy krzyk. W ludzkiej nędzy, łzach i krwi widział zapis grzechu; Jego
serce przenikało nieskończone współczucie dla cierpiących i dotkniętych nieszczęściem;
pragnął przynieść im ulgę. Jednak nawet Jego ręka nie mogła zawrócić strumienia ludzkiej niedoli; niewielu szukałoby jedynego Źródła pomocy. Gotów był wydać na śmierć
własną duszę, aby zapewnić im dostęp do zbawienia; niewielu jednak przyszłoby do Niego, by mieć życie.
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Majestat niebios we łzach! Syn nieskończonego Boga w udręce ducha, złamany
bólem! Ten widok napełnił całe niebo zdumieniem. Objawia nam on nadzwyczajną
właściwość grzechu; pokazuje, jak trudnym jest zadaniem, nawet dla Nieskończonej Potęgi, wybawić winnych od konsekwencji złamania prawa Bożego. Spoglądając
na ostatnie pokolenie, Jezus widział świat uwikłany w zwiedzenie podobne do tego,
które doprowadziło do zniszczenia Jerozolimy. Wielkim grzechem Żydów było to, że
odrzucili Chrystusa; wielkim grzechem świata chrześcijańskiego będzie odrzucenie
prawa Bożego, podstawy Jego rządów w niebie i na ziemi. Przykazania Jahwe zostaną
zlekceważone i podeptane. Miliony w więzach grzechu, niewolnicy szatana, skazani
na drugą śmierć, odmówią posłuchu słowom prawdy w dniu ich nawiedzenia. Straszliwa ślepota! Dziwne zauroczenie!
Na dwa dni przed Paschą, kiedy Chrystus po raz ostatni udał się do świątyni, odkrywszy hipokryzję przywódców żydowskich, wyszedł znów ze swoimi uczniami na Górę Oliwną i usiadł razem z nimi na porośniętym trawą stoku, przyglądając się miastu. Jeszcze
raz patrzył na jego mury, wieże i pałace. Jeszcze raz ujrzał świątynię w jej olśniewającym splendorze, piękną niczym diadem wieńczący święte wzgórze.
Tysiąc lat wcześniej psalmista wysławiał Bożą łaskawość wobec Izraela, że uczynił On
jej święty przybytek swoim mieszkaniem: „Przybytek jego jest w Salem, a mieszkanie
jego na Syjonie”. „Jednak wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą umiłował. I wystawił
sobie jak wysoki pałac swoją świątynię, jak ziemię, którą ugruntował na wieki” (Ps 76,3;
78,68-69 DBG). Pierwsza świątynia została wzniesiona w czasach największego dobrobytu w historii Izraela. Król Dawid zgromadził obfite zapasy przeznaczonych na ten
cel materiałów, a plany budowy powstały pod natchnieniem Bożym (1 Krn 28,12.19).
Salomon, najmądrzejszy z monarchów Izraela, dokończył dzieła. Ta świątynia była najwspanialszą budowlą, jaką widział świat. A jednak Pan ogłosił przez proroka Aggeusza
proroctwo dotyczące drugiej świątyni: „Przyszła chwała tego domu będzie większa niż
dawna”. „Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody. I napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów” (Ag 2,9; Ag 2,7 UBG).
Po zniszczeniu świątyni przez Nebukadnesara została ona odbudowana około pięciuset
lat przed narodzeniem Chrystusa przez zrodzonych w niewoli, którzy wrócili do wyludnionego i opustoszałego kraju. Byli wśród nich wówczas starcy, którzy widzieli chwałę
świątyni Salomona, i płakali, gdy kładziono fundamenty nowego budynku, który tak
bardzo ustępował poprzedniemu. Prorok opisał panujące wówczas odczucia w mocnych
słowach: „Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach
jako nic?” (Ag 2,3; Ezd 3,12). Następnie złożona została obietnica, że chwała drugiego
przybytku będzie większa niż poprzedniego.
Jednak druga świątynia nie mogła dorównać pierwszej w jej przepychu; nie została
uświęcona widzialnymi oznakami Bożej obecności, które towarzyszyły pierwszej. Podczas jej poświęcenia nie objawiła się nadnaturalna moc. Nie było obłoku chwały, który napełniłby nowo wzniesiony przybytek. Żaden ogień nie zstąpił z nieba, aby strawić
ofiarę na ołtarzu. Nie było już Szekiny pomiędzy cherubinami w miejscu najświętszym;
nie było arki, jej pokrywy ani tablic świadectwa. Żaden głos z nieba nie oznajmiał woli
Jahwe zadającemu pytania kapłanowi.
Daremnie Żydzi przez stulecia usiłowali wykazać, w czym wypełniła się obietnica
Boża przekazana przez Aggeusza; z powodu dumy i niewiary ich umysły były ślepe wobec prawdziwego znaczenia słów proroka. Druga świątynia nie została uświęcona przez
obłok chwały Jahwe, ale przez rzeczywistą obecność Tego, w którym mieszkała pełnia
Bóstwa cieleśnie — który był Bogiem objawionym w ciele. „Pożądany przez wszystkie
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narody”4 rzeczywiście przyszedł do swojej świątyni, gdy Człowiek z Nazaretu nauczał
i uzdrawiał w świętych przybytkach. W obecności Chrystusa, i tylko wtedy, chwała drugiej świątyni w istocie przewyższała tę pierwszą. Jednak Izrael odsunął Dar, jaki ofiarowało mu niebo. Wraz z osobą skromnego Nauczyciela, który tamtego dnia wyszedł
przez złotą bramę, chwała na zawsze odeszła ze świątyni. Tak właśnie wypełniły się
słowa Zbawiciela: „Oto wam dom wasz pusty zostanie” (Mt 23,38).
Uczniów napełniła groza i zdumienie, kiedy usłyszeli słowa przepowiedni Chrystusa
dotyczącej zburzenia świątyni i pragnęli dokładniej zrozumieć ich znaczenie. Przez ponad czterdzieści lat hojnie łożono środki, angażowano wysiłki i umiejętności architektów,
aby podkreślić jej świetność. Herod Wielki nie szczędził na nią ani żydowskich skarbów,
ani rzymskiego bogactwa, a nawet władca światowego imperium ubogacił ją swymi darami. Jej część stanowiły potężne bloki białego marmuru niewiarygodnych wprost rozmiarów dostarczone w tym celu z Rzymu; to na nich uczniowie próbowali skupić uwagę swojego Mistrza: „Nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle!” (Mk 13,1).
Na te słowa Jezus udzielił poważnej i wstrząsającej odpowiedzi: „Zaprawdę powiadam
wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony” (Mt 24,2).
Uczniowie skojarzyli zburzenie Jerozolimy z wydarzeniami przybycia Chrystusa
w doczesnej chwale w celu objęcia tronu światowego imperium, ukarania niepokutujących Żydów i wyzwolenia narodu spod rzymskiego jarzma. Pan powiedział im, że przyjdzie po raz drugi. To dlatego słowa wyroku nad Jerozolimą znowu zwróciły ich umysły ku tej kwestii; dlatego też, gdy zgromadzili się wokół Zbawiciela na Górze Oliwnej,
zapytali: „Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca
świata?” (Mt 24,3).
Przyszłość została miłosiernie przysłonięta przed ich oczyma. Gdyby w tym czasie
w pełni pojęli dwa potworne fakty — cierpienie i śmierć Odkupiciela oraz zniszczenie
ich miasta i świątyni, przytłoczyłoby ich przerażenie. Chrystus przedstawił im zarys
szczególnych wydarzeń, jakie będą miały miejsce przed końcem czasów. Nie zrozumiano wówczas w pełni Jego słów; ich znaczenie miało zostać odsłonięte, gdy Jego lud będzie potrzebował pouczenia, jakie ze sobą niosły. Proroctwo, jakie przedstawił, miało
podwójne znaczenie; było zapowiedzią zniszczenia Jerozolimy, a równocześnie obrazem
grozy dnia ostatecznego.
Jezus opowiedział słuchającym Go uczniom o wyroku, jaki ma dosięgnąć odstępczy
Izrael, a szczególnie o dotkliwej pomście, jaka spadnie na nich za to, że odrzucili i ukrzyżowali Mesjasza. Nieomylne znaki poprzedzą straszliwy punkt kulminacyjny. Przerażająca godzina nadejdzie nieoczekiwanie i szybko. Zbawiciel ostrzegł swoich naśladowców:
„Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel — kto czyta, niech uważa — wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry”
(Mt 24,15-16; Łk 21,20-21). Gdy bałwochwalcze sztandary Rzymian zostaną zatknięte
na świętej ziemi, która rozpościerała się na kilkaset metrów przed murami miasta, naśladowcy Chrystusa powinni szukać ratunku w ucieczce. Kiedy pojawią się ostrzegawcze znaki, ci, którzy będą uciekali, nie powinni zwlekać. Sygnał do ucieczki powinien
zostać przyjęty natychmiast w całej Judei i w samej Jerozolimie. Ci, których zastanie
na dachu domu, nie powinni już schodzić do środka nawet wówczas, gdyby chcieli ocalić najcenniejsze skarby. Pracujący na polu czy w winnicy nie powinni tracić czasu, aby
wrócić po płaszcz, który zdjęli, trudząc się w spiekocie dnia. Nie powinni wahać się ani
przez chwilę, aby nie stali się uczestnikami powszechnego zniszczenia.

4

Ag 2,7 UBG [przyp. tłum.].
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Jerozolima pod panowaniem Heroda została nie tylko znacznie upiększona, ale dzięki wybudowaniu wież, murów i fortec wydawała się nieomal nie do zdobycia, biorąc
pod uwagę wszystkie warunki jej naturalnego położenia. Ktokolwiek wówczas przepowiadałby publicznie jej zniszczenie, byłby, podobnie jak w swoim czasie Noe, okrzyknięty
mianem szalonego panikarza. Jednak Chrystus powiedział: „Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą” (Mt 24,35). Z powodu swoich grzechów Jerozolima miała doświadczyć zapowiedzianego gniewu, a uparta niewiara przypieczętowała jej los.
Pan oznajmił przez proroka Micheasza: „Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba,
i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko,
co proste! Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem, popełniając zbrodnię. Jego
naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę,
jego prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana
wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście!” (Mi 3,9-11).
Słowa te wiernie opisywały zepsutych i zadufanych w sobie mieszkańców Jerozolimy. Głosząc, że ściśle przestrzegają przepisów Bożego prawa, w rzeczywistości łamali
wszystkie jego zasady. Nienawidzili Chrystusa, ponieważ Jego czystość i świętość ujawniały ich nikczemność; oskarżyli Go o to, że jest przyczyną wszystkich nieszczęść, jakie spadły na nich w wyniku ich własnych grzechów. Chociaż wiedzieli, że On jest bez
grzechu, oznajmili, że jego śmierć jest potrzebna, aby zachować ich bezpieczeństwo jako
narodu. „Jeśli go tak zostawimy” — powiedzieli żydowscy przywódcy — „wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród” (J 11,48).
Poświęcając Chrystusa, mogliby stać się silnym, zjednoczonym ludem. Tak rozumowali
i podzielali zdanie swego najwyższego kapłana, który stwierdził, że lepiej, gdyby umarł
jeden człowiek, niż miałby zginąć cały naród.
W ten sposób przywódcy żydowscy zbudowali „Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem,
popełniając zbrodnię” (Mi 3,10). Mimo to, gdy zabili swojego Zbawiciela, ponieważ karcił ich grzechy, ich pewność siebie była tak wielka, że uważali samych siebie za wybrany naród Boży i oczekiwali, że Bóg wyzwoli ich z ręki wrogów. „Dlatego” — kontynuuje
prorok — „z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem” (Mi 3,12).
Przez niemal czterdzieści lat po ogłoszeniu przez Chrystusa wyroku nad Jerozolimą
Pan wstrzymywał swoje wyroki wobec miasta i narodu. Zdumiewająca była cierpliwość
Boga wobec tych, którzy odrzucali Jego ewangelię i zamordowali Jego Syna. Przypowieść o nieurodzajnym drzewie przedstawia postępowanie Boga wobec narodu żydowskiego. Przyszło zlecenie: „Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje?” (Łk 13,7),
jednak Boże miłosierdzie ocaliło ich jeszcze na jakiś czas. Nadal było wśród Żydów wielu nieświadomych w kwestii charakteru Chrystusa i Jego dzieła. Również dzieci nie
miały tych możliwości, co ich rodzice, ani nie otrzymały światła, jakie tamci odtrącili.
Bóg sprawił, że światło zajaśniało nad nimi dzięki kazaniom apostołów i ich współtowarzyszy; pozwolono im zobaczyć, jak proroctwo wypełniło się nie tylko poprzez narodziny i życie Chrystusa, ale również poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dzieci
nie zostały potępione za grzechy rodziców; wiedząc jednak, jakie światło zostało udzielone ich przodkom, odrzuciły dodatkowe światło, jakiego udzielono im samym, stając
się w ten sposób uczestnikami grzechów swoich rodziców i dopełniając miary własnej
niegodziwości.
Cierpliwość Boga wobec Jerozolimy jedynie utwierdziła Żydów w upartym braku skruchy. W swej nienawiści i okrucieństwie skierowanym przeciw uczniom Jezusa odrzucili ostatni dar miłosierdzia. Wówczas Bóg odsunął swoją ochronę i wycofał moc, którą
ograniczał szatana i jego aniołów, a naród został oddany pod władzę przywódców, ja20

kich sam sobie wybrał. Dzieci tego narodu odepchnęły łaskę Chrystusa, która uzdolniłaby ich do opanowania złych impulsów, jakie teraz nimi zawładnęły. Szatan pobudzał
najdziksze i najpodlejsze namiętności ich serc. Ludzie nie zachowywali się rozumnie;
działali poza rozsądkiem — kontrolowani przez impulsy i ślepą pasję. W swym okrucieństwie upodobnili się do szatana. W rodzinie i w całym narodzie, zarówno wśród najwyższych, jak i najniższych klas, panowały podejrzliwość, zazdrość, nienawiść, konflikt,
rebelia i morderstwo. Nigdzie nie było bezpiecznie. Przyjaciele i krewni zdradzali się
nawzajem. Rodzice zabijali dzieci, a dzieci rodziców. Przywódcy narodu nie mieli mocy,
aby nad sobą panować. Niekontrolowane żądze czyniły z nich tyranów. Żydzi zaakceptowali fałszywe zeznania, aby potępić niewinnego Syna Bożego. Teraz fałszywe oskarżenia uczyniły niepewnym ich własne życie. Poprzez swoje postępowanie długo mówili:
„[D]ajcie nam spokój ze Świętym Izraelskim” (Iz 30,11). Teraz spełniło się ich życzenie.
Bojaźń Boża już dłużej ich nie dręczyła. Na czele narodu stał szatan, a najwyższe władze cywilne i religijne pozostawały pod jego wpływem.
Przywódcy przeciwnych stronnictw jednoczyli się niekiedy, aby grabić i torturować swe
nieszczęsne ofiary, a potem znów zwracali się przeciwko sobie i mordowali się nawzajem
bez cienia litości. Nawet świętość świątyni nie była w stanie zahamować ich straszliwego okrucieństwa. Zabijano wiernych u ołtarza, a sanktuarium było zanieczyszczone ciałami zamordowanych. Jednakże w swej ślepej i bluźnierczej zarozumiałości podżegacze
owego piekielnego dzieła głosili, iż nie boją się zniszczenia Jerozolimy, ponieważ miasto
stanowi własność Boga. Aby jeszcze bardziej umocnić swą władzę, opłacili fałszywych
proroków, którzy głosili — nawet wówczas, gdy rzymskie legiony oblegały świątynię —
że ludzie mają czekać na wyzwolenie przez Boga. Do ostatniej chwili tłumy mocno trzymały się przekonania, że Najwyższy wkroczy, aby pokonać przeciwników. Jednak Izrael
odrzucił Boże wsparcie, a teraz nie miał już ochrony. Nieszczęsna Jerozolima! Rozdzierana wewnętrznymi sporami, z ulicami szkarłatnymi od krwi jej zabijających się nawzajem dzieci, kiedy obce wojska przełamały jej fortyfikacje i wymordowały żołnierzy!
Wszystkie prorocze słowa Chrystusa dotyczące zniszczenia Jerozolimy wypełniły się
literalnie. Żydzi doświadczyli prawdziwości Jego ostrzeżenia: „[J]aką miarą mierzycie,
taką i wam odmierzą” (Mt 7,2).
Pojawiały się znaki i cuda poprzedzające katastrofę i zniszczenie. W środku nocy nienaturalne światło zabłysło nad świątynią i ołtarzem. O zachodzie słońca na obłokach
widać było rydwany i wojowników szykujących się do bitwy. Kapłanów służących nocą
w świątyni przeraziły tajemnicze dźwięki; ziemia drżała, i słychać było liczne głosy
wołające: „Odejdźmy stąd”. Wielka wschodnia brama, tak ciężka, że zamykało ją z trudem dwudziestu mężczyzn, zabezpieczona ogromnymi sztabami wpuszczanymi głęboko
w chodnik z litej skały, otworzyła się w środku nocy bez udziału ludzkiej ręki5.
Przez siedem lat pewien człowiek bezustannie przemierzał ulice Jerozolimy, ogłaszając nieszczęścia, jakie miały spaść na miasto. Dniem i nocą intonował dziwną pieśń
żałobną: „Głos ze wschodu! Głos z zachodu! Głos od czterech wiatrów! Głos przeciwko Jerozolimie i przeciwko świątyni! Głos przeciwko oblubieńcom i oblubienicom! Głos
przeciwko całemu ludowi!”6. Ta dziwna istota była więziona i torturowana, ale z jej ust
nie wydobyło się ani jedno słowo skargi. Na zniewagę i obelgę człowiek ten odpowiadał
tylko: „Biada, biada Jerozolimie! Biada jej mieszkańcom!”. Jego ostrzegawcze wołanie
ustało, kiedy został zabity podczas przepowiedzianego przez siebie oblężenia.

5
6

Henry Hart Milman, The History of the Jews, księga 13.
Tamże.
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Ani jeden chrześcijanin nie ucierpiał podczas zniszczenia Jerozolimy. Chrystus udzielił uczniom ostrzeżenia i wszyscy, którzy uwierzyli Jego słowom, wyczekiwali obiecanego znaku. „Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska” — powiedział Jezus
— „wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech
uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi
niech nie wchodzą do niego” (Łk 21,20-21). Gdy Rzymianie pod dowództwem Cestiusa
otoczyli miasto, nieoczekiwanie odstąpili od oblężenia, choć wszystko zdawało się sprzyjać natychmiastowemu atakowi. Oblężeni, którzy nie mieli nadziei na skuteczny opór,
byli gotowi się poddać, kiedy rzymski generał bez żadnej widocznej przyczyny odwołał
swoje wojska. To pełna miłosierdzia Opatrzność Boża kierowała wydarzeniami dla dobra swojego ludu. Obiecany znak został dany oczekującym go chrześcijanom i przed
każdym, kto pragnął, otworzyła się możliwość podporządkowania się ostrzeżeniu Zbawiciela. Zdarzenia przyjęły taki obrót, że ani Żydzi, ani Rzymianie nie przeszkodziliby
ucieczce chrześcijan. Po odwrocie Cestiusa
Ani jeden chrześcijanin nie
Żydzi wypadli z Jerozolimy, podążając śladem wycofującej się armii; kiedy zaś obie
ucierpiał podczas zniszczenia
strony zaangażowały się w walkę, chrześciJerozolimy. Chrystus udzielił
janie mieli możliwość opuszczenia miasta.
uczniom ostrzeżenia i wszyscy,
W tym czasie prowincja również była wolna
którzy uwierzyli Jego słowom,
od wrogów, którzy mogliby im przeszkodzić.
wyczekiwali obiecanego znaku.
Gdy nastał czas oblężenia, Żydzi przebywali
w Jerozolimie na Święcie Namiotów i w ten
sposób chrześcijanie z całego kraju byli w stanie uciec przez nikogo nie niepokojeni. Bezzwłocznie przenieśli się do bezpiecznego miejsca — do miasta Pella w Perei za Jordanem.
Wojska żydowskie ścigające Cestiusa i jego armię wypadły na jej tyły z taką zaciętością, że groziło jej całkowite zniszczenie. Z wielkim trudem udało się Rzymianom dokonać odwrotu. Żydzi wyszli ze starcia niemal bez strat i triumfalnie powrócili z łupami
do Jerozolimy. Jednakże ten oczywisty sukces nie wyszedł im na dobre. Natchnął ich
duchem nieustępliwego oporu wobec Rzymian, który błyskawicznie sprowadził na zgubione miasto nieopisaną klęskę.
Straszliwe nieszczęścia spadły na Jerozolimę, kiedy Tytus na nowo rozpoczął oblężenie. Miasto zostało okrążone w czasie, gdy w jego murach zgromadziły się miliony
Żydów. Gdyby starannie zabezpieczono składy żywności, wystarczyłoby jej dla mieszkańców miasta na całe lata, jednak teraz stanęło przed nimi widmo głodu, ponieważ
wcześniej zostały one zniszczone w wyniku zazdrości i mściwości zwalczających się wzajemnie stronnictw. Miarę pszenicy sprzedawano za jeden talent7. Boleści głodowe były
tak okrutne, że ludzie żuli skórę ze swych pasów i sandałów oraz poszycie swoich tarcz.
Wiele osób nocami wykradało się poza mury miasta, aby zdobyć rosnące tam dzikie rośliny, chociaż groziło im pojmanie i śmierć w okrutnych męczarniach; niejednokrotnie
ci, którym udało się bezpiecznie wrócić, zostawali obrabowani z tego, co zdobyli, tak
bardzo ryzykując. Najbardziej nieludzkie tortury stosowali ci, którzy stali u władzy,
aby wymusić od znękanych nędzą ludzi ostatnie zapasy, jakie udało im się ukryć. Okrucieństwa te stanowiły nierzadką praktykę tych, którzy sami nieźle odżywieni pragnęli
po prostu zaopatrzyć się na przyszłość.
Tysiące skonały w wyniku głodu i zarazy. Wydawało się, że zanikły wszelkie naturalne uczucia. Mężowie okradali żony, a żony mężów. Widziano dzieci porywające po7
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Talent (łac. talentum i gr. Talanton — ‘ciężar’) — największa jednostka wagowo-pieniężna używana w Asyrii, Babilonie,
starożytnej Grecji i Palestynie; dzielił się na 60 min; masa talentu zależała od lokalnych systemów pieniężnych, np.
masa talentu eubejskiego wynosiła 26,196 kg [przyp. tłum.].

żywienie sprzed ust swych postarzałych rodziców. Na pytanie proroka: „Czy kobieta
może zapomnieć o swoim niemowlęciu?” (Iz 49,15) spoza murów tego skazanego miasta padała odpowiedź: „Tkliwe zwykle kobiety własnymi rękami gotowały swoje dzieci;
te służyły im za pokarm w czasie zagłady córki mojego ludu” (Tr 4,10). Znów wypełniło
się ostrzeżenie przekazane czternaście stuleci wcześniej: „Kobieta najbardziej między
wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej
nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce (…) nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegokolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim udręczy cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach” (Pwt 28,56-57).
Rzymscy przywódcy usiłowali zastraszyć Żydów i w ten sposób zmusić ich do poddania
się. Więźniowie, którzy stawiali opór, gdy zostali pojmani, byli chłostani, torturowani
i krzyżowani przed murami miasta. W ciągu dnia uśmiercano w ten sposób setki ludzi
i potworne dzieło było kontynuowane tak długo, aż wzdłuż Doliny Jozafata i na Golgocie stało tak wiele krzyży, że trudno było się między nimi poruszać. W tak potworny
sposób wypełniło się straszne przekleństwo wypowiedziane przed trybunałem Piłata:
„Krew jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27,25).
Tytus chętnie położyłby kres tej straszliwej rzezi, aby w ten sposób oszczędzić Jerozolimie dopełnienia jej losu. Napełniła go zgroza, gdy zobaczył martwe ciała ułożone w stosy w dolinach. W zachwycie spoglądał ze stoku Góry Oliwnej na wspaniałą
świątynię i wydał rozkaz, aby nie tknięto ani jednego jej kamienia. Zanim podjął próbę przejęcia tej twierdzy w posiadanie, wystosował do żydowskich przywódców gorący
apel, aby nie zmuszali go do zbezczeszczenia krwią tego świętego miejsca. Gdyby wyszli
i walczyli w jakimkolwiek innym miejscu, żaden Rzymianin nie pogwałciłby świętości
przybytku. Sam Józef Flawiusz wystąpił z najbardziej płomienną przemową, błagając
ich, by się poddali i ocalili w ten sposób siebie, miasto i miejsce kultu. Jednak odpowiedzią na jego słowa były ciężkie przekleństwa. Gdy prosząc, stał przed nimi, posypał się
na niego grad strzał. Żydzi odrzucili błagalne prośby Syna Bożego, a teraz upomnienie
i błaganie sprawiły, że postanowili stawić opór do ostatniej kropli krwi. Na próżno Tytus próbował ocalić świątynię; Ten, który był większy od niego, postanowił, że na tym
miejscu nie zostanie kamień na kamieniu.
Ślepy upór żydowskich przywódców i obrzydliwe zbrodnie popełniane w oblężonym mieście wywoływały odrazę i oburzenie Rzymian i ostatecznie Tytus zdecydował
się na zdobycie świątyni siłą. Postanowił jednak, aby o ile to tylko możliwe, ocalić ją
od zniszczenia, ale nie słuchano jego rozkazów. Kiedy oddalił się na nocny spoczynek
do swojego namiotu, Żydzi dokonali wypadu ze świątyni, atakując żołnierzy. Podczas
starcia jeden z walczących wrzucił przez otwarty portyk płonącą głownię i w jednej
chwili cedrowe komory wokół świętego budynku stanęły w ogniu. Tytus pośpieszył tam
co sił wraz ze swoimi generałami i legionistami, rozkazując żołnierzom ugasić płomienie, jednak nikt nie zważał na jego słowa. W ślepej furii żołnierze ciskali płonące żagwie do pomieszczeń przylegających do świątyni, a potem ich miecze pozbawiły życia
wielu tych, którzy szukali tam schronienia. Krew płynęła strumieniami po stopniach
świątyni. Żydzi ginęli tysiącami. Nad zgiełkiem bitewnym słychać było głosy wołające:
„Ichabod!” — „Oddaliła się chwała”.
„Tytus odkrył, że nie jest w stanie pohamować wściekłości żołnierzy; w towarzystwie
swych oficerów wszedł do świętego budynku, aby dokonać przeglądu. Jego przepych
napełnił go podziwem; i ponieważ płomienie nie dostały się jeszcze do miejsca świętego, robił wszystko, by je ocalić, a rzuciwszy się naprzód, znów wezwał żołnierzy, aby
powstrzymali dzieło ognia. Centurion Liberalis usiłował przywrócić posłuch powagą
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Relief z Łuku Tytusa przedstawia żydowskich jeńców w Rzymie podczas triumfalnego pochodu z trofeami zdobytymi w Jerozolimie. Trofea świadczące
o zwycięstwie to menora (siedmioramienny świecznik), srebrne trąby i stół do chlebów pokładnych ze świątyni jerozolimskiej.

swojego stopnia; jednak nawet respekt dla imperatora ustąpił zajadłej nienawiści wobec Żydów, gorączce zażartej walki i nienasyconej żądzy rabunku. Żołnierze widzieli,
że wszystko wokół lśni od złota, które rzucało oślepiające refleksy w świetle szalejącego
ognia; przypuszczali, że w świątyni zgromadzono nieprzebrane skarby. Jeden z nich,
niezauważony, przez uchylone drzwi wrzucił płonącą pochodnię i w jednej chwili cały
budynek stanął w płomieniach. Gryzący w oczy dym i ogień zmusiły oficerów do zarządzenia odwrotu, a wspaniały budynek został oddany na pastwę losu”.
„Był to widok zatrważający dla Rzymian, a jaki musiał być on dla Żydów? Cały wierzchołek wzgórza, które górowało nad miastem, płonął jak wulkan. Zabudowania świątynne ze strasznym hukiem waliły się jedno po drugim i tonęły w morzu płomieni. Cedrowe dachy wyglądały jak płonące płachty, pozłacane wieżyczki lśniły jak rozpalone
ostrza; wieżyce bramy strzelały w niebo kolumnami płomieni i dymu. Sąsiednie wzgórza odbijały blask płomieni; widać było ciemne sylwetki ludzi obserwujących z pełnym
lęku niepokojem postępujące zniszczenie: mury i wzniesienia górnego miasta pełne były
twarzy — niektórych pobladłych z rozpaczy, innych pociemniałych w bezsilnej żądzy
zemsty. Okrzyki biegających w różne strony rzymskich żołnierzy i jęki ginących w płomieniach powstańców mieszały się z wyciem pożogi i potężnym hukiem łamiących się
krokwi. Okoliczne wzgórza powtarzały echem wrzaski ludzi z górnego miasta; wzdłuż
murów niosło się wycie i zawodzenia; wycieńczeni głodem ludzie zbierali swe ostatnie
siły, aby płakać w udręce i żalu”.
„Masakra wewnątrz była jeszcze straszniejsza niż widok z zewnątrz. Mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, powstańcy i kapłani, walczący i ci, którzy błagali o litość, ginęli
w zbiorowej rzezi. Liczba zabitych przewyższała liczbę zabijających. Legioniści musieli
wspinać się po stosach ciał, aby kontynuować dzieło mordu”8.
Wkrótce po zniszczeniu świątyni całe miasto dostało się w ręce Rzymian. Żydowscy
przywódcy porzucili niezdobyte wieże i Tytus zastał je puste. Popatrzył na nie w osłupieniu i oświadczył, że to Bóg wydał je w jego ręce, ponieważ żadne, nawet najpotężniej8
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H.H. Milman, dz. cyt., księga 16.

sze wojenne machiny nie byłyby w stanie wygrać z tymi zdumiewającymi budowlami.
Zarówno miasto, jak i świątynię, zrównano z ziemią, a miejsce, gdzie stał przybytek,
zostało „zorane jak pole” (Jr 26,18). W czasie oblężenia i rzezi, jaka potem nastąpiła,
życie straciło ponad milion osób9; ci, którzy przeżyli, zostali uprowadzeni jako jeńcy,
sprzedani do niewoli, zawleczeni do Rzymu na dowód chwały triumfującego zwycięzcy, rzuceni na pożarcie dzikim bestiom w amfiteatrach albo rozproszeni jako bezdomni
włóczędzy po całym świecie.
Żydzi sami ukuli sobie kajdany; własnoręcznie wypełnili własną czarę gniewu. W bezwzględnym zniszczeniu, jakie spadło na nich jako naród, i we wszystkich nieszczęściach, jakie dosięgały ich, gdy się rozproszyli, zbierali żniwo, które posiały ich własne
ręce. Prorok mówi: „Zguba twoja od ciebie, o Izraelu”; „upadłeś przez własną winę!”
(Oz 13,9 DBG; 14,1). Ich cierpienia często przytaczane są jako przykład kary, która
spadła na nich w wyniku bezpośredniego zlecenia Bożego. W ten właśnie sposób wielki
zwodziciel próbuje ukryć swoje dzieło. To przez uparte odpychanie Bożej miłości i łaski
Żydzi sprawili, że Boża ochrona została od nich odsunięta i wolno było szatanowi rządzić nimi stosownie do jego woli. Straszliwe okrucieństwo, jakie objawiło się podczas
zniszczenia Jerozolimy, stanowi przykład działania pełnej mściwości mocy szatana wobec tych, którzy poddają się jego kontroli.
Nie jesteśmy w stanie ocenić, jak wiele zawdzięczamy Chrystusowi, doświadczając
Jego opieki i pokoju. To Boża moc powstrzymuje szatana i chroni ludzkość przed pełnym poddaniem pod jego wpływ. Nieposłuszni i niewdzięczni mają szczególny powód
do wdzięczności Bogu za to, że Jego łaska i cierpliwość powstrzymuje okrutną, zjadliwą
moc złego. Kiedy jednak ludzie wykraczają poza granice Bożego odraczania, ochrona zostaje odsunięta. Bóg nie zajmuje wobec grzesznika pozycji wykonawcy wyroku za przestępstwo; zostawia samym sobie tych, którzy odrzucają Jego miłosierdzie, aby zebrali to,
co sami posiali. Każdy odrzucony promień światła, każde wzgardzone czy potraktowane
z obojętnością ostrzeżenie, każŻydzi sami ukuli sobie kajdany;
de przestąpienie prawa Bożego to
ziarno, które przynosi swój niewłasnoręcznie wypełnili własną czarę
zawodny plon. Uporczywie odpygniewu. W bezwzględnym zniszczeniu,
chany Duch Boży w końcu zostajakie spadło na nich jako naród,
je odsunięty od grzesznika i nie
i
we
wszystkich nieszczęściach, jakie
ma już mocy, która kontrolowaładosięgały ich, gdy się rozproszyli, zbierali
by złe namiętności serca, nie ma
też już ochrony przed złośliwością
żniwo, które posiały ich własne ręce.
i nienawiścią szatana. Zniszczenie Jerozolimy stanowi straszne i pełne powagi ostrzeżenie dla wszystkich, którzy bagatelizują zaproszenia Bożej łaski i odpychają błagania Bożego miłosierdzia. Nie istnieje
bardziej stanowcze świadectwo tego, jak Bóg nienawidzi grzechu, oraz nieuchronności
kary, jaka spadnie na winnych.
Prorocze słowa Zbawiciela na temat wyroku, który zapadł nad Jerozolimą, mają wypełnić się jeszcze raz, a tamto zniszczenie jest tylko bladym cieniem tego, które ma nadejść. W losach wybranego miasta możemy zobaczyć losy świata, który odrzucił Boże
miłosierdzie i podeptał Jego prawo. Zapisy ludzkiego nieszczęścia, jakich doświadczał
świat przez długie stulecia zbrodni, są ponure. Gdy się je rozważa, serce drży, a umysł
słabnie. Straszne są rezultaty odrzucenia autorytetu nieba. Kiedy jednak zostaje objawiona przyszłość, ukazuje się jeszcze ciemniejsza scena. Zapis przeszłości — długa hi9

Zob. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, księga 6, rozdział 9, pkt 3 [przyp. red.].
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storia buntów, konfliktów i rewolucji, „but żołdaka tratujący hałaśliwie i wszelki ubiór
krwią zbroczony” (Iz 9,5 BP) — jest niczym w porównaniu z okropnościami tego dnia,
w którym powstrzymujący szatana Duch Boży zostanie całkowicie odsunięty od grzeszników, nie będzie już dłużej trzymał w ryzach porywów ludzkich namiętności i szatańskiego gniewu! Wówczas świat ujrzy, jak nigdy przedtem, rezultaty rządów szatana.
Jednak tego dnia, podobnie jak w czasie zniszczenia Jerozolimy, lud Boży zostanie
uratowany, każdy, kto jest zapisany wśród żywych (Iz 4,3). Chrystus oznajmił, że przyjdzie po raz drugi, aby zabrać do siebie swoich wiernych: „I wtedy ukaże się na niebie
znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą
wybranych jego z czterech stron świaZniszczenie Jerozolimy stanowi
ta z jednego krańca nieba aż po drustraszne i pełne powagi ostrzeżenie
gi” (Mt 24,30-31). Wówczas ci, którzy
dla wszystkich, którzy bagatelizują
nie byli posłuszni ewangelii, zostaną
zaproszenia Bożej łaski i odpychają
strawieni duchem Jego ust i zniszczeni
błagania Bożego miłosierdzia.
objawieniem Jego przyjścia (2 Tes 2,8).
Podobnie jak dawny Izrael grzesznicy
niszczą sami siebie; upadają przez swoją własną niegodziwość. Prowadząc życie grzechu
tak oddalili się od harmonii z Bogiem, a ich natura tak bardzo znikczemniała z powodu
zła, że objawienie się Jego chwały jest dla nich trawiącym ogniem.
Oby ludzie nie lekceważyli lekcji przekazanej im w słowach Chrystusa. Tak jak ostrzegł
On swoich uczniów o zniszczeniu Jerozolimy, dając im znak zbliżającego się upadku, aby
mogli przygotować się do ucieczki, tak samo ostrzegł świat o dniu ostatecznej zagłady
i opisał znaki jej nadejścia, aby wszyscy, którzy zapragną, mogli uniknąć nadchodzącego gniewu. Jezus zapewnia: „I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów” (Łk 21,25; Mt 24,29; Mk 13,24-26; Ap 6,12-17). Ci, którzy
dostrzegą zwiastuny Jego przyjścia, mają być świadomi, „że blisko jest, tuż u drzwi”
(Mt 24,33). „Czuwajcie więc” — brzmi Jego ostrzeżenie (Mk 13,35). Ci, którzy wezmą je
sobie do serca, nie zostaną w ciemności, a ten dzień nie zastanie ich w nieświadomości.
Jednak do tych, którzy nie będą czuwać, „dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy”
(1 Tes 5,2-5).
Świat nie jest bardziej skłonny, aby uwierzyć poselstwu na obecny czas, niż Żydzi byli
gotowi przyjąć ostrzeżenie Zbawiciela dotyczące Jerozolimy. Dzień Pana nadejdzie, kiedy ma nadejść, niepostrzeżenie dla bezbożnych. Gdy życie płynie swoim jednostajnym
nurtem; gdy ludzie zaabsorbowani są przyjemnościami, biznesem, handlem, zdobywaniem pieniędzy; gdy przywódcy religijni gloryfikują postęp świata i oświecenie, a ludzie
uspokojeni są fałszywym poczuciem bezpieczeństwa — wówczas niczym złodziej okradający nocą niestrzeżone mieszkanie, na beztroskich i bezbożnych spadnie nagłe zniszczenie „i nie umkną” (1 Tes 5,3).
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Rozdział 2

PRZEŚLADOWANIA
W PIERWSZYCH
STULECIACH

K

iedy Jezus wyjawił swoim uczniom los Jerozolimy i wydarzenia towarzyszące Jego powtórnemu przyjściu, przepowiedział również doświadczenia, które
staną się udziałem Jego ludu od czasu, gdy On sam zostanie od niego zabrany, aż do Jego powrotu w mocy i chwale, gdy przyjdzie, by go wyzwolić. Z Góry
Oliwnej widział burze, jakie miały spaść na Kościół apostolski; gdy spoglądał w dalszą
przyszłość, Jego wzrok dostrzegał dzikie, wyniszczające nawałnice uderzające w Jego
naśladowców w nadchodzących wiekach ciemności i prześladowań. W kilku krótkich,
ale przerażających w swym znaczeniu zdaniach przepowiedział, jaki los zgotują Kościołowi Bożemu rządzący tym światem (Mt 24,9.21-22). Naśladowcy Chrystusa muszą
przejść tę samą drogę poniżenia, hańby i cierpienia, jaką kroczył ich Mistrz. Nienawiść,

Koloseum w Rzymie — wielki amfiteatr, którego budowę ze środków pochodzących z łupów wojennych zdobytych w Judei rozpoczął cesarz Wespazjan.
Cesarze rzymscy (Neron, Decjusz, Walerian, Dioklecjan) wyróżniali się przez ponad dwa stulecia jako prześladowcy chrześcijan. W amfiteatrach rzucano
chrześcijan dzikim zwierzętom na pożarcie lub palono ich żywcem. Mimo to pozostawali oni wierni swojemu Panu.
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która wybuchła przeciwko Odkupicielowi świata, objawi się przeciw wszystkim, którzy
wierzą w Jego imię.
Historia wczesnego Kościoła stanowi dowód wypełnienia się słów Zbawiciela. Moce
ziemskie i piekielne stanęły w jednym szyku przeciwko Chrystusowi reprezentowanemu
przez Jego naśladowców. Pogaństwo przewidziało triumf ewangelii oraz koniec własnych
świątyń i ołtarzy, zebrało więc wszystkie siły, aby zniszczyć chrześcijaństwo. Zapłonęły
ognie prześladowań. Chrześcijanom wydarto ich własność i wypędzono z domów. „Znosili wielki bój utrapienia” (Hbr 10,32 DBG). „Doznali szyderstw i biczowania, a nadto
więzów i więzienia” (Hbr 11,36). Wielu z nich przypieczętowało swoje świadectwo własną
krwią. Szlachetnie urodzeni i niewolnicy, bogaci i ubodzy, wykształceni i niewykształceni byli mordowani tak samo bezlitośnie.
Prześladowania, które rozpoczęły się za panowania Nerona, mniej więcej w czasie gdy
apostoł Paweł poniósł męczeńską śmierć, trwały z różnym nasileniem przez całe stulecia. Chrześcijan fałszywie oskarżano o popełnienie najstraszliwszych zbrodni, a także
ogłaszano, że są przyczyną wielkich nieszczęść — głodu, zarazy i trzęsień ziemi. Gdy
stawali się obiektem powszechnej nienawiści i podejrzeń, donosiciele gotowi byli dla zysku zdradzić niewinnych. Skazywano ich jako buntowników występujących przeciw
imperium, jako wrogów religii i plagę społeczną. Wielu rzucono na pożarcie dzikim bestiom albo spalono żywcem w amfiteatrach. Niektórych ukrzyżowano; innych ubierano
w skóry dzikich zwierząt i wypędzano na arenę, aby rozszarpały ich psy. Ich egzekucje
stanowiły często główną atrakcję publicznych uroczystości. Ogromne tłumy zbierały
się, aby nacieszyć oczy, witając przedśmiertne męki skazanych śmiechem i aplauzem.
Wszędzie tam, gdzie naśladowcy Chrystusa szukali schronienia, polowano na nich jak
na drapieżne bestie. Byli zmuszeni szukać ucieczki w odludnych i opustoszałych miejscach. „[W]yzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani; ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi” (Hbr 11,37-38).
Schronieniem dla wielu stały się katakumby. Pod wzgórzami poza obrębem Rzymu istniały wydrążone w ziemi i skale długie galerie, sieć ciemnych i zawiłych tuneli ciągnących
się kilometrami poza mury miasta. W tym podziemnym azylu naśladowcy Chrystusa
grzebali swoich zmarłych; tu również znajdowali miejsce do życia, gdy rzucano na nich
podejrzenia i wyjmowano spod prawa. Gdy Dawca życia obudzi tych, którzy stoczyli dobry bój wiary, z tych posępnych jaskiń wyjdzie wielu męczenników sprawy Chrystusa.
Podczas najgwałtowniejszych prześladowań świadkowie Jezusa zachowali nieskażoną
wiarę. Choć byli pozbawieni wszelkich wygód, odcięci od światła słonecznego, ukrywając
się w ciemnym, lecz przyjaznym łonie ziemi, nie skarżyli się na swój los. Pełnymi wiary,
cierpliwości i nadziei słowami zachęcali się nawzajem do wytrwania w niedostatkach
i niedolach. Utrata wszelkich ziemskich błogosławieństw nie była w stanie zmusić ich
do wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Doświadczenia i prześladowania jedynie przybliżały ich do chwili, gdy zaznają spoczynku i nagrody.
Liczni „zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania”, jak ci, którzy służyli Bogu w przeszłości (Hbr 11,35). Przywoływali w pamięci słowa Mistrza, że kiedy będą prześladowani ze względu na Chrystusa,
powinni być szczęśliwi, ponieważ ich nagroda w niebie będzie wielka; tak samo prześladowano proroków, którzy żyli przed nimi. Cieszyli się, że zostali uznani za godnych, aby
cierpieć za prawdę, a spośród trzaskających płomieni wznosiły się pieśni triumfu. Kierując wzwyż wzrok wiary, widzieli Chrystusa i aniołów wychylających się przez blanki
nieba, spoglądających na nich z najgłębszym zainteresowaniem i z aprobatą przyjmujących ich wytrwałość. Od tronu Bożego dobiegł ich głos: „Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę żywota” (Ap 2,10).
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Daremne były wysiłki szatana, aby przemocą zniszczyć Kościół Chrystusa. Wielki
bój, w którym uczniowie Jezusa oddawali swoje życie, nie kończył się z chwilą, gdy ci
wierni niosący sztandar upadli na swoim posterunku. Zwyciężali, będąc pokonanymi.
Mordowano Bożych pracowników, ale Jego dzieło bezustannie posuwało się naprzód.
Ewangelia nadal się rozprzestrzeniała i rosła liczba tych, którzy ją przyjmowali. Docierała do miejsc, które były niedostępne nawet dla orłów Rzymu. Pewien chrześcijanin,
udzielając odpowiedzi rzymskim urzędnikom, którzy prowadzili przesłuchanie, powiedział: „Możecie nas zabijać, torturować i potępiać (…). Wasza niesprawiedliwość stanowi
dowód na to, że jesteśmy niewinni (…) Wasze okrucieństwo na nic się wam nie przyda”.
Było to jedynie skuteczniejsze zaproszenie
dla innych, aby przyjęli ich przekonania. „Im
Pod płaszczykiem udawanego
częściej nas łamiecie, tym bardziej rośniemy;
chrześcijaństwa szatan wkradał
krew chrześcijan jest ziarnem”10.
się do Kościoła, aby zrujnować
Tysiące zostały uwięzione i stracone, jedwiarę i odwrócić umysły
nak na ich miejsce pojawiali się inni. Ci zaś,
od słowa prawdy.
którzy zostali zamęczeni za swoją wiarę, byli
bezpieczni w Chrystusie i zaliczeni przez
Niego w poczet zwycięzców. Stoczyli dobry bój wiary i przy powrocie Chrystusa mieli przyjąć wieniec chwały. Cierpienia, jakie znosili, zbliżyły ich do Odkupiciela i do siebie nawzajem. Przykład ich życia i świadectwo śmierci stanowiły niezmienny dowód
na rzecz prawdy; tam, gdzie najmniej się tego spodziewano, poddani szatana porzucali
służbę dla niego i zaciągali się pod sztandar Chrystusa.
Wówczas szatan zmienił strategię walki przeciwko rządom Bożym, postanawiając zatknąć swój sztandar w Kościele Chrystusa. Stwierdził, że jeśli uda mu się zwieść i poprowadzić naśladowców Chrystusa w taki sposób, aby wywołali niezadowolenie Boga,
ich siła, hart ducha i stałość upadną, zaś oni sami staną się łatwym łupem.
Wielki przeciwnik postanowił zdobyć przebiegłością to, czego nie udało mu się zdobyć
siłą. Prześladowania ustały, a zastąpiły je niebezpieczne pokusy doczesnego powodzenia i świeckiej sławy. Bałwochwalcy zostali przekonani do przyjęcia części chrześcijańskiej wiary przy jednoczesnym odrzuceniu pozostałych kluczowych prawd. Wyznawali, że uznają Jezusa za Syna Bożego, że wierzą w Jego śmierć i zmartwychwstanie, ale
brakowało im wewnętrznego przekonania o grzechu i nie czuli potrzeby nawrócenia ani
zmiany serca. Idąc na pewne ustępstwa, zaproponowali, aby chrześcijanie zrobili tak
samo, aby wszyscy mogli połączyć się na płaszczyźnie wiary w Chrystusa.
Kościół znalazł się w ogromnym niebezpieczeństwie. Więzienie, tortury, ogień i miecz
były w porównaniu z nim błogosławieństwem. Niektórzy chrześcijanie pozostali niezachwiani, oznajmiając, że nie pójdą na kompromis. Inni opowiadali się za poddaniem
lub zmodyfikowaniem pewnych zasad wiary, a także za połączeniem się z tymi, którzy
przyjęli część chrześcijaństwa, twierdząc, że doprowadzi to do ich pełnego nawrócenia.
Dla wiernych naśladowców Jezusa był to czas prawdziwej udręki. Pod płaszczykiem
udawanego chrześcijaństwa szatan wkradał się do Kościoła, aby zrujnować wiarę i odwrócić umysły od słowa prawdy.
Ostatecznie większość chrześcijan obniżyła swoje standardy, a chrześcijaństwo połączyło się z pogaństwem. Choć czciciele posągów wyznawali swoje nawrócenie i przyłączali się do Kościoła, to jednak nadal trwali przy swym bałwochwalstwie, zastępując obiekty kultu wyobrażeniami Jezusa, a nawet Marii i świętych. Cuchnący zaczyn
bałwochwalstwa wniesiony w ten sposób do Kościoła kontynuował swoje zgubne dzie10
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ło. Niejasne doktryny, zabobonne rytuały i bałwochwalcze ceremonie zostały włączone
do zasad wiary i nabożeństwa. Gdy naśladowcy Chrystusa połączyli się z bałwochwalcami, religia chrześcijańska została skażona, a Kościół utracił czystość i moc. Mimo to
istnieli tacy, którzy nie dali się wprowadzić w błąd. Nadal pokładali zaufanie w Autorze
prawdy i oddawali cześć jedynie Bogu.
Ci, którzy wyznawali, że podążają za Chrystusem, dzielili się na dwie grupy. Podczas
gdy jedna z nich badała życie Zbawiciela i żarliwie pragnęła naprawienia swoich błędów
oraz upodobnienia się do Wielkiego Przykładu, druga unikała jasnych, życiowych prawd,
które wykazywały jej braki. Nawet w najlepszym okresie swej historii Kościół nigdy nie
składał się jedynie z prawych, czystych i szczerych. Nasz Zbawiciel uczył, że ci, którzy
świadomie trwają w grzechu, nie powinni być przyjmowani do Kościoła; mimo to wiązał
się z ludźmi, którzy mieli poważne braki w charakterze, i obdarowywał ich dobrodziejstwami swoich nauk i osobistego przykładu, aby mogli zobaczyć swoje błędy i naprawić
je. Wśród dwunastu apostołów był zdrajca. Judasz został zaakceptowany nie z powodu
defektów charakteru, ale pomimo nich. Przyłączył się do grona uczniów, aby dzięki naukom i przykładowi Chrystusa dowiedzieć się, jakie cechy składają się na chrześcijański
charakter, i w ten sposób dostrzec swoje błędy, okazać żal i z pomocą Bożej łaski oczyścić serce „przez posłuszeństwo prawdzie”.
Nie chodził jednak w świetle, które spływało
Kiedy chrześcijanie przystali
na niego z takim miłosierdziem. Pobłażając
na połączenie się z tymi, którzy
grzechowi, zapraszał szatańskie pokusy. Złe
jedynie połowicznie nawrócili
cechy charakteru zaczęły dominować. Podsię z pogaństwa, weszli
dał swój umysł pod kontrolę sił ciemności,
na ścieżkę odprowadzającą ich
złościł się, gdy go napominano, a to doprowadziło go do popełnienia strasznego przecoraz dalej od prawdy.
stępstwa, jakim było zdradzenie Mistrza. Podobnie wszyscy, którzy pielęgnują zło pod pozorem pobożności, nienawidzą tych, którzy
potępiając ich grzech, zakłócają ich spokój. Kiedy tylko nadarzy się odpowiednia okazja,
niczym Judasz zdradzą tych, którzy dla ich dobra próbowali ich napomnieć.
Apostołowie zetknęli się w Kościele z ludźmi, którzy wyznając pobożność, w ukryciu pielęgnowali grzech. Ananiasz i Safira odgrywali rolę zwodzicieli, udając, że oddają
Bogu cały dar, podczas gdy z zawiści zatrzymali jego część dla siebie. Duch prawdy objawił apostołom prawdziwy charakter tych oszustów, a wyroki Boże uwolniły Kościół
od odrażającej skazy plamiącej jego czystość. Ten niezwykły dowód wnikliwości Ducha
Chrystusa w Kościele był postrachem dla hipokrytów i złoczyńców. Nie mogli dłużej
przebywać z tymi, którzy zarówno w zachowaniu, jak i swym oddaniu niezmiennie reprezentowali Chrystusa; a kiedy doświadczenia i prześladowania dosięgnęły Jego naśladowców, Jego uczniami pragnęli być jedynie ci, którzy w imię prawdy gotowi byli porzucić
wszystko. W ten sposób dopóki trwały prześladowania, Kościół pozostawał stosunkowo
czysty. Jednakże kiedy ustały, pojawili się nowo nawróceni, którzy byli mniej szczerzy
i mniej poświęceni, a przed szatanem otworzyła się możliwość zdobycia przyczółka.
Nie ma jednak jedności pomiędzy Księciem światła a księciem ciemności i nie będzie
jej również pomiędzy ich naśladowcami. Kiedy chrześcijanie przystali na połączenie
się z tymi, którzy jedynie połowicznie nawrócili się z pogaństwa, weszli na ścieżkę odprowadzającą ich coraz dalej od prawdy. Szatan triumfował, że udało mu się zwieść tak
wielu naśladowców Chrystusa. Użył wobec nich swej mocy i podburzył ich, by prześladowali tych, którzy pozostali wierni Bogu. Nikt tak dobrze nie wie, jak przeciwstawiać
się prawdziwej wierze chrześcijańskiej, jak ci, którzy niegdyś byli jej obrońcami; ci od30

stępczy chrześcijanie, jednocząc się ze swymi na wpół pogańskimi wyznawcami, skierowali się przeciwko najbardziej fundamentalnym naukom Chrystusa.
Ci, którzy chcieli pozostać wiernymi i opierać się zwiedzeniom i obrzydliwościom, jakie wprowadzono do Kościoła, przybranym w kapłańskie szaty, byli zdani na rozpaczliwą walkę. Nie akceptowano Biblii jako standardu wiary. Doktryna o wolności religijnej została okrzyknięta mianem herezji, a jej głosiciele byli znienawidzeni i usuwani.
Po długim i ostrym konflikcie nieliczni wierzący zdecydowali się zerwać wszelkie
związki z odstępczym Kościołem, gdyby ten nadal odmawiał oczyszczenia się od fałszu i bałwochwalstwa. Wiedzieli, że rozdział ten będzie absolutną koniecznością, jeśli
będą chcieli pozostać posłuszni Słowu Bożemu. Ośmielili się nie tolerować błędów, które śmiertelnie zagrażały ich własnym duszom, a także dać przykład, dzięki któremu
ocaliliby wiarę swoich dzieci i wnuków. Dla zapewnienia pokoju i jedności byli gotowi
pójść na każde ustępstwo, pozostając wiernymi Bogu; czuli jednak, że gdyby poświęcili zasady, zdobyty w ten sposób pokój byłby okupiony zbyt drogo. Gdyby jedność mogła
zostać zapewniona jedynie na drodze poświęcenia prawdy i sprawiedliwości, woleli podział, a nawet walkę.
Zarówno Kościół, jak i świat skorzystałby, gdyby zasady, jakie przyświecały tym niezłomnym, odżyły w sercach tych, którzy wyznają, że są ludem Bożym. Istnieje zatrważająca obojętność wobec doktryn, które są filarami chrześcijańskiej wiary. Ugruntowuje się opinia, że nie mają one istotnego znaczenia. Ta degeneracja sprzyja działaniom
współpracowników szatana, skutkiem czego owe fałszywe teorie i śmiertelne zwiedzenia, które demaskowali wierzący w przeszłych stuleciach i którym przeciwstawiali się,
narażając własne życie, dziś traktowane są pobłażliwie przez tysiące tych, którzy głoszą, że naśladują Chrystusa.
Pierwsi chrześcijanie byli rzeczywiście osobliwym ludem. Ich nieskazitelne maniery
i niezachwiana wiara stanowiły bezustanny wyrzut, który zakłócał spokój grzesznika.
Choć byli nieliczni, nie posiadali bogactw, pozycji czy tytułów, wszędzie tam, gdzie poznawano ich charakter i doktryny, stawali się postrachem czyniących zło. Dlatego źli
nienawidzili ich, podobnie jak bezbożny Kain znienawidził Abla. Z tego samego powodu, dla którego Kain zamordował Abla, ci, którzy pragnęli odrzucić panowanie Ducha
Świętego, gotowi byli wymordować lud Boży. Z tego samego powodu Żydzi odrzucili
i ukrzyżowali Zbawiciela — Jego czystość i świętość Jego charakteru stanowiły bezustanny wyrzut wobec ich samolubstwa i zepsucia. Od dni Chrystusa aż po dzień dzisiejszy Jego wierni uczniowie wzbudzają nienawiść i sprzeciw tych, którzy kochają grzech
i idą jego ścieżkami.
Jak więc można nazwać ewangelię poselstwem pokoju? Kiedy Izajasz przepowiedział
narodziny Mesjasza, określił Go tytułem „Książę Pokoju”11. Kiedy aniołowie ogłaszali
pasterzom, że narodził się Chrystus, śpiewali nad równinami Betlejem: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14 UBG).
Wydaje się, że istnieje wyraźna sprzeczność między tymi proroctwami a słowami samego Chrystusa: „[N]ie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz” (Mt 10,34). Jednak gdy
właściwie się je zrozumie, pozostają ze sobą w doskonałej harmonii. Ewangelia jest wieścią o pokoju. Chrześcijaństwo stanowi system, który — gdy się go przyjmie i według
niego żyje — jest źródłem pokoju, harmonii i szczęścia na świecie. Religia Chrystusa
zjednoczy w jedną rodzinę wszystkich, którzy przyjmują jej nauki. Misją Jezusa było
pojednanie człowieka z Bogiem, a w ten sposób ludzi ze sobą nawzajem. Jednak świat
w większości znajduje się pod kontrolą szatana, najbardziej zaciętego przeciwnika Chry11
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stusa. Ewangelia proponuje ludziom zasady życia, które diametralnie różnią się od ich
nawyków i pragnień, a oni przeciwstawiają się jej. Nienawidzą czystości, która objawia
ich grzechy i stanowi niemą krytykę; prześladują i niszczą tych, którzy namawiają ich
do przyjęcia jej sprawiedliwych i świętych praw. To w tym znaczeniu ewangelia nazwana jest mieczem — ponieważ wzniosłe prawdy pociągają za sobą nienawiść i konflikty.
Tajemnicza Opatrzność, która pozwala sprawiedliwym cierpieć prześladowanie z rąk
złych ludzi, stanowiła i nadal stanowi przyczynę dylematów i rozterek dla wielu słabych w wierze. Niektórzy są nawet gotowi odrzucić zaufanie do Boga, ponieważ znosi
On najnikczemniejszych osobników, którym dobrze się powodzi, podczas gdy najlepsi
i najbardziej niewinni cierpią i doznają krzywdy z ich ręki. Pada pytanie, jak Ten, który
jest sprawiedliwy i miłosierny i który na dodatek dysponuje nieograniczoną mocą, może
tolerować taką niesprawiedliwość i ucisk? To pytanie nas nie dotyczy. Bóg dał nam wystarczający dowód swojej miłości i nie musimy wątpić w Jego dobroć, gdy nie rozumiemy
działania Jego Opatrzności. Czyż Zbawiciel, przewidując wątpliwości, jakie ogarną Jego
uczniów w czasie próby i ciemności, nie powiedział im: „Wspomnijcie na słowo, które
do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą” (J 15,20)? Jezus wycierpiał dla nas więcej, niż jakikolwiek
z Jego naśladowców mógłby przejść, cierpiąc z ręki bezbożnych ludzi. Ci, którzy zostali
wezwani, aby doświadczyć cierpienia i męczeństwa, wstępują jedynie w ślady umiłowanego Syna Bożego. „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy” (2 P 3,9). Nie zapomina
o swoich dzieciach i nie zaniedbuje ich, ale pozwala, aby objawił się prawdziwy charakter
bezbożnych, aby nikt, kto pragnie pełnić Jego wolę, nie został przez nich oszukany. Poza
tym sprawiedliwi dostają się w ogień doświadczeń, aby sami mogli zostać oczyszczeni;
aby ich przykład mógł przekonać innych, czym naprawdę jest wiara i pobożność; a także aby obrana przez nich droga była świadectwem przeciw bezbożnym i niewierzącym.
„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy” (2 P 3,9). On nie zapomina o swoich dzieciach ani nie zaniedbuje ich. Pozwala jednak, by niegodziwi ujawnili swój prawdziwy
charakter, aby nikt, kto pragnie czynić Jego wolę, nie został zwiedziony. Natomiast sprawiedliwi dostają się w ogień utrapienia, aby mogli zostać oczyszczeni; aby ich charakter
mógł przekonać innych o realności wiary i pobożności, a także aby ich konsekwentna
postawa mogła być naganą wobec bezbożnych i niewierzących.
Bóg pozwala, aby nikczemnym dobrze się powodziło i by mogli objawiać wobec Niego
swoją nienawiść, aby kiedy dopełnią oni miary swej niegodziwości, wszyscy mogli zobaczyć Bożą sprawiedliwość i miłosierdzie w ich ostatecznym zniszczeniu. Szybko nadchodzi dzień Bożej zapłaty, kiedy wszyscy, którzy przestąpili Jego prawo i dręczyli Jego
lud, zbiorą po prostu konsekwencje własnego postępowania; kiedy każdy akt okrucieństwa czy niesprawiedliwości wobec wiernych Bogu zostanie potraktowany tak, jakby
dokonano go wobec samego Chrystusa.
Istnieje jednak inna i o wiele ważniejsza kwestia, która powinna skupić uwagę współczesnych wspólnot chrześcijańskich. Apostoł Paweł oznajmia, że „wszyscy, którzy chcą
żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą” (2 Tm 3,12). Dlaczego więc wydaje się, że prześladowania ustały? Jedynym powodem jest to, że Kościół
przystosował się do standardów świata i nie wzbudza opozycji. Religia naszych czasów
nie posiada tego czystego i świętego charakteru, jaki cechował wiarę chrześcijańską
w dniach Chrystusa i apostołów. Chrześcijaństwo ma takie powodzenie w świecie jedynie z powodu panującego w nim ducha zgody na grzech, z powodu obojętności w podejściu do wielkich prawd Słowa Bożego oraz dlatego, że w Kościołach tak niewiele jest
żywej pobożności. Niech tylko pojawi się ożywienie wiary i mocy pierwszego Kościoła,
a odżyje również duch nienawiści i zapłonie ogień prześladowań.
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Rozdział 3

ERA DUCHOWEJ
CIEMNOŚCI

A

postoł Paweł w swoim Drugim Liście do Tesaloniczan przepowiedział wielkie
odstępstwo, które pojawi się wraz z ustanowieniem władzy papieskiej. Oznajmił, że dzień Chrystusa nie nadejdzie, „zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie
objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi
się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga”. Następnie apostoł ostrzega swych braci, że
„tajemna moc nieprawości już działa” (2 Tes 2,3-4.7). Już wówczas widział wkradające
się do Kościoła błędy, które przygotowały drogę dla rozwoju papiestwa.
Krok za krokiem, początkowo ukradkiem i w ciszy, później zaś coraz bardziej otwarcie, gdy już wzrastała w siłę
i zdobywała władzę nad umysłami ludzi, „tajemna moc nieprawości” wykonywała swoje
zwodnicze i bluźniercze dzieło. Niemal niezauważalnie pogańskie zwyczaje utorowały
sobie drogę do Kościoła chrześcijańskiego. Duch kompromisu i konformizmu hamowany
był przez jakiś czas przez zaciekłe prześladowania, jakich
Kościół doświadczał ze strony pogaństwa. Kiedy jednak
ustały, a chrześcijaństwo weszło na dwory i do królewskich
pałaców, odłożyło na bok pełną skromności prostotę Chrystusa i Jego apostołów, a przejęło pompatyczność i wyniosłość pogańskich kapłanów
i władców; w miejsce zasad
Bożych ustanowiło ludzkie Jowisz czy Piotr? Posągi bogów z Panteonu znajdują się obecnie w Muzeum Watykańskim, z wyteorie i tradycje. Pozorne na- jątkiem wielkiego posągu Jowisza, który został zmodyfikowany, otrzymał nową nazwę i został
wrócenie się Konstantyna posadzony na tronie w Bazylice św. Piotra w Rzymie jako św. Piotr. Tak oto pielgrzymi całują stopy
na początku czwartego stu- pogańskiego Jowisza, sądząc, że to wierne wyobrażenie apostoła Piotra.
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lecia wywołało wielką radość; świat, przyodziany w pozory pobożności, wszedł do Kościoła. Teraz dzieło upadku znacznie przyśpieszyło. Pogaństwo, które wydawało się pokonane, stało się zwycięzcą. Jego duch przejął kontrolę nad Kościołem. Jego doktryny,
ceremonie i zabobony zlały się w jedno z doktrynami i kultem tych, którzy nazywali
siebie naśladowcami Chrystusa.
Ów kompromis pomiędzy pogaństwem i chrześcijaństwem zaowocował rozwojem
przepowiedzianego w proroctwie „człowieka niegodziwości” występującego przeciwko
Bogu i wynoszącego się ponad Niego. Ten potężny system fałszywej religii jest arcydziełem mocy szatana — pomnikiem jego wysiłków zmierzających do objęcia panowania nad ziemią stosownie do jego woli.
Już raz szatan podjął próbę przekonania Jezusa do kompromisu. Przyszedł do Syna
Bożego, aby kusić Go na pustyni, i pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich
chwałę, proponując, że odda je w Jego ręce, jeśli tylko Jezus uzna zwierzchnictwo księcia
ciemności. Chrystus ostro zganił aroganckiego kusiciela i zmusił go do odejścia. Jednak
przedstawiając te same pokusy człowiekowi, szatan osiąga zdecydowanie więcej. Chcąc
osiągnąć ziemskie zyski i zaszczyty, Kościół szukał przychylności i poparcia u wielkich
tego świata; odrzuciwszy tym sposobem Chrystusa, został przekonany, aby oddać hołd
przedstawicielowi szatana — biskupowi Rzymu.
Jedna z naczelnych doktryn Kościoła rzymskiego głosi, że papież jest widzialnym przywódcą powszechnego Kościoła Chrystusowego, obdarzonym najwyższą władzą nad biskupami i księżmi we wszystkich częściach świata. Ponadto nadano papieżowi tytuły
należne Bóstwu. Nazwano go „Pan Bóg Papież” i obwołano nieomylnym. Wymaga on
hołdów wszystkich ludzi. To samo żądanie, jakie wysunął szatan na pustyni, wysuwane
jest nadal przez Kościół rzymski, któremu niezliczone tłumy gotowe są złożyć taki hołd.
Jednak ci, którzy obdarzają Boga czcią i bojaźnią, traktują tę wymierzoną przeciw
niebu zarozumiałość tak samo, jak Chrystus potraktował nagabywanie Go przez złego:
„Panu, Bogu twemu, kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4,8). Bóg
nigdy nawet nie wspomniał w swoim Słowie, że wyznaczył na głowę Kościoła jakiegokolwiek człowieka. Doktryna o zwierzchności papieskiej jest sprzeczna z naukami Pisma.
Papież nie może mieć władzy nad Kościołem Chrystusa inaczej niż na drodze uzurpacji.
Katolicy uparcie obwiniali protestantów o herezję i rozmyślną separację od prawdziwego Kościoła. Jednak te oskarżenia odnoszą się w istocie do nich samych. To oni porzucili sztandar Chrystusa i odeszli od „wiary raz świętym podanej” (Jud 3).
Szatan doskonale wiedział, że Pismo Święte uzdolniłoby człowieka do rozpoznania jego
zwiedzeń i przeciwstawienia się jego mocy. Nawet sam Zbawiciel świata dzięki Słowu
oparł się jego nagabywaniom. Wobec każdego ataku Chrystus używał tarczy wiecznej
prawdy, mówiąc: „Napisano”12. Na każdą sugestię przeciwnika odpowiadał mądrością
i mocą Słowa. Aby szatan był w stanie utrzymać swą władzę nad ludźmi oraz ugruntować autorytet papieskiego uzurpatora, musi utrzymywać ich w nieznajomości Pisma
Świętego. Biblia wywyższyłaby Boga i sprowadziła człowieka na właściwe dla niego
miejsce, dlatego jej święte prawdy muszą zostać zatajone i pozostać w ukryciu. Tę logikę postępowania przyjął Kościół katolicki. Przez setki lat zakazywano rozpowszechniania Biblii. Zakazywano ludziom jej czytania i posiadania, a pozbawieni zasad księża
i prałaci interpretowali jej nauki tak, aby podtrzymać swoją pozycję. W ten sposób papież został niemal powszechnie uznany za zastępcę Boga na ziemi, obdarzonego władzą
nad Kościołem i światem.

12
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Zob. np. Mt 4,4.6.10 [przyp. red.].

Mitra poskramiający legendarnego byka to perski bóg słońca, który został powszechnie przyjęty w świecie rzymskim przed erą chrześcijańską.
Niedziela była poświęcona Mitrze (Panu) i nosiła nazwę dzień Pański.

Fragment steli Ur-Nammu z Ur, króla Sumeru i Akadu
(2112-2095 p.n.e.).
Tarcza słoneczna to
Szamasz, bóg słońca,
umieszczony w półksiężycu bogini księżyca Nanny.

Baal-Hadad, solarne bóstwo przedstawione jako dysk
w półksiężycu.

Na tej monstrancji w Muzeum Watykańskim widnieją trzy litery: SFS. Każda z nich
jest powszechnie występującym w pogańskich misteriach symbolem liczby „6”.
Henry Steel Olcott (1832-1907), współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa
Teozoficznego, komentując występowanie pewnych symboli w chrześcijaństwie,
napisał: „Już pobieżna analiza choćby tylko najważniejszych solarnych świąt wyraźnie wskazuje, że te produkty pogaństwa stały się obecnie tak popularne (...)
jak nigdy dotąd, a chrześcijaństwo popiera je, w wielu przypadkach przyjmując
i praktykując owe rytuały, których pogańskie znaczenie przestało być dostrzegane, gdyż nie zwraca się uwagi na ich pochodzenie. Kult słońca, mówiąc symbo
licznie, jest istotą wielkich chrześcijańskich świąt obchodzonych obecnie przez
Kościoły, a te relikty pogańskiej religii w postaci świętych rytuałów zmieszały
się z praktykami i wierzeniami zupełnie przeciwnymi duchowi pogaństwa”.

35

Usunąwszy narzędzie do wykrywania błędu,
szatan działał tak, jak mu się podobało. Proroctwo głosiło, że papiestwo postanowiło „zmienić
czasy i Prawo” (Dn 7,25 BT). Nie trzeba było
na to długo czekać. Aby dostarczyć nawracającym się poganom substytutu kultu posągów
i w ten sposób wesprzeć ich rzekome przyjęcie
chrześcijaństwa, do chrześcijańskiego nabożeństwa stopniowo wprowadzono kult obrazów
i relikwii. Uchwałą soboru ostatecznie zatwierdzono ten system bałwochwalstwa. Dla zwieńczenia świętokradczego dzieła Rzym ośmielił
się usunąć z prawa Bożego drugie przykazanie zakazujące czczenia obrazów i rozdzielił
dziesiąte, aby zachować ich początkową liczbę.
Duch ustępstwa wobec pogaństwa otworzył
drogę do dalszego lekceważenia władzy nieba.
Szatan działający przez nienawróconych przywódców Kościoła zmienił też czwarte przyka-

Japońska Madonna z dzieciątkiem wzorowana na chińskiej Madonnie Shing Moo.

Hinduska Madonna Diwaki z dzieciątkiem Kriszną — mityczne postacie
stworzone przez braminów w celu przeciwstawienia się chrześcijaństwu.
W hinduistycznym kulcie istniały podobne mityczne postacie Madonny
z dzieciątkiem, takie jak Isi i Iśwara czy Lakszmi, matka wszechświata.
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Czczenie Maryi jako matki jest najsilniejszym i najbardziej emocjonalnym zjawiskiem we współczesnym Kościele rzymskokatolickim. Ten mistyczny kult otrzymuje wsparcie w postaci niezliczonych nadprzyrodzonych zjawisk związanych
z maryjnymi obrazami, posągami, objawieniami i uzdrowieniami. Ponieważ śladu kultu maryjnego nie ma w pismach wczesnochrześcijańskich, jasne jest, że
jego pochodzenia należy upatrywać w powszechnym uwielbieniu bogini matki
w czasach przedchrześcijańskich. Kościół rzymski przyjął ten kult w początkach
swego istnienia w IV wieku n.e.

zanie i podjął próbę unieważnienia pradawnego szabatu, dnia, który Bóg pobłogosławił
i uczynił świętym (Rdz 2,2-3); w jego miejsce wywyższył święto, które poganie przestrzegali jako „czcigodny dzień słońca”. Początkowo nie wprowadzono tej zmiany otwarcie.
W pierwszych stuleciach prawdziwy szabat zachowywali wszyscy chrześcijanie. Żarliwie bronili honoru Boga, a ponieważ wierzyli, że Jego prawo jest niezmienne, z zapałem
strzegli świętości jego przepisów. Jednak szatan, chcąc osiągnąć swój cel, działał przez
swoje narzędzia niezwykle przebiegle. Aby przyciągnąć uwagę ludzi do niedzieli, została
ona obwołana świętem na cześć zmartwychwstania Chrystusa. Odprawiano w tym czasie
nabożeństwa; równocześnie nadal święcono szabat, uważając go za dzień odpoczynku.
Przygotowując drogę do realizacji swojego planu, szatan przed przyjściem Jezusa tak
pokierował Żydami, aby obłożyli szabat najbardziej rygorystycznymi wymaganiami, czyniąc jego przestrzeganie nieznośnym ciężarem. Teraz, zyskując na tym, że przedstawił
go w jak najbardziej fałszywym świetle, zrobił wszystko, aby pogardzono Bożym dniem
odpoczynku jako zwyczajem żydowskim. Podczas gdy chrześcijanie powszechnie uważali niedzielę za radosne święto, szatan doprowadził do tego, że uczynili szabat smutnym i ponurym dniem postu i w ten sposób okazali swoją nienawiść wobec judaizmu.
W pierwszej połowie czwartego stulecia cesarz Konstantyn wydał dekret, ogłaszając niedzielę powszechnym świętem w całym Imperium Rzymskim. Dzień słońca został uczczony przez jego pogańskich poddanych i uhonorowany przez chrześcijan; była
to polityka władcy zmierzająca do zjednoczenia stojących w opozycji dążeń pogaństwa
i chrześcijaństwa. Nakłonili go do tego biskupi Kościoła, którzy pobudzani ambicją
i pragnieniem władzy uświadamiali sobie, że jeśli ten sam dzień będzie święcony zarówno przez chrześcijan, jak i pogan, przyczyni się to do nominalnego przyjęcia chrześcijaństwa przez tych ostatnich, a w ten sposób do wzrostu siły i powodzenia Kościoła.
Wielu pobożnych chrześcijan stopniowo skłaniało się do przyjęcia niedzieli jako dnia
posiadającego pewną dozę świętości, a równocześnie utrzymywali oni, że prawdziwy
szabat jest świętością Pana i święcili go posłuszni czwartemu przykazaniu.
Arcyzwodziciel nie zakończył na tym swego dzieła. Postanowił zgromadzić cały świat
chrześcijański pod swoim sztandarem i sprawować władzę przez swojego wspólnika, wyniosłego papieża, który głosił, że jest przedstawicielem Chrystusa. Osiągnął cel przez
na wpół nawróconych pogan, pełnych ambicji prałatów oraz miłujących świat duchownych. Od czasu do czasu zbierały się ogromne sobory, na które zjeżdżali się dostojnicy
Kościoła z całego świata. Niemal na każdym z nich coraz bardziej umniejszano rangę
ustanowionego przez Boga szabatu i odpowiednio wywyższano niedzielę. W ten sposób
pogańskie święto zostało w końcu uhonorowane jako Boże zarządzenie, podczas gdy biblijny szabat obwołano reliktem judaizmu, a tych, którzy go zachowywali, obłożono klątwą.
Wielkiemu odstępcy udało się wywyższyć siebie „ponad wszystko, co się zwie Bogiem
lub jest przedmiotem boskiej czci” (2 Tes 2,4). Ośmielił się on zmienić jedyny przepis Bożego prawa, który nieomylnie wskazuje całej ludzkości na prawdziwego i żywego Boga.
W czwartym przykazaniu Bóg został przedstawiony jako Stworzyciel niebios i ziemi,
czym odróżnia się od wszystkich fałszywych bóstw. Poświęcenie siódmego dnia jako
dnia odpoczynku dla człowieka uczyniło z niego pamiątkę dzieła stworzenia. Został on
ustanowiony po to, aby w umysłach ludzi żywy Bóg był przestawiony jako źródło istnienia, a także obiekt szacunku i czci. Szatan dokłada wszelkich starań, aby odwrócić
ludzi od wierności Bogu i okazywania posłuszeństwa Jego prawu; to dlatego kieruje
swoje szczególne wysiłki przeciw przykazaniu, które wskazuje na Boga jako Stwórcę.
Obecnie protestanci powołują się na to, że zmartwychwstanie Chrystusa w niedzielę czyni z tego dnia chrześcijański szabat. Brakuje na to jednak dowodu w Biblii. Ani
Chrystus, ani apostołowie nie nadali temu dniowi takiej rangi. Przestrzeganie niedzieli
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Cesarz Justynian z orszakiem i biskupem Maksymilianem (fragment mozaiki w kościele w Rawennie, VI wiek). Nawrócenie Konstantyna na chrześcijaństwo
spowodowało, że stał się pierwszym chrześcijańskim władcą Imperium Rzymskiego, co doprowadziło do zjednoczenia państwa z Kościołem. W 321 roku
Konstantyn wydał edykt niedzielny. Cesarz Justynian w 532 roku ustanowił prawo nakazujące zjednoczenie wszystkich poddanych w wierze chrześcijańskiej.

jako zwyczaju chrześcijańskiego ma swoje korzenie w owej „tajemnej mocy nieprawości” (2 Tes 2,7), która zaczęła swoją działalność już za dni Pawła. Kiedy i w jaki sposób
Bóg adoptował to dziecię papiestwa? Jak można uzasadnić zmianę, której nie sankcjonuje Pismo Święte?
W szóstym stuleciu papiestwo umocniło się na dobre. Jego tron stanął w stolicy imperium; ogłoszono, że biskup Rzymu ma być głową całego Kościoła. Pogaństwo ustąpiło miejsca papiestwu. Smok oddał bestii „siłę swoją i tron swój, i wielką moc” (Ap 13,2).
Od tego momentu rozpoczęło się tysiąc dwieście sześćdziesiąt lat papieskiego ucisku
przepowiedzianego w proroctwach Księgi Daniela i Apokalipsy (Dn 7,25; Ap 13,5-7).
Chrześcijanie byli zmuszani do rezygnacji z wolności i przyjęcia papieskich ceremonii
i kultu albo kończyli życie w lochu lub ponosili śmierć w trakcie tortur, na stosie czy
pod toporem kata. Teraz wypełniały się słowa Jezusa: „A będą was wydawać i rodzice,
i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez
wszystkich dla imienia mego” (Łk 21,16-17). Prześladowania wobec wierzących ruszyły z siłą większą niż kiedykolwiek dotąd, a świat stał się jednym wielkim polem bitewnym. Przez setki lat Kościół Chrystusa znajdował schronienie w miejscach ustronnych
i ukrytych. Prorok mówi: „I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” (Ap 12,6).
Dojście Kościoła rzymskiego do władzy było początkiem mroków średniowiecza.
W miarę jak rósł on w siłę, ciemności te gęstniały coraz bardziej. Fundamentem wiary
nie był już Chrystus, prawdziwa Opoka, ale rzymski papież. Zamiast w kwestii wybaczenia grzechów i wiecznego zbawienia pokładać zaufanie w Synu Bożym, ludzie wska38

zywali na papieża oraz na księży i prałatów, którym ten ostatni udzielił władzy. Uczono ich, że papież jest ich ziemskim pośrednikiem i nikt prócz niego nie może zbliżyć się
do Boga, a co za tym idzie, stoi on na miejscu Boga, dlatego winni są mu bezwzględne
posłuszeństwo. Odstąpienie od jego wymagań stanowiło wystarczający powód do najsurowszych kar, jakie miały spadać na ciała i dusze przestępców. W ten sposób umysły
ludzi zostały odwrócone od Boga ku omylnym, błądzącym i okrutnym ludziom, co więcej — ku samemu księciu ciemności, który sprawował przez nich swoją władzę. Grzech
przywdział szaty świętości. Kiedy usuwa się Pismo Święte, a człowiek zaczyna uważać
samego siebie za najważniejszego, pozostaje tylko czekać na oszustwo, zwiedzenie i porażającą niesprawiedliwość. Wraz z wywyższeniem ludzkich praw i tradycji objawił się
rozkład moralny, który zawsze przychodzi jako następstwo odrzucenia prawa Bożego.
Dla Kościoła Chrystusowego nastały niebezpieczne dni. Niewielu było tych, którzy
wiernie nieśli sztandar. Choć nigdy nie zabrakło świadków prawdy, niekiedy zdawało
się, że błąd i zabobon odniosły pełne zwycięstwo, a prawdziwa religia odeszła w niepamięć. Ewangelia zniknęła z pola widzenia, ale mnożyły się formy religijne, a ludzie zostali obciążeni rygorystycznymi wymaganiami.
Nauczono ich nie tylko postrzegać papieża jako swego pośrednika, ale ufać własnym
uczynkom w kwestii zadośćuczynienia za grzech. Długie pielgrzymki, akty pokuty, kult
relikwii, wznoszenie świątyń, kapliczek i ołtarzy, wykładanie wielkich sum na Kościół
— takich i wielu innych podobnych aktów dokonywano, aby uciszyć gniew Boga albo
zaskarbić sobie Jego łaskę; zupełnie jakby Bóg był jak człowiek i można Go było rozzłościć błahostką albo udobruchać darami czy aktami pokuty!
Chociaż występek panował nawet wśród przywódców Kościoła rzymskiego, zyskiwał
on coraz większy wpływ. Pod koniec ósmego stulecia zwolennicy papiestwa rozpowszechnili twierdzenie, że w pierwszych wiekach istnienia Kościoła biskupi Rzymu mieli taką
samą duchową władzę, jaką przypisywali sobie teraz. Dla poparcia tego twierdzenia
należało zaangażować pewne środki, aby nadać mu pozór autentyczności; ojciec kłamstwa ochoczo podsunął rozwiązanie. Mnisi sfałszowali dawne rękopisy. Odkryto postanowienia soborów, o których nikt nigdy dotąd nie słyszał, ustanawiające powszechną
supremację papieża od najdawniejszych czasów. A Kościół, który odrzucił prawdę, skwapliwie przyjął te oszustwa.
Nieliczni, którzy budowali na prawdziwym fundamencie (1 Kor 3,10-11), byli zakłopotani, a ich dzieło zostało utrudnione, ponieważ ich pracę utrudniał gruz fałszywej doktryny. Niektórzy gotowi byli powiedzieć to, co mówili budowniczowie murów Jerozolimy
za czasów Nehemiasza: „Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, nie zdołamy sami odbudować muru” (Neh 4,10). Niektórzy z tych wiernych budowniczych, udręczeni bezustanną
walką z prześladowaniami, oszustwem, niegodziwością i wszelkimi przeszkodami, jakie
obmyślał szatan, aby utrudnić ich pracę, stracili do niej serce; w imię spokoju i bezpieczeństwa swojej własności i życia porzucili prawdziwy fundament. Inni, których nie odstraszył opór wroga, bez lęku oświadczyli: „Nie bójcie się ich! Pana, wielkiego i strasznego, wspomnijcie” (Neh 4,14) i prowadzili dalej dzieło, każdy z mieczem u boku (Ef 6,17).
Ten sam duch nienawiści i oporu wobec prawdy prowadził wrogów Boga we wszystkich czasach; takiej samej też czujności i zaufania wymaga się od Jego sług. Słowa, jakie
skierował Chrystus do pierwszych uczniów, odnoszą się do Jego naśladowców aż do końca świata: „To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!” (Mk 13,37).
Ciemność zdawała się gęstnieć. Kult obrazów stał się jeszcze bardziej powszechny.
Stawiano przed nimi świece i zanoszono do nich modlitwy. Triumfowały najbardziej
absurdalne i zabobonne zwyczaje. Przesądy tak bardzo kontrolowały ludzkie umysły,
że wydawało się, jakby zdrowy rozsądek całkiem zaginął. Skoro księża i biskupi byli
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rozmiłowani w zbytkach, zmysłowi i skorumpowani, to od tych, którzy oczekiwali ich
przewodnictwa, można się było spodziewać jedynie tego, że będą grzęznąć w ciemnocie i grzechu.
Papiestwo uczyniło kolejny krok w swej zarozumiałości, kiedy w jedenastym wieku
papież Grzegorz VII ogłosił nieomylność Kościoła rzymskiego. Wśród ogłoszonych przez
niego twierdzeń pojawiło się takie, które mówiło, że Kościół nigdy nie zbłądził, ani też
— zgodnie z Pismem Świętym — nigdy nie zbłądzi. Nie towarzyszyły temu jednak żadne biblijne dowody. Wyniosły biskup rościł sobie również prawo do detronizacji władców
i orzekł, że żadne zdanie, jakie sam wypowie, nie może zostać przez nikogo obalone, on
zaś ma przywilej unieważniania wszelkich decyzji innych osób.
Uderzającą ilustracją despotycznego charakteru owego obrońcy nieomylności był sposób, w jaki potraktował niemieckiego władcę Henryka IV. Monarcha ten pozwolił sobie
na zlekceważenie autorytetu papieża, a zatem ogłoszono, że zostanie ekskomunikowany i zdetronizowany. Henryk przestraszył się pogróżek jego własnych książąt i tego, że
odwrócili się od niego podburzeni do buntu przez wspierającego ich papieża, i poczuł,
że musi zawrzeć pokój z Rzymem. W towarzystwie swojej żony i wiernego służącego
w środku zimy przekroczył Alpy, aby się ukorzyć. Gdy dotarł do zamku, do którego
wycofał się papież, wprowadzono go bez jego przybocznej gwardii na zewnętrzny dziedziniec, a tam, na okrutnym mrozie, z odsłoniętą głową i boso, w łachmanach, czekał
na pozwolenie, aby stanąć przed papieżem. Ten raczył go ułaskawić dopiero po trzech
dniach postu i pokuty. Zrobił to jednak pod warunkiem, że cesarz będzie czekał na jego
zezwolenie, zanim odzyska swe insygnia i zostanie mu przywrócona możliwość sprawowania władzy. Podniecony swym zwycięstwem Grzegorz chełpił się, że jego zadaniem
jest utrącać dumę królów.
Jakże uderzający jest kontrast pomiędzy pełną arogancji i pychy postawą wyniosłego
kapłana a łagodnością i delikatnością Chrystusa, który przedstawia samego siebie, jak
kołacze do drzwi serca i prosi, by pozwolono Mu wejść, żeby mógł wnieść przebaczenie
i pokój, i który do swoich uczniów powiedział: „[K]tokolwiek by chciał być między wami
pierwszy, niech będzie sługą waszym” (Mt 20,27).
Kolejne stulecia były świadkami ciągłego narastania błędu w doktrynach wprowadzanych przez Rzym. Nauki pogańskich filozofów przyciągały uwagę i wywarły wpływ
na Kościół jeszcze przed pojawieniem się papiestwa. Wielu tych, którzy zapewniali o swoim nawróceniu, nadal trwało przy zasadach pogańskiej filozofii; nie tylko sami ją studiowali, ale zachęcali także innych, aby wykorzystywali ją jako sposób na rozszerzenie
wpływu wśród pogan. Do wiary chrześcijańskiej przedostały się poważne błędy. Wyróżniała się wśród nich wiara w przyrodzoną nieśmiertelność człowieka i świadomość
po śmierci. Doktryna ta stała się fundamentem, na którym Rzym zbudował wstawiennictwo świętych i adorację Marii Dziewicy. Stąd wzięła początek herezja o wiecznych
mękach dla niepokutujących, która bardzo szybko weszła w skład nauk papiestwa.
Przygotowało to grunt dla innego pogańskiego wymysłu, który Rzym nazwał czyśćcem
i wykorzystał do zastraszenia łatwowiernych i zabobonnych tłumów. Herezja ta głosi,
że istnieje miejsce, gdzie dusze, które nie zasłużyły na wieczne potępienie, mają cierpieć
męki za swoje grzechy; dopiero gdy się oczyszczą, będzie im wolno dostać się do nieba.
Rzym potrzebował kolejnego matactwa, aby wykorzystać lęki i grzechy swych wyznawców. Stała się nim doktryna o odpustach. Pełne odpuszczenie grzechów — przeszłych,
obecnych i przyszłych — oraz uwolnienie od wszelkich zasądzonych mąk i kar obiecywano tym, którzy wezmą udział w wojnach prowadzonych przez papieża poszerzającego
obszar swego doczesnego panowania i którzy będą wymierzać karę jego wrogom albo
niszczyć tych, którzy ośmielili się kwestionować jego duchowe zwierzchnictwo. Uczo40

no również, że płacąc pieniądze Kościołowi, ludzie sami mogą uwolnić się od grzechu,
a także wyzwolić dusze swych zmarłych przyjaciół uwięzione w czyśćcowych płomieniach. W taki sposób Rzym napełniał swoje skarbce i utrzymywał swą świetność, przepych oraz rozpustę fałszywych przedstawicieli Tego, który nie miał gdzie skłonić głowy.
Biblijny obrzęd Wieczerzy Pańskiej został wyparty przez bałwochwalczy obrządek
mszy. Podczas bezsensownej maskarady księża udawali, że zamieniają zwykły chleb
i wino w rzeczywiste „ciało i krew Chrystusa”13. Z bluźnierczą zarozumiałością otwarcie głosili, że mają moc stwarzania Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy. Żądano, by
chrześcijanie pod karą śmierci wyznawali, iż wierzą w tę straszliwą, znieważającą niebo
herezję. Tłumy tych, którzy odmówili, zostały oddane na pastwę płomieni.
W trzynastym stuleciu powołano do życia najstraszniejszą ze wszystkich machin papiestwa — inkwizycję. Książę ciemności współdziałał z przywódcami hierarchii. Podczas ich tajnych narad szatan i jego aniołowie kontrolowali umysły złych ludzi, jednak
wśród nich stał także anioł Boży, sporządzając przerażający zapis ich nikczemnych postanowień i uczynków zbyt strasznych, aby oglądały je czyjekolwiek oczy. „Wielki Babilon” był „pijany krwią świętych”14. Okaleczone ciała milionów męczenników wołały
do Boga o pomstę nad tą odstępczą mocą.
Papiestwo stało się tyranem świata. Królowie i cesarze poddawali się dekretom rzymskiego biskupa. Wydawało się, że pod jego kontrolą znalazło się zarówno doczesne, jak
i wieczne przeznaczenie ludzi. Przez setki lat doktryny Rzymu przyjmowano powszechnie i bez zastrzeżeń, z czcią odprawiano jego rytuały, powszechnie przestrzegano jego
świąt. Jego duchowieństwo było otaczane szacunkiem i hojnie wspierane.
Jednak „południe papiestwa było północą dla świata”15. Pismo Święte było niemal
nieznane, nie tylko wśród ogółu, ale także wśród kapłanów. Podobnie jak niegdyś faryzeusze, przywódcy papiestwa nienawidzili światła, które obnażyłoby ich grzechy. Prawo Boże, standard sprawiedliwości, zostało usunięte, a oni sprawowali niepodzielną
władzę i bez żadnych zahamowań dopuszczali się zła. Królowały oszustwo, skąpstwo
i rozwiązłość. Nie było takiej zbrodni, której by nie popełniono, aby zdobyć bogactwo
czy pozycję. Pałace papieży i prałatów były widownią najdzikszego wyuzdania. Niektórzy z papieży byli winni zbrodni tak wyszukanych, że świeccy władcy zabiegali o to,
aby usunąć tych dygnitarzy Kościoła, którzy byli tak rozpasanymi bestiami, że nie dało
się tego tolerować. Przez stulecia Europa nie doświadczyła rozwoju nauki, sztuki ani
cywilizacji. Chrześcijaństwo zostało dotknięte moralnym i intelektualnym paraliżem.
Stan świata pod panowaniem Rzymu przedstawiał sobą straszne i wstrząsające wypełnienie słów proroka Ozeasza: „Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty
odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę (…), a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego
Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach”. „Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości,
ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież,
cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami” (Oz 4,6.1-2). Takie były skutki odrzucenia Słowa Bożego.

13

14
15

Kardynał Wiseman, The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord Jesus Christ in the Blessed Eucharist, Proved
From Scripture, wykład 8, akapit 26.
Ap 17,5-6 [przyp. red.].
James Aitken Wylie, The History of Protestantism, księga 1, rozdział 4.

41

Rozdział 4

WALDENSI

W

śród mroku, jaki okrył ziemię w czasie długiego okresu papieskiej supremacji, nie udało się zupełnie zagasić światła prawdy. W każdym stuleciu
istnieli świadkowie Boga — ludzie, którzy pielęgnowali wiarę w Chrystusa jako jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, uważali
Biblię za jedyne prawidło życia i święcili prawdziwy szabat. Potomność nigdy nie dowie
się, jak wiele świat im zawdzięcza. Napiętnowano ich jako heretyków i kwestionowano ich intencje; byli oczerniani, a ich pisma likwidowano, przedstawiano w fałszywym
świetle albo wypaczano ich sens. Mimo to trwali niewzruszenie; z pokolenia na pokolenie utrzymywali wiarę w czystości, zachowując ją jako święte dziedzictwo dla tych,
którzy mieli przyjść po nich.
Historia ludu Bożego w czasach ciemności, która nastała w konsekwencji panowania
Rzymu, została spisana w niebie, ale w kronikach tego świata poświęcono jej niewiele
miejsca. Nieliczne dowody na to, że tacy ludzie w ogóle istnieli, można odnaleźć jedynie
w postaci oskarżeń ich prześladowców. Polityka Rzymu polegała na usunięciu każdego śladu poglądów odmiennych od jego doktryn czy dekretów. Wszystko, co nosiło znamię herezji — bez względu na to, czy dotyczyło to ludzi, czy pism — należało zniszczyć.
Wystarczyło wyrazić wątpliwości lub zakwestionować autorytet papieskich dogmatów,
a życie tracił bogaty lub biedny, szlachetnie lub nisko urodzony. Rzym zabiegał również
o to, aby usunąć wszelkie informacje na temat jego okrucieństw wobec odszczepieńców.
Na mocy decyzji soborów ustalono, że księgi i pisma, które zawierałyby takie zapisy,
powinny zostać spalone. Niewiele istniało ksiąg, zanim wynaleziono druk, a te, które
istniały, trudno było przechowywać; dlatego praktycznie nic nie stało na przeszkodzie,
aby przywódcy Kościoła rzymskiego mogli bez trudu zrealizować swój plan.
Żaden Kościół w obrębie rzymskiej jurysdykcji nie cieszył się zbyt długo wolnością sumienia. Gdy tylko papiestwo otrzymało władzę, wyciągało ręce, by miażdżyć każdego, kto
odmówił uznania jego władzy, a Kościoły, jeden po drugim, poddawały się jego panowaniu.
W Wielkiej Brytanii pierwotne chrześcijaństwo bardzo wcześnie zapuściło swe korzenie. Z tego powodu ewangelii przyjętej przez Brytów nie skaziło rzymskie odstępstwo.
Jedynym darem, jaki otrzymały pierwsze Kościoły Brytanii od Rzymu, były prześladowania ze strony pogańskich władców, które sięgały nawet tak odległych miejsc. Wielu
chrześcijan, uciekając przed prześladowaniami w Anglii, znalazło schronienie w Szkocji; stamtąd prawda została zaniesiona do Irlandii i w każdym z tych krajów przyjęto
ją z radością.
Kiedy Sasi wtargnęli do Brytanii, zapanowało pogaństwo. Najeźdźcy nie mieli zamiaru przyjmować pouczeń od swych niewolników i chrześcijanie zostali zmuszeni
do ucieczki w góry i na mokradła. Mimo to światło, które skryło się na chwilę, płonęło
nadal. Sto lat później w Szkocji zajaśniało blaskiem, który dotarł do odległych krain.
Z Irlandii pochodzili pobożny Kolumban i jego współpracownicy, którzy zebrawszy wokół siebie rozproszonych wierzących na samotnej wyspie Iona, uczynili z niej ośrodek
pracy misyjnej. Wśród tych ewangelistów znalazł się jeden, który przestrzegał biblijne42
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go szabatu i w ten sposób prawda ta została przedstawiona innym. Na wyspie powstała
szkoła, z której misjonarze wyruszali nie tylko do Szkocji i Anglii, ale także do Niemiec,
Szwajcarii, a nawet do Włoch.
Jednak Rzym zwrócił wzrok na Brytanię i postanowił podporządkować ją swej dominacji. W szóstym stuleciu jego misjonarze podjęli się nawrócenia pogańskich Sasów.
Zostali łaskawie przyjęci przez dumnych barbarzyńców i nakłonili wiele tysięcy z nich
do przyjęcia wiary Rzymu. W miarę postępu przedsięwzięcia przywódcy papiescy i nawróceni przez nich Sasi spotykali wyznawców pierwotnego chrześcijaństwa. Różnica
między nimi była uderzająca. Ci ostatni byli ludźmi prostymi, pełnymi pokory, wiernymi Biblii w kwestii rozwoju charakteru, doktryny i manier, podczas gdy pierwszymi
kierował zabobon, cechowała ich pompatyczność i właściwa papiestwu arogancja. Wysłannicy Rzymu zażądali, aby owe zbory chrześcijańskie uznały papieską wszechwładzę.
Brytowie odpowiedzieli łagodnie, że pragną kochać wszystkich ludzi, jednakże papież
nie został upoważniony do sprawowania rządów w Kościele, zatem są w stanie okazać
mu jedynie takie poddanie, do jakiego jest zobowiązany każdy naśladowca Chrystusa.
Ponawiano próby podporządkowania ich Rzymowi, jednak ci skromni chrześcijanie,
zdumieni butą, jaką okazywali jego posłańcy, zdecydowanie powtarzali, że nie znają
innego mistrza prócz Chrystusa. Wówczas rzymski przywódca powiedział: „Skoro nie
przyjmujecie braci, którzy przynoszą wam pokój, przyjmiecie wrogów, którzy przyniosą
wam wojnę. Jeśli nie zjednoczycie się z nami, wskazując Sasom drogę życia, otrzymacie
od nich cios śmierci”16. Nie były to czcze pogróżki. Przeciw ludziom wyznającym biblijną
prawdę wykorzystywano wojnę, intrygę i podstęp, aż zbory Brytanii zostały zniszczone
albo zmuszone do poddania się władzy papieża.
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W krajach podległych jurysdykcji Rzymu przez setki lat istniały społeczności chrześcijan, które były niemal całkowicie wolne od zepsucia, jakiemu uległo papiestwo. Żyli
oni w pogańskim otoczeniu i wraz z upływem lat ulegali jego błędom, jednak nadal
uważali Biblię za jedyną zasadę wiary i stosowali się do wielu jej prawd. Chrześcijanie
ci wierzyli w niezmienność prawa Bożego i święcili szabat według czwartego przykazania. Kościoły, które podtrzymywały i praktykowały tę wiarę, istniały w środkowej
Afryce oraz pośród Ormian w Azji.
Jednak wśród tych, którzy opierali się napastliwej władzy papiestwa, pierwsze miejsce zajmowali waldensi. W tym samym kraju, w którym ustanowiło ono swój tron, najwytrwalej opierano się jego fałszerstwom i zepsuciu. Przez stulecia Kościoły Piemontu
utrzymały swą niezależność; nadszedł jednak czas, kiedy Rzym postanowił je sobie podporządkować. Po nieskutecznych walkach przeciw jego tyranii przywódcy tych Kościołów niechętnie uznali zwierzchność potęgi, której niemal cały świat zdawał się składać
hołd. Znaleźli się jednak tacy, którzy odmówili poddania się władzy papieża czy dostojników Kościoła. Byli zdecydowani, że pozostaną wierni jedynie Bogu i zachowają czystość i prostotę swojej wiary. Nastąpił podział. Ci, którzy trzymali się pierwotnej wiary,
wycofali się; niektórzy, porzucając rodzinne Alpy, zatknęli sztandar prawdy w obcych
krajach; inni oddalili się w odludne górskie doliny lub na skaliste pustkowia i tam bronili swojej wolności do oddawania czci Bogu.
Wiara, jaką przez stulecia pielęgnowali i jakiej nauczali waldensi, żywo różniła się od fałszywych doktryn, jakie krzewił Rzym. Ich zasady miały swe oparcie w pisanym Słowie
Bożym, prawdziwym fundamencie chrześcijaństwa. Jednak ci skromni wieśniacy w surowym otoczeniu, odcięci od świata, związani codziennym trudem wśród swych stad i winnic,
nie doszli sami do tej prawdy pozostającej w opozycji wobec dogmatów i herezji odstępczego Kościoła. Nie była ona dla nich niczym nowym. Odziedziczyli ją w spadku po swoich
przodkach. Walczyli o wiarę Kościoła apostołów — „wiarę, która raz na zawsze została
przekazana świętym” (Jud 3). Prawdziwym Kościołem Chrystusa, strażnikiem skarbów
prawdy, którą Bóg powierzył swojemu ludowi i którą ten miał przekazać światu, był „Kościół na pustyni”, a nie pełna pychy hierarchia osadzona na tronie wielkiej stolicy świata.
Jedną z głównych przyczyn, które doprowadziły do oddzielenia się prawdziwego Kościoła od Rzymu, była nienawiść, jaką ten ostatni wyrażał wobec biblijnego szabatu. Papiestwo
powaliło prawdę na ziemię, tak jak przepowiedziano w proroctwie17. Prawo Boże zostało
zdeptane, a ludzkie tradycje i zwyczaje wywyższone. Kościoły pozostające pod panowaniem
papiestwa dość wcześnie zostały zmuszone do uhonorowania niedzieli jako dnia świętego.
Wielu ludzi, w tym również ci, którzy należeli do prawdziwego ludu Bożego, było na skutek powszechnego błędu i zabobonu tak zdezorientowanych, że święcąc szabat, powstrzymywali się od pracy także w niedzielę. Jednak to nie wystarczało przywódcom papiestwa.
Żądali nie tylko święcenia niedzieli, ale również profanowania szabatu; w najbardziej stanowczych słowach potępiali tych, którzy ośmielali się święcić go w sposób jawny. Jedynym
sposobem, aby w spokoju przestrzegać prawa Bożego, była ucieczka spod władzy Rzymu.
Waldensi byli jednymi z pierwszych w Europie, którzy mieli dostęp do przekładu Pisma Świętego. Na setki lat przed reformacją posiadali Biblię w postaci manuskryptów
sporządzonych w ich własnym języku. Była to niesfałszowana prawda, co czyniło ich
szczególnym obiektem nienawiści i prześladowania. Głosili, że Kościół rzymski jest odstępczym Babilonem z Księgi Apokalipsy i z narażeniem życia opierali się jego zepsuciu.
Podczas gdy niektórzy, ulegając presji długotrwałych prześladowań, powoli rezygnowali
z wyróżniających ich zasad, inni nieugięcie trwali przy prawdzie. To waldensi przez wie17
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ki ciemności i odstępstwa odmawiali przyjęcia zwierzchności Rzymu, odrzucali kult obrazów, uznając go za bałwochwalstwo, i zachowywali prawdziwy szabat. Podtrzymywali
swoją wiarę pod naporem najzagorzalszej opozycji. Zabijani włóczniami Sabaudczyków
i ogniem rzymskich stosów niezachwianie stawali w obronie honoru Boga i Jego Słowa.
W wyniosłych bastionach gór, które przez wszystkie wieki były schronieniem prześladowanych i ciemiężonych, waldensi znaleźli swoje miejsce ucieczki. Tutaj światło prawdy przetrwało, płonąc w ciemnościach średniowiecza. Tutaj przez tysiąc lat świadkowie
prawdy przechowywali dawną wiarę.
Bóg sprawił swojemu ludowi świątynię pełną niezwykłej wspaniałości, odpowiednią
dla potężnych prawd, jakie im powierzył. Dla wiernych wygnańców góry były symbolem
niezmiennej sprawiedliwości Jahwe. Wskazywali swoim dzieciom łańcuchy gór wznoszące się nad nimi w nieprzemijająW wyniosłych bastionach gór, które
cym majestacie i opowiadali im
o Tym, który jest niezmienny,
przez wszystkie wieki były schronieniem
w którym nie ma cienia zdrady,
prześladowanych i ciemiężonych, waldensi
którego słowo jest trwałe jak te
znaleźli swoje miejsce ucieczki. Tutaj
odwieczne szczyty. Bóg ugrunświatło prawdy przetrwało, płonąc
tował góry i przepasał je mocą;
w ciemnościach średniowiecza. Tutaj
nikt inny jak tylko ramię Jego
Nieskończonej Mocy jest w staprzez tysiąc lat świadkowie prawdy
nie poruszyć je z posad. Podobprzechowywali dawną wiarę.
nie ustanowił swoje prawo, fundament Jego panowania w niebie i na ziemi. Ręka człowieka mogła dosięgnąć bliźnich
i zniszczyć ich życie; jednak tak jak nie jest on w stanie wyrwać gór z ich podstaw i cisnąć ich w morze, tak nie jest w stanie zmienić nawet jednego z praw Jahwe ani wymazać żadnej Jego obietnicy złożonej tym, którzy czynią Jego wolę. W swej wierności
wobec Jego prawa słudzy Boży mają trwać nieporuszeni jak góry.
Łańcuchy górskie otaczające piękne doliny stanowiły niezmienne świadectwo stwórczej mocy Boga i Jego niezawodnej, troskliwej opieki. Pielgrzymi uczyli się kochać owe
ciche symbole obecności Jahwe. Cierpliwie i bez szemrania znosili swój trudny los. Wśród
górskich pustkowi nigdy nie byli samotni. Dziękowali Bogu za to, że udzielił im schronienia przed gniewem i okrucieństwem ludzi. Cieszyli się swobodą służenia Mu. Często, gdy byli tropieni przez swych wrogów, potęga gór dawała im niezawodną ochronę.
Z wyniosłych urwisk śpiewali na chwałę Boga, a armie Rzymu nie były w stanie uciszyć
ich pieśni dziękczynienia.
Pobożność tych naśladowców Chrystusa była czysta, prosta i żarliwa. Zasady prawdy
były dla nich cenniejsze niż domy, pola, przyjaźnie, więzy krwi, a nawet ich własne życie. Gorąco pragnęli wpoić te zasady w serca młodzieży. Od najwcześniejszych lat młodzi
byli uczeni Pisma oraz świętego szacunku wobec wymagań Bożego prawa. Kopie Biblii
były nieliczne, dlatego jej cennych słów uczono się na pamięć. Wielu potrafiło powtórzyć
obszerne fragmenty zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Myśli o Bogu łączyły
się ze wzniosłą scenerią natury i prostymi błogosławieństwami codziennego życia. Małe
dzieci uczyły się z wdzięcznością spoglądać na Boga jako dawcę wszelkiej łaski i pociechy.
Rodzice, tak czule i troskliwie, jak tylko potrafili, kochali swoje dzieci miłością zbyt
mądrą, aby uczyć ich pobłażania samym sobie. Czekało je życie pełne prób i trudów,
a być może i męczeńska śmierć. Od najwcześniejszych lat uczono je znosić trudności,
okazywać posłuszeństwo, a równocześnie myśleć i działać samodzielnie. Bardzo wcześnie były uczone ponoszenia odpowiedzialności, powściągliwości w mowie oraz tego, jak
roztropne jest milczenie. Jedno nieopatrzne słowo wypowiedziane w obecności nieprzy45

jaciół mogło przynieść zgubę nie tylko temu, kto je wypowiedział, ale także setkom jego
współbraci; wrogowie prawdy jak wilki węszące za ofiarą tropili tych, którzy ośmielali
się głosić religijną wolność.
Waldensi poświęcili swą doczesną pomyślność w imię prawdy i wytrwale, w cierpliwym trudzie zdobywali codzienny chleb. Każdy skrawek ziemi w górach, jaki tylko udało
się zaorać, był uprawiany z wielką troskliwością; doliny i mniej urodzajne górskie zbocza zostały wykorzystane, aby przynosić plon. Oszczędność i surowe samozaparcie stanowiły część wykształcenia ich dzieci, ich jedynego dziedzictwa. Uczono je, że Bóg zaplanował życie jako szkołę dyscypliny, a swoje potrzeby mogą zaspokajać jedynie pracą
własnych rąk, dzięki zapobiegliwości, staraniom i wierze. Ten żmudny i nużący proces
był jednak zbawienną szkołą, jaką Bóg zapewnił dla rozwoju i kształcenia człowieka
w jego upadłym stanie, idealnie dopasowaną do jego potrzeb. Młodzi, którzy przywykli
do trudu i niedostatku, nie zaniedbywali kształcenia intelektu. Uczono ich, że wszystkie zdolności należą do Boga i dlatego powinno się je rozwijać i doskonalić, aby wykorzystać je w służbie dla Niego.
Zbory waldensów przypominały swą czystością i prostotą pierwszy Kościół z czasów
apostołów. Odrzucając zwierzchnictwo papieża i dostojników kościelnych, uważali oni
Biblię za jedyny, najwyższy i niezmienny autorytet. Ich pastorzy, w odróżnieniu od wyniosłych kapłanów Rzymu, naśladowali przykład swego Mistrza, który „przyszedł, aby
służyć, a nie po to, by jemu służono”. Karmili trzodę Bożą, prowadząc ją na zielone pastwiska i do żywych wód Jego świętego Słowa. Lud ten zbierał się z dala od pomników
ludzkiej dumy i przepychu, nie we wspaniałych kościołach czy potężnych katedrach, ale
w cieniu gór, w alpejskich dolinach, a niekiedy, w czasie zagrożenia, w jakiejś skalnej
twierdzy, aby słuchać słów prawdy głoszonych przez sługi Chrystusa. Pastorzy nie tylko
głosili ewangelię, ale także odwiedzali chorych, uczyli dzieci, napominali błądzących,
wkładali trud w rozstrzyganie sporów i zachęcali do zgody i braterskiej miłości. W czasach pokoju wspierano ich dobrowolnymi darami współbraci, jednak każdy z nich znał
jakieś rzemiosło lub wykonywał zawód, który w razie potrzeby dawał mu utrzymanie
— podobnie jak Pawłowi, który szył namioty.
Młodzież uczyła się od swoich pastorów. Poświęcano uwagę różnym dziedzinom wiedzy, ale przede wszystkim studiowano Biblię. Młodzi uczyli się na pamięć Ewangelii
Mateusza i Jana, a także wielu listów apostolskich, kopiowali Pismo Święte. Niektóre
manuskrypty obejmowały całość, inne jedynie krótkie urywki, do których ci, którzy
potrafili wykładać Pismo, dołączali proste objaśnienie tekstu. W taki sposób rozpowszechniano skarby prawdy tak długo skrywanej przez tych, którzy pragnęli wywyższyć się ponad Boga.
Dzięki cierpliwej i niestrudzonej pracy wykonywanej niekiedy w ciemnościach jaskiń,
przy świetle pochodni powstawały egzemplarze Pisma Świętego przepisywane wiersz
po wierszu, rozdział po rozdziale. W ten sposób postępowało naprzód dzieło, dzięki któremu objawiona wola Boża lśniła niczym czyste złoto. Tylko ci, którzy byli w nie zaangażowani, wiedzieli, że dzięki przeżywanym ze względu na nią doświadczeniom świeci
ona jeszcze jaśniej, czyściej i potężniej. Tych wiernych pracowników otaczali niebiańscy aniołowie.
Szatan przekonał księży i dostojników papieskich, aby pogrzebali słowo prawdy
pod zwałami błędu, herezji i zabobonu; w cudowny sposób przetrwało ono jednak w nieskażonym stanie przez wszystkie wieki ciemności. Nie nosiło piętna człowieka, ale pieczęć Bożą. Ludzie nie ustawali w wysiłkach, aby zagmatwać jasne, proste znaczenie Pisma i sprawić, by zaprzeczało samo sobie; jednak podobnie jak arka na wzburzonej głębi, tak Słowo Boże trwa mimo grożących mu zniszczeniem burz. Jak kopalnia skrywa
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pod powierzchnią ziemi bogate żyły złota i srebra, a ci, którzy pragną odkryć jej cenne
zasoby, muszą kopać głęboko, tak Pismo Święte zawiera skarby prawdy, które zostają
objawione jedynie szczeremu, pokornemu poszukiwaczowi, który nie ustaje w modlitwie.
Bóg postanowił, że Biblia będzie podręcznikiem dla całej ludzkości, zarówno dla dzieci,
dla młodych, jak i dla dojrzałych; On chce, aby była bezustannie studiowana. Dał ludziom swoje Słowo, aby objawić im samego siebie. Każda nowa prawda stanowi kolejną
odsłonę charakteru Autora. Bóg pragnie, aby poprzez studiowanie Pisma ludzie weszli
w bliższy kontakt ze swym Stwórcą i posiedli jaśniejsze zrozumienie Jego woli. To środek komunikacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
Waldensi uważali bojaźń Bożą za początek mądrości, a równocześnie nie tracili z oczu
wartości kontaktu ze światem, poznania ludzi i aktywnego życia, a także poszerzania
horyzontów myślenia i rozbudzania percepcji. Niektórych młodzieńców wysyłano ze szkół
w górach na uczelnie w miastach Francji czy Włoch, gdzie mieli szersze możliwości studiowania, refleksji i obserwacji niż w rodzinnych Alpach. W ten sposób młodzież była
narażona na pokusy, stawała się świadkiem rozpusty, stykała się z przebiegłymi posłańcami szatana, którzy nakłaniali ich do najwymyślniejszych herezji i atakowali najbardziej niebezpiecznymi zwiedzeniami. Jednak zadaniem wychowania od najwcześniejszych lat było przygotowanie ich na podobne sytuacje.
W szkołach, do których uczęszczali, mieli nie spoufalać się z innymi. Ich odzież była
przygotowana tak, aby ukryć ich największy skarb — cenne manuskrypty Pisma. Nieśli ze sobą owoce wielu miesięcy i lat trudu i gdziekolwiek mogli to zrobić, nie ściągając
na siebie podejrzeń, podrzucali je tym, których serca wydawały się otwarte na przyjęcie prawdy. Do tego zadania młodzi waldensi byli przyuczani od kolebki; rozumieli
je i wiernie wykonywali. Na uczelniach zdobywano dla prawdy nowych naśladowców,
a często jej zasady przenikały cały uniwersytet; jednak mimo usilnego dochodzenia papieskie władze nie były w stanie wyśledzić źródła tego, co nazywały „gorszącą herezją”.
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Duch Chrystusa to duch misji. Pierwszym odruchem odnowionego serca jest przyprowadzić innych do Zbawiciela. Takiego właśnie ducha posiadali waldensi. Czuli, że
Bóg oczekuje od nich czegoś więcej, niż tylko zachowania czystości prawdy wewnątrz
ich społeczności; spoczywała na nich ogromna odpowiedzialność, aby ich światło świeciło tym, którzy przebywali w ciemności; potężną mocą Słowa Bożego próbowali złamać
okowy, jakie nałożył Rzym. Kaznodzieje byli szkoleni do misji, a od każdego, kto pragnął włączyć się do służby, wymagano, aby najpierw zdobył doświadczenie jako ewangelista. Zanim którykolwiek z nich mógł objąć opieką zbór w rodzinnej okolicy, musiał
przez trzy lata służyć na jakimś polu misyjnym. Ta służba, wymagająca od samego początku poświęcenia i samozaparcia, stanowiła odpowiednie wprowadzenie do duszpasterskiego życia w niebezpiecznych czasach. Młodzi, których ordynowano do tej świętej
służby, dostrzegali, że zamiast ziemskich bogactw i chwały mają przed sobą perspektywę pełnego trudu i zagrożeń życia, a być może również męczeństwo. Misjonarze wychodzili po dwóch, podobnie jak Jezus rozsyłał swoich uczniów. Każdy młody miał przy
sobie starszego, doświadczonego towarzysza, odpowiedzialnego za jego szkolenie, którego wskazówkami się kierował i którego poleceń słuchał. Współpracując, nie zawsze
przebywali razem, lecz często spotykali się, aby się modlić i naradzać i w ten sposób
wzajemnie wzmacniać się w wierze.
Gdyby ujawnili cel swojej misji, byłaby to zarazem jej klęska; dlatego też starannie
ukrywali jej charakter. Każdy kaznodzieja parał się jakimś rzemiosłem, więc misjonarze
prowadzili swoje dzieło pod pozorem wykonywania zawodu. Zwykle wybierali kupiectwo
lub domokrążny handel. „Rozwozili jedwab, przedmioty jubilerskie i inne, które w tym
czasie trudno było nabyć poza odległymi ośrodkami handlowymi; chętnie przyjmowano ich jako kupców tam, gdzie odtrącono by ich jako misjonarzy”18. Ich serca bezustannie wznosiły się do Boga w modlitwie o to, aby udzielił im mądrości, w jaki sposób mają
przedstawić skarb cenniejszy niż złoto czy drogie kamienie. Potajemnie nieśli ze sobą
kopie całej Biblii lub jej urywków; kiedy nadarzała się okazja, zwracali uwagę swoich
klientów na te rękopisy. Często w ten sposób budzili zainteresowanie lekturą Słowa
Bożego i z radością pozostawiali jakiś jego fragment tym, którzy pragnęli go otrzymać.
Dzieło tych misjonarzy rozpoczynało się na równinach i w dolinach u podnóża ich rodzinnych gór, ale rozprzestrzeniało się o wiele dalej. Boso i w pospolitym odzieniu zakurzonym w pyle dróg jak szaty ich Mistrza przechodzili przez wielkie miasta i docierali
do odległych krain. Wszędzie rozsiewali drogocenne ziarno. Na drodze, którą przebyli,
wyrastały zbory, a krew męczenników dawała świadectwo prawdzie. Dzień ostateczny
objawi bogate żniwo dusz zebrane dzięki wysiłkom tych oddanych mężów. W przebraniu i w milczeniu Słowo Boże torowało sobie drogę przez chrześcijaństwo i spotykało
się z radosnym przyjęciem w domach i sercach ludzi.
Pismo Święte było dla waldensów nie tylko prostym zapisem relacji Boga z ludźmi
w przeszłości czy objawieniem obowiązków i zadań na dziś, ale także odsłaniało niebezpieczeństwa i wspaniałość przyszłych dni. Wierzyli oni, że koniec wszystkiego nie
jest zbyt odległy, a gdy z modlitwą i ze łzami w oczach studiowali Biblię, znajdowali się
pod coraz głębszym wpływem jej cennych słów i rosło w nich przekonanie o obowiązku
przekazania innym jej zbawiennych prawd. Na jej stronicach widzieli przedstawiony jasno
plan zbawienia, a ufając Jezusowi odnajdywali pocieszenie, nadzieję i pokój. W miarę jak
światło rozświetlało ich pojmowanie i wnosiło radość do ich serc, coraz bardziej tęsknili
za tym, aby rozprzestrzeniać jego promienie na tkwiących w mroku błędów papiestwa.
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Widzieli, że pod przewodnictwem papieża i księży tłumy na próżno usiłują osiągnąć
przebaczenie, umartwiając ciało za grzech duszy. Ludzie nauczeni ufać temu, że zbawią
ich własne dobre uczynki, bezustannie przyglądali się sobie samym; ich umysły skupiały
się na grzesznym stanie, a widząc, że narażają się na gniew Boży, trapili duszę i ciało,
jednak mimo to nie doświadczali ulgi. W ten sposób wrażliwe serca pozostawały w okowach doktryn Rzymu. Tysiącami porzucali rodziny i przyjaciół, aby spędzić życie w klasztornej celi. Na próżno próbowali osiągnąć spokój sumienia przez częste posty, okrutne
samobiczowania, nocne czuwania, wielogodzinne leżenie krzyżem na zimnych, wilgotnych kamiennych posadzkach swych posępnych siedzib, długie pielgrzymki, upokarzającą pokutę i straszliwe męczarnie. Wielu cierpiało przytłoczonych poczuciem grzechu,
ściganych lękiem przed pomstą Boga, aż ich wyczerpany organizm domagał się swoich
praw i bez jednego bodaj promienia światła czy przebłysku nadziei schodzili do grobu.
Waldensi pragnęli zanieść tym zgłodniałym chleb życia, ogłosić im orędzie pokoju
zawarte w Bożych obietnicach i wskazać Chrystusa jako jedyną nadzieję zbawienia.
Twierdzili, że doktryna głosząca, iż dobre uczynki wystarczą, aby odpokutować złamanie prawa Bożego, jest z gruntu fałszywa. Poleganie na własnych zasługach przesłania
widok na nieskończoną miłość Chrystusa. Jezus umarł, poświęcając się dla człowieka,
ponieważ upadły rodzaj ludzki nie był w stanie dokonać niczego, czym mógłby wykazać
się przed Bogiem. Zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela są fundamentem wiary chrześcijanina. Zależność człowieka od Chrystusa jest tak rzeczywista,
a jego związek z Nim musi być tak bliski, jak związek ramienia z ciałem albo gałązki
z krzewem winorośli.
Nauki papieży i duchowieństwa prowadziły ludzi do tego, aby postrzegali Boga, a nawet Chrystusa, jako surowego, posępnego i groźnego. Zbawiciela przedstawiano jako tak
bardzo pozbawionego sympatii wobec upadłego człowieka, że trzeba było odwoływać się
do wstawiennictwa księży i świętych. Ci, których umysły zostały oświecone przez Słowo
Boże, pragnęli ukazać ludziom Jezusa jako pełnego współczucia, miłującego Zbawiciela,
który z otwartymi ramionami zaprasza wszystkich, aby przyszli do Niego z brzemieniem
grzechu, ze swoim niepokojem i zmęczeniem. Pragnęli usunąć przeszkody, jakie nagromadził szatan, aby ludzie nie widzieli obietnic i nie zwracali się bezpośrednio do Boga,
by wyznać swe grzechy i otrzymać przebaczenie i pokój.
Jakże gorąco misjonarz z grona waldensów pragnął odsłonić przed dociekliwymi drogocenne prawdy ewangelii. Ostrożnie wydobywał pieczołowicie przepisane fragmenty
Pisma Świętego. Jego największą radością było przynieść nadzieję wrażliwemu i obarczonemu grzechem sercu, które dotąd postrzegało Boga jako mściciela, który tylko czeka, aby wymierzyć sprawiedliwość. Drżały mu wargi, a oczy zachodziły łzami i niejeden
raz upadał na kolana, kiedy otwierał przed swymi braćmi cenne obietnice ukazujące
jedyną nadzieję grzesznika. W ten sposób prawda przenikała do niejednego tkwiącego
w ciemności umysłu, rozpraszając chmury przygnębienia, dopóki Słońce Sprawiedliwości nie zaświeciło w sercu, niosąc w swych promieniach uzdrowienie. Często zdarzało
się, że ten sam urywek Pisma czytano wielokrotnie, bo słuchacz chciał usłyszeć go jeszcze raz, jakby pragnął upewnić się, że usłyszał wszystko, jak należy. Szczególnie często proszono o powtórzenie następujących słów: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego,
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 J 1,7). „I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny” (J 3,14-15).
Wielu wyprowadzono z błędu, który głosił Rzym. Widzieli, jak daremne jest pośrednictwo ludzi czy aniołów w sprawie grzesznika. Gdy prawdziwe światło świtało w ich umysłach, wołali z radością: „Chrystus jest moim kapłanem; Jego krew — oto moja ofiara;
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Jego ołtarz moim konfesjonałem”. Całkowicie polegali na zasługach Jezusa, powtarzając: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6). „[N]ie ma żadnego innego
imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).
Zapewnienie o miłości Zbawiciela wydawało się czymś, co przekracza pojmowanie
tych biednych serc miotanych burzą. Ulga, jakiej doświadczali, była tak ogromna, spływał na nich taki potok światła, że zdawało im się, jakby znaleźli się w niebie. Ich dłonie
spoczywały ufnie w dłoni Zbawiciela; ich stopy stanęły na Odwiecznej Skale. Zniknął
zupełnie strach przed śmiercią. Gotowi byli teraz pragnąć więzienia i stosu, gdyby mogli w ten sposób uczcić imię swego Odkupiciela.
Niekiedy Słowo Boże było w ten sposób dostarczane i odczytywane w ukryciu pojedynczym osobom, czasem małej grupce stęsknionej za światłem i prawdą. Wielokrotnie spędzano w ten sposób całe noce. Zdumienie i podziw słuchaczy bywały czasem tak
wielkie, że posłaniec łaski nierzadko był zmuszony zaprzestać czytania, dopóki słuchacze nie zdołają pojąć wieści o zbawieniu. Często padały pytania podobne do tych: „Czy
Bóg naprawdę przyjmie moją ofiarę? Czy uśmiechnie się do mnie? Czy mi wybaczy?”.
W odpowiedzi czytano im słowa: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28).
Wiara chwytała się obietnicy i słychać było radosny odzew: „Nigdy więcej długich
pielgrzymek; nigdy więcej żmudnych wędrówek do grobów świętych. Mogę przyjść do Jezusa taki, jaki jestem, grzeszny i upadły, a On nie odepchnie pokornej modlitwy. «Twoje
grzechy są ci przebaczone». Moje, nawet moje mogą zostać przebaczone!”.
Strumień świętej radości napełniał serca; wywyższano imię Jezusa, wychwalając
je z dziękczynieniem. Szczęśliwi ludzie wracali do swych domów, aby dalej rozsiewać
światło i opowiadać innym, najlepiej jak tylko potrafili, swoje nowe doświadczenie: że
oto odnaleźli prawdziwą i żywą Drogę. W słowach Pisma Świętego przejawiała się dziwna i pełna powagi moc, która przemawiała bezpośrednio do serc tych, którzy tęsknili
za prawdą. To głos Boga przekonywał słuchaczy.
Posłaniec prawdy ruszał w dalszą drogę, jednak często wspominano jego pokorę,
szczerość, żarliwość i głęboki zapał. W wielu przypadkach słuchacze nie pytali go, skąd
przyszedł czy dokąd zmierza. Byli tak oszołomieni, przede wszystkim zaskoczeni, a potem tak pełni wdzięczności i radości, że nawet nie pomyśleli, aby go o to zapytać. Kiedy naciskali, by udał się z nimi do ich domostw, odpowiadał, że musi odwiedzić jeszcze
inne owce ze stada. Pytali wtedy: „Czyżby był aniołem z nieba?”.
W wielu przypadkach już go więcej nie widziano. Kierował się ku innym krainom
albo jego życie gasło w jakimś nieznanym lochu, a być może jego kości bielały tam, gdzie
zaświadczył o prawdzie. Jednak słowa, jakie pozostawił, nie mogły zostać zniszczone.
Wykonywały swoje dzieło w ludzkich sercach. Dopiero dzień sądu objawi błogosławione rezultaty.
Misjonarze waldensów wkraczali do królestwa szatana, więc wzrastała czujność sił
ciemności. Każdy wysiłek zmierzający do rozpowszechnienia prawdy był śledzony przez
księcia zła i budził lęk wśród jego przedstawicieli. W pracy tych pokornych wędrowców
przywódcy papiestwa dostrzegali zapowiedź zagrożenia dla ich własnej sprawy. Gdyby
pozwolili, aby światło prawdy świeciło bez przeszkód, rozproszyłoby ono ciężkie chmury błędu otaczające ludzi. Skierowałoby ono ich umysły jedynie ku Bogu, co ostatecznie
położyłoby kres zwierzchnictwu Rzymu.
Już samo istnienie tych, którzy kultywowali wiarę pierwotnego Kościoła, nieodmiennie świadczyło o odstępstwie Rzymu, dlatego też wywoływało najbardziej zaciętą nienawiść i prześladowania. Fakt, że odmawiali oni wyrzeczenia się Pisma Świętego, również
był wykroczeniem, jakiego Rzym nie był w stanie tolerować. Zdecydował, że zmiecie ich
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z powierzchni ziemi. Rozpoczęły się najstraszniejsze krucjaty przeciw ludowi Bożemu
mieszkającemu w swych górskich siedzibach. Ich tropem podążyli inkwizytorzy i często
powtarzała się scena, w której niewinny Abel ginął z morderczej ręki Kaina.
Bez przerwy pustoszono ich żyzne pola, burzono miejsca ich zamieszkania i nabożeństw, aż tam, gdzie kiedyś kwitły pola i stały domy niewinnego, gospodarnego ludu,
pozostało jedynie pustkowie. Podobnie jak smak krwi podnieca drapieżną bestię, tak
wściekłość zwolenników papiestwa rozpalała się poprzez cierpienie ich ofiar. Tropiono
świadków czystej wiary w górach i ścigano ich w dolinach, gdzie kryli się pod osłoną
potężnych lasów i skalistych szczytów.

Papież Innocenty VIII panował w latach 1484-1492. W bulli z 1487 roku ogłosił krucjatę przeciwko waldensom. Dokument zwalniał od wszelkich kościelnych zobowiązań i kar, ogólnych i szczególnych, oraz obiecywał odpuszczenie wszystkich grzechów każdemu, kto zabije choćby jednego heretyka.
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Nie udawało się rzucić żadnego oskarżenia przeciw moralności prześladowanych.
Nawet ich wrogowie twierdzili, że są to ludzie spokojni, cisi i pobożni. Ich największym
przestępstwem było to, że nie czcili Boga tak, jak życzył sobie tego papież. Za tę zbrodnię spotykały ich wszelkiego rodzaju zniewagi, poniżenie i tortury, jakie tylko potrafią
wymyślić ludzie lub demony.
Gdy Rzym postanowił w końcu ostatecznie wykorzenić znienawidzoną sektę, papież
wydał bullę potępiającą ich jako heretyków i skazującą ich na śmierć. Nie byli oskarżani o nieróbstwo, nieuczciwość czy wyuzdanie; ogłoszono natomiast, że pod pozorem
pobożności i bogobojności zwodzą „owce z prawdziwej owczarni”. Dlatego papież rozkazał, aby — o ile „ta szkodliwa i ohydna sekta złośliwców nie podda się — była wytępiona jak jadowite węże”19. Czyżby wyniosłemu możnowładcy wydawało się, że już nigdy
nie usłyszy słów, które wypowiedział? Czy nie zdawał sobie sprawy z tego, że zostały
zapisane w rejestrach nieba, aby mógł skonfrontować się z nimi w dniu sądu? „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci,
mnie uczyniliście” (Mt 25,40).
Bulla ta wzywała wszystkich członków Kościoła, aby przyłączyli się do krucjaty przeciw heretykom. Ci, którzy zaangażowaliby się w to okrutne dzieło, mieli być „zwolnieni
od jakichkolwiek kar i grzywien nałożonych przez Kościół, ogólnych i szczegółowych;
wszystkich, którzy przyłączyliby się do krucjaty zwalniano od wszelkich przysiąg, jakie
kiedykolwiek złożyli; legalizowano ich prawo do każdej własności, jaką nabyliby nieuczciwie; obiecywano odpuszczenie wszelkich grzechów temu, kto zabiłby jakiegokolwiek
heretyka. Bulla unieważniała wszelkie umowy zawarte z waldensami, nakazywała,
aby odeszli od nich służący, zakazywała udzielania tym ludziom jakiejkolwiek pomocy
i upoważniała każdego do przejęcia ich własności”20. Dokument ten jasno wskazuje, jaki
duch kryje się za tymi wydarzeniami. Słychać w nim ryk smoka, a nie głos Chrystusa.
Przywódcy Kościoła nie porównywali swych charakterów z wysokim standardem Bożego prawa, ale sami ustanowili standard, który by im odpowiadał i byli gotowi przymusić wszystkich, aby dostosowali się do niego, gdyż taka była wola Rzymu. Usankcjonowano najstraszliwsze tragedie. Zepsuci i bluźnierczy kapłani i papieże wykonywali
dzieło, jakie zlecił im szatan. Miłosierdzie nie leżało w ich naturze. Ten sam duch, który
ukrzyżował Chrystusa i zabijał apostołów, ten, który pobudzał żądnego krwi Nerona
przeciw wierzącym w jego czasach, działał, aby zmieść z powierzchni ziemi wszystkich,
którzy ukochali Boga.
Przez wiele stuleci wierni Bogu znosili prześladowania z cierpliwością i wytrwałością,
które przynosiły chwałę Odkupicielowi. Pomimo organizowanych przeciwko nim krucjat
i nieludzkich rzezi, jakich doświadczali, nie przestawali wysyłać swoich misjonarzy, aby
rozsiewali drogocenną prawdę. Ścigano ich, aby zadać im śmierć; jednak ich krew dawała wzrost posianemu ziarnu, które niezmiennie przynosiło swój owoc. W ten sposób
waldensi składali świadectwo o Bogu na setki lat przed pojawieniem się Lutra. Rozproszeni w wielu krajach siali ziarno reformacji, która rozpoczęła się w czasach Wiklifa,
rozkrzewiła w czasach Lutra i ma rozwijać się aż do końca dni dzięki tym, którzy podobnie gotowi są wycierpieć wszystko dla „słowa Bożego i świadectwa Jezusa” (Ap 1,9 BT).
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J.A. Wylie, dz. cyt., księga 16, rozdział 1.
Tamże.

Rozdział 5

JAN WIKLIF

P

rzed nastaniem reformacji zdarzało się, że w tym samym czasie istniało zaledwie
kilka egzemplarzy Biblii, jednak Bóg nie mógł pozwolić, aby Jego Słowo zostało
zupełnie zniszczone. Prawdy biblijne nie mogły ciągle pozostawać w ukryciu. Był
w stanie wyzwolić słowa życia tak łatwo, jak łatwo potrafił otworzyć wrota więzienia i odryglować żelazne zasuwy, aby uwolnić swoje sługi. Duch Boży pobudzał ludzi
w różnych krajach Europy, aby szukali prawdy, jak szuka się ukrytych skarbów. Gdy
Opatrzność sprawiała, że stykali się z Pismem Świętym, z najgłębszym zainteresowaniem studiowali święte stronice. Byli gotowi przyjąć światło bez względu na koszt, jaki
przyszłoby im ponieść. Choć nie widzieli wszystkiego jasno, zostali uzdolnieni do przyjęcia wielu dawno pogrzebanych prawd. Szli naprzód jako posłańcy nieba, rozrywając
okowy błędu i zabobonu i wzywając tych, którzy tak długo pozostawali w niewoli, aby
powstali i domagali się uznania swej wolności.
Za wyjątkiem wspólnot waldensów, które posiadały Biblię we własnym języku, przez
całe stulecia Słowo Boże można było przeczytać w językach znanych jedynie wykształconym ludziom. Nadszedł jednak czas, w którym zostało przetłumaczone na języki narodowe i dotarło do rąk ludzi w różnych krajach. Minęła północ świata. Godziny ciemności
upływały i wydawało się, że w wielu miejscach pojawiają się oznaki nadchodzącego świtu.
W czternastym wieku pojawiła się w Anglii „jutrzenka reformacji”. Jan Wiklif był
zwiastunem zmiany nie tylko dla Anglii, ale dla całego chrześcijaństwa. Odważył się
wyrazić wobec Rzymu protest, którego już nigdy nie dało się stłumić i który dał początek konfliktowi, jaki miał przynieść owoc w postaci wyzwolenia jednostek, zgromadzeń
i narodów.
Wiklif odebrał staranne wykształcenie w zakresie tzw. sztuk wyzwolonych21, a bojaźń Boża była dla niego początkiem mądrości. Na uczelni znany był ze swej pobożności,
a także wybitnych talentów i rozległej wiedzy. Spragniony poznania chciał zaznajomić
się z każdą dziedziną nauki. Zgłębiał filozofię scholastyczną, prawo kościelne i cywilne, zwłaszcza to działające w jego ojczystym kraju. W jego późniejszych pracach można
było odnaleźć wpływ odebranej wcześniej nauki. Gruntowna znajomość filozofii spekulatywnej tamtych czasów dała mu możliwość wykazania jej błędów; studiowanie prawa świeckiego i kościelnego przygotowało go do podjęcia walki o wolność obywatelską
i religijną. Posługując się orężem zaczerpniętym ze Słowa Bożego, wykorzystywał intelektualny nurt panujący na uczelniach i orientował się w metodach stosowanych przez
scholastyków. Siła jego geniuszu oraz rozległość i gruntowność jego wiedzy zdobywały
mu szacunek zarówno wśród przyjaciół, jak i oponentów. Jego zwolennicy z satysfakcją
obserwowali, jak ich mistrz staje wśród najtęższych umysłów narodu, a jego wrogowie

21

Ang. liberal education, czyli tzw. sztuki wyzwolone (siedem sztuk wyzwolonych; łac. septem artes liberales, właściwie
siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) — podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza. W średniowieczu uzyskanie tytułu magistra siedmiu sztuk wyzwolonych stanowiło podstawę do dalszych
studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, medycyna, teologia [przyp. tłum.].
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zostali pozbawieni możliwości ośmieszenia dzieła reformy poprzez wykazanie ignorancji lub słabości jej orędownika.
Wiklif zaczął studiować Pismo Święte, pozostając na uczelni. W czasach gdy Biblia
istniała jedynie w językach starożytnych, uczeni mieli możliwość odnalezienia drogi
do źródła prawdy, które pozostawało zamknięte dla ludzi niewykształconych. W ten
sposób położony został fundament pod przyszłe dzieło Wiklifa jako reformatora. Uczeni badali Słowo Boże i odkrywali objawioną w nim wielką prawdę o łasce Bożej dostępnej za darmo. Znajomość tej prawdy rozpowszechniali w swoim nauczaniu i prowadzili
innych ku słowom życia.
Kiedy Wiklif zwrócił uwagę na Pismo Święte, ruszył na poszukiwania z tą samą pieczołowitością, jaka sprawiała, że osiągał wyżyny w każdej ze studiowanych dziedzin.
Do tej pory odczuwał głęboką potrzebę, której nie były w stanie zaspokoić ani studia
na uczelni, ani nauki Kościoła. To, czego wcześniej na próżno poszukiwał, odnalazł
w Słowie Bożym. Tu ujrzał objawiony plan zbawienia oraz Chrystusa przedstawionego
jako jedynego orędownika człowieka. Poświęcił się służbie dla Zbawiciela i postanowił
głosić prawdy, które odkrył.
Rozpoczynając swoje dzieło, Wiklif, podobnie jak późniejsi reformatorzy, nie wiedział,
dokąd go ono poprowadzi. Nie występował w sposób zamierzony przeciw Rzymowi. Jednak poświęcenie się prawdzie mogło doprowadzić go wyłącznie do konfliktu z fałszem. Im
wyraźniej dostrzegał błędy papiestwa, tym żarliwiej przedstawiał nauki Biblii. Widział, że
Rzym porzucił Słowo Boże dla ludzkiej tradycji; nieustraszenie oskarżał kler o pozbycie się
Pisma Świętego i żądał, aby na nowo dać Biblię ludziom i przywrócić jej autorytet w Kościele. Był zdolnym, zapalonym
nauczycielem oraz elokwentnym
mówcą, a jego codzienne życie
potwierdzało głoszone przez niego prawdy. Znajomość Pism, siła
jego rozumowania, czystość życia oraz niezłomna odwaga i prawość sprawiały, że cieszył się powszechnym szacunkiem i zaufaniem. Widząc niesprawiedliwość,
jaka panowała w Kościele rzymskim, wielu ludzi rozczarowało
się tym, w co wierzyli do tej pory,
i z nieskrywaną radością powitali oni prawdy przedstawiane
przez Wiklifa. Jednak dostojników papieskich ogarnęła wściekłość, gdy uświadomili sobie, że
reformator zdobywa większy
wpływ niż oni.
Wiklif precyzyjnie wykrywał
błędy i bez lęku godził w liczne
nadużycia aprobowane przez
Rzym. Gdy był kapelanem króW XIV wieku Jan Wiklif, zwany jutrzenką reformacji, współpracując z lollardami, stał się zwia- la, zdecydowanie sprzeciwił się
stunem reformy nie tylko w Anglii, ale w całym katolickim chrześcijaństwie. To on jako pierw- płaceniu daniny, jakiej papież żąszy dokonał przekładu Biblii na język angielski.
dał od angielskiego monarchy,
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a także wykazał, że papieskie pretensje do zwierzchnictwa nad świeckimi władcami są
sprzeczne zarówno z rozsądkiem, jak i z objawieniem. Żądania papieża wywołały wielkie
oburzenie, a nauki Wiklifa wywarły wpływ na największe umysły Anglii. Król i szlachta zjednoczyli się w oporze wobec roszczeń papieża do sprawowania władzy świeckiej
i odmówili płacenia daniny. W taki sposób wymierzono skuteczny cios w papieską supremację w Anglii.
Kolejnym złem, z jakim reformator podjął długą i zdecydowaną walkę, była instytucja
zakonów żebraczych. Roiło się od nich w Anglii, a dla wielkości i pomyślności narodu
były niczym zaraza. Ich wpływ dawało się odczuć wszędzie: w gospodarce, szkolnictwie
i obyczajach. Życie mnichów oparte na bezczynności i żebraninie nie tylko wyczerpywało zasoby społeczeństwa, ale także uczyło pogardy wobec uczciwej pracy. Młodzież ulegała demoralizacji i zepsuciu. Wpływ mnichów sprawiał, że wielu młodych wstępowało
do klasztoru i oddawało się takiemu życiu, a działo się to nie tylko bez przyzwolenia rodziców, ale nawet bez ich zgody czy wręcz wbrew ich postanowieniom. Jeden z pierwszych ojców Kościoła, stawiając powołanie do życia zakonnego ponad synowskie zobowiązania miłości i opieki wobec rodziców, orzekł: „Choćby twój ojciec legł przed twoim
progiem, szlochając i lamentując, a twoja matka wskazywałaby łono, które cię nosiło,
i piersi, którymi cię wykarmiła, bacz, byś je raczej podeptał, spiesząc wprost do Chrystusa”. Z powodu tego „potwornego bestialstwa”, jak je w późniejszym czasie określił
Luter, „pachnącego raczej wilkiem i tyranem niż chrześcijaninem i człowiekiem”, serca dzieci zamykały się przed ich własnymi rodzicami22. Duchowieństwo doprowadziło
do tego, co niegdyś zrobili faryzeusze — unieważnili przykazanie Boże przez własną
tradycję. W ten sposób pustoszały domostwa, a rodzice tracili synów i córki.
Fałszywym wyobrażeniem klasztornego życia zwodzono także studentów uniwersytetów, nakłaniając ich, aby wstąpili do zakonu. Później wielu żałowało tego kroku, widząc, jak zmarnowali sobie życie i jakim smutkiem napełnili serca rodziców; gdy jednak utknęli w pułapce, odzyskanie wolności okazywało się niemożliwe. Wielu rodziców,
obawiając się wpływu mnichów, odmawiało posłania synów na studia. Na wielkich uniwersytetach odnotowano spadek liczby studentów. Szkoły pustoszały, a ignorancja zataczała coraz szersze kręgi.
Papież udzielił mnichom prawa wysłuchiwania spowiedzi i rozgrzeszania. Stało się
to źródłem wielkiego zła. Skupieni na pomnażaniu zysków zakonnicy byli tak chętni,
aby udzielać absolucji, że garnęli się do nich wszelkiego rodzaju kryminaliści, a w rezultacie rozmnożyły się najgorsze przestępstwa. Chorych i potrzebujących pozostawiano na łasce losu, podczas gdy dary mogące zaspokoić ich potrzeby dostawały się w ręce
mnichów, którzy pogróżkami wymuszali datki od ludzi, oskarżając o brak pobożności
tych, którzy odmówiliby darów klasztorom. Pomimo udawanego ubóstwa mnichów majątek zakonów stale się powiększał, a wspaniałe budynki i uginające się stoły pozostawały w kontraście do stale pogłębiającego się ubóstwa narodu. Spędzając czas w przepychu i zbytkach, rozsyłali w swym imieniu nieświadomych ludzi, którzy byli w stanie
opowiadać jedynie zdumiewające historie, legendy i krotochwile, aby zabawić lud i uczynić go jeszcze bardziej podatnym na oszustwa mnichów. Zakonnicy podtrzymywali swój
wpływ na przesądne tłumy, każąc im wierzyć, że cały obowiązek religijny ogranicza się
do uznawania zwierzchności papieża, adoracji świętych i dawania darów mnichom, co
wystarczy, aby zapewnić sobie miejsce w niebie.
Na próżno ludzie pobożni i światli próbowali wprowadzić reformę wewnątrz wspólnot
zakonnych. Wiklif, obdarzony większą wnikliwością, uderzył w sam korzeń zła, oznaj22
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miając, że fałszywy jest cały system i wymaga obalenia. Wzbudziło to dyskusję i dociekania. Gdy mnisi przemierzali kraj, handlując papieskimi odpustami, wielu ludzi zaczęło wątpić w to, że kupienie przebaczenia jest możliwe, i pytało, czy nie należałoby
raczej szukać go u Boga zamiast u biskupa Rzymu. Wielu było zaniepokojonych drapieżnością mnichów, których zachłanność wydawała się być nienasycona. „Mnisi i kapłani
Rzymu” — stwierdzono — „pożerają nas jak rak. Bóg musi nas z tego wyzwolić, albo
zginie naród”23. By ukryć chciwość, żebrzący mnisi głosili, że idą za przykładem Zbawiciela — twierdzili bowiem, że lud wspierał jałmużną Jezusa i Jego uczniów. Wyrządziło to jednak szkodę ich sprawie, ponieważ wielu ludzi zwróciło się do Biblii, z której
samodzielnie chcieli dowiedzieć się prawdy — a był to efekt, jakiego najmniej pragnął
Rzym. Umysły podążyły do Źródła prawdy, którą Kościół celowo ukrywał.
Wiklif zaczął pisać i publikować traktaty przeciw mnichom, starając się nie tyle wdawać z nimi w dysputę, co skierować umysły ludzi do nauk Biblii i do jej Autora. Głosił,
że papież nie posiada większej mocy w kwestii odpuszczania grzechów czy nakładania
ekskomuniki niż zwykły ksiądz, oraz że żaden człowiek nie może zostać usunięty z Kościoła, jeśli nie ściągnął na siebie potępienia ze strony samego Boga. Równie skutecznie
podjął się obalenia owego monstrualnego tworu, jakim było duchowe i doczesne dominium wzniesione przez papiestwo, trzymające w niewoli dusze i ciała milionów.
Wiklif został ponownie wezwany, aby bronić praw korony angielskiej wobec zamiarów Rzymu. Wyznaczony na królewskiego ambasadora spędził dwa lata w Niderlandach
na obradach, w których brali udział pełnomocnicy papieża. Tutaj spotkał się z duchowieństwem z Francji, Włoch i Hiszpanii, miał okazję zobaczyć, co dzieje się za kulisami, a także zdobyć wiedzę na tematy, które w Anglii pozostawały dla niego tajemnicą.
Dowiedział się wielu rzeczy, które stały się przyczynkiem do jego późniejszych prac.
W reprezentantach papieskiego dworu dostrzegał prawdziwy charakter i zamiary kościelnej hierarchii. Wrócił do Anglii, aby powtórzyć swoje wcześniejsze nauki jeszcze
bardziej otwarcie i z większą żarliwością, oznajmiając, że bogami Rzymu są zawiść,
duma i zwiedzenie.
W jednym z traktatów napisał o papieżu i jego poborcach: „Wyprowadzają z naszego
kraju środki utrzymania najuboższych, a corocznie wydają wiele tysięcy pieniędzy królewskich na sakramenty i sprawy duchowe, co jest przeklętą herezją symonii i sprawia,
że całe chrześcijaństwo się na nią zgadza i ją podtrzymuje. Zaiste, choćby nawet nasze
królestwo było w posiadaniu wielkiej góry złota, po którą nigdy nie sięgnął żaden inny
człowiek jak tylko kwestarz owego butnego, miłującego świat kapłana, to z czasem stopniałaby i ta góra, ponieważ zabiera on z naszej ziemi każdy grosz, a przysyła w zamian
jedynie Boże przekleństwo, jakie ściąga jego symonia”24.
Wkrótce po powrocie Wiklifa do Anglii król przyznał mu probostwo w Lutterworth.
Dowodziło to, iż monarcha przynajmniej nie wyraża dezaprobaty wobec jego wystąpień. Odczuwalny wpływ Wiklifa kształtował działania dworu, a także wiarę narodu.
Wkrótce spadły na niego gromy ze strony Rzymu. Do Anglii wysłano trzy bulle —
skierowane do uniwersytetu, do prałatów i na ręce króla; wszystkie trzy nakazywały
zastosowanie natychmiastowych i skutecznych środków w celu uciszenia owego nauczyciela herezji25. Jeszcze przed nadejściem bulli biskupi w swej gorliwości wezwali Wiklifa
na przesłuchanie. Jednak w drodze do trybunału towarzyszyło mu dwóch najbardziej
wpływowych książąt w królestwie; natomiast lud, otoczywszy budynek i usiłując wedrzeć się do środka, tak wystraszył sędziów, że rozprawę odłożono na jakiś czas, a sam
23
24
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Wiklif mógł spokojnie odejść. Niedługo później zmarł Edward III, którego u schyłku
jego życia prałaci usiłowali zwrócić przeciwko reformatorowi, a regencję w królestwie
objął wcześniejszy protektor Wiklifa.
Pojawienie się papieskich bulli nałożyło na całą Anglię nieodwołalny nakaz ujęcia
i uwięzienia heretyka. Droga ta prowadziła wprost na stos. Wydawało się, że z całą pewnością Wiklif wkrótce stanie się ofiarą mściwości Rzymu. Jednak Ten, który zapewnił
niegdyś patriarchę: „Nie bój się (…) Jam twoją tarczą” (Rdz 15,1), znów podniósł ramię,
aby chronić swego sługę. Nadeszła śmierć, ale nie dla reformatora, tylko dla tego, który
zlecił, aby go zniszczono. Zmarł Grzegorz IX, a duchowni zgromadzeni, by przeprowadzić proces Wiklifa, rozeszli się.
Opatrzność Boża stale czuwała nad biegiem zdarzeń, aby dać możliwość rozwoju reformacji. Po śmierci Grzegorza wybrano dwóch zwalczających się papieży. Teraz posłuchu żądały dwie ścierające się siły i obie podkreślały własną nieomylność. Każda z nich
wzywała wiernych, aby towarzyszyli jej w walce przeciwko tej drugiej, i domagała się
spełnienia swych żądań, ciskając na swych przeciwników straszliwe anatemy, zaś zwolennikom obiecując nagrody w niebie. Taki rozwój zdarzeń znacznie osłabił siłę papiestwa. Rywalizujące ze sobą stronnictwa posiadały wszystko, co było im potrzebne, aby
atakować przeciwnika, przez jakiś czas zostawiono więc Wiklifa w spokoju. Obaj papieże
obrzucali się wzajemnie klątwami i oskarżeniami, a na poparcie ich sprzecznych żądań
przelewano krew strumieniami. Kościół tonął w zbrodniach i oszczerstwach. W tym
czasie w zaciszu swojego probostwa w Lutterworth reformator pilnie pracował nad tym,
aby zamiast na walczących papieżach skupiać uwagę ludzi na Jezusie, Księciu Pokoju.
Schizma, która pociągnęła za sobą konflikt i rozkład moralny, przygotowała drogę
reformacji, ukazując ludziom, czym w istocie jest papiestwo. W traktacie O schizmie
papieży Wiklif wzywał, aby rozważyć, czy obaj ci kapłani nie mówią prawdy, określając
się nawzajem mianem antychrysta. „Bóg nie mógł dłużej ścierpieć, by diabeł panował
w jednym tylko takim kapłanie, ale (…) rozdzielił go na dwóch, aby mężowie ci mogli,
w imię Chrystusa, łatwiej pokonać ich obu” — pisał 26.
Wiklif głosił ewangelię ubogim, podobnie jak czynił to jego Mistrz. Nie satysfakcjonował go jednak fakt, że światło dociera jedynie do ich skromnych domostw w jego własnej parafii, zdecydował więc, że powinno zostać zaniesione do każdego zakątka Anglii.
Aby tego dokonać, zorganizował grupę kaznodziejów, prostych, poświęconych ludzi, którzy kochali prawdę i niczego nie pragnęli bardziej, jak tylko tego, aby się rozprzestrzeniała. Udali się we wszystkie strony, nauczając na rynkach, na ulicach wielkich miast
i na wiejskich drogach. Wyszukiwali sędziwych, chorych i ubogich i przedstawiali im
radosne poselstwo Bożej łaski.
Jako profesor teologii w Oksfordzie Wiklif głosił Słowo Boże w murach uniwersytetu. Tak wiernie przedstawiał prawdę swoim studentom, że otrzymał tytuł „doktora
ewangelii”. Jednak największym dziełem jego życia miał być przekład Pisma Świętego
na język angielski. W pracy O prawdzie i znaczeniu Pisma wyraził swój zamiar przetłumaczenia Biblii, aby każdy w Anglii mógł przeczytać cudowne dzieło Boże w języku,
który zna od urodzenia.
Jednak nagle jego praca się zatrzymała. Choć nie miał jeszcze sześćdziesięciu lat,
nieprzerwany trud, studia i napaści wrogów nadwyrężyły jego siły i sprawiły, że przedwcześnie się postarzał. Zaatakowała go niebezpieczna choroba. Wieść o tym wywołała
wśród zakonników wielką radość. Pomyśleli, że teraz będzie boleśnie pokutował za zło,
jakie wyrządził Kościołowi, i pośpieszyli do jego izby, żeby wysłuchać jego spowiedzi.
26
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Przy łóżku tego, który ich zdaniem stał
nad grobem, pojawili się przedstawiciele czterech reguł zakonnych wraz z czterema urzędnikami świeckimi. „Śmierć
stoi u twoich drzwi” — powiedzieli —
„pokutuj za swe winy i odwołaj w naszej
obecności wszystko, co wyrzekłeś na naszą szkodę”. Reformator wysłuchał ich
w milczeniu; potem poprosił swego sługę,
aby pomógł mu dźwignąć się na łóżku,
i uważnie przyglądając się czekającym
na to, że będzie się kajał, powiedział pewnym i głębokim głosem, który tak często
przyprawiał ich o drżenie: „Nie umrę, ale
będę żył i znowu będę ogłaszać grzechy
zakonników”27. Zdumieni i speszeni mnisi w pośpiechu opuścili pokój.
Słowa Wiklifa spełniły się. Żył, aby
oddać do rąk swych rodaków najpotężniejszą broń przeciw Rzymowi — Biblię,
narzędzie, które niebo wyznaczyło, aby
wyzwalać ludzi, nieść im światło i głosić
ewangelię. Dzieło to napotykało na swej
drodze wiele przeszkód. Wiklif borykał
się z chorobą; wiedział, że na pracę zostało mu zaledwie kilka lat. Był świadom,
z jaką spotka się opozycją, jednak pokrzepiony obietnicami Bożego Słowa podążał Biblia Wiklifa. Celem życia Jana Wiklifa stało się oddanie w ręce jego rodaków
naprzód, nie tracąc odwagi. W pełni sił najpotężniejszej broni przeciwko Rzymowi — Pisma Świętego, niebiańskiego
intelektu, bogaty w doświadczenie, został oręża służącego wyzwoleniu, oświeceniu i ewangelizacji ludu.
przygotowany przez Boga i był też przez
Niego strzeżony, aby mógł wykonać największe ze swych dzieł. Gdy chrześcijaństwem
targały niepokoje, reformator w swym probostwie w Lutterworth, nie zważając na szalejącą na zewnątrz burzę, poświęcał się wyznaczonemu dla niego zadaniu.
Dzieło zostało ukończone — powstał pierwszy angielski przekład Biblii. Słowo Boże
otworzyło się przed Anglią. Reformator nie bał się już teraz ani więzienia, ani stosu.
Oddał w ręce angielskiego narodu światło, które nigdy nie gaśnie. Dając swoim rodakom Biblię, zrobił więcej, by opadły kajdany niewiedzy i występku, by wyzwolić i podźwignąć swój kraj, niż kiedykolwiek osiągnięto dzięki najświetniejszym zwycięstwom
na polach bitewnych.
Nadal jeszcze nie znano sztuki drukarskiej, więc powielano Biblię jedynie dzięki powolnej i żmudnej pracy. Chęć posiadania księgi była tak ogromna, że wielu ochotniczo
angażowało się w dzieło jej przepisywania, jednak kopiści z trudem nadążali za popytem. Niektórzy spośród bogatszych zamawiających pragnęli mieć całą Biblię. Inni kupowali tylko część. W wielu przypadkach kilka rodzin wspólnie kupowało jedną kopię.
W ten sposób Biblia Wiklifa szybko odnalazła drogę pod strzechy.
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Apel do rozsądku sprawił, że ludzie ocknęli się ze swego biernego posłuszeństwa wobec dogmatów papiestwa. Wiklif nauczał doktryn charakterystycznych dla protestantyzmu — zbawienia przez wiarę w Chrystusa oraz tego, że jedyny autorytet stanowi Pismo
Święte. Kaznodzieje, których rozesłał, rozpowszechniali Biblię, a także pisma reformatora z takim powodzeniem, że nową naukę przyjęła niemal połowa mieszkańców Anglii.
Ukazanie się Pisma Świętego wprawiło władze Kościoła w konsternację. Teraz musiały one stawić czoła sile potężniejszej niż Wiklif — mocy, wobec której ich oręż na niewiele mógłby się przydać. W tym czasie nie istniało w Anglii prawo zakazujące posiadania Biblii, ponieważ nigdy dotąd nie ukazała się ona w języku ludu. Ustanowiono takie
prawa później i rygorystycznie ich przestrzegano. Tymczasem bez względu na usiłowania duchowieństwa nastał czas, aby Słowo Boże mogło się rozprzestrzeniać.
Dostojnicy Kościoła znów podjęli próbę uciszenia głosu reformatora. Udało im się
wezwać go na przesłuchanie przed trzy trybunały, lecz nie przyniosło im to żadnej korzyści. Najpierw synod biskupów określił jego pisma mianem herezji, a sprawiwszy, że
po ich stronie stanął młody król Ryszard II, duchowni otrzymali jego zapewnienie, że
każdy, kto wyznaje zakazane doktryny, zostanie wtrącony do więzienia.
Wiklif odwołał się od synodu do parlamentu. Bez lęku postawił hierarchów w stan
oskarżenia przed zgromadzeniem narodowym i zażądał reformy w kwestii ogromnych nadużyć aprobowanych przez Kościół. W przekonujący sposób nakreślił chciwość
i zepsucie stolicy papiestwa. Wśród jego wrogów zapanowało zamieszanie. Przyjaciele
i stronnicy Wiklifa zostali zmuszeni do wycofania się, więc oczekiwano, że postarzały
reformator, osamotniony i pozbawiony wsparcia, ugnie się przed autorytetem korony
i infuły. Jednak to zwolennicy papiestwa ponieśli porażkę. Parlament, porwany poruszającym wystąpieniem Wiklifa, uchylił edykt o prześladowaniach i reformator znów
znalazł się na wolności.
Gdy po raz trzeci wezwano go na przesłuchanie, stanął przed najwyższym trybunałem kościelnym królestwa. Tu nie przewidywano prawa łaski dla herezji. Tu ostatecznie mógł zatriumfować Rzym i dzieło reformatora mogło zostać zatrzymane. Tak sądzili
zwolennicy papiestwa. Gdyby udało im się osiągnąć cel, Wiklif zostałby zmuszony do odwołania swoich doktryn albo wyszedłby z sądu drogą, która prowadziła jedynie na stos.
Ale Wiklif się nie wycofał; nie zamierzał udawać. Odważnie bronił swoich nauk
i sprzeciwiał się oskarżeniom swych prześladowców. Zapominając o sobie, swej pozycji
i całej sytuacji, zawezwał słuchaczy przed Boży trybunał, aby położyli swoje sofizmaty
i oszustwa na szalach wiecznej prawdy. W sali dało się odczuć działanie Ducha Świętego. Bóg wpłynął na słuchaczy. Wydawało się, że nie są w stanie ruszyć się z miejsc.
Słowa reformatora godziły w ich serca niczym strzały z Bożego kołczanu. Postawiony
mu zarzut herezji skierował z mocą przeciwko nim. Domagał się wyjaśnienia, dlaczego
mają czelność rozpowszechniać własne błędy. Dlaczego z chęci zysku kupczą łaską Boga?
„Jak się wam zdaje” — powiedział na koniec — „z kim walczycie? Ze starcem stojącym nad grobem? Nie! Walczycie z Prawdą — z Prawdą, która jest potężniejsza od was
i która was pokona”28. Powiedziawszy to, opuścił zgromadzenie, a żaden z przeciwników
nie próbował go powstrzymać.
Dzieło Wiklifa dobiegało końca. Sztandar prawdy, który niósł tak długo, miał wkrótce
wypaść z jego rąk, jednak jeszcze raz miał złożyć świadectwo na rzecz ewangelii. Prawda miała zostać ogłoszona z najpotężniejszej warowni królestwa błędu. Wiklif został
wezwany na przesłuchanie przed papieski trybunał w Rzymie, który tak często przelewał krew świętych. Był świadom grożącego mu niebezpieczeństwa, a mimo to stawiłby
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J.A. Wylie, dz. cyt., księga 2, rozdział 13.

59

się na wezwanie, gdyby nie przeszkodził mu w tym atak paraliżu, który udaremnił podróż. Chociaż jednak jego głos nie zabrzmiał w Rzymie, mógł wypowiedzieć się w formie pisemnej i postanowił, że tak właśnie zrobi. Ze swego probostwa reformator napisał
do papieża list, który — choć w tonie pełnym szacunku oraz w chrześcijańskim duchu
— był ostrą naganą wobec przepychu i wyniosłości stolicy papiestwa.
„Zaprawdę, raduję się” — napisał — „że mogę przed każdym wyjawić i ogłosić wiarę, jaką żywię, a zwłaszcza przed biskupem Rzymu, zważywszy, że jak mniemam, jest
rozsądny i uczciwy i potwierdzi tę wiarę lub mnie poprawi, jeśli okaże się ona błędna”.
„Po pierwsze zakładam, że ewangelia Chrystusowa jest istotą prawa Bożego. (…) ogłaszam i tego się trzymam, że biskup Rzymu, ponieważ jest zastępcą Chrystusa na tej
ziemi, winien bardziej niż wszyscy inni być zobowiązany wobec tego prawa ewangelii.
Ponieważ wielkość wśród uczniów Chrystusa nie wyrażała się rangą czy zaszczytami
w tym świecie, ale wiernym i dokładnym naśladowaniem Chrystusa w życiu i obyczajach (…) On sam w czasie swego pielgrzymowania po tej ziemi był najuboższym z ludzi, całkowicie poddanym, który wyrzekał się wszelkiej ziemskiej władzy i zaszczytu”.
„Żaden wierzący nie powinien naśladować ani samego papieża, ani żadnego ze świętych mężów, jeżeli ów nie naśladowałby Pana Jezusa Chrystusa; ponieważ Piotr i synowie Zebedeusza, pragnąc ziemskich zaszczytów, nie poszli za przykładem Chrystusa,
zgrzeszyli, nie powinno się ich naśladować w ich błędach”.
„Papież powinien oddać władzy świeckiej całe doczesne panowanie i rządy, a co za tym
idzie skutecznie zachęcić i napomnieć całe duchowieństwo; tak bowiem czynił Chrystus,
szczególnie przez swych apostołów. Z tej przyczyny, jeśli zbłądziłem w którejś z powyższych spraw, poddam się karaniu, nawet karze śmierci, jeśli taka będzie konieczność;
a jeśli byłbym w stanie pracować w zgodzie z moją wolą czy pragnieniem, stawiłbym się
osobiście przed biskupem Rzymu; jednakże wbrew temu Pan nawiedził mnie w inny
sposób i pouczył, żebym był posłuszny raczej Bogu niż ludziom”.
Na zakończenie napisał: „Módlmy się do naszego Boga, aby tak pobudził naszego
papieża Urbana VI, by wraz ze swym duchowieństwem poszedł śladami Pana Jezusa
Chrystusa w życiu i obyczajach; i aby skutecznie nauczali ludzi, a ci również mogli wiernie iść za ich przykładem”29.
W ten sposób Wiklif przedstawił papieżowi i jego kardynałom łagodność i pokorę
Chrystusa, odsłaniając nie tylko przed nimi samymi, ale i przed całym chrześcijaństwem
kontrast pomiędzy nimi a Mistrzem, którego — jak twierdzili — naśladują.
Wiklif był przekonany, że ceną za wierność będzie jego własne życie. Król, papież i biskupi zjednoczyli się, aby przypieczętować jego zniszczenie i wydawało się pewne, że potrzeba jedynie kilku miesięcy, by zaprowadzić go na stos. Jednak jego odwaga była niewzruszona. „Czemu mówicie, że pragniecie zdobyć koronę męczeństwa gdzieś daleko?”
— powiedział. — „Głoście ewangelię wyniosłym prałatom, a męczeństwo was nie minie.
Cóż! Mam żyć i milczeć? (…) Przenigdy! Niechaj spadnie cios, czekam, aż nadejdzie”30.
Jednak Opatrzność bezustannie ochraniała Bożego sługę. Ten, który przez całe życie dzielnie stawał w obronie prawdy, codziennie narażając się w jej sprawie, nie miał
paść ofiarą nienawiści swoich przeciwników. Nigdy nie chciał występować we własnej
obronie, ale Pan był jego obrońcą; a teraz, kiedy jego wrogowie byli pewni swej zdobyczy, Boża dłoń usunęła go z ich zasięgu. Gdy miał udzielać komunii w swoim kościele
w Lutterworth, upadł dotknięty paraliżem i niedługo potem zakończył życie.
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Bóg wyznaczył Wiklifowi zadanie. Włożył w jego usta słowo prawdy i strzegł go, aby
to słowo mogło dotrzeć do ludzi. Jego życie było chronione, a praca, którą rozpoczął,
była kontynuowana, dopóki nie zostały położone podwaliny wielkiego dzieła reformacji.
Wyszedł z mroku średniowiecza. Nie było nikogo, kto idąc przed nim, nadałby kształt
jego systemowi reformy. Pojawił się niczym Jan Chrzciciel, aby wypełnić szczególną
misję, był zwiastunem nowej ery. Mimo to zasady prawdy, jaką prezentował, stanowiły
jedność i pełnię, poza którą nie wykroczyli reformatorzy, którzy przyszli po nim, i jakiej nie osiągnięto nawet sto lat później. Fundament był tak mocny i stabilny, zręby tak
silnie osadzone i równe, że ci, którzy przybyli później, nie musieli ich przebudowywać.
Wielki ruch zapoczątkowany przez Wiklifa, ruch, który miał wyzwolić sumienie i intelekt, a także uwolnić narody tak długo przykute do triumfalnego rydwanu Rzymu,
miał swój początek w Biblii. Tu biło źródło strumienia błogosławieństw, który jak woda
życia popłynął przez wieki, począwszy od czternastego stulecia. Wiklif przyjmował
Pismo Święte, wierząc mu bez zastrzeżeń jako natchnionemu objawieniu Bożej woli,
przyjmując je jako wystarczające prawidło wiary i życia. Był nauczony uważać Kościół
rzymski za Boży nieomylny autorytet i z bezwzględnym szacunkiem akceptować nauki
i zwyczaje ustalone od tysiąca lat; odwrócił się jednak od tego wszystkiego, aby słuchać
świętego Słowa Bożego. To był wzór, do którego poznania usilnie namawiał ludzi. Głosił, że jedynym autorytetem jest głos Boga przemawiający przez Jego Słowo, a nie głos
Kościoła przemawiający ustami papieża. Uczył nie tylko tego, że Biblia jest doskonałym
objawieniem Bożej woli, ale że jedynie Duch Święty jest w stanie ją tłumaczyć i że studiując jej wskazania, każdy człowiek ma dowiedzieć się, jaka jest jego rola. W ten sposób
kierował umysły ludzi od osoby papieża i od Kościoła ku Słowu Bożemu.
Był jednym z największych reformatorów. Szerokie horyzonty myślenia, bystrość
umysłu, stanowczość w popieraniu prawdy i odwaga, z jaką występował w jej obronie,
stawiały go w jednym szeregu z nielicznymi, którzy przyszli po nim. Pierwszego z reformatorów cechowała czystość życia, niestrudzona sumienność przy studiowaniu i pracy,
niezłomna prawość i miłość chrześcijańska — pomimo panującego w jego czasach intelektualnego mroku i moralnego upadku.
Charakter Wiklifa stanowi świadectwo tego, jaką moc przekształcania i kształtowania ma Pismo Święte. To Biblia sprawiła, że stał się tym, kim był. Dążenie do zrozumienia wielkich prawd objawionych przez Boga przydaje świeżości i energii wszystkim
posiadanym zdolnościom. Poszerza horyzonty, uwrażliwia postrzeganie i przyczynia
się do dojrzałości osądu. Studiowanie Biblii uszlachetnia każdą myśl, uczucie i dążenie
jak żadne inne studium. Daje stałość w dążeniach, cierpliwość, odwagę i hart ducha;
uszlachetnia charakter i uświęca duszę. Studiowanie Pisma z powagą i szacunkiem,
pozwalające na kontakt umysłu studenta z umysłem Nieskończonego, dałoby światu
ludzi o intelekcie silniejszym i bardziej aktywnym, kierujących się szlachetniejszymi
zasadami, niż można by to osiągnąć dzięki najskuteczniejszym ćwiczeniom jakiejkolwiek szkoły filozoficznej. „Początek słów twoich” — mówi psalmista — „oświeca i daje
rozum” (Ps 119,130).
Nauki, które przekazywał Wiklif, były przez jakiś czas rozpowszechniane; jego naśladowcy, znani jako wiklifici i lollardowie, przemierzali nie tylko Anglię, ale rozproszyli
się po innych krajach, niosąc światło ewangelii. Teraz, gdy zabrakło ich przywódcy, kaznodzieje działali z jeszcze większą gorliwością niż dotychczas, a tłumy gromadziły się,
aby słuchać ich nauk. Wśród nawróconych byli niektórzy arystokraci, a nawet żona króla. W wielu miejscach reforma znajdowała odbicie w sposobie zachowania ludzi, a z kościołów usunięto bałwochwalcze symbole katolicyzmu. Jednak wkrótce rozpętała się
bezlitosna burza prześladowań wobec tych, którzy ośmielili się uznać Biblię za swojego
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przewodnika. Monarchowie angielscy, pragnąc wzmocnić swą władzę poprzez zapewnienie sobie wsparcia ze strony Rzymu, nie wahali się poświęcić reformatorów. Po raz
pierwszy w historii Anglii uczniów ewangelii skazano na śmierć na stosie. Męczeństwo
szło w ślad za męczeństwem. Wyjęci spod prawa i torturowani obrońcy prawdy mogli
skarżyć się jedynie przed Panem Zastępów. Ścigani jako wrogowie Kościoła i zdrajcy
królestwa, nadal potajemnie głosili ewangelię, znajdując najlepsze dostępne im schronienie w skromnych domostwach biedaków, a częstokroć ukrywając się w jaskiniach
i skalnych rozpadlinach.
Mimo szalejących prześladowań cichy, cierpliwy, pełen poświęcenia i żarliwości protest przeciw powszechnemu skażeniu wiary trwał przez stulecia i wreszcie doszedł
do głosu. Chrześcijanie tamtych czasów posiadali jedynie częściową znajomość prawdy, ale nauczyli się kochać Słowo Boże, okazywać mu posłuszeństwo i cierpliwie znosić
ze względu na nie wszelkie cierpienia. Wielu poświęciło swe ziemskie dobra dla sprawy
Chrystusa, podobnie jak uczniowie w czasach apostolskich. Ci, którym wolno było mieszkać we własnych domach, z radością przyjmowali skazanych na banicję braci, a kiedy
ich także wygnano, z pogodą ducha przyjmowali swój los. Prawdą jest, że tysiące przerażone wściekłością swych prześladowców kupowały sobie wolność, poświęcając swoją
wiarę, opuszczając więzienia w pokutnych strojach i publicznie wyrzekając się swych
przekonań. Niemało jednak było wśród nich szlachetnie urodzonych, a także pochodzących z nizin społecznych, którzy składali świadectwo prawdzie w więziennych celach,
w wieżach lollardów, poddawani torturom i na stosach, radując się, że zostali uznani
za godnych poznania tego, czym jest „udział w Jego cierpieniach”31.
Zwolennicy papiestwa nie byli w stanie zrealizować swych zamiarów wobec Wiklifa
za jego życia, a ich żądza zemsty nie została zaspokojona, gdy jego ciało spokojnie spoczęło w grobie. Na mocy dekretu soboru w Konstancji ponad czterdzieści lat po jego śmierci
wykopano jego kości, spalono je publicznie, a popioły wrzucono do płynącego nieopodal
strumienia. „Ten strumień” — jak napisał w przeszłości pewien autor — „poniósł jego
prochy do Avon, z nurtem Avon do Severn, wraz Severn do kanałów okalających wyspę,
a stamtąd na ocean. W ten sposób prochy Wiklifa stały się symbolem jego nauki, która
teraz rozeszła się po całym świecie”32. Jego wrogowie nie zdawali sobie sprawy ze znaczenia ich złośliwego czynu.
To dzięki pismom Wiklifa Jan Hus z Czech mógł porzucić wiele błędów katolicyzmu
i rozpocząć dzieło reformy. W ten sposób w tych dwóch krajach, tak od siebie odległych,
zasiane zostało ziarno prawdy. Z Czech dzieło to rozszerzyło się na inne tereny. Umysły ludzi zostały skierowane ku zapomnianemu na długo Słowu Bożemu. Boże ramię
torowało drogę dla Wielkiej Reformacji.
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Rozdział 6
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wangelia pojawiła się w Czechach na początku dziewiątego stulecia. Przetłumaczono Biblię, a publiczne nabożeństwa były prowadzone w języku narodowym.
Jednak w miarę jak rosła siła papiestwa, Słowo Boże stawało się coraz bardziej
odległe. Grzegorzowi VII, który lubował się w upokarzaniu królów, w takim samym stopniu zależało na ujarzmieniu zwykłego ludu, dlatego wydał bullę zakazującą
publicznych nabożeństw prowadzonych w języku czeskim. Oznajmił, że „Wszechmogącego uraduje, gdy będzie się Mu oddawało chwałę w nieznanym języku, a z nieprzestrzegania tej zasady wyniknie wiele zła i herezji”33. W ten sposób Rzym zarządził, aby
światło Słowa Bożego zostało stłumione, a ludzie pogrążyli się w ciemności. Jednak niebo znalazło inne sposoby przetrwania Kościoła. Do Czech przybyło wielu waldensów
i albigensów, wygnanych z ich domów we Francji i Włoszech. Choć nie odważyli się nauczać publicznie, to z gorliwością działali potajemnie. W ten sposób prawdziwa wiara
przetrwała przez stulecia.
Zanim pojawił się Hus, istnieli w Czechach ludzie, którzy otwarcie potępiali zepsucie w Kościele i rozwiązłość wśród narodu. Ich dzieła wzbudzały żywe zainteresowanie.
Obawy hierarchii rosły, a przeciw uczniom ewangelii wybuchły prześladowania. Zmuszonych do odprawiania nabożeństw w lasach i w górach ścigało wojsko, a wielu dosięgła śmierć. Po pewnym czasie ogłoszono, że wszyscy, których zabraknie na nabożeństwach prowadzonych w obrządku rzymskim, trafią na stos. Jednak chrześcijanie oddający swoje życie wierzyli w zwycięstwo sprawy, o którą walczyli. Jeden z tych, którzy
„uczyli, że zbawienie można znaleźć jedynie przez wiarę w ukrzyżowanego Zbawiciela”,
powiedział, umierając: „Złość wrogów prawdy teraz triumfuje nad nami, ale nie zawsze
tak będzie; powstanie jeden spośród prostego ludu, bez miecza i władzy, i nad nim nie
będą mogli zatriumfować”34. Odległy był jeszcze czas Lutra, ale oto właśnie pojawił się
ktoś, czyje świadectwo przeciwko Rzymowi miało poruszyć narody.
Jan Hus urodził się w ubóstwie i wcześnie został sierotą, straciwszy ojca. Jego bogobojna matka, która wykształcenie i bojaźń Bożą uważała za największe bogactwo,
pragnęła zapewnić swojemu synowi takie właśnie dziedzictwo. Hus uczył się w prowincjonalnej szkole, a potem udał się na uniwersytet w Pradze, gdzie ufundowano mu
stypendium. W drodze do Pragi towarzyszyła mu matka. Owdowiała i uboga nie miała
na tym świecie niczego, czym mogłaby obdarować swojego syna, ale kiedy tak podążali
do wielkiego miasta, uklękła przy młodzieńcu, któremu brakowało ojca, i poprosiła, by
błogosławił mu ich Ojciec niebiański. Nie zdawała sobie sprawy z tego, w jaki sposób jej
modlitwa zostanie wysłuchana.
Już wkrótce na uniwersytecie Hus wyróżniał się swą niestrudzoną pilnością i szybko robił postępy, a równocześnie jego nienaganne życie i łagodne, ujmujące usposobienie zdobywało mu powszechny szacunek. Był szczerym dzieckiem Kościoła rzymskie33
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go i żarliwie poszukiwał duchowych błogosławieństw, jakich ten miał dostarczać. Przy
okazji święta szedł do spowiedzi, oddawał ostatnie grosze ze swych szczupłych zasobów
i przyłączał się do procesji, aby dostąpić obiecanego odpustu zupełnego. Po zakończeniu
studiów wstąpił do stanu kapłańskiego i bardzo szybko osiągnął wysoki status, trafiając
na dwór królewski. Został mianowany profesorem, a następnie rektorem uniwersytetu,
na którym wcześniej studiował. W krótkim czasie skromny stypendysta stał się chlubą
swojego kraju, a jego imię było znane w całej Europie.
Jednak Hus rozpoczął reformę w zupełnie innej dziedzinie. Kilka lat po otrzymaniu
święceń kapłańskich został mianowany kaznodzieją w Kaplicy Betlejemskiej. Jej fundator zalecił jako rzecz najwyższej wagi, aby kazania ze Słowa Bożego były tam wygłaszane w języku ludu. Czyniono tak na terenie Czech bez względu na sprzeciw Rzymu
wobec podobnych praktyk. Jednak nieznajomość Biblii była wielka, a wśród wszystkich
warstw społeczeństwa królowały najgorsze występki. Hus obnażał je bezlitośnie, odwołując się do Słowa Bożego, by poprzeć zasady prawdy i czystości, jakie zamierzał wszczepić.
Mieszkaniec Pragi, Hieronim, później blisko związany z Husem, wracając z Anglii,
przywiózł pisma Wiklifa. Królowa Anglii, która nawróciła się, słuchając nauk Wiklifa,
była czeską księżniczką, i również dzięki jej wpływom prace reformatora zostały szeroko rozpowszechnione w jej rodzinnym kraju. Hus czytał je z zainteresowaniem; wierzył
w to, że ich autor jest szczerym chrześcijaninem, i skłonny był przychylnie odnosić się
do zalecanych przez niego reform. I tak oto Hus zupełnie nieświadomie wszedł na ścieżkę, która miała odprowadzić go daleko od Rzymu.
Mniej więcej w tym czasie pojawili się w Pradze dwaj przybysze z Anglii — ludzie wykształceni, którzy przyjęli światło i pragnęli podzielić się nim w tym odległym kraju.
Ponieważ rozpoczęli swoje działania od otwartego ataku na zwierzchnictwo papieża,
szybko zostali uciszeni przez władze; nie zamierzali jednak odstąpić od swego zamiaru
i chwycili się innego sposobu. Byli równie dobrymi artystami, co kaznodziejami, więc
wykorzystali swoje zdolności. W miejscu publicznym namalowali dwa obrazy. Jeden
z nich przedstawiał wjazd Chrystusa do Jerozolimy, „łagodnego, siedzącego na ośle”
(Mt 21,5), oraz idących za nim boso uczniów ubranych w znoszone w podróży ubrania.
Drugi obraz przedstawiał orszak papieski — papieża odzianego w bogate szaty i potrójną koronę, dosiadającego wspaniale przystrojonego rumaka. Poprzedzali go heroldowie
z trąbami, a za nim kroczyli kardynałowie w olśniewających strojach.
Było to kazanie, które przykuło uwagę wszystkich, bez względu na pochodzenie. Tłumy przybywały, aby obejrzeć obrazy. Każdy rozumiał ich znaczenie, a wielu było pod głębokim wrażeniem kontrastu pomiędzy łagodnością i pokorą Chrystusa, a dumą i arogancją papieża, który mienił się być Jego sługą. Wywołało to wielkie poruszenie w całej
Pradze, a przybysze w krótkim czasie stwierdzili, że dla własnego bezpieczeństwa powinni wyjechać z miasta. Jednak wygłoszona przez nich lekcja nie została zapomniana.
Obrazy wywarły ogromne wrażenie na Husie, a to skłoniło go do głębszego studiowania
Biblii i pism Wiklifa. Choć nawet teraz nie był jeszcze gotów do przyjęcia zalecanych
przez niego reform, widział wyraźniej prawdziwy charakter papiestwa i z większą gorliwością obnażał dumę, ambicje i zepsucie hierarchów.
Z Czech światło rozprzestrzeniło się na Niemcy, ponieważ niepokoje na Uniwersytecie Praskim spowodowały, że wyjechało stamtąd wielu niemieckich studentów. Wielu
z nich otrzymało od Husa zarys wiedzy biblijnej i po powrocie do ojczyzny rozsiewali
w niej ewangelię.
Wieści o wydarzeniach w Pradze dotarły do Rzymu i Hus wkrótce został wezwany, aby
stawić się przed papieżem. Usłuchanie tego wezwania oznaczało narażenie się na pewną śmierć. Król i królowa Czech, uniwersytet, arystokraci i wyżsi urzędnicy państwo64

wi wspólnie odwołali się do papieża, aby pozwolono Husowi pozostać w Pradze i wysłać Rzymowi odpowiedź przez posłańca. Zamiast wysłuchać prośby, papież przeszedł
do procesu i potępienia Husa, a następnie obłożył Pragę interdyktem.
W tamtym czasie taki wyrok, niezależnie od tego, gdzie został ogłoszony, wywoływał
powszechną trwogę. Ceremonie, jakie mu towarzyszyły, były przeprowadzane w taki
sposób, aby budzić przerażenie ludzi, którzy widzieli w papieżu przedstawiciela samego Boga, dzierżącego klucze niebios i piekieł, wyposażonego w moc wymierzania doczesnych i wiecznych kar. Wierzono, że bramy nieba zamykają się nad miejscem ukaranym przez interdykt; że dopóki papieżowi nie spodoba się cofnąć klątwy, umarli będą
odcięci od przybytków wiecznej szczęśliwości. Na dowód tego straszliwego nieszczęścia
wstrzymane zostały wszelkie posługi religijne. Zamknięto kościoły. Ślubów udzielano
na kościelnym dziedzińcu. Zmarli, którym odmawiano pochówku w poświęconej ziemi,
byli chowani bez ceremonii pogrzebowych, w rowach lub na polach. Tak oto, stosując
przemawiające do wyobraźni praktyki, Rzym próbował kontrolować ludzkie sumienia.
W Pradze zawrzało. Wielu orzekło, że to Hus jest przyczyną wszystkich nieszczęść,
i zażądało, aby został wydany Rzymowi. Aby uciszyć burzę, reformator oddalił się
na jakiś czas do swej rodzinnej wioski. Napisał do przyjaciół, których zostawił w Pradze: „Odszedłem spomiędzy was tylko po to, aby pójść za przykładem Jezusa Chrystusa
i nie dawać źle nastawionym sposobności do ściągania na siebie wiecznego potępienia,
a także aby nie być dla pobożnych powodem nieszczęścia i prześladowania. Wycofałem
się też z obawy, aby bezbożni księża nie zabraniali dłużej głoszenia wśród was Słowa
Bożego; ale nie porzuciłem was, aby zaprzeć się prawdy Bożej, dla której z Bożą pomocą gotów jestem umrzeć”35. Hus nie zaprzestał swego dzieła, ale wędrował po okolicy,
głosząc ewangelię ludziom, którzy byli jej spragnieni. W ten sposób kroki, jakie podjął
papież, aby ukrócić głoszenie ewangelii, doprowadziły tylko do tego, że rozprzestrzeniała się jeszcze bardziej. „Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale
dla prawdy” (2 Kor 13,8).
„Na tym etapie działalności Husa jego umysł wydawał się być areną bolesnego konfliktu. Choć Kościół próbował go zmiażdżyć, on nie odrzucał jego autorytetu. Kościół
rzymski był dla niego ciągle małżonką Chrystusa, a papież przedstawicielem i zastępcą
Boga na ziemi. Hus walczył z nadużyciem autorytetu, a nie z samą jego podstawą. To
powodowało straszliwy konflikt pomiędzy jego przekonaniami a tym, co mówiło jego
sumienie. Skoro, jak wierzył, autorytet był sprawiedliwy i nieomylny, jak to się stało,
że czuł się zmuszony, aby mu się przeciwstawić? Widział, że w tym wypadku posłuszeństwo oznacza grzech; dlaczego jednak posłuszeństwo nieomylnemu Kościołowi miałoby
prowadzić do czegoś takiego? Stanowiło to problem, którego nie potrafił rozwikłać; oto
wątpliwość, która trawiła go w każdej godzinie. Ilekroć próbował przybliżyć się do rozwiązania, jakie był w stanie przyjąć, przypominało mu się to, co wydarzyło się w czasach Zbawiciela, kiedy kapłani znikczemnieli tak bardzo, że wykorzystali swą pozycję
autorytetu prawnego do zastosowania bezprawnych rozwiązań. To popchnęło go do zastosowania we własnym przypadku oraz w kazaniach, jakie wygłaszał, zasady, że sumieniem powinny rządzić akceptowane przez umysł wskazania Pisma Świętego; innymi
słowy — jedynym nieomylnym przewodnikiem jest Bóg, który przemawia przez Biblię,
a nie Kościół, który przemawia ustami kleru”36.
Kiedy po jakimś czasie niepokoje w Pradze ucichły, Hus wrócił do Kaplicy Betlejemskiej, żeby z jeszcze większą żarliwością i odwagą głosić Słowo Boże. Jego wrogowie
35
36

Emile de Bonnechose, The Reformers Before the Reformation, tom 1, s. 87.
J.A. Wylie, dz. cyt., księga 3, rozdział 2.

65

działali i dysponowali siłą, ale wśród jego przyjaciół była królowa i wielu przedstawicieli arystokracji; przystała też do niego wielka rzesza prostego ludu. Porównując jego
czyste i budujące nauki oraz nienaganne życie z poniżającymi dogmatami, jakie głosili
zwolennicy papiestwa, a także z ich chciwością i rozwiązłością, wielu uważało za honor
stanąć po jego stronie.
Dotychczas Hus działał samotnie; teraz jednak do jego reformatorskiego dzieła przyłączył się Hieronim, który podczas pobytu w Anglii przyjął nauki Wiklifa. Ich losy splotły
się ze sobą i ponieśli taką samą śmierć. Hieronim wyróżniał się błyskotliwością umysłu,
elokwencją i erudycją — talentami, które zjednują uznanie otoczenia; jednak w tym, co
składa się na prawdziwą siłę charakteru, górował Hus. Jego pełen spokoju osąd studził
impulsywnego Hieronima, który z prawdziwą pokorą uświadamiał sobie wartość Husa
i poddawał się jego wskazówkom. Dzięki temu, że połączyli swoje wysiłki, dzieło reformy mogło rozwijać się szybciej.
Bóg pozwolił, aby umysły tych dwóch wybranych rozświetliło wielkie światło i objawił im wiele błędów Rzymu; nie otrzymali oni jednak pełni światła, jakie miało zostać
udzielone światu. Przez tych, którzy byli Jego sługami, Bóg wyprowadzał ludzi z mroku
katolicyzmu; mieli jednak napotkać liczne i poważne trudności, a On prowadził ich krok
za krokiem, tak jak mogli nadążyć. Nie byli przygotowani na to, aby od razu przyjąć
całe światło. Jak pełnia wspaniałości słonecznego blasku w południe razi tych, którzy
długo przebywali w ciemności, tak mogłoby ono sprawić, że odwróciliby się od niego,
gdyby przedstawiono im je w całości. Dlatego Bóg objawiał je stopniowo, w miarę jak
mogło ono być przyjmowane przez lud. Z biegiem stuleci mieli za tym światłem pójść
inni poświęceni pracownicy, aby prowadzić ludzi dalej drogą reformy.
Schizma w Kościele pogłębiała się. Teraz o supremację walczyło już trzech papieży,
a ich zmagania wciągały chrześcijaństwo w zbrodnię i zamęt. Nie wystarczało im już
wzajemne obrzucanie się anatemami, więc sięgnęli po oręż doczesny. Każdy z nich postarał się o zakup broni i wystawienie armii. Oczywiście na to potrzebne były pieniądze; żeby wszystko opłacić, wystawiono na sprzedaż dary, urzędy i błogosławieństwa
kościelne. Również kapłani, naśladując swoich zwierzchników, posunęli się do symonii
i wojny, aby upokarzać swych rywali i wzmacniać własną pozycję. Z rosnącą każdego
dnia odwagą Hus występował przeciwko obrzydliwościom, jakie tolerowano w imię religii; a ludzie otwarcie oskarżali przywódców Kościoła jako winnych nieszczęść, które
zalewały chrześcijaństwo.
Wydawało się, że Praga znowu znalazła się na skraju krwawego konfliktu. Podobnie jak zdarzało się w przeszłości, o „nieszczęścia w Izraelu” oskarżono Bożego sługę
(1 Krl 18,17). Miasto znowu obłożono interdyktem, a Hus oddalił się do swej rodzinnej
wioski. Umilkło świadectwo składane w jego ukochanej Kaplicy Betlejemskiej. Miał teraz przemówić z potężniejszej kazalnicy, tym razem do całego chrześcijańskiego świata,
a potem oddać życie na świadectwo prawdzie37.
By zaradzić złu szerzącemu się w Europie, w Konstancji zwołano sobór powszechny.
Zebrał się on na życzenie cesarza Zygmunta, a zwołany został przez jednego z rywalizujących papieży — Jana XXIII38. Żądanie zwołania soboru nie podobało się papieżowi Janowi, którego charakter i polityka źle znosiły krytykę nawet ze strony prałatów
o równie rozwiązłych obyczajach, jakie w tamtym czasie charakteryzowały resztę duchowieństwa. Nie ośmielił się jednak przeciwstawić woli Zygmunta.
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Zob. J 18,37 [przyp. red.].
Jan XXIII (Baldassare Cossa) — antypapież obediencji pizańskiej podczas Wielkiej Schizmy Zachodniej w okresie od
17 maja 1410 do 29 maja 1415 [przyp. tłum.].

Głównymi kwestiami rozpatrywanymi przez sobór miało być zakończenie schizmy
w Kościele oraz wykorzenienie herezji. Zawezwano do stawienia się obu antypapieży
oraz wiodącego propagatora nowych zapatrywań — Jana Husa. Pierwsi dwaj, mając
na względzie własne bezpieczeństwo, nie przybyli osobiście, ale byli reprezentowani
przez swych delegatów. Papież Jan, choć oficjalnie był organizatorem soboru, pojawił
się na nim pełen złych przeczuć, podejrzewając, że cesarz nosi się z ukrytym zamiarem
usunięcia go; obawiał się, że zostanie rozliczony za przestępstwa hańbiące tiarę, jak
również za zbrodnie, dzięki którym ją posiadł. Mimo to wjechał do Konstancji z wielką
pompą, w asyście duchownych najwyższej rangi, w towarzystwie całej dworskiej świty. Na jego powitanie wyszli wszyscy dygnitarze miasta wraz z nieprzebranym tłumem
mieszkańców. Nad jego głową niesiono złoty baldachim podtrzymywany przez czterech
sędziów najwyższych. Przed nim niesiono monstrancję, a kardynałowie i arystokraci
w bogatych strojach stanowili imponujący orszak.
W tym samym czasie do Konstancji zbliżał się inny wędrowiec. Hus był świadom grożących mu niebezpieczeństw. Rozstał się ze swymi przyjaciółmi tak, jakby miał nigdy
się już z nimi nie zobaczyć, i wyruszył w drogę, czując, że prowadzi go ona na stos. Bez
względu na to, że otrzymał list żelazny od króla Czech, a gdy już był w podróży również
drugi od cesarza Zygmunta, podjął wszelkie kroki na wypadek swojej śmierci.
W liście zaadresowanym do przyjaciół w Pradze napisał: „Moi bracia, (…) wyruszam
z listem żelaznym od króla, aby spotkać moich śmiertelnych wrogów, których jest wielu. (…) polecam się cały wszechmogącemu Bogu, mojemu Zbawicielowi; ufam, że wysłucha waszych żarliwych modlitw, że włoży w moje usta swoją roztropność i mądrość,
abym mógł dać im odpór; i że obdarzy mnie Duchem Świętym, aby uzbroić mnie w swoją prawdę, abym z odwagą mógł stawić czoła pokusom, więzieniu, a jeśli będzie trzeba,

Chociaż cesarz Zygmunt zagwarantował Janowi Husowi bezpieczeństwo, reformator wyruszył do Konstancji ze świadomością, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. Tam oskarżono go o herezję i szybko uwięziono. Był przetrzymywany w więzieniu w Konstancji oraz w zamku w Gottlieben.
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także okrutnej śmierci. Jezus Chrystus cierpiał dla swych umiłowanych; czy więc powinniśmy być zdziwieni, że pozostawił nam swój przykład, abyśmy mogli sami cierpliwie
przetrzymać to wszystko dla naszego zbawienia? On jest Bogiem, a my Jego stworzeniami; On jest Panem, a my Jego sługami; On jest Gospodarzem świata, my niegodnymi uwagi śmiertelnikami — a jednak cierpiał! Dlaczego więc nie powinniśmy również
cierpieć, szczególnie kiedy cierpienie ma służyć oczyszczeniu? Dlatego, ukochani, jeśli
moja śmierć miałaby przyczynić się do Jego chwały, módlcie się, aby nadeszła szybko
i żeby mógł On uzdolnić mnie, bym niewzruszenie zniósł wszystkie moje niedole. Jeśli jednak lepiej będzie, abym wrócił między was, módlmy się do Boga, żebym wrócił
niesplamiony — to jest, abym zostawił moim braciom doskonały przykład do naśladowania, nie zataiwszy ani krztyny prawdy ewangelii. Prawdopodobnie zatem nigdy już
nie ujrzycie mnie w Pradze; jednak jeśli wola wszechmogącego Boga raczy łaskawie
mnie wam przywrócić, czyńmy z niezłomnym sercem postępy w znajomości Jego prawa i w miłości do Niego”39.
W innym liście, skierowanym do księdza, który stał się uczniem ewangelii, Hus z głęboką pokorą pisał o własnych błędach, oskarżając się o to, że „odczuwał przyjemność,
nosząc bogate szaty i marnując całe godziny na pozbawionych celu zajęciach”. Potem
dodał chwytające za serce napomnienia: „Niech twój umysł będzie zajęty chwałą Bożą
i zbawieniem, a nie posiadaniem dóbr i pozycji. Strzeż się ozdabiania twego domu bardziej niż twojej duszy; a przede wszystkim poświęć troskę budowli Bożej. Bądź poświęcony i pokorny wobec biednych i nie marnuj zdrowia przez posty. Obawiam się, że jeśli
nie naprawisz swojego życia i nie porzucisz rzeczy zbytecznych, zostaniesz srogo ukarany, podobnie jak to się stało ze mną. (…) Znasz moje nauczanie, ponieważ od dzieciństwa przyjmowałeś moje wskazówki; dlatego nie ma sensu, abym pisał ci cokolwiek
więcej. Zaklinam cię jednak przez miłosierdzie naszego Pana, abyś nie naśladował mnie
w żadnej ze złych rzeczy, w których kiedykolwiek sam upadłem”. Opatrzywszy list pieczęcią, dopisał: „Zaklinam cię, abyś nie złamał tej pieczęci, zanim nie będziesz miał
pewności, że umarłem”40.
Podczas podróży Hus wszędzie dostrzegał oznaki rozpowszechnienia się jego nauk
oraz przychylności, z jaką spotykała się jego sprawa. Ludzie gromadzili się tłumnie, aby
się z nim spotkać, a na ulicach niektórych miast towarzyszyły mu miejscowe władze.
Gdy przybył do Konstancji, zagwarantowano mu pełną swobodę. Do żelaznego listu
cesarza dodano jeszcze osobiste zapewnienie ochrony ze strony papieża. Jednak te poważne i powtarzane zapewnienia zostały pogwałcone, a reformator w krótkim czasie
został z rozkazu papieża i kardynałów aresztowany i wrzucony do ohydnego lochu. Później przeniesiono go do pilnie strzeżonego zamku za Renem i tam nadal więziono. Papież niewiele zyskał na tej wiarołomnej decyzji i wkrótce sam został uwięziony w tym
samym więzieniu41. Przed trybunałem udowodniono mu, że winien jest najbardziej
nikczemnych przestępstw, w tym morderstwa, symonii, cudzołóstwa oraz „grzechów,
których nazwy nie godzi się wymieniać”. Potwierdził to sam sobór. Ostatecznie pozbawiono go tiary i osadzono w więzieniu. Usunięto również obu antypapieży i wybrano
nowego biskupa Rzymu.
Chociaż papież winien był o wiele większych zbrodni niż te, o jakie kiedykolwiek Hus
oskarżał duchowieństwo i z powodu których żądał reformy, to jednak ten sam sobór,
który zdetronizował papieża, posunął się do zniszczenia reformatora. Uwięzienie Husa
wywołało w Czechach wielkie oburzenie. Wpływowi arystokraci skierowali do soboru
39
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żywy protest przeciwko takiemu pogwałceniu prawa. Cesarz, który niechętnie zezwolił
na złamanie wystawionego przez siebie listu żelaznego, sprzeciwiał się takiemu postępowaniu wobec Husa. Jednak wrogowie reformatora byli rozwścieczeni i zdecydowani.
Odwołali się do uprzedzeń, jakie żywił cesarz, do jego obaw i gorliwości wobec Kościoła.
Przedstawili długą argumentację, aby wykazać, że „nie powinno się podzielać wspólnej
wiary z heretykami ani osobami podejrzanymi o herezję, choćby byli oni wyposażeni
w listy żelazne od cesarza i królów”42. W taki sposób osiągnęli swój cel.
Hus osłabiony chorobą i uwięzieniem — z powodu wilgotnego, odrażającego zaduchu, jaki panował w jego lochu, dostał gorączki, która nieomal pozbawiła go życia —
stanął wreszcie przed radą. Skuty ciężkimi łańcuchami stał przed cesarzem, którego
honor i wierność miały gwarantować
mu bezpieczeństwo. Podczas długieUwięzienie Husa wywołało
go procesu niezłomnie bronił prawdy,
w Czechach wielkie oburzenie.
a w obecności zgromadzonych dygnitaWpływowi arystokraci skierowali
rzy kościelnych i państwowych złożył
do soboru żywy protest przeciwko
uroczysty i płomienny protest przeciw
takiemu pogwałceniu prawa.
zepsuciu wśród hierarchów. Kiedy zażądano od niego, aby wybrał, czy woli
Cesarz, który niechętnie zezwolił
odwołać swe nauki, czy ponieść śmierć,
na złamanie wystawionego przez
przyjął los męczennika.
siebie listu żelaznego, sprzeciwiał się
Wspierała go Boża łaska. Podczas
takiemu postępowaniu wobec Husa.
tygodni cierpienia, jakie poprzedzały
Jednak wrogowie reformatora byli
wykonanie wyroku, jego serce wypełnił niebiański pokój. „Piszę ten list” —
rozwścieczeni i zdecydowani.
zwracał się do przyjaciela — „w moim
więzieniu, ręką okutą w kajdany, oczekując na jutrzejsze wykonanie wyroku. (…) Kiedy
w obecności Jezusa Chrystusa spotkamy się w zachwycającym pokoju przyszłego życia,
dowiesz się, jak miłosiernym przedstawił mi Bóg samego siebie, jak skutecznie wspierał
mnie pośród mych pokus i prób”43.
W mroku swojego lochu przewidział triumf prawdziwej wiary. Wracając w snach
do kaplicy w Pradze, gdzie głosił ewangelię, widział, jak papież i jego biskupi ścierają
przedstawiające Chrystusa obrazy, które on sam namalował na jej ścianach. „Ta wizja
smuciła go. Następnego dnia zobaczył jednak wielu malarzy zajętych odnawianiem obrazów, którzy malowali ich jeszcze więcej i w żywszych kolorach. Otaczał ich nieprzebrany tłum, a gdy tylko zakończyli swoje dzieło, zawołali: «Niechże teraz papieże i biskupi przychodzą; nigdy już ich nie zetrą!»”. Gdy reformator opowiadał swój sen, dodał: „Twierdzę z całą pewnością, że obraz Chrystusa nigdy nie zostanie zatarty. Mogą
chcieć go zniszczyć, ale zostanie on namalowany we wszystkich sercach dzięki mówcom
o wiele lepszym niż ja”44.
Hus po raz ostatni stanął przed soborem. Było to ogromne i znakomite zgromadzenie
— cesarz, książęta imperium, królewscy posłowie, kardynałowie, biskupi i księża oraz
potężny tłum, który przybył, aby śledzić wydarzenia tego dnia. Ze wszystkich stron ówczesnego chrześcijańskiego świata zgromadzili się świadkowie owej pierwszej wielkiej
ofiary w długiej walce, która miała zapewnić wolność sumienia.
Zawezwany, aby przedstawić ostateczną decyzję, Hus oznajmił, że odmawia odwołania swych nauk, a skupiając badawcze spojrzenie na monarsze, którego przyrzeczenie
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Jan Hus na soborze w Konstancji. Gdy ponownie wezwano reformatora do odwołania jego poglądów, odpowiedział, zwracając się do zgromadzenia:
„Z jakim obliczem mógłbym spojrzeć w niebo, jak miałbym zwrócić się do tych tłumów ludzi, którym głosiłem czystą ewangelię?”.

zostało tak bezwstydnie pogwałcone, powiedział: „Zdecydowałem, aby z własnej woli
stawić się przed tym zgromadzeniem, pod ochroną obecnego tu imperatora i w zaufaniu
do niego”45. Gdy oczy wszystkich zgromadzonych zwróciły się ku cesarzowi, jego twarz
oblał purpurowy rumieniec.
Ogłoszono wyrok i rozpoczęła się ceremonia pozbawienia więźnia godności duchownego. Biskupi ubrali go w szaty kapłańskie, a gdy je założył, powiedział: „Nasz Pan Jezus
Chrystus został odziany w białą szatę, by zostać poniżonym, kiedy Herod zaprowadził
go przed Piłata”46. Gdy jeszcze raz wezwano go, aby odwołał to, co głosił, odparł, zwracając się do zebranych: „Z jaką twarzą patrzyłbym w niebo? Jak mógłbym popatrzeć
w oczy tym tłumom ludzi, którym głosiłem czystą ewangelię? Nie; cenię ich zbawienie
bardziej niż to biedne ciało, teraz skazane na śmierć”. Kolejno zdejmowano z niego kapłańskie szaty, a każdy biskup, dokonując swojej części ceremonii, wypowiadał klątwę.
W końcu „włożyli mu na głowę czapkę przypominającą stożkowatą infułę z papieru,
na której wymalowano straszne postacie demonów, a z przodu widniało wyraźne słowo
«Arcyheretyk». «Z największą radością» — powiedział Hus — «poniosę tę koronę wstydu dla Twego imienia, o, Jezu, który dla mnie nosiłeś koronę z ciernia»”.
Gdy go w ten sposób odziano, „duchowni powiedzieli: «Teraz oddajemy twoją duszę
diabłu». «A ja» — odparł Hus, podnosząc oczy ku niebu — «oddaję mego ducha w Twoje ręce, o, Panie Jezu, ponieważ to Ty mnie odkupiłeś»”47.
Następnie został przekazany władzom świeckim i zaprowadzony na miejsce egzekucji. Szła za nim olbrzymia procesja, setki zbrojnych, księży i biskupów w kosztownych
szatach, a także mieszkańcy Konstancji. Kiedy przywiązano go do słupa i wszystko było
gotowe, aby podłożyć ogień, jeszcze raz zapytano męczennika, czy odwoła swoje błędy,
45
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by ocalić samego siebie. „Jakie błędy miałbym odwołać?” — zapytał Hus. — „Wiem,
że nie jestem niczemu winien. Wzywam Boga na świadka, że wszystko, co napisałem
i co głosiłem, robiłem, mając na celu zbawienie dusz od grzechu i zatracenia; i dlatego
z największą radością potwierdzę własną krwią tę prawdę, którą spisałem i głosiłem”48.
Kiedy rozgorzały wokół niego płomienie, zaczął śpiewać: „Jezu, synu Dawida, zmiłuj się
nade mną” — i śpiewał, aż jego głos zamilkł na zawsze.
Jego bohaterska postawa zrobiła wrażenie nawet na jego wrogach. Żarliwy katolik,
opisując męczeństwo Husa i Hieronima, który zginął wkrótce potem, oznajmił: „Obaj
zachowali spokój umysłu, kiedy nadeszła ich ostatnia godzina. Przygotowali się na stos
tak, jakby szli na ucztę weselną. Nie uronili ani jednej łzy bólu. Kiedy płomienie się
podniosły, zaczęli śpiewać pieśni; a gwałtowność ognia z trudem tłumiła ich śpiew”49.
Kiedy ogień strawił ciało Husa, jego prochy wraz z ziemią, na której spoczywały, zebrano i wrzucono do Renu, a rzeka zaniosła je do oceanu. Jego prześladowcy chełpili
się i wyobrażali sobie, że wykorzenili
Kiedy ogień strawił ciało Husa,
prawdy, jakich nauczał. Nawet nie śniło im się, że popioły, które tego dnia pojego prochy wraz z ziemią, na której
płynęły do morza, będą niczym ziarno
spoczywały, zebrano i wrzucono
rozrzucone w różnych krajach świata; że
do Renu, a rzeka zaniosła je
w miejscach jeszcze nieznanych przyniodo oceanu. Jego prześladowcy
są obfity plon na świadectwo prawdzie.
chełpili się i wyobrażali sobie, że
Głos, który przemawiał przed soborem
w Konstancji, obudził echa, które miawykorzenili prawdy, jakich nauczał.
ły być słyszane przez wszystkie nadchodzące stulecia. Nie było już Husa, ale prawdy, za które umarł, miały nie zginąć nigdy.
Jego przykład zaufania i wierności stał się dla wielu zachętą, aby nawet w obliczu tortur i śmierci wytrwać przy prawdzie. Jego egzekucja pokazała całemu światu perfidne
okrucieństwo Rzymu. Chociaż wrogowie nie byli tego świadomi, przyczynili się do rozpowszechnienia prawdy, którą na próżno starali się zniszczyć.
Jednak w Konstancji miał zapłonąć jeszcze jeden stos. Krew innego świadka musiała stać się świadectwem prawdy. Hieronim, żegnając się z Husem przed jego wyjazdem
na sobór, zachęcał go, aby wykazał się odwagą i stanowczością, deklarując, że jeśli będzie
mu cokolwiek zagrażało, on sam przybędzie mu z pomocą. Usłyszawszy o uwięzieniu
reformatora, wierny uczeń natychmiast przygotował się, aby wypełnić swoją obietnicę.
Wyprawił się w drogę do Konstancji bez glejtu, z jednym tylko towarzyszem. Przybywszy na miejsce, zdał sobie sprawę, że tylko naraził się na niebezpieczeństwo, nie mogąc równocześnie zrobić nic, aby ratować Husa. Uciekł z miasta, ale został zatrzymany
w drodze i sprowadzony z powrotem w kajdanach, pod eskortą grupy żołnierzy. Gdy
po raz pierwszy stanął przed soborem, jego próby odpowiedzi na stawiane mu zarzuty
spotkały się z okrzykami: „Na stos z nim! Na stos!”50. Wtrącono go do lochu, przykuto
w pozycji, która powodowała wielkie cierpienie, i trzymano o chlebie i wodzie. Po kilku
miesiącach okrutnego więzienia dotknęła go choroba, która zagrażała jego życiu, a wrogowie w obawie, że w ten sposób może im się wymknąć, zaczęli go traktować mniej surowo, choć pozostawili go w więzieniu przez kolejny rok.
Śmierć Husa nie przyniosła zwolennikom papiestwa oczekiwanych rezultatów. Naruszenie listów żelaznych wzbudziło falę oburzenia, zatem sobór zdecydował, że zamiast
spalić Hieronima, bezpieczniej byłoby, o ile to możliwe, zmusić go, aby odwołał swoje
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nauki. Postawiono go przed zgromadzeniem i zaproponowano mu do wyboru wyparcie
się nauk albo śmierć na stosie. Na początku uwięzienia śmierć byłaby przejawem miłosierdzia w porównaniu ze straszliwymi cierpieniami, jakim został poddany; jednak
teraz, osłabiony chorobą, złym traktowaniem w więzieniu, torturą niepokoju i niepewności, oddzielony od swych przyjaciół i przygnębiony śmiercią Husa, stracił hart ducha
i zgodził się poddać soborowi. Ślubował powrócić do wiary katolickiej i zaakceptować
działania soboru prowadzące do potępienia doktryn Wiklifa i Husa, za wyjątkiem „świętych prawd”, których nauczali51.
Stosując ten wybieg, Hieronim zamierzał uciszyć głos sumienia i uniknąć swego losu.
Jednak w odosobnieniu swego lochu wyraźniej zobaczył, co zrobił. Myślał o odwadze
i wierności Husa i porównując swoje postępowanie, rozważał własne wyparcie się prawdy. Myślał o Boskim Mistrzu, któremu ślubował służyć i który z jego powodu poniósł
śmierć na krzyżu. Zanim się wyparł, odnalazł wśród wszystkich swych cierpień otuchę w pewności łaski Bożej, jednak teraz dręczyły go wyrzuty sumienia i wątpliwości.
Wiedział, że aby uzyskać pojednanie z Rzymem, będzie musiał wyrzec się wielu innych
nauk. Ścieżka, którą podążał, zmierzała do zupełnego odstępstwa od wiary. Postanowił: nie wyprze się swojego Pana tylko po to, aby uniknąć krótkotrwałego cierpienia.
Wkrótce znowu stanął przed soborem. Jego ukorzenie się nie satysfakcjonowało sędziów. Żądni krwi, podnieceni śmiercią Husa, wrzaskliwie domagali się świeżych ofiar.
Hieronim mógł ocalić swe życie, jedynie całkowicie wyrzekając się prawdy. Postanowił
jednak, że wyzna swoją wiarę i pójdzie w ogień, w ślady brata męczennika.
Odstąpił od swojego wcześniejszego oświadczenia i jako stojący nad grobem uroczyście zażądał, aby umożliwiono mu przygotowanie obrony. Obawiając się wpływu jego
słów, duchowni naciskali, aby po prostu potwierdził lub zaprzeczył prawdziwości tego,
co mu zarzucano. Hieronim zaprotestował wobec takiego okrucieństwa i niesprawiedliwości. „Trzymaliście mnie w zamknięciu w strasznym więzieniu przez trzysta czterdzieści dni” — powiedział — „w nieczystościach, w smrodzie, pozbawiając snu i niemal
wszystkiego; potem przywiedliście mnie tutaj, postawiliście przed sobą i dając posłuch
mym śmiertelnym wrogom, odmówiliście wysłuchania mnie (…). Jeśli naprawdę jesteście roztropni i jesteście światłością świata, uważajcie, abyście nie zgrzeszyli przeciw
sprawiedliwości. Jeśli chodzi o mnie, jestem tylko słabym śmiertelnikiem; moje życie
jest niewiele warte; i kiedy nawołuję was, abyście nie wydawali niesprawiedliwego wyroku, bardziej mam na myśli was niż siebie”52.
Ostatecznie przychylono się do jego prośby. W obecności sędziów Hieronim ukląkł
i modlił się, aby Duch Boży kontrolował jego myśli i słowa, aby nie wypowiedział niczego, co byłoby sprzeczne z prawdą czy niegodne Mistrza. Tego dnia wypełniła się dla niego Boża obietnica dana pierwszym uczniom: „I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów (…). A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić;
albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi,
którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was” (Mt 10,18-20).
Słowa Hieronima wywołały zdumienie i podziw, nawet wśród jego wrogów. Przez cały
rok tkwił w lochu, nie mogąc nie tylko czytać, ale w ogóle czegokolwiek widzieć, skazany na fizyczne cierpienia i niepokój umysłu. A mimo to jego argumenty zostały przedstawione w sposób tak klarowny i z taką mocą, jakby przez cały ten czas miał swobodę w ciągłym studiowaniu. Ukazał słuchaczom długi poczet świętych mężów, którzy
zostali potępieni przez niesprawiedliwych sędziów. Niemal w każdym pokoleniu byli ci,
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którzy starając się podźwignąć ludzi na wyższy poziom ducha, spotykali się z naganą
i odrzuceniem, a potem okazywało się, że zasługiwali na szacunek. Sam Chrystus został potępiony przez niesprawiedliwy trybunał jako złoczyńca.
Wypierając się swojej wiary, Hieronim zgodził się, że potępiający wyrok, jaki zapadł
wobec Husa, był słuszny. Teraz oznajmił, że bardzo tego żałuje i pragnie poświadczyć
niewinność i świętość męczennika. „Znałem go od dziecka” — powiedział. — „Był najwspanialszym człowiekiem, prawym i świętym; został potępiony pomimo niewinności.
(…) Ja także jestem gotów umrzeć: nie cofnę się przed męczarniami, jakie zostały mi zgotowane przez moich wrogów i fałszywych świadków, którzy pewnego dnia będą musieli
zdać sprawę ze swych szalbierstw przed wielkim Bogiem, którego nic nie zdoła zwieść”53.
Wyrzucając sobie wyparcie się prawdy, Hieronim ciągnął dalej: „Ze wszystkich grzechów, jakich dopuściłem się od czasów mej młodości, żaden nie ciążył mi na sercu tak
bardzo, żaden nie wywoływał takiego żalu, jak ten, którego dopuściłem się w tym fatalnym miejscu, kiedy zaakceptowałem niesprawiedliwy wyrok przeciw Wiklifowi i przeciw owemu świętemu męczennikowi Janowi Husowi, mojemu mistrzowi i przyjacielowi.
Tak! Wyznaję to prosto z serca i oznajmiam z przerażeniem, żem haniebnie się wycofał,
kiedy ze strachu przed śmiercią potępiłem jego nauki. Dlatego błagam (…) Boga Wszechmogącego, aby zechciał łaskawie darować mi moje grzechy, a ten w szczególności, najohydniejszy ze wszystkich”. Wskazując na swych sędziów, powiedział stanowczo: „Potępiliście Wiklifa i Husa nie za to, że naruszyli doktrynę Kościoła, ale po prostu dlatego,
że napiętnowali zgorszenia, jakich przyczyną jest kler — jego wystawność, wyniosłość
oraz wszystkie występki biskupów i księży. To, co potwierdzili, i czemu zaprzeczyć nie
sposób, i ja potwierdzam, i myślę jak oni”.
Przerwano mu. Duchowni, trzęsąc się z wściekłości, wykrzyknęli: „Czy jeszcze potrzeba nam dalszych dowodów? Na własne oczy oglądamy najbardziej zawziętego heretyka!”.
Niewzruszony tą burzą Hieronim wykrzyknął: „Co, sądzicie, że boję się umierać?
Trzymaliście mnie przez cały rok w strasznym więzieniu, straszniejszym niż sama
śmierć. Traktowaliście mnie z większym okrucieństwem niż Turka, Żyda czy poganina, a moje ciało dosłownie żywcem odchodziło od kości. A mimo to nie skarżyłem się,
bo narzekanie łamie człowiekowi serce i ducha. Mogę jedynie wyrazić moje zdumienie
nad tak wielkim barbarzyństwem wobec chrześcijanina”54.
Znowu podniosła się burza wściekłości, a Hieronima szybko odprowadzono do więzienia. Wśród zgromadzonych byli jednak tacy, na których jego słowa wywarły głębokie
wrażenie i którzy pragnęli ocalić jego życie. Odwiedzali go dygnitarze Kościoła i nakłaniali, aby poddał się soborowi. Przedstawiano mu najbardziej lukratywne propozycje,
jeśli tylko zrezygnuje ze swego oporu wobec Rzymu. Jednak tak jak jego Mistrz, któremu proponowano chwałę tego świata, Hieronim pozostał nieugięty.
„Wykażcie mi na podstawie Pisma Świętego, że jestem w błędzie” — powiedział —
„wtedy odwołam”.
„Pismo Święte!” — wykrzyknął jeden z tych, którzy go kusili. — „Czy wszystko ma
być według niego osądzane? A któż jest w stanie je zrozumieć, dopóki nie objaśni go
Kościół?”.
„Czy ludzkie tradycje są więcej warte niż ewangelia naszego Zbawcy?” — odrzekł
Hieronim. — „Paweł nie nawoływał tych, do których pisał, aby przestrzegali ludzkich
tradycji, ale powiedział: «Badajcie Pisma»”.
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„Heretyku!” — zabrzmiało w odpowiedzi. — „Żałuję, że tak długo wstawiałem się
za tobą. Widzę, że kieruje tobą diabeł”55.
Niebawem zapadł wobec niego wyrok potępienia. Zaprowadzono go w to samo miejsce, gdzie życie oddał Hus. Poszedł w tę drogę ze śpiewem na ustach, jego twarz jaśniała radością i spokojem. Jego spojrzenie było skupione na Chrystusie, a śmierć przestała
napawać go lękiem. Kiedy kat, aby podpalić stos, zbliżył się do niego z tyłu, męczennik
wykrzyknął: „Podejdź odważnie; podłóż ogień przede mną. Gdybym się bał, nie byłoby mnie tutaj”.
Ostatnie słowa, jakie wyrzekł, gdy płomienie wzniosły się wokół niego, były modlitwą.
„Panie, Wszechmogący Ojcze” — wołał — „ulituj się nade mną i wybacz moje grzechy;
ponieważ wiesz, że zawsze kochałem Twoją prawdę”56. Jego głos zamilkł, ale wargi jeszcze poruszały się w modlitwie. Kiedy ogień dokonał swego dzieła, prochy męczennika
wraz z ziemią, na której spoczywały, zostały zebrane i — tak samo jak prochy Husa —
wrzucone do Renu.
Tak zginęli wierni Bogu, którzy nieśli światło. Jednak światło prawdy, którą głosili
— światło ich heroicznego przykładu — nie zostanie stłumione. Równie dobrze człowiek
mógłby próbować zawrócić z drogi słońce, aby nie zaświtał dzień, który już szykował
się, by wzejść nad światem.
Egzekucja Husa rozpaliła w Czechach ogień oburzenia i trwogę. Cały naród czuł,
że padł on ofiarą złych zamiarów kleru i zdrady cesarza. Stwierdzono, że był wiernym
nauczycielem prawdy, a na soborze, który zatwierdził wyrok jego śmierci, ciąży wina
popełnienia morderstwa. Jego naukom poświęcano teraz więcej uwagi niż kiedykolwiek dotąd. Papieski edykt nakazywał spalić pisma Wiklifa. Jednak te, które uniknęły zniszczenia, zostały teraz wydobyte z ukrycia. Studiowano je w połączeniu z Biblią
albo tymi jej fragmentami, które ludzie byli w stanie zdobyć, i dzięki temu wielu przyjęło zreformowaną wiarę.
Mordercy Husa nie odpoczywali, widząc triumf jego sprawy. Papież i cesarz zjednoczyli się, aby stłamsić ten ruch, a wojska Zygmunta wtargnęły do Czech.
Pojawił się jednak wyzwoliciel. Na czele wojsk czeskich stanął Žižka, który wkrótce
po wybuchu wojny całkiem stracił wzrok, a jednak pozostawał jednym z najbardziej znamienitych generałów swojej epoki. Ufając w pomoc Bożą i słuszność swojej sprawy, ludzie
ci stawili opór najpotężniejszym armiom, jakie skierowano przeciwko nim. Napadając
na Czechy, cesarz bezustannie zwoływał nowe oddziały tylko po to, aby ponieść kolejną druzgocącą klęskę. Husyci nie bali się śmierci i nikt nie był w stanie im się oprzeć.
Kilka lat po rozpoczęciu wojny dzielny Žižka zmarł; jego miejsce zajął jednak Prokop,
który był równie odważnym i zdolnym generałem, a w niektórych aspektach był nawet
bardziej utalentowany jako przywódca.
Wrogowie Czechów, wiedząc, że niewidomy wojownik umarł, uznali, iż nadarzyła się
okazja, aby odzyskać to, co zostało utracone. Papież ogłosił kolejną krucjatę przeciw
husytom i znów przeciwko Czechom pośpieszyły ogromne armie, jednak tylko po to, aby
doznać straszliwej porażki. Zwołano jeszcze jedną krucjatę. We wszystkich katolickich
państwach Europy gromadzono ludzi, pieniądze i broń. Pod sztandarem papieża gromadziły się tłumy przekonane, że położą kres istnieniu husyckich heretyków. Ogromna
armia wkroczyła na teren Czech. Naprzeciw niej wyszedł lud, aby stawić opór. Dwie armie stanęły naprzeciw siebie, a dzieliła je tylko rzeka. „Krzyżowcy mieli zdecydowaną
przewagę, ale zamiast rzucić się wpław przez strumień i zetrzeć się z husytami, których
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mieli na wyciągnięcie ręki, stali, w milczeniu przyglądając się tym wojownikom”57. Nagle całą armię ogarnął tajemniczy lęk. Bez jednego ciosu potężne zastępy załamały się
i rozproszyły, jakby poraziła je niewidzialna siła. Wielu zginęło zabitych przez wojska
husytów, którzy ścigali uciekających, a w ręce zwycięzców dostały się niezliczone łupy,
dzięki czemu wojna, zamiast zubożyć Czechy, przyczyniła się do ich bogactwa.
Kilka lat później nowy papież zorganizował kolejną krucjatę. Tak jak poprzednio zgromadzono środki i ludzi ze wszystkich katolickich krajów Europy. Tym, którzy zaangażowaliby się w to ryzykowne przedsięwzięcie, obiecano ogromne przywileje. Każdemu
uczestnikowi zapewniono zupełny odpust nawet w przypadku najohydniejszych zbrodni. Każdemu, kto zginąłby na polu bitwy, obiecywano obfitą nagrodę w niebie, a ci, którzy by przeżyli, zebraliby chwałę i wojenne łupy. Znowu zgromadzono olbrzymią armię,
która przekroczywszy granice, wtargnęła do Czech. Siły husyckie zaczęły się wycofywać, wciągając w ten sposób najeźdźców w głąb kraju i dając im poczucie uzyskanego
już zwycięstwa. W końcu wojska Prokopa zatrzymały się i dokonały zwrotu, występując
w otwartej walce przeciw wrogom. Kiedy krzyżowcy odkryli swój błąd, znajdowali się
w obozowisku, oczekując szturmu. Gdy usłyszeli zgiełk zbliżającej się armii, a husytów
nie było jeszcze w polu widzenia, znów ogarnęła ich panika. Książęta, generałowie i zwykli żołnierze rozbiegli się we wszystkich kierunkach, porzuciwszy swą broń. Na próżno
legat papieski, który stał na czele najazdu, usiłował dogonić swoje przerażone i zdezorganizowane wojsko. Mimo usilnych starań również jego porwał potok uciekających.
Klęska była druzgocąca i znów w ręce zwycięzców dostały się nieprzebrane bogactwa.
W ten sposób po raz drugi olbrzymia armia wysłana przez najpotężniejsze państwa
Europy, zastępy dzielnych, zaprawionych w boju, wyszkolonych i świetnie wyposażonych
do bitwy wojowników uciekły bez walki przed obrońcami małego i dotychczas słabego
narodu. W ten sposób objawiła się moc Boża. Najeźdźców ogarnął nadnaturalny strach.
Ten, który pokonał armię faraona w Morzu Czerwonym, który zmusił do ucieczki przed
Gedeonem i jego trzystoma żołnierzami armię Midianitów, który w jedną noc rozproszył siły dumnego Asyryjczyka, znów wyciągnął swoje ramię, aby rozpadły się wojska
najeźdźcy. „Tam ogarnie ich strach, jakiego dotąd nie było; Bóg bowiem rozproszy kości
oblegających cię, Ty ich zawstydzisz, bo Bóg wzgardził nimi” (Ps 53,5).
Przywódcy papiescy, nie mając nadziei na zwycięstwo przy użyciu siły, ostatecznie
weszli na drogę dyplomacji. Zaproponowano kompromis, który pod pozorem zapewnienia Czechom wolności sumienia w rzeczywistości oddawał ich pod władzę Rzymu. Jako
warunki zawarcia pokoju Czesi przedstawili cztery kwestie: swobodę głoszenia nauk Biblii; prawo do komunii pod dwiema postaciami — chleba i wina — dla całej społeczności
wierzących oraz nabożeństwa w języku ojczystym; odsunięcie kleru od jakichkolwiek
świeckich urzędów i władzy; a także, w przypadku zbrodni, równej odpowiedzialności
wobec prawa zarówno osób świeckich, jak i duchownych. Władze papiestwa ostatecznie
„zgodziły się, że wszystkie cztery postulaty podane przez husytów powinny zostać przyjęte, ale prawo do rozstrzygania w tych kwestiach, to jest, aby móc określić ich dokładne
znaczenie, powinien mieć sobór — innymi słowy papież i cesarz”58. Na tej podstawie zawarto porozumienie i Rzym zyskał obłudą i oszustwem to, czego nie udało mu się uzyskać przez otwarty konflikt; stosując własną interpretację husyckich postulatów oraz
Biblii, mógł dowolnie zniekształcać ich znaczenie tak, aby odpowiadało to jego celom.
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Duża część Czechów, widząc, że jest to zamach na ich wolność, nie była w stanie zaakceptować tej ugody. Pojawiły się spory i podziały, prowadząc do konfliktów i bratobójczych
walk. Zginął w nich szlachetny Prokop i wolność Czech znalazła się w niebezpieczeństwie.
Zygmunt, zdrajca Husa i Hieronima, został teraz czeskim królem i nie bacząc na własną przysięgę wspierania Czechów w ich prawach, nadal popierał papiestwo. Jednak jego
uległość wobec Rzymu przyniosła mu niewiele korzyści. Dwadzieścia kolejnych lat jego
życia wypełniały jedynie zmagania i straty. Jego armie zostały osłabione, a skarbiec
opustoszał z powodu długich i bezowocnych walk. Teraz, po zaledwie rocznym panowaniu, przyszło mu umrzeć. Zostawił królestwo na skraju wojny domowej, a potomności okryte niesławą imię.
Niepokoje, konflikty i rozlew krwi przedłużały się. Znowu obce armie najeżdżały Czechy, a wewnętrzny rozdźwięk nadal dzielił naród. Ci, którzy pozostali wierni ewangelii,
stali się celem krwawych prześladowań.
Podobnie jak ich niedawni bracia, którzy teraz weszli w układ z Rzymem, przyswajając jego błędy, ci, którzy wyznawali dawną wiarę, utworzyli szczególne zgromadzenie,
przyjmując miano Unitas Fratrum (Jednota Bracka, Jednota Braci Czeskich). Ściągnęło to na nich powszechną nienawiść. Mimo to ich stałość była niewzruszona. Zmuszeni,
aby szukać schronienia w lasach i jaskiniach, nadal spotykali się, by czytać Słowo Boże,
a także wielbić Boga podczas wspólnych nabożeństw.
Przez posłańców wysyłanych potajemnie do różnych krajów dowiedzieli się, że „w różnych miejscach istnieją pojedynczy wyznawcy prawdy, po kilku w tym czy w innym
mieście, którzy, podobnie jak oni, są obiektem prześladowań; oraz że wśród Alp istnieje
dawny Kościół, którego fundamentem jest Pismo i który sprzeciwia się bałwochwalczemu zepsuciu Rzymu”59. Przyjęli te doniesienia z wielką radością i nawiązali korespondencję z Kościołem waldensów.
Wierni ewangelii Czesi przetrwali noc prześladowań, w najczarniejszej godzinie
bezustannie zwracając oczy w stronę horyzontu, niczym ci, którzy oczekują poranka.
„Przypadło im żyć w strasznych czasach, jednak (…) przypominali sobie słowa, które
jako pierwszy wypowiedział Hus, a po nim powtórzył Hieronim, że musi przeminąć
stulecie, a nadejdzie świt. To do taborytów [husytów] odnosiły się słowa Józefa, który
w kraju niewoli zwracał się do pokoleń Izraela : «Ja umrę, a Bóg z pewnością nawiedzi
was, i was wyprowadzi»”60. „Koniec piętnastego stulecia był świadkiem powolnego, lecz
stałego rozwoju zgromadzeń braci czeskich, którzy cieszyli się względnym, chociaż nie
całkowitym spokojem. Na początku siedemnastego wieku w Czechach i na Morawach
mieli dwieście zborów”61. „Niemała była owa resztka tych, którzy uszedłszy niszczącej
sile ognia i miecza, mogli oglądać przepowiedziane przez Husa świtanie dnia”62.

59
60
61
62

76

Tamże, rozdział 19.
Tamże.
Ezra Hall Gillett, Life and Times of John Huss, tom 2, s. 570.
J.A. Wylie, dz. cyt., księga 3, rozdział 19.

Rozdział 7

ODDZIELENIE SIĘ
LUTRA OD RZYMU

P

ierwszym, który został powołany, aby wyprowadzić Kościół z mroku papiestwa
do światła czystszej wiary, był Marcin Luter. Żarliwy, zapalony i poświęcony, nieznający lęku innego niż bojaźń Boża ani żadnego innego fundamentu wiary poza
Pismem Świętym był Luter człowiekiem swoich czasów; przez niego Bóg dokonał
wielkiego dzieła dla zreformowania Kościoła i oświecenia świata.
Podobnie jak pierwsi głosiciele ewangelii Luter pochodził z ubogiej warstwy społecznej. Pierwsze lata spędził w skromnym domu niemieckiego wieśniaka. Jego ojciec w codziennym trudzie zdobywał środki na jego wykształcenie, pracując jako górnik. Chciał,
aby syn został prawnikiem; jednak Bóg zaplanował, że uczyni z niego budowniczego
wielkiej świątyni, która powoli rosła przez stulecia. Ubóstwo, niedostatek i surowa dyscyplina były szkołą, w której Nieskończona Mądrość przygotowywała Lutra do ważnej
życiowej misji.
Ojciec Lutra był człowiekiem uczciwym, zdecydowanym i prostolinijnym, o silnym
i aktywnym umyśle i wielkiej sile charakteru. W kwestii zobowiązań pozostawał wierny swoim przekonaniom bez względu na konsekwencje, jakie miałoby to wywołać. Jego
niezawodny zdrowy rozsądek kazał mu nie ufać systemowi klasztornemu. Był bardzo
niezadowolony, kiedy Luter bez jego zgody wstąpił do zakonu; dwa lata później ojciec
pogodził się z synem, ale nawet wówczas jego poglądy się nie zmieniły.
Rodzice Lutra z wielką uwagą traktowali kształcenie i wychowanie swoich dzieci. Zabiegali o to, aby przekazać im wiedzę o Bogu i praktycznym chrześcijaństwie. Często
w obecności syna wznosiła się modlitwa ojca o to, by dziecko pamiętało o imieniu Pana
i pewnego dnia wspomogło głoszenie Jego prawdy. Rodzice wprowadzali wszystko, co
mogło służyć rozwojowi ducha i intelektu, a na co tylko mogli sobie pozwolić w swym
pełnym trudu życiu. Ich gorliwe wysiłki zmierzały do tego, aby przygotować dzieci do pożytecznego i pobożnego życia. Przy swej stanowczości i sile charakteru byli niekiedy
zbyt surowi; jednak sam reformator, choć świadom, że niekiedy się mylili, odkrył, że
w ich postępowaniu więcej można było pochwalić niż potępić.
W szkole, do której poszedł jako dziecko, Luter był traktowany ostro, a nawet brutalnie. Jego rodzice byli tak ubodzy, że musiał, uczęszczając do szkoły w innym miasteczku, przez jakiś czas zdobywać pożywienie, chodząc od drzwi do drzwi i śpiewając; często
cierpiał głód. Panujące wówczas ponure, pełne zabobonów poglądy religijne napełniały
go strachem. Gdy ze smutkiem w sercu kładł się wieczorem, spoglądał w mroczną przyszłość z drżeniem i niekończącym się strachem, ilekroć pomyślał o Bogu jako surowym
i bezlitosnym sędzi i raczej jako o okrutnym tyranie niż dobrym niebiańskim Ojcu.
Jednak pomimo tak wielkich i tak licznych przeszkód Luter z rozwagą podążał naprzód ku wysokim standardom moralnej i intelektualnej doskonałości, która pociągała
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jego serce. Był żądny wiedzy, a trzeźwy i praktyczny charakter jego umysłu kazał mu
pragnąć raczej tego, co trwałe i użyteczne, niż tego, co powierzchowne i pretensjonalne.
Kiedy w wieku osiemnastu lat wstąpił na Uniwersytet Erfurcki, jego sytuacja była
już korzystniejsza, a widoki na przyszłość o wiele lepsze niż we wcześniejszych latach.
Dzięki oszczędności i pracowitości jego rodzice zgromadzili środki do życia i byli w stanie udzielić mu potrzebnego wsparcia, a wpływ roztropnych przyjaciół zmniejszył nieco
smutne efekty poprzedniego traktowania. Zwrócił się ku studiowaniu najlepszych autorów, skrzętnie gromadząc ich najcenniejsze myśli i przyswajając mądrość mądrych.
Nawet pomimo surowej dyscypliny poprzednich nauczycieli, wcześnie przejawiał indywidualne zdolności, a jego umysł błyskawicznie się rozwinął w bardziej sprzyjających
okolicznościach. Pojemna pamięć,
żywa wyobraźnia, siła rozumowania i niezmordowana pilność sprawiły, że już wkrótce znalazł się
wśród najlepszych. Intelektualna
dyscyplina, która pobudzała jego
zdolność pojmowania i podnosiła
sprawność umysłu, a także przenikliwość postrzegania przygotowywały go do życiowych zmagań.
Bojaźń Boża wypełniała serce
Lutra, uzdalniając go do wytrwałego dążenia do celu i prowadząc
go do pokory przed Bogiem. Żył
w bezustannym przeświadczeniu
o swej zależności od pomocy Bożej i zawsze zaczynał dzień modlitwą, a jego serce bezustannie
zwracało się z prośbą o prowadzenie i wsparcie. „Dobrze się modlić”
— mawiał często — „to lepsze niż
połowa dociekań”63.
Któregoś dnia, przeglądając
Studiując na uniwersytecie w Erfurcie, Marcin Luter, skromny niemiecki mnich, odkrył
księgi
w bibliotece uniwersytecłacińską Biblię. Przyjęcie przez niego Pisma Świętego jako jedynego autorytetu chrześcijanina, a następnie odkrycie prawdy o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę skłoniło go kiej, odkrył łacińską Biblię. Nigdy
do zakwestionowania handlu odpustami. Spisanie 95 tez przeciwko tej praktyce i umiesz- dotąd nie widział takiej księgi. Nie
czenie ich na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 31 października 1517 roku był nawet świadom jej istnienia.
dało początek reformacji w Niemczech.
Słyszał fragmenty Ewangelii i Listów, jakie czytano ludowi podczas
mszy, i przypuszczał, że to cała Biblia. Teraz po raz pierwszy widział Słowo Boże w całości. Ze zdumieniem pomieszanym z bojaźnią przewracał święte karty; z bijącym sercem
i z drżeniem czytał w ciszy słowa życia, zatrzymując się niekiedy, aby wykrzyknąć: „O,
gdyby Bóg raczył dać mi taką księgę na własność!”64. Niebiańscy aniołowie stali u jego
boku, a spływające od tronu Bożego promienie światła odsłaniały jego umysłowi skarby
prawdy. Zawsze obawiał się obrazić Boga, ale teraz — jak nigdy wcześniej — ogarnęło
go głębokie przekonanie o tym, w jak grzesznym stanie się znajduje.
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Gorące pragnienie uwolnienia od grzechu i pojednania z Bogiem doprowadziło w końcu do tego, że wstąpił do klasztoru i oddał się życiu zakonnemu. Tu oczekiwano od niego
wykonywania najbardziej niewdzięcznych zadań oraz żebrania od domu do domu. Był
w wieku, kiedy człowiekowi szczególnie potrzeba szacunku i zrozumienia, a te posługi
głęboko raniły jego duszę; jednak cierpliwie znosił to upokorzenie, wierząc, że jest ono
potrzebne z uwagi na jego grzechy.
Każdą chwilę wolną od codziennych zajęć poświęcał studiowaniu, okradając się
ze snu i skąpiąc sobie nawet czasu przeznaczonego na skromne posiłki. Ponad wszystko uwielbiał studium Słowa Bożego. Odnalazł Biblię przykutą łańcuchem do klasztornej ściany i często odwiedzał to miejsce. Gdy jego przekonanie o grzechu pogłębiło się, próbował uzyskać przebaczenie i pokój dzięki własnym czynom. Prowadził jak
najsurowsze życie, oddając się postom, czuwaniu i samobiczowaniu, aby pokonać zło
swojej natury, od którego życie w klasztorze nie było w stanie go uwolnić. Nie wzbraniał się przed żadną ofiarą, dzięki której mógłby osiągnąć taką czystość serca, która
pozwoliłaby mu zostać przyjętym przez Boga. „Byłem naprawdę pobożnym mnichem”
— powiedział później — „i przestrzegałem zasad mojego zgromadzenia ściślej, niż byłbym to w stanie wyrazić. Gdyby kiedykolwiek mnich mógł zdobyć niebo dzięki swoim mnisim uczynkom, ja byłbym nim z całą pewnością. (…) Gdybym robił to dłużej,
moje umartwianie się zakończyłoby się śmiercią”65. W wyniku owej bolesnej dyscypliny stracił siły i cierpiał z powodu ataków omdleń, a od ich konsekwencji nigdy się już
nie uwolnił. Jednak przy wszystkich tych wysiłkach jego znękana dusza nie zaznała
ulgi. W końcu znalazł się na skraju rozpaczy.
Kiedy wydawało mu się, że wszystko stracone, Bóg dał mu pomoc w osobie przyjaciela. Bogobojny Staupitz otworzył przed Lutrem Słowo Boże i zachęcił go, aby nie przyglądał się sobie, zaprzestał rozważań nad nieskończonymi karami za pogwałcenie prawa
Bożego i popatrzył na Jezusa, swojego Zbawiciela, który przebacza grzechy. „Zamiast
torturować się z powodu swoich grzechów, rzuć się w ramiona Odkupiciela. Zaufaj Mu,
uwierz w Jego sprawiedliwe życie, w ofiarę Jego śmierci. (…) Słuchaj Syna Bożego. On
stał się człowiekiem, aby dać ci zapewnienie swojej boskiej łaski”. „Kochaj Tego, który
pierwszy ukochał ciebie”66. Tak przemawiał ów Boży posłaniec miłosierdzia. Jego słowa wywarły głęboki wpływ na umysł Lutra. Po wielu zmaganiach z długo pielęgnowanymi błędami był w stanie uchwycić prawdę, a pokój spłynął do jego znękanego serca.
Luter przyjął święcenia kapłańskie i został powołany z klasztoru na stanowisko profesora Uniwersytetu w Wittenberdze. Tu poświęcił się studiowaniu Pisma w językach
oryginalnych. Rozpoczął lekturę Biblii; Księga Psalmów, Ewangelie i Listy zostały udostępnione tłumom zachwyconych słuchaczy. Jego przyjaciel i przełożony nakłaniał go,
aby wszedł na ambonę i głosił Słowo Boże. Luter wahał się, czując, że nie jest godzien
przemawiać w imieniu Jezusa. Dopiero po długich zmaganiach poddał się wreszcie
prośbom przyjaciół. Teraz był już znawcą Pisma i spoczywała na nim łaska Boża. Jego
elokwencja zniewalała słuchaczy, jasność i siła, z jaką przedstawiał prawdę, przekonywała ich umysły, a jego entuzjazm poruszał ich serca.
Luter nadal był wiernym synem Kościoła katolickiego i nawet nie przyszło mu do głowy, że mogłoby być inaczej. Boża Opatrzność sprawiła, że miał odwiedzić Rzym. Ruszył
w drogę pieszo, nocując w klasztorach. W jednym ze zgromadzeń we Włoszech zdumiało go bogactwo, przepych i luksus, jakich był świadkiem. Mnisi zaopatrywani z dochodów książęcych żyli we wspaniałych apartamentach, ubierali się w najkosztowniejsze
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szaty i ucztowali przy suto zastawionym stole. Z bolesnym niedowierzaniem Luter porównywał te sceny z trudami i samozaparciem, jakich doświadczał we własnym życiu.
W końcu ujrzał z oddali miasto leżące na siedmiu wzgórzach. Z głębokim wzruszeniem upadł krzyżem na ziemię, wykrzykując: „Witam cię, święty Rzymie!”67. Wszedł
do miasta, odwiedzał kościoły, wysłuchiwał cudownych opowieści powtarzanych przez
kapłanów i mnichów, odprawiał wszelkie wymagane ceremonie. Wszędzie widział sceny, które napełniały go zdumieniem i przerażeniem. Widział bezeceństwa, jakich dopuszczały się wszystkie warstwy kleru. Słyszał niewybredne dowcipy, jakie opowiadali
prałaci, a obrzydliwe przekleństwa, które padały nawet podczas mszy, napełniały go
przerażeniem. Gdy wszedł między mnichów i mieszkańców miasta, spotkał się z rozpustą i wyuzdaniem. W którąkolwiek stronę się zwracał, znajdował na świętym miejscu
ohydę spustoszenia. „Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić” — pisał — „jakie grzechy
i haniebne czyny popełniano w Rzymie; musiałby to sam zobaczyć i usłyszeć, żeby uwierzyć. Dlatego mówi się tam: «Jeśli istnieje piekło, to na nim zbudowany jest Rzym: jest
on otchłanią, z której wydobywa się wszelki rodzaj grzechu»”68.
Ostatni list papieski obiecywał odpust wszystkim, którzy wspięliby się na kolanach
po „stopniach Piłata”, po których, jak mówiono, schodził nasz Zbawiciel, opuszczając
rzymską salę sądową, a które zostały w cudowny sposób przeniesione z Jerozolimy
do Rzymu. Pewnego dnia Luter z poświęceniem wspinał się po tych schodach, kiedy nagle wydało mu się, że słyszy głos potężny jak grzmot: „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz 1,17). Poderwał się na równe nogi i zawstydzony natychmiast stamtąd uciekł,
czując dreszcz odrazy. Ów biblijny tekst nigdy nie utracił swej siły wpływu na jego serce. Od tego momentu o wiele wyraźniej niż dotąd widział złudność zaufania do ludzkich
uczynków w kwestii zbawienia oraz potrzebę bezustannego zaufania w zasługi Chrystusa. Otworzyły mu się oczy i już nigdy nie zamknęły się na zwiedzenia papiestwa. Kiedy
odchodząc z Rzymu, odwrócił się do niego plecami, odwrócił się od niego również w sercu — i od tej chwili jego oddzielenie pogłębiało się, aż zupełnie zeLuter dostrzegał niebezpieczeństwo
wynoszenia ludzkich teorii ponad Słowo rwał wszelkie związki z Kościołem
rzymskim.
Boże. Bez lęku atakował niebezpieczną
Po powrocie z Rzymu Luter
sofistykę scholastyków i sprzeciwiał się
otrzymał na Uniwersytecie w Witfilozofii i teologii, która od tak dawna
tenberdze tytuł doktora teologii.
Teraz, swobodnie jak nigdy przedkontrolowała umysły ludzi.
tem, mógł poświęcić się Pismu, które tak bardzo kochał. Przyrzekł solennie przez wszystkie dni swego życia starannie
studiować i wiernie głosić Słowo Boże, a nie wypowiedzi i doktryny papieży. Nie był już
zwykłym mnichem czy profesorem, ale dyplomowanym głosicielem Biblii. Został powołany, aby jak pasterz karmić trzodę Bożą, która była głodna i spragniona prawdy. Twierdził stanowczo, że chrześcijanie nie powinni przyjmować żadnych innych doktryn niż te,
które opierają się na autorytecie Pisma Świętego. Słowa te uderzyły w sam fundament
supremacji papieskiej. Niosły w sobie podstawową zasadę reformacji.
Luter dostrzegał niebezpieczeństwo wynoszenia ludzkich teorii ponad Słowo Boże.
Bez lęku atakował niebezpieczną sofistykę scholastyków i sprzeciwiał się filozofii i teologii, która od tak dawna kontrolowała umysły ludzi. Potępiał takie studia nie tylko
jako bezużyteczne, ale wręcz szkodliwe i robił wszystko, aby odwrócić umysły słucha67
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czy od pokrętnych wywodów filozofów i teologów i skierować je ku wiecznym prawdom,
jakie przedstawiali prorocy i apostołowie.
Cudowne było poselstwo, jakie głosił spragnionym tłumom, które z uwagą słuchały
jego słów. Ludzie nigdy wcześniej nie słyszeli podobnych nauk. Radosne wieści o miłości
Zbawiciela, zapewnienie o przebaczeniu i pokoju dzięki Jego odkupieńczej krwi radowały ich serca i budziły w nich nieśmiertelną nadzieję. W Wittenberdze rozbłysło światło,
którego promienie miały popłynąć ku najdalszym krańcom świata; światło, którego jasność miała wzrastać aż do skończenia świata.
Jednak światło i ciemność nie mogą iść w parze. Pomiędzy prawdą a błędem istnieje
konflikt, którego nie da się załagodzić. Podtrzymywanie i obrona jednego oznacza atakowanie i obalanie drugiego. Sam Zbawiciel oznajmił: „[N]ie przyszedłem przynieść pokój,
ale miecz” (Mt 10,34). Kilka lat po rozpoczęciu reformacji Luter stwierdził: „Bóg mnie
nie prowadzi, On mnie popycha naprzód. On mnie porywa. Nie jestem panem samego
siebie. Pragnę żyć spokojnie, ale jestem wrzucany w sam środek zamieszania i rewolucji”69. Teraz właśnie miał zostać popchnięty do walki.
Kościół rzymski uczynił z łaski Boga przedmiot handlu. Stoły wekslarzy (Mt 21,12)
ustawiono przed ołtarzami, a powietrze napełniały krzyki kupujących i sprzedających.
Pod pretekstem kolekty na budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie z upoważnienia papieża wystawiono na sprzedaż odpusty. Za cenę przestępstwa miała zostać zbudowana
na cześć Boga świątynia, której kamień węgielny opierał się na zapłacie niesprawiedliwości! Jednak te same środki, które miały przysłużyć się wielkości Rzymu, doprowadziły do tego, że jego sile i wielkości został zadany śmiertelny cios. Pobudziło to do działania najbardziej zdeklarowanych i skutecznych przeciwników papiestwa i doprowadziło do konfliktu, który wstrząsnął papieskim tronem i strącił potrójną koronę z głowy
rzymskiego biskupa.
Człowiek o nazwisku Tetzel, oficjalnie wydelegowany do prowadzenia handlu odpustami w Niemczech, dopuścił się najpodlejszych przestępstw wobec społeczeństwa i prawa
Bożego; unikając kary za swoje czyny, został zatrudniony w celu dalszego realizowania
przebiegłego i niegodziwego planu papieża. Bezczelnie powtarzał oczywiste kłamstwa
i odpowiednie cudowne opowieści, aby zwodzić nieświadomych, łatwowiernych i przesądnych ludzi. Gdyby mieli do dyspozycji Słowo Boże, nie dałoby się zwieść ich w taki
sposób. Pozbawiano ich Biblii, aby pozostawali pod władzą papiestwa oraz utwierdzali
potęgę i bogactwo jego zachłannych przywódców70.
Gdy Tetzel wjeżdżał do miasta, podążał przed nim herold i ogłaszał: „Łaska Boża
i ojciec święty stoją u waszych bram”71. Ludzie garnęli się do bluźniercy-oszusta, jakby sam Bóg we własnej osobie zstąpił do nich z nieba. Nikczemny handel odbywał się
w świątyni, a Tetzel wstępował na ambonę i zachwalał odpusty jak najcenniejszy dar
Boży. Głosił, że dzięki jego certyfikatom przebaczenia wszystkie grzechy nabywcy, jakie zechciałby popełnić, zostaną mu przebaczone i nawet „ nie potrzebują pokuty”72. Co
więcej, zapewniał swoich słuchaczy, że odpusty mają moc ratować nie tylko żyjących,
ale i umarłych; że w chwili, kiedy tylko pieniądz brzęknie na dnie jego szkatułki, dusza,
w której imieniu złożono opłatę, uleci z czyśćca i odnajdzie drogę do nieba73.
Kiedy Szymon Mag proponował apostołom zapłatę za moc czynienia cudów, Piotr odpowiedział mu: „Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze
69
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można nabyć dar Boży” (Dz 8,20). Jednak oferta Tetzla znajdowała tysiące chętnych.
Do jego szkatuły płynęło srebro i złoto. Zbawienie, które można było kupić za pieniądze, było łatwiej dostępne niż to, które wymagało pokuty, wiary i pilnego wysiłku, aby
oprzeć się grzechowi i przezwyciężyć go.
Doktryna o odpustach budziła sprzeciw uczonych i bogobojnych ludzi w Kościele
rzymskim; wielu było tam takich, którzy nie dawali wiary roszczeniom tak dalece przeciwnym rozsądkowi i biblijnemu objawieniu. Żaden duchowny nie ośmielił
się podnieść głosu przeciwko owemu
niegodziwemu frymarczeniu; jednak
umysły ludzi wypełniał coraz większy
niepokój i zażenowanie, a wielu zadawało płynące z serca pytanie, czy Bóg
nie powinien zadziałać, aby oczyścić
swój Kościół.
Luter, choć nadal gorliwy zwolennik
papiestwa, był przerażony bluźnierczymi teoriami, jakimi kierowali się
handlarze odpustów. Wielu członków
jego zgromadzenia kupiło certyfikaty
przebaczenia i wkrótce zaczęli przychodzić do swego duszpasterza, wyznając różne grzechy i oczekując rozgrzeszenia nie dlatego, że się opamiętali
i potrzebowali zmian, ale na podstawie
[zakupionego — przyp. tłum.] odpustu. Luter odmawiał im rozgrzeszenia
i ostrzegał ich, że jeśli nie będą pokutować i nie zreformują swojego życia,
poginą w grzechach. Zakłopotani wraDrzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, do których w 1517 roku Marcin Luter
cali do Tetzla i narzekali, że ich spoprzybił 95 tez przeciwko odpustom.
wiednik nie uznał jego certyfikatów;
niektórzy twardo zażądali zwrotu pieniędzy. Mnich wpadł we wściekłość. Używał najstraszniejszych przekleństw; sprawił, że na placach rozpalono ogniska, i oznajmił, że
„otrzymał od samego papieża rozkaz, aby spalić wszystkich heretyków, którzy ośmieliliby się sprzeciwić jego najświętszym odpustom”74.
Teraz Luter śmiało przystąpił do wykonywania dzieła orędownika prawdy. Jego głos,
który zabrzmiał z ambony, był poważnym, szczerym ostrzeżeniem. Przedstawił on ludziom agresywny charakter grzechu i pouczył ich, że niemożliwe jest, aby człowiek
przy pomocy swych własnych uczynków był w stanie umniejszyć swą winę czy uniknąć
kary. Nic innego prócz pokuty przed Bogiem i wiary w Chrystusa nie jest w stanie uratować grzesznika. Łaski Chrystusa nie da się kupić; jest ona darem. Poradził ludziom,
aby nie kupowali odpustów, ale w zaufaniu spoglądali na ukrzyżowanego Odkupiciela.
Przedstawiał swoje bolesne doświadczenie, kiedy to na próżno usiłował przez upokorzenie i zadawanie sobie pokuty zapewnić sobie zbawienie; przekonywał swoich słuchaczy,
że gdy przestał przyglądać się sobie i uwierzył w Chrystusa, odnalazł pokój i radość.
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Ponieważ Tetzel nadal uprawiał swój handel i głosił świętokradcze nauki, Luter zdecydował się na bardziej skuteczne wyrażenie protestu przeciw owym jawnym nadużyciom. Zamkowy kościół w Wittenberdze zgromadził wiele relikwii i w niektóre święta
wystawiano je na widok publiczny, a wszystkim, którzy tego dnia odwiedzali kościół
i przystępowali do spowiedzi, gwarantowano pełne odpuszczenie grzechów. W tym czasie gromadziły się tam ogromne tłumy ludzi. Jedną z najważniejszych uroczystości był
zbliżający się właśnie dzień Wszystkich Świętych. Dzień wcześniej Luter przyłączył się
do tłumów zmierzających w kierunku kościoła i na jego wrotach przybił dziewięćdziesiąt pięć tez sprzeciwiających się doktrynie o odpustach. Oznajmiał, że następnego dnia
na terenie uniwersytetu jest gotów ich bronić wobec wszystkich, którzy uznają, że należy je obalić.
Jego tezy przyciągnęły powszechną uwagę. Ludzie czytali je, niekiedy wielokrotnie,
i powtarzali między sobą. Poruszony był uniwersytet i całe miasto. Tezy wykazywały,
że nigdy nie przekazano papieżowi ani żadnemu innemu człowiekowi mocy udzielania
przebaczenia grzechu oraz darowania kary, jaką grzech za sobą pociąga. Cała ta machinacja była farsą odgrywaną przed zabobonnym tłumem, aby podstępnie wydrzeć
pieniądze — narzędziem szatana do niszczenia dusz wszystkich, który uwierzyliby tym
kłamliwym naukom. Twierdzenia Lutra wykazywały również jasno, że ewangelia Chrystusa stanowi najcenniejszy skarb Kościoła oraz że objawiona w taki sposób łaska Boża
udzielona jest wszystkim, którzy szukają jej przez wiarę i pokutę.
Tezy Lutra wywołały dyskusję, jednak nikt nie ośmielił się podjąć wyzwania. Kwestie, jakie przedstawił, w ciągu paru dni rozgłoszono w całych Niemczech, a w ciągu
kilku tygodni mówił o nich cały chrześcijański świat. Wielu oddanych katolików, którzy dostrzegali straszliwe zło dziejące się w Kościele, ale nie wiedzieli, jak położyć mu
kres, czytało tezy z wielką radością, rozpoznając w nich głos Boży. Czuli, że Pan łaskawie wyciągnął swą dłoń, aby powstrzymać rwący potok zepsucia wypływający ze stolicy papiestwa. Książęta i urzędnicy państwa ukradkiem cieszyli się, że nareszcie ktoś
postawił tamę butnej sile, która nie uznawała kwestionowania jej decyzji.
Jednak przesądne i miłujące grzech tłumy były pełne przerażenia, gdy uderzono w sofizmaty, które do tej pory uciszały ich lęki. Przebiegli duchowni, którym przerwano popełnianie usankcjonowanego przestępstwa, widząc, że zagraża to ich zyskom, zareagowali wściekłością i zebrali siły, aby podtrzymać fałszywe nauki. Reformatora czekało
starcie z zajadłymi przeciwnikami. Niektórzy oskarżali go o nierozważne, impulsywne
działanie. Inni zarzucali mu arogancję, twierdząc, że nie kierował nim Bóg, ale działał
powodowany dumą i śmiałością. „Któż tego nie wie” — odparł — „że niejednokrotnie
człowiek wprowadzający nową ideę wywołuje wrażenie, że jest dumny, i oskarża się go
o wywoływanie sporów? (…) Dlaczego skazano na śmierć Chrystusa i wszystkich męczenników? Ponieważ wydawało się, że są hardzi i lekceważą mądrość swoich czasów,
i dlatego, że popierali rzeczy nowe bez uprzedniego pokornego zasięgania rady u głosicieli dawnych poglądów”.
Powiedział też: „Cokolwiek robię, będzie dokonane nie dzięki ludzkiej mądrości, ale
dlatego, że taki jest zamiar Boga. Jeśli będzie to dzieło Boże, któż je zatrzyma? A jeśli
nie, któż je poprowadzi? Nie moja wola, ani ich, ani nasza, ale Twoja, o święty Ojcze,
którzy jesteś w niebie”75.
Choć Luter, rozpoczynając dzieło, kierowany był przez Ducha Świętego, miał je prowadzić, napotykając zacięty sprzeciw. Zarzuty wrogów, fałszywe przedstawianie jego
zamiarów oraz ich niesprawiedliwe i złośliwe wnioski na temat jego charakteru i mo75
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tywów spadały na niego jak fale powodzi; i przyniosły efekt. Poczuł się pewnie, ponieważ przywódcy narodu, zarówno w Kościele, jak i w szkołach, chętnie przyłączyliby się
do niego w wysiłkach zmierzających do reformy. Słowa zachęty ze strony wysoko postawionych napełniły go radością i nadzieją. Oczyma wyobraźni widział już świtanie
jaśniejszych dni dla Kościoła. Jednak zachęta zmieniła się w zarzut i potępienie. Wielu
dygnitarzy, zarówno kościelnych, jak i państwowych, było przekonanych o słuszności
jego tez; szybko jednak dostrzegli, że przyjęcie ich pociągnęłoby za sobą wielkie zmiany.
Oświecenie i reforma narodu w rzeczywistości podkopałyby autorytet Rzymu, zatrzymałyby tysiące strumieni, jakie w tym momencie spływały do jego skarbca, i w ten sposób w znacznym stopniu ukróciłyby ekstrawagancję i bogactwo przywódców papiestwa.
Poza tym nauczenie ludzi odpowiedzialnego myślenia i działania, a także patrzenia jedynie na Chrystusa, jedyne źródło zbawienia — wywróciłoby tron papieski, a w końcu
zniszczyłoby również ich własny autorytet. Z tego powodu odrzucili wiedzę, jaką ofiarował im Bóg, i skierowali się przeciwko Chrystusowi i prawdzie, stając w opozycji wobec człowieka, którego posłał, aby ich oświecić.
Luter z drżeniem spoglądał na samego siebie — samotnego wobec najpotężniejszych
sił świata. Niekiedy wątpił, czy rzeczywiście został posłany przez Boga, aby stanąć przeciw autorytetowi Kościoła. „Kimże jestem” — pisał — „żeby sprzeciwić się majestatowi papieża, przed którym (…) drżeli królowie ziemi i cały świat? (…) Nikt nie wie, co
wycierpiało moje serce przez te pierwsze dwa lata i w jakim zwątpieniu, a mogę rzec —
w jakiej rozpaczy, byłem pogrążony”76. Nie został jednak porzucony i skazany na przygnębienie. Kiedy zawiodło wsparcie ze strony ludzi, spoglądał jedynie na Boga i uczył
się, że jest w stanie zupełnie bezpiecznie oprzeć się na tym wszechmocnym ramieniu.
Do jednego z przyjaciół reformacji napisał: „Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Pisma
jedynie dzięki studiowaniu czy sile intelektu. Twoim pierwszym obowiązkiem jest rozpoczynać studium z modlitwą. Błagaj Pana, aby w swym wielkim miłosierdziu obdarował
cię prawdziwym zrozumieniem swego Słowa. Nie istnieje żaden inny wykładowca Słowa Bożego prócz jego Autora, jak sam to powiedział: «Będą wyuczeni przez Boga». Nie
oczekuj niczego od twych własnych czynów ani od twego własnego zrozumienia — ufaj
jedynie Bogu i wpływowi Jego Ducha. Uwierz w to na podstawie słów człowieka, który posiadł doświadczenie”77. Oto niezwykle ważna lekcja dla tych, którzy czują, że Bóg
powołał ich do przedstawiania innym poważnych prawd na obecny czas. Owe prawdy
pobudzą wrogość szatana i ludzi, którzy kochają bajki, jakie on obmyślił. W konflikcie
z siłami ciemności potrzeba czegoś więcej niż siły intelektu i ludzkiej mądrości.
Podczas gdy wrogowie odwoływali się do zwyczaju i tradycji albo do twierdzeń i autorytetu papieża, Luter stawał przed nimi z Biblią i tylko z Biblią. Tu zawarte były argumenty, jakim nie byli w stanie sprostać; dlatego niewolnicy formalizmu i przesądów
domagali się jego śmierci, podobnie jak Żydzi domagali się krwi Chrystusa. „To heretyk” — krzyczeli katoliccy zeloci. — „To zdrada stanu wymierzona przeciw Kościołowi,
kiedy pozwala się tak zajadłemu heretykowi żyć choćby godzinę dłużej. Należy natychmiast postawić mu szafot!”78. Jednak Luter nie padł ofiarą ich wściekłości. Bóg miał
dla niego zadanie do wykonania i posłał aniołów niebios, aby go strzegli. Jednak wielu,
którzy przejęli od Lutra cenne światło, stało się celem gniewu szatana i w imię prawdy
bez lęku doświadczało tortur i śmierci.
Nauki Lutra przyciągały uwagę światłych umysłów w całych Niemczech. Od jego
kazań i pism biły promienie światła, które obudziło i oświeciło tysiące. Żywa wiara zaj76
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Biblia Lutra z 1534 roku. Gdy wrogowie odwoływali się do zwyczajów i tradycji albo twierdzeń i autorytetu papiestwa, Marcin Luter przeciwstawiał się
im przy pomocy Biblii i tylko Biblii. W niej znajdował argumenty, z którymi nie byli w stanie dyskutować. Dlatego słudzy formalizmu i zabobonów domagali się jego śmierci.

mowała miejsce martwego formalizmu, w którym Kościół tkwił od tak dawna. Każdego dnia ludzie tracili zaufanie do zabobonów katolicyzmu. Upadały mury uprzedzeń.
Słowo Boże, którym Luter testował każdą doktrynę i każdą tezę, było niczym miecz
obosieczny, który torował sobie drogę do ludzkich serc. Wszędzie budziło się pragnienie duchowego rozwoju. Wszędzie istniał taki głód i pragnienie sprawiedliwości, jakiego nie doświadczano przez stulecia. Oczy ludzi, tak długo zwrócone na ludzkie rytuały
i ziemskich pośredników, teraz zwracały się w pokucie i wierze ku Chrystusowi, i to
Temu ukrzyżowanemu79.
Owo powszechne zainteresowanie wzbudzało coraz głębsze obawy władz papieskich.
Luter otrzymał wezwanie, aby stawić się w Rzymie w celu odpowiedzi na zarzut kacerstwa. Rozkaz ten napełnił jego przyjaciół przerażeniem. Doskonale zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie groziło mu w tym zepsutym mieście, zupełnie pijanym
krwią męczenników Jezusa. Zaprotestowali przeciw jego pojawieniu się w Rzymie i poprosili, aby jego przesłuchanie odbyło się w Niemczech.
Ich sprzeciw przyniósł efekt i wyznaczono legata papieskiego, który miał rozpatrzyć
sprawę. Z pouczeń, jakich papież udzielił swojemu urzędnikowi, wynikało, że Luter już
został uznany za heretyka. Zatem legat został zobowiązany, aby „poprowadził sprawę
i uwięził go bezzwłocznie”. Gdyby Luter był nieugięty i nie udałoby się go aresztować,
legat był upoważniony, aby „wyjąć go spod prawa w każdej części Niemiec; zesłać na ba79
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nicję, przekląć i ekskomunikować wszystkich, którzy się z nim związali”80. Dalej papież
polecał, aby w celu wykorzenienia szkodliwej herezji legat ekskomunikował i oddał w ręce
Rzymu wszystkich, bez względu na pozycję, jaką zajmowali w Kościele czy państwie —
wyłączywszy cesarza — którzy odmówiliby schwytania Lutra i jego zwolenników.
Tu objawił się prawdziwy duch papiestwa. W całym dokumencie nie było ani śladu
zasad chrześcijańskich czy nawet zwykłej sprawiedliwości. Luter znajdował się z dala
od Rzymu; nie miał sposobności objaśnić czy obronić swej pozycji; zanim jeszcze zbadano jego sprawę, został błyskawicznie okrzyknięty heretykiem i w tym samym momencie
napomniany, oskarżony, osądzony i potępiony. A wszystko to zrobił samozwańczy ojciec
święty, jedynie doskonały, nieomylny autorytet w Kościele czy państwie!
W czasie gdy Luter tak bardzo potrzebował zrozumienia i rady prawdziwego przyjaciela, Boża Opatrzność przysłała do Wittenbergi Melanchtona — młodego, skromnego i nieufającego we własne siły, którego
mądry osąd, rozległa wiedza i ujmująca elokwencja połączone z czystością i prawością
charakteru zjednywały mu powszechny
podziw i szacunek. Jego wspaniałe talenty
szły w parze z delikatnym usposobieniem.
Szybko stał się żarliwym uczniem ewangelii oraz najbardziej zaufanym przyjacielem
i najcenniejszym stronnikiem Lutra; jego
łagodność, rozwaga i dokładność uzupełniały odwagę i energię reformatora. Ich
związek w dziele dodawał mocy reformacji i stanowił dla Lutra ogromne źródło
pokrzepienia.
Jako miejsce przesłuchania wyznaczono
Augsburg. Reformator wybrał się w drogę
Filip Melanchton. W czasie gdy Luter bardzo potrzebował wsparcia i rady pieszo. Przyjaciele żywili poważne obawy
szczerego przyjaciela, Opatrzność posłała do Wittenbergi Melanchtona.
o jego bezpieczeństwo. Oficjalnie grożono
mu, że w drodze zostanie pojmany i zamordowany, więc prosili go, aby się nie narażał. Błagali go nawet, aby na jakiś czas opuścił
Wittenbergę i znalazł bezpieczne schronienie wśród tych, którzy chętnie mu go udzielą.
On jednak nie chciał opuścić pozycji, na jakiej postawił go Bóg. Musiał nadal wiernie
bronić prawdy, bez względu na zbierającą się wokół niego burzę. Mówił tak: „Jestem jak
Jeremiasz, mąż niezgody i sporu, jednak im bardziej mnie straszą, tym bardziej rośnie
moja radość. (…) Zrujnowali już moją godność i moją reputację. Zostaje tylko jedno: moje
nieszczęsne ciało. Niech je sobie wezmą, skrócą w ten sposób moje życie o parę godzin.
Nie są jednak w stanie zrobić tego z moją duszą. Ten, kto pragnie głosić światu Słowo
Boże, musi być w każdej chwili gotów na śmierć”81.
Legat papieski z wielką satysfakcją przyjął wieści o tym, że Luter przybył do Augsburga. Wydawało się, że nieznośny heretyk, który skupiał uwagę całego świata, znalazł się właśnie w mocy Rzymu, więc legat zdecydował, że nie pozwoli mu się wymknąć.
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Reformator nie zdążył zaopatrzyć się w list żelazny. Jego przyjaciele nalegali, aby nie
stawał bez niego przed legatem, i sami postanowili wystarać się o list u cesarza. Legat dążył do tego, aby — o ile to możliwe — zmusić Lutra do odwołania nauk, a gdyby
to zawiodło, chciał sprawić, żeby zawieziono go do Rzymu, gdzie podzieliłby los Husa
i Hieronima. Dlatego przez swoich wysłanników zamierzał zrobić wszystko, aby Luter
pojawił się bez listu żelaznego, zdany na jego łaskę. Reformator stanowczo odmówił.
Dopóki nie uzyskał dokumentu zapewniającego mu cesarską ochronę, nie pojawił się
w obecności papieskiego ambasadora.
Częścią polityki Rzymu była decyzja, aby zdobyć Lutra za pomocą pozorów łagodności.
We wszystkich rozmowach legat udawał wielką życzliwość; żądał jednak, aby Luter bez
zastrzeżeń poddał się zwierzchnictwu Kościoła — w każdym punkcie bez argumentowania czy zadawania pytań. Nie ocenił właściwie charakteru człowieka, z którym miał
do czynienia. W odpowiedzi Luter wyraził szacunek wobec Kościoła, pragnienie, aby
pozostawać w zgodzie z prawdą, gotowość udzielenia wyjaśnień dotyczących wszystkich przedstawianych przez niego zarzutów, a także gotowość poddania swoich doktryn
pod osąd konkretnych wiodących uniwersytetów. Równocześnie zaprotestował przeciw
linii postępowania kardynała, który oczekiwał, że odwoła on swoje nauki bez udowodnienia mu błędu.
Jedyną odpowiedzią było: „Odwołaj! Odwołaj!”. Reformator wykazał, że jego stanowisko potwierdzone jest Pismem Świętym i stanowczo oświadczył, że nie zaprze się prawdy. Legat, niezdolny odpowiedzieć na argumenty Lutra, zasypał go gradem zarzutów,
drwin i pochlebstw, urozmaicając swą wypowiedź cytatami z tradycji i pism ojców Kościoła, nie dając reformatorowi dojść do słowa. Luter, widząc, że spotkanie nie przyniesie żadnych owoców, jeśli będzie nadal prowadzone w taki sposób, ostatecznie uzyskał
udzieloną mu niechętnie zgodę na przekazanie odpowiedzi na piśmie.
„W ten sposób” — napisał do przyjaciela — „poszkodowany ma podwójną korzyść;
po pierwsze to, co jest napisane, może zostać oddane pod osąd innych, po drugie istnieje większa szansa, aby wpłynąć na lęki, a nawet na sumienie aroganckiego i rozgadanego despoty, który w innym przypadku przemógłby cię swą apodyktyczną mową”82.
Przy następnym spotkaniu Luter w jasny, zwięzły i przekonujący sposób zreferował
swoje poglądy, a na ich poparcie przedstawił liczne cytaty z Pisma Świętego. Odczytawszy na głos swój list, wręczył go kardynałowi, który jednak z pogardą go odrzucił,
oznajmiając, że jest to stek bzdur oraz cytatów oderwanych od tematu. Luter, poruszony
do żywego, wystąpił teraz wobec wyniosłego prałata na jego własnym gruncie — tradycji i nauk Kościoła — i całkowicie obalił jego założenia.
Kiedy prałat spostrzegł, że rozumowania Lutra nie da się zakwestionować, stracił
panowanie nad sobą i wykrzyknął z wściekłością: „Odwołaj! Albo wyślę cię do Rzymu,
a tam staniesz przed sędziami przygotowanymi, aby rozpatrzyć twój przypadek. Wyklnę ciebie i wszystkich twoich popleczników, a także wszystkich, którzy kiedykolwiek
staną po twojej stronie — wyrzucę ich wszystkich z Kościoła”. Na koniec hardo i ze złością oznajmił: „Odwołaj albo nie wracaj więcej”83.
Reformator i jego przyjaciele natychmiast wyszli, pokazując tym samym, że żadnego
odwołania z ich strony nie będzie . Nie taki był cel kardynała. Schlebiał sobie, że swą
gwałtownością jest w stanie wystraszyć Lutra i zmusić go do poddania się. Teraz, gdy
pozostał sam ze swymi stronnikami, patrzył na nich po kolei kompletnie osłupiały z powodu nieoczekiwanego fiaska, jakie poniósł jego plan.
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Wysiłki Lutra w tym przypadku przyniosły dobre rezultaty. Wielkie zgromadzenie
miało możliwość porównania dwóch osób i samodzielnego osądzenia objawiającego się
w nich ducha, a także siły i prawdziwości ich stanowisk. Jakiż był między nimi kontrast!
Reformator — prosty, pokorny, stanowczy, stawiał czoła w mocy Bożej, mając po swojej
stronie prawdę; przedstawiciel papieża — przekonany o swoim znaczeniu, arogancki,
wyniosły, nie miał ani jednego argumentu z Pisma, a jednak krzyczał porywczo: „Odwołaj, albo wyślę cię do Rzymu, żebyś poniósł karę”.
Chociaż Luter posiadał list żelazny, zwolennicy papieża uknuli spisek, aby go pojmać
i uwięzić. Jego przyjaciele nalegali, aby skoro dalszy pobyt w Augsburgu był już bezcelowy, niezwłocznie wracał do Wittenbergi, a także wykazując się najwyższą ostrożnością,
ukrył, że nosi się z takim zamiarem. Przychylając się do tego pomysłu, przed świtem
opuścił miasto konno, jedynie w towarzystwie przewodnika, którego przydzieliły mu
władze miasta. Pełen złych przeczuć potajemnie przemierzał ciemne i milczące ulice.
Czujni i okrutni wrogowie knuli, aby go zniszczyć. Czy był w stanie wymknąć się z zastawionych na niego sieci? Były to dla niego chwile pełne niepokoju i gorącej modlitwy.
Dotarł do małej furtki w murach miasta. Otwarto ją dla niego i wraz ze swym przewodnikiem przemknął przez nią bez przeszkód. Już bezpieczni na zewnątrz uciekinierzy
pośpieszyli konie i zanim legat dowiedział się o odjeździe Lutra, był on już daleko poza
zasięgiem swych prześladowców. Szatan i jego wysłannicy ponieśli porażkę. Człowiek,
który był już prawie w ich mocy, zniknął, umknąwszy niczym ptak z sideł ptasznika.
Wiadomości o ucieczce Lutra sprawiły, że legat był zaskoczony i zły. Oczekiwał, że
spotka go wielki zaszczyt, ponieważ wykazał się mądrością i stanowczością wobec tego,
który wprowadzał zamęt w Kościele; jednak jego nadzieje rozwiały się. Dał wyraz swojej wściekłości w liście do elektora saskiego Fryderyka, ostro potępiając Lutra i żądając,
aby Fryderyk wysłał reformatora do Rzymu albo wygnał go z Saksonii.
Z kolei Luter, broniąc się, domagał się, by legat lub papież wykazali mu jego błędy
na podstawie Pisma, i zobowiązywał się jak najżarliwiej, że odwoła swoje doktryny, jeżeli okaże się, że są sprzeczne ze Słowem Bożym. Wyraził Bogu swą wdzięczność za to,
że został uznany godnym cierpienia w tak świętej sprawie.
Do tej pory elektor niewiele wiedział o zreformowanych doktrynach, ale szczerość,
siła i klarowność słów Lutra wywarły na nim wielkie wrażenie; dlatego postanowił, że
będzie jego protektorem, dopóki nie zostanie mu wykazany błąd. W odpowiedzi na żądania legata napisał: „«Powinniście być zadowoleni, ponieważ doktor Marcin stanął
przed wami w Augsburgu. Nie spodziewaliśmy się, że będziecie próbowali sprawić, aby
wszystko odwołał, nie przekonawszy go co do jego błędów. Żaden z uczonych w naszym
księstwie nie poinformował mnie, jakoby owe doktryny Marcina były bezbożne, niechrześcijańskie czy heretyckie». Oprócz tego książę odmówił wysłania Lutra do Rzymu czy
wygnania go ze swych granic”84.
Elektor dostrzegał w społeczeństwie powszechny upadek zasad moralnych. Potrzeba
reformy była ogromna. Wyszukane i drogie sposoby zapanowania nad przestępczością
i karania jej byłyby zbędne, gdyby tylko ludzie poznali wymagania Boże i poddali się im
oraz nakazom oświeconego sumienia. Widział, że działania Lutra prowadzą do zapewnienia takiego stanu i skrycie cieszył się, że w Kościele daje się odczuć ów świeży powiew.
Widział również, jakie sukcesy odnosił Luter jako profesor uniwersytetu. Minął zaledwie rok od chwili, gdy reformator przybił swe tezy na wrotach zamkowego kościoła,
a znacznie zmalała liczba pielgrzymów odwiedzających to miejsce w dniu Wszystkich
Świętych. Rzym został pozbawiony czcicieli i ofiar, a ich miejsce zajęła inna grupa, która
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teraz przybywała do Wittenbergi — nie pielgrzymów adorujących jej relikwie, ale studentów, którzy zapełniali sale jej uczelni. Pisma Lutra wszędzie rozpaliły nowe zainteresowanie Pismem Świętym, a studenci napływali na uniwersytet nie tylko z terenu Niemiec, ale również z innych krajów. Młodzi, widząc z oddali Wittenbergę, po raz pierwszy
„wznosili ręce ku niebu i chwalili Boga, który sprawił, że z tego miasta płynęło światło
prawdy, tak jak dawno temu z Syjonu, rozlewając się do najbardziej odległych krain”85.
Luter zaledwie po części odwrócił się od błędów Rzymu. Kiedy jednak porównywał
Święte Wyroki z dekretami i postanowieniami papieskimi, był zdumiony. „Oto czytam”
— pisze — „dekrety papieży i (…) nie wiem już, czy to sam papież jest antychrystem,
czy jego apostołem, bo tak bardzo Chrystus jest tam zniekształcony i ukrzyżowany”86.
A jednak w tym czasie Luter nadal popierał Kościół rzymski i nawet nie myślał o tym,
że mógłby kiedykolwiek pozbawić się społeczności z nim.
Pisma reformatora i jego nauka docierały do każdego narodu w ówczesnym chrześcijańskim świecie. Dzieło rozprzestrzeniło się w Szwajcarii i Holandii. Kopie jego prac
powędrowały do Francji i Hiszpanii. W Anglii jego nauki odbierano jak słowo życia.
Prawda dotarła również do Belgii i Włoch. Tysiące ludzi obudziły się ze swego śmiertelnego otępienia ku radości i nadziei życia w wierze.
Rzym był coraz bardziej rozdrażniony atakami Lutra, a niektórzy fanatyczni oponenci reformatora — wśród nich również doktorzy katolickich uniwersytetów — ogłosili, że
nie zgrzeszy ten, kto zabije tego buntowniczego mnicha. Pewnego dnia jakiś człowiek
uzbrojony w ukryty pod płaszczem pistolet zbliżył się do reformatora i zapytał go, dlaczego porusza się samotnie. „Jestem w Bożych rękach” — odparł Luter. — „On jest moją
siłą i moją tarczą. Co może mi zrobić człowiek?”87. Tamten, słysząc to, pobladł i uciekł,
jakby znalazł się w obecności niebiańskich aniołów.
Rzym był zdecydowany, aby zniszczyć Lutra; jednak jego obrońcą był Bóg. Jego nauki
było słychać wszędzie — „w chatach i klasztorach, (…) w zamkach możnych, na uniwersytetach i w królewskich pałacach”; zewsząd pojawiali się szlachetnie urodzeni, aby
wspierać jego wysiłki88.
Mniej więcej w tym czasie Luter, czytając dzieła Husa, odkrył, że czeski reformator
wyznawał tę samą wielką prawdę o usprawiedliwieniu przez wiarę. „My wszyscy” —
napisał — „Paweł, Augustyn i ja, byliśmy husytami, nie wiedząc o tym!”. „Bóg z pewnością nawiedzi [karą — przyp. tłum.] ten świat” — dodał — „skoro owa prawda była
głoszona już sto lat temu i została spalona!”89.
Zwracając się do cesarza i szlachty niemieckiej w sprawie zreformowania chrześcijaństwa, Luter w następujący sposób określił papieża: „To straszne widzieć, jak człowiek,
który nazywa samego siebie wiceregentem Chrystusa, popisuje się przepychem, z jakim
nie jest się w stanie równać żaden imperator. Czy tak czynił ubogi Jezus albo pokorny
Piotr? Ten jest, jak powiadają, panem świata! Jednak Chrystus, którego on czyni się
zastępcą, powiedział: «Moje królestwo nie jest z tego świata». Czy posiadłości zastępcy
mogą rozciągać się dalej niż własność jego zwierzchnika?”90.
Do uniwersytetów zaś napisał tak: „Obawiam się bardzo, że uniwersytety okażą się
wielkimi bramami piekieł, jeśli nie zaczną pilnie pracować nad wyjaśnianiem Pisma
Świętego oraz wpisywaniem go w serca młodych. Nie doradziłbym nikomu umieszcze85
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nia dziecka tam, gdzie Pismo nie panuje niepodzielnie. Każda instytucja, w której ludzie
nie zajmują się bezustannie Słowem Bożym, niechybnie ulegnie zepsuciu”91.
Apel ten błyskawicznie obiegł Niemcy i wywarł na ludzi ogromny wpływ. Cały naród
był poruszony i wielkie tłumy powstały, aby ponieść dalej sztandar reformy. Przeciwnicy Lutra, pałając żądzą zemsty, nalegali, aby papież przedsięwziął przeciw niemu odpowiednie środki. Zarządzono, że jego doktryny powinny zostać natychmiast potępione.
Reformatorowi i jego zwolennikom dano sześćdziesiąt dni na odwołanie nauk, a po tym
czasie wszyscy oni mieli zostać wyklęci.
Dla reformacji był to moment zwrotny. Przez całe stulecia orzeczenie Rzymu o ekskomunice siało przerażenie wśród potężnych monarchów; wielkie imperia napełniało cierpieniem i rozpaczą. Ci, na których spadało papieskie potępienie, byli powszechnie traktowani z lękiem i odrazą; zostawali odcięci od kontaktu z przyjaciółmi i traktowani jak
banici; często tropiono ich i zabijano. Luter nie zamykał oczu na to, jaka burza zbierała
się wokół niego; był jednak niewzruszony, ufając, że Chrystus będzie jego wsparciem
i tarczą. Z wiarą męczennika i z odwagą napisał: „Nie wiem, co miałoby się wydarzyć,
ani nie dbam o to. (…) Niech piorun uderzy, ja się nie obawiam. Nie bardziej niż liść,
który nie spada bez woli naszego Ojca. O ileż bardziej będzie On dbał o nas! Łatwą rzeczą jest umrzeć za Słowo, skoro Słowo, które stało się ciałem, samo umarło. Jeśli z Nim
umieramy, będziemy z Nim żyć; a przechodząc przez to, co On przeszedł przed nami,
będziemy tam, gdzie On jest, i zamieszkamy z Nim na zawsze”92.
Kiedy papieska bulla dotarła do Lutra, powiedział: „Pogardzam nią i kwestionuję jako
bezbożną i fałszywą. (…) Potępiony w niej został sam Chrystus. (…) Cieszę się, ponosząc
te krzywdy w imieniu najlepszej ze spraw. Czuję już w sercu większą swobodę, ponieważ
w końcu wiem, że papież jest antychrystem i że jego tron jest tronem samego szatana”93.
Zarządzenie Rzymu nie pozostało jednak bez echa. Więzienie, tortury i miecz były
orężem zdolnym wymusić posłuszeństwo. Słabi i przesądni drżeli przed dekretem papieża; i choć Lutra otaczała powszechna sympatia, wielu czuło, że życie jest zbyt cenne,
aby ryzykować je dla sprawy reformy. Wszystko wskazywało na to, że dzieło reformatora doPrzez całe stulecia orzeczenie
biega końca.
Rzymu o ekskomunice siało
Jednak Luter nadal był nieustraszony. Rzym
przerażenie wśród potężnych
ciskał przeciw niemu swoje anatemy, a świat
monarchów; wielkie imperia
przyglądał mu się, nie wątpiąc ani przez chwinapełniało cierpieniem
lę, że zginie albo będzie zmuszony się poddać.
Jednak on ze straszliwą siłą odwrócił wyrok poi rozpaczą.
tępienia z powrotem w stronę Rzymu i publicznie oznajmił swą gotowość do porzucenia go na zawsze. W obecności tłumu studentów,
doktorów i obywateli miasta wszystkich stanów Luter spalił papieską bullę wraz z prawami kanonicznymi, dekretałami oraz pewnymi pismami popierającymi władzę papieską. Powiedział: „Moi wrogowie byli w stanie, paląc moje książki, zaszkodzić sprawie
prawdy w umysłach prostych ludzi i zniszczyć ich dusze; z tego powodu ja w zamian
zniszczyłem ich książki. Do tej pory jedynie bawiłem się z papieżem. Rozpocząłem to
dzieło w imię Boga; ono będzie ukończone beze mnie, ale Jego mocą”94.
Na zarzuty wrogów, którzy naigrawali się z kruchości jego sprawy, Luter odparł: „Kto
wie, czy skoro Bóg wybrał i powołał mnie, a oni nie obawiając się tego, pogardzają mną,
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10 grudnia 1520 roku w obecności licznego grona studentów, wykładowców uniwersyteckich i przedstawicieli wszystkich stanów Luter spalił papieską
bullę Exsurge Domine, a wraz z nią egzemplarz prawa kanonicznego oraz dekrety i dokumenty kościelne ustanawiające władzę papieską.

czy nie pogardzają samym Bogiem? Mojżesz był sam podczas wyjścia z Egiptu; Eliasz
był sam podczas rządów króla Achaba; Izajasz samotny w Jerozolimie; Ezechiel w Babilonie. (…) Bóg nigdy nie wybierał na proroka ani najwyższego kapłana, ani innej wysoko postawionej osoby, ale zazwyczaj wybierał pospolitych i pogardzanych ludzi, a raz
nawet pasterza Amosa. W każdym stuleciu święci musieli strofować wielkich, królów,
książąt, kapłanów i mędrców, narażając swoje życie. (…) Nie mówię, że jestem prorokiem; mówię tylko, że powinni się mieć na baczności, ponieważ jestem sam, a ich jest
wielu. Jestem pewien, że Słowo Boże jest ze mną, a przy nich go nie ma”95.
Jednak decyzja Lutra o odłączeniu się od Kościoła nie obyła się bez straszliwej walki,
jaką staczał sam ze sobą. To o tym czasie napisał: „Każdego dnia coraz bardziej czuję, jak
trudno jest odłożyć na bok skrupuły, jakie wpojono człowiekowi w dzieciństwie. Och, ile
bólu mi to sprawiło, aby usprawiedliwić się przed sobą samym, że ośmieliłem się stanąć
samotnie przeciw papieżowi i zasugerować, że jest antychrystem, chociaż wiedziałem,
że Pismo jest po mojej stronie. Jakież były udręki mego serca! Jak wiele razy zadawałem samemu sobie owo pytanie, które tak często brzmiało z ust papistów: «Jedynie ty
sam jesteś mądry? Czy wszyscy inni mogą się mylić? A jak to będzie, kiedy po wszystkim okaże się, że to ty byłeś w błędzie i pociągnąłeś za sobą tak wielu, którzy zostaną
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przeklęci na wieki?». Oto jak walczyłem z samym sobą i z szatanem, dopóki Chrystus
swym nieomylnym słowem nie umocnił mego serca przeciw owym wątpliwościom”96.
Papież zagroził Lutrowi ekskomuniką, jeżeli ten nie odwoła swych nauk, i oto groźba
została spełniona. Ukazała się nowa bulla ogłaszająca ostateczne oddzielenie się reformatora od Kościoła rzymskiego, stwierdzająca, że został on przeklęty przez niebo oraz
nakładająca to samo potępienie na wszystkich, którzy przyjęliby jego doktryny. Wielki
spór rozgorzał na dobre.
Wszyscy, których Bóg powołał, aby głosili prawdy szczególnie ważne w ich czasie, spotkają się ze sprzeciwem. W dniach Lutra głoszona była prawda o szczególnym znaczeniu
na tamten czas; dziś również istnieje prawda dla współczesnego Kościoła. Ten, który
czyni wszystko zgodnie ze swoją wolą, stawia ludzi w różnych okolicznościach i zleca im zadania
ściśle związane z czasami, w których żyją. Jeśli
doceniali światło, jakie zostało im udzielone, horyzonty prawdy otwierały się przed nimi jeszcze
szerzej. Jednak dziś większość nie jest spragniona prawdy bardziej niż było to w czasach, kiedy
sprzeciwiali się jej zwolennicy papieża występujący przeciw Lutrowi. Podobnie jak w minionych
dniach ludzie są bardziej skłonni akceptować raczej tradycje i teorie stworzone przez człowieka
niż Słowo Boże. Ci, którzy przedstawiają prawdę na dany czas, nie powinni oczekiwać większej
przychylności niż pierwsi reformatorzy. Wielki
bój między prawdą a błędem, między Chrystusem
a szatanem ma przybrać na sile tuż przed zakończeniem historii tego świata.
Jezus powiedział do swych uczniów: „Gdybyście
Bulla Exsurge Domine. 3 stycznia 1521 roku ukazała się nowa byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego;
bulla Decet Romanum Pontificem informująca o wykluczeniu że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wyLutra z Kościoła, ogłaszająca, że reformator jest przeklęty przez brałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
niebo, oraz potępiająca wszystkich, którzy przyjmują jego nauki. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem.
Konflikt rozgorzał na dobre.
Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie
prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać
będą” (J 15,19-20). Z drugiej zaś strony nasz Pan wyraźnie powiedział: „Biada wam,
gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich” (Łk 6,26). Dziś duch tego świata pozostaje w niezgodzie z duchem
Chrystusa w nie mniejszym stopniu niż dawniej, a ci, którzy głoszą Słowo Boże w całej
jego czystości, nie będą odbierani z większą przychylnością niż wówczas. Formy sprzeciwu wobec prawdy mogą ulegać zmianie, wrogość może nie być okazywana tak otwarcie,
ponieważ stała się bardziej wyrafinowana; nadal istnieje jednak ten sam antagonizm
i będzie się on objawiał aż do końca czasów.
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Rozdział 8

LUTER
PRZED SEJMEM

Na

tron Niemiec wstąpił nowy cesarz — Karol V. Wysłannicy Rzymu pospieszyli, aby złożyć mu gratulacje oraz nakłonić monarchę, by użył swej
władzy przeciw reformacji. Z drugiej strony elektor saski, któremu w dużej mierze Karol zawdzięczał swą koronę, błagał go, aby nie podejmował
żadnych kroków wobec Lutra, dopóki nie zostanie on wysłuchany. W ten sposób cesarz
znalazł się w kłopotliwej i krępującej sytuacji. Zwolenników papieża nie zadowoliłoby nic
innego jak cesarski edykt skazujący Lutra na śmierć. Natomiast elektor oznajmił stanowczo, że „ani Jego Cesarska Mość, ani ktokolwiek inny nie wykazał błędności pism Lutra”;
dlatego poprosił, „aby doktor Luter został wyposażony w list żelazny, aby mógł stawić
się przed trybunałem składającym się z ludzi uczonych, pobożnych i bezstronnych”97.
Uwaga wszystkich stronnictw była w tym czasie skierowana na zjazd księstw niemieckich, który rozpoczął się w Wormacji wkrótce po objęciu tronu przez Karola. To
zgromadzenie narodowe miało rozstrzygnąć ważne kwestie polityczne; po raz pierwszy też książęta niemieccy mieli spotkać się ze swoim młodym monarchą na naradzie.
Ze wszystkich części kraju przybyli dygnitarze kościelni i państwowi. Możni członkowie
dawnych arystokratycznych rodów skupieni na swoim dziedzictwie; książęta Kościoła
w pełni świadomi swej wysokiej pozycji i władzy; wytworni książęta z uzbrojoną świtą;
ambasadorowie obcych i odległych krajów — wszyscy zebrali się w Wormacji. A jednak
w tym ogromnym zgromadzeniu tematem, który budził najgłębsze zainteresowanie,
była sprawa saskiego reformatora.
Karol zawczasu nakazał elektorowi, aby zabrał ze sobą na sejm Lutra, któremu zapewnił ochronę i obiecał swobodną dyskusję na sporne tematy z kompetentnymi osobami.
Luter bardzo pragnął stawić się przed cesarzem. Jego zdrowie w tym czasie było mocno nadwerężone, a jednak napisał do elektora: „Jeśli nie będę mógł jechać do Wormacji
w dobrym zdrowiu, zostanę tam zawieziony w chorobie. Ponieważ wzywa mnie cesarz,
nie mogę wątpić, że jest to wezwanie od samego Boga. Jeżeli będą pragnęli użyć przeciwko mnie siły, co jest wielce prawdopodobne (ponieważ to nie na ich rozkaz mam się
stawić), oddaję sprawę w ręce Pana. Nadal żyje i króluje Ten, który ocalił trzech młodzieńców z ognistego pieca. Jeśli On nie zechce mnie ocalić, moje życie nie jest wiele
warte. Nie dopuśćmy do tego, aby ewangelia została wystawiona na pośmiewisko nikczemnych; przelejmy za nią naszą krew, aby nie triumfowali. Nie do mnie należy decyzja, czy do zbawienia innych przyczyni się bardziej moje życie czy może śmierć. (…)
Możesz oczekiwać ode mnie wszystkiego (…) prócz ucieczki i pokajania się. Nie jestem
w stanie uciec, a tym bardziej się wycofać”98.
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Gdy Wormację obiegła wieść, że Luter ma pojawić się przed sejmem, zapanowało powszechne poruszenie. Legat papieski Aleander, którego wyznaczono, aby zajął się tym
przypadkiem, był zaniepokojony i wściekły. Wiedział, że wynik może stać się katastrofą
dla papiestwa. Rozpoczęcie śledztwa w sprawie, w której papież już ogłosił wyrok potępiający, mogło wzbudzić pogardę wobec autorytetu wszechwładnego biskupa Rzymu. Co
więcej, przeczuwał, że celne i niezbite argumenty tamtego człowieka mogą sprawić, iż
wielu książąt wycofa swe poparcie dla sprawy papieża. Dlatego też w bardzo natarczywy
sposób upomniał Karola, aby nie dopuścił do pojawienia się Lutra w Wormacji. Mniej więcej w tym czasie ukazała się bulla oznajmiająca ekskomunikę nałożoną na Lutra; w połączeniu z naciskiem ze strony legata sprawiło
to, że cesarz ustąpił. Napisał do elektora,
że skoro Luter nie chce wyrzec się swoich
nauk, musi pozostać w Wittenberdze.
Nieusatysfakcjonowany swoim zwycięstwem Aleander działał nadal, wykorzystując całą swą przebiegłość i władzę, aby
doprowadzić do potępienia Lutra. Z wytrwałością godną lepszej sprawy uporczywie skupiał uwagę książąt, duchownych
i innych członków zgromadzenia na tym
temacie, oskarżając reformatora o „wywrotowość, bunt, bezbożność i bluźnierstwo”.
Jednak gwałtowność i porywczość, jakie
przy tym objawiał, demaskowały ducha,
który nim kierował. „Powoduje nim raczej
nienawiść i żądza zemsty” — stwierdzano powszechnie — „niż gorliwość i pobożność”99. Większość ludzi zebranych na sejmie była skłonna do przychylnego traktowania sprawy Lutra.
Aleander ze zdwojonym zapałem naciskał, aby cesarz spełnił obowiązek i zrealiCesarz Karol V jako młodzieniec. Papieski legat Aleander obawiał się elo- zował papieskie edykty. Jednak na terenie
kwentnych i mocnych argumentów Lutra. Tak więc usilnie starał się wyper- Niemiec nie mogło się to odbyć inaczej niż
swadować Karolowi pomysł wezwania reformatora na sejm w Wormacji.
za zgodą książąt; Karol, ostatecznie ulegając natarczywości legata, kazał mu przedstawić całą sprawę przed sejmem. „Był to szczęśliwy dzień dla nuncjusza. Zgromadzenie było wielkie, a sprawa jeszcze większa. Aleander występował w imieniu Rzymu (…)
matki i pani wszystkich Kościołów”. Miał stać na straży księstwa Piotrowego przed
zgromadzonymi księstwami chrześcijaństwa. „Posiadał dar wymowy i stanął na wysokości zadania. Opatrzność zrządziła, że zanim Rzym został potępiony, miał ukazać się
i przemawiać przez najzdolniejszych jego mówców w obecności najbardziej dostojnych
sędziów”100. Ci, którzy sprzyjali reformatorowi, oczekiwali skutków przemowy Aleandra pełni złych przeczuć. Nie było elektora Saksonii, ale niektórzy z jego reprezentantów, postępując zgodnie z jego zarządzeniem, zajęli się sporządzeniem notatek z przemowy nuncjusza.
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Z całą swoją wiedzą i elokwencją Aleander postanowił zburzyć prawdę. Kolejne zarzuty spadały na Lutra jako wroga Kościoła i państwa, żywych i umarłych, duchowieństwa
i laikatu, zgromadzeń i pojedynczych chrześcijan. „Wystarczy błędów Lutra” — orzekł
— „aby zagwarantować spalenie stu tysięcy heretyków”.
Na koniec zamierzał publicznie okazać wzgardę zwolennikom zreformowanej wiary:
„Czymże są wszyscy owi luteranie? Zgrają zuchwałych belfrów, zepsutych księży, rozpustnych mnichów, niedokształconych prawników i upadłych szlachciców, którzy zdeprawowali się i popadli w błąd wraz z prostym ludem. O ile bardziej góruje nad nimi
stronnictwo katolickie w liczbie, zdolnościach i sile! Jednomyślny dekret tego znakomitego zgromadzenia oświeci prostaczków, będzie ostrzeżeniem dla nieroztropnych, pomoże podjąć decyzję chwiejnym i doda siły słabym”101.
Taką bronią atakowani byli obrońcy prawdy w każdym stuleciu. Przeciwko tym, którzy ośmielali się przedstawić jasne i proste nauki Słowa Bożego w opozycji do zakorzenionych błędów, wytaczano stale te same argumenty. „A kimże są ci głosiciele nowych
doktryn?” — wołają stronnicy rozpowszechnionej religii. — „Są niewykształceni, nieliczni i pochodzą z niższych warstw. A mimo to głoszą, że mają prawdę i że są wybranym ludem Bożym. Są ciemni i zwiedzeni. O ileż potężniejszy liczebnie jest nasz Kościół i jaki ma wpływ! Jak wielu jest wśród
nas ludzi światłych! Jaka siła stoi po naszej
Reformacja nie zakończyła
stronie!”. Oto argumenty, które wiele znaczą
się, jak wielu mniema,
w tym świecie; nie wnoszą jednak niczego więna Lutrze. Ma ona trwać aż
cej niż za czasów Lutra.
do
zakończenia historii świata.
Reformacja nie zakończyła się, jak wielu
mniema, na Lutrze. Ma ona trwać aż do zakończenia historii świata. Luter miał do wykonania wielkie dzieło przekazania innym
światła, którego Bóg udzielił jemu; nie otrzymał jednak całego światła, jakie miało zostać
przekazane światu. Od tamtego czasu aż do dziś płynie z Pisma Świętego nowe światło
i bezustannie odsłaniane są coraz to nowe prawdy.
Przemowa legata wywarła na zgromadzeniu ogromne wrażenie. Nie było tam Lutra,
który przy pomocy jasnych i przekonujących prawd Słowa Bożego mógłby pokonać orędownika papiestwa. Nikt nie stanął w obronie reformatora. Przejawiano powszechną
gotowość nie tylko potępienia jego nauk i jego samego, ale także, jeśli to możliwe, wykorzenienia herezji. Rzym miał niebywałą okazję, aby bronić swej sprawy. Wszystko, co
miał do powiedzenia na swoją korzyść, zostało powiedziane. Jednak pozorne zwycięstwo
było tylko oznaką porażki. Od tego momentu kontrast pomiędzy prawdą i błędem stał
się o wiele wyraźniejszy, ponieważ stanęły one do otwartej walki. Od tego dnia Rzym
nie mógł już czuć się tak bezpiecznie jak wcześniej.
Chociaż zebrani na sejmie nie wahali się oddać Lutra mściwości Rzymu, wielu z nich
widziało zepsucie, jakie istniało w Kościele, i ubolewało nad tym, pragnąc zarazem
ukrócenia nadużyć, których naród niemiecki doświadczał w konsekwencji rozkładu
i żarłoczności hierarchii. Legat przedstawił rządy papiestwa w jak najbardziej korzystnym świetle. Pan pobudził jednak pewnego członka sejmu, aby naszkicował prawdziwe
skutki papieskiej tyranii. Książę Jerzy Brodaty z Saksonii wystąpił przed tym dostojnym zgromadzeniem i z pełną szlachetności stanowczością, a zarazem z bezwzględną dokładnością wymienił oszustwa i obrzydliwości, jakich dopuszczało się papiestwo,
a także ich straszne rezultaty. Kończąc, powiedział: „Istnieją takie okropności, które
wołają o pomstę przeciw Rzymowi. Zapomniał on o wszelkim wstydzie i jedynym jego
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celem są (…) pieniądze, pieniądze, pieniądze, (…) dlatego kaznodzieje, którzy powinni
nauczać prawdy, nie głoszą niczego innego, jak tylko kłamstwa, i są nie tylko tolerowani, ale nagradzani, ponieważ im większe głoszą kłamstwa, tym większy jest ich zysk.
To z tego smrodliwego źródła płyną skażone wody. Wyuzdanie podaje rękę chciwości.
(…) Niestety, zgorszenie, jakie sieje kler, popycha tak wiele biednych dusz ku wiecznemu potępieniu. Konieczna jest powszechna reforma”102.
Nawet sam Luter nie zdemaskowałby nadużyć papiestwa w sposób bardziej dosadny
i celny; słowa mówcy wywarły głębszy wpływ, ponieważ wypowiedział je zdeklarowany wróg reformatora.
Gdyby oczy zgromadzonych były otwarte, ujrzeliby oni pośród siebie aniołów Bożych
kierujących promienie światła przeciw ciemnościom błędu i otwierających umysły i serca na przyjęcie prawdy. To moc Boga prawdy i mądrości owładnęła nawet przeciwników
reformy i w ten sposób utorowana została droga dla dokonania wielkiego dzieła. Nie było
tam Marcina Lutra, ale w zgromadzeniu dał się słyszeć głos Kogoś większego niż Luter.
Sejm natychmiast powołał komisję, która wykazałaby, jak głębokich cierpień przysporzyło papiestwo narodowi niemieckiemu. Listę zawierającą sto jeden punktów przedłożono cesarzowi wraz z prośbą, aby podjął on natychmiastowe działania w celu skorygowania tych nadużyć. „Jakaż strata chrześcijańskich dusz” — powiedzieli postulujący
— „jakie złodziejstwa, jakie zdzierstwa wynikają ze zgorszenia, które otacza duchowego przywódcę chrześcijaństwa! Naszym obowiązkiem jest zapobiec upadkowi i hańbie
naszego narodu. Z tego powodu najpokorniej, a zarazem najusilniej błagamy cię, abyś
nakazał powszechną reformę i podjął się jej realizacji”103.
Teraz zgromadzenie zażądało, aby pojawił się przed nim Luter. Bez względu na prośby, protesty i groźby Aleandra cesarz dał swoje przyzwolenie i Luter został wezwany
do stawienia się na sejmie. Wraz z nakazem dostarczono mu również list żelazny gwarantujący mu powrót w bezpieczne miejsce. Oba dokumenty zawiózł do Wittenbergi herold, który miał eskortować reformatora w drodze do Wormacji.
Przyjaciele Lutra byli przerażeni i strapieni. Świadomi uprzedzeń i wrogości wobec
niego, obawiali się, że nie zostanie uhonorowany nawet list żelazny, więc błagali go, aby
nie narażał swego życia. Odparł na to: „Papiści nie chcą mojego przybycia do Wormacji,
ale mojego potępienia i śmierci. To nie ma znaczenia. Nie módlcie się o mnie, ale o Słowo Boże. (…) Chrystus udzieli mi swojego Ducha, żebym pokonał tych głosicieli błędu. Pogardzam nimi w moim życiu; zatriumfuję nad nimi przez moją śmierć. Pracują
w Wormacji nad tym, aby przymusić mnie do odwołania tego, co głoszę; takie więc będzie moje odwołanie: powiedziałem wcześniej, że papież jest zastępcą Chrystusa; teraz
powiem, że jest przeciwnikiem naszego Pana i apostołem diabła”104.
W tę niebezpieczną podróż Luter nie wyruszył samotnie. Oprócz cesarskiego posłańca towarzyszyli mu jego trzej najwierniejsi przyjaciele. Gorąco pragnął przyłączyć się
do nich Melanchton. Jego serce związało się z Lutrem i pragnął podążyć za nim do więzienia, a nawet na śmierć, jeśli byłoby to konieczne. Ale jego prośba została odrzucona.
Gdyby Luter zginął, nadzieje reformacji skupiłyby się na osobie jego młodego współpracownika. Rozstając się z Melanchtonem, reformator powiedział: „Jeżeli nie wrócę,
a moi wrogowie skażą mnie na śmierć, prowadź dalej nauczanie i wiernie trwaj przy
prawdzie. Zastąp mnie w pracy. (…) jeżeli przeżyjesz, moja śmierć będzie bez znaczenia”105. Studenci i mieszkańcy miasta, którzy zebrali się, aby zobaczyć odjazd Lutra,
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byli do głębi poruszeni. Tłum, którego serc dotknęła ewangelia, żegnał go z płaczem.
W taki oto sposób Luter i jego towarzysze opuszczali Wittenbergę.
Będąc w podróży, widział, jak umysły ludzi gnębiły ponure przeczucia. W niektórych
miastach nie okazywano mu żadnego szacunku. Gdy zatrzymali się na nocleg, pewien
przyjaźnie nastawiony do nich ksiądz wyraził swe obawy, pokazując Lutrowi portret
pewnego włoskiego reformatora, który poniósł męczeńską śmierć. Następnego dnia dowiedzieli się, że w Wormacji potępiono pisma Lutra. Cesarscy posłańcy ogłaszali dekret
monarchy i wzywali ludzi, aby przynosili zakazane księgi do władz miasta. Herold, który towarzyszył Lutrowi, obawiając się o jego bezpieczeństwo na sejmie i sądząc że jego
postanowienie pojawienia się tam mogło się zmienić, zapytał, czy nadal chce tam jechać.
On zaś odparł: „Choć jestem wygnany z każdego miasta, pojadę dalej”106.
W Erfurcie przyjęto Lutra z honorami. Otoczony przez pełne podziwu tłumy przejeżdżał ulicami, które tak często przemierzał ze swą żebraczą torbą. Odwiedził swoją
celę w klasztorze i pomyślał o zmaganiach, za sprawą których światło, jakie rozświetliło
jego duszę, teraz płynęło na całe Niemcy. NaleLuter nie odniósł się
gano, aby wygłosił kazanie. Nie wolno mu było
tego robić, ale herold udzielił mu zezwolenia
do własnego niepewnego
i zakonnik, który niegdyś wykonywał dla tego
położenia. Nie chciał skupiać
zgromadzenia najbardziej niewdzięczne zajęna sobie niczyjej uwagi ani
cia, teraz wszedł na ambonę.
współczucia. Przypatrując się
Przemówił do zgromadzonych, używając
Chrystusowi, zupełnie stracił
słów Chrystusa: „Pokój wam”. „Filozofowie,
doktorzy i pisarze” — powiedział — „pragnęz oczu samego siebie.
li nauczyć ludzi, jak osiągnąć życie wieczne,
ale im się to nie udało. Teraz powiadam wam: (…) Bóg wzbudził z martwych jednego
Człowieka, Pana Jezusa Chrystusa, aby mógł On zniszczyć śmierć, wyplenić grzech
i zamknąć bramy piekieł. Oto jest dzieło zbawienia. (…) Chrystus zwyciężył! Oto jest
radosna wieść; i jesteśmy zbawieni dzięki Jego dziełu, a nie naszemu. (…) Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: «Pokój wam; popatrzcie na moje ręce», co oznacza: «O, spójrz,
człowieku, to Ja i tylko Ja zabrałem twoje grzechy i zapłaciłem za ciebie okup; a teraz
masz pokój — mówi Pan»”.
Mówił dalej, wyjaśniając, że prawdziwa wiara objawi się poprzez święte życie. „Ponieważ Bóg nas zbawił, uporządkujmy nasze czyny w taki sposób, aby mogły być przez
Niego mile widziane. Jesteś bogaty? Niech twoje dobra służą potrzebom ubogich. Jesteś
ubogi? Niechaj twoja służba będzie miła bogatym. Jeśli to, co robisz, służy tylko tobie,
służba, którą rzekomo wykonujesz dla Boga, jest kłamstwem”107.
Ludzie słuchali w milczeniu. Przełamano chleb życia dla tych wygłodniałych dusz.
Chrystus został przed nimi wywyższony ponad papieży, legatów, cesarzy i królów. Luter
nie odniósł się do własnego niepewnego położenia. Nie chciał skupiać na sobie niczyjej
uwagi ani współczucia. Przypatrując się Chrystusowi, zupełnie stracił z oczu samego
siebie. Ukrył się za Człowiekiem z Golgoty, pragnąc przedstawić Jezusa jako jedynego
Odkupiciela grzesznika.
Gdy reformator udał się w dalszą drogę, wszędzie przyjmowano go z wielkim zainteresowaniem. Tłoczył się wokół niego pełen zapału tłum, a przyjazne głosy ostrzegały
go przed zamiarami stronników Rzymu. „Spalą cię” — mówili niektórzy — „i obrócą
twoje ciało w popiół, jak to zrobili z Janem Husem”. Luter odparł: „Choćby wzdłuż całej
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drogi od Wormacji do Wittenbergi rozpalili ogień, którego płomienie sięgałyby niebios,
przeszedłbym przezeń w imię Pana; stanę przed nimi; wejdę do paszczy tego potwora
i połamię jego zęby, wyznając Pana Jezusa Chrystusa”108.
Wieści o tym, że zbliża się do Wormacji, wywołały wielkie poruszenie. Jego przyjaciele drżeli na myśl o jego bezpieczeństwie, a wrogowie drżeli na myśl o powodzeniu jego
sprawy. Podjęto pilne starania o to, aby odwieść go od postanowienia wjazdu do miasta. Zwolennicy Rzymu zrobili wszystko, by udał się do zamku zaprzyjaźnionego z nim
rycerza, gdzie, jak zapewniano, wszystkie trudności zostaną rozwiązane polubownie.
Przyjaciele postanowili pobudzić jego obawy, opisując czyhające na niego niebezpieczeństwa. Zawiodły wszystkie ich wysiłki. Luter, nadal nieporuszony, oznajmił: „Choćby
w Wormacji było tylu diabłów, co dachówek na dachach domów, i tak wjadę do miasta”109.
Gdy wjeżdżał do Wormacji, u bram zgromadziły się wielkie tłumy chcące go powitać.
Tak wielkiego zbiegowiska nie było nawet wówczas, gdy witano samego cesarza. Emocje sięgały zenitu, a spośród zgromadzenia podniósł się przeraźliwy, zawodzący głos intonujący pieśń pogrzebową, ostrzegający Lutra o tym, jaki los go czeka. On zaś odparł,
wysiadając z powozu, którym jechał: „Bóg będzie moją obroną”.
Stronnicy Rzymu nie wierzyli, że Luter w ogóle przyjedzie do Wormacji i jego pojawienie się wywołało ich konsternację. Cesarz natychmiast zebrał swych doradców, aby
rozważyć, jaki powinien obrać kierunek. Jeden z biskupów, nieugięty zwolennik papieża, powiedział: „Długo zastanawialiśmy się nad tą sprawą. Niech Wasza Cesarska Mość
pozbędzie się natychmiast tego człowieka. Czyż Zygmunt nie sprawił, że spalono Husa?
Nie jesteśmy zobowiązani udzielać heretykowi listu żelaznego ani go honorować”. Cesarz zaś odrzekł: „Nie, musimy dotrzymać naszej obietnicy”110. Tak zapadła decyzja, że
reformator powinien zostać wysłuchany.
Całe miasto pragnęło zobaczyć tego szczególnego człowieka i wkrótce miejsce jego zakwaterowania wypełnił tłum odwiedzających. Luter całkiem niedawno wyszedł ze swej
ostatniej choroby; był zmęczony podróżą, która zajęła mu całe dwa tygodnie. Musiał
się przygotować do znamiennych wydarzeń następnego dnia, potrzebował ciszy i wytchnienia. Ludzie tak bardzo chcieli się z nim spotkać, że nacieszył się jedynie kilkoma
godzinami odpoczynku, a znów zgromadzili się wokół niego pełni entuzjazmu szlachcice, rycerze, księża i mieszczanie. Wśród nich było wielu arystokratów odważnie żądających od cesarza działania w sprawie nadużyć Kościoła, którzy, jak powiedział sam
Luter, „zostali wyzwoleni przez moją ewangelię”111. Przybywali również wrogowie, którzy podobnie jak przyjaciele, chcieli popatrzeć na nieposkromionego mnicha; jednak on
przyjmował ich z niewzruszonym spokojem, odpowiadając wszystkim z powagą i mądrością. Jego postawa była pełna stałości i odwagi. Jego blada, wychudła twarz nosiła ślady trudu i choroby, malował się jednak na niej uprzejmy, a nawet radosny wyraz.
Powaga i głęboka żarliwość jego słów dawały mu siłę, której nie byli w stanie oprzeć
się jego przeciwnicy. Zarówno przyjaciół, jak i wrogów ogarniało zdumienie. Niektórzy
byli przekonani, że towarzyszy mu Boży wpływ; inni twierdzili, podobnie jak faryzeusze o Chrystusie, że „ma diabła”.
Następnego dnia Luter został wezwany, aby stawić się przed sejmem. Wyznaczono
cesarskiego urzędnika, który miał przyprowadzić go do sali audiencyjnej; mimo to reformator z trudem dotarł na miejsce. Każda uliczka pełna była ludzi pragnących ujrzeć
mnicha, który ośmielił się sprzeciwić autorytetowi papieża.
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Marcin Luter przed sejmem w Wormacji w 1521 roku. Prosząc o odłożenie swego wystąpienia do następnego dnia, reformator uczynił mądrze. Jego postępowanie przekonało zgromadzonych, że nie działał pod wpływem emocji czy chwilowych impulsów. Jego spokój i opanowanie, niezwykłe dla osoby
tak odważnej i bezkompromisowej, zwiększały siłę jego argumentów.

Gdy już miał znaleźć się w obecności swoich sędziów, pewien stary generał, uczestnik
wielu bitew, zwrócił się do niego życzliwie: „Biedny mnichu, biedny mnichu, idziesz objąć
ważniejszą pozycję, niż udało się to mnie czy któremukolwiek z dowódców w jakiejkolwiek z krwawych bitew, jakie kiedykolwiek toczyliśmy. Jeśli walczysz w słusznej sprawie
i jesteś jej pewny, idź naprzód w imię Boże i nie bój się niczego. Bóg cię nie porzuci”112.
W końcu Luter stanął przed zgromadzeniem. Cesarz siedział na tronie. Otaczały
go najznakomitsze osobistości imperium. Nigdy dotąd żaden człowiek nie znalazł się
w obecności bardziej imponującego zgromadzenia niż to, przed którym Marcin Luter
miał odpowiadać za swoją wiarę. „Jego pojawienie się już samo w sobie było znakiem
zwycięstwa nad papiestwem. Papież potępił tego człowieka, a oto teraz stał on przed
trybunałem, który wzywając go, stawiał siebie ponad papieża. Papież obłożył go interdyktem i odgrodził od społeczeństwa, a oto został on wezwany w słowach pełnych szacunku i przyjęty przed najbardziej dostojnym zgromadzeniem na świecie. Papież skazał go na wieczyste milczenie, a oto teraz miał on przemawiać przed tysiącami pełnych
skupienia słuchaczy, którzy zjechali się z najdalszych krańców ówczesnego chrześcijańskiego świata. Przez narzędzie, jakim był Luter, rozpętała się ogromna rewolucja. Oto
Rzym ustępował z tronu, a powodem owego upokorzenia był głos jednego mnicha”113.
W obecności tak ogromnego i dostojnego zgromadzenia pochodzący z ludu reformator wydawał się wystraszony i zakłopotany. Kilku książąt, widząc, w jakim jest stanie,
zbliżyło się do niego, a jeden z nich szepnął: „Nie obawiaj się tych, którzy zabijają ciało,
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ale nie są w stanie zabić duszy”114. Inny powiedział: „Kiedy będziecie prowadzeni przed
namiestników i królów z mojego powodu, będzie wam dane przez Ducha Ojca waszego, co byście mieli mówić”115. W ten sposób słowa Chrystusa zostały przekazane przez
możnych tego świata, aby wzmocnić sługę Pana w godzinie próby.
Przyprowadzono Lutra tuż przed tron cesarza. Wśród tłumnie zebranych zapadła
głęboka cisza. Wówczas powstał cesarski urzędnik i wskazując na zgromadzone dzieła
Lutra, zażądał, aby reformator odpowiedział na dwa pytania — czy uznaje je za własne
oraz czy zamierza odwołać opinie, jakie w nich przedstawił. Gdy odczytano tytuły ksiąg,
Luter odparł, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to rozpoznaje swoje dzieła. „Natomiast
co do drugiego pytania” — powiedział — „to wiedząc, iż jest to kwestia wiary i zbawienia dusz, a na dodatek również Słowa Bożego, które jest największym i najcenniejszym
skarbem w niebie i na ziemi, zachowałbym się nieostrożnie, gdybym odpowiedział nieroztropnie. Mógłbym powiedzieć mniej, niż wymagają tego okoliczności, albo więcej, niż
wymaga prawda, a w ten sposób zgrzeszyć przeciw temu, co powiedział Chrystus: «Ale
tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest
w niebie» (Mt 10,33). Z tego powodu pokornie błagam Waszą Cesarską Mość, by dano
mi czas, abym mógł udzielić odpowiedzi, nie naruszając przy tym Słowa Bożego”116.
Luter postąpił bardzo rozsądnie, decydując się na taki ruch. Jego postępowanie przekonało całe zgromadzenie, że nie działa pod wpływem uczuć czy impulsu. Spokój i opanowanie, jakiego nie spodziewano się u kogoś, kto wydawał się zuchwały i bezkompromisowy, przydał mu siły i uzdolnił go później do udzielenia odpowiedzi w sposób pełen
rozwagi, zdecydowania, mądrości i dostojeństwa, które zdumiały i rozczarowały jego
przeciwników, a także stanowiły wyrzut wobec ich wyniosłości i dumy.
Następnego dnia miał stawić się, aby udzielić ostatecznej odpowiedzi. Przez pewien
czas jego serce topniało ze strachu, gdy rozważał, jakie siły zgromadziły się przeciwko
prawdzie. Jego wiara się chwiała; ogarnęły go strach i drżenie, a przerażenie przytłoczyło go. Mnożyły się przed nim niebezpieczeństwa; wydawało się, że jego wrogowie triumfują, a siły ciemności zdobyły przewagę. Zbierały się nad nim ciemne chmury i zdawały się oddzielać go od Boga. Tęsknił za pewnością tego, że Pan zastępów będzie z nim.
W udręce ducha przypadł twarzą do ziemi i wydał owe urywane, rozdzierające serce
okrzyki, których nikt prócz Boga nie jest w stanie w pełni zrozumieć.
„Wszechpotężny, wieczny Boże” — modlił się — „jak straszny jest ten świat! Spójrz,
jak otwiera swoją paszczę, żeby mnie pochłonąć, a ja tak mało Ci ufam. (…) Jeżeli jedyna moc, na której mogę polegać, to siła tego świata, to wszystko przepadło. (…) Nadeszła moja ostatnia godzina, wyrok nade mną już zapadł. (…) O, Boże, wesprzyj mnie
wobec mądrości tego świata. Zrób to (…) Ty sam; bo to nie moje dzieło, ale Twoje. Nic
tu po mnie, nie mam o co rywalizować z możnymi tego świata. (…) Ale to jest Twoje
dzieło, (…) i jest to dzieło sprawiedliwe i wieczne. O, Panie, pomóż mi! Wierny i niezmienny Boże, nie pokładam zaufania w żadnym człowieku. (…) Wszystko, co dotyczy
człowieka, jest niepewne; wszystko, co pochodzi od człowieka, upada. (…) Wyznaczyłeś
mnie do tego dzieła. (…) Stój przy mnie przez wzgląd na Twego umiłowanego Jezusa
Chrystusa, który jest moją obroną, moją tarczą i warownym grodem”117.
Wszechwiedząca Opatrzność pozwoliła, by Luter zdał sobie sprawę ze swego niepewnego położenia po to, aby nie ufał w swe własne siły i nie ruszył zuchwale w sam środek
niebezpieczeństwa. Jednak źródłem jego przerażenia nie była obawa przed cierpieniem,
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torturami czy śmiercią, które zdawały się zbliżać nieuchronnie. Doszedł do kluczowego
momentu i poczuł, że nie potrafi sprostać zadaniu. Z powodu jego słabości mogło ucierpieć dzieło prawdy. Zmagał się z Bogiem nie o własne bezpieczeństwo, ale o zwycięstwo
ewangelii. Jego duchowa udręka i walka przypominały doświadczenie Izraela w nocy
nad potokiem, i podobnie jak Izrael — zwyciężył. Zupełnie bezradny uchwycił się wiarą Chrystusa, potężnego Wyzwoliciela. Doznał wzmocnienia dzięki zapewnieniu, że nie
stanie przed zgromadzeniem samotnie. Do jego serca powrócił pokój, a on sam ucieszył
się, że będzie mu wolno wywyższyć Słowo Boże przed władcami narodów.
Polegając na Bogu, Luter przygotował się do starcia, jakie go czekało. Zaplanował swoją odpowiedź, przejrzał fragmenty własnych prac oraz dowody z Pisma Świętego na poparcie swojego stanowiska. Potem położył lewą dłoń na otwartej Biblii, która przed nim
leżała, prawą zaś podniósł ku niebu i złożył ślubowanie, że „pozostanie wierny ewangelii i niezależny w wyznawaniu tego, w co wierzy, nawet gdyby miał swoje świadectwo
przypieczętować własną krwią”118.
Kiedy znów znalazł się przed sejmem, na jego twarzy nie było śladu lęku czy zakłopotania. Cichy i pełen spokoju, a równocześnie odważnie i z godnością, stał jako świadek
Boga pośród wielkich tego świata. Cesarski urzędnik zażądał od niego decyzji w sprawie
odwołania jego nauk. Luter udzielił odpowiedzi tonem pełnym pokory i poddania, bez
porywczości i pasji. Był wręcz nieśmiały i przepełniony szacunkiem wobec zebranych,
a mimo to — ku zaskoczeniu zgromadzenia — pełen zaufania i radości.
„Najjaśniejszy Władco, wielmożni książęta, miłościwi panowie” — powiedział Luter
— stoję dziś przed wami zgodnie z rozkazem, jaki otrzymałem wczoraj, i zaklinam cię,
dostojny panie, oraz was, czcigodni zebrani, przez miłosierdzie Boże, abyście wysłuchali łaskawie obrony sprawy, którą uważam za słuszną i istotną. Jeśli przez mą niewiedzę pogwałcę obyczaje i nakazy dobrego zachowania, błagam, abyście mi wybaczyli; nie
wychowałem się bowiem w pałacach królewskich, ale w klasztornym odosobnieniu”119.
Następnie, przechodząc do sprawy, oznajmił, że opublikowane dzieła różnią się charakterem. Niektóre traktują o wierze i dobrych uczynkach i nawet jego wrogowie orzekli,
że nie są szkodliwe, ale pożyteczne. Wyrzec się ich oznaczałoby potępić prawdy popierane przez wszystkie stronnictwa. Drugą grupę stanowiły pisma eksponujące zepsucie
i nadużycia papiestwa. Odwołanie tego, co zostało w nich zawarte, oznaczałoby poparcie
dla tyranii Rzymu i otwarte drzwi dla dalszych i jeszcze większych przejawów bezbożności. Trzeci rodzaj jego dzieł atakowali ci, którzy bronili istniejącego zła. W odniesieniu do tych pism oświadczył bez żenady, że zachowywał się bardziej porywczo, niż było
to potrzebne. Nie twierdził, że jest wolny od winy; ale zawartości nawet tych ksiąg nie
chciał odwołać, ponieważ rozzuchwaliłoby to wrogów prawdy i mieliby okazję do niszczenia ludu Bożego z jeszcze większym okrucieństwem.
„Ponieważ jestem jedynie zwykłym człowiekiem, a nie Bogiem” — dodał — „będę się
zatem bronił tak, jak to uczynił Chrystus: «Jeśli powiedziałem coś złego, wykażcie mi
to». (…) Błagam cię, najjaśniejszy panie, przez miłosierdzie Boże. I was, zacni książęta,
i was, ludzie wszelkich stanów, abyście wykazali mi według pism proroków i apostołów,
że zbłądziłem. Gdy tylko zostanę przekonany, odwołam każdy błąd, i jako pierwszy pochwycę moje książki i cisnę je w ogień”.
„Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, wykazuje jasno, iż starannie rozważyłem
i wziąłem pod uwagę niebezpieczeństwa, na jakie się narażam; jednak będąc daleki
od konsternacji, cieszę się, widząc, że ewangelia dziś, podobnie jak w przeszłości, jest
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powodem niepokoju i niezgody. Taki bowiem jest charakter i takie przeznaczenie Słowa
Bożego. «Nie przyszedłem, by przynieść pokój na ziemię, ale miecz» — powiedział Jezus
Chrystus. Bóg w swych zamierzeniach jest cudowny i straszliwy; strzeżcie się, abyście
pozwalając sobie na gaszenie niepokojów, nie prześladowali świętego Słowa Bożego i nie
ściągali na siebie strasznych potoków nieszczęść nie do pokonania, doczesnych klęsk
i wiecznego zniszczenia. (…) Jestem w stanie przytoczyć wiele przykładów wyroków
Bożych. Mogę wspomnieć o faraonach, królach Babilonu oraz samego Izraela, których
dzieła nigdy nie działały bardziej skutecznie ku ich własnej zgubie niż wówczas, gdy
pragnęli umocnić swe panowanie dzięki radom, które wszystkim wydawały się niezwykle roztropne. «Bóg przenosi góry, a oni tego nie wiedzą»”120.
Luter przemawiał po niemiecku; poproszono go, aby to samo powiedział po łacinie.
Choć poprzednia przemowa wyczerpała go, przystał na to i po raz kolejny przemówił z tą
samą klarownością i energią, jak za pierwszym razem. Kierowała tym Boża Opatrzność.
Umysły wielu książąt były tak zaślepione błędem i zabobonem, że podczas pierwszego wystąpienia nie dotarło do nich nic z siły rozumowania Lutra; jednak powtórzenie
sprawiło, że jasno pojęli przedstawione argumenty.
Ci, którzy uparcie zamykali oczy przed światłem i postanowili, że nie dadzą się przekonać, na siłę słów Lutra zareagowali wściekłością. Gdy skończył, rzecznik sejmu powiedział ze złością: „Nie odpowiedziałeś na postawione ci pytanie. (…) Oczekiwano, że
udzielisz jasnej i precyzyjnej odpowiedzi. (…) Zatem wyrzekasz się czy nie?”.
Reformator odparł: „Ponieważ, o najjaśniejszy panie i wy, szanowni panowie, oczekujecie ode mnie jasnej, prostej i precyzyjnej odpowiedzi, udzielę wam takiej. Oto ona:
nie jestem w stanie poddać mej wiary ani paZwolennicy Rzymu ponieśli
pieżowi, ani soborom, ponieważ jest jasne jak
słońce, że sami często błądzili i przeczyli sobie
klęskę; ich sprawa została
nawzajem. Dopóki więc nie zostanę przekonany
postawiona w jak najgorszym
dzięki świadectwu Pisma Świętego albo dzięki
świetle. Próbowali podtrzymać najbardziej oczywistemu rozumowaniu, dopóki
swoje stanowisko, nie
nie będzie mi to wyperswadowane za pomocą
odwołując się do Pisma
cytatów, jakie przytoczyłem, i dopóki w taki
sposób nie sprawią oni, że moje sumienie podŚwiętego, ale do gróźb,
da się Słowu Bożemu, nie jestem w stanie niniezmiennego argumentu.
czego odwołać i nie uczynię tego, ponieważ niebezpieczną rzeczą jest, by chrześcijanin występował przeciwko własnemu sumieniu. Tu
stoję i inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Amen”121.
Tak oto ów sprawiedliwy stanął na mocnym fundamencie Słowa Bożego. Światło niebios rozjaśniało jego twarz. Powaga i czystość jego charakteru, a także spokój i radość
serca objawiły się wszystkim, kiedy obnażał potęgę błędu i składał świadectwo o wyższości wiary, która zwycięża świat.
Przez jakiś czas całe zgromadzenie trwało oniemiałe ze zdumienia. Za pierwszym
razem Luter udzielił swej odpowiedzi cichym tonem, wyrażając się z szacunkiem, nieomal z uległością. Stronnicy Rzymu przyjęli to za objaw zachwiania jego odwagi. Uważali, że zwlekanie z odpowiedzią to wstęp do odwołania nauk. Sam Karol, wyrażając
się na wpół pogardliwie na temat nieciekawego wyglądu mnicha, jego prostego ubioru
i niewyszukanej mowy, stwierdził: „Ten zakonnik nigdy nie zrobi ze mnie heretyka”.
Odwaga i pewność, jakimi wykazał się Luter, a także siła i klarowność jego rozumowa120
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nia, zaskoczyły wszystkich. Pełen podziwu cesarz wykrzyknął: „Ten mnich przemawia
z nieustraszonym sercem i z niezachwianą odwagą”. Wielu niemieckich książąt z dumą
i radością spoglądało na przedstawiciela swojego narodu.
Zwolennicy Rzymu ponieśli klęskę; ich sprawa została postawiona w jak najgorszym
świetle. Próbowali podtrzymać swoje stanowisko, nie odwołując się do Pisma Świętego,
ale do gróźb, niezmiennego argumentu papiestwa. Rzecznik sejmu powiedział: „Jeśli
nie odwołasz, wówczas cesarz i książęta imperium zadecydują, jak postąpić z zatwardziałym heretykiem”.
Przyjaciele Lutra, którzy z ogromną radością przysłuchiwali się jego godnej podziwu obronie, zadrżeli, słysząc te słowa; jednak doktor odparł spokojnie: „Niech Bóg mi
pomoże, bo nie odwołam niczego”122.
Zarządzono, że musi opuścić zgromadzenie, aby książęta mogli się naradzić. Dawało się odczuć, że nadszedł moment zwrotny. Uparta odmowa poddania się wyrażona
przez Lutra mogła mieć wpływ na dalszą historię Kościoła. Zdecydowano, że zostanie
mu dana jeszcze jedna szansa, aby odwołał swoje poglądy. Po raz ostatni przyprowadzono go przed zgromadzonych. Znów postawiono mu pytanie, czy odwołuje swoje nauki.
„Nie mam innej odpowiedzi” — powiedział — „oprócz tej, której już udzieliłem”. Było
jasne, że nikt nie jest w stanie wpłynąć ani za pomocą gróźb, ani obietnic, by poddał
się rozkazom Rzymu.
Przywódcy papiestwa ubolewali nad tym, że ich wpływ, który sprawiał, że drżeli królowie i możnowładcy, został zlekceważony przez skromnego mnicha; pragnęli,
aby poczuł ich gniew, kiedy będą odbierać mu życie. Jednak Luter, zdając sobie sprawę
z niebezpieczeństwa, przemówił do wszystkich z godnością i spokojem chrześcijanina.
W jego słowach nie było zarozumiałości, pasji ani przekręcania faktów. Zapomniał o sobie i o wielkich ludziach, którzy go otaczali. Czuł jedynie, że znajduje się w obecności
Tego, który jest nieskończenie potężniejszy niż papieże, prałaci, królowie i imperatorzy.
Przez słowa jego świadectwa, które na jakiś czas napełniły zarówno jego przyjaciół, jak
i wrogów bojaźnią i zdumieniem, z mocą i majestatem przemawiał Chrystus. Na zgromadzeniu obecny był Duch Boży wywierający wpływ na serca przywódców imperium.
Niektórzy książęta odważnie przyznali słuszność sprawie Lutra. Wielu uznawało prawdę; niektórzy jednak szybko otrząsnęli się z wrażenia, które wywarła na nich przemowa reformatora. Była również grupa tych, którzy w tym momencie nie wyrazili swych
przekonań, ale zbadawszy samodzielnie Pismo Święte, stali się później nieustraszonymi zwolennikami reformacji.
Elektor Fryderyk z niepokojem oczekiwał na wystąpienie Lutra przed sejmem i bardzo je przeżywał. Z radością i dumą przyjął odwagę, pewność i opanowanie doktora
i postanowił, że bardziej stanowczo stanie w jego obronie. Mógł porównać obie strony
konfliktu i dostrzegał, że cała mądrość papieży, królów i prałatów została zniweczona
mocą prawdy. Papiestwo poniosło klęskę odczuwalną przez wszystkie wieki we wszystkich narodach.
Gdy legat uświadomił sobie, jaki wpływ wywarły słowa Lutra, obawiał się, jak nigdy
dotąd, o wpływy Rzymu i postanowił zastosować wszelkie dostępne mu środki, aby zniszczyć reformatora. Wykorzystując swoją elokwencję i zdolności dyplomatyczne, za które
tak go ceniono, przedstawił młodemu cesarzowi, jak szalonym i niebezpiecznym posunięciem byłoby poświęcenie przyjaźni i wsparcia ze strony potężnego Rzymu kosztem
sprawy jakiegoś nic nieznaczącego mnicha.
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Jego słowa nie pozostały bez echa. Nazajutrz po wystąpieniu Lutra Karol kazał
przedstawić przed sejmem orędzie opisujące, że jest zdecydowany kontynuować politykę
swych poprzedników, a zatem popierać i chronić religię katolicką. Ponieważ Luter nie
odwołał swych błędów, powinno się zastosować najbardziej rygorystyczne środki przeciwko niemu oraz głoszonym przez niego herezjom. „Jeden mnich, uwiedziony własnym szaleństwem, powstał przeciw wierze chrześcijańskiej. By przeciwstawić się takiej
bezbożności, poświęcę moje posiadłości i skarby, moich przyjaciół, moje ciało, krew, duszę i życie. Zamierzam odesłać augustianina Lutra, zakazując mu siania jakichkolwiek
niepokojów wśród ludu; będę działał przeciw niemu oraz jego zwolennikom jako opornym heretykom, wykorzystując ekskomunikę, interdykt i wszelkie inne środki obliczone na to, aby ich zniszczyć. Apeluję do członków zgromadzenia, by postąpili jak wierni
chrześcijanie”123. Mimo to cesarz oświadczył, że list żelazny Lutra ma być respektowany
oraz że zanim zostaną podjęte przeciwko niemu odpowiednie kroki, musi on bezpiecznie dotrzeć do domu.
Teraz wśród członków zgromadzenia pojawiły się dwie zwalczające się opinie. Emisariusze i reprezentanci papieża ponownie zażądali, aby unieważnić list żelazny reformatora. „Ren powinien przyjąć jego prochy” — powiedzieli — „tak jak to się stało z prochami Jana Husa sto lat temu”124. Jednak książęta Niemiec, choć sami popierali papiestwo
i byli zdeklarowanymi wrogami Lutra, zaprotestowali przeciw takiemu publicznemu
wiarołomstwu, które stałoby się plamą na honorze narodu. Wskazali nieszczęścia, które pociągnęła za sobą śmierć Husa, i oznajmili, że nie ośmieliliby się ściągnąć na cały
kraj i na głowę swego młodego władcy powtórzenia tak straszliwego zła.
Sam Karol w odpowiedzi na tak niegodziwą propozycję powiedział: „Choćby honor
i wiara miały opuścić cały świat, powinny znaleźć schronienie w sercach książąt”125.
Najzagorzalsi z papieskich przeciwników Lutra nadal naciskali, aby postąpił wobec reformatora tak, jak Zygmunt postąpił wobec Husa — by oddał go pod władzę Kościoła;
jednak przywołując scenę, kiedy Hus na publicznym zgromadzeniu wskazał na swoje kajdany i przypomniał monarsze o ślubowaniu wierności, Karol V powiedział: „Nie
chciałbym rumienić się jak Zygmunt”126.
Mimo to cesarz z rozmysłem odrzucał prawdy przedstawiane przez Lutra. „Stanowczo zdecydowałem, by iść za przykładem moich przodków” — napisał monarcha127. Postanowił, że ani na krok nie ustąpi ze ścieżki tradycji, nawet po to, by wejść na drogę
prawdy i sprawiedliwości. Ponieważ jego ojcowie popierali papiestwo z całym jego okrucieństwem i zepsuciem, on pragnął czynić tak samo. W ten sposób zajął swoją pozycję,
odmawiając przyjęcia jakiegokolwiek światła, którego nie przyjęliby jego ojcowie, ani
też wypełniania żadnych obowiązków, których oni się nie podejmowali.
W obecnych czasach również jest wielu, którzy w taki sposób hołdują zwyczajom
i tradycjom swoich przodków. Kiedy Pan posyła im dodatkowe światło, odmawiają jego
przyjęcia; skoro nie zostało ono udzielone ich ojcom, oni także nie chcą go przyjąć.
Nie zostaliśmy postawieni na miejscu naszych ojców; również nasze obowiązki i odpowiedzialność nie są takie same jak w ich przypadku. Nie zyskamy aprobaty Boga,
jeśli zamiast samodzielnego badania słowa prawdy będziemy oglądać się na przykład
naszych przodków w kwestii tego, co my sami mamy do zrobienia. Ponosimy większą
odpowiedzialność niż oni. Jesteśmy odpowiedzialni za światło, które oni otrzymali
123
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i które przekazali nam jako dziedzictwo, a także za dalsze światło, które teraz świeci
ze Słowa Bożego dla nas.
Chrystus wyraził się o niewierzących Żydach w następujący sposób: „Gdybym nie
przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego” (J 15,22). Ta sama moc Boża przemawiała przez Lutra do cesarza
i książąt Niemiec. A kiedy światło świeciło ze Słowa Bożego, Duch Święty po raz ostatni
przemawiał do obecnych na tym zgromadzeniu. W taki sposób wiele wieków wcześniej
Piłat pozwolił, aby duma i popularność zamknęły jego serce przed Odkupicielem świata;
tak Feliks z drżeniem rozkazał posłańcowi prawdy: „Na teraz dość, odejdź; w sposobnej
chwili każę cię zawezwać”; tak dumny Agryppa wyznał: „Niedługo, a przekonasz mnie,
bym został chrześcijaninem” (Dz 24,25; 26,28); a mimo to odwrócili się od zesłanej im
przez niebo wieści — podobnie Karol V postanowił odrzucić światło prawdy, ulegając
dyktatowi chwały i zasad tego świata.
Wieści o tym, co postanowiono przeciw Lutrowi, szybko się rozeszły, powodując powszechne poruszenie w całym mieście. Reformator zaprzyjaźnił się z wieloma ludźmi,
którym było znane perfidne okrucieństwo Rzymu wobec wszystkich, którzy ośmielili
się obnażyć jego nadużycia. Ludzie ci orzekli, że nie wolno pozwolić, aby stała mu się
krzywda. Setki szlachetnie urodzonych ślubowało sobie wzajemnie, że będą go chronić.
Wielu otwarcie potępiło cesarskie oświadczenie jako bezwolne poddanie się kontrolującej mocy Rzymu. Na bramach domów i w miejscach publicznych pojawiły się afisze —
jedne potępiały, a inne popierały Lutra. Na jednym z nich napisano jedynie znaczące
słowa mędrca: „Biada ci, ziemio, której królem jest chłopiec” (Koh 10,16). Powszechny
entuzjazm w całych Niemczech, jaki wzbudzała sprawa Lutra, przekonał zarówno cesarza, jak i sejm, że jakakolwiek niesprawiedliwość okazana wobec niego może zagrozić
pokojowi imperium, a nawet stabilności tronu.
Fryderyk Saski z rozmysłem zachowywał rezerwę, starannie ukrywając swoje prawdziwe uczucia wobec reformatora, podczas gdy równocześnie strzegł go z niezmienną
czujnością, śledząc każdy jego ruch i każde posunięcie jego wrogów. Było jednak wielu
takich, którzy nie musieli ukrywać swoich sympatii wobec Lutra. Odwiedzali go książęta, hrabiowie, baronowie i inne ważne osobistości, zarówno świeckie, jak i duchowne.
„Mały pokoik doktora” — napisał Spalatin — „nie był w stanie pomieścić wszystkich
gości, którzy się anonsowali”128. Ludzie patrzyli na niego tak, jakby był kimś więcej niż
człowiekiem. Nawet ci, którzy nie wierzyli w jego nauki, mogli jedynie podziwiać ową
pełną wzniosłości uczciwość, która prowadziła go raczej ku śmierci z podniesionym czołem niż do pogwałcenia własnego sumienia.
Podejmowano usilne próby nakłonienia Lutra do kompromisu z Rzymem. Szlachta
i książęta przekonywali go, że jeśli będzie uparcie przeciwstawiał swoje zdanie zdaniu
Kościoła i sejmu, wkrótce zostanie wygnany z imperium i pozbawiony wszelkiej ochrony. Na takie słowa Luter odpowiadał: „Ewangelia Chrystusowa nie może być głoszona
bez sprzeciwu. (…) Dlaczego zatem lęk czy przeczucie niebezpieczeństwa miałyby oddzielić mnie od Pana i od owego Bożego Słowa, które jedynie jest prawdą? Nie, wolę raczej oddać moje ciało, moją krew i moje życie”129.
Ponownie zażądano, aby poddał się sądowi cesarza, a wówczas nie musiałby się niczego obawiać. „Zgadzam się” — odpowiedział — „całym moim sercem, że cesarz, książęta,
a nawet najmniejszy spośród chrześcijan winien sprawdzić i osądzić moje dzieła; jednak
pod tym jednym warunkiem, że standardem będzie Słowo Boże. Ludzie nie mogą zro128
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bić nic innego, jak tylko być mu posłuszni. Nie proponujcie gwałtu na moim sumieniu,
które jest związane i przykute do Pisma Świętego130”.
Na inny apel odpowiedział następująco: „Zgadzam się zrezygnować z mojego listu
żelaznego. Oddaję moją osobę i moje życie w ręce cesarza, ale Słowo Boże — nigdy!”131.
Oznajmił, że jest gotów poddać się decyzji soboru powszechnego, jednak tylko wówczas,
gdy zostanie on zobowiązany, aby podejmować decyzje zgodne z Pismem Świętym. „Co się
tyczy słowa Bożego i wiary” — dodał — „każdy chrześcijanin jest równie dobrym sędzią
co papież, choćby wspierało go milion soborów”132. Zarówno przyjaciele, jak i wrogowie
w końcu przekonali się, że dalsze próby skłaniania go do pojednania spełzną na niczym.
Gdyby reformator poddał się choćby w jednym punkcie, szatan i jego zastępy odnieśliby zwycięstwo. Jednak jego niezachwiana stałość była szansą na wyzwolenie Kościoła i początek nowych, lepszych czasów. Jeden człowiek, który ośmielił się samodzielnie
myśleć i działać, miał oddziaływać na Kościół i świat nie tylko w swoich czasach, ale
we wszystkich przyszłych pokoleniach. Jego stałość i wierność mogłaby aż po kres dziejów umocnić wszystkich tych, którzy mieliby przechodzić przez podobne doświadczenia.
Moc i majestat Boga stanęły ponad zamiarami ludzi i ponad potężną władzą szatana.
Wkrótce z rozkazu cesarza Luter miał wrócić do domu i wiedział, że niedługo potem
zostanie ogłoszone jego potępienie. Groźne chmury zawisły nad jego ścieżką; kiedy jednak wyjeżdżał z Wormacji, jego serce napełniło się radością i wdzięcznością. „Sam diabeł” — rzekł — „strzegł papieskiej twierdzy, jednak Chrystus zrobił w niej szeroki wyłom, i szatan został zmuszony przyznać, że Pan jest od niego potężniejszy”133.
Nadal pragnąc, by jego stanowczość nie została odebrana jako bunt, Luter po swoim
odjeździe napisał do cesarza: „Bóg, który bada serca, jest moim świadkiem, że jestem
gotów jak najsumienniej poddać się Waszej Wysokości — ku chwale czy zgubie, życiem
czy śmiercią, oraz bez wyjątku zachować Słowo Boże, dzięki któremu żyje człowiek.
We wszystkich sprawach doczesnego życia moja stałość będzie niezachwiana, ponieważ na tym polu strata czy zysk nie mają wpływu na życie wieczne. Jednak jeśli chodzi
o sprawy wieczne, Bóg pragnie, by żaden człowiek nie poddawał się drugiemu. Poddanie w kwestiach duchowych jest prawdziwym oddawaniem czci, a ta należy się jedynie
Stwórcy”134.
W drodze powrotnej z Wormacji Luter był przyjmowany jeszcze przychylniej niż wówczas, gdy zmierzał na sejm. Książęta Kościoła przyjmowali obłożonego ekskomuniką
mnicha, świeccy władcy z estymą traktowali człowieka, którego potępił cesarz. Nalegano, aby przemawiał, i pomimo cesarskiego zakazu znowu wszedł na ambonę. „Nigdy nie zobowiązywałem się” — powiedział — „że zamknę Słowo Boże w okowy, i nie
uczynię tego”135.
Nie zdążył jeszcze oddalić się od Wormacji, kiedy papiści nakłonili cesarza, aby wydał przeciwko niemu edykt. W tym dokumencie Luter został określony jako „sam szatan w osobie człowieka przebranego w mnisi habit”136. Rozkazano, aby kiedy tylko jego
list żelazny utraci ważność, podjęto starania, by przerwać jego działalność. Zakazano
udzielania mu schronienia, karmienia lub napojenia, wspomagania go czy udzielania
noclegu. Miał być pojmany, gdziekolwiek to możliwe, i doprowadzony przed oblicze władzy. Również jego stronnikom groziło więzienie, a ich mienie miało podlegać konfiska130
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Zamek Wartburg. W drodze powrotnej Luter został uprowadzony przez przyjaciół, odłączony od towarzyszy podróży i niezwłocznie pod osłoną lasu wywieziony do zamku w Wartburgu, niedostępnej górskiej twierdzy. Zarówno jego uprowadzenie, jak i ukrycie były tak zorganizowane, że nawet elektor
Fryderyk przez długi czas nie wiedział, gdzie ukryto reformatora.

cie. Jego pisma należało zniszczyć, a ostatecznie wszyscy, którzy ośmieliliby się działać wbrew temu dekretowi, mieli podlegać identycznej karze. Elektor saski i książęta
sprzyjający Lutrowi opuścili Wormację wkrótce po jego wyjeździe, a dekret cesarza uzyskał aprobatę sejmu. Stronnicy Rzymu triumfowali. Uznali, że los reformatora został
przypieczętowany.
W tej niebezpiecznej godzinie Bóg utorował drogę ucieczki dla swojego sługi. Czujne
oko śledziło posunięcia Lutra, a wierne i szlachetne serce decydowało o jego ocaleniu.
Było jasne, że Rzymu nie zadowoli nic prócz jego śmierci; od szczęk tego lwa można było
ocalić Lutra, jedynie ukrywając go. Bóg udzielił mądrości Fryderykowi Saskiemu, aby
ten obmyślił plan ochrony reformatora. Zamiar elektora został zrealizowany we współpracy z prawdziwymi przyjaciółmi i Luter skutecznie zniknął z oczu zarówno przyjaciół,
jak i wrogów. W drodze powrotnej do domu został pojmany, oddzielony od swych towarzyszy i szybko przewieziony przez las do zamku w Wartburgu, odosobnionej górskiej
twierdzy. Zarówno jego pojmanie, jak i ukrycie były owiane taką tajemnicą, że nawet
sam Fryderyk przez długi czas nie wiedział, dokąd go wywieziono. Ta niewiedza miała
swój cel; tak długo, jak elektor nie wiedział o miejscu pobytu Lutra, nie mógł niczego
wyjawić. Wystarczyło mu, że reformator jest bezpieczny, i ta wiedza sprawiała, że był
zadowolony.
Minęły wiosna, lato i jesień, nadeszła zima, a Luter nadal pozostawał w uwięzieniu.
Aleander i jego zwolennicy triumfowali ponieważ wydawało się, że światło ewangelii
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przygasło. Jednak zamiast tego reformator napełniał swą lampę w skarbnicy prawdy;
światło miało zabłysnąć jeszcze silniejszym blaskiem.
W bezpiecznym schronieniu w Wartburgu Luter przez jakiś czas cieszył się tym, że
uwolnił się z gorączki i zgiełku walki. Jednak niedługo był w stanie znaleźć zadowolenie w ciszy i spokoju. Przyzwyczajony do aktywnego życia i ostrego konfliktu źle znosił
bezruch. W tych dniach samotności krzyczał z rozpaczy, gdy stawał mu przed oczyma
stan Kościoła. „Niestety! Nie ma nikogo w owym ostatecznym dniu Jego gniewu, kto
jak mur stanąłby przed Panem i ocalił Izraela!”137. Znów zaczął myśleć o sobie i obawiał
się, że zostanie oskarżony o tchórzliwe wycofanie się ze sporu. Potem wyrzucał sobie
swoją bierność i pobłażanie. A równocześnie każdego dnia robił więcej, niż wydawało
się możliwe, by wykonał to jeden człowiek. Jego pióro nie próżnowało. Wrogowie cieszyli się z tego, że zamilkł, jakież więc było ich zdumienie i konsternacja, gdy dotarły
do nich namacalne dowody jego bezustannej aktywności. Po całych Niemczech krążyły
niezliczone traktaty, które wyszły spod jego pióra. Wykonywał również ważną służbę
dla swych rodaków, tłumacząc Nowy Testament na język niemiecki. Ze swego skalistego „Patmos” przez niemal rok głosił ewangelię oraz ganił grzechy i błędy swojej epoki.
Bóg odwołał swojego sługę ze sceny życia publicznego nie tylko po to, aby ocalić Lutra
przed gniewem jego wrogów czy dać mu chwile spokoju, ale także, by mógł on oddać się
ważnym zajęciom. Okazało się, że ma to o wiele cenniejsze konsekwencje niż tylko sam
fakt jego ocalenia. W odosobnieniu i surowych warunkach swej górskiej samotni Luter pozostawał z dala od wsparcia oraz chwały ze strony ludzi. W ten sposób był wolny
od dumy i pewności siebie, do których często prowadzi sukces. Cierpienie i upokorzenie przygotowały go do wkroczenia na nowo na niepewny teren, na którym tak nagle
się znalazł.
Gdy ludzie cieszą się wolnością, jaką przynosi im prawda, mają tendencję, aby wychwalać tych, których Bóg wykorzystał w celu zerwania łańcuchów błędu i zabobonu.
Szatan zamierza odwrócić myśli i uczucia ludzi od Boga i skupić je na ludzkim narzędziu; prowadzi ich tak, aby uhonorowali samo narzędzie, a zignorowali Rękę, która kieruje wszystkimi wydarzeniami. Bardzo często przywódcy religijni, których w ten sposób się chwali i obdarza czcią, tracą z oczu swą zależność od Boga i zaczynają ufać samym sobie. W efekcie pragną kontrolować umysły i sumienia ludzi, którzy oczekują ich
kierownictwa, zamiast szukać go w Słowie Bożym. Częstokroć dzieło reformy zostaje
zahamowane, ponieważ takiego właśnie ducha okazują ci, którzy je wspierają. Od tego
niebezpieczeństwa Bóg ochronił dzieło reformacji. Pragnął, aby nosiło ono Jego pieczęć,
a nie ludzką. Wzrok ludzi spoczął na Lutrze jako tym, który objaśniał prawdę; musiał
on zniknąć, aby oczy wszystkich mogły zwrócić się ku jej wiekuistemu Autorowi.
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doborze narzędzi, dzięki którym odbywa się reforma Kościoła, widoczny jest ten sam Boży plan, jaki istniał przy jego zakładaniu. Niebiański Nauczyciel ominął wielkich tego świata, utytułowanych i bogatych,
przyzwyczajonych jako przywódcy do odbierania chwały i czci. Byli tak
dumni i pewni siebie, chlubiąc się swą wyższością, że nie dałoby się ich ukształtować
tak, by współczuli swym bliźnim i stali się współpracownikami pokornego Nazarejczyka. Do niewykształconych, pracujących w znoju rybaków z Galilei zostało skierowane
wezwanie: „Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!” (Mt 4,19). Uczniowie byli
pokorni i podatni na przyjmowanie nauki. Im mniej ulegali fałszywym poglądom swojej epoki, tym łatwiej Chrystus mógł ich pouczać i przygotowywać do swej służby. Podobnie było w czasach Wielkiej Reformacji. Jej czołowi przedstawiciele byli ludźmi prowadzącymi skromne życie — ludźmi, którzy bardziej niż inni w ich czasach wolni byli
od dumy z powodu zajmowanej pozycji oraz od wpływu bigoterii i tego wszystkiego, co
robił kler. Planem samego Boga jest wykorzystanie skromnych narzędzi, by osiągnąć
znaczące rezultaty. Wówczas chwała nie zostanie oddana ludziom, ale Temu, który przez
nich działa, aby pragnęli tego, co Jemu się podoba, i czynili to.
Kilka tygodni po narodzinach Lutra w domku górnika w Saksonii, w pasterskiej
chacie w Alpach przyszedł na świat Ulrich Zwingli. Otoczenie, w jakim spędził dzieciństwo, nauka jego wczesnych lat miały przygotować go do przyszłej misji. Na jego umysł,
ukształtowany wśród wspaniałości, piękna i zachwycającego majestatu przyrody, wcześnie podziałał wpływ poczucia wielkości, mocy i majestatu Boga. Historia dzielnych
czynów, jakich dokonywano wśród jego ojczystych gór, rozpalała jego młodzieńcze aspiracje. Natomiast u boku pobożnej babki przysłuchiwał się kilku cennym opowieściom
biblijnym, jakie wydobyła ona spośród legend i tradycji Kościoła. Z najgłębszym zainteresowaniem słuchał o wielkich dziełach patriarchów i proroków, o pasterzach, którzy
strzegli swych stad na wzgórzach Palestyny, gdzie rozmawiali z nimi aniołowie, przekazując im wieść o Dzieciątku z Betlejem i o Mężu z Golgoty.
Ojciec Ulricha, podobnie jak Jan Luter, pragnął, by jego syn się kształcił, więc chłopiec wcześnie opuścił rodzinną dolinę. Jego umysł szybko się rozwijał i wkrótce zaczęto
się zastanawiać, gdzie szukać nauczycieli na tyle zdolnych, aby mogli go dalej kształcić.
Gdy miał trzynaście lat, udał się do Berna, gdzie istniała najbardziej szanowana uczelnia w Szwajcarii. Tu jednak czyhało niebezpieczeństwo, które zagrażało jego obiecującemu życiu. Mnisi podjęli zdecydowane działania, namawiając go, aby wstąpił do zakonu. O powszechne względy rywalizowali dominikanie i franciszkanie. Usiłowali je
zaskarbić poprzez okazały wystrój swoich świątyń, wystawne ceremonie oraz atrakcje
w postaci popularnych relikwii i czyniących cuda obrazów.
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Dominikanie z Berna byli świadomi, że jeśli zdobędą tego utalentowanego młodego
studenta, zapewnią sobie równocześnie sławę i zysk. Jego wyjątkowo młody wiek, wrodzona zdolność przemawiania i wyrażania się na piśmie, geniusz muzyczny i poetycki
mogłyby przynieść więcej niż cały ich przepych i wystawność, aby przyciągnąć ludzi
na nabożeństwa i zwiększyć dochody ich zgromadzenia. Podstępem i pochlebstwem
zamierzali nakłonić Zwingliego, by wstąpił do ich zakonu. Luter jako student uwięził
się w klasztornej celi i byłby stracony dla świata, gdyby nie uwolniła go stamtąd Boża
Opatrzność. Zwingliemu nie wolno było narazić się na takie samo niebezpieczeństwo.
Zrządzeniem Opatrzności jego ojciec otrzymał wiadomość o planach zakonników. Nie
miał zamiaru pozwolić, by jego syn toczył leniwe i puste życie mnicha. Wiedział, że stawką jest jego przyszłe dobro, i nakazał mu bezzwłocznie wracać do domu.
Syn posłuchał nakazu. Nie był jednak w stanie długo zabawić w swojej rodzinnej
dolinie i wkrótce na nowo podjął studia, kierując się po pewnym czasie do Bazylei. To
tutaj po raz pierwszy usłyszał ewangelię o Bożej łasce. Wittenbach, nauczyciel
języków starożytnych, studiując łacinę i grekę, dotarł
do Pisma Świętego i w taki
sposób, pod jego przewodnictwem, promienie Bożego światła płynęły ku umysłom studentów. Oznajmił
on, że jest to prawda o wiele starsza i nieskończenie
cenniejsza niż teorie, jakich
nauczają scholastycy i filozofowie. Owa dawna prawda głosiła, że śmierć Chrystusa stanowi jedyny okup
za grzesznika. Słowa te
były dla Zwingliego niczym
pierwszy promień światła,
który zapowiada świt.
Wkrótce z Bazylei został
wezwany do wykonaUlrich Zwingli urodził się w pasterskiej chacie w Alpach i wychował się wśród majestatycznych gór.
nia
swego
życiowego zadaW Bożym planie skromne narzędzia dokonują wielkiego dzieła.
nia. Pierwszym polem jego
działania było probostwo w Alpach, niedaleko jego rodzinnych stron. Przyjąwszy święcenia kapłańskie, „poświęcił się całą duszą poszukiwaniu Bożej prawdy, ponieważ miał
świadomość” — jak napisał inny reformator — „jak wiele musi wiedzieć ten, któremu
powierzono trzodę Bożą”138. Im głębiej badał Pisma, tym wyraźniej widział kontrast pomiędzy prawdą a herezjami Rzymu. Poddał się Biblii jako słowu Boga, jedynej właściwej
i nieomylnej normie. Wiedział, że jest ona wyjaśnieniem dla samej siebie. Nie ośmielał się objaśniać Pisma, by popierać z góry ustaloną teorię czy doktrynę, ale uważał, że
jego obowiązkiem jest dowiedzieć się, czego dotyczy jego proste i oczywiste wskazanie.
Pragnął skorzystać z wszelkiej pomocy, aby zdobyć pełne i dokładne zrozumienie jego
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znaczenia, i prosił o pomoc Ducha Świętego, który, jak sam głosił, może objawić je każdemu, kto tego szuka w szczerości i w modlitwie.
„Pismo” — powiedział — „pochodzi od Boga, nie od człowieka, i jedynie sam Bóg,
który oświeca, udzieli ci zrozumienia, że słowa te pochodzą od Niego. Słowo Boże (…)
jest niezawodne; jest jasne, wyjaśnia samo siebie, rozświetla duszę całym zbawieniem
i łaską, udziela jej pokrzepienia w Bogu, i prowadzi do pokory, tak że zatapia się ona
i wręcz zatraca samą siebie w objęciach Boga”. Prawdziwości tych słów Zwingli dowiódł
osobiście. Opowiadając o swoim doświadczeniu z tamtego czasu, napisał później: „Kiedy (…) zacząłem cały poświęcać się Pismu Świętemu, okazało się, że filozofia i scholastyczna teologia zawsze sugerowały jakieś sprzeczności. W końcu doszedłem do tego,
że pomyślałem: musisz odłożyć na bok wszystkie te kłamstwa i dowiedzieć się, kim jest
Bóg, opierając się jedynie na Jego własnym prostym słowie. Potem zacząłem prosić Boga
o światło, a Pismo Święte stało się dla mnie o wiele bardziej zrozumiałe”139.
Zwingli nie przejął nauczanej przez siebie doktryny od Lutra. Była to doktryna Chrystusa. „Jeśli Luter głosi Chrystusa” — powiedział szwajcarski reformator — „robi to, co
ja. Przyprowadził do Chrystusa o wiele więcej ludzi niż ja. Nie ma to jednak znaczenia.
Nie głoszę innego imienia niż imię Chrystusa, którego żołnierzem jestem i który jedynie
jest moim Wodzem. Luter nie napisał do mnie ani jednego słowa, ani ja do niego. Dlaczego? (…) Aby mogło się okazać, jak bardzo Duch Boży jest zgodny sam ze sobą, ponieważ
my obaj, bez żadnego porozumienia, głosimy dokładnie tę samą naukę o Chrystusie”140.
W 1516 roku Zwingliego zaproszono, by został kaznodzieją zgromadzenia w Einsiedeln. Tam bliżej przyjrzał się zepsuciu Rzymu i właśnie tam miał przejawić się jego reformatorski wpływ, który sięgnął o wiele dalej niż jego rodzinne Alpy. Tym, co między
innymi przyciągało do Einsiedeln, był obraz Marii, o którym mawiano, że ma moc czynienia cudów. Nad bramą klasztoru widniała inskrypcja: „Tu można otrzymać całkowite odpuszczenie grzechów”141. O każdej porze roku pielgrzymi odwiedzali kaplicę Marii;
jednak na wielkie doroczne święto poświęcenia obrazu tłumy ściągały ze wszystkich
części Szwajcarii, a nawet z Francji i Niemiec. Głęboko poruszony tym widokiem Zwingli wykorzystał okazję, by ogłosić niewolnikom zabobonu wolność poprzez ewangelię.
„Nie wyobrażajcie sobie” — powiedział — „że Bóg przebywa w tej świątyni bardziej
niż w innej części stworzenia. Niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, Bóg jest wokół was
i słyszy was. (…) Czy bezużyteczne uczynki, długie pielgrzymki, ofiary, obrazy, modły
do Marii czy do świętych mogą zapewnić wam łaskę Boga? (…) Jaką korzyść przynosi
mnogość słów, w które ubieramy nasze modlitwy? Jaki skutek przynoszą lśniący kaptur, gładko ostrzyżona głowa, długa i powiewna szata czy wyszywane złotem trzewiki?
(…) Bóg patrzy na serce, a nasze serca są daleko od Niego”. „Chrystus” — powiedział
— „który raz został ofiarowany na krzyżu, jest zadośćuczynieniem i ofiarą, która wystarcza za grzechy wierzących na całą wieczność”142.
Wielu słuchaczom nie podobały się te nauki. Byli gorzko rozczarowani, dowiadując
się, że odbyli swą męczącą podróż na próżno. Nie byli w stanie pojąć przebaczenia, które dzięki Chrystusowi mogli otrzymać za darmo. Wystarczała im stara droga do nieba
wyznaczona przez Rzym. Wzdragali się na myśl o poszukiwaniu czegokolwiek lepszego.
Łatwiej było powierzyć swoje zbawienie księżom i papieżowi, niż szukać czystości serca.
Znalazła się jednak grupa, która z radością przyjmowała wieści o odkupieniu przez
Chrystusa. Obrzędy nakazywane przez Rzym nie były w stanie przynieść pokoju duszy,
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zatem ludzie ci przez wiarę przyjmowali krew Zbawiciela jako ofiarę pojednania. Wracali
do swych domów, aby przekazać innym cudowne światło, jakie otrzymali. W taki sposób
prawda wędrowała od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka i liczba pielgrzymów przybywających do sanktuarium Marii znacznie zmalała. Zmalały także wpływy
z ofiar, a w konsekwencji także wypłaty Zwingliego, które z nich pochodziły. Jednak to
napawało go jedynie radością, gdy widział, że moc fanatyzmu i zabobonu osłabła.
Władze Kościoła nie były nieświadome dzieła, jakie wykonywał Zwingli, jednak
w tamtym momencie powstrzymały się od interwencji. Żywiły nadzieję, że zdobędą go
dla swojej sprawy i zamierzały dopiąć tego przy pomocy pochlebstw. W tym czasie prawda zakorzeniała się w ludzkich sercach.
Praca Zwingliego w Einsiedeln przygotowała go do działania na szerszym polu, na które
wkrótce miał się udać. Po trzech latach został wezwany na urząd kaznodziei w katedrze
w Zurychu. W tamtym czasie było to najważniejsze miasto konfederacji szwajcarskiej,
a wpływ, jaki tu zyskiwano, był w stanie sięgnąć bardzo daleko. Duchowni, którzy go
zaprosili, pragnęli jednakże wystrzegać się wszelkich nowości i w odpowiedni sposób
przedstawili mu jego obowiązki.
„Dołożysz wszelkich starań” — powiedzieli — „by zbierać pieniądze kapituły, nie
przeoczając nawet najdrobniejszych kwot. Będziesz nawoływał wiernych, zarówno z ambony, jak i przez konfesjonał, żeby płacili wszystkie dziesięciny i należności, a także by
swoimi darami okazywali przywiązanie do Kościoła. Przyłożysz się do wzrostu dochodu od chorych, z mszy i ogólnie z każdego rodzaju kościelnej posługi”. „Zarządzanie
sakramentami, głoszenie kazań i piecza o trzodę” — dodali jego zwierzchnicy — „to
również obowiązki kapelana. Jednak w tej sprawie możesz postarać się o zastępstwo,
zwłaszcza w kwestii kazań. Nie powinieneś udzielać sakramentów nikomu oprócz osób
znaczących i tylko wtedy, gdy zostaniesz wezwany; nie wolno ci czynić tego, nie mając
względu na osobę”143.
Zwingli wysłuchał tego zlecenia w milczeniu, a w odpowiedzi, wyraziwszy swoją
wdzięczność z powodu obdarzenia go przywilejem powołania na tak ważne stanowisko,
zaczął objaśniać, jaki kierunek chciałby zaproponować. „Przez długi czas” — powiedział — „ukrywano przed ludźmi życie Chrystusa. Będę głosił całą Ewangelię według
świętego Mateusza (…), czerpiąc jedynie ze źródeł Słowa Bożego, badając jego głębię
i poszukując zrozumienia w bezustannej i żarliwej modlitwie. Moją służbę poświęcę
chwale Boga, chwale Jego jedynego Syna, prawdziwemu zbawieniu dusz i budowaniu
ich w prawdziwej wierze”144. Chociaż niektórym z duchownych nie spodobał się jego
plan i zamierzali go od niego odwieść, Zwingli pozostał niewzruszony. Oznajmił, że nie
zamierza wprowadzać żadnej nowej metody, ale starą, której używano w dawnych czasach, kiedy Kościół jeszcze był czysty.
Szybko pojawiło się zainteresowanie prawdami, których nauczał; ludzie gromadzili się
tłumnie, by słuchać jego kazań. Wśród słuchaczy znajdowali się nawet ci, którzy długo
nie pojawiali się na nabożeństwach. Zaczynał swoje kazanie od tego, że otwierał Ewangelie, czytał i objaśniał zebranym natchnione opowieści o życiu, nauczaniu i śmierci Chrystusa. Tu, podobnie jak w Einsiedeln, przedstawiał Słowo Boże jako jedyny i nieomylny
autorytet, a śmierć Chrystusa jako jedyną doskonałą ofiarę. „To do Chrystusa pragnę
was prowadzić” — mówił — „do Chrystusa, jedynego prawdziwego źródła zbawienia”145.
Wokół kaznodziei gromadzili się ludzie pochodzący ze wszystkich klas — od polityków
i uczonych do artystów i wieśniaków. Słuchali jego słów z głębokim zainteresowaniem.
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Przedstawiał nie tylko propozycję zbawienia za darmo, ale odważnie potępiał zło i zepsucie tych czasów. Wielu odwróciło się od kościelnego sposobu chwalenia Boga. „Ten
człowiek” — mówili — „jest głosicielem prawdy. Będzie naszym Mojżeszem, żeby wyprowadzić nas z tych egipskich ciemności”146.
Chociaż początkowo jego dzieło spotkało się z wielkim entuzjazmem, po pewnym czasie pojawiła się opozycja. Mnisi postanowili mu przeszkodzić i potępić jego nauki. Wielu
atakowało go szyderstwami i drwiną; inni posuwali się do bezczelności i pogróżek. Jednak Zwingli znosił to wszystko cierpliwie, mówiąc: „Jeśli pragniemy pozyskać grzeszników dla Jezusa Chrystusa, musimy zamknąć oczy na wiele rzeczy”147.
Mniej więcej w tym czasie dzieło reformy zyskało nowe wsparcie. Pewien pochodzący z Bazylei przyjaciel reformowanej wiary zasugerował, że sprzedaż niektórych dzieł
Lutra może być potężnym środkiem rozprzestrzeniania światła, i przysłał do Zurychu
niejakiego Lucjana. „Upewnij się” — napisał do Zwingliego — „czy ten człowiek ma
dość rozwagi i umiejętności; jeżeli tak, to niechaj zaniesie od miasta do miasta, od wioski do wioski, a nawet od domu do domu, pomiędzy Szwajcarów, dzieła Lutra, a szczególnie jego komentarz do Modlitwy Pańskiej napisany dla ludzi świeckich. Im bardziej
są znane, tym więcej znajdą nabywców”148. W taki sposób światło torowało sobie drogę.
W czasie gdy Bóg przygotowuje zerwanie kajdan ignorancji i zabobonu, szatan działa z większą mocą, by otoczyć ludzi ciemnością i jeszcze bardziej zacisnąć ich okowy.
Gdy w różnych krajach pojawiali się ludzie, którzy przedstawiali innym przebaczenie
i usprawiedliwienie dzięki krwi Chrystusa, Rzym z nową energią zaczął otwierać w całym chrześcijańskim świecie swój kram oferujący przebaczenie za pieniądze.
Każdy grzech miał swoją cenę, a ludziom zapewniano swobodę popełniania zbrodni,
jeśli tylko skarbiec Kościoła był odpowiednio napełniony. W ten sposób pojawiły się dwa
ruchy — jeden oferujący przebaczenie grzechu za pieniądze, drugi przebaczenie przez
Chrystusa; Rzym zezwalający na grzech i czyniący go źródłem dochodu oraz reformatorzy potępiający grzech i wskazujący na Chrystusa jako Odkupiciela i Wyzwoliciela.
W Niemczech sprzedażą odpustów zajmowali się dominikanie, a prowadził ją osławiony
Tetzel. W Szwajcarii handel został oddany w ręce franciszkanów pod wodzą Samsona,
włoskiego mnicha. Ten już przysłużył się Kościołowi, gromadząc w Niemczech i Szwajcarii ogromne sumy do papieskiego skarbca. Teraz przemierzał Szwajcarię, pociągając
wielkie tłumy, ograbiając biednych wieśniaków z ich szczupłych dochodów i wymuszając pokaźne dary od bogatszych klas. Choć reforma nie powstrzymała tego handlu, to
jednak dawało się odczuć jej wpływ, ponieważ napływało mniej pieniędzy. Zwingli był
jeszcze w Einsiedeln, kiedy Samson, który dopiero przybył do Szwajcarii, pojawił się
ze swymi towarami w sąsiednim miasteczku. Powiadomiony o jego misji reformator
natychmiast wyruszył, aby mu się przeciwstawić. Nie spotkali się osobiście, ale Zwingli tak skutecznie zdemaskował dążenia mnicha, że tamten został zmuszony, by wycofać się w inne miejsce.
W Zurychu Zwingli z zapałem występował przeciwko handlarzom odpustów; kiedy
Samson zbliżył się do miasta, wyszedł mu naprzeciw posłaniec rady miejskiej z wiadomością, że oczekuje się od niego, aby je ominął. Ostatecznie zapewnił sobie wjazd fortelem, został jednak odesłany, nie sprzedawszy ani jednego odpustu, i wkrótce opuścił
Szwajcarię.
Reforma otrzymała silny bodziec do rozwoju, kiedy w 1519 roku Szwajcarię nawiedziła plaga dżumy, zwanej czarną śmiercią. Gdy ludzie stawali twarzą w twarz z zara146
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zą, wielu mogło odczuć, jak nieprzydatne i bezwartościowe były odpusty, które tak niedawno nabyli; pragnęli, aby ich wiara miała mocniejsze podstawy. Zachorował również
Zwingli przebywający w Zurychu. Był tak osłabiony, iż zgasła wszelka nadzieja na jego
wyzdrowienie i rozeszła się pogłoska, że umarł. W tej godzinie próby jego nadzieja i wiara pozostały niezachwiane. W wierze spoglądał na krzyż Golgoty, ufając w zupełne zadośćuczynienie za grzech. Kiedy powrócił z objęć śmierci, ewangelia miała zabrzmieć
z jego ust z jeszcze większą żarliwością niż dotychczas, a jego słowa wywierały niezwykły wpływ. Ludzie z radością witali swego ukochanego pastora, który powrócił do nich
znad grobu. Oni sami pielęgnowali chorych albo umierających i jak nigdy dotąd czuli
wartość ewangelii.
Zwingli posiadł jeszcze jaśniejsze zrozumienie jej prawd i pełniej doświadczył na sobie
jej odradzającej mocy. Koncentrował się na kwestii upadku człowieka i planu odkupienia.
„W Adamie” — powiedział — „wszyscy jesteśmy martwi, pogrążeni w zepsuciu i potępieniu”149. „Chrystus (…) nabył dla nas nieprzemijające odkupienie. (…) Jego męka jest
(…) wieczną ofiarą, która ma nieustającą moc uzdrawiania; na zawsze zaspokaja ona
Bożą sprawiedliwość w imieniu tych wszystkich, którzy zdają się na tę ofiarę w stałej
i niezachwianej wierze”. Wyraźnie uczył jednak, że ludzie nie zostali uwolnieni dzięki
Bożej łasce po to, by teraz dalej grzeszyć. „Gdziekolwiek istnieje wiara w Boga, tam jest
Bóg; a gdziekolwiek mieszka Bóg, tam istnieje zapał nakłaniający i pobudzający ludzi
do dobrych uczynków”150.
Zainteresowanie kazaniami Zwingliego było tak duże, że katedra napełniała się
po brzegi tłumami, które przychodziły, aby go słuchać. Odsłaniał przed słuchaczami
prawdę powoli, w miarę jak potrafili ją znieść. Był ostrożny, by na początek unikać kwestii, które mogłyby ich zaskoczyć i wywołać uprzedzenie. Jego dzieło polegało na zdobyciu serc dla nauk Chrystusa, zmiękczeniu ich Jego miłością i pokazaniu im Jego przykładu; w miarę jak przyjmowaliby zasady ewangelii, ich zabobonne wierzenia i praktyki zniknęłyby bezpowrotnie.
Reformacja w Zurychu rozwijała się stopniowo. Zaalarmowani wrogowie utworzyli
czynną opozycję. Rok wcześniej mnich z Wittenbergi powiedział w Wormacji „nie” papieżowi i cesarzowi, a teraz wszystko wydawało się wskazywać na podobne nastawienie
wobec roszczeń papieża również w Zurychu. Zaczęły się powtarzać ataki wobec Zwingliego. Co jakiś czas w wiernych papieżowi kantonach skazywano uczniów ewangelii
na stos, ale to nie wystarczało; trzeba było uciszyć nauczyciela herezji. Dlatego też biskup Konstancji wysłał do Rady Miejskiej w Zurychu trzech posłów, oskarżając Zwingliego o to, że uczy ludzi przestępowania praw Kościoła, co stanowi zagrożenie dla pokoju i porządku społecznego. Przekonywał, że jeśli autorytet Kościoła nie zostanie
uszanowany, wywoła to powszechną anarchię. Zwingli odpowiedział, że od czterech lat
uczy ewangelii w Zurychu, „który stał się spokojniejszy i cichszy niż jakiekolwiek inne
miasto konfederacji”. „Czyż zatem” — zapytał — „chrześcijaństwo nie jest najlepszym
gwarantem powszechnego bezpieczeństwa?”151.
Posłowie przekonywali radnych, aby pozostali w Kościele, poza którym, jak twierdzili,
nie ma zbawienia. Zwingli zareagował: „Niechaj sugerowanie wam błędu nie wzruszy
was. Fundamentem Kościoła jest ta sama skała, ten sam Chrystus, który nadał Piotrowi jego imię, ponieważ on wyznał Go, w pełni Mu ufając. W każdym narodzie ten,
kto wierzy całym sercem w Pana Jezusa, jest przyjęty przez Boga. I oto naprawdę jest
149
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Kościół, poza którym nikt nie może być zbawiony”152. W efekcie tego spotkania jeden
z posłów biskupa przyjął zreformowaną wiarę.
Rada odmówiła podjęcia działań wymierzonych przeciwko Zwingliemu, a Rzym przygotował się do nowego ataku. Kiedy reformator dowiedział się o spisku, jaki uknuli
wrogowie, zawołał: „Dajcież im spokój; boję się ich tak, jak wysoki klif boi się fal, które
pienią się u jego podnóża”153. Wysiłki duchownych jedynie popchnęły naprzód sprawę,
którą zamierzali zniweczyć. Prawda nadal się rozprzestrzeniała. Jej zwolennicy w Niemczech, skonsternowani zniknięciem Lutra, znów nabrali odwagi, widząc rozwój dzieła
ewangelii w Szwajcarii.
Gdy reformacja zdobyła już w Zurychu ustaloną pozycję, jej wyraźnym owocem były
porządek i równowaga oraz spadek przestępczości. „Pokój zamieszkał w naszym mieście” — pisał Zwingli. — „Nie ma kłótni, hipokryzji, nienawiści, walki. Skąd płynie
taka jedność, jeśli nie od naszego Pana i naszej wiary, która napełnia nas owocem pokoju i pobożności?”154.
Zwycięstwa reformacji pobudziły stronników Rzymu do bardziej zdecydowanych wysiłków zmierzających do jej zniszczenia. Widząc, jak niewiele osiągnęli prześladowaniami, usiłując zahamować dzieło Lutra w Niemczech, postanowili zmierzyć się z reformą
przy pomocy własnej broni. Chcieli stanąć do dysputy z Zwinglim, zapewniając sobie
zwycięstwo już na etapie przygotowań poprzez wybór miejsca spotkania, a także dobór
sędziów, którzy sformułowaliby wnioski. Gdyby w końcu Zwingli znalazł się w ich rękach, dołożyliby wszelkich starań, żeby już się im nie wymknął. Uciszenie lidera oznaczałoby szybkie zniszczenie całego ruchu. Niemniej jednak skrzętnie ukrywali taki plan.
Dysputę wyznaczono w Baden, ale Zwingli się nie pojawił. Rada Miejska w Zurychu,
przewidując zamiary stronników papiestwa, ostrzeżona przez stosy, jakie zapłonęły
pod wyznawcami ewangelii w kantonach katolickich, zakazała swojemu pastorowi narażać się na takie niebezpieczeństwo. W Zurychu był gotów spotkać się ze wszystkimi
stronnikami Rzymu, jakich ten by wysłał, jednak podróż do Baden, gdzie właśnie przelano krew męczenników, była wystawianiem się na pewną śmierć. Jako reprezentanci
obozu reformacyjnego mieli wystąpić Oekolampadius i Haller, podczas gdy przedstawicielem Rzymu był słynny doktor Eck wspierany przez grono uczonych i duchownych.
Chociaż Zwingli nie był obecny na tym spotkaniu, dawało się odczuć jego wpływ.
Stronnicy papiestwa wybrali sekretarzy i nikomu innemu — pod groźbą śmierci — nie
wolno było sporządzać notatek. Mimo to Zwingli codziennie otrzymywał skrupulatne
sprawozdanie z tego, co zostało powiedziane w Baden. Pewien student, obecny każdego wieczoru podczas dysputy, sporządzał zapis kwestii, jakie poruszano danego dnia.
Inni dwaj studenci podjęli się codziennego dostarczania ich wraz z listami Oekolampadiusa do rąk Zwingliego w Zurychu. Reformator odpisywał, udzielając rad i sugestii.
Jego listy powstawały nocą, a rankiem studenci wracali z nimi do Baden. Aby zmylić
straże u miejskich bram, posłańcy dźwigali na głowach kosze z drobiem i pozwalano
im przejść bez przeszkód.
W ten sposób Zwingli prowadził walkę ze swymi podstępnymi przeciwnikami. „Robił więcej” — powiedział Mykoniusz — „dzięki swym rozmyślaniom, bezsennym nocom
i radom, jakie przesyłał do Baden, niż gdyby mógł dokonać osobiście, prowadząc spór
otoczony swymi wrogami”155.
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Zwolennicy Rzymu podnieceni triumfem, jakiego się spodziewali, przybyli do Baden
odziani w swe najbogatsze szaty, lśniąc od klejnotów. Podróżowali w luksusie, ich stoły
uginały się pod najwyborniejszym jadłem i wyśmienitym winem. Brzemię ich kościelnych obowiązków opromieniały zabawy i hulanki. Żywo kontrastowały z tym wygląd
i postawa reformatorów, których ludzie oceniali jedynie odrobinę lepiej niż gromadę
żebraków, a których oszczędność zatrzymywała przy stole na bardzo krótki czas. Gospodarz Oekolampadiusa, mając okazję odwiedzać go w jego izbie, zawsze zastawał go
pogrążonego w studiowaniu albo modlącego się i bardzo zdumiony opowiadał, że ów
heretyk „jest przynajmniej bardzo pobożny”.
Na spotkaniu „Eck dumnie wstąpił na wspaniale udekorowaną ambonę, podczas
gdy pokorny Oekolampadius w pospolitym stroju zmuszony był zająć miejsce naprzeciw
swego oponenta na z grubsza ociosanym stołku”156. Donośny głos Ecka i bezgraniczna
pewność siebie nigdy go nie zawiodły. Jego zapał pobudzała zarówno nadzieja zysku, jak
i sławy; na obrońcę wiary czekało bowiem pokaźne honorarium. Kiedy zawiodły lepsze
argumenty, posunął się do zniewag, a nawet przekleństw.
Skromny i niepewny siebie Oekolampadius wzbraniał się przed walką i przystąpił
do niej, wyznając z powagą: „Nie uznaję innego standardu oceny niż Słowo Boże”157.
Chociaż był łagodny i uprzejmy, okazał się wnikliwy i odważny. Podczas gdy zwolennicy
Rzymu zgodnie ze swym zwyczajem odwołali się do autorytetu tradycji Kościoła, reformator nieugięcie trzymał się Słowa Bożego. „Tradycja” — powiedział — „nie ostoi się
w naszym kraju, dopóki nie będzie zgodna z konstytucją; teraz w kwestii wiary naszą
konstytucją jest Biblia”158.
Kontrast pomiędzy uczestnikami dysputy nie pozostał bez echa. Spokojna, jasna argumentacja reformatora, przedstawiona w tak łagodny i skromny sposób, sprawiła, że
umysły ludzi z niesmakiem odwróciły się od pompatycznej i porywczej tyrady Ecka.
Dyskusja trwała osiemnaście dni. Gdy dobiegała końca, stronnicy Rzymu ogłosili
swoje zwycięstwo. Większość obecnych poparła ich, a sejm stwierdził, że reformatorzy
zostali pokonani; ogłosił również, że zarówno oni, jak i ich przywódca Zwingli zostają
odłączeni od Kościoła. Jednak owoce tego spotkania pokazały, której stronie należy się
zwycięstwo. Spór stał się dla protestantyzmu silnym impulsem i niedługo potem tak
ważne miasta jak Berno i Bazylea opowiedziały się po stronie reformacji.
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Rozdział 10

ROZWÓJ REFORMACJI
W NIEMCZECH

T

ajemnicze zniknięcie Lutra wywołało konsternację w całych Niemczech. Wszędzie o niego rozpytywano. Rozpuszczano najbardziej dziwaczne pogłoski, a wielu
wierzyło, że został zamordowany. Podniósł się wielki lament, i to nie tylko wśród
jego zdeklarowanych przyjaciół, ale wśród tysięcy tych, którzy nie opowiadali się otwarcie po stronie reformacji. Wielu uroczyście ślubowało pomścić jego śmierć.
Przywódcy Kościoła z przerażeniem obserwowali poziom wymierzonego przeciw nim
powszechnego niezadowolenia. Choć początkowo triumfowali z powodu domniemanej
śmierci Lutra, już wkrótce pragnęli jedynie ukryć się przed gniewem ludu. Wrogowie
reformatora nie odczuwali tak bardzo skutków jego najśmielszych działań, kiedy jeszcze był wśród nich, jak teraz, kiedy go nie było. Tych, którzy w swym zapamiętaniu
pragnęli zniszczyć odważnego reformatora teraz, kiedy stał się bezbronnym więźniem,
ogarnął strach. „Jedynym sposobem, jaki pozostał, by się uratować” — powiedział jeden z nich — „jest poszukiwanie Lutra po całym świecie z zapalonymi pochodniami,
aby oddać go na powrót narodowi, który tak się o niego dopomina”159. Edykt cesarza nie
przyniósł żadnego skutku. Legaci papiescy byli pełni oburzenia, widząc, że poświęcono
mu o wiele mniej uwagi niż temu, co stało się z Lutrem.
Wieści o tym, że jest bezpieczny, choć uwięziony, wyciszyły nastroje w społeczeństwie
i równocześnie zjednały mu powszechną sympatię. Jego pisma czytano teraz z większym
zapałem niż kiedykolwiek dotąd. Sprawa tego dzielnego człowieka, który w tak nierównej walce bronił Słowa Bożego, zyskiwała sobie coraz liczniejszych zwolenników. Reformacja bezustannie rosła w siłę. Ziarno posiane przez Lutra kiełkowało. Jego nieobecność dokonała dzieła, jakiego nigdy nie byłaby w stanie dokonać jego obecność. Teraz,
kiedy zniknął główny lider, jego współpracownicy poczuli na sobie odpowiedzialność.
Z nową wiarą i żarliwością ruszyli naprzód, by zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby tak
wzniosłe dzieło nie zostało zahamowane.
Jednak szatan nie próżnował. Próbował tego, co usiłował zrobić w przypadku każdego ruchu mającego za cel reformę — zwieść i zniszczyć ludzi, podsuwając im imitację zamiast prawdziwego dzieła. Podobnie jak w pierwszym stuleciu istnienia Kościoła
chrześcijańskiego pojawiali się fałszywi Chrystusowie, tak w szesnastym wieku pojawili się fałszywi prorocy.
Kilku ludzi, głęboko poruszonych wydarzeniami w świecie religijnym, wyobraziło sobie, że otrzymali z nieba szczególne objawienia; głosili, że zostali posłani przez Boga, by
doprowadzić do zamierzonego celu dzieło reformacji, którą Luter zapoczątkował w niewłaściwy sposób. W rzeczywistości obracali wniwecz to, czego on dokonał. Odrzucali
najważniejszą zasadę, która stanowiła główny fundament reformacji — że Słowo Boże
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jest wystarczającą zasadą wiary i działania; ów nieomylny przewodnik zastąpili zmiennym i niepewnym standardem swoich własnych odczuć i wrażeń. Pomijając wielkie narzędzie służące wykrywaniu błędu i fałszu, dali szatanowi — ku jego wielkiemu zadowoleniu — możliwość sprawowania kontroli nad umysłami.
Jeden z owych proroków głosił, że został pouczony przez anioła Gabriela. Student,
który się do niego przyłączył, porzucił swoje studia, oznajmiając, że sam Bóg wyposażył go w mądrość objaśniania Jego Słowa. Przyłączyli się do nich inni, z natury skłonni
do fanatyzmu. Poczynania tych zapaleńców wywołały niemało zamieszania. Kazania
Lutra powodowały, że wszędzie tam, gdzie ich słuchano, ludzie czuli potrzebę zmiany,
a teraz niektórzy — w gruncie rzeczy uczciwi ludzie — ulegali zwiedzeniu spowodowanemu ambicjami nowych proroków.
Przywódcy tego ruchu udali się do Wittenbergi i przedstawili swoje tezy Melanchtonowi i jego współpracownikom. „Zostaliśmy posłani przez Boga” — powiedzieli — by
pouczyć lud. Prowadziliśmy osobiste rozmowy z Panem; wiemy, co się wydarzy; jednym słowem, jesteśmy apostołami i prorokami, i odwołujemy się do doktora Lutra”160.
Reformatorzy byli zdumieni i zakłopotani. Było to coś, z czym nigdy dotąd nie mieli
do czynienia, i nie wiedzieli, jaką drogę postępowania powinni obrać. Melanchton powiedział: „W tych ludziach rzeczywiście działają nadzwyczajne duchy, ale jakie? (…)
Z jednej strony powinniśmy strzec się gaszenia Ducha Świętego, a z drugiej — nie możemy pozwolić szatańskiemu duchowi, aby nas zwiódł”161.
Wkrótce nowe nauki wydały pierwsze owoce. Doprowadzono do tego, że ludzie lekceważyli Biblię i zupełnie ją odrzucili. W szkołach powstał zamęt. Studenci, odrzuciwszy
wszelkie hamulce, porzucali studia i odchodzili z uniwersytetu. Ludzie, którzy uważali
samych siebie za kompetentnych w kwestii poprowadzenia dzieła reformacji, odnieśli
sukces jedynie w doprowadzeniu jej na skraj ruiny. Stronnicy Rzymu odzyskali zaufanie
i wykrzyknęli chełpliwie: „Jeszcze jedno starcie i wszystko będzie nasze”162.
Luter w Wartburgu z głębokim niepokojem wyraził swoje zdanie na temat tego, co się
stało: „Zawsze spodziewałem się, że szatan pośle nam tę zarazę”163. Dostrzegał prawdziwy charakter tych, którzy mienili się być prorokami, i widział niebezpieczeństwo
zagrażające sprawie prawdy. Przeciwnicy stojący po stronie papieża i cesarza nie przysparzali mu tak wielkiej rozterki i udręki, jakich doświadczał teraz. Z rzekomych zwolenników reformacji wywodzili się jej najgorsi wrogowie. Te same prawdy, które dały
mu tyle radości i pociechy, wykorzystano teraz, aby wzniecić konflikt i spowodować zamieszanie w Kościele.
Duch Święty kierował Lutrem w dziele reformy, a on przekraczał granice własnych
możliwości. Nie zamierzał osiągnąć pozycji, którą zajmował, ani dokonywać tak radykalnych zmian. Był jedynie narzędziem w ręku Nieskończonego. Jednak często lękał
się o to, jaki rezultat przyniesie jego działanie. Pewnego razu powiedział: „Gdybym
wiedział, że moja nauka zrani choćby jednego człowieka, choćby był prosty i nieuczony
— choć przecież nie była w stanie, będąc czystą ewangelią — wolałbym raczej po dziesięćkroć umrzeć, niż jej nie odwołać”164.
A teraz sama Wittenberga, samo centrum reformacji, szybko ulegała mocy fanatyzmu i bezprawia. Ten straszny stan nie był spowodowany naukami Lutra; jednak to
jego oskarżali o to wrogowie w całych Niemczech. Nieraz w goryczy pytał: „Czy taki
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ma być koniec owego wielkiego dzieła reformacji?”165. I znów, kiedy zmagał się z Bogiem
w modlitwie, jego serce napełniał pokój. „To nie jest moje dzieło, ale Twoje” — powiedział — „nie ścierpisz, żeby zostało skażone przez zabobon czy fanatyzm”. Jednak myśl,
by w chwili takiego kryzysu nadal unikać walki, stała się dla niego nie do zniesienia.
Postanowił wrócić do Wittenbergi.
Niezwłocznie wybrał się w tę niebezpieczną podróż. Był wyklętym przez cesarza banitą. Wrogowie mieli prawo pozbawić go życia; przyjaciołom zabroniono udzielać mu
schronienia. Władze cesarstwa stosowały najsurowsze środki przeciw jego stronnikom. Widział jednak, że dzieło ewangelii jest zagrożone, i w imię Boże odważnie ruszył
do walki o prawdę.
W liście do elektora, przedstawiając swój zamiar opuszczenia Wartburga, Luter napisał:
„Niechaj będzie wiadome Waszej Wysokości, że zmierzam do Wittenbergi pod ochroną
o wiele silniejszą, niż mogliby jej udzielić książęta i elektorzy. Nie myślę zabiegać o wsparcie Waszej Wysokości i daleki jestem, by pragnąć waszej ochrony, raczej to ja wolałbym
strzec was. Gdybym wiedział, że Wasza Wysokość mógłby mnie strzec, czy uczyniłby to,
w ogóle nie wyruszyłbym do Wittenbergi. Nie ma takiego miecza, który byłby w stanie
poprzeć tę sprawę. Jedynie sam Bóg musi uczynić wszystko, bez ludzkiej pomocy czy
współdziałania. Ten, kto ma największą wiarę, jest zdolny najskuteczniej obronić”166.
W drugim liście, napisanym w drodze do Wittenbergi, Luter dodał: „Jestem gotów
ściągnąć na siebie niełaskę Waszej Wysokości i gniew całego świata. Czyż mieszkańcy Wittenbergi nie są moimi owcami? Czyż Bóg mi ich nie powierzył? I czyż nie powinienem, jeśli zajdzie potrzeba, narazić się na śmierć w ich obronie? Poza tym boję się
strasznej wojny w Niemczech, przez którą Bóg ukarze nasz naród”167.
Przystąpił do swojego zadania z wielką ostrożnością i pokorą, a równocześnie z energią i stanowczością. „Za pomocą słowa” — powiedział — „musimy zburzyć i zniszczyć
to, co zostało zbudowane przemocą. Nie użyję siły przeciw zabobonnym i niewierzącym.
(…) Nikogo nie wolno przymuszać. Wolność stanowi istotę wiary”168.
Wieść o tym, że Luter wrócił do Wittenbergi i że ma przemawiać, rozeszła się po mieście lotem błyskawicy. Ludzie gromadzili się zewsząd, a kościół napełnił się po brzegi.
Wstępując na ambonę, pouczał, napominał i ganił z wielką mądrością i łagodnością.
Odnosząc się do sposobu postępowania tych, którzy posunęli się do przemocy w celu
zniesienia mszy, powiedział:
„Msza jest złą rzeczą; Bóg jest jej przeciwny. Powinna zostać zniesiona. I pragnąłbym,
by na całym świecie zastąpiła ją ewangeliczna wieczerza. Nie wolno jednak nikogo wyrywać z niej siłą. Musimy zostawić tę sprawę w rękach Boga. Musi działać Jego słowo,
a nie my. Pytacie — dlaczego? Bo nie w moim ręku spoczywają ludzkie serca, jak glina w ręku garncarza. Mamy prawo przemawiać, nie mamy prawa działać. My głośmy,
a reszta należy do Boga. Gdybym użył siły, cóż takiego bym osiągnął? Niezadowolenie,
formalizm, udawanie, ludzkie zarządzenia i hipokryzję. (…) Nie byłoby jednak szczerości serca ani wiary, ani miłosierdzia. Gdzie brakuje tych trzech, brakuje wszystkiego;
za taki skutek nie dałbym funta kłaków. (…) Bóg potrafi więcej zdziałać jedynie swoim
Słowem, niż wy i ja, i cały świat razem wzięci. Bóg zdobywa serce; a kiedy serce zostaje
zdobyte, zdobyte jest wszystko”.
„Będę głosił kazania, dyskutował i pisał, ale nikogo nie będę przymuszał, ponieważ
wiara jest aktem dobrowolnym. Zobaczcie, co zrobiłem. Wystąpiłem przeciwko papie165
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żowi, odpustom i papistom, jednak bez użycia siły i bez zamętu. Przedstawiałem Słowo
Boże; głosiłem i pisałem — to wszystko. A kiedy spałem (…) Słowo, które głosiłem, zadało klęskę papiestwu, i ani książę, ani cesarz nie przyczynili mu takiej szkody. A mimo
to nie zrobiłem nic; wszystkiego dokonało jedynie Słowo. Gdybym chciał odwołać się
do siły, prawdopodobnie całe Niemcy tonęłyby we krwi. Lecz jaki byłby tego skutek?
Ruina i zniszczenie zarówno ciał, jak i dusz. Dlatego milczałem i pozwoliłem, by Słowo
samo biegło przez świat”169.
Codziennie, przez cały tydzień Luter przemawiał do pełnych entuzjazmu tłumów.
Słowo Boże przełamało czar fanatycznego podniecenia. Moc ewangelii na nowo wprowadziła na ścieżkę prawdy tych, którzy zbłądzili.
Luter nie pragnął sporu z fanatykami, których działania przyniosły tyle zła. Wiedział, że są ludźmi o chwiejnym osądzie i nieokiełznanych namiętnościach, którzy chociaż głoszą, że zostali w sposób szczególny oświeceni światłem z nieba, nie znieśliby najsłabszego sprzeciwu czy choćby nawet najbardziej uprzejmego napomnienia czy rady.
Przypisując sobie najwyższy autorytet, wymagali, by wszyscy bez wyjątku uznawali ich
roszczenia. Kiedy jednak zażądali spotkania z nim, zgodził się; i z takim powodzeniem
obnażył ich oszustwa, że szalbierze natychmiast opuścili Wittenbergę.
Na jakiś czas fanatyzm został ukrócony; jednak parę lat później wybuchł z jeszcze
większą gwałtownością i przyniósł potworniejsze skutki. Odnosząc się do przywódców
tego ruchu, Luter powiedział: „Dla nich Pismo Święte było tylko martwą literą; wszyscy oni krzyczeli «Duch! Duch!», jednak z całą pewnością nie pójdę tam, dokąd prowadzi ich ten duch. Niech Bóg w swoim miłosierdziu chroni mnie od Kościoła, w którym
są jedynie święci. Pragnę żyć wśród pokornych, słabych, chorych, którzy znają i czują
swoje grzechy i którzy bezustannie jęczą i płaczą do Boga z głębi swoich serc, aby uzyskać Jego pocieszenie i wsparcie”170.
Tomasz Münzer, najbardziej aktywny z fanatyków, był człowiekiem obdarzonym
wielkimi talentami, które właściwie ukierunkowane przyniosłyby wiele dobrego; nie
przyswoił sobie jednak podstawowych zasad prawdziwej religijności. „Owładnięty był
żądzą zmieniania świata i zapomniał, jak to entuzjaści, że reformacja powinna zacząć
się od niego samego”171. Pragnął zdobyć pozycję i wpływ; nie chciał być drugim, nawet
po Lutrze. Oznajmił, że reformatorzy, wykorzystując autorytet Pisma Świętego wobec
papieża, ustanawiają jedynie inną formę papiestwa. Zaś on sam, jak głosił, został posłany
przez Boga, by zaprowadzić prawdziwą reformę. „Kto posiada tego ducha” — powiedział
— „ma prawdziwą wiarę, choćby nigdy w swoim życiu nie widział Pisma Świętego”172.
Fanatyczni nauczyciele pozwalali, aby rządziły nimi wrażenia, uważając każdą myśl
i impuls za głos Boży; wskutek tego posuwali się do nieprawdopodobnych skrajności. Niektórzy nawet palili swoje Biblie, wołając: „Litera zabija, ale Duch ożywia”173. Nauki Münzera odwoływały się do potrzeby cudu, podczas gdy w rzeczywistości zaspokajały jedynie
ludzką pychę, stawiając ludzkie idee i opinie ponad Słowem Bożym. Tysiące przyjmowały jego doktryny. Wkrótce zakwestionował on wszelki porządek publicznych nabożeństw
i oznajmił, że posłuszeństwo książętom to próba służenia równocześnie Bogu i Belialowi.
Umysły ludzi, przygotowane już do zrzucenia papieskiego jarzma, stawały się również
coraz bardziej zniecierpliwione wobec wymagań władz świeckich. Rewolucyjne nauki
Münzera, którym przypisywano Bożą aprobatę, prowadziły ludzi do wyłamania się spod
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wszelkiej kontroli i otwierały drogę dla ich uprzedzeń i namiętności. Niemcy stały się
widownią najstraszniejszych scen buntu i walk, a cały kraj spłynął krwią.
Duchowa udręka, jakiej Luter doświadczył dawno temu w Erfurcie, powróciła teraz
ze zdwojoną siłą, kiedy zobaczył rezultaty fanatyzmu przypisywanego reformacji. Książęta popierający papiestwo oznajmili — a wielu było gotowych w to uwierzyć — że rebelia jest oczywistym rezultatem nauk Lutra. Choć to oskarżenie nie miało żadnych podstaw, doprowadziło reformatora do głębokiej rozpaczy. Wydawało się, że zniesławienie
prawdy poprzez porównanie jej z najbardziej prymitywnym fanatyzmem to więcej, niż
jest w stanie znieść. Z drugiej strony, przywódcy rewolty nienawidzili Lutra, ponieważ
nie tylko sprzeciwiał się ich doktrynom i podważał ich pretensje do Boskiego natchnienia, ale nazwał ich także buntownikami przeciw władzy świeckiej. W odwecie ogłosili,
że jest fałszywym samozwańcem. Wydawało się, że ściągnął na siebie nienawiść zarówno książąt, jak i ludu.
Stronnicy papiestwa triumfowali, oczekując, że staną się świadkami rychłego upadku
reformacji; winili Lutra nawet za te błędy, których naprawy tak gorąco pragnął. Ugrupowanie fanatyków, głosząc obłudnie, że zostało potraktowane bardzo niesprawiedliwie, zyskało sympatię niezliczonej liczby ludzi, a jego przedstawiciele — jak to często
bywa z tymi, którzy stają po niewłaściwej stronie — zaczęli być uważani za męczenników. W ten sposób tych, którzy na wszelkie sposoby sprzeciwiali się reformacji, żałowano i wysławiano jako ofiary okrucieństwa i ucisku. Było to dzieło szatana kierowane
tym samym duchem buntu, który najpierw objawił się w niebie.
Szatan bezustannie usiłuje zwodzić ludzi i robić wszystko, by nazywali grzech sprawiedliwością, a sprawiedliwość grzechem. Jakiż osiągnął sukces! Jak często wierni słudzy
Boga spotykają się z potępieniem i naganą, ponieważ odważnie stają w obronie prawdy! Chwali się ludzi, którzy są jedynie narzędziami szatana, i schlebia się im, a nawet
postrzega się ich jako męczenników, podczas gdy ci, którym należy się szacunek i poparcie za ich wierność Bogu, pozostają samotni, narażeni na nieufność i podejrzenia.
Udawana świętość i symulowane uświęcenie ciągle wykonują swe zwodnicze dzieło.
Ten sam duch objawia się w różnych formach podobnie jak w czasach Lutra, odwracając umysły od Pisma Świętego i przekonując ludzi, aby byli posłuszni raczej własnym
uczuciom i wrażeniom niż prawu Bożemu. Oto jeden z najbardziej skutecznych środków wykorzystywanych przez szatana, aby czystość i prawdę postawić w złym świetle.
Luter odważnie bronił ewangelii przed nadchodzącymi z każdej strony atakami.
W każdym starciu Słowo Boże okazało się potężną bronią. Przy jego pomocy wojował
z autorytetem, jaki zawłaszczył sobie papież, i racjonalistyczną filozofią scholastyków,
a równocześnie stał nieporuszony jak skała wobec fanatyzmu, który próbował połączyć
się z reformacją.
Każda z tych przeciwstawnych sił w sobie właściwy sposób odrzucała Pismo Święte
i wywyższała ludzką mądrość jako źródło prawdy religijnej i wiedzy. Racjonalizm gloryfikuje umysł i czyni z niego probierz dla religii. Katolicyzm głoszący, że jego najwyższy
kapłan sprawuje niezmienną po wszystkie czasy władzę na podstawie sukcesji pochodzącej w prostej linii od pierwszych apostołów, pod przykrywką świętości apostolskiego autorytetu pławi się we wszelkim zbytku i zepsuciu. Natchnienie, które wywyższali Münzer i jego towarzysze, nie pochodziło z innego źródła niż wybryki wyobraźni,
i prowadziło do odrzucenia wszelkiej zwierzchności — zarówno ludzkiej, jak i Boskiej.
Prawdziwe chrześcijaństwo uważa Słowo Boże za wielką skarbnicę natchnionej prawdy
i probierz wszelkiego natchnienia.
Po powrocie z Wartburga Luter ukończył tłumaczenie Nowego Testamentu i wkrótce lud niemiecki otrzymał ewangelię w swoim własnym języku. Tłumaczenie to zostało
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przyjęte z wielką radością przez wszystkich, którzy kochali prawdę; jednak ci, którzy
wybrali ludzkie przykazania i tradycje, odrzucili je z pogardą.
Księża byli zatrwożeni na myśl, że teraz prości ludzie będą w stanie dyskutować z nimi
na temat nauk Słowa Bożego i że w ten sposób wyjdzie na jaw ich własna ignorancja.
Broń, jaką stanowiło ich przyziemne rozumowanie, była bezsilna wobec miecza Ducha.
Rzym wykorzystywał całą swoją władzę, aby zapobiec rozpowszechnianiu Pisma Świętego;
jednak na nic zdały się dekrety, anatemy i tortury. Im bardziej potępiano Biblię i zakazywano jej czytania, tym większe było pragnienie ludzi, aby
dowiedzieć się, czego tak naprawdę ona naucza. Wszyscy,
którzy potrafili czytać, pragnęli samodzielnie studiować
Słowo Boże. Nosili je przy sobie, czytali i wracali do niego; i nie spoczęli, póki nie nauczyli się na pamięć obszernych fragmentów. Widząc, jak
przychylnie został przyjęty
Nowy Testament, Luter natychmiast przystąpił do tłumaczenia Starego i publikował go partiami, w miarę powstawania kolejnych części.
Pisma reformatora były
przyjmowane zarówno w mieście, jak i w chacie wieśniaka. „Co stworzył Luter i jego
przyjaciele, to inni puszczali
w obieg. Mnisi, przekonani
o bezprawiu zakonnych zobowiązań, pragnący zmiany
swego gnuśnego życia na pełne działania, jednak nie dość
XVI-wieczna prasa drukarska. Po powrocie z Wartburga Luter ukończył przekład Nowego Testamentu
obeznani ze Słowem Bożym,
i wkrótce mieszkańcy Niemiec otrzymali Słowo Boże spisane w ojczystym języku.
by móc je głosić, wędrowali
przez wszystkie prowincje, odwiedzając szałasy i chaty, gdzie sprzedawali książki Lutra
i jego przyjaciół. Wkrótce w Niemczech zaroiło się od tych odważnych kolporterów”174.
Pisma te studiowali z głębokim zainteresowaniem bogaci i biedni, uczeni i niewykształceni. Nocami nauczyciele wiejskich szkół czytali je na głos małym grupom zebranym przy kominku. Każdy wysiłek sprawiał, że jakieś serca przekonywały się do prawdy, a przyjąwszy Słowo z wdzięcznością, same przekazywały dobrą nowinę innym.
Sprawdziły się natchnione słowa: „Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom” (Ps 119,130). Studium Pisma Świętego dokonywało potężnej zmiany w umysłach
i sercach ludzi. Rządy papiestwa nałożyły na jego poddanych żelazne jarzmo, które
trzymało ich w okowach ignorancji i poniżenia. Skrupulatnie kultywowano zabobonne zachowywanie form; jednak serce i intelekt miały niewielki udział w całej tej służ174

Tamże, księga 9, rozdział 11.

122

bie. Kazania Lutra, przedstawienie jasnych prawd Słowa Bożego i Słowo oddane do rąk
zwykłych ludzi obudziły drzemiące w nich siły, nie tylko oczyszczając i uszlachetniając
duchową naturę, ale udzielając nowych sił i jasności intelektowi.
Widywano ludzi z różnych warstw społecznych, którzy z Biblią w ręku bronili doktryn reformacji. Katolicy, którzy pozostawili studiowanie Pisma Świętego księżom
i mnichom, teraz oczekiwali od nich, aby wystąpili przeciwko nowym naukom. Jednak
nie znając ani Pism, ani mocy Bożej, księża i zakonnicy byli pokonywani przez tych,
których określali mianem nieuczonych i heretyków. „Na nieszczęście” — napisał pewien katolicki pisarz — „Luter wyjaśnił swoim naśladowcom, by nie pokładali zaufania
w niczym innym jak tylko w Piśmie Świętym”175. Tłumy zbierały się, aby słuchać, jak
ludzie niewykształceni bronią prawdy, a nawet dyskutują z obdarzonymi wiedzą i elokwencją teologami. Gdy argumenty tych ostatnich spotykały się z prostymi naukami
Słowa Bożego, objawiała się ich niewiedza, której mogli się jedynie wstydzić. Wyrobnicy,
żołnierze, kobiety, nawet dzieci — wszyscy oni byli bardziej obeznani z naukami Biblii
niż księża i uczeni doktorzy.
Kontrast pomiędzy uczniami ewangelii i obrońcami katolickich zabobonów ujawniał
się nie tylko wśród uczonych, ale także wśród prostego ludu. „W przeciwieństwie do starych obrońców hierarchii, którzy zaniedbali studiowanie języków i zainteresowanie literaturą, (…) byli to roztropni młodzi ludzie poświęceni nauce, badający Pismo, zapoznający się z arcydziełami starożytności. Obdarzeni bystrością umysłu, szlachetnym
duchem i nieustraszonym sercem, osiągali takie wyżyny wiedzy, że przez długi czas
nikt nie mógł się z nimi równać. (…) Dlatego kiedy ci młodzi obrońcy reformacji spotykali w jakimkolwiek zgromadzeniu papieskich doktorów, atakowali ich z taką pewnością i łatwością, że tamci, wykazując się własną niewiedzą, wahali się, byli zakłopotani
i w oczach wszystkich stawali się obiektem pogardy”176.
Kiedy rzymskie duchowieństwo widziało, jak maleją jego zgromadzenia, wezwało
na pomoc władzę świecką i wszelkimi dostępnymi środkami próbowało zawrócić swych
słuchaczy. Jednak ludzie odnaleźli w nowych naukach to, co zaspokajało potrzeby ich
dusz, i odwrócili się od tych, którzy tak długo karmili ich bezwartościowymi plewami
zabobonnych rytuałów i ludzkich tradycji.
Kiedy rozpoczęły się prześladowania wobec nauczycieli prawdy, poszli oni za radą
Chrystusa: „A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego”
(Mt 10,23). Światło docierało wszędzie. Uciekinierzy w każdym miejscu mogli znaleźć
gościnny dom, który otwierał przed nimi swoje drzwi, a chroniąc się tam, opowiadali
o Chrystusie — czasem w kościołach, a jeśli nie mieli tej okazji, w prywatnych domach
czy pod gołym niebem. W każdym miejscu, w którym znajdowali słuchaczy, powstawała świątynia. Prawda głoszona z taką energią i pewnością rozprzestrzeniała się z nieodpartą mocą.
Na próżno wzywano władze kościelne i cywilne, aby wytępiły herezję. Na próżno stosowano więzienie, tortury, stosy i miecz. Tysiące wierzących przypieczętowały swoją
wiarę własną krwią, a mimo to dzieło nadal się rozwijało. Prześladowania przyczyniały się jedynie do rozpowszechnienia prawdy, a fanatyzm, który szatan zamierzał z nią
połączyć, tylko wyraźniej ukazywał kontrast pomiędzy jego dziełem a dziełem Boga.
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Rozdział 11

PROTEST KSIĄŻĄT

J

ednym z najbardziej wzniosłych świadectw, jakie złożono na rzecz reformacji, był
protest chrześcijańskich książąt Niemiec na sejmie w Spirze w 1529 roku. Odwaga, wiara i stanowczość tych mężów Bożych wywalczyła wolność myśli i sumienia
na nadchodzące stulecia. Ich protest nadał nowemu Kościołowi nazwę: protestancki.
Jego zasady stanowią „istotę protestantyzmu”177.
Dla reformacji nadszedł dzień pełen ciemności i trwogi. Bez względu na edykt wormacki obwołujący wyjęcie Lutra spod prawa i zakazujący rozpowszechniania jego nauk,
a także wiary w nie, do tej pory w cesarstwie zwyciężała tolerancja. Opatrzność Boża
powstrzymywała siły, które sprzeciwiały się prawdzie. Karol V postanowił zniszczyć reformację, jednak często, kiedy podnosił rękę, by wymierzyć cios, musiał ją cofnąć. Nagła
zagłada wszystkich, którzy ośmielili się sprzeciwić Rzymowi, cały czas wydawała się nieunikniona. Jednak w krytycznym momencie armia turecka ukazywała się na wschodnich granicach i albo król francuski czy nawet sam papież, zazdrosny o rosnącą sławę
cesarza, wszczynali przeciw niemu wojnę. W ten sposób reformacja miała możliwość
rozwijania się i rozprzestrzeniania wśród walk i niepokojów między narodami.
Jednak w końcu katoliccy władcy powstrzymali się od wojen, aby móc wspólnie walczyć z reformacją. Sejm w Spirze w 1526 roku przyznał każdemu niemieckiemu księstwu pełną wolność w sprawach religii do czasu zwołania soboru powszechnego. Ldwie
jednak minęło niebezpieczeństwo zagrażające uprawomocnieniu się tego przyzwolenia,
cesarz zwołał w 1529 roku drugi sejm w Spirze z zamiarem zniszczenia herezji. Chciał
za pomocą jak najbardziej pokojowych środków przekonać książąt, aby wystąpili przeciw reformacji. Gdyby to zawiodło, był przygotowany do użycia siły.
Stronnicy Rzymu cieszyli się. Licznie pojawili się w Spirze i otwarcie zamanifestowali
swoje wrogie nastawienie wobec reformatorów i wszystkich, którzy im sprzyjali. Melanchton powiedział: „Jesteśmy obrzydliwością i śmieciem tego świata; jednak Chrystus
pochyli się nad swym biednym ludem i zachowa go178”. Sprzyjającym ewangelii książętom, którzy przybyli na sejm, zakazano jej głoszenia w ich siedzibach. Jednak mieszkańcy Spiry byli tak spragnieni Słowa Bożego, że pomimo zakazu tysiące gromadziły
się na nabożeństwach, jakie odbywały się w kaplicy elektora saskiego.
To przyśpieszyło kryzys. Na sejmie ogłoszono, że skoro postanowienie o zapewnieniu
wolności sumienia spowodowało takie rozruchy, cesarz żąda, by je anulowano. Ten arbitralny akt wywołał oburzenie i trwogę wśród ewangelickich chrześcijan. Jeden z nich
powiedział: „Chrystus znowu wpadł w ręce Kajfasza i Piłata”. Stronnicy Rzymu stali
się bardziej agresywni. Jeden z bigotów oznajmił: „Turcy są lepsi niż luteranie, ponieważ zachowują dni postu, a luteranie je łamią. Skoro musimy wybierać pomiędzy świętym Słowem Bożym a starymi błędami Kościoła, powinniśmy odrzucić to pierwsze”.
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Melanchton powiedział: „Każdego dnia przy pełnym zgromadzeniu Faber rzuca w nas,
głosicieli ewangelii, kolejnym kamieniem”179.
Tolerancja religijna była prawnie zagwarantowana, a księstwa sprzyjające reformacji
postanowiły przeciwstawić się naruszaniu ich praw. Lutrowi, którego nadal obejmował
interdykt nałożony przez edykt wormacki, nie wolno było pojawić się w Spirze, jednak
jego miejsce zajęli współpracownicy i książęta, których Bóg powołał, aby w tych okolicznościach bronili Jego sprawy. Śmierć zabrała szlachetnego Fryderyka Saskiego, ale
reformację z radością poparł książę Jan,
jego brat i spadkobierca, który choć miKsięża zażądali, aby księstwa,
łował pokój, wykazał się wielką energią
które przyjęły reformację, bez
i odwagą we wszystkich kwestiach dozastrzeżeń
poddały się rzymskiej
tyczących wiary.
jurysdykcji. Z kolei reformatorzy
Księża zażądali, aby księstwa, które przyjęły reformację, bez zastrzeżeń
głosili wolność, którą wcześniej
poddały się rzymskiej jurysdykcji. Z koim zagwarantowano. Nie mogli
lei reformatorzy głosili wolność, któprzystać na to, by Rzym na nowo
rą wcześniej im zagwarantowano. Nie
zaczął kontrolować księstwa, które
mogli przystać na to, by Rzym na nowo
z taką radością przyjęły Słowo Boże.
zaczął kontrolować księstwa, które
z taką radością przyjęły Słowo Boże.
Ostatecznie zaproponowano ugodę głoszącą, że tam, gdzie reformacja jeszcze nie
zapanowała, powinien w sposób rygorystyczny zostać wprowadzony edykt wormacki,
a „tam, gdzie ludzie odstąpili od niej, gdzie nie poddali się jej mimo grożącej rewolty,
nie powinni ostatecznie stosować nowej reformy, nie powinni dotykać spornych kwestii, nie powinni sprzeciwiać się prowadzeniu mszy ani pozwalać jakiemukolwiek katolikowi na przyjmowanie luteranizmu”180. Ku wielkiemu zadowoleniu księży i prałatów
sejm przyjął tę propozycję.
Gdyby został wydany taki edykt, „reformacja nigdy nie miałaby szansy rozwoju (…)
tam, gdzie jeszcze o niej nie wiedziano, ani zyskania trwałych podstaw (…) tam, gdzie
już istniała”181. Wolność słowa i wszelkie nawrócenia byłyby zakazane. Stronnicy reformacji mieli natychmiast poddać się tym restrykcjom. Nadzieje świata zdawały się
gasnąć. „Odbudowa rzymskiej hierarchii (…) nieuchronnie przywróciłaby dawne nadużycia” i nadarzyłaby się okazja do tego, aby „dokonać zniszczenia dzieła, które w tym
momencie tak gwałtownie się zachwiało” z powodu fanatyzmu i niezgody182.
Kiedy stronnictwo ewangelickie zebrało się na naradę, wszyscy patrzyli na siebie
nawzajem zupełnie skonsternowani. Zadawali sobie pytanie: co powinniśmy zrobić?
W grę wchodziły kwestie światowej wagi. „Czy przywódcy reformacji powinni się poddać i zaakceptować edykt? Jak łatwo było w czasie tego ogromnego kryzysu podjąć decyzję o ustąpieniu z właściwej drogi! Ile pretekstów posiadających pozory prawdopodobieństwa mogliby znaleźć reformatorzy dla usprawiedliwienia swojego poddania się!
Luterańskim książętom zagwarantowano wolność wyznawania swojej religii. To samo
dobrodziejstwo miało dotyczyć wszystkich ich poddanych, którzy przed wydaniem edyktu przyjęli nauki reformacji. Czy to ich nie zadowalało? Jak wielu niebezpieczeństw
mogliby uniknąć, poddając się! Ku jakim nieznanym sporom i ryzyku popchnęłoby ich
stawienie oporu? Kto wie, jakie korzyści przyniesie przyszłość? Przyjmijmy pokój; po179
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chwyćmy oliwną gałązkę, którą Rzym wyciąga ku nam i uleczmy rany Niemiec. Takimi i podobnymi argumentami reformatorzy mogliby usprawiedliwić fakt obrania drogi,
która w niedługim czasie z pewnością doprowadziłby do klęski ich sprawy”.
„Na szczęście nie tracili z oczu zasady, na której opierała się owa propozycja, i działali w wierze. Co głosiła ta zasada? Było to prawo Rzymu do zniewalania sumienia i zakazywania swobody myślenia. Ale czyż oni i ich protestanccy poddani nie cieszyli się
wolnością religijną? Owszem, ale tylko dlatego, że wynikało to z umowy; nie było to
jednak zagwarantowane prawem. Wszystkim, co nie wchodziło w zakres umowy, miała rządzić wielka zasada autorytetu; sumienia w ogóle nie brano pod uwagę; Rzym wydawał nieomylny osąd, a wszyscy musieli mu się podporządkować. Przyjęcie zaproponowanego układu byłoby w rzeczywistości zgodą na to, że wolność religijna powinna
ograniczyć się do terenu protestanckiej Saksonii; w pozostałej części chrześcijańskiego
świata wolność myśli i wyznawanie zreformowanej wiary byłyby uważane za przestępstwo i należałoby karać je więzieniem i stosem. Czy mieli przystać na to, że wolność religijna zostanie ograniczona do jakiegoś obszaru? Czy ogłosić, że oto reformacja zdobyła
ostatniego zwolennika? Że podbiła ostatni skrawek ziemi? Że gdziekolwiek od tej pory
zapanuje Rzym, będzie już tam panował wiecznie? Czy reformatorzy byliby w stanie wykazać, że nie są winni krwi setek i tysięcy ludzi, którzy zgodnie z tym postanowieniem
straciliby życie w księstwach pod panowaniem Rzymu? W tej trudnej godzinie byłoby
to zdradą sprawy ewangelii i swobód chrześcijańskich”183. Raczej „poświęcą wszystko,
nawet swoje księstwa i korony, i swoje życie”184.
„Odrzućmy ten dekret” — zdecydowali książęta. — „W kwestii sumienia nie liczy
się większość”. Posłowie oznajmili: „W związku z dekretem z 1526 roku jesteśmy odpowiedzialni za pokój, którym cieszy się cesarstwo; jego naruszenie napełni Niemcy nieszczęściem i podziałami. Sejm nie może uczynić niczego więcej, jak ochronić wolność
religijną do czasu zwołania soboru”185. Obowiązkiem państwa jest stać na straży wolności sumienia i tu przebiega granica jego ingerencji w sprawy religii. Każda władza
świecka, która próbuje regulować lub siłą narzucać praktyki religijne, poświęca tę samą
zasadę, o którą tak dzielnie walczyli ewangeliccy chrześcijanie.
Stronnicy Rzymu postanowili położyć kres temu, co określili mianem „zuchwałej zawziętości”. Rozpoczęli od prób siania niezgody wśród zwolenników reformacji i zastraszania wszystkich, którzy otwarcie jej nie popierali. Przedstawiciele wolnych miast zostali
w końcu wezwani, aby stawić się przed sejmem; zażądano od nich decyzji, czy zgadzają
się na zaproponowane warunki. Poprosili o zwłokę, ale na próżno. Gdy nadeszła chwila
próby, została ich zaledwie połowa. Ci, którzy nie chcieli poświęcić wolności sumienia
i prawa do własnego zdania, wiedzieli, że taki wybór naraża ich w przyszłości na krytykę, potępienie i prześladowanie. Jeden z delegatów powiedział: „Musimy zaprzeć się
Słowa Bożego albo spłonąć na stosie”186.
Król Ferdynand, przedstawiciel cesarza na sejmie, wiedział, że dekret spowoduje poważne podziały, jeżeli nie uda się wpłynąć na książąt, by przyjęli go i udzielili swojego poparcia. Dlatego spróbował sztuki perswazji, dobrze wiedząc, że użycie siły wobec
takich jak oni sprawi, że stawią jedynie bardziej zdecydowany opór. „Błagał książąt,
aby przyjęli dekret, zapewniając ich, że cesarz będzie z tego niezmiernie zadowolony”.
Jednak ci wierni ludzie uznawali autorytet znacznie większy niż ziemskie władze i od-
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powiedzieli ze spokojem: „Będziemy posłuszni cesarzowi we wszystkim, co dotyczy zachowania pokoju i honoru Boga”187.
W obecności całego zgromadzenia król jeszcze raz ogłosił elektorowi i jego przyjaciołom, że edykt „ma zostać sporządzony w formie dekretu cesarskiego” oraz że „ich jedynym wyjściem jest podporządkowanie się większości”. Powiedziawszy to, opuścił salę,
nie dając reformatorom żadnej możliwości naradzenia się czy udzielenia odpowiedzi.
„Na próżno wysyłali delegację, prosząc króla, by wrócił”. Na ich protesty odpowiedział
jedynie: „Wszystko już postanowione, pozostało jedynie się poddać”188.
Stronnicy cesarza byli przekonani, że chrześcijańscy książęta będą trzymać się raczej
Pisma Świętego niż ludzkich doktryn i wymagań; wiedzieli, że gdyby ta zasada została
przyjęta, papiestwo poniosłoby ostateczną klęskę. Jednak podobnie jak tysiące innych,
którzy przyszli po nich, patrzących jedynie „na rzeczy widzialne”, pochlebiali sobie, że
sprawa cesarza i papieża ma się dobrze, a ta, którą popierają reformatorzy, upada. Gdyby reformatorzy polegali jedynie na pomocy ludzi, byliby tak bezsilni, jak zakładali to
stronnicy papiestwa. Jednak choć było ich niewielu i pozostawali w sprzeczności z wymaganiami Rzymu, byli silni. Odwołali się „od wyroku sejmu do Słowa Bożego, od cesarza Karola do Jezusa Chrystusa, Króla królów i Pana panów”189.
Gdy Ferdynand odmówił uznania głosu ich sumienia, książęta, nie bacząc na jego
nieobecność, postanowili bezzwłocznie złożyć przed zgromadzeniem narodowym swój
protest. Sformułowano pełną powagi deklarację i przedłożono ją sejmowi:
„Zgłaszamy protest przed obecnymi, przed Bogiem, naszym jedynym Stworzycielem, Opiekunem, Odkupicielem i Zbawicielem, który pewnego dnia będzie naszym Sędzią, a także przed wszystkimi ludźmi i wszystkim, co stworzone, że nie zamierzamy
ze względu na samych siebie oraz naszych poddanych ani zgadzać się, ani żadną miarą
zastosować się do czegokolwiek, co zostało ujęte w proponowanym dekrecie, a co byłoby sprzeczne z Bogiem, Jego świętym Słowem, z naszym dobrym sumieniem i ze zbawieniem naszych dusz”.
„Gdybyśmy przyjęli ten edykt, dowiedlibyśmy, że gdy Bóg Wszechmogący wzywa
człowieka do poznania Go, ów człowiek mimo wszystko nie może Go poznać!”. „Nie ma
żadnej innej pewnej doktryny oprócz tej, która jest zgodna ze Słowem Bożym. (…) Pan
zakazuje nauczania jakiejkolwiek innej. (…) Tekst Pisma Świętego powinien być interpretowany za pomocą wyraźniejszych fragmentów; (…) ta Święta Księga jest, pośród
innych rzeczy potrzebnych chrześcijaninowi, łatwa do zrozumienia, a jej zadaniem jest
rozpraszać ciemności. Postanowiono, abyśmy za łaską Boga kontynuowali głoszenie jedynie Jego Słowa w takiej formie, jaka istnieje w księgach Starego i Nowego Testamentu, nie dodając niczego, co byłoby z nim sprzeczne. To Słowo stanowi jedyną prawdę;
jest pewnym prawidłem dla wszelkiej doktryny i dla całego życia i nigdy nas nie zawiedzie ani nie oszuka. Kto buduje na tym fundamencie, ostoi się przeciw wszystkim siłom
piekielnym, podczas gdy wszystkie ludzkie marności, jakie przeciw niemu występują,
upadną przed obliczem Bożym”.
„Dlatego też odrzucamy brzemię, jakie na nas nałożono”. „Równocześnie oczekujemy,
że Jego Cesarska Mość zachowa się wobec nas jak chrześcijański książę, który ponad
wszystko umiłował Boga; oznajmiamy również, że jesteśmy gotowi oddać mu, a także
wam, dostojni panowie, wszelką cześć i posłuszeństwo, które są naszym słusznym i prawowitym obowiązkiem”190.
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Wywarło to na zgromadzonych wielkie wrażenie. Śmiałość protestujących zdumiała i zatrwożyła większość zebranych. Przyszłość jawiła im się jako burzliwa i niepewna. Niezgoda, konflikt i rozlew krwi wydawały się nieuniknione. Jednak reformatorzy,
pewni słuszności swojej sprawy, polegając na ramieniu Wszechmocy, byli „pełni odwagi i stanowczości”.
„Zasady zawarte w tym głośnym proteście (…) składają się na samą istotę protestantyzmu. Sprzeciwia się on dwóm nadużyciom w kwestii wiary: pierwsze z nich to ingerencja władz świeckich, a drugie — narzucony autorytet Kościoła. Zamiast tego protestantyzm stawia władzę sumienia ponad prawem świeckim, a autorytet Słowa Bożego
ponad autorytetem widzialnego Kościoła. Przede wszystkim odrzuca władzę świecką
w sprawach Bożych i powtarza za prorokami i apostołami: «Musimy być raczej posłuszni Bogu niż człowiekowi». Wywyższa to panowanie Jezusa Chrystusa ponad panowanie
Karola V. Idzie jednak jeszcze dalej: ustanawia regułę głoszącą, iż wszelkie ludzkie nauki powinny być podporządkowane zasadom Bożym”191. Ponadto protestujący oznajmili,
że mają prawo do swobodnego głoszenia swoich przekonań w kwestii prawdy. Pragnęli
nie tylko podporządkować się Słowu Bożemu i wierzyć w nie, ale także nauczać tego, co
mówiło, i odmawiali prawa ingerencji władzom świeckim czy kościelnym. Protest w Spirze był poważnym świadectwem przeciw nietolerancji religijnej, a także domaganiem się
uznania praw wszystkich ludzi do służenia Bogu według nakazów własnego sumienia.
Deklaracja została ogłoszona. Zapisała się w pamięci tysięcy i w księgach nieba, skąd
nie mogą jej usunąć żadne ludzkie wysiłki. Dla ewangelickich Niemiec stała się wyznaniem wiary. Wszędzie widziano w niej zapowiedź nowych, lepszych czasów. Jeden z książąt, zwracając się do protestujących w Spirze, powiedział: „Niech Wszechmogący, który
obdarzył was łaską, byście wyznawali swą wiarę z energią, swobodą i odwagą, zachowa
was na wieki w tej chrześcijańskiej stałości”192.
Gdyby reformacja po osiągnięciu sukcesu zgodziła się na chwilowe dostosowanie
do okoliczności, by zdobyć uznanie świata, zdradziłaby Boga i samą siebie, a w ten sposób skazałaby się na zagładę. Doświadczenie tych szlachetnych ludzi zawiera lekcję
dla nadchodzących pokoleń. Sposób działania szatana przeciw Bogu i Jego Słowu nie
zmienił się; podobnie jak w szesnastym wieku nadal robi wszystko, aby Pismo Święte
nie stało się przewodnikiem życia. W naszych czasach istnieje wielka niezgodność z jego
naukami oraz przykazaniami i potrzeba powrotu do wielkiej reguły protestantyzmu —
aby Biblia i jedynie Biblia stanowiła zasadę wiary i postępowania. Szatan bezustannie
działa, używając różnych środków, jakie podlegają jego kontroli, by zniszczyć wolność
religijną. Antychrześcijańska moc, jakiej oparli się protestujący w Spirze, dziś z nową
energią próbuje odzyskać władzę, którą utraciła. Jedyną nadzieją reformy w naszych
czasach jest ta sama niezachwiana wierność, jaka objawiła się w tamtym krytycznym
dla reformacji momencie.
Protestanci dostrzegli oznaki niebezpieczeństwa; istniały również dowody na to, że
Boże ramię osłania wiernych. W tamtym czasie „Melanchton prowadził śpiesznie ulicami Spiry w stronę Renu swojego przyjaciela Simona Gryneusa, nalegając, by ten przeprawił się przez rzekę. Gryneusa zdumiewał jego pośpiech. Melanchton wyjaśnił mu:
«Stanął przede mną nieznany mi starzec o poważnym i uroczystym wyglądzie, który
powiedział, że za chwilę Ferdynand wyśle stróżów prawa, by aresztowali Gryneusa»”.
W ciągu dnia Gryneus został znieważony kazaniem Fabera, czołowego katolickiego
uczonego; na koniec zaś upomniał go, że broni „pewnych obrzydliwych błędów”. „Faber
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ukrył swój gniew, jednak zaraz potem zwrócił się do króla, od którego otrzymał zgodę
na aresztowanie natrętnego profesora z Heidelbergu. Melanchton nie miał wątpliwości, że to Bóg ocalił jego przyjaciela, posyłając jednego ze swych świętych aniołów, by
go przestrzec”.
„Nieruchomo czekał nad brzegiem Renu, by jego nurty oddzieliły Gryneusa od prześladowców. «Nareszcie!» — wykrzyknął Melanchton, widząc go na drugim brzegu. —
«Nareszcie został wydarty z okrutnej paszczęki tych, którzy żądni są niewinnej krwi».
Kiedy wrócił do domu, dowiedział się, że ci, którzy poszukiwali Gryneusa, przewrócili
jego mieszkanie do góry nogami”193.
Reformacja miała zyskać jeszcze większe znaczenie przed wielkimi tego świata. Ewangelickim książętom odmówiono posłuchania przed królem Ferdynandem; mieli jednak
okazję przedstawić swoją sprawę w obecności cesarza oraz zgromadzonych dostojników
państwowych i kościelnych. Aby uciszyć nękające kraj niepokoje, Karol V zwołał w kolejnym roku po złożeniu protestu w Spirze sejm w Augsburgu, gdzie, jak ogłosił, pojawi
się osobiście. Tam też wezwano przywódców protestantyzmu.
Reformacji groziły wielkie niebezpieczeństwa; jednak jej obrońcy nadal powierzali
swą sprawę Bogu i ślubowali wierność ewangelii. Doradcy elektora saskiego nalegali,
aby nie pojawiał się on na sejmie. Cesarz, jak powiedzieli, zażądał pojawienia się książąt, aby wciągnąć ich w pułapkę. „Czyż nie jest to ryzykowne, by jechać tam i dać się
zamknąć w murach miasta w obecności tak wielkiego wroga?”. Inni jednak twierdzili:
„Niech tylko książęta wykażą się odwagą, a sprawa Boża ocaleje”. Luter zaś powiedział:
„Bóg jest wierny; On nas nie porzuci”194. Elektor wyruszył do Augsburga z całym swym
orszakiem. Wszyscy wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa na niego czyhają i wielu towarzyszyło mu z ponurą twarzą i ciężarem w sercu. Jednak Luter, który dołączył do nich
w Coburgu, podnosił ich na duchu pieśnią, którą ułożył w tej podróży — Warownym
grodem jest nasz Bóg. Natchnione słowa rozwiały niejedno złe przeczucie i sprawiły, że
rozpromieniło się niejedno smutne serce.
Ewangeliccy książęta byli zdecydowani przedstawić swoje poglądy na sejmie w bardziej usystematyzowanej formie, powołując się na dowody z Pisma Świętego; zadanie
to powierzono Lutrowi, Melanchtonowi i ich współpracownikom. Sformułowane przez
Melanchtona Wyznanie zostało przyjęte przez protestantów jako credo i zgromadzili
się, aby złożyć swe podpisy pod tak ważnym dokumentem. Był to poważny i trudny moment. Reformatorzy martwili się, czy ich sprawa nie zostanie powiązana z kwestiami
politycznymi; czuli, że reformacja nie powinna wywierać innego wpływu niż ten, który pochodzi ze Słowa Bożego. Gdy chrześcijańscy książęta zbliżyli się, by podpisać się
pod Wyznaniem, Melanchton zatrzymał ich i powiedział: „Przedstawiać takie rzeczy to
sprawa teologów i kaznodziejów; autorytet wielkich tego świata zachowajmy dla innych
spraw”. „Boże uchowaj” — powiedział Jan Saksoński — „gdybyś miał mnie z tego wyłączyć. Postanowiłem zrobić to, co dobre, nie troszcząc się o moją koronę. Pragnę wyznawać Pana. Mój elektorski kapelusz i płaszcz z gronostajów nie są dla mnie tak cenne
jak krzyż Jezusa Chrystusa”. Powiedziawszy to, złożył swój podpis. Inny książę, biorąc
do ręki pióro, powiedział: „Jeśli wymagałby tego honor mojego Pana Jezusa Chrystusa, jestem gotów (…) oddać moje dobra i życie”. „Wolałbym raczej wyrzec się moich poddanych i moich dóbr, raczej porzucić kraj moich przodków, odchodząc o kiju” — dodał
— „niż przyjąć jakąkolwiek doktrynę inną od tej, którą zawiera to Wyznanie”195. Taka
była wiara i śmiałość tych mężów Bożych.
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Nadszedł wyznaczony czas, by stawić się przed cesarzem. Karol V, siedząc na swoim
tronie, w otoczeniu elektorów i książąt, udzielił posłuchania protestanckim reformatorom. Wyznanie ich wiary było gotowe. W tym znamienitym zgromadzeniu jasno przedstawiono prawdy ewangelii i wykazano błędy Kościoła rzymskiego. Słusznie obwołano
ten dzień „największym dniem reformacji, jednym z najbardziej wzniosłych w historii
chrześcijaństwa i ludzkości”196.
Zaledwie kilka lat minęło, odkąd mnich z Wittenbergi stanął samotnie w Wormacji
przed zgromadzeniem narodowym. Teraz popierali go najszlachetniejsi i najmożniejsi
książęta imperium. Zakazano mu pojawienia się w Augsburgu, ale był tam obecny dzięki
swoim słowom i modlitwom. „Nie posiadam się z radości” — pisał — „że dożyłem godziny, w której Chrystus został publicznie wywyższony przez tak znakomitych wyznawców
w tak wyśmienitym zgromadzeniu”197. W ten sposób wypełniło się to, co mówi Pismo:
„Przed królami mówić będę o świadectwach twoich” (Ps 119,46).
W czasach Pawła ewangelia, za którą był więziony, została zaniesiona przed książąt
i możnych stolicy Imperium Rzymskiego. Podobnie też przy tej okazji to, czego cesarz
zakazał głosić z ambony, zostało ogłoszone z pałacu; temu, co wielu uważało za nieodpowiednie, by słuchali tego bodaj służący, przysłuchiwali się ze zdumieniem panowie
i wielmoże cesarstwa. W audytorium zasiadali królowie i dostojnicy, kaznodziejami
były koronowane głowy, a kazaniem — królewska prawda Boża. „Od czasów apostołów” — stwierdził jeden z pisarzy — „nie było potężniejszego dzieła ani wspanialszego
wyznania”198.
„Wszystko, co powiedzieli luteranie, jest prawdą; nie możemy temu zaprzeczyć” —
oznajmił pewien rzymski biskup. „Czy jesteście w stanie obalić przy pomocy sensownych
argumentów Wyznanie, jakie przedstawili elektor i jego stronnicy?” — zapytał inny doktora Ecka. „Nie przy pomocy pism apostołów i proroków!” — brzmiała odpowiedź. — „Ale
przy pomocy pism ojców Kościoła i soborów — z pewnością!”. „Rozumiem” — odparł pytający — „że pańskim zdaniem luteranie mają oparcie w Piśmie Świętym, a my nie”199.
Niektórzy niemieccy książęta zostali zdobyci dla zreformowanej wiary. Sam cesarz
orzekł, że przedstawione przez protestantów artykuły wiary stanowią czystą prawdę.
Wyznanie zostało przetłumaczone na wiele języków i krążyło po całej Europie, gdzie zostało przyjęte przez miliony w nadchodzących pokoleniach, stając się wyrazem ich wiary.
Wierni słudzy Boży nie trudzili się sami. Gdy zwierzchności, nadziemskie władze i złe
duchy w okręgach niebieskich gromadziły się przeciwko nim, Pan nie porzucał swojego
ludu. Gdyby ich oczy zostały otwarte, zobaczyliby wyraźnie dowody Bożej obecności i pomocy podobne do tych, jakie otrzymał niegdyś jeden z proroków. Kiedy sługa Elizeusza
wskazał swemu panu wrogą armię gromadzącą się wokół nich i odcinającą im wszelką
drogę ucieczki, prorok modlił się: „Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał” (2 Król 6,17).
I oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów, niebiańska armia zajęła pozycje, by
bronić męża Bożego. W ten sposób aniołowie strzegli pracowników w dziele reformacji.
Jedna z zasad, której szczególnie bronił Luter, mówiła że reformacja nie powinna być
wspierana przez władzę świecką ani używać siły w swej obronie. Cieszył się, że ewangelię wyznawali książęta imperium; kiedy jednak padła propozycja zjednoczenia się
w ligę, aby jej bronić, oznajmił, że „doktryny ewangelii powinien bronić sam Bóg. (…)
Im mniej człowiek miesza się do tego dzieła, tym potężniejsza będzie Boża interwen-
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cja w jej sprawie. Wszelkie polityczne środki ostrożności, jakie zasugerowano, były jego
zdaniem związane z niegodnym strachem i grzeszną nieufnością”200.
Kiedy potężni wrogowie jednoczyli się, aby zniszczyć reformację i zdawało się, że wymierzono w nią tysiące mieczy, Luter pisał: „Szatan objawia swój gniew; bezbożni biskupi
spiskują; a my jesteśmy straszeni wojną. Nawołujcie ludzi, by zmagali się mężnie przed
tronem Pana w wierze i modlitwie, aby nasi wrogowie pokonani przez Ducha Bożego
zostali przymuszeni do pokoju. Naszą główną potrzebą i dziełem jest modlitwa; niech ludzie wiedzą, że oto wystawieni są na ostrze miecza i gniew szatana, i niech się modlą”201.
Później, jeszcze raz odnosząc się do przymierza, o którym myśleli ewangeliccy książęta, Luter oznajmił, że jedyną bronią, jaką można zastosować w tej wojnie, jest „miecz
Ducha”. W liście do elektora saskiego napisał: „Nie możemy pozwolić w swym sumieniu
na zaproponowane przymierze. Lepiej byłoby dziesięciokrotnie umrzeć, niż widzieć, jak
nasza ewangelia sprawia, że zostaje przelana choćby jedna kropla krwi. Naszym zadaniem jest być jak prowadzone na rzeź jagnięta. Trzeba dźwigać krzyż Chrystusa. Niech
Wasza Wysokość się nie obawia. Zrobimy więcej naszymi modlitwami niż nasi wrogowie swymi przechwałkami. Byleby tylko ręce Waszej Wysokości nie splamiły się krwią
jego braci. Jeśli cesarz zażąda, abyśmy poddali się jego trybunałom, będziemy gotowi się
stawić. Wasza Wysokość nie musi bronić naszej wiary: każdy winien wierzyć na swoje
własne ryzyko i na swoją odpowiedzialność”202.
Z ukrytego miejsca modlitwy pochodziła siła, która wstrząsnęła światem w dobie Wielkiej Reformacji. Tam, w świętej ciszy, słudzy Pana stawali na skale Jego obietnic. Podczas zmagań w Augsburgu Luter „nie przeżył ani jednego dnia bez poświęcenia trzech
godzin modlitwie, a były to godziny wyjęte z tych najbardziej sprzyjających nauce”. Z zacisza jego izby słyszano, jak wylewa swą duszę przed Bogiem w słowach „pełnych uwielbienia i nadziei, jak wówczas gdy rozmawia się z przyjacielem”. „Wiem, że jesteś naszym
Ojcem i naszym Bogiem” — mówił — „i że rozproszysz tych, którzy prześladują Twoje dzieci; bo razem z nami i Ty jesteś zagrożony. Cała ta sprawa do Ciebie należy, a my
przyłożyliśmy do niej rękę, boś Ty nas do tego przymusił. Zatem broń nas, Ojcze!”203.
Do Melanchtona, którego przygniatało brzemię niepokoju i lęku, napisał: „Łaska i pokój są w Chrystusie — w Chrystusie, mówię, a nie w świecie. Amen. Nienawidzę niezmierną nienawiścią owych niesłychanych zgryzot, które cię trawią. Jeśli ta sprawa jest
niesłuszna, porzuć ją; jeśli słuszna, to czemuż zadajemy kłam obietnicom Tego, który
każe nam spać bez obaw? (…) Chrystus nie zaniecha dzieła sprawiedliwości i prawdy.
On żyje, On króluje; czemuż więc mamy się bać?”204.
Bóg słuchał wołania swoich sług. Udzielił książętom i kaznodziejom łaski i odwagi,
aby bronili prawdy przed władcami ciemności tego świata. Pan powiedział: „Oto kładę
na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się”
(1 P 2,6). Protestanccy reformatorzy budowali na Chrystusie, a bramy piekielne nie
były w stanie ich przemóc.
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Rozdział 12

REFORMACJA
WE FRANCJI

Po

proteście w Spirze i Augsburskim Wyznaniu Wiary, które oznaczały zwycięstwo reformacji w Niemczech, nastąpiły lata walki i ciemności. Wydawało się, że protestantyzm, osłabiony podziałami pośród jego zwolenników
i atakowany przez potężnych nieprzyjaciół, jest skazany na zupełną zagładę. Tysiące przypieczętowały swoje świadectwo własną krwią. Wybuchła wojna domowa; sprawa reformacji została zdradzona przez jednego z jej wiodących obrońców; najszlachetniejsi z ewangelickich książąt wpadli w ręce cesarza i obwożono ich od miasta
do miasta jako jeńców. Jednak w chwili pozornego triumfu imperator doznał porażki.
Zobaczył, jak ofiara wyrywa mu się z rąk i ostatecznie musiał zagwarantować tolerancję doktrynom, których zniszczenie było celem jego życia. Aby zniszczyć herezję, położył na szali swoje królestwo, skarby i samo życie. Teraz widział zdruzgotane walkami
wojska, pusty skarbiec, wiele księstw wstrząsanych rewoltą, podczas gdy wiara, którą
na próżno usiłował zdławić, rozprzestrzeniała się wszędzie. Karol V walczył z potęgą
Wszechmocnego. Bóg powiedział: „Niech się stanie światło”205, ale cesarz pragnął, by
nic nie rozproszyło ciemności. Jego zamiary nie powiodły się; przedwcześnie postarzały, umęczony długim zmaganiem, abdykował i zamknął się w klasztorze.
W Szwajcarii, podobnie jak w Niemczech, dla reformacji nastały ciężkie dni. Podczas gdy wiele kantonów przyjęło zreformowaną wiarę, inne w ślepym uporze podzielały wiarę Rzymu. Prześladowały też tych, którzy pragnęli poznać prawdę, co ostatecznie doprowadziło do wojny domowej. Zwingli i wielu, którzy poparli reformację, zginęli
w krwawej bitwie pod Kappel. Wkrótce potem umarł Oecolampadius, złamany tymi
straszliwymi nieszczęściami. Rzym triumfował i wydawało się, że w wielu miejscach odzyskał wszystko to, co stracił. Jednak Ten, którego mądrość jest wieczna, nie porzucił
ani swej sprawy, ani swego ludu. Jego dłoń miała przynieść im wybawienie. W innych
krajach powołał tych, którzy poprowadzili dalej dzieło reformy.
Zanim usłyszano o Lutrze jako reformatorze, we Francji zaczął świtać nowy dzień.
Jednym z pierwszych, którzy dostrzegli jego brzask, był sędziwy [Jacques] Lefèvre,
człowiek o rozległej wiedzy, profesor uniwersytetu w Paryżu, szczery i gorliwy zwolennik papiestwa. W trakcie swych badań nad literaturą antyczną zwrócił uwagę na Biblię
i wprowadził jej studiowanie wśród studentów.
Lefèvre był entuzjastycznym czcicielem świętych; zamierzał spisać historię świętych
i męczenników, jaką przekazywano w legendach Kościoła. Było to dzieło wymagające
ogromnego nakładu pracy; kiedy jednak poczynił już w niej znaczne postępy, zaczął
studiować te kwestie w Biblii, mając nadzieję, że przyjdzie mu ona z pomocą. Istotnie
znalazł tam wzmianki o świętych, ale nie takie, jakie były mu znane z rzymskiego ka205
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Po lewej: kamienie nagrobne znaczą miejsce pierwszej celtyckiej szkoły misyjnej w miejscowości Annegray (Francja, VI wiek). Po prawej: pomnik Kolumbana w mieście Luxeuil (wschodnia Francja). Kolumban był jednym z najwybitniejszych święcących sobotę misjonarzy celtyckich w Europie. Wraz
ze swoimi współpracownikami na zaproszenie króla Gontrana (581-589), władcy Burgundii, założył pierwszą swoją szkołę w miejscowości Annegray.
Potem założył szkołę w Luxeuil.

lendarza. Potok Bożego światła wlał się do jego umysłu. Ze zdumieniem i obrzydzeniem
odwrócił się od zadania, jakie sobie wyznaczył, i poświęcił się Słowu Bożemu. Wkrótce
tematem jego wykładów stały się cenne prawdy, jakie tam odkrywał.
W 1512 roku, zanim Luter czy Zwingli rozpoczęli dzieło reformy, Lefèvre pisał: „To
Bóg daje nam przez wiarę ową sprawiedliwość, która jedynie dzięki łasce usprawiedliwia ku życiu wiecznemu”206. Rozpamiętując cud odkupienia, wykrzyknął: „Jakże niewysłowiona jest wielkość tej wymiany — Bezgrzeszny zostaje potępiony, a winny odchodzi
wolny; Błogosławiony ponosi przekleństwo, a przeklęty doznaje błogosławieństwa; Życie
umiera, a martwy ożywa; Chwała zostaje pochłonięta przez ciemność, a ten, który nie
znał niczego oprócz wstydu, zostaje przyodziany w chwałę”207.
A kiedy uczył, że chwała za zbawienie należy się jedynie Bogu, głosił również, że posłuszeństwo należy do obowiązków człowieka. „Jeśli jesteś członkiem Kościoła Chrystusowego” — powiedział — „jesteś częścią Jego ciała; skoro jesteś częścią Jego ciała,
jesteś pełen boskiej natury. (…) O, gdyby tylko ludzie pojęli ten przywilej, jak czyste,
cnotliwe i święte byłoby ich życie, i jakże godne pogardy; gdyby porównali chwałę, jaką
noszą w sercu, do owej chwały, jakiej nie jest w stanie dostrzec cielesny wzrok, czyż ceniliby całą chwałę tego świata?”208.
Wśród studentów Lefèvre’a byli tacy, którzy z entuzjazmem słuchali jego słów i którzy długo po tym, jak zamilkł głos ich nauczyciela, dalej sami głosili prawdę. Taki był
William Farel. Syn pobożnych rodziców, nauczony przyjmować ze ślepym zaufaniem
nauki Kościoła, mówiąc o sobie, mógł powtórzyć za apostołem Pawłem: „żyłem według
naszego najsurowszego stronnictwa religijnego, jako faryzeusz” (Dz 26,5). Jako poświęcony katolik gotów był z gorliwości zniszczyć każdego, kto ośmieliłby się przeciwstawić Kościołowi. „Zgrzytałem zębami jak rozwścieczony wilk” — powiedział później,
wspominając ten okres swego życia — „kiedy słyszałem, jak ktoś wypowiada się przeciw papieżowi”209. Był niezmordowany w swym adorowaniu świętych, w towarzystwie
Lefèvre’a obchodził kościoły Paryża, kłaniając się u ołtarzy i przystrajając wotami świę206
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te przybytki. Jednak obrzędy te nie przynosiły spokoju duszy. Żaden z aktów pokuty,
jakie praktykował, nie był w stanie usunąć coraz głębszego przekonania o grzechu. Niczym głosu z nieba słuchał słów reformatora: „Zbawienie jest z łaski”. „Niewinny został
potępiony, a przestępca jest uniewinniony”. „Jedynie krzyż Chrystusa otwiera bramy
nieba i zamyka bramy piekła”210.
Farel z radością przyjął prawdę. Dzięki nawróceniu, które przypominało doświadczenie Pawła, odwrócił się od niewoli tradycji ku wolności synów Bożych. „W miejsce
krwiożerczego serca żarłocznego wilka” stał się, jak sam powiedział, „cichy jak łagodne i niewinne jagnię, odebrawszy całkowicie własne serce papieżowi i oddając je Jezusowi Chrystusowi”211.
Podczas gdy Lefèvre dalej rozsiewał światło wśród swoich studentów, Farel — gorliwy
dla sprawy Chrystusa tak, jak poprzednio dla papieża — wyruszył głosić prawdę publicznie. Wkrótce dołączył do niego dygnitarz Kościoła, biskup z Meaux. Inni nauczyciele,
wysoko cenieni z powodu swych talentów
i wiedzy, przyłączyli się, by głosić ewangelię, zyskując zwolenników we wszystkich
warstwach społeczeństwa — od domostw
rzemieślników i wieśniaków aż po królewski pałac. Siostra Franciszka I, panującego wówczas monarchy, przyjęła zreformowaną wiarę. Wydawało się, że sam
król i królowa matka traktowali ją przychylnie, a reformatorzy z wielką nadzieją
oczekiwali czasu, kiedy Francja zostanie
zdobyta dla ewangelii.
Jednak ich nadzieje okazały się płonne.
Uczniów Chrystusa czekały ciężkie doświadczenia i prześladowania, choć było
to jeszcze litościwie zasłonięte przed ich
wzrokiem. Był czas pokoju, aby mogli nabrać sił przed nadchodzącą burzą; reformacja szybko się rozwijała. Biskup z Meaux działał z zapałem we własnej diecezji, nauczając zarówno kler, jak i ludzi
William Farel. Gdy Lefèvre szerzył światło wśród swoich studentów, Farel, świeckich. Niemoralni i niedouczeni księrównie gorliwy w dziele Chrystusa, jak niegdyś w obronie papiestwa, zaczął ża zostali usunięci i — na ile to tylko było
głosić prawdę na forum publicznym.
możliwe — zastąpieni przez ludzi uczonych i pobożnych. Biskup pragnął gorąco,
aby jego parafianie mogli mieć osobisty, swobodny dostęp do Słowa Bożego; i wkrótce
tak się stało. Lefèvre podjął się przekładu Nowego Testamentu; w tym samym czasie,
gdy niemiecka Biblia Lutra zeszła spod prasy w Wittenberdze, opublikowano w Meaux
Nowy Testament po francusku. Biskup nie szczędził trudu ani pieniędzy, aby mógł on
być rozpowszechniany w jego probostwach, i już wkrótce Pismo Święte stało się własnością wieśniaków z Meaux.
Podobnie jak umierający z pragnienia wędrowcy z radością witają wytryskujące źródło, tak serca przyjmowały poselstwo z nieba. Pracujący na polu, rzemieślnicy w warsz210
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tatach rozjaśniali swój codzienny trud, rozmawiając o cennych prawdach Biblii. Zamiast
wieczorem udać się do gospody, zgromadzali się po sąsiedzku, żeby czytać Słowo Boże
i łączyć się w modlitwie i uwielbieniu. Wkrótce w tych społecznościach dawało się zauważyć wielką zmianę. Choć niewykształceni i ciężko pracujący wieśniacy należeli do najniższej warstwy społeczeństwa, w ich życiu objawiała się odradzająca, przekształcająca
moc Bożej łaski. Pokorni, pobożni i pełni miłości stanowili żywe świadectwo tego, czego
ewangelia potrafi dokonać dla tych, którzy szczerze ją przyjmują.
Światło, które zapłonęło w Meaux, popłynęło daleko. Każdego dnia rosła liczba nawróconych. Gniew hierarchów był przez jakiś czas hamowany przez króla, który pogardzał ograniczonością i bigoterią mnichów; ostatecznie jednak zwyciężyli papiescy
przywódcy. Przygotowano stos. Biskup z Meux, zmuszony wybrać między ogniem a odwołaniem nauk, poszedł łatwiejszą drogą; jednak mimo upadku pasterza jego stado pozostało niezłomne. Wielu spośród płomieni składało świadectwo o prawdzie. Ci pokorni chrześcijanie, dzięki swojej odwadze
i wierności na stosie, przemawiali do tyWielu spośród płomieni składało
sięcy, którzy w dniach pokoju nigdy nie
świadectwo o prawdzie. Ci pokorni
usłyszeliby ich słów.
chrześcijanie, dzięki swojej odwadze
Nie tylko skromni i ubodzy ośmielali
i wierności na stosie, przemawiali
się składać świadectwo dla Chrystusa
do
tysięcy, którzy w dniach pokoju
wśród cierpienia i szyderstw. We wspaniałych salach zamków i pałaców żyli
nigdy nie usłyszeliby ich słów.
szlachetni ludzie, dla których prawda
znaczyła więcej niż bogactwo, zaszczyty, a nawet życie. Królewska zbroja kryła bardziej wzniosłego i niezłomnego ducha niż biskupia szata i infuła. Louis de Berquin
był szlachcicem. Dzielny i wytworny książę o doskonałych manierach i niesplamionej
moralności z poświęceniem oddawał się studiom. „Był” — jak o nim pisano — „żarliwym naśladowcą postanowień papieskich, uczestnikiem mszy i słuchaczem kazań; (…)
wszystkie jego zalety wieńczyło to, że odczuwał ogromną odrazę do luteranizmu”. Jednak, jak wielu innych, poprowadzony przez Opatrzność do Biblii zdumiał się, że odnalazł tam „nie doktryny Kościoła, ale doktryny Lutra”212. Od tej pory całkowicie poświęcił się sprawie ewangelii.
Był „najlepiej wykształcony wśród szlachetnie urodzonych Francji”, a jego geniusz
i elokwencja, niezłomna odwaga i heroiczny zapał oraz wpływy na dworze — ponieważ
był królewskim faworytem — sprawiały, że wielu uważało, iż został wyznaczony, by być
reformatorem w swoim kraju. Beza 213 powiedział: „Gdyby Berquin był drugim Lutrem,
we Franciszku I znalazłby drugiego elektora”. „Jest gorszy niż Luter” — krzyczeli papiści214. W rzeczywistości stronnicy Rzymu we Francji bali się go bardziej niż Lutra.
Wtrącili go do więzienia jako heretyka, ale król wypuścił go na wolność. Franciszek,
wahając się pomiędzy Rzymem a reformacją, na przemian tolerował i hamował zajadłą
gorliwość mnichów. Berquin został trzykrotnie uwięziony przez władze papieskie, ale
za każdym razem monarcha, który w podziwie dla jego geniuszu i szlachetnego charakteru odmawiał oddania go w ręce hierarchów, przywracał mu wolność.
Wielokrotnie ostrzegano Berquina przed grożącym mu we Francji niebezpieczeństwem
i przekonywano go, aby poszedł w ślady tych, którzy dzięki dobrowolnemu wygnaniu
zapewnili sobie bezpieczeństwo. Lękliwy i ugodowy Erazm z Rotterdamu, któremu przy
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całej wiedzy uczonego brakowało moralnej wielkości sprawiającej, że życie i honor służą prawdzie, pisał do Berquina: „Poproś, aby wysłano cię jako ambasadora do jakiegoś
dalekiego kraju. Wyjedź do Niemiec i tam podróżuj. Znasz Bedę215 i jemu podobnych —
jest jak potwór o tysiącu głowach plujący trucizną na wszystkie strony. Twoim wrogom
na imię legion. Choćby twoja sprawa miała się lepiej niż sprawa Jezusa Chrystusa, nie
pozwolą ci odejść, nie zniszczywszy cię do reszty. Nie ufaj zbytnio opiece króla. W każdym razie nie kompromituj mnie na wydziale teologii”216.
Jednak w miarę jak rosło zagrożenie, zapał Berquina tylko się umacniał. Daleki
od tego, aby przyjąć pełne dyplomacji rady Erazma, w których ten sugerował mu, by zadbał o samego siebie, postanowił zastosować bardziej radykalne środki. Nie tylko stanął
w obronie prawdy, ale także zaatakował błędy. Zarzut herezji, jaki usiłowali postawić
mu zwolennicy Rzymu, skierował przeciwko nim samym. Jego najbardziej aktywnymi
i zarazem najbardziej zaciekłymi oponentami byli uczeni doktorzy i mnisi z wydziału
teologii wielkiego Uniwersytetu Paryskiego, jednego z największych autorytetów kościelnych zarówno w mieście, jak i w kraju. Z pism owych doktorów Berquin wypisał
dwanaście twierdzeń, które publicznie ogłosił jako „niezgodne z Biblią i heretyckie”,
po czym odwołał się do króla, aby ten jako sędzia rozstrzygnął spór.
Monarcha, pragnąc porównać siłę i bystrość oponentów, zadowolony, że nadarza się
okazja, by upokorzyć dumnych i wyniosłych mnichów, poprosił, aby stronnicy Rzymu
bronili swej sprawy za pomocą Biblii. Ten oręż, jak sami wiedzieli, nie zdałby się im
na wiele; więzienia, tortury i stos były bronią, którą potrafili władać o wiele sprawniej.
Teraz sytuacja się zmieniła i spostrzegli, że sami wpadli w pułapkę, którą zastawili
na Berquina. W osłupieniu szukali drogi odwrotu.
„Akurat w tamtym czasie ktoś okaleczył figurę Marii na rogu jednej z ulic”. Miasto
było poruszone. Tłumy ludzi ze smutkiem i oburzeniem gromadziły się na tym miejscu.
Król także był wstrząśnięty. Mnisi postanowili wykorzystać całe zajście i zrobili to szybko. „Oto owoce nauk Berquina” — krzyczeli. — „Przez ten luterański spisek wszystko
zostanie wywrócone — religia, prawo, nawet sam tron”217.
Znowu aresztowano Berquina. Król wyjechał z Paryża i dzięki temu mnisi mogli swobodnie wykonać to, co zaplanowali. Reformator został osądzony i skazany na śmierć,
a wyrok wykonano jeszcze tego samego dnia, żeby Franciszek nie mógł interweniować,
aby go uratować. W południe wyprowadzono Berquina na miejsce straceń. Ogromny
tłum zgromadził się, aby być świadkiem tego wydarzenia. Wielu było takich, którzy
ze zdziwieniem i pełni obaw stwierdzili, że ofiara pochodzi z najlepszego i najdzielniejszego ze szlacheckich rodów Francji. Na pociemniałych twarzach wzburzonego tłumu
malowało się zdumienie, oburzenie, pogarda i zacięta nienawiść; na jednej tylko twarzy
nie było cienia. Myśli męczennika płynęły daleko od zgiełkliwej widowni; był świadom
jedynie obecności swojego Pana.
Nie zwracał uwagi na nędzną furę, jaką go wieziono, na zacięte twarze prześladowców, na straszliwą śmierć, jaka go czekała; był przy nim Ten, który żyje, chociaż umarł,
i teraz żyje na zawsze, i ma klucze śmierci i piekła. Twarz Berquina rozjaśniały niebiańskie światło i pokój. Był odziany w piękne szaty — w aksamitny płaszcz, kaftan z atłasu
i adamaszku i złociste rajtuzy”218. W obecności Króla królów i całego wszechświata miał
złożyć świadectwo swej wiary, więc jego radości nie mącił nawet cień żałoby.
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Gdy procesja posuwała się naprzód przez zatłoczone ulice, ludzie ze zdumieniem obserwowali niczym niezmącony spokój i pełną triumfu radość w jego spojrzeniu i postawie.
„Wygląda” — mówili — „jak ten, kto zasiada w świątyni i rozważa święte sprawy”219.
Stojąc na stosie, Berquin zamierzał skierować do ludu kilka słów, ale mnisi obawiając się, jaki przyniesie to skutek, zaczęli krzyczeć, a żołnierze szczękać bronią i hałas
zagłuszył słowa męczennika. Tak w 1529 roku najwyższy autorytet naukowy i kościelny cywilizowanego Paryża „dał społeczeństwu z roku 1793 przykład tego, jak tłumi się
na szafocie święte słowa umierających”220.
Berquin został uduszony, a jego ciało pochłonęły płomienie. Wieści o jego śmierci wywołały smutek przyjaciół reformacji w całej Francji. Jednak nie zapomniano jego przykładu. „My też jesteśmy gotowi” — powiedzieli świadkowie prawdy — „radośnie przyjąć śmierć, kierując wzrok na mające nadejść życie”.
Podczas prześladowań w Meaux nauczycieli zreformowanej wiary pozbawiano prawa
do głoszenia kazań, odeszli więc w inne miejsca. Lefèvre za jakiś czas udał się do Niemiec. Farel powrócił do swojego rodzinnego miasta we wschodniej Francji, aby rozsiewać światło w domu swego dzieciństwa. Gdy pojawiły się wieści o tym, co działo się
w Meaux, prawda, jakiej odważnie i z zapałem nauczał, znalazła słuchaczy. Wkrótce
władze postanowiły go uciszyć i wygnano go z miasta. Choć nie mógł już dłużej działać
publicznie, przemierzał równiny i odwiedzał wioski, nauczając w prywatnych domach
i na odludnych łąkach, znajdując schronienie w lasach i wśród skalnych pieczar, które
stanowiły jego kryjówki, kiedy był jeszcze chłopcem. Bóg przygotowywał go do cięższych
doświadczeń. „Nie brakowało utrapień, prześladowań i machinacji szatana, przed którymi zostałem ostrzeżony” — powiedział. — „Były nawet bardziej okrutne, niż mógłbym je znieść. Ale Bóg jest moim Ojcem; on mi udzielał i zawsze udzieli mi siły, której
potrzebuję”221.
W dniach apostołów prześladowanie „posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii”
(Flp 1,12). Wygnani z Paryża i Meaux „ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę” (Dz 8,4). I w ten sposób światło docierało do wielu odległych prowincji Francji.
Bóg nadal przygotowywał pracowników, którzy kontynuowaliby Jego dzieło. W jednej
z paryskich szkół uczył się rozważny, cichy młodzieniec, wykazujący się siłą i przenikliwością umysłu, a równocześnie czystością zasad w stopniu nie mniejszym niż bystrością intelektu czy religijnym poświęceniem. Jego geniusz i pilność wkrótce sprawiły, że
stał się chlubą uczelni, dlatego z dużą pewnością przewidywano, że Jan Kalwin stanie
się jednym z najbardziej szanowanych i najskuteczniejszych obrońców Kościoła. Jednak promień Bożego światła przebił się nawet przez mury scholastycyzmu i zabobonu,
za którymi zamknięty był Kalwin. Wzdrygał się, słysząc o nowych doktrynach, nawet
nie wątpiąc w to, że heretycy zasługują na stos, na który się ich skazuje. Jednak nie
zdając sobie z tego sprawy, stanął twarzą w twarz z herezją i został zmuszony do przetestowania rzymskiej teologii, aby walczyć z nauką protestantów.
W Paryżu mieszkał jego kuzyn, zwolennik reformacji. Krewniacy często się spotykali
i dyskutowali o kwestiach nurtujących chrześcijaństwo. „Istnieją w świecie tylko dwa
rodzaje religii” — powiedział kuzyn Olivetan. — „Jeden rodzaj to religie, które wymyślili ludzie, w których człowiek zbawia się sam przez ceremonie i dobre uczynki; drugi
to jedna religia, która jest objawiona w Biblii, a która uczy człowieka szukać zbawienia
jedynie w Bożej łasce”.
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„Nie chcę mieć nic wspólnego z twoimi nowymi doktrynami” — wykrzyknął Kalwin.
— „Sądzisz, że przez całe życie żyłem w błędzie?”222.
Jednak w jego umyśle obudziły się myśli, których nie był w stanie się pozbyć. Samotny w swojej izbie rozważał słowa kuzyna. Przytłaczała go świadomość grzechu; widział,
że w obecności świętego i sprawiedliwego Sędziego stoi bez orędownika. Wstawiennictwo świętych, dobre uczynki, kościelne ceremonie — wszystko to nie było w stanie zadośćuczynić za grzech. Widział przed sobą jedynie wieczną czarną rozpacz. Na próżno
doktorzy Kościoła próbowali ulżyć w jego bólu. Na próżno uciekał się do spowiedzi i pokuty — nie były w stanie pojednać duszy z Bogiem.
Bezustannie zaangażowany w te bezowocne zmagania Kalwin pewnego dnia zobaczył, jak na jednym z miejskich placów palono heretyka. Był zdumiony spokojem, jaki
malował się na twarzy męczennika. W mękach straszliwego umierania, obłożony jeszcze straszliwszą klątwą Kościoła, wykazywał się wiarą i odwagą, które młody student
z bólem porównywał z własną rozpaczą i ciemnością, w jakiej tkwił, żyjąc przecież w jak
najściślejszym posłuszeństwie wobec Kościoła.
Wiedział, że heretycy opierają swoją wiarę na Biblii. Postanowił ją studiować i odkryć, o ile to
możliwe, tajemnicę ich radości.
W Biblii znalazł Chrystusa. „O, Ojcze!” — wołał. — „Jego ofiara uciszyła Twój gniew; Jego
krew zmyła moją nieczystość; Jego krzyż dźwigał moje przekleństwo; Jego śmierć była zadośćuczynieniem za mnie. Wymyśliliśmy sobie wiele
bezużytecznych bzdur, ale postawiłeś przede mną
Twoje słowo jak pochodnię i dotknąłeś mojego
serca, abym mógł brzydzić się wszelkimi zasługami oprócz zasług Jezusa”223.
Kalwin kształcił się, aby zostać księdzem. Miał
zaledwie dwanaście lat, gdy został wyznaczony
na kapelana małego kościółka, a biskup ogolił mu
głowę w zgodzie z zasadami Kościoła. Nie otrzymał święceń ani nie wypełniał posługi kapłańJan Kalwin miał silne przekonanie o swojej grzeszności. Postrzegał skiej, ale był członkiem duchowieństwa, otrzysiebie jako pozbawionego obrońcy przed świętym i sprawiedli- mawszy tytuł i urząd oraz stosowne utrzymanie.
wym Bogiem. Wiedział, że protestanci opierają swoją wiarę tylko
Teraz czuł, że nigdy nie zostanie księdzem,
na Biblii. Postanowił przestudiować tę księgę, by zgłębić tajemnicę
i
na
jakiś czas oddał się studiom prawniczym,
ich radości. W Piśmie Świętym znalazł Zbawiciela.
ale w końcu porzucił je, by poświęcić życie ewangelii. Wahał się jednak, czy zostać publicznym mówcą. Był z natury nieśmiały i czuł
ciężar odpowiedzialności, jaką pociąga za sobą taka działalność, dlatego wolał poświęcić się studiowaniu. W końcu jednak uległ gorącym prośbom przyjaciół. „Cudowne jest
to” — powiedział — „że ktoś tak niskiego pochodzenia miałby być wyniesiony do takiej godności”224.
Spokojnie zabrał się do swojego dzieła, a jego słowa były jak odświeżająca ziemię rosa.
Opuścił Paryż i przebywał teraz w prowincjonalnym miasteczku pod protektoratem
księżniczki Małgorzaty, która kochając ewangelię, roztaczała opiekę nad jej uczniami.
W tym czasie Kalwin był nadal młodzieńcem o łagodnym, bezpretensjonalnym uspo222
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sobieniu. Swoją pracę rozpoczął wśród ludzi w ich domach. Otoczony gronem domowników czytał Biblię i otwierał przed nimi prawdy o zbawieniu. Ci, którzy słuchali poselstwa, zanosili je innym i wkrótce nauczyciel wychodził z miasta ku dalej położonym
miasteczkom i wioskom. Otwierały się przed nim zarówno pałace, jak i chaty, a on szedł
dalej, zakładając fundamenty zborów, które miały dawać odważne świadectwo prawdzie.
Po paru miesiącach znowu był w Paryżu, gdzie w środowisku uczonych i scholastyków powstało niezwykłe poruszenie. Studiowanie języków starożytnych popchnęło ludzi ku Biblii, a wielu z tych, których serc nie poruszyły jej prawdy, dyskutowało o nich,
a nawet staczało bitwy na słowa z obrońcami katolicyzmu. Choć Kalwin był zdolnym
szermierzem na polu sporów teologicznych, miał do wypełnienia poważniejszą misję niż
to, co robili ci hałaśliwi scholastycy. Umysły ludzi były pobudzone i teraz przyszedł czas,
aby odsłonić przed nimi prawdę. Podczas gdy sale uniwersytetów wypełniała wrzawa
teologicznych dysput, Kalwin kontynuował swą pracę od domu do domu, otwierając Biblię przed ludźmi i przemawiając do nich na temat Chrystusa, i to Tego ukrzyżowanego.
Dzięki Bożej Opatrzności Paryż miał otrzymać kolejne zaproszenie do przyjęcia ewangelii. Głos Lefèvre’a i Farela został odrzucony, ale znów wszystkie warstwy społeczeństwa wielkiej stolicy miały usłyszeć poselstwo. Król ze względów politycznych jeszcze
nie do końca opowiedział się po stronie Rzymu przeciwko reformacji. Małgorzata nadal żyła nadzieją, że protestantyzm zatriumfuje we Francji. Zdecydowała, że zreformowana wiara powinna być głoszona w Paryżu. Pod nieobecność króla zarządziła, że
protestancki kaznodzieja będzie głosił ewangelię w kościołach stolicy. Gdy papiescy dygnitarze zabronili tego, księżniczka otworzyła podwoje pałacu. Jeden z apartamentów
został przeznaczony na kaplicę i ogłoszono, że codziennie o określonej godzinie będzie
tam wygłaszane kazanie, a zaproszeni są wszyscy bez względu na pochodzenie i status.
Na nabożeństwach gromadziły się tłumy. Nie tylko kaplica, ale także jej przedsionki
i korytarze pełne były ludzi. Tysiące gromadziły się każdego dnia: szlachcice, mężowie
stanu, prawnicy, kupcy i rzemieślnicy. Król, zamiast zakazać zgromadzeń, rozkazał,
że powinno się udostępnić dwa kościoły w Paryżu. Nigdy wcześniej miasto nie było tak
poruszone przez Słowo Boże. Wydawało się, że niebiański duch życia natchnął ludzi.
Umiar, czystość, porządek i pracowitość zajmowały miejsce pijaństwa, wyuzdania, niezgody i lenistwa.
Jednak duchowieństwo nie próżnowało. Król nadal odmawiał interwencji w celu powstrzymania nabożeństw, zatem duchowni zwrócili się do pospólstwa. Nie szczędzono
żadnych środków, aby obudzić obawy, uprzedzenia i fanatyzm nieświadomego i zabobonnego tłumu. Poddając się ślepo swym fałszywym nauczycielom, Paryż, jak dawniej Jerozolima, nie poznał czasu swego nawiedzenia ani tych rzeczy, które należą do pokoju.
Przez dwa lata w stolicy głoszone było Słowo Boże, jednak choć wielu przyjęło ewangelię, większość ludzi ją odrzuciła. Franciszek dał pokaz tolerancji, co służyło jedynie jego
własnym celom, a stronnicy papiestwa odnieśli sukces, odzyskując panowanie. Znów
zamknięto kościoły i zapłonęły stosy.
Kalwin nadal przebywał w Paryżu, przygotowując się przez studium, rozmyślania
i modlitwę do swego przyszłego zadania, i nadal rozprzestrzeniał światło. W końcu jednak nie uniknął podejrzeń. Władze postanowiły zaprowadzić go na stos. Uważał, że
jest bezpieczny w swym odosobnieniu, i nie myślał o niebezpieczeństwie, kiedy przyjaciele wpadli do jego pokoju w wiadomością, że idą po niego przedstawiciele władzy, aby
go aresztować. W tym momencie rozległo się głośne stukanie do bramy. Nie było chwili
do stracenia. Kilku z jego przyjaciół zatrzymało przybyszów przy wejściu, podczas gdy
pozostali pomogli reformatorowi uciec przez okno i szybko oddalić się na skraj miasta.
Znalazłszy schronienie w chacie pewnego wyrobnika, który sprzyjał reformacji, przebrał
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się w ubranie gospodarza i z gracą na ramieniu wyruszył w drogę. Udając się na południe, znowu znalazł schronienie w posiadłościach Małgorzaty225.
Pozostał tam przez kilka miesięcy, bezpieczny pod opieką możnych przyjaciół, i oddał
się studiowaniu. Jednak jego serce pragnęło ewangelizacji Francji i nie potrafił długo
siedzieć bezczynnie. Gdy tylko burza nieco przycichła, poszukał nowego pola działania
w Poitiers, gdzie istniał uniwersytet i gdzie nowe poglądy spotkały się z przychylnym
odbiorem. Ludzie ze wszystkich warstw społeczeństwa z radością słuchali ewangelii.
Nie były to publiczne kazania, ale Kalwin otwierał słowo wiecznego życia przed tymi,
którzy pragnęli słuchać — w domu burmistrza, w swoim własnym mieszkaniu, a niekiedy w jakimś parku. Po pewnym czasie, gdy liczba słuchaczy wzrosła, zdecydowano,
że bezpieczniej będzie spotykać się poza miastem. Na miejsce spotkań wybrano jaskinię
w zboczu głębokiego i wąskiego wąwozu, gdzie drzewa i nawisy skalne tworzyły miejsce
zupełnego odosobnienia. Przybywały tam małe grupy wychodzące z miasta różnymi
drogami. W tym ustronnym miejscu na głos czytano Biblię i objaśniano ją. Tu po raz
pierwszy francuscy protestanci celebrowali uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Z tego małego zboru wyszło w świat kilku wiernych ewangelistów.
Kalwin jeszcze raz wrócił do Paryża. Nie porzucił nadziei, że Francja jako naród przyjmie reformację. Odkrył jednak, że drzwi dla jego dzieła prawie zupełnie się zamknęły.
Głosić ewangelię oznaczało udać się prostą drogą na stos, i w końcu zdecydował, że wyjedzie do Niemiec. Zaledwie opuścił Francję, a przeciw protestantom rozpętała się taka
burza, że gdyby pozostał, z całą pewnością pociągnęłaby go ona ku zupełnej klęsce.
Francuscy reformatorzy, gorąco pragnąc, by ich kraj dotrzymał kroku Niemcom
i Szwajcarii, postanowili wymierzyć zabobonom Rzymu silny cios, który porwałby cały
naród. W całej Francji zatem w ciągu jednej nocy rozwieszono plakaty atakujące mszę.
Zamiast postępu reformacji ten pełen gorliwości, ale źle obliczony krok, sprowadził klęskę nie tylko na tych, którzy je rozpowszechnili, ale również na zwolenników zreformowanej wiary w całym kraju. Dał on poplecznikom Rzymu to, na co tak czekali — pretekst, który pozwolił im żądać zupełnego zniszczenia heretyków jako agitatorów zagrażających stabilności tronu i pokojowi narodu.
Czyjaś ręka — nie wiadomo, czy nierozważnego przyjaciela, czy podstępnego wroga
— powiesiła jeden z plakatów na drzwiach prywatnego gabinetu króla. Monarcha przeraził się. W tej odezwie bezlitośnie zaatakowano zabobony, które od stuleci otaczane
były głębokim szacunkiem. Niespotykana śmiałość, z jaką narzucano owe jasne i zarazem wstrząsające słowa królowi, wywołała jego gniew. Przez jakiś czas stał w zdumieniu, drżący i oniemiały. Potem jego wściekłość znalazła ujście w straszliwych słowach:
„Aresztować bez wyjątku każdego podejrzanego o luteranizm. Zniszczę ich wszystkich”226. Kości zostały rzucone. Król zdecydowanie opowiedział się po stronie Rzymu.
Natychmiast podjęto wszelkie kroki zmierzające do aresztowania każdego luteranina
w Paryżu. Pojmano biednego rzemieślnika, zwolennika reformowanej wiary, który miał
w zwyczaju zwoływać wierzących na tajne zgromadzenia, i zagroziwszy mu natychmiastowym spaleniem na stosie, rozkazano poprowadzić wysłanników papieskich do domów
wszystkich protestantów w mieście. Wzdragał się z przerażeniem przed przyjęciem tak
nikczemnej propozycji, ale ostatecznie zwyciężył lęk przed ogniem i zgodził się stać się
zdrajcą swych braci. Morin, detektyw królewski, ze zdrajcą u boku, poprzedzany niesioną przed nim w obłokach kadzidła monstrancją, w asyście księży, mnichów i żołnierzy wolno i cicho przemierzał ulice miasta. Manifestację zorganizowano pod pozorem
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uczczenia „świętego sakramentu” — jako akt pokuty za znieważenie instytucji mszy
przez protestantów. Jednak pod pozorem owego widowiska krył się straszny cel. Gdy
docierali przed dom jakiegoś luteranina, zdrajca podawał znak, choć nie padało przy
tym ani jedno słowo. Procesja zatrzymywała się, wchodzono do domu, wywlekano z niego całą rodzinę i zakuwano w łańcuchy, a straszne towarzystwo ruszało dalej w poszukiwaniu kolejnych ofiar. „Nie oszczędzili żadnego domu, wielkiego czy małego, a nawet
samego uniwersytetu. (…) Morin przetrząsnął całe miasto. (…) Zapanował terror227.
Ofiary skazywano na śmierć w okrutnych męczarniach, specjalnie nakazywano
zmniejszać płomienie, aby wydłużyć ich konanie. Jednak oni umierali jako zwycięzcy. Ich stałość była niewzruszona, a spokój niezmącony. Wobec ich nieugiętej postawy
prześladowcy czuli się pokonani. „Szafoty ustawiono we wszystkich dzielnicach Paryża,
a stosy płonęły każdego dnia, by coraz liczniejsze publiczne egzekucje wzbudzały strach
przed herezją. Ostatecznie jednak przysłużyło się to szerzeniu ewangelii. Cały Paryż
mógł zobaczyć, jakiego pokroju ludzie głoszą nowe nauki. Nie było lepszej ambony niż
stos męczennika. Pełna spokoju radość,
która rozjaśniała ich twarze, gdy wędroDuchowni, skoncentrowani
wali na miejsce straceń (…), ich bohaterna podsycaniu powszechnej
stwo wśród trzaskających płomieni, cinienawiści, rozpowszechniali
che przebaczenie tym, którzy zadawali
przeciw protestantom najcięższe
im cierpienie sprawiały, że w niejednym
oskarżenia. Obwiniano ich o spisek,
sercu współczucie zajmowało miejsce złości, nienawiść ustępowała miłości, skłaktóry zmierzał do przeprowadzenia
dając wymowne i nieodparte świadectwo
rzezi wśród katolików, obalenia
na rzecz ewangelii”228.
rządu i zamordowania króla.
Duchowni, skoncentrowani na podNie posiadali żadnych dowodów
sycaniu powszechnej nienawiści, rozna poparcie tych zarzutów.
powszechniali przeciw protestantom
najcięższe oskarżenia. Obwiniano ich
o spisek, który zmierzał do przeprowadzenia rzezi wśród katolików, obalenia rządu i zamordowania króla. Nie posiadali żadnych dowodów na poparcie tych zarzutów, jednak
to straszne proroctwo miało się wypełnić, chociaż w zupełnie innych okolicznościach
i z przyczyn o zupełnie przeciwnym charakterze. Okrucieństwa, jakich doświadczyli niewinni protestanci z rąk katolików, narosły na szali odpłaty i po wielu stuleciach
to, co nadciągało według rzekomej przepowiedni, stało się udziałem króla, jego rządu
i poddanych; sprawcami byli jednak niewierzący i sami katolicy. To nie utwierdzenie,
ale zdławienie protestantyzmu sprowadziło na Francję owe straszliwe nieszczęścia trzysta lat później.
Podejrzliwość, brak zaufania i terror szerzyły się teraz we wszystkich warstwach
społeczeństwa. Wśród powszechnego zamieszania widać było, jak głęboko luterańskie
nauki wniknęły w umysły ludzi, którzy zajmowali wysoką pozycję pod względem wykształcenia, wpływu i szlachetności charakteru. Nagle okazało się, że opustoszały stanowiska wymagające odpowiedzialności i uczciwości. Zabrakło rzemieślników, drukarzy,
uczonych, profesorów uniwersyteckich, pisarzy, a nawet dworzan. Setki opuściły Paryż, dobrowolnie skazując się na wygnanie z ojczyzny, w wielu przypadkach dając w ten
sposób po raz pierwszy znać, że popierali zreformowaną wiarę. Rozglądając się wokoło,
zwolennicy papiestwa zdumiewali się na myśl, jak wielu heretyków tolerowali w swoim
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otoczeniu. Swoją wściekłość wyładowywali na tłumach bardziej pokornych ofiar, które
pozostały pod ich wpływem. Więzienia były przepełnione, a samo powietrze wydawało
się gęste od dymu stosów, jakie rozpalano pod wyznawcami ewangelii.
Franciszka I chwalono jako przywódcę wielkiego ruchu odrodzenia nauki, które znaczyło początek szesnastego stulecia. Był zachwycony, mogąc gromadzić na swym dworze wykształconych ludzi z różnych krajów. Temu umiłowaniu nauki i jego pogardzie
dla nieuctwa i zabobonu panującego wśród mnichów należy zawdzięczać, przynajmniej
częściowo, pewien poziom tolerancji wobec reformacji. Jednak kierując się pragnieniem
wytępienia herezji, ów mecenas nauki ogłosił edykt zakazujący w całej Francji wydawania czegokolwiek w formie drukowanej! Franciszek I jest jednym z wielu potwierdzonych przykładów, że rozwój intelektualny nie stanowi żadnego zabezpieczenia przeciw
nietolerancji religijnej i prześladowaniu.
Francja poświęciła się całkowitemu zniszczeniu protestantyzmu w trakcie uroczystej
publicznej ceremonii. Duchowni zażądali, aby afront wobec niebios, jakiego dopuszczono się, potępiając mszę, został odkupiony krwią, a król w obecności swych poddanych
publicznie zgodził się na to straszliwe dzieło.
Ta potworna ceremonia miała odbyć się 21 stycznia 1535 roku. W całym narodzie
wzbudzono zabobonne lęki i zajadłą nienawiść. Do Paryża napłynęły ze wszystkich
stron tłumy tłoczące się na wszystkich ulicach. Dzień miał się rozpocząć potężną, imponującą procesją. „Domy wzdłuż drogi, jaką miała przejść, udekorowano żałobną draperią, a w pewnych odstępach ustawiono ołtarze”. Przed każdymi drzwiami umieszczono zapaloną pochodnię, aby uczcić „święty sakrament”. Procesja uformowała się przed
świtem przy pałacu królewskim. „Najpierw ruszyły chorągwie i krzyże poszczególnych
parafii; następnie mieszczanie idący po dwóch i niosący pochodnie”. Pojawiły się cztery
bractwa zakonne, każde w specyficznych dla siebie habitach. Później niesiono ogromny
zbiór słynnych relikwii. Za nimi z dostojeństwem w przepięknym i olśniewającym szyku
jechali duchowni w swych purpurowych i szkarłatnych szatach przybranych klejnotami.
„Pod wspaniałym baldachimem (…) podtrzymywanym przez czterech książąt krwi
biskup Paryża niósł monstrancję. (…) Za hostią kroczył król. (…) Tego dnia Franciszek
I nie założył korony ani królewskiego płaszcza”. „Z odkrytą głową, ze spuszczonym wzrokiem” król Francji szedł „jako pokutnik, z zapalonym stoczkiem229 w ręku”230. Przy każdym ołtarzu upadał na kolana w geście pokory — nie z powodu grzechów, które skalały
jego duszę, nie dlatego że jego ręce skalały się krwią niewinnych, ale z powodu śmiertelnego grzechu swoich poddanych, którzy ośmielili się potępić mszę. W ślad za nim szła
królowa i dygnitarze państwa, również po dwóch, każdy z płonącą pochodnią.
Częścią uroczystości tego dnia było przemówienie monarchy do najwyższych urzędników królestwa wygłoszone w wielkiej sali pałacu biskupa. Stanął przed nimi ze smutkiem
na twarzy i w poruszających słowach wyrażał żal z powodu „przestępstwa, bluźnierstwa
oraz dnia smutku i hańby”, jaki nastał dla narodu. Zwrócił się do każdego wiernego poddanego, aby pomógł wykorzenić zgubną herezję, która zagroziła ruiną Francji. „Tak jak
prawdą jest to, że jestem waszym królem, panowie” — powiedział — „tak samo prawdą
jest, że gdyby jeden z moich członków nosił ślady tej obmierzłej zgnilizny, poprosiłbym
was, abyście mi go odcięli. (…) Co więcej, gdybym zobaczył, że jedno z moich dzieci się
nią skalało, nie oszczędziłbym go. (…) Sam bym je wydał i poświęciłbym je Bogu”. Łzy
uwięzły mu w gardle i przerwały jego przemowę, a całe zgromadzenie szlochało, wykrzykując jednogłośnie: „Będziemy żyć i umierać dla religii katolickiej!”231.
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Jakże straszna ciemność spowiła naród, który odrzucił światło prawdy. Ukazano mu
łaskę, „która niesie zbawienie”, ale Francja, ujrzawszy jej moc i świętość po tym, jak tysiące dały się pociągnąć jej boskiemu pięknu, a miasta i wioski zostały rozświetlone jej
blaskiem, odwróciła się, wybierając ciemność zamiast światła. Jej mieszkańcy odrzucili niebiański dar, kiedy był im ofiarowany. Nazwali zło dobrem, a dobro złem, aż stali
się ofiarami rozmyślnego zwiedzenia samych siebie. Choć teraz mogli faktycznie wierzyć w to, że prześladując lud Boży, pełnią służbę dla Boga, szczerość, z jaką to czynili,
nie sprawiała, że byli bez winy. Z rozmysłem odrzucili światło, które mogło ustrzec ich
przed zwiedzeniem i splamieniem duszy winą za przelanie krwi.
W wielkiej katedrze złożono pełną powagi przysięgę wykorzenienia herezji, a niemal
trzysta lat później w tym samym miejscu naród, który zapomniał o żywym Bogu, intronizował Boginię Rozumu. Znów uformowano procesję, a przedstawiciele Francji wyruszyli, aby rozpocząć dzieło, jakiego przysięgli dokonać. „W niedużych odległościach
od siebie wzniesiono stosy, na których pewni protestanccy chrześcijanie mieli zostać
spaleni żywcem, i zorganizowano to w taki sposób, aby podpalić stos w chwili, gdy zbliżał się do niego król, a procesja zatrzymywała się, by przyglądać się egzekucji”232. Szczegóły tortur zadawanych owym świadkom Chrystusa są zbyt okrutne, by je przytaczać;
jednak postawa ofiar była niezachwiana. Gdy nalegano na tych ludzi, aby wyrzekli się
swej wiary, jeden z nich odparł: „Wierzę jedynie w to, co wcześniej głosili prorocy i apostołowie i w co wierzył cały zastęp świętych. Moja wiara ma oparcie w Bogu, który powstrzyma wszystkie moce piekieł”233.
Procesja ciągle przystawała przy miejscach kaźni. Kiedy powróciła do królewskiego
pałacu, skąd wyruszyła, tłum rozproszył się, a król i duchowni oddalili się pełni satysfakcji z wydarzeń dnia, gratulując sobie wzajemnie rozpoczęcia dzieła, które miało być
kontynuowane aż do zupełnego zniszczenia herezji.
Ostateczne wykorzenienie ewangelii pokoju, którą odrzuciła Francja, miało dopiero
nastąpić, pociągając za sobą straszliwe konsekwencje. 21 stycznia 1793, dokładnie dwieście pięćdziesiąt osiem lat od dnia, kiedy Francja zaangażowała się w prześladowanie
reformatorów, inna procesja, zorganizowana w zupełnie innym celu, przeszła ulicami
Paryża. „Znowu główną postacią był król; znów zrobiło się zamieszanie i podniosły się
krzyki; znów żądano więcej ofiar; znowu ustawiono przybrane na czarno miejsca straceń;
i znów wydarzenia dnia zakończyły się straszliwymi egzekucjami; Ludwik XVI szarpiący się ze strażnikami i katami został dowleczony do pniaka na szafocie i tam trzymany
tak długo, aż opadł topór i jego odrąbana głowa potoczyła się w dół”234. Ofiarą stał się
nie tylko sam król; w tym samym miejscu podczas krwawych dni panowania terroru
pod gilotyną pozbawiono życia dwa tysiące osiemset ludzkich istnień.
Reformacja ofiarowała światu otwartą Biblię, zdjęła pieczęć z przykazań Bożego prawa i apelowała do sumień w kwestii ich znaczenia. Nieskończona Miłość odsłoniła ludziom prawa i zasady nieba. Bóg powiedział: „Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je,
gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród” (Pwt 4,6). Kiedy Francja odrzuciła niebiański dar, posiała ziarna anarchii
i upadku; nieuchronne działanie prawa przyczyny i skutku przyniosło owoc w postaci
rewolucji i rządów terroru.
Na długo przed prześladowaniami wywołanymi rozwieszeniem plakatów odważny i pełen gorliwości Farel został zmuszony do ucieczki z ojczystego kraju. Udał się do Szwaj232
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carii i dzięki jego działaniom, które wsparły działalność Zwingliego, szala zwycięstwa
przechyliła się na korzyść reformacji. Swe ostatnie lata spędził poza krajem, ale nadal
wywierał decydujący wpływ na dzieło reformy we Francji. Podczas pierwszych lat na wygnaniu robił wszystko, aby ewangelia mogła rozprzestrzeniać się w jego ojczyźnie. Sporo
czasu spędzał, głosząc Słowo Boże wśród swych rodaków w rejonach przygranicznych,
gdzie z bezustanną czujnością śledził konflikt, służył radą i słowami zachęty. Z pomocą innych wygnańców przetłumaczono na francuski pisma reformatorów niemieckich
i wraz z francuskojęzyczną Biblią drukowano je w wielkich nakładach. Dzieła te rozpowszechniano we Francji dzięki pracy kolporterów, którzy płacili za nie niewielką cenę,
a zyski z ich sprzedaży dawały im możliwość dalszej pracy.
Farel rozpoczął swą pracę w Szwajcarii, obejmując posadę nauczyciela w szkole.
W ustronnej parafii poświęcił się uczeniu dzieci. Oprócz zwykłych przedmiotów szkolnych ostrożnie wprowadzał prawdy biblijne, mając nadzieję, że dzięki dzieciom dotrą one
także do rodziców. Kilkoro z nich rzeczywiście uwierzyło, ale księża robili wszystko, aby
zahamować dzieło, i zabobonni wieśniacy sprzeciwili się kaznodziei. „To nie może być
ewangelia Chrystusa” — wyjaśniał ksiądz — „skoro jej głoszenie zamiast pokoju przynosi wojnę”235. Farel postąpił jak pierwsi uczniowie, którzy prześladowani w jednym mieście uciekali do innego. Wędrował pieszo z wioski do wioski, z miasta do miasta, cierpiąc
głód, zimno i zmęczenie, a wszędzie czyhano na jego życie. Głosił na rynkach, w kościołach, czasem z ambon katedr. Czasem kościół, w którym przemawiał, był niemal pusty,
niekiedy przerywano mu kazanie krzykami i szyderstwami, to znów brutalnie wywlekano zza kazalnicy. Nieraz porwała go hałastra i pobiła tak, że był niemal umierający.
A mimo to podążał dalej. Choć często odpychany, z niespożytą wytrwałością powracał
do walki; i widział jak miasta, ostoje papiestwa, jedno po drugim otwierają swe podwoje
dla ewangelii. Małe probostwo, w którym pracował na samym początku, wkrótce przyjęło zreformowaną wiarę. Miasta Morat i Neuchatel także wyrzekły się rzymskich rytuałów i pozbyły się ze swych kościołów bałwochwalczych obrazów.
Farel od dawna pragnął, aby sztandar protestantyzmu powiewał nad Genewą. Gdyby to miasto zostało zdobyte, stałoby się centrum reformacji dla Francji, Szwajcarii
i Włoch. Założywszy sobie taki cel, prowadził dalej swoje dzieło, aż ewangelia zdobyła
mnóstwo okolicznych wsi i miasteczek. Wówczas z jednym tylko towarzyszem wkroczył
do Genewy. Wolno mu było wygłosić jedynie dwa kazania. Księża na próżno zamierzali
zaopatrzyć się w potępiający go wyrok ze strony władz świeckich; wezwali go przed radę
kościelną, na którą przybyli, przynosząc ukrytą pod płaszczami broń, zdecydowani pozbawić go życia. Poza salą zebrał się rozwścieczony tłum z mieczami i pałkami, aby zabić go, gdyby udało mu się uciec ze zgromadzenia. Jego bezpieczeństwa strzegli jednak
zbrojni i urzędnicy miasta. Wcześnie rano następnego dnia został wraz ze swym towarzyszem przeprawiony na drugi brzeg jeziora, gdzie był bezpieczny. Tak zakończyła się
jego pierwsza próba głoszenia ewangelii w Genewie.
Do kolejnej wybrane zostało skromniejsze narzędzie — młody człowiek o tak niepozornym wyglądzie, że nawet ci, którzy mienili się być zwolennikami reformy, traktowali go z dystansem. Cóż jednak mógł zrobić ktoś taki w miejscu, gdzie odrzucono Farela? Jak ten bojaźliwy i niedoświadczony młodzieniec miałby przetrwać to, co zmusiło
do ucieczki silniejszych i dzielniejszych od niego? „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz
dzięki mojemu Duchowi to się stanie — mówi Pan Zastępów” (Za 4,6). „Ale to, (…) co
u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne”; „Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie” (1 Kor 1,27.25).
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Froment rozpoczął swoją pracę jako nauczyciel. Prawdy, jakie przekazywał dzieciom
w szkole, były przez nie powtarzane w domach. Wkrótce rodzice zaczęli przychodzić,
aby posłuchać, jak wyjaśnia Biblię, aż szkolna klasa napełniła się słuchaczami. Za darmo rozpowszechniano Nowy Testament i traktaty [reformatorów — przyp. tłum.], a te
dotarły do wielu, którym zabrakło śmiałości, by otwarcie słuchać nowych nauk. Po pewnym czasie i ten pracownik zmuszony był uciekać; jednak prawdy, jakich uczył, zakorzeniły się w ludzkich umysłach. Ziarno reformacji zostało posiane, a ona sama rozwijała
się i rozkrzewiała. Powrócili kaznodzieje, których praca sprawiła, że w końcu w Genewie zaczęły odbywać się protestanckie nabożeństwa.
Miasto właśnie opowiedziało się po stronie reformacji, kiedy po długich wędrówkach
i zmiennych kolejach losu w jego bramach stanął Kalwin. Powróciwszy właśnie z wizyty w miejscu, gdzie się urodził, zmierzał do Bazylei, gdy okazało się, że główną drogę zajmują wojska Karola V; był więc zmuszony udać się okrężną drogą przez Genewę.
Farel dostrzegł w tym zdarzeniu palec Boży. Chociaż Genewa przyjęła zreformowaną
wiarę, pozostawało tu jeszcze wiele do zrobienia. Ludzie przychodzą do Boga pojedynczo,
nie grupami; dzieło odnowy musi dokonać się w sercu i sumieniu za sprawą Ducha Świętego, a nie za sprawą uchwał soborów. Chociaż mieszkańcy Genewy odrzucili autorytet
Rzymu, nie byli jeszcze gotowi wyrzec się grzechów, jakie kwitły pod jego panowaniem.
Ustanowić tu czyste zasady ewangelii i przygotować tych ludzi do tego, by godnie zajęli
miejsce, na jakie zdawała się ich wzywać Opatrzność, nie było wcale łatwym zadaniem.
Farel był pewny, że w osobie Kalwina znalazł tego, z którym mógłby współpracować
w tym dziele. Zaklinał więc młodego ewangelistę w imię Boże, aby pozostał i pracował
w Genewie. Kalwin cofnął się przerażony. Nieśmiały i miłujący pokój, wzbraniał się przed
kontaktem ze śmiałymi, niezależnymi, a niekiedy nawet gwałtownymi mieszkańcami
miasta. Jego niepewne zdrowie oraz zamiłowanie do studiów kazały mu raczej szukać
spokoju. Wierząc, że jego pióro najlepiej przysłuży się sprawie reformy, pragnął znaleźć
ciche i ustronne miejsce, gdzie mógłby oddać się studiowaniu, i stamtąd, wykorzystując
sztukę drukarską, nauczać i budować zbory. Jednak pełne powagi napomnienie Farela przyszło do niego jak powołanie z nieba i nie śmiał mu odmówić. Wydawało mu się,
jak powiedział, „że Bóg wyciągnął rękę, pochwycił go i umieścił go nieodwołalnie tam,
skąd tak bardzo pragnął się oddalić”236.
W tym czasie sprawie protestantyzmu groziły wielkie niebezpieczeństwa. Papież ciskał na Genewę anatemy, a silne narody groziły jej zniszczeniem. Jakże to małe miasto mogło stawić opór potężnej hierarchii, która tak często zmuszała do poddania królów i imperatorów? Jakże mogło oprzeć się armiom największych zdobywców świata?
W całym chrześcijańskim świecie protestantyzmowi zagrażali potężni wrogowie.
Przebrzmiały pierwsze zwycięstwa reformacji; Rzym zbierał nowe siły, żywiąc nadzieję, że dokona ostatecznego dzieła zniszczenia. W tym czasie utworzono zakon jezuitów,
najbardziej okrutnych, skutecznych i pozbawionych skrupułów stronników papiestwa.
Odcięci od ziemskich zobowiązań, obojętni na głos naturalnych uczuć, nie uznawali innych zasad ani więzów oprócz tych, które łączyły ich z zakonem, i żadnego innego obowiązku prócz rozszerzania jego władzy. Ewangelia Chrystusowa uzdalniała jej zwolenników do stawiania czoła niebezpieczeństwu i cierpieniu bez względu na zimno, głód, znój
i ubóstwo, aby mogli podtrzymywać sztandar prawdy w obliczu tortur, więzienia i stosu.
Aby pokonać takie trudności, jezuityzm inspirował swych naśladowców przy pomocy fanatyzmu, który uzdalniał ich do przetrwania podobnych zagrożeń oraz do sprzeciwiania
się mocy prawdy przy użyciu całego arsenału zwiedzenia. Nie było dla nich tak wielkiej
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zbrodni, której nie mogliby popełnić; podstępu zbyt nikczemnego, aby nie mogli go zastosować; zbyt wyszukanych pozorów, przy pomocy których mogliby się zamaskować.
Zobowiązani ślubem do wiecznego ubóstwa i pokory z rozmysłem obrali za swój cel zabezpieczenie bogactwa i wpływu, poświęcenie się obaleniu protestantyzmu i odrodzeniu
się papieskiej supremacji.
Gdy pojawiali się jako
zakonnicy, przybierali
szatę świętości, odwiedzając więzienia i szpitale, służąc chorym i ubogim, wyznając, że odrzucili świat, i nosząc święte
imię Jezusa, który chodził, czyniąc dobro. Jednak pod tą nienaganną
powierzchownością często kryły się najbardziej
zbrodnicze i nieludzkie zamiary. Podstawowa zasada tego zakonu
głosiła, iż cel uświęca
Ignacy Loyola (1491-1556) założył Towarzystwo Jezusowe (znane jako zakon jezuitów), w roku 1540 za- środki. Przy takim kotwierdzone przez papieża Pawła III. Celem zakonu jest wspieranie Kościoła, a zwłaszcza papieża, w reali- deksie kłamstwo, krazacji trudnych zadań oraz w walce z reformacją protestancką.
dzież, krzywoprzysięstwo i morderstwo były
nie tylko wybaczalne, ale
wręcz zalecane, jeśli służyły interesom Kościoła.
Ukrywając swoje prawdziwe zamiary, jezuici
obejmowali urzędy państwowe, wspinając się
na stanowiska doradców
królów i kształtując politykę narodów. Stawali się
sługami, aby działać jako
szpiedzy na rzecz swoich
mocodawców. Zakładali
kolegia dla synów ksiąPosąg w kościele Jezuitów w Rzymie przedstawiający władzę Kościoła katolickiego nad królami i zniszżąt i arystokratów oraz
czenie protestanckiej herezji.
szkoły dla prostego ludu;
nakłaniali dzieci protestanckich rodziców do zachowywania papieskich rytuałów. Cały
zewnętrzny przepych i wystawność katolickich nabożeństw wykorzystywano, aby wprowadzić w umysłach zamieszanie oraz olśnić i zniewolić wyobraźnię, a w ten sposób synowie zdradzali wolność, o którą walczyli i dla której trudzili się ich ojcowie. Jezuici
błyskawicznie rozprzestrzenili się po całej Europie, a dokądkolwiek szli, w ślad za nimi
następowało odrodzenie się papiestwa.
Aby udzielić im większej mocy, wydana została bulla na nowo ustanawiająca inkwizycję. Bez względu na odrazę, z jaką odnoszono się do niej nawet w krajach katolickich,
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ten straszliwy trybunał został na nowo powołany do życia przez papieskich władców,
a okrucieństwa zbyt potworne, by mogły odbywać się publicznie, zaczęto powtarzać
w sekretnych lochach. W wielu krajach tysiące ludzi, którzy stanowili sam kwiat narodu, najuczciwsi i najszlachetniejsi, najbardziej wykształceni i inteligentni, pobożni
i poświęceni pastorzy, pracowici i miłujący ojczyznę obywatele, znakomici naukowcy,
utalentowani artyści, zręczni rzemieślnicy byli zabijani albo uciekali do innych krajów.
Do takich właśnie środków odwoływał się Rzym, by stłumić światło reformacji, odciągnąć ludzi od Biblii i przywrócić do życia ignorancję i zabobon średniowiecza. Jednak
dzięki błogosławieństwu Boga i pracy szlachetnych ludzi, których On powołał, by objęli
spuściznę Lutra, protestantyzm nie upadł. To nie łasce czy broni książąt zawdzięczał
swoją siłę. Jego bastionami stały się najmniejsze kraje, najbardziej niepozorne i najsłabsze narody. Genewa otoczona potężnymi wrogami knującymi, aby ją zniszczyć; Holandia z jej piaszczystymi wybrzeżami nad północnym morzem walcząca przeciw dominacji
Hiszpanii, wówczas największemu i najbogatszemu z królestw; zimna, jałowa Szwecja.
To tam reformacja odniosła zwycięstwo.
Przez blisko trzydzieści lat Kalwin pracował w Genewie, najpierw zakładając tam
kościół trzymający się biblijnej moralności, a następnie — przyczyniając się do rozwoju
reformacji w całej Europie. Jego działalność jako publicznego przywódcy nie była doskonała, a jego nauki wolne od błędu. Stał się jednak narzędziem szerzenia prawd, które były szczególnie ważne w jego czasach, obrony zasad protestantyzmu wobec powracającej fali papizmu oraz krzewienia w zreformowanych kościołach prostoty i czystości
życia w miejsce pychy i zepsucia podsycanych pod panowaniem Rzymu.
Z Genewy płynęły publikacje i rozchodzili się nauczyciele, aby rozpowszechniać doktryny reformacji. W jej stronę spoglądali prześladowani ze wszystkich krajów, szukając
wskazówki, rady i zachęty. Miasto Kalwina stało się miejscem schronienia dla reformatorów, których ścigano w całej zachodniej Europie. Uciekając przed strasznymi burzami,
jakie przetaczały się przez całe stulecie, zbiegowie docierali do bram Genewy. Głodni,
poranieni, pozbawieni domu i rodziny byli serdecznie przyjmowani i otaczani opieką;
odnajdując swój dom tutaj, swoimi zdolnościami, wiedzą i pobożnością dziękowali miastu za adopcję. Wielu, którzy szukali tu schronienia, powracało do swych krajów, aby
stawić opór tyranii Rzymu. John Knox, dzielny szkocki reformator, liczni angielscy purytanie, protestanci z Holandii i Hiszpanii i francuscy hugenoci ponieśli z Genewy pochodnię prawdy, by rozproszyć ciemności panujące w ich ojczystych krajach.
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Rozdział 13

NIDERLANDY
I SKANDYNAWIA

W

Niderlandach papieska tyrania bardzo wcześnie wywołała stanowczy
sprzeciw. Na siedem stuleci przed Lutrem dwóch tamtejszych biskupów,
którzy zostali wydelegowani do Rzymu jako posłowie, a tam poznali
prawdziwy charakter „stolicy apostolskiej”, odważnie postawiło biskupa
Rzymu w stan oskarżenia: Bóg „sprawił swej królowej i małżonce — Kościołowi wspaniałe i wieczne zabezpieczenie dla jej rodziny, dając jej wiano, które nie więdnie ani nie
niszczeje, i dał jej wieczną koronę i berło; (…) a wszystko to jak złodziej ukradłeś. Zasiadłeś w świątyni Bożej; zamiast być pasterzem dla owiec, stałeś się dla nich jak wilk;
(…) chciałeś, abyśmy uważali cię za najwyższego biskupa, ale zachowujesz się raczej jak
tyran. (…) Miałeś być sługą sług, jak zresztą sam siebie nazywasz, podczas gdy zabiegasz o to, by być panem panów. (…) Zohydziłeś Boże przykazania. (…) Duch Święty jest
budowniczym wszystkich Kościołów aż po krańce ziemi. (…) Jesteśmy mieszkańcami
miasta naszego Boga, które sięga do najdalszych niebios; jest ono większe niż miasto
nazwane przez świętych proroków Babilonem, które udaje, że jest boskie, sięga po niebo
i chełpi się, że jego mądrość jest nieśmiertelna; a na koniec twierdzi, choć bez żadnego
dowodu, że nigdy nie zbłądziło ani nie jest w stanie tego zrobić”237.
Ze stulecia na stulecie pojawiały się coraz to nowe osoby powtarzające ten protest. Ci
pierwsi nauczyciele, wędrujący przez różne kraje i znani pod różnymi nazwami, posiadali charakter misjonarzy waldensów, a rozsiewając znajomość ewangelii, dotarli również
do Holandii. Ich nauki błyskawicznie się rozprzestrzeniły. Biblię waldensów przetłumaczyli wierszem na język niderlandzki. Oznajmili, że „ma dużą zaletę: nie ma w niej
żartów, bajek, głupot ani łgarstw, a tylko słowa prawdy; rzeczywiście tu i ówdzie trafia
się na twardszą skórkę, ale z łatwością można odnaleźć w niej jej miękkość i słodycz,
które są dobre i święte”238. Tak pisali przyjaciele dawnej wiary w dwunastym stuleciu.
Natychmiast rozpoczęły się prześladowania ze strony Rzymu; jednak pomimo stosów i tortur wierzący powielali Biblię, wytrwale utrzymując, że stanowi ona jedyny nieomylny autorytet w sprawach religii i że „nikogo nie powinno się przymuszać do wiary;
może on jedynie zostać zdobyty poprzez kazanie”239.
Nauki Lutra trafiły w Niderlandach na podatny grunt i pojawili się tacy, którzy z zapałem i wiarą głosili ewangelię. Z jednej z holenderskich prowincji pochodził Menno Simons. Wychowany w duchu katolickim i przeznaczony do stanu kapłańskiego w ogóle
nie znał Biblii i nie czytał jej z obawy, że popadnie w herezję. Kiedy ogarnęły go wątpliwości związane z doktryną o przeistoczeniu, uznał, że jest kuszony przez szatana
i pragnął się od nich uwolnić przez modlitwę i spowiedź, lecz na próżno. Zamierzał uci237
238
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Gerard Brandt, History of the Reformation in and About the Low Countries, księga 1, s. 6.
Tamże, s. 14.
W.C. Martyn, dz. cyt., tom 2, s. 87.
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szyć oskarżycielski głos sumienia, oddając się rozpuście, ale i to nie przyniosło rezultatu. Po pewnym czasie zaczął studiować Nowy Testament, a to — wraz ze studium pism
Lutra — sprawiło, że przyjął zreformowaną wiarę. Niedługo potem był świadkiem, jak
w sąsiedniej wiosce stracono przez ścięcie człowieka za to, że powtórnie się ochrzcił.
Popchnęło go to do prześledzenia w Biblii kwestii chrztu niemowląt. Nie znalazł tam
na to ani jednego dowodu, natomiast dostrzegł, że jako warunek otrzymania chrztu
przedstawiane są pokuta i wiara.
Menno odszedł od Kościoła rzymskiego i poświęcił swoje życie, aby nauczać prawd,
jakie zostały mu objawione. Zarówno w Niemczech, jak i w Niderlandach pojawił się pewien rodzaj fanatyków popierających absurdalne i wywrotowe doktryny, które burzyły
porządek i odrzucały dobre obyczaje, prowadząc do przemocy i niepokojów. Menno widział
straszne rezultaty, do których nieuchronnie
doprowadziłyby te ruchy, i uparcie sprzeciwiał
się błędnym naukom i opętańczym planom
fanatyków. Wielu było takich, którzy zostali
przez nich zwiedzeni, ale wyrzekli się zgubnych doktryn; wielu też było naśladowców
pierwszego chrześcijaństwa, co stanowiło owoc
nauk waldensów. Wśród tych ludzi Menno pracował z wielkim zapałem i z dobrym skutkiem.
Przez dwadzieścia pięć lat wędrował wraz
ze swą żoną i dziećmi, znosząc wielkie trudności i niedostatki, a często narażając życie.
Przemierzył Niderlandy i północne Niemcy,
działając głównie wśród najuboższych klas
społeczeństwa, a mimo to wywierając szeroki Menno Simons opuścił Kościół katolicki i poświęcił swoje życie nauczaniu prawd, które poznał. Nigdzie nauki reformacyjne nie spotkały się
wpływ. Z natury elokwentny, choć wykształz tak szerokim przyjęciem jak w Niderlandach.
cony tylko w niewielkim stopniu, był człowiekiem o nieposzlakowanej uczciwości, posiadającym pokornego ducha i wykazującym się
dobrymi manierami; cechowała go także szczera i żarliwa pobożność, a ponieważ w swoim własnym życiu przejawiał zasady, których nauczał, wzbudzał zaufanie innych. Jego
naśladowcy byli rozproszeni i prześladowani. Cierpieli, ponieważ mylono ich z fanatycznymi munsterytami240. Jednak dzięki jego pracy nawróciło się wielu ludzi.
Nigdzie nauki reformacji nie zostały przyjęte tak powszechnie jak w Niderlandach
W niewielu też krajach jej zwolenników spotkały tak straszliwe prześladowania. W Niemczech Karol V zakazał reformacji i chętnie posłałby na stos wszystkich jej zwolenników,
jednak książęta stanęli na przeszkodzie jego tyranii. W Niderlandach jego wpływ był
większy i edykty dotyczące prześladowań pojawiały się szybko jeden po drugim. Czytanie Biblii, słuchanie czy głoszenie jej, a nawet rozmowa na jej temat narażały na karę
śmierci na stosie. Modlitwa do Boga w ukryciu, odmowa pokłonienia się przed obrazem,
śpiewanie psalmu — wszystko to również karano śmiercią. Skazywano nawet tych, któ240

Grupa ta, podobnie jak mennonici, odrzucała chrzest niemowląt, ale różniła się od tych ostatnich w innych fundamentalnych zasadach. Pod przewodnictwem Jana z Lejdy, „drugiego króla Dawida”, który miał rządzić, dopóki Salomon
(Chrystus) nie weźmie w posiadanie królestwa, osiedlili się w mieście Münster w północno-zachodnich Niemczech. Nie
tylko odrzucali zasadę niestawiania oporu, ale także gotowi byli niszczyć bezbożnych mieczem. Opowiadali się za poligamią i przypisywali boską władzę swoim fałszywym prorokom. 25 czerwca 1535 r., po ponadrocznym oblężeniu,
Münster został zdobyty, a Jan z Lejdy i inni przywódcy ruchu zostali straceni (za: mennosimons.net) [przyp. tłum.].
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rzy wypierali się swoich błędów — mężczyzn na ścięcie mieczem, kobiety na spalenie
żywcem. Tysiące straciły życie za panowania Karola V i Filipa II.
Pewnego razu przyprowadzono przed inkwizytorów całą rodzinę oskarżoną o opuszczanie mszy i prowadzenie nabożeństw w domu. Na przesłuchaniu dotyczącym ich sekretnych praktyk najmłodszy syn powiedział: „Klękamy na kolana i modlimy się, żeby
Bóg oświecił nasze umysły i wybaczył nasze grzechy; modlimy się o naszego króla, żeby
jego królowanie było pomyślne, a jego życie szczęśliwe; modlimy się za naszych rajców,
żeby Bóg ich chronił”241. Niektórzy z sędziów byli do głębi poruszeni, a mimo to
Nigdzie nauki reformacji nie
zostały przyjęte tak powszechnie jak ojciec i jeden z jego synów zostali skazani na śmierć w płomieniach.
w Niderlandach. W niewielu też
Wściekłość prześladowców była równa
krajach jej zwolenników spotkały
wierze męczenników. Nie tylko mężczyźtak straszliwe prześladowania.
ni, ale także delikatne kobiety i młode
dziewczęta wykazywały się niezachwianą odwagą. „Żony stawały przy stosach mężów, a kiedy oni cierpieli w płomieniach, one
szeptały słowa pocieszenia albo śpiewały psalmy, aby dodać im otuchy”. „Młode panny
kładły się w dołach, w których miano zakopać je żywcem, jakby udawały się do swojej
alkowy na nocny spoczynek; albo szły na szafot czy w ogień odziane w swe najlepsze
stroje, jakby szły na własne wesele”242.
Podobnie jak wówczas gdy pogaństwo chciało zniszczyć ewangelię, krew chrześcijan stała się ziarnem243. Prześladowanie przysłużyło się zwiększeniu liczby świadków
prawdy. Rok za rokiem monarcha, pobudzony do szaleństwa nieprzezwyciężoną determinacją ludzi, rozwijał swe okrutne dzieło, lecz na próżno. W końcu rewolucja pod wodzą szlachetnego Wilhelma Orańskiego przyniosła Holandii swobodę w służeniu Bogu.
W górach Piemontu, na równinach Francji i na holenderskich wybrzeżach droga ewangelii była naznaczona krwią jej uczniów. Znalazła jednak otwarte drzwi w krajach Północy. Studenci z Wittenbergi, wracając do swoich domów, zanieśli zreformowaną wiarę
do Skandynawii. Wydane drukiem dzieła Lutra także niosły światło. Prosty, twardy lud
Północy odwrócił się od zepsucia, wystawności i zabobonów Rzymu, aby przyjąć czystość, prostotę i życiodajne prawdy Biblii.
[Hans] Tausen, duński reformator, był synem wieśniaka. Jako chłopiec wcześnie wykazywał oznaki żywego intelektu; pragnął edukacji, jednak nie była ona dla niego dostępna z powodu stanu majątkowego jego rodziców, dlatego wstąpił do klasztoru. Tam
jego czyste życie, pracowitość i wierność zdobyły mu przychylność przełożonego. Egzaminy wykazały, że posiada talent, który obiecywał, iż w przyszłości dobrze przysłuży się
Kościołowi. Postanowiono, że będzie mógł pobierać nauki na jednym z uniwersytetów
w Niemczech lub w Niderlandach. Młodemu studentowi dano możliwość wyboru uczelni
z jednym tylko zastrzeżeniem, że nie wolno mu jechać do Wittenbergi. Bracia orzekli,
że uczony Kościoła nie może zostać narażony na zatrucie się herezją.
Tausen pojechał do Kolonii, która wówczas — podobnie jak dziś — stanowiła jedną
z twierdz katolicyzmu. Tutaj wkrótce rozczarował się mistycyzmem scholastyków. Mniej
więcej w tym samym czasie zapoznał się z pismami Lutra. Czytał je ze zdumieniem
i przyjemnością i gorąco zapragnął zasięgnąć osobistych porad u reformatora. Jednak
aby to uczynić, musiał zaryzykować, że obrazi przełożonego swojego zakonu i utraci
jego wsparcie. Wkrótce podjął decyzję i niebawem był już studentem w Wittenberdze.
241
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Wracając do Danii, znów skierował kroki do swego klasztoru. Tutaj nikt nie podejrzewał go o luteranizm; nie wyjawiał swojej tajemnicy, ale postanowił, aby bez wzbudzania podejrzeń swych towarzyszy prowadzić ich ku czystszej wierze i świętszemu życiu.
Otwierał Biblię i wyjaśniał jej prawdziwe znaczenie, a w końcu opowiadał im o Chrystusie jako sprawiedliwości grzesznika i jedynej nadziei na zbawienie. Przeor wpadł
w wielki gniew, ponieważ żył nadzieją, że Tausen stanie się mężnym obrońcą Rzymu.
Natychmiast przeniósł go do innego zgromadzenia i umieścił w celi pod ścisłym nadzorem.
Ku przerażeniu jego nowych strażników
wkrótce kilku mnichów opowiedziało się
po stronie protestantyzmu. Przez kraty swojej celi Tausen przekazał towarzyszom wieść
o prawdzie. Gdyby duńscy ojcowie zakonni dokładnie znali sposób postępowania Kościoła
z herezją, nie usłyszano by już nigdy więcej
głosu Tausena, ale zamiast pogrzebać go w jakimś podziemnym lochu, wygnali go z klasztoru. Teraz byli bezsilni. Edykt królewski, który
właśnie się ukazał, gwarantował ochronę nauczycielom nowej doktryny. Tausen zaczął głosić publicznie. Kościoły stały przed nim otworem, a tłumy ludzi przychodziły go słuchać.
Inni także głosili Słowo Boże. Szeroko rozpowszechniano Nowy Testament przetłumaczony
na język duński. Wysiłki zwolenników papiestwa, aby zniweczyć to dzieło, owocowały jego
rozkwitem i niebawem Dania ogłosiła przyjęcie
zreformowanej wiary.
Fryderyk I, król Danii, chronił Hansa Tausena i innych reformatorów.
Również młodzi ludzie ze Szwecji, którzy
Wysiłki zwolenników papiestwa, by obalić dzieło reformacji, ostazaczerpnęli z wittenberskiej studni, zanieśli tecznie doprowadziły do jego rozszerzenia, tak iż wkrótce Dania
swoim rodakom wodę życia. Dwaj przywódcy ogłosiła przyjęcie zreformowanej wiary.
szwedzkiej reformacji — Olaf i Laurentius Petri, synowie kowala z Örebro, studiowali u Lutra i Melanchtona, a prawdy, których się
nauczyli, pilnie przekazywali innym. Olaf podobnie jak Luter porywał ludzi swą żarliwością i elokwencją, natomiast Laurentius, rozważny i cichy erudyta, przypominał
Melanchtona. Obu cechowała głęboka pobożność, rozległa znajomość teologii oraz niezachwiana odwaga w szerzeniu prawdy. Papiescy przeciwnicy nie próżnowali. Katoliccy duchowni podburzali ciemny i zabobonny lud. Olaf Petri często był napadany przez
tłum i kilkakrotnie ledwo uszedł z życiem. Jednak król sprzyjał reformatorom i otaczał
ich ochroną.
Pod rządami Kościoła rzymskiego ludzie żyli uciemiężeni i pogrążeni w nędzy. Pozbawiono ich Pisma Świętego; mając dostęp jedynie do religii symboli i ceremonii, które nie niosły światła dla umysłu, powracali do zabobonnych wierzeń i bałwochwalczych
praktyk swych pogańskich przodków. Naród podzielił się na walczące ze sobą frakcje,
których bezustanny spór wzmagał tylko powszechną niedolę. Król zdecydował się na reformę państwa i Kościoła i z zadowoleniem przyjmował owych zdolnych pomocników
w walce przeciw Rzymowi.
W obecności monarchy i czołowych osobistości Szwecji Olaf Petri bronił nauk zreformowanej wiary wobec orędowników papiestwa. Oznajmił, że nauki ojców Kościoła
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powinno się przyjmować jedynie wówczas, gdy pozostają w zgodzie z Pismem Świętym;
że podstawowe zasady wiary przedstawione są w Biblii w jasny i przystępny sposób,
aby wszyscy mogli je zrozumieć. Chrystus powiedział: „Nauka moja nie jest moją, lecz
tego, który mnie posłał” (J 7,16); a Paweł stwierdził, że gdyby głosił jakąkolwiek inną
ewangelię, powinien zostać przeklęty (Ga 1,8). „A zatem” — powiedział reformator —
„czy inni powinni tworzyć doktryny dla własnej przyjemności i narzucać je jako rzeczy
niezbędne do zbawienia?”244. Wykazał, że dekrety Kościoła nie mają żadnej mocy, jeśli
pozostają w sprzeczności z przykazaniami Bożymi. Stwierdził także, że wielka zasada
protestantyzmu: „Biblia i tylko Biblia” stanowi prawidło wiary i postępowania.
Spór ten, chociaż toczący się na stosunkowo mało znanej scenie, pokazuje nam, „jakiego rodzaju ludzie stawali w szeregach armii reformatorów. Nie byli niepiśmiennymi
sekciarzami i trzymali się z dala od hałaśliwej polemiki. Byli ludźmi, którzy studiowali
Słowo Boże i dobrze wiedzieli, jak władać bronią, której dostarczała im Biblia. Pod względem erudycji daleko wyprzedzali swoją epokę. Kiedy skupimy uwagę na tak znakomitych centrach jak Wittenberga i Zurych i tak słynnych nazwiskach jak Luter, Melanchton czy Zwingli i Oekolampadius, możemy powiedzieć, że byli to przywódcy ruchu,
zatem w sposób oczywisty oczekujemy, że zostali obdarzeni ogromną siłą i wyjątkowymi
darami; natomiast inaczej było z tymi, którzy przyszli po nich. Przyjrzyjmy się zatem
mało znanym wydarzeniom w Szwecji oraz skromnym postaciom Olafa i Laurentiusa
Petri — co widzimy, począwszy od nauczycieli aż do uczniów? Scholastyków i teologów,
ludzi, którzy gruntownie opanowali całą koncepcję ewangelicznej prawdy i łatwo osiągnęli zwycięstwo nad akademickimi sofistami i dygnitarzami Rzymu”245.
W wyniku dysputy król Szwecji przeszedł na protestantyzm, a niedługo potem opowiedziało się za nim zgromadzenie narodowe. Olaf Petri przetłumaczył Nowy Testament na język szwedzki, a zgodnie z pragnieniem króla obaj bracia podjęli się przetłumaczenia całej Biblii. W ten sposób po raz pierwszy naród szwedzki otrzymał Słowo
Boże we własnym języku. Sejm zarządził, że w całym kraju kaznodzieje będą je wyjaśniali, a dzieci w szkołach będą uczyły się czytania Biblii.
Błogosławione światło ewangelii stopniowo i konsekwentnie rozpraszało mrok ignorancji i przesądów. Naród uwolniony z niewoli Rzymu osiągnął siłę i wielkość, jakiej nie
miał nigdy dotąd. Szwecja stała się jednym z bastionów protestantyzmu. Sto lat później,
w czasie wielkiego zagrożenia, ów mały i dotychczas słaby naród jako jedyny w całej
Europie miał odwagę udzielić Niemcom pomocy w straszliwej wojnie trzydziestoletniej.
Wydawało się, że cała północna Europa znów dostanie się pod rzymski despotyzm. To
wojska szwedzkie przyczyniły się do tego, że Niemcy byli w stanie odeprzeć falę zwycięstw papiestwa, że wywalczono tolerancję dla protestantów — zarówno luteran, jak
i kalwinistów — a w krajach, które przyjęły reformację, przywrócono wolność sumienia.
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Rozdział 14

PÓŹNIEJSI
REFORMATORZY
ANGIELSCY

K

iedy Luter otwierał Biblię, zamkniętą dotychczas dla narodu niemieckiego,
Duch Boży nakłonił Tyndale’a, aby uczynił to samo dla Anglii. Biblia Wiklifa
została przetłumaczona z tekstu łacińskiego, który zawierał wiele błędów. Nigdy nie została wydana drukiem, a cena kopii w manuskrypcie była tak wysoka, że mogło sobie na nią pozwolić zaledwie niewielu bogatych i szlachetnie urodzonych;
oprócz tego była zakazana przez Kościół
i dotarła do stosunkowo niewielu ludzi.
W 1516 roku, na rok przed ukazaniem
się tez Lutra, Erazm z Rotterdamu opublikował grecką i łacińską wersję Nowego Testamentu. Teraz po raz pierwszy
Słowo Boże zostało wydrukowane w językach oryginalnych. Poprawiono wiele
błędów poprzedniej łacińskiej wersji, oddając znaczenie tekstu w sposób bardziej
przejrzysty. Dało to ludziom wykształconym lepszą znajomość prawdy, a dziełu
reformy nowy impuls do rozwoju. Jednak
zwykli ludzie byli nadal w dużym stopniu
pozbawieni dostępu do Słowa Bożego. Dając swoim rodakom Biblię, Tyndale miał
dokończyć dzieło Wiklifa.
Jako pilny student i żarliwy poszukiwacz prawdy poznał ewangelię z greckiego Nowego Testamentu Erazma. Odważnie mówił o swoich przekonaniach, W 1516 roku Erazm z Rotterdamu, ówczesny wybitny uczony, odwiedzał najwymagając, aby wszystkie doktryny były lepsze biblioteki w całej Europie w poszukiwaniu manuskryptów Nowego Tepoddawane próbie zgodności z Pismem stamentu. Odrzucając wszystkie skażone rękopisy, wybrał jedynie te, które były
zgodne z greckim tekstem wydanym przez Lucjana. Greckie wydanie Nowego
Świętym. Zwolennikom papiestwa gło- Testamentu opracowane w ten sposób przez Erazma było następnie używane
szącym, że to Kościół dał Biblię, więc tyl- przez reformatorów protestanckich.
ko on ma prawo ją wyjaśniać, Tyndale
powiedział: „Czy wiecie, kto uczył orły szukać zdobyczy? Cóż, ten sam Bóg uczy swoje
zgłodniałe dzieci szukać swego Ojca w Jego Słowie. Nie dość, że to nie wy daliście nam
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Pismo, to jeszcze ukryliście je przed nami; to wy palicie tych, którzy je wykładają, a gdybyście mogli, spalilibyście również samo Pismo”246 .
Kazania Tyndale’a wzbudzały wielkie zainteresowanie; wielu przyjmowało prawdę.
Jednak duchowni byli czujni i gdy tylko opuszczał pole, na którym pracował, usiłowali zniszczyć jego pracę przez groźby i fałszywe przedstawianie faktów. Zbyt często im
się to udawało. „Co zrobić?” — wykrzyknął. — „Kiedy sieję na jednym miejscu, wróg
dewastuje pole, z którego właśnie zszedłem. Nie mogę być równocześnie wszędzie. O,
gdyby chrześcijanie posiadali Pismo Święte w swym własnym języku, byliby w stanie
sami uporać się z tymi sofistami. Nie jest
możliwe, aby bez Biblii laikat wytrwał
w prawdzie”247.
W jego umyśle pojawił się nowy cel.
„Psalmy w świątyni Jahwe” — powiedział — „śpiewano w języku Izraela; czy
ewangelia wśród nas nie mogłaby przemówić po angielsku? (…) Czy Kościół miałby
mieć mniej światła w południe niż miał go
o świcie? (…) Chrześcijanie muszą czytać
Nowy Testament w swoim ojczystym języku”. Poglądy i nauki doktorów i nauczycieli Kościoła nie były ze sobą zgodne. Ludzie mogli poznać prawdę jedynie dzięki
Biblii. „Jeden słucha tego doktora, inny
drugiego. (…) Teraz każdy z tych autorów
przeczy innemu. Jak zatem mamy rozróżnić, który z nich mówi prawdę, a który się
myli? (…) Jak? (…) Jedynie dzięki Słowu
248
W 1525 roku William Tyndale podjął dzieło rozpoczęte przez Jana Wiklifa, tłu- Bożemu” .
Niedługo później pewien katolicki uczomacząc wydany przez Erazma z Rotterdamu grecki Nowy Testament na język
angielski. Swoją wiarę przypieczętował męczeńską śmiercią.
ny wykrzyknął w trakcie dyskusji z nim:
„Lepiej byłoby nam bez prawa Bożego niż
bez praw papieskich”. Tyndale odparł: „Nie mam nic wspólnego z papieżem i wszystkimi jego prawami; jeśli tylko Bóg zachowa mnie przy życiu, wkrótce sprawię, że chłopiec,
który idzie za pługiem, będzie lepiej znał Pismo Święte niż ty”249.
Postanowił przekazać ludziom Nowy Testament w ich własnym języku, tak jak to sobie zaplanował, a teraz tylko utwierdził się w tym przekonaniu i natychmiast zabrał się
do pracy. Wygnany z domu przez prześladowania przeniósł się do Londynu i tam przez
jakiś czas mógł działać bez przeszkód. Jednak ataki zwolenników papiestwa zmusiły go
do ucieczki. Wydawało się, że nigdzie w Anglii nie ma dla niego miejsca, postanowił więc
szukać schronienia w Niemczech. Tam zaczął druk angielskiego Nowego Testamentu.
Praca zatrzymywała się dwukrotnie; gdy jednak zabraniano mu drukować w jednym
mieście, przenosił się do innego. Na koniec skierował się do Wormacji, gdzie kilka lat
wcześniej Luter obronił ewangelię przed sejmem. W tym starym mieście żyło wielu przyjaciół reformacji i Tyndale kontynuował swoje dzieło bez przeszkód. Wkrótce ukończono
druk tysiąca kopii Nowego Testamentu i kolejne wydanie jeszcze w tym samym roku.
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J.H. Merle d’Aubigne, History of the Reformation of the Sixteenth Century, księga 18, rozdział 4.
Tamże.
Tamże.
Christopher Anderson, Annals of the English Bible, s. 19.

154

Pracował dalej z wielką żarliwością i wytrwałością. Chociaż angielskie władze bardzo
czujnie strzegły portów morskich, Słowo Boże potajemnie docierało do Londynu, a stamtąd rozchodziło się po całym kraju. Zwolennicy papiestwa usiłowali powstrzymać prawdę, lecz na próżno. Biskup Durham kupił od księgarza, który był przyjacielem Tyndale’a,
cały zapas Biblii tylko po to, aby je zniszczyć, sądząc, że w ten sposób zaszkodzi dziełu.
Stało się jednak inaczej, ponieważ za pieniądze, którymi zapłacił za Biblie, zakupiono
materiał na nową i lepszą edycję, której bez tego nie udałoby się wydać. Kiedy potem
uwięziono Tyndale’a, proponowano mu wolność w zamian za wyjawienie nazwisk tych,
którzy pomagali mu finansowo w drukowaniu Biblii. Odpowiedział, że biskup Durham
wydał więcej niż ktokolwiek inny; zapłaTyndale został zdradzony i wydany
cił poważną sumę za zalegający nakład,
w ręce swoich wrogów; przez wiele
czym przyczynił się do tego, że można
było śmiało zająć się dalszą pracą.
miesięcy cierpiał w więzieniu.
Tyndale został zdradzony i wydany
Ostatecznie złożył świadectwo
w ręce swoich wrogów; przez wiele mieswojej wiary, ginąc śmiercią
sięcy cierpiał w więzieniu. Ostatecznie
męczennika; jednak broń, którą
złożył świadectwo swojej wiary, ginąc
przygotował, wyposażyła innych
śmiercią męczennika; jednak broń, którą przygotował, wyposażyła innych żołżołnierzy do walki przez następne
nierzy do walki przez następne stulecia
stulecia aż do naszych czasów.
aż do naszych czasów.
Hugh Latimer głosił z ambony, że Biblię powinno czytać się w języku, jakim posługuje
się lud. Autorem Pisma Świętego — powiedział — „jest sam Bóg”, dlatego posiada ono
znamiona mocy i wiecznej natury swojego Autora. „Nie ma króla, imperatora, urzędnika czy władcy, (…) który nie byłby zobowiązany do posłuszeństwa (…) wobec Jego
świętego Słowa”. „Nie używajmy żadnych okrężnych dróg, ale niech prowadzi nas Słowo
Boże: nie idźmy śladami naszych przodków, ale zróbmy to, co oni powinni byli zrobić”250.
Do dzieła obrony prawdy przystąpili Barnes i Frith, wierni przyjaciele Tyndale’a.
W ich ślady poszli Ridleys i Cranmer. Ci przywódcy angielskiej reformacji byli ludźmi
wykształconymi, a większość z nich była w społeczności Kościoła rzymskiego niezwykle ceniona z powodu swej gorliwości i pobożności. Ich sprzeciw wobec papiestwa wynikał stąd, że poznali błędy „stolicy apostolskiej”. Ich wiedza na temat tajemnic Babilonu
przydawała siły ich świadectwu przeciwko niemu.
„Postawię teraz dziwne pytanie” — powiedział Latimer. — „Kto jest najbardziej pracowitym biskupem i prałatem w całej Anglii? (…) Widzę, że nadstawiliście uszu i nasłuchujecie, że wymienię jego imię. (…) Zatem powiem wam: to diabeł. (…) On nigdy
nie porzuca swojej diecezji; zwróćcie się do niego, kiedy tylko chcecie, a zawsze będzie
u siebie; (…) stale jest zajęty pracą. (…) Gwarantuję wam, że nigdy nie zastaniecie go
próżnującego. (…) Tam, gdzie on rezyduje, (…) trzymają się z dala od ksiąg, a stawiają świece; odsuwają Biblie, a biorą do ręki różaniec; gaszą światło ewangelii, a zapalają
światło świec, o tak! i to w południe; (…) niżej krzyż Chrystusa, wyżej mieszki na datki za dusze czyśćcowe; (…) precz z przyodziewaniem nagich, biednych i niedołężnych,
dalejże stroić obrazy i radować się, ubierając drewniane kłody i kamienie; podkreślać
ludzkie tradycje i prawa, a pomijać tradycje Boże i Jego najświętsze Słowo. (…) Oby nasi
prałaci byli równie pilni, siejąc ziarno dobrej nauki, jak szatan sieje kąkol i życicę!”251.
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Owi reformatorzy dochowywali wierności ważnej zasadzie — tej samej, którą stosowali waldensi, Wiklif, Jan Hus, Luter, Zwingli i ci, którzy się do nich przyłączyli —
że nieomylny autorytet Pisma Świętego jest podstawą wiary i życia. Odmówili prawa
do kontrolowania sumienia w kwestiach religii papieżowi, soborom, ojcom Kościoła
i królom. Biblia była dla nich autorytetem i za pomocą jej nauk testowali wszystkie
nauki i twierdzenia. Wiara w Boga i Jego Słowo podtrzymywała tych świętych mężów,
gdy oddawali swe życie na stosie. „Pociesz
Owi reformatorzy dochowywali
się” — zawołał Latimer do swego towarzywierności ważnej zasadzie — tej sza, którego głos, podobnie jak jego własny,
samej, którą stosowali waldensi, miał wkrótce zostać zdławiony przez płomienie. — „Dziś, dzięki Bożej łasce, zapaliWiklif, Jan Hus, Luter,
my w Anglii światło, które, jak ufam, nigdy
Zwingli i ci, którzy się do nich
nie zgaśnie”252.
przyłączyli — że nieomylny
Ziaren prawdy posianych w Szkocji przez
Kolumbana 253 i jego współpracowników niautorytet Pisma Świętego jest
gdy nie wykorzeniono do końca. Podczas gdy
podstawą wiary i życia.
Kościoły Anglii od wielu stuleci były poddane
Rzymowi, Kościoły Szkocji nadal cieszyły się wolnością. Jednak w dwunastym wieku
papiestwo i tutaj zapuściło korzenie i rządziło jak nigdzie indziej. Nigdzie ciemność nie
była tak gęsta. Niemniej jednak przebiły się przez nią promienie światła, niosąc obietnicę
poranka. Z Biblią i naukami Wiklifa dotarli tam z Anglii lollardowie i uczynili wiele, aby
znajomość ewangelii przetrwała; w każdym stuleciu istnieli jej świadkowie i męczennicy.
Z nastaniem Wielkiej Reformacji pojawiły się pisma Lutra, a następnie Nowy Testament Tyndale’a. Owi posłańcy, niepostrzeżenie dla duchowieństwa, cicho przemierzali góry i doliny, rozpalając na nowo pochodnię prawdy, która w Szkocji nieomal zgasła,
i naprawiając to, co zniszczył Rzym przez cztery stulecia ucisku.
Nowym bodźcem dla tego ruchu była krew męczenników. Papiescy przywódcy, którzy
nagle ocknęli się, zdając sobie sprawę z tego, że ich sprawa jest zagrożona, zaprowadzili na stos niektórych z najszlachetniejszych i najbardziej szanowanych synów Szkocji.
W rzeczywistości jedynie wznieśli ambonę, z której w całym kraju słychać było słowa
umierających świadków, budzące w sercach ludzi niegasnącą potrzebę zrzucenia kajdan Rzymu.
Hamilton i Wishart, szlachetni z urodzenia i o szlachetnym charakterze, zdobyli wielu pokornych uczniów i oddali życie na stosie. Jednak spod płonącego stosu Wisharta
przyszedł ten, którego głosu nie miały uciszyć płomienie; ten, który z Bożą pomocą miał
w Szkocji zagrać papiestwu pogrzebową pieśń.
John Knox odwrócił się od tradycji i mistycyzmu Kościoła, aby karmić się prawdami
Słowa Bożego; nauki Wisharta umocniły w nim gotowość zerwania związku z Rzymem
i przyłączenia się do prześladowanych reformatorów.
Nakłaniany przez przyjaciół do przyjęcia posady kaznodziei, z drżeniem bronił się
przed przyjęciem na siebie tej odpowiedzialności i zgodził się dopiero po wielu dniach
odosobnienia i bolesnego konfliktu wewnętrznego. Kiedy jednak objął już ten urząd,
poszedł naprzód z nieugiętą odwagą i nieposkromioną śmiałością, która cechowała go
przez całe życie. Ten poświęcony reformator nie obawiał się ludzi. Płonące wokół niego
stosy męczeństwa przysłużyły się jedynie do tego, że rósł jego zapał. Choć topór tyrana
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Works of Hugh Latimer, tom 1, s. 13.
Znany jako Kolumba(n) opat z Hy, Kolumba(n) z Iony, Kolumban Starszy (521-597) — irlandzki opat i misjonarz. W 563
roku przybył wraz z dwunastoma towarzyszami na wyspę Iona i założył tu pierwszy kościół chrześcijański w Szkocji
(opactwo Iona). Zob. rozdział 4 [przyp. red.].
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Nonkonformistyczny kościół walijski, zwany także baptystycznym ze względu na praktykowanie chrztu przez zanurzenie. Walijscy baptyści byli nazywani
nonkonformistami, ponieważ nie byli związani ani z Kościołem anglikańskim, ani z papiestwem. Ich pochodzenie sięga pierwotnego Kościoła brytyjskiego i europejskiego. Wielu z nich porzuciło święcenie soboty w ciągu wieków prześladowań. Położyli oni mocne fundamenty pod baptystyczne wspólnoty
w Ameryce. Ci, którzy święcili sobotę, byli znani jako baptyści dnia siódmego.

ciągle wisiał nad jego głową, on nie zmieniał swojego stanowiska, wymierzając potężne
ciosy mające zniszczyć bałwochwalstwo.
Kiedy John Knox stanął twarzą w twarz z królową Szkocji, przed którą gasła żarliwość wielu protestanckich przywódców, złożył niezłomne świadectwo prawdzie. Nie
dał się zdobyć pochlebstwami. Nie drżał wobec gróźb. Królowa oskarżyła go o herezję.
Orzekła, że namawia ludzi do przyjmowania zakazanej przez państwo religii i w ten
sposób łamie przykazanie nakazujące poddanym posłuszeństwo wobec książąt. Knox
odparł stanowczo:
„Ponieważ właściwa religia nie czerpie siły ani wpływu od ziemskich książąt, ale
jedynie od wiecznego Boga, zatem poddani nie są zobowiązani ograniczać swojej religii zgodnie z pragnieniami książąt. Często bowiem dzieje się tak, że książęta najmniej
ze wszystkich wiedzą, czym jest prawdziwa Boża religia. (…) Gdyby potomkowie Abrahama przyjęli religię faraona, którego poddanymi byli przez długi czas, to odpowiedz
mi, o, pani, jaką religię mielibyśmy teraz na świecie? Albo gdyby wszyscy w czasach apostołów wyznawali religię rzymskich imperatorów, jaka religia panowałaby powszechnie? (…) Zatem, o, pani, możesz zauważyć, że poddani nie są związani religią swoich
książąt, aczkolwiek winni dochować im posłuszeństwa”.
Maria odpowiedziała: „Interpretujesz Pismo Święte w taki sposób, a oni [nauczyciele
rzymskokatoliccy] w inny; komu mam wierzyć i kto będzie sędzią?”.
„Powinnaś wierzyć Bogu, który jasno przemawia w swoim Słowie” — odparł reformator — „i tak długo, jak ono cię poucza, nie powinnaś wierzyć ani mnie, ani im. Słowo Boże objaśnia się samo; i kiedy w jednym miejscu pojawia się jakaś niejasność, Duch
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Święty, który nigdy nie zaprzecza samemu sobie, objaśnia tę samą rzecz w innych miejscach w bardziej zrozumiały sposób, tak że nie pozostawia żadnej wątpliwości, chyba
że ktoś pragnie pozostać w niewiedzy”254.
Takie oto prawdy nieustraszony reformator z narażeniem życia przedstawiał królowej. Z podobną niezachwianą odwagą dążył do celu, modląc się i walcząc w imię Boże,
dopóki Szkocja nie uwolniła się od papiestwa.
Ustanowienie protestantyzmu religią państwową zmniejszyło prześladowania, ale nie
powstrzymało ich w pełni. Choć porzucono wiele doktryn Rzymu, nadal kultywowano
jego liczne obrzędy. Odrzucono zwierzchnictwo papieża, ale jego miejsce zajął król, który
stał się głową Kościoła. Nabożeństwa nadal miały niewiele wspólnego z czystością i prostotą ewangelii. Nie rozumiano jeszcze w pełni wielkiej zasady wolności religijnej. Choć
protestanccy władcy rzadko stosowali przeciw herezji straszliwe środki, jakich używał
Rzym, to jednak nie uznawano prawa, aby każdy mógł czcić Boga w zgodzie z własnym
sumieniem. Wymagano, by wszyscy przyjmowali doktryny i zachowywali obrzędy nakazane przez oficjalnie uznawany Kościół. Jeszcze przez następne sto lat w mniejszym
lub większym stopniu prześladowano dysydentów.
W siedemnastym wieku odsunięto od służby tysiące pastorów. Pod groźbą ciężkiej
grzywny, więzienia i banicji ludziom nie wolno było uczestniczyć w żadnych spotkaniach
o charakterze religijnym, o ile nie akceptował ich Kościół. Wierzący, którzy nie chcieli
przestać się spotykać, aby czcić Boga, byli zmuszeni czynić to w mrocznych zaułkach,
na ciemnych strychach, albo nocą w lesie w ciepłych porach roku. Pod osłoną drzew,
w świątyni zbudowanej ręką samego Stwórcy, te rozproszone i prześladowane dzieci Boże
gromadziły się, aby w otwierać swoje serca w modlitwie i chwalić Pana. Jednak pomimo wszystkich środków ostrożności wielu cierpiało z powodu swojej wiary. Więzienia
były zatłoczone. Rozłączano rodziny. Wielu skazywano na wygnanie do obcych krajów.
Mimo to Bóg był ze swoim ludem, a prześladowania nie były w stanie uciszyć słów ich
świadectwa. Wielu popłynęło za ocean do Ameryki i tu położyło podwaliny wolności religijnej i obywatelskiej, które stały się ostoją i chwałą tego kraju.
Znowu, jak za dni apostołów, prześladowanie przyczyniło się do rozpowszechnienia
ewangelii. W ohydnym lochu pełnym rozpustników i zbrodniarzy John Bunyan oddychał czystą atmosferą nieba; tam właśnie napisał swoją zdumiewającą alegorię o wędrówce pielgrzyma z kraju zniszczenia do niebiańskiego miasta. Przez ponad dwieście
lat ów głos z więzienia w Bedford porywał i poruszał ludzkie serca. Wędrówka Pielgrzyma i Łaska obfitująca dla największego grzesznika stały się dla wielu drogowskazem
ku ścieżce życia.
Baxter, Flavel, Alleine i inni utalentowani, wykształceni, obdarzeni głębokim chrześcijańskim doświadczeniem, odważnie bronili wiary „raz świętym podanej”. Dzieło, jakiego dokonali ci ludzie, skazani i wyjęci spod prawa przez władców tego świata, nigdy
nie zostanie zapomniane. Źródło życia i Działanie łaski Flavela nauczyły tysiące ludzi,
jak powierzać swoje serce Chrystusowi. Odrodzony pasterz Baxtera opisywał pewność
błogosławieństwa, jakiego mogli doświadczyć ci, którzy pragnęli ożywienia dzieła Bożego, a jego Wieczny pokój świętych spełnił swoje zadanie ukazując pokój, jaki pozostaje dla ludu Bożego.
Sto lat później, w czasie wielkich duchowych ciemności, pojawili się Whitefield i bracia Wesleyowie, którzy nieśli Bożą pochodnię. Pod panowaniem oficjalnego Kościoła lud
Anglii popadł w stan duchowego upadku, który z trudem udawało się odróżnić od po-
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gaństwa. Ulubionym przedmiotem studiów duchowieństwa była religia naturalna 255,
która następnie przenikała większość ich kazań. Wyższe sfery pogardzały pobożnością
i szczyciły się tym, że są ponad to, co same określały mianem fanatyzmu. Niższe warstwy społeczeństwa tonęły w grzechu i niewiedzy, natomiast Kościołowi brakowało zarówno wiary, jaki i odwagi, aby odbudować zrujnowane dzieło prawdy.
Stracono z oczu wielką prawdę o usprawiedliwieniu przez wiarę, tak jasno wyrażaną
przez Lutra; jej miejsce zajęła rzymska zasada głosząca, że zbawienie osiąga się dobrymi
uczynkami. Whitefield i bracia Wesleyowie,
którzy byli członkami oficjalnego Kościoła,
Stracono z oczu wielką prawdę
w szczerości serca poszukiwali Bożej przyo usprawiedliwieniu przez wiarę,
chylności, a nauczono ich, że można ją sobie
tak jasno wyrażaną przez Lutra;
zaskarbić dzięki cnotliwemu życiu i przejej miejsce zajęła rzymska zasada strzeganiu kościelnych obrządków.
głosząca, że zbawienie osiąga się
Kiedy Karol Wesley pewnego razu ciężko zachorował i był pewien, że zbliża się
dobrymi uczynkami.
śmierć, zapytano go, na czym opiera swą
nadzieję na wieczne życie. Jego odpowiedź brzmiała: „Z całych sił służyłem Bogu”. Gdy
okazało się, że jego odpowiedź nie zadowoliła przyjaciela, który zadał mu to pytanie,
Wesley pomyślał: „Cóż to? Czyżby moje wysiłki nie wystarczały, abym miał nadzieję?
A gdyby ktoś okradł mnie z moich uczynków? Nie miałbym wówczas nic, na czym mógłbym się oprzeć”256. Tak głęboki był mrok panujący w Kościele, skrywający pojednanie,
okradający Chrystusa z Jego chwały i odwracający umysły ludzi od jedynej nadziei zbawienia — krwi ukrzyżowanego Odkupiciela.
Wesley i jego współpracownicy dostrzegli, że prawdziwa religia ma swą siedzibę w sercu i że Boże prawo obejmuje zarówno myśli, słowa, jak i czyny. Przekonani o potrzebie
świętości serca, podobnie jak o potrzebie poprawności zewnętrznych zachowań, szczerze
postanowili rozpocząć nowe życie. Próbowali przezwyciężyć złe skłonności serca za pomocą usilnych starań i modlitw. Ich życie było pełne wyrzeczeń, uniżenia i miłosierdzia;
bardzo dokładnie i surowo przestrzegali każdej reguły, która miałaby przysłużyć się
do osiągnięcia tego, za czym tak bardzo tęsknili — świętości, która zapewniłaby im przychylność Boga. Nie mogli jednak osiągnąć tego, czego szukali. Na próżno robili wszystko, aby uwolnić się od potępienia grzechu czy przełamania jego mocy. Była to ta sama
walka, której doświadczył Luter w swojej klasztornej celi w Erfurcie. To samo pytanie
dręczyło jego duszę: „Jak człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem?” (Hi 9,2).
Płomień Bożej prawdy, niemal już gasnący na ołtarzach protestantyzmu, miał rozpalić się na nowo od starej pochodni, jaką przez stulecia podtrzymywali czescy chrześcijanie. Po czasach reformacji protestantyzm w Czechach został zadeptany przez Rzym.
Każdy, kto odmawiał porzucenia prawdy, musiał uciekać. Niektórzy zbiegli do Saksonii
i tam kultywowali dawną wiarę. To dzięki potomkom tych chrześcijan światło prawdy
dotarło do Wesleya i jego przyjaciół.
Gdy Jan i Karol Wesleyowie zostali wyświęceni do stanu kapłańskiego, wysłano ich
na misję do Ameryki. Na pokładzie statku, którym płynęli, podróżowała również grupa
braci morawskich. W drodze zaskakiwały ich gwałtowne burze i Jan Wesley, stając oko
w oko ze śmiercią, czuł, że nie ma pewności pokoju z Bogiem. Natomiast tamci Niemcy
wykazywali się nieznanym mu spokojem i ufnością.
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„Na długo wcześniej” — powiedział — „widziałem, jak uczciwi są w swym zachowaniu. Nieustannie dawali dowody swojej uniżoności, spełniając wobec innych pasażerów
upadlające posługi, jakich nie podjąłby się żaden Anglik; nie chcieli za nie żadnej zapłaty i żadnej nie przyjmowali, mówiąc, że to wszystko służy ich wyniosłym sercom oraz
że ich kochany Zbawiciel uczynił dla nich daleko więcej. Każdy dzień przynosił nowe
okazje do tego, aby mogli okazywać niczym niezmąconą łagodność. Gdy ich poszturchiwano, bito czy odpychano, podnosili się i odchodzili; jednak z ich ust nie słyszano ani
jednego słowa skargi. Znów nadarzyła się okazja, aby sprawdzić, czy istotnie mają tak
nieustraszonego ducha, czy są dalecy od dumy, złości i chęci zemsty. W samym środku
śpiewanego przez nich psalmu, którym rozpoczynali swoje nabożeństwo, fala wdarła
się na pokład, drąc na strzępy główny żagiel, zalała statek i popłynęła między pokłady,
jakby miały nas pochłonąć odmęty. Anglicy podnieśli straszny krzyk. Niemcy natomiast
spokojnie śpiewali dalej. Zapytałem potem jednego z nich: «Nie baliście się?». «Dzięki
Bogu — nie» — odparł. Zapytałem więc: «A wasze kobiety i dzieci?». Odpowiedział łagodnie: «Nie, nasze kobiety i dzieci nie boją się śmierci»”257.
Kiedy Wesley przybył do Savannah, przez jakiś czas przebywał wśród braci morawskich, a ich chrześcijańska postawa wywarła na nim wielkie wrażenie. O jednym z ich
nabożeństw, które uderzająco różniły się od drętwego formalizmu Kościoła anglikańskiego, napisał: „Wielka prostota i powaga panujące w całym zgromadzeniu sprawiły,
że niemal zapomniałem o siedemnastu minionych stuleciach i wyobraziłem sobie, że
jestem na jednym z tych zgromadzeń, gdzie nie liczyły się pochodzenie i konwenanse;
przewodniczył w nich Paweł, który szył namioty, i rybak Piotr, w obecności Ducha Bożego i Jego mocy”258.
Powróciwszy do Anglii, doszedł do jaśniejszego zrozumienia biblijnej prawdy pod kierunkiem pewnego pastora spośród braci morawskich. Był pewny, że w kwestii zbawienia musi porzucić wiarę we własne uczynki i całkowicie zaufać „Barankowi Bożemu,
który gładzi grzech świata”. Na spotkaniu braci morawskich w Londynie czytano wypowiedź Lutra opisującą zmianę, jakiej Duch Boży dokonuje w sercu wierzącego. Kiedy
słuchał, zapalił się w nim płomyk wiary. „Poczułem w sercu dziwne ciepło” — powiedział. — „Czułem, że w sprawie zbawienia zaufałem Chrystusowi i tylko Jemu: uzyskałem pewność, że On zabrał moje grzechy, tak, nawet moje, i wybawił mnie od prawa
grzechu i śmierci”259.
Przez długie lata męczących zmagań, które nie przynosiły pokoju, lata surowego samozaparcia, obwiniania się i upokarzania Wesley wytrwale dążył do jednego celu —
poszukiwał Boga. Teraz Go odnalazł; odkrył, że łaska, którą w trudzie pragnął zdobyć
przez posty i modlitwy, jałmużny i wyrzeczenie, była darem „bez pieniędzy i bez ceny”.
Gdy raz zasmakował wiary w Chrystusa, jego serce rozpalało pragnienie głoszenia
wszędzie wieści o wspaniałej ewangelii niezasłużonej Bożej łaski. „Patrzę na cały świat
jak na własną parafię” — powiedział. — „Gdziekolwiek jestem, uważam za właściwe
i słuszne, a także za mój święty obowiązek, by oznajmić wszystkim, którzy są chętni
słuchać, radosną wieść o zbawieniu”260.
Dalej wiódł surowe i pełne samozaparcia życie, nie było ono jednak teraz podstawą,
ale rezultatem wiary; nie korzeniem, ale owocem świętości. Łaska Boża w Chrystusie
stanowi podstawę chrześcijańskiej nadziei i będzie się objawiała w posłuszeństwie. Życie Wesleya było poświęcone głoszeniu wielkich prawd, które sam przyjął — o uspra257
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wiedliwieniu przez wiarę w pojednawczą krew Chrystusa, a także o odnawiającej mocy
Ducha Świętego działającego na serca, przynoszącej owoc w życiu kształtowanym według przykładu Chrystusa.
Whitefield i Wesleyowie zostali przygotowani do swojego dzieła dzięki długotrwałemu
i bolesnemu przeświadczeniu o własnym beznadziejnym położeniu; aby mogli przetrwać
trudności jako dobrzy żołnierze Chrystusa, byli poddawani ogniowej próbie szyderstw,
drwin i prześladowania, zarówno na uniwersytecie, jak i wówczas, gdy poświęcili się
służbie. Studiujący wraz z nimi niewierzący koledzy nadali im oraz kilku innym, którzy z nimi sympatyzowali, pogardliwe określenie „metodyści” — nazwę, która dziś uważana jest za zaszczytną przez jedną z największych denominacji w Anglii i Ameryce.
Jako członkowie Kościoła anglikańskiego byli głęboko przywiązani do pewnych form
nabożeństwa, jednak Pan przedstawił im w swoim Słowie wyższą wartość. Duch Święty
nakłaniał ich, aby głosili Chrystusa, i to Tego ukrzyżowanego. Ich działaniom towarzyszyła moc Najwyższego. Tysiące zostały przekonane, a w ich życiu dokonało się prawdziwe nawrócenie. Istniała potrzeba, by te owce otrzymały ochronę przed drapieżnymi wilkami. Wesley nie myślał o stwarzaniu nowej denominacji, ale połączył wiernych
w Związek Metodystyczny.
Sprzeciw, z jakim spotkali się ci kaznodzieje ze strony oficjalnego Kościoła, był zagadkowy i przykry; mimo to Bóg w swej mądrości tak kierował wydarzeniami, aby wywołać reformę w łonie samego Kościoła. Gdyby przyszła zupełnie z zewnątrz, nie dotarłaby tam, gdzie była tak bardzo potrzebna. Ponieważ jednak kaznodzieje propagujący
ożywienie byli duchownymi i działali wewnątrz Kościoła, gdzie spotykali się ze sprzeciwem, prawda znalazła otwarte drzwi tam, gdzie do tej pory nie miała dostępu. Niektórzy z duchowieństwa ocknęli się ze swego moralnego otępienia i stali się płomiennymi kaznodziejami w swoich parafiach. Kościoły, które do tej pory skostniały w formalizmie, budziły się do życia.
W czasach Wesleya, podobnie jak we wszystkich wiekach historii Kościoła, ludzie obdarzeni różnymi darami wykonywali wyznaczone im zadania. Nie zgadzali się ze sobą
we wszystkich kwestiach doktrynalnych, ale wszystkimi kierował Duch Boży. Jednoczyli się, dążąc do celu, który ich porywał — zdobywania ludzi dla Chrystusa. Różnice między Whitefieldem a Wesleyami w pewnym momencie groziły rozłamem, jednak
w miarę jak w szkole Chrystusa uczyli się łagodności, pogodziła ich okazywana wzajemnie wyrozumiałość i życzliwość. Nie mieli czasu na dyskusje, kiedy wokół roiło się
od błędów i zła i ginęli grzesznicy.
Słudzy Boży podążali wyboistą drogą. Przeciwko nim występowali ludzie wykształceni i wpływowi. Po pewnym czasie wielu duchownych przejawiało wobec nich jawną
wrogość, a przed czystą prawdą i tymi, którzy ją głosili, zamknięto drzwi kościołów.
Kurs, jaki obrało duchowieństwo, odmawiając im prawa do wygłaszania kazań, pobudziło moce ciemności, ignorancji i zła. Jan Wesley nieraz uniknął śmierci jedynie dzięki
cudowi Bożego miłosierdzia. Kiedy ruszyła przeciw niemu rozwścieczona tłuszcza i wydawało się, że nie uda mu się uciec, stanął przy nim anioł w ludzkiej postaci, tłum się
cofnął, a sługa Chrystusa oddalił się bezpiecznie z miejsca zagrożenia.
Opowiadał o tym, jak przy innej okazji uwolnił się spośród takiego tłumu: „Wielu miało zamiar powalić mnie, kiedy schodziliśmy niebezpieczną ścieżką ze wzgórza ku miasteczku; sądzili, że jeśli raz znajdę się na ziemi, więcej się już nie podniosę. Ale nawet
się nie potknąłem, nawet się nie pośliznąłem, aż wreszcie znalazłem się poza zasięgiem
ich rąk. (…) Chociaż wielu próbowało złapać mnie za kołnierz czy za ubranie, aby mnie
zepchnąć, nie byli w stanie tego zrobić: jeden chwycił połę mojego surduta, która zaraz
została mu w ręku; druga poła, w której miałem pieniądze, została jedynie naddarta.
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(…) Jakiś krzepki jegomość tuż za mną uderzył mnie kilka razy wielką dębową pałką;
gdyby raz trafił mnie w potylicę, oszczędziłoby mu to dalszego zachodu. Jednak za każdym razem cios chybiał, nie wiem jak, ponieważ nie mogłem się uchylić ani na prawo,
ani na lewo. (…) Inny rzucił się przez tłum i podnosząc ramię, aby wymierzyć cios, nagle opuścił je i, tylko dotykając mojej głowy, powiedział: «Jakież on ma miękkie włosy!»
(…) Pierwszymi, których serca się nawróciły, byli owi małomiasteczkowi bohaterowie,
stający na czele tłumu przy byle okazji; jeden z nich zdobywał nawet laury w krwawych
zapasach261 (…)”.
„Jakże łagodnie Bóg przygotowuje nas na przyjęcie Jego woli! Dwa lata później w moje
plecy uderzył kawał cegły. Zdarzyło się to rok po tym, kiedy kamień trafił mnie w czoło. Miesiąc temu wymierzono mi cios,
dziś wieczorem dwa — pierwszy, zanim
weszliśmy do miasteczka, a drugi, kiedy
wychodziliśmy; ale to wszystko nic nie
znaczy: choć jeden uderzył w moją pierś
z całej siły, a drugi w usta tak, że natychmiast buchnęła z nich krew, ani razu nie
czułem bólu większego, niż gdyby musnęli mnie źdźbłem trawy”262.
Metodyści tamtych wczesnych lat,
zarówno zwykli ludzie, jak i kaznodzieje, znosili szyderstwa i prześladowania
ze strony członków Kościoła, a także jawnogrzeszników rozjątrzonych przez własne fałszywe wyobrażenia. Oskarżano ich
przed trybunałem, który był nim jedynie
z nazwy, ponieważ w tamtych czasach
trudno było w sądzie o sprawiedliwość.
Często doświadczali przemocy ze strony
swych prześladowców. Tłum wdzierał się
do kolejnych domostw, niszcząc sprzęty
Jan Wesley. Na początku swej działalności metodyści, zarówno wyznawcy, i zastawę, grabiąc wszystko, co znalazł,
jak i kaznodzieje, byli obiektem drwin i prześladowań ze strony członków Ko- brutalnie traktując mężczyzn, kobiety
ścioła anglikańskiego oraz ludzi bezbożnych, którzy ich nienawidzili wskutek i dzieci. Niekiedy rozwieszano ogłoszenia
fałszywych oskarżeń.
wzywające, aby chętni do tłuczenia okien
i rabowania dóbr metodystów gromadzili
się w określonym czasie i miejscu. Dopuszczano się tego jawnego pogwałcenia ludzkich
i Bożych praw bez żadnych konsekwencji. Jedyna wina tych, którzy znosili to systematyczne prześladowanie, polegała na tym, że pragnęli skierować grzeszników ze ścieżki
prowadzącej do zagłady na drogę świętości.
Odpowiadając na oskarżenia skierowane przeciw niemu i jego towarzyszom, Jan Wesley powiedział: „Niektórzy twierdzą, że doktryny tych ludzi są fałszywe, błędne i pełne
niezdrowego entuzjazmu; że do tej pory o niczym podobnym nie słyszeli; że ich wyznawcy to kwakrzy, fanatycy, papiści. Wszystkie te zarzuty zostały odparte; dokładnie wyka261
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zano, że każda część tej nauki jest zgodna z Pismem Świętym wykładanym w naszym
własnym Kościele. Zatem nie może być fałszywe czy błędne to, co według Pisma zostało uznane za prawdę”. „Inny zarzut głosi, że «ich doktryna jest zbyt surowa; sprawiają,
że droga do nieba robi się wąska». W rzeczywistości jest to główny zarzut, a przez jakiś
czas — jedyny leżący u podłoża tysiąca innych, pojawiających się w różnych formach.
Czy jednak czynią oni drogę do nieba węższą, niż to uczynił nasz Pan i apostołowie?
Czy ich doktryna była bardziej surowa niż Biblia? Rozważcie jedynie kilka prostych
tekstów: «Kochaj Pana Boga twego całym twoim sercem, całym twoim umysłem, całą
twoją duszą i ze wszystkich swoich sił». «Bo z każdego próżnego słowa, które mówią ludzie, zdadzą rachunek w dzień sądu». «Cokolwiek jecie czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie to na chwałę Bożą»”.
„Jeśli ich doktryna jest bardziej surowa, zarzut jest słuszny; ale wasze sumienie mówi
co innego. A kto potrafi choćby na jotę umniejszyć Słowo Boże, nie naruszając go? Czy
można nazwać wiernym jakiegokolwiek szafarza tajemnic Bożych, jeśli zmieniłby którąkolwiek z części owego świętego depozytu? Nie. Nie może on pomijać niczego, nie może
niczego stonować; musi oznajmić wszystkim: «Nie wolno mi dostosować Pisma do waszego
gustu. To wy musicie się do niego wspiąć — albo zginąć na wieki». Oto jest prawdziwy
powód owego oburzenia, gdy mówi się powszechnie o «braku wrażliwości u tych ludzi».
Czy rzeczywiście brak im wrażliwości? W jakim sensie? Czyż nie karmią głodnych i nie
odziewają nagich? «Nie, to nie o to chodzi, nie
tego im brak, po prostu bez litości wydają oceDuchowy upadek, jaki dało
nę! Myślą, że nikt nie będzie zbawiony oprócz
się zauważyć w Anglii przed
tych, którzy postępują tak jak oni»”263.
pojawieniem się Wesleya, był
Duchowy upadek, jaki dało się zauważyć
w dużej mierze spowodowany
w Anglii przed pojawieniem się Wesleya, był
naukami antynomizmu.
w dużej mierze spowodowany naukami anty264
nomizmu . Wielu utrzymywało, że Chrystus
zniósł prawo moralne i odtąd chrześcijanie nie są zobowiązani, by je zachowywać; wierzący bowiem jest wolny od „niewoli dobrych uczynków”. Inni, choć przyznawali, że
prawo jest wieczne, głosili, że kaznodzieje niesłusznie wymagają od ludzi posłuszeństwa jego przykazaniom, ponieważ ci, których Bóg wybrał do zbawienia, „będą dzięki
nieodpartym wpływom Bożej łaski prowadzeni do praktykowania cnoty i pobożności”;
natomiast ci, którzy są skazani na wieczne potępienie, „nie mają mocy, aby okazać posłuszeństwo Bożemu prawu”.
Jeszcze inni, utrzymujący również, że „wybrani nie są w stanie utracić Bożej łaski
ani przychylności”, dochodzili do bardziej przerażającego wniosku, że „złe czyny, jakich
się dopuszczają, nie są w istocie grzeszne, ani nie powinno się ich uważać za przykład
pogwałcenia prawa Bożego, a zatem nie ma potrzeby ani wyznawania grzechów, ani porzucania ich, czyli pokuty”265. Głosili więc, że nawet najstraszniejszy z grzechów, uważany powszechnie za karygodne pogwałcenie prawa Bożego, nie jest grzechem w oczach
Bożych”, o ile popełnia go jeden z wybranych, „ponieważ jedną z zasadniczych i charakterystycznych cech wybranych jest to, że nie mogą uczynić niczego, co mogłoby nie
podobać się Bogu, ani niczego zakazanego przez prawo”.
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Tamże, s. 152-153.
Antynomizm — stanowisko teologiczne, według którego Kościół nie jest zobowiązany do przestrzegania praw zawartych w Starym Testamencie; zgodnie z tym poglądem Dekalog nie powinien być normą dla chrześcijan, gdyż skoro jedynym motywem postępowania chrześcijanina ma być miłość do Chrystusa, prawo jest niepotrzebne, ponieważ łaska
zwalnia chrześcijanina od zachowywania zasad moralności; też: podważanie zasadności wszelkich norm etycznych lub
negowanie ich powszechności [przyp. red.].
John McClintock & James Strong, Cyclopedia, hasło „Antinomians”.
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W swojej istocie te szokujące doktryny są identyczne z późniejszymi naukami popularnych wykładowców i teologów, głoszących, że nie istnieje żadne niezmienne prawo
Boże, które byłoby wyznacznikiem tego, co prawe, ale że samo społeczeństwo wyznacza
standard moralności, który podlega bezustannym modyfikacjom. Źródłem wszystkich
tych koncepcji jest ten sam duch, jaki pobudzał tego, który rozpoczął swoje dzieło mające na celu obalenie sprawiedliwych wymagań Bożego prawa nawet wśród bezgrzesznych mieszkańców niebios.
Doktryna o tym, że charakter każdego człowieka pozostaje niezmienny według Bożego przeznaczenia, faktycznie doprowadziła wielu ludzi do odrzucenia prawa Bożego.
Wesley stanowczo sprzeciwiał się błędom nauczycieli antynomizmu i wykazywał, że
jest ona sprzeczna z Pismem Świętym. „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna
dla wszystkich ludzi”. „Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,
który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
który siebie samego złożył jako okup za wszystkich” (Tt 2,11; 1 Tm 2,3-6). Duch Boży
udzielany jest za darmo, aby uzdolnić każdego człowieka do korzystania ze skarbów
zbawienia. W ten sposób Chrystus, „prawdziwe Światło”, „oświeca każdego człowieka
przychodzącego na świat” (J 1,9 UBG). Ludzie pozbawiają się zbawienia, odrzucając
dar życia z własnej woli.
W odpowiedzi na twierdzenie, że przy śmierci Chrystusa przykazania Dekalogu zostały zniesione wraz z prawem ceremonialnym, Wesley powiedział: „Nie zmienił On
zawartego w dziesięciu przykazaniach prawa moralnego, do którego nawoływali prorocy. Celem Jego przyjścia nie było odwołanie żadnej z jego części. Jest to prawo, którego nikt nie jest w stanie zniszczyć, ponieważ trwa ono jak «wierny świadek na niebie».
(…) Istniało od początku świata, napisane «nie na tablicach kamiennych», ale w sercach wszystkich ludzkich dzieci od momentu, gdy wyszły one z rąk Stwórcy. I chociaż
w wielkiej mierze grzech okaleczył słowa zapisane niegdyś palcem Bożym, nie da się ich
zupełnie wymazać, ponieważ zaszczepiono w nas poczucie dobra i zła. Każda część tego
prawa musi pozostawać w mocy wobec całej ludzkości, przez wszystkie wieki; nie może
być zależna od czasu czy miejsca, ani od żadnych zmiennych okoliczności, ale jedynie
od natury Boga i natury człowieka, a także od niezmiennej zależności między nimi”.
„«Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić». (…) Bez wątpienia to, co chce On powiedzieć w tym miejscu, oznacza w kontekście: «Przyszedłem, aby ustanowić je [prawo — przyp. tłum.] w całej pełni, bez względu na wszystkie ludzkie komentarze: przyszedłem, aby udostępnić jaśniejszy i pełniejszy obraz tego, co było w nim niejasne czy
niewyraźne: przyszedłem oznajmić prawdziwe i pełne znaczenie każdej jego części; pokazać długość i szerokość, i całą wielkość każdego zawartego w nim przykazania, jego
pełnię i głębię, jego nieprawdopodobną czystość i duchowość wszystkich jego części»”266.
Wesley głosił doskonałą harmonię prawa i ewangelii. „Oto jest zatem najściślejsze
połączenie między prawem a ewangelią, jakie można sobie wyobrazić. Z jednej strony
prawo bezustannie wskazuje nam ewangelię i toruje nam ku niej drogę, a z drugiej —
ewangelia bezustannie prowadzi nas do jeszcze ściślejszego przestrzegania prawa. Prawo wymaga od nas na przykład, abyśmy kochali Boga i naszego sąsiada, byli łagodni,
skromni i święci. Czujemy, że nie jesteśmy do tego zdolni; o tak, że «to jest niemożliwe
dla człowieka»; dostrzegamy jednak obietnicę Boga, że da nam tę miłość i uczyni nas
pokornymi, łagodnymi i świętymi: polegamy na ewangelii, na tej dobrej wieści; i dzie-
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je się to dla nas według naszej wiary; «sprawiedliwe wymagania prawa wypełniają się
w nas» przez wiarę w Chrystusa Jezusa”.
„Do najzaciętszych wrogów ewangelii Chrystusa” — powiedział Wesley — „należą ci,
którzy otwarcie i kategorycznie «potępiają prawo» i «mówią o nim źle»; którzy uczą ludzi
łamać (rozwiązywać, znosić obowiązek przestrzegania) nie tylko jednego — nieważne,
czy to najmniejszego, czy największego — ale wszystkich przykazań równocześnie. (…)
Najbardziej zdumiewającą ze wszystkich okoliczności owego silnego zwiedzenia jest to,
że ci, którzy w nim uczestniczą, naprawdę wierzą w to, że burząc prawo, czczą Chrystusa, a niszcząc Jego naukę, wywyższają Go! O tak, czczą Go jak Judasz, który powiedział: «Witaj, Mistrzu» i pocałował Go. Chrystus mógłby słusznie powiedzieć do każdego z nich: «Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?». Umniejszenie którejkolwiek
z części Jego prawa pod pretekstem krzewienia ewangelii to nic innego jak wydanie Go
pocałunkiem i pozbawienie korony. Nie ujdzie takiemu oskarżeniu nikt, kto głosi wiarę
w taki lub podobny sposób, jeśli pośrednio lub bezpośrednio dąży do uniknięcia posłuszeństwa wobec którejkolwiek części prawa: kto głosi Chrystusa tak, jakby unieważniał
czy jakkolwiek pomniejszał znaczenie choćby najmniejszego z Bożych przykazań”267.
Tym, którzy przekonywali, że „głoszenie ewangelii oznacza ostateczne osiągnięcie
wszystkich celów istnienia prawa”, Wesley odpowiadał: „Stanowczo temu zaprzeczamy.
Nie wypełnia ona [ewangelia — przyp. tłum.] nawet pierwszego celu istnienia prawa, to
jest — nie przekonuje ludzi o grzechu i nie budzi tych, którzy nadal śpią na progu piekła”. Apostoł Paweł oznajmia, że „przez zakon [prawo — red.] jest poznanie grzechu”;
„a dopóki człowiek nie jest przekonany o grzechu, dopóty naprawdę nie poczuje potrzeby odkupieńczej krwi Chrystusa. (…) «Nie potrzebują zdrowi lekarza» — jak zauważa
sam Pan — «ale ci, co się źle mają». Dlatego absurdem jest proponować lekarza tym,
którzy są zdrowi czy nawet wyobrażają sobie, że takimi są. Najpierw przekonajcie ich,
że są chorzy; w przeciwnym razie bowiem nie podziękują wam za to, co robicie. Podobnym absurdem jest proponować Chrystusa tym, których serca są całe i nigdy dotąd nie
zostały skruszone”268.
Dlatego kiedy Wesley głosił ewangelię łaski Bożej, to tak jak jego Mistrz pragnął,
„aby jego zakon był wielki i sławny”. Wiernie wypełniał zlecone mu przez Boga dzieło,
a rezultaty, jakie dane mu było oglądać, były wspaniałe. Pod koniec ponad osiemdziesięciu lat jego długiego życia — z których ponad pół stulecia służył jako wędrowny kaznodzieja — miał ponad pół miliona oficjalnych zwolenników. Jednak wielu tych, którzy
dzięki jego pracy zostali podźwignięci z upadku i poniżenia grzechu ku wznioślejszemu
i czystszemu życiu, oraz tych, którzy dzięki jego nauce zyskali głębsze i bogatsze doświadczenie, zostanie poznanych dopiero wówczas, gdy cała rodzina odkupionych zgromadzi
się w Królestwie Bożym. Jego życie przedstawia lekcję o bezcennej wartości dla każdego chrześcijanina. Oby taką wiarę i pokorę, taki niestrudzony zapał, samozaparcie
i poświęcenie jak u owego sługi Bożego można było znaleźć we współczesnym Kościele!
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Rozdział 15

BIBLIA I REWOLUCJA
FRANCUSKA

R

eformacja w szesnastym wieku, dając ludziom do rąk otwartą Biblię, szukała
dostępu do wszystkich krajów Europy. Niektóre powitały ją z radością, jak posłańca nieba. W innych udało się papiestwu powstrzymać ją w znacznym stopniu i światło wiedzy biblijnej wraz z jej budującym wpływem niemal zupełnie zgasło. Do jednego z krajów światło wprawdzie zyskało dostęp, ale ciemność sprawiła, że go nie przyjęto. Przez całe stulecia prawda i błąd walczyły tam o panowanie.
W końcu zatriumfowało zło, a prawda nieba została odrzucona. „A na tym polega sąd,
że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki
były złe” (J 3,19). Narodowi pozostało zebrać konsekwencje przekleństwa, które sam
wybrał. Powstrzymująca zło moc Ducha Świętego została odsunięta od ludzi, którzy
pogardzili Jego łaską. Pozwolono, aby zło dojrzało. Cały świat ujrzał owoc świadomego
odrzucenia światła.
Walka przeciw Biblii, jaka przez wiele stuleci toczyła się we Francji, sięgnęła zenitu
podczas rewolucji. Ów straszliwy przełom był jedynie prostą konsekwencją niszczenia
przez Rzym wpływu Pisma Świętego. Świat nie oglądał dotąd bardziej wstrząsającego
obrazu tego, do czego zmierza polityka papiestwa — skutków, do których przez ponad
tysiąc lat prowadziły nauki Kościoła rzymskiego.
Tępienie Pisma przez cały okres papieskiej supremacji zostało przepowiedziane przez
proroków; a Ten, który im to objawił, wskazał również na straszne rezultaty, które miały stać się udziałem Francji pod panowaniem „człowieka grzechu”269.
Anioł Pana powiedział: „[T]ratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc
dwieście sześćdziesiąt dni. (…) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące
z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został
ukrzyżowany. (…) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki
sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz
po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje,
i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli” (Ap 11,2-11).
Wymienione tu „czterdzieści dwa miesiące” oraz „tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”
oznaczają ten sam okres i odnoszą się do czasu, w którym Kościół Chrystusa znosił ucisk
ze strony Rzymu. 1260 lat papieskiej supremacji rozpoczęło się w 538 roku, a zakończyło w 1798. W tym właśnie czasie armia francuska wkroczyła do Rzymu, a papież został
uwięziony i zmarł na wygnaniu. Choć wkrótce potem wybrano nowego papieża, rzymska
hierarchia już nigdy nie była w stanie odzyskać takiej władzy, jaką dotąd sprawowała.
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Prześladowanie Kościoła nie trwało pełnych 1260 lat. Bóg w swoim miłosierdziu, jakim darzył swój lud, skrócił ów czas dotkliwych cierpień. Przepowiadając „wielką udrękę”,
jakiej miał doświadczyć Kościół, Zbawiciel powiedział: „A gdyby nie były skrócone owe
dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni”
(Mt 24,22). Dzięki wpływowi reformacji prześladowania zakończyły się przed rokiem 1798.
O dwóch świadkach prorok mówi dalej: „Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi”. „Słowo twoje” — powiedział psalmista — „jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ap 11,4; Ps 119,105).
Dwaj świadkowie symbolizują Stary i Nowy Testament. Obydwa one stanowią ważne
świadectwo pochodzenia i niezmienności Bożego prawa. Są również świadectwem planu zbawienia. Symbole, ofiary i proroctwa Starego Testamentu wskazują na mającego
przyjść Zbawiciela. Ewangelie i listy Nowego Testamentu opowiadają o Zbawicielu, który przyszedł dokładnie w sposób przepowiedziany przez symbol i proroctwo.
„[B]ędą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”. Przez
większą część tego okresu świadkowie Boży pozostawali w ukryciu. Władze papieskie
usiłowały zataić przed ludźmi słowo prawdy i przedstawić im w zamian fałszywych
świadków, którzy zaprzeczyliby jego świadectwu. Gdy władze religijne i państwowe
zakazały Biblii; kiedy zniekształcono jej świadectwo, a demony i ludzie wykorzystywali wszelkie sposoby, aby odwrócić od niej ludzkie serca; kiedy polowano na tych, którzy ośmielali się głosić jej święte prawdy; kiedy ich zdradzano, torturowano, grzebano
żywcem w podziemnych lochach; kiedy ginęli za to, w co wierzyli, albo musieli uciekać
do górskich kryjówek, chować się w jaskiniach i rozpadlinach ziemi — wtedy właśnie
wierni świadkowie prorokowali odziani w wory. A mimo to składali swoje świadectwo
przez całe 1260 lat. W najbardziej mrocznych czasach istnieli wierni Bogu, którzy kochali Jego słowo i strzegli Jego honoru. Ci lojalni słudzy zostali obdarzeni mądrością,
mocą i autorytetem, aby przez cały ten czas mogli głosić Jego prawdę.
„A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak
musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę” (Ap 11,5). Ludzie nie są w stanie
bezkarnie deptać Słowa Bożego. Znaczenie tej strasznej zapowiedzi pojawia się pod koniec
ostatniego rozdziału Księgi Apokalipsy: „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha
słów proroctwa tej księgi: jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych
w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego
z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze” (Ap 22,18-19).
Takich ostrzeżeń udzielił Bóg ludziom, aby powstrzymać ich przed jakąkolwiek
zmianą tego, co sam objawił czy przykazał. Te poważne ostrzeżenia dotyczą wszystkich, których wpływ sprawia, że inni odnoszą się do prawa Bożego z lekceważeniem.
Powinny one wywołać bojaźń i drżenie u tych, którzy nonszalancko głoszą, że nie
ma znaczenia, czy ktoś przestrzega prawa Bożego, czy nie. Wszyscy, którzy stawiają
własne zdanie wyżej niż Boże objawienie, którzy przekręcają jasne znaczenie Pisma
Świętego, aby dopasować je do własnych przekonań albo pozostać w zgodzie ze światem, przyjmują na siebie wielką odpowiedzialność. Spisane Słowo, prawo Boże, będzie
miarą charakteru każdego człowieka i potępi każdego, kto nie dostosuje się do owego
nieomylnego kryterium.
„A gdy już złożą swoje świadectwo (…)”. Czas, w którym dwóch świadków odzianych
w wory miało składać swoje świadectwo, kończył się w roku 1798. Gdy zbliżał się kres
ich działań w ukryciu, moc przedstawiona jako „zwierzę270 wychodzące z otchłani” rozpętała przeciwko nim wojnę. W wielu krajach Europy siły rządzące Kościołem i pań270
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stwem były przez całe stulecia kierowane przez szatana za pośrednictwem papiestwa.
Tutaj natomiast został przedstawiony nowy przejaw szatańskiej mocy.
Polityka Rzymu polegała na tym, aby pod pozorem szacunku wobec Biblii zamknięto ją pod kluczem nieznanego języka i ukryto przed ludźmi. Pod rządami papiestwa
świadkowie prorokowali „odziani w wory”. Miała się jednak pojawić inna moc — bestia
z bezdennej otchłani — aby wypowiedzieć Słowu Bożemu otwartą wojnę.
„Wielkie miasto”, na którego ulicach będą leżały ich martwe ciała, to duchowy Egipt.
Pośród wszystkich narodów przedstawionych w biblijnej historii to Egipt najbardziej
zuchwale zaprzeczał istnieniu żywego Boga i opierał się Jego przykazaniom. Żaden monarcha nie porwał się na bardziej otwartą i bezwzględną rebelię przeciw władzy nieba
niż jego król. Kiedy Mojżesz w imieniu Boga przyszedł do niego z poselstwem, faraon
odpowiedział dumnie: „A któż to jest ów Jahwe, żebym musiał go słuchać i wypuścić
Izraelitów? Ja nie znam żadnego Jahwe i wcale nie zamierzam wypuścić Izraelitów”
(Wj 5,2 BWP). Na tym polega ateizm, a naród symbolizowany przez Egipt, objawiając
ducha niewiary i buntu, w podobny sposób odrzucił to, czego oczekuje żywy Bóg. „Wielkie miasto” zostało również porównane do Sodomy. Jej upadek, polegający na łamaniu
Bożego prawa, objawił się w wyjątkowy sposób poprzez rozwiązłość. Ten właśnie grzech
stanowił cechę charakterystyczną narodu, który miał wypełnić proroctwo przedstawione w tym fragmencie Pisma Świętego.
Zgodnie ze słowami proroka na krótko przed rokiem 1798 pewna moc o szatańskim
pochodzeniu i charakterze miała rozpocząć walkę przeciw Biblii. W kraju, gdzie w taki
sposób miało zostać uciszone świadectwo dwóch świadków, objawił się ateizm faraona
i wyuzdanie Sodomy.
Proroctwo to znalazło wyjątkowo dokładne i uderzające wypełnienie w historii Francji.
Podczas rewolucji w roku 1793 „świat po raz pierwszy usłyszał, jak zgromadzenie urodzonych i wykształconych w cywilizowanym kraju, roszczących sobie prawo do władania
jednym z najznakomitszych narodów Europy jednogłośnie wypiera się najbardziej wzniosłej prawdy, jaką został obdarowany człowiek, odrzucając wiarę w Boga i szacunek wobec Niego”271. „Francja jest jedynym krajem na świecie, na temat którego istnieje autentyczny zapis, że jej naród w jawnym buncie podniósł rękę przeciw Stwórcy wszechświata.
W Anglii, Niemczech, Hiszpanii oraz innych krajach było wielu bluźnierców i niewierzących; jednak w historii świata Francja zajmuje osobne miejsce jako kraj, który dekretem
swojego Zgromadzenia Prawodawczego ogłosił, że nie ma Boga; kraj, w którym wszyscy
mieszkańcy stolicy i ogromna większość
Francja nosiła też cechy szczególnie pozostałych obywateli, zarówno kobiet,
jak i mężczyzn, tańczyła i śpiewała z rawyróżniające Sodomę. Podczas
dości, przyjmując ów dekret”272.
rewolucji moralne upodlenie
Francja nosiła też cechy szczególnie
i zepsucie osiągnęły poziom
wyróżniające Sodomę. Podczas rewolucji
podobny do tego, który doprowadził moralne upodlenie i zepsucie osiągnęły
poziom podobny do tego, który doprowado zniszczenia miast na równinie.
dził do zniszczenia miast na równinie273.
Historyk przedstawia zarówno ateizm, jak i rozwiązłość Francji tak, jak mówi o tym
proroctwo: „Wraz z prawami dotyczącymi religii wiązało się ściśle inne, które odrzucało związek małżeński — najświętsze zobowiązanie, jakie ludzie mogą złożyć sobie wzajemnie, a którego trwałość prowadzi do wzmocnienia społeczeństwa — na rzecz cywil271
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nej umowy czy tymczasowego kontraktu, w który każda ze stron może się zaangażować
lub rozwiązać go według własnego upodobania. (…) Jeśli demony zadałyby sobie trud
odnalezienia sposobu na zniszczenie tego, co jest najbardziej godne czci, najpiękniejsze i najbardziej trwałe w życiu rodziny, a równocześnie chciałyby być pewne, że konsekwencje szkody, jaką zamierzyły wyrządzić, będą miały wpływ z pokolenia na pokolenie, nie mogłyby uknuć bardziej skutecznego planu niż degradacja małżeństwa. (…)
Znana dzięki swym błyskotliwym wypowiedziom aktorka Sophie Arnoult opisała republikańskie małżeństwo jako «sakrament cudzołóstwa»”274.
„(…) gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany” (UBG). Ten szczegół proroctwa również wypełnił się w przypadku Francji. W żadnym kraju nie okazywano takiej wrogości
wobec Chrystusa. W żadnym kraju prawda nie spotkała się z równie zajadłym i okrutnym sprzeciwem. W prześladowaniach, które dotknęły wyznawców ewangelii, Francja
ukrzyżowała Chrystusa w osobach Jego uczniów.
Przez wszystkie stulecia przelewano krew świętych. Gdy waldensi oddawali życie w górach Piemontu „za Słowo Boże i świadectwo o Jezusie Chrystusie”, podobne świadectwo
prawdy składali ich bracia we Francji, albigensi. W czasach reformacji jej naśladowcy
byli skazywani na śmierć w straszliwych męczarniach. Przyglądanie się agonii męczenników Jezusa stanowiło ucztę dla oczu królów i arystokratów, szlachetnie urodzonych
dam i delikatnych dziewcząt będących
chlubą i kwiatem narodu. Dzielni huJednak najciemniejszą z kart
genoci walczący o prawa, które ludzkie
ponurych kronik zbrodni,
serce uważa za święte, przelali swą krew
najpotworniejszym wśród
na niejednym polu, którego przyszło im
szatańskich
dzieł, jakie zostały
bronić w ciężkiej walce. Protestantów
dokonane w trakcie wszystkich
uważano za wyjętych spod prawa, za ich
głowy wyznaczano odpowiednią cenę
strasznych stuleci, była noc świętego
i polowano na nich jak na zwierzęta.
Bartłomieja. Świat nadal ze zgrozą
W osiemnastym stuleciu nadal żyli
wspomina
sceny tego przerażającego
we Francji nieliczni potomkowie dawi pełnego okrucieństwa ataku.
nych chrześcijan, „Kościół na pustyni”,
ukrywający się w górach na południu
kraju, którzy nadal wyznawali wiarę przodków. Gdy ryzykowali spotkanie na górskim
zboczu czy odludnym wrzosowisku, byli tropieni przez dragonów i skazywani na dożywotnie uwięzienie na galerach. Najbardziej niewinnych, najszlachetniejszych i najmądrzejszych Francuzów zakuwano w kajdany, aby znosili straszliwe męki wśród rabusiów i morderców275. Do tych, których potraktowano łaskawiej, strzelano z zimną krwią,
choć bezradni i nieuzbrojeni padali na kolana w modlitwie. Setki starców, bezbronnych
kobiet i niewinnych dzieci pozostawiano martwych pod gołym niebem tam, gdzie się
spotkali. Przemierzając górskie zbocza czy lasy, nierzadko można było natknąć się „co
kilka kroków na martwe ciała przebite mieczem albo wiszące na drzewach”. Ich krainę
spustoszono przy pomocy miecza, topora i stosu, „zamieniając ją w jedno wielkie, ponure
pustkowie”. „Tych okrucieństw nie dopuszczano się w średniowieczu, ale we wspaniałej epoce Ludwika XIV. Rozwijała się wówczas nauka, kwitła literatura, duchowni przy
królewskim dworze i w stolicy byli ludźmi wykształconymi i elokwentnymi, rozwijających cnotę łagodności i miłosierdzia”276.
274
275
276

W. Scott, dz. cyt., tom 1, rozdział 17.
Zob. J.A. Wylie, dz. cyt., księga 22, rozdział 6.
Tamże, rozdział 7.

169

Jednak najciemniejszą z kart ponurych kronik zbrodni, najpotworniejszym wśród
szatańskich dzieł, jakie zostały dokonane w trakcie wszystkich strasznych stuleci, była
noc świętego Bartłomieja. Świat nadal ze zgrozą wspomina sceny tego przerażającego
i pełnego okrucieństwa ataku. Król Francji pod naciskiem rzymskiego duchowieństwa
usankcjonował to straszliwe dzieło. Dzwon pogrzebowy, który odezwał się w środku nocy,
dał sygnał do rozpoczęcia zbiorowego mordu. Tysiące protestantów, którzy spokojnie
spali w swych domach, ufając królewskiemu słowu honoru, zostały z nich bez żadnego
ostrzeżenia wywleczone i z zimną krwią zamordowane.
Podobnie jak Chrystus był niewidzialnym przewodnikiem swego ludu, wyprowadzając
go z niewoli egipskiej, tak szatan kierował swoimi poddanymi w tym strasznym dziele,
gdy powiększali oni liczbę ofiar. Rzeź w Paryżu trwała siedem dni, przez pierwsze trzy
— z niepojętą furią. Nie ograniczyła się do samego miasta, ale za sprawą specjalnego
rozkazu króla rozszerzyła się
na wszystkie prowincje i miasta, gdzie znajdowali się protestanci. Nie zważano na wiek ani
płeć. Nie oszczędzono niewinnego niemowlęcia ani siwowłosego
starca. Razem ginęli szlachcic
i wieśniak, stary i młody, matka
i dziecko. W całej Francji masakra trwała dwa miesiące. Zginęło siedemdziesiąt tysięcy osób —
Na rozkaz papieża Grzegorza XIII wybito medal upamiętniający masakrę hugenotów w czasie nocy św. Bartłomieja. W Watykanie nadal można zobaczyć trzy freski Giorgia Vasariego sam kwiat narodu.
„Kiedy wieści o masakrze doprzedstawiające atak na admirała Coligny’ego, króla wraz z radą królewską planujących matarły
do Rzymu, radość wśród
sakrę oraz samą masakrę.
kleru nie miała granic. Kardynał z Lotaryngii nagrodził posłańca tysiącem koron; armata na zamku Świętego Anioła
grzmiała radosną kanonadą; na każdej wieży dźwięczały dzwony; ogniska zamieniły noc
w jasny dzień; a Grzegorz XIII w otoczeniu kardynałów i innych dostojników Kościoła
ruszył w długiej procesji do kościoła św. Ludwika, gdzie kardynał Lotaryngii zaintonował Te Deum. (…) W celu upamiętnienia masakry wybito pamiątkowy medal, a w Watykanie do dziś można oglądać trzy freski Vasariego przedstawiające atak na admirała
[Colingny’ego — przyp. tłum.], króla planującego rzeź w otoczeniu rady oraz samą masakrę. Grzegorz posłał Karolowi złotą różę; a cztery miesiące później (…) w spokoju ducha wysłuchał kazania francuskiego księdza, (…) który opowiadał «o tym dniu pełnym
radości i szczęścia, kiedy ojciec święty otrzymał wieści i poszedł z całą powagą złożyć
podziękowanie Bogu i świętemu Ludwikowi»”277.
Ten sam duch, który naciskał, aby w noc świętego Bartłomieja odbyła się rzeź,
kierował również wydarzeniami podczas rewolucji. Jezus Chrystus został ogłoszony
oszustem, a pełnym drwiny hasłem francuskich niewierzących stało się: „Zniszczmy
nędznika!278”, odnoszące się do Chrystusa. Bluźnierstwo przeciw niebu i obrzydliwy
grzech szły w parze, a najnikczemniejsi ludzie, najbardziej zdeprawowane kreatury i grzesznicy, byli wynoszeni na piedestał. W tym wszystkim oddawano najwyższy
hołd szatanowi, a Chrystus z Jego prawdą, czystością i niesamolubną miłością został
ukrzyżowany.
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„[Z]wierzę279 wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich”. Ateistyczna potęga, która rządziła Francją podczas rewolucji i Wielkiego Terroru, wypowiedziała taką wojnę przeciwko Bogu i Jego Słowu, jakiej świat dotąd nie doświadczył.
Zgromadzenie Narodowe zniosło oddawanie czci Bóstwu. Gromadzono Biblie i publicznie
je palono, okazując im najgłębszą pogardę. Podeptano prawo Boże. Obalono biblijne zasady. Odrzucono cotygodniowy dzień odpoczynku, a na jego miejsce postanowiono co dziesięć dni urządzać święto biesiady i bluźnierstwa. Zakazano chrztu i Wieczerzy Pańskiej.
Na cmentarzach pojawiły się wyraźne napisy głoszące, że śmierć jest wiecznym snem.
Twierdzono, że bojaźń Boża nie jest początkiem mądrości, ale szaleństwa. Zakazano
wszelkich praktyk religijnych, propagując jedynie uroczystości wywyższające wolność
lub państwo. Sprowadzono „biskupa Paryża, aby odegrał główną rolę w najbardziej zuchwałej i skandalicznej farsie, jaka kiedykolwiek odbyła się w obecności przedstawicieli narodu. (…) W drodze do Konwentu towarzyszyła mu procesja, a kiedy tam przybył,
miał ogłosić, że religia, jakiej nauczał przez wiele lat, była pod każdym względem wymysłem duchownych i nie miała żadnego poparcia w historii ani w świętej prawdzie.
W sposób poważny i jasny zaprzeczył on istnieniu Boga, do którego czczenia został wyświęcony, i powiedział, że odtąd będzie oddawał hołd wolności, równości, prawości i etyce. Następnie odłożył na stół oznaki swej duchownej władzy, a przewodniczący Konwentu objął go w braterskim uścisku. Kilku odstępczych księży poszło za przykładem
swojego zwierzchnika”280.
„A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem
posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi”. Wiarołomna Francja uciszyła potępiające ją głosy dwóch Bożych świadków. Słowo prawdy leżało martwe
na jej ulicach, a ci, którzy nienawidzili ograniczeń i wymagań prawa Bożego, świętowali. Ludzie publicznie znieważali Króla niebios. Wołali jak grzesznicy z dawnych czasów:
„Jakożby mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym?” (Ps 73,11).
Jeden z duchownych nowego porządku z niewiarygodnie wręcz bluźnierczą zuchwałością oznajmił: „Boże, jeżeli istniejesz, pomścij swe zhańbione imię! Milczysz; nawet nie
śmiesz ciskać swych gromów. Kto po czymś takim uwierzy w twoje istnienie?”281. Jakże
wyraźnie słychać w tym echo słów faraona: „A któż to jest ów Jahwe, żebym musiał go
słuchać? (...) Ja nie znam żadnego Jahwe”282.
„Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!” (Ps 14,1). O tych, którzy wypaczają prawdę, Pan mówi w następujący sposób: „[I]ch głupota uwidoczni się wobec wszystkich”
(2 Tm 3,9). Gdy Francja przestała czcić żywego Boga, „najdostojniejszego i najwyższego,
który mieszka w wieczności”283, wkrótce popadła w poniżające bałwochwalstwo, oddając
hołd Bogini Rozumu w osobie rozwiązłej kobiety. Odbyło się to w obecności oficjalnego
Zgromadzenia Narodowego, a dokonały tego najwyższe władze cywilne i ustawodawcze!
Jeden z historyków podaje: „Jedna z ceremonii tych obłąkańczych czasów nie ma sobie równych pod względem absurdalności połączonej z bezbożnością. Drzwi Konwentu
otworzyły się szeroko przed grupą muzyków, która szła przed członkami rady miejskiej
kroczącymi w pełnym powagi orszaku, śpiewającymi hymn na cześć wolności i eskortującymi obiekt swych przyszłych hołdów — zawoalowaną kobietę, którą nazwali Boginią Rozumu. Gdy przyprowadzono ją przed trybunał, uroczyście zdjęto z niej welon
i posadzono po prawej stronie przewodniczącego, choć znano ją powszechnie jako tan279
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cerkę operową. (…) Tej osobie, jako odpowiedniemu uosobieniu owego rozumu, który
czczono, Zgromadzenie Narodowe Francji publicznie złożyło hołd”.
„Ta bezbożna i śmieszna maskarada zapoczątkowała pewnego rodzaju modę; inscenizację z Boginią Rozumu powtarzano i naśladowano w całym kraju, wszędzie tam, gdzie
obywatele pragnęli pokazać, że osiągnęli standardy wyznaczane przez rewolucję”284.
Mówca, który prowadził uroczystość na cześć rozumu, powiedział: „Ustawodawcy! Rozum zajął miejsce fanatyzmu, którego zaćmiony wzrok nie wytrzymał blasku światła. Tego
dnia potężne zgromadzenie zebrało się pod tymi gotyckimi sklepieniami, które po raz
pierwszy odbijają echem prawdę. Tutaj Francuzi świętowali jedyny prawdziwy obrządek
— obrządek Wolności i Rozumu. Tu życzyliśmy powodzenia siłom Republiki. Tu odrzuciliśmy martwe bóstwa, aby uczcić inne, żywe — Rozum, który jest arcydziełem natury”285.
Kiedy wniesiono boginię do Konwentu, mówca ujął ją za rękę i zwracając się do zgromadzonych, powiedział: „Śmiertelni, przestańcie drżeć przed bezsilnymi gromami Boga,
którego stworzyły wasze lęki. Odtąd nie będziecie znali innego bóstwa prócz Rozumu.
Przedstawiam wam jego najczystszy i najwznioślejszy obraz; skoro już musicie mieć
bożki, poświęćcie się jedynie takim jak ten. (…) O, Zasłono Rozumu, opadnij przed dostojnym Senatem Wolności!”.
„Gdy przewodniczący uściskał boginię, umieszczono ją na wspaniałej lektyce i w towarzystwie niezmierzonego tłumu odprowadzono do katedry Notre Dame, aby tam zajęła
miejsce Bóstwa. Wniesiono ją na najwyższy ołtarz, a wszyscy obecni złożyli jej hołd”286.
Niedługo później publicznie spalono Biblię. Przy pewnej okazji członkowie Powszechnego
Towarzystwa Muzeum weszli do sali Rady Miejskiej z okrzykiem: „Vive la Raison!”287, niosąc na końcu żerdzi na wpół spalone szczątki kilku ksiąg, a wśród nich brewiarzy, mszałów oraz Pism Starego i Nowego Testamentu, które według słów przewodniczącego „pokutują w wielkim ogniu za wszystkie błazeństwa, do których popchnęły rodzaj ludzki”288.
To papiestwo zapoczątkowało dzieło, którego dopełniał ateizm. Polityka Rzymu wytworzyła taką sytuację społeczną, polityczną i religijną, która pociągnęła Francję ku ruinie. Ci, którzy opisują okropności rewolucji, twierdzą, że winą za tamte wydarzenia
powinno się obarczyć tron i Kościół. W rzeczywistości winien był Kościół. Papiestwo
tak zatruło umysły królów, że zwróciło ich przeciw reformacji jako wrogowi korony, elementowi rozprzężenia, który mógł być zgubny dla pokoju i harmonii narodu. To duch
Rzymu takimi właśnie środkami prowokował najpotworniejsze okrucieństwa i najbardziej dotkliwy ucisk, który tron wprowadzał w życie.
Biblia wnosiła ze sobą ducha wolności. Wszędzie tam, gdzie przyjmowano ewangelię,
budziły się umysły. Ludzie zaczynali odrzucać okowy, które czyniły z nich niewolników
ignorancji, grzechu i zabobonu. Zaczynali myśleć i działać jak rozumne istoty. Widząc
to, monarchowie drżeli z powodu swego despotyzmu.
Rzym nie przestawał podsycać tych podszytych zachłannością obaw. W roku 1525
papież zwrócił się do regenta Francji z następującymi słowami: „Ten obłęd [protestantyzm] nie tylko wprowadzi zamieszanie i zniszczy religię, ale również wszystkie księstwa, arystokrację, prawa, porządek i wszystkie stany”289. Kilka lat później nuncjusz
papieski ostrzegał króla: „Proszę nie dać się zwieść, Wasza Wysokość. Protestanci zniszczą wszelki porządek zarówno w państwie, jak i w religii. (…) Zagrożony jest zarówno
tron, jak i ołtarz. (…) Wprowadzenie nowej religii z pewnością doprowadzi do zmiany
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rządu”290. Teolodzy odwoływali się do ludzkich uprzedzeń, głosząc, że doktryna protestancka „wabi ku nowinkom i szaleństwu; okrada króla z oddania jego poddanych
i niszczy zarówno Kościół, jak i państwo”. W ten sposób Rzymowi udało się nastawić
Francję przeciw reformacji. „Miecz prześladowań zawisł nad Francją, aby podtrzymać
tron, zachować arystokrację i utrzymać prawa w mocy”291.
Rządzący krajem nie przewidywali rezultatów tak fatalnej polityki. Nauki Biblii zaszczepiłyby w umysłach i sercach ludzi te zasady sprawiedliwości, umiaru, prawdy, obiektywizmu i życzliwości, które stanowią podwalinę pomyślności narodu. „Sprawiedliwość
wywyższa lud”, a skutkiem tego „na sprawiedliwości opiera się tron” (Prz 14,34; 16,12).
„I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości”, a w efekcie „niezakłócone bezpieczeństwo
(…) po wszystkie czasy” (Iz 32,17). Ten, kto przestrzega Bożego prawa, będzie z największym oddaniem szanował i przestrzegał praw swojego kraju. Ten, kto szanuje Boga, będzie
też szanował króla we wszystkich jego sprawiedliwych i słusznych wymaganiach. Jednak
nieszczęsna Francja zakazała Biblii i wyjęła jej uczniów spod prawa. Stulecie za stuleciem
prawi ludzie przestrzegający zasad, obdarzeni wnikliwym umysłem i siłą moralną, mający odwagę przyznawać się do swoich poglądów i wiary, w imię których znosili cierpienie,
trudzili się jako niewolnicy na galerach, ginęli na stosie albo w zgniłym lochu. Tysiące ratowały się ucieczką; i trwało to dwieście pięćdziesiąt lat od chwili rozpoczęcia reformacji.
„W tym długim okresie nie znalazłoby się chyba takie pokolenie Francuzów, które nie
byłoby świadkiem tego, jak uczniowie ewangelii uciekają przed szaleńczą nienawiścią
prześladowcy, a mądrość, kunszt, pracowitość i porządek, w których z zasady celowali,
znika wraz z nimi, by stać się bogactwem tych krajów, w których znaleźli schronienie.
W miarę jak wyjeżdżali do innych krajów, zabierając ze sobą owe dobra, ich własny kraj
ubożał. Gdyby to wszystko, co zniknęło, pozostało we Francji; gdyby przez te trzysta
lat umiejętności uciekinierów uszlachetniały jej grunt; gdyby w tym czasie ich artyzm
wpłynął na rozwój manufaktur; gdyby ich twórczy geniusz i siła analizy wzbogaciły literaturę i rozwijały naukę; gdyby ich mądrość nadawała kierunek naradom, ich odwaga pomagała wygrywać bitwy, ich sprawiedliwość nadawała kształt ustawom, a religia
Biblii wzmacniała intelekt i rządziła sumieniami narodu — jaka chwała otaczałaby dzisiaj Francję! Jak wielkim, kwitnącym i szczęśliwym byłaby krajem, wzorem dla innych!
„Jednak ślepe i nieugięte religianctwo wykorzeniło z niej każdego nauczyciela cnót,
każdego orędownika zasad, każdego uczciwego obrońcę tronu; tym, którzy uczyniliby
swój kraj «sławą i chwałą» świata, powiedziano: «Wybierajcie, co się wam podoba — stos
albo wygnanie». Nastąpił ostateczny upadek państwa; nie było już sumienia, które można by jeszcze wyjąć spod prawa; nie było już religii, którą można by zawlec na stos; nie
było już patriotyzmu, który dałoby się skazać na wygnanie”292. Rewolucja i wszystkie
jej okropności stanowiły jedynie okrutną konsekwencję takiego stanu rzeczy.
„Wraz z ucieczką hugenotów Francję dotknął powszechny kryzys. Kwitnące miasta
przemysłowe chyliły się ku upadkowi; żyzne prowincje powracały do stanu pierwotnej
dzikości; okres niezwykłego postępu przeminął, nastąpiło otępienie intelektu i upadek
moralny. Paryż stał się jednym wielkim przytułkiem; oblicza się, że około dwustu tysięcy
żebraków oczekiwało wsparcia z ręki króla. W tym rozpadającym się narodzie świetnie
prosperowali jedynie jezuici, którzy sprawowali swoje straszliwe rządy nad kościołami,
szkołami, więzieniami i galerami”.
Ewangelia przyniosłaby Francji rozwiązanie problemów politycznych i społecznych,
których nie mogło rozwiązać duchowieństwo, król ani prawodawcy, a które w końcu po290
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pchnęły naród do anarchii i upadku. Jednak pod rządami Rzymu ludzie zagubili zbawienne nauki Chrystusa o poświęceniu i niesamolubnej miłości. Odeszli od praktykowania poświęcenia siebie dla dobra innych. Nikt nie ganił bogatych za to, że uciskają
ubogich, a ubodzy nie doznawali pomocy w swoim trudzie i poniżeniu. Egoizm bogatych
i możnych był coraz bardziej widoczny i przygniatający. Przez całe stulecia zachłanność
i rozrzutność arystokracji doprowadziły do niszczącego wyzysku chłopów. Bogaci krzywdzili biednych, a biedni nienawidzili bogatych.
W wielu prowincjach ziemia była wyłączną własnością arystokracji, a klasy pracujące
były jedynie wyrobnikami; ludzie pozostawali na łasce panów i byli zmuszani do poddawania się ich wygórowanym oczekiwaniom. Ciężar wspierania Kościoła i państwa spoczywał na niższej i średniej klasie, które zostały obłożone wysokimi podatkami przez
władze cywilne i kler. „Przyjemności arystokracji
były uważane za najwyższe prawo; chłopi mogli głodować, o co zresztą dbali ich ciemiężcy. (…)
Ludzie byli zmuszeni na każdym kroku liczyć
się wyłącznie z potrzebami pana. Życie pracujących na roli było pasmem bezustannej harówki
i cierpienia, które nie znajdowało ulgi; ich skargi, jeśli nawet ośmielili się pożalić, traktowano
z zuchwałą pogardą. Trybunały sprawiedliwości
zawsze przychylały się do skargi możnego przeciw chłopu, sędziowie zwyczajowo przyjmowali
łapówki, a dzięki owemu systemowi powszechnej
korupcji najbłahszy kaprys arystokracji nabierał
mocy prawa. Nawet połowa podatków ściąganych
od pospólstwa — z jednej strony przez magnatów,
z drugiej przez duchowieństwo — nie docierała
do skarbca króla czy biskupa; resztę trwoniono
Ludwik XV. Zważywszy na deprawację i okrucieństwo arysto- na rozwiązłe dogadzanie samemu sobie. Ludzie,
kracji, ubóstwo i ignorancję niższych klas społecznych, tragiczktórzy w taki sposób doprowadzali do ubóstwa
ny stan finansowy państwa i napięcia panujące w narodzie, nie
trzeba było być prorokiem, by przewidzieć nadciągający wybuch. swoich bliźnich, sami byli zwolnieni od podatków,
zaś prawo czy obyczaj zapewniały im wszelkie stanowiska w państwie. Klasy uprzywilejowane liczyły około stu pięćdziesięciu tysięcy osób,
dla których wygody miliony pozostałych były skazane na życie w rozpaczy i upodleniu.
Dwór oddawał się rozpuście i zbytkom. Między ludem a rządzącymi nie było żadnego zaufania. Podejrzewano, że wszystkie poczynania rządu są podstępne i egoistyczne.
Ponad pół wieku przed wybuchem rewolucji na tronie zasiadał Ludwik XV, którego nawet w tamtych złych czasach określano mianem gnuśnego, frywolnego i zmysłowego
monarchy. Przy tak zdeprawowanej i pełnej okrucieństwa arystokracji oraz zubożałej
i nieświadomej klasie niższej, w obliczu finansowego krachu państwa i fatalnych nastrojów społecznych, nie trzeba było proroka, żeby przewidzieć, iż nadciąga straszny
wybuch. Na ostrzeżenia doradców król odpowiadał zwykle: „Niechże to trwa jak najdłużej dopóki żyję; po mojej śmierci niech będzie, co ma się stać”. Na próżno naciskano,
aby przeprowadził reformy. Król widział zło, ale nie miał ani odwagi, ani siły, by mu się
przeciwstawić. Wiszące nad Francją nieszczęście bardzo trafnie opisywały jego pełne
obojętności i egoizmu słowa: „Po mnie choćby potop!”.
Podsycając zawiść królów i klas rządzących, Rzym sprawiał, że trzymali oni lud
w niewoli; miał świadomość, że osłabiając w ten sposób państwo, czyni swoimi niewolnikami zarówno rządzących, jak i lud. Prowadząc dalekowzroczną politykę, dostrzegał,
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że aby skutecznie zniewolić ludzi, musi nałożyć kajdany na ich dusze; najpewniejszym
zaś sposobem, aby nigdy nie wydostali się z jego niewoli, jest sprawić, by nie byli zdolni do wolności. Tysiąckrotnie straszniejszy niż fizyczne cierpienia, do jakich prowadziła jego polityka, był upadek moralny. Pozbawiony Biblii i oddany we władzę bigoterii
i egoizmu lud tkwił w ignorancji i zabobonach; pogrążał się w grzechu tak, że nie był
w ogóle w stanie kierować sam sobą.
Jednak skutki takiego stanu rzeczy daleko odbiegały od tego, co zamierzył Rzym.
Zamiast utrzymać masy w ślepym posłuszeństwie wobec swoich dogmatów, stworzył
z nich niewierzących rewolucjonistów, którzy pogardzali katolicyzmem jako podstępną polityką kleru. Uważali, że duchowieństwo jest współwinne ich uciemiężenia. Jedynym bogiem, którego znali, był bóg Rzymu, a jego nauki — jedyną religią. Uważali jego
łapczywość i okrucieństwo za rzeczywisty owoc nauk Biblii, więc odrzucili wszystko.
Rzym przedstawił charakter Boga w fałszywym świetle i wypaczył Jego przykazania,
a teraz ludzie odrzucali zarówno Biblię, jak i jej Autora. Kościół oczekiwał ślepej wiary
w swoje dogmaty, twierdząc, że są to wymagania
pochodzące z Pisma Świętego. W reakcji na to
Wolter i jego towarzysze całkowicie odrzucili Słowo Boże i rozsiewali wszędzie truciznę niewiary.
Rzym przydeptał ludzi swoim żelaznym obcasem,
a teraz upodlone i zdziczałe masy, gwałtownie
odrzucając jego tyranię, odrzuciły równocześnie
wszelkie hamulce. Doprowadzone do wściekłości
tym, że oddawały hołd czemuś, co było zwykłym
oszustwem, wraz z fałszem odrzuciły także prawdę; niewolnicy grzechu cieszyli się swą urojoną
wolnością, myląc ją z rozpustą.
Tuż przed wybuchem rewolucji za przyzwoleniem króla zagwarantowano ludowi większą reprezentację w Zgromadzeniu Narodowym niż ta,
którą posiadała arystokracja i duchowieństwo razem wzięte. W ten sposób władza spoczęła w rękach pospólstwa; nie było ono jednak przygotowane, aby sprawować ją mądrze i z umiarem. Żądając wyrównania krzywd, jakie wycierpieli, ludzie
Wolter. Kościół rzymski błędnie przedstawiał charakter Boga
zdecydowali, że podejmą się przekształcenia społe- i wypaczał Jego wymagania, aż w końcu pojawili się ludzie
czeństwa. Ci, których znieważano, których umysły wprost odrzucający Biblię i jej Autora. Wolter i jemu podobni
wypełniały głęboko wyryte, gorzkie wspomnienia całkowicie odrzucili Słowo Boże i zasiali trujące ziarno niewiary.
wyrządzanego im zła, chcąc zmienić swoje nędzne położenie, którego nie potrafili już dłużej znosić, postanowili zemścić się na tych,
których uważali za przyczynę swoich cierpień. Uciskani wprowadzili w czyn naukę,
jaką odebrali w czasach panowania tyranii, i stali się ciemiężcami swoich ciemiężycieli.
Nieszczęsna Francja zebrała krwawe żniwo tego, co sama posiała. Straszne były konsekwencje poddania się panowaniu Rzymu. Tam, gdzie Francja pod jego wpływem rozpaliła pierwszy stos u zarania reformacji, tam rewolucja wzniosła swą pierwszą gilotynę.
Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie w szesnastym wieku spalono pierwszych protestanckich męczenników, w osiemnastym wieku zostały ścięte na gilotynie pierwsze ofiary rewolucji. Odtrącając ewangelię, która przyniosłaby uzdrowienie, Francja otworzyła
drzwi przed niewiarą i upadkiem. Gdy odrzucono wymagania Bożego prawa, okazało
się, że prawa ustanowione przez ludzi nie wystarczają, aby utrzymać w ryzach potęż175

ną falę ludzkich namiętności; naród pogrążył się w chaosie i anarchii. Wojna przeciw
Biblii dała początek epoce, którą w historii świata określono mianem Rządów Terroru.
Z domów i serc ludzi zniknęły szczęście i pokój. Nikt nie był bezpieczny. Ci, którzy jednego dnia triumfowali, następnego padali ofiarą podejrzeń i oskarżeń. Niepodzielnie
panowała przemoc i rozpusta.
Król, duchowieństwo i arystokracja zostali zmuszeni poddać się okrucieństwu rozszalałego tłumu. Egzekucja monarchy jedynie pobudziła żądzę zemsty, a ci, którzy
podpisali wyrok śmierci, wkrótce sami powędrowali na szafot. Zapadła decyzja o wymordowaniu wszystkich podejrzanych o wrogie nastawienie wobec rewolucji. Więzienia były przepełnione, znajdowało się w nich równocześnie ponad dwieście tysięcy pojmanych. W miastach królestwa działy się rzeczy mrożące krew w żyłach. Jedna partia
rewolucjonistów występowała przeciwko innej i cała Francja stała się jednym wielkim
polem walki i wściekłych namiętności. „W Paryżu bezustannie wybuchały rozruchy,
a mieszkańcy podzielili się na różne frakcje, które, jak się wydawało, nie zajmowały się
niczym innym, jak tylko wzajemnym wyniszczaniem się”. Na domiar złego naród został wciągnięty w długą i wyniszczającą walkę z wielkimi potęgami Europy. „Państwo
stało na skraju bankructwa, wojsko domagało się zaległych żołdów, Paryżanie głodowali, prowincję pustoszyli bandyci, a anarchia i rozpusta niemal wyparły cywilizację”.
Naród zbyt dobrze nauczył się lekcji okrucieństwa i tortur, której tak wytrwale nauczał Rzym. W końcu przyszedł dzień odpłaty. To już nie uczniów Jezusa wrzucano
do lochów i wciągano na stosy. Oni już dawno temu zginęli albo uciekli, skazani na wygnanie. Teraz bezlitosny Rzym poczuł straszliwą siłę tych, których nauczył znajdować
przyjemność w krwawych czynach. „W druzgocący sposób odpłacono duchowieństwu
Francji za lekcję tego, jak prześladować, której ono samo udzielało przez tak wiele lat.
Szafoty spływały krwią księży. Galery i więzienia, które kiedyś zapełniali hugenoci, teraz wypełniali ci, którzy ich prześladowali. Przykuci do ławek i trudzący się przy wiosłach katoliccy duchowni doświadczali wszystkich cierpień, których tak łatwo przysparzali miłującym pokój heretykom”.
„Potem nadeszły dni, kiedy najbardziej barbarzyńskie trybunały zaczęły wprowadzać w życie najbardziej barbarzyńskie kodeksy; kiedy nikt nie mógł pozdrowić sąsiada czy pomodlić się (…) bez narażenia się na karę śmierci; kiedy w każdym kącie czaili
się szpiedzy; kiedy gilotyna pracowała ciężko i długo od samego rana; kiedy więzienia
były załadowane jak statki handlarzy niewolników; kiedy do Sekwany spływała rynsztokami krwawa piana. (…) Gdy ulicami Paryża podążały ku miejscu przeznaczenia
pełne ofiar wozy, prokonsule wysłani przez wszechwładny Konwent na prowincję dopuszczali się takiego okrucieństwa, jakiego nie doświadczano nawet w stolicy. Ostrze
śmiercionośnej maszyny wznosiło się i opadało zbyt wolno, aby nadążać z rzezią. Długie szeregi pojmanych uśmiercano salwami kartaczy. Dziurawiono dna przepełnionych
ludźmi barek. Lyon wyludnił się jak pustynia. W Arras odmawiano więźniom nawet
łaski szybkiej śmierci. Wzdłuż Loary od Saumur aż do morza ogromne stada kruków
i kań ucztowały na kłębach nagich ciał splecionych ze sobą w odrażających objęciach.
Nie okazywano względów dla płci czy wieku. Ten nieludzki reżim pozbawił życia setki
nastoletnich chłopców i dziewcząt. Wzdłuż jakobińskich szeregów przerzucano z ostrza
na ostrze piki niemowlęta oderwane od piersi matek”. W ciągu zaledwie dziesięciu lat
życie oddały tłumy ludzi.
To właśnie chciał osiągnąć szatan. Do tego momentu zmierzał przez wszystkie wieki. Założył sobie, że zwiedzie wszystkich, od najmniejszego do największego; jego niezmiennym celem jest pogrążenie ludzi w niedoli i rozpaczy, zeszpecenie i splugawienie
arcydzieła Bożego, zaprzepaszczenie zamiarów łaski i miłosierdzia, by w ten sposób
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przysporzyć smutku w niebie. Przez swoje zwodzicielskie zabiegi zaślepia umysły ludzi
i sprawia, że winą za jego działania obarczają Boga, jakby całe to nieszczęście wynikało
z planu Stwórcy. Podobnie kiedy upodleni i zezwierzęceni przez jego okrutną moc ludzie
osiągną wolność, nakłania ich do ekscesów i bestialstwa. Potem tyrani i ciemiężcy wskazują ów obraz rozkiełznanej samowoli jako przykład tego, do czego prowadzi wolność.
Kiedy wykryje się błąd pod jednym przebraniem, szatan jedynie maskuje go w inny
sposób, a tłumy przyjmują go z równym entuzjazmem jak poprzednio. Ludzie odkryli, że
katolicyzm to zwiedzenie, i nie mógł on już posługiwać się tym narzędziem, aby skłonić
ich do łamania Bożego prawa. Nakłonił ich więc, aby każdą religię uważali za oszustwo,
a Biblię za bajkę; a oni, odrzuciwszy Boże ustawy, poddali się niepohamowanemu złu.
Fatalny błąd, który sprowadził na mieszkańców Francji całe to nieszczęście, wynikał z pominięcia wielkiej prawdy, że Boże przykazania zakreślają granice prawdziwej
wolności. „O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale”; „Nie ma pokoju dla bezbożnych — mówi Pan”; „Lecz
kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem” (Iz 48,18.22 BT; Prz 1,33).
Ateiści, niewierzący i odstępcy przeciwstawiają się Bożemu prawu; jednak rezultaty
jego wpływu dowodzą, że pomyślność człowieka jest związana z posłuszeństwem Bożym
przykazaniom. Ten, kto nie chce przyjąć tej lekcji z Bożej księgi, będzie musiał wyciągnąć ją z historii narodów.
Kiedy szatan, posługując się Kościołem rzymskim, działał, aby prowadzić ludzi
do nieposłuszeństwa, ukrywał swoje zamiary i prowadził swoje dzieło potajemnie, aby
upadek i cierpienie nie były postrzegane jako wynik przestępowania przykazań. Duch
Boży przeciwstawiał się jego mocy tak dalece, że cele, jakie sobie zamierzył szatan, nie
zostały w pełni osiągnięte. Ludzie nie łączyli skutku z przyczyną i nie dostrzegali źródła swoich nieszczęść. Kiedy jednak podczas rewolucji Zgromadzenie Narodowe jawnie
odrzuciło prawo Boże, wszyscy stali się świadkami działania prawa przyczyny i skutku,
które przejawiło się w Rządach Terroru.
Gdy Francja publicznie wyparła się Boga i odrzuciła Biblię, grzesznicy i siły ciemności zatriumfowali, osiągając to, do czego dążyli — królestwo wolne od ograniczeń Bożego prawa. „Ponieważ wyroku skazującego za złe postępki nie wydaje się szybko, przeto serce synów ludzkich wypełnia się chęcią czynienia zła” (Koh 8,11 DBG). Złamanie
sprawiedliwego i słusznego prawa musi nieuchronnie doprowadzić do nieszczęścia i zagłady. Choć następstwa nie pojawiły się od razu, ludzka niegodziwość konsekwentnie
kształtowała ich los. Stulecia odstępstwa i zbrodni nagromadziły gniew na dzień odpłaty; a kiedy dopełniła się miara grzechu, ci, którzy pogardzili Bogiem, dowiedzieli się,
choć za późno, jak straszną rzeczą jest nadużycie Bożej cierpliwości. W wielkim stopniu
odepchnięto Ducha Bożego, który kładzie tamę okrutnej sile szatana, i pozwolono działać temu, którego jedyną uciechą jest ludzkie nieszczęście. Tym, którzy wybrali drogę
rebelii, pozostało zbieranie jej owoców, aż kraj zalały zbrodnie zbyt straszne, by można
je było opisać. Ze spustoszonych prowincji i zrujnowanych miast słychać było straszliwy krzyk — przejmujący krzyk bólu. Wydawało się, jakby pod Francją zapadła się ziemia. Religia, prawo, porządek społeczny, rodzina, państwo i Kościół zostały zmiecione
tą samą bezbożną ręką, która podniosła się przeciw prawu Bożemu. Mędrzec miał rację, mówiąc: „[W]ystępny upada przez występek” (Prz 11,5 BT). „[G]rzesznik postępuje
źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się
boją Boga, tym, którzy się boją jego oblicza. Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło” (Koh 8,12-13)”. „Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana (…) dlatego
muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami” (Prz 1,29.31).
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Wierni świadkowie Boży zamordowani przez bluźnierczą moc „wychodzącą z otchłani” nie milczeli długo. „A po upływie trzech i pół dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na swoich nogach, a wielki strach padł na tych, którzy ich widzieli”
(Ap 11,11 DBG). W roku 1793 Zgromadzenie Narodowe Francji wydało dekret o obaleniu
religii chrześcijańskiej i odrzuceniu Biblii. Trzy i pół roku później ukazała się ogłoszona
przez te same władze rezolucja, która go uchylała i wyrażała tolerancję wobec Pisma
Świętego. Świat był przerażony ogromem następstw, jakie pociągnęło za sobą odrzucenie świętych wskazań, a ludzie dostrzegli potrzebę zaufania Bogu i Jego Słowu jako
podstawie [obywatelskich — przyp. tłum.] cnót i moralności. „Komu urągałeś i bluźniłeś? Przeciw komu podnosiłeś swój głos, wysoko wznosiłeś swoje oczy? Przeciwko Świętemu Izraelskiemu” (Iz 37,23). „Dlatego też pokażę im, tym razem dam im poznać moją
rękę i moją siłę; i zrozumieją, że moje imię — Jahwe!” (Jr 16,21 BT).
Prorok mówi dalej o dwóch świadkach: „I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący
do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich”
(Ap 11,12). Odkąd Francja wypowiedziała wojnę dwóm Bożym świadkom, zostali oni uhonorowani jak nigdy dotąd. W roku 1804 powstało Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo
Biblijne, a po nim podobne do niego organizacje z licznymi filiami rozsianymi na terenie
całej Europy. W 1816 roku założono Amerykańskie Towarzystwo Biblijne. Gdy powstało
Brytyjskie Towarzystwo Biblijne, drukowano i rozpowszechniano Biblię w pięćdziesięciu
językach. Od tamtej pory przetłumaczono ją na kilkaset języków i dialektów293.
Pięćdziesiąt lat przed rokiem 1792 niewiele uwagi poświęcano misji do obcych krajów. Nie powstawały nowe towarzystwa misyjne i zaledwie kilka Kościołów usiłowało
szerzyć chrześcijaństwo tam, gdzie go nie znano. Jednak z końcem osiemnastego stulecia nastąpiła ogromna zmiana. Ludzie rozczarowali się zdobyczami racjonalizmu i zdali
sobie sprawę z tego, że potrzebują Bożego objawienia i religii w praktyce. Od tego czasu
prace misji zagranicznych osiągnęły bezprecedensowy wzrost.
Rozwój sztuki drukarskiej przyczynił się do szybszego rozpowszechniania Biblii. Rozwijające się możliwości komunikacji pomiędzy krajami, rozpad murów dawnych uprzedzeń
i narodowego ekskluzywizmu, a także fakt utraty świeckich wpływów biskupa Rzymu
otworzyły drogę dla Słowa Bożego. Po pewnym czasie Biblię sprzedawano bez ograniczeń na ulicach Rzymu, a teraz dotarła do najodleglejszych miejsc zamieszkałego świata.
Pewnego razu niewierzący Wolter powiedział chełpliwie: „Zmęczyło mnie słuchanie
o tym, że dwunastu ludzi założyło religię chrześcijańską. Udowodnię, że wystarczy jeden, aby ją obalić”. Od jego śmierci przeminęło już niejedno pokolenie. Miliony przyłączyły się do wojny przeciwko Biblii. Daleko jednak do jej zniszczenia; jest to trudniejsze
niż w czasach Woltera, ponieważ teraz istnieją dziesiątki, a nawet setki tysięcy egzemplarzy Biblii. Dobrze oddają to słowa jednego z pierwszych reformatorów, który wypowiadał się na temat Kościoła chrześcijańskiego: „Biblia to kowadło, na którym zużyło
się wiele młotów”. Pan powiedział: „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra,
a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam” (Iz 54,17).
„[S]łowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40,8). „Wszystkie jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości” (Ps 111,7-8). Rozpadnie się wszystko, co opiera się na ludzkim autorytecie, jednak to, co zostało zbudowane na skale niezmiennego Słowa Bożego, będzie trwało wiecznie.
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Rozdział 16

OJCOWIE
PIELGRZYMI

A

ngielscy reformatorzy porzucili doktryny katolicyzmu, ale zachowali wiele
jego obrzędów. W ten sposób, chociaż Kościół anglikański odrzucił autorytet
i credo Rzymu, wykorzystał wiele jego zwyczajów i ceremonii. Twierdzono, że
nie są to kwestie dotyczące sumienia; że chociaż nie zaleca się ich w Piśmie
Świętym, a zatem nie należą do spraw zasadniczych, to jednak nie są zakazane, więc
same w sobie nie są niczym złym. Ich zachowywanie prowadziło do zacierania się granicy, jaka dzieliła zreformowany Kościół od Rzymu, a równocześnie przekonywano, że
może to być przyczynkiem do przyjęcia protestantyzmu przez katolików.
Dla konserwatystów oraz chętnych do kompromisu argumenty te wydawały się w pełni logiczne. Istnieli jednak tacy, którzy mieli inne zdanie. Fakt, że obyczaje te „prowadziły do przerzucenia mostu nad przepaścią pomiędzy Rzymem a reformacją”294, ich zdaniem
przemawiał za tym, by ich nie kultywować. Postrzegali je jako symbole niewoli, z której
zostali wyzwoleni, a do której nie mieli zamiaru wracać. Uważali, że skoro Bóg przedstawił
w swoim Słowie zasady rządzące oddawaniem Mu czci, ludzie nie mogą niczego samowolnie
do nich dodawać ani niczego z nich ujmować. Początkiem wielkiego odstępstwa były przecież próby uzupełniania autorytetu Bożego autorytetem Kościoła. Rzym rozpoczął od dodawania tego, czego Bóg nie zakazał, a skończył na zakazywaniu tego, co wyraźnie nakazał.
Wielu gorąco pragnęło powrotu do czystości i prostoty, jakie charakteryzowały pierwszy
Kościół. Część zwyczajów ustanowionych przez Kościół anglikański uważali za pomniki
bałwochwalstwa i w swoim sumieniu nie byli w stanie brać w nich udziału. Jednak Kościół wspierany przez władze świeckie nie zezwalał na różnice zdań w kwestii stosowanych form. Uczestnictwo w oficjalnych nabożeństwach było narzucone prawem, a nielegalne spotkania na tle religijnym były zakazane pod karą więzienia, banicji i śmierci.
Na początku siedemnastego stulecia monarcha, który akurat wstąpił na tron Anglii,
oznajmił, że jest zdecydowany sprawić, by „purytanie podporządkowali się, albo (…) wygna ich z kraju, bądź zrobi coś jeszcze gorszego”295. Ścigani, prześladowani i więzieni nie
byli oni w stanie dostrzec żadnej nadziei na poprawę swojego położenia w przyszłości
i wielu doszło do przekonania, że dla tych, którzy pragną służyć Bogu zgodnie z nakazem sumienia, „Anglia na zawsze przestała być miejscem zamieszkania”296. Niektórzy
postanowili w końcu szukać schronienia w Holandii. Napotkali trudności, doznali strat
i zasmakowali więzienia. Ich plany doznawały niepowodzenia i wydawano ich w ręce
wrogów. Jednak w końcu zwyciężyła ich wytrwałość i znaleźli schronienie w gościnnej
ziemi Republiki Holenderskiej297.
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Uciekając, porzucili swoje domy i majątki, pozbawiając się w ten sposób środków
utrzymania. Byli obcy w nieznanym sobie kraju, wśród ludzi innego języka i obyczajów.
Aby zarobić na chleb, musieli chwytać się nowych i nieznanych sobie zajęć. Mężczyźni w średnim wieku, którzy przez całe dotychczasowe życie zajmowali się uprawą roli,
musieli teraz nauczyć się rzemiosła. Z radością jednak przyjmowali nową sytuację i nie
tracili czasu na próżnowanie czy narzekania. Choć często dotykało ich ubóstwo, dziękowali Bogu za błogosławieństwa, jakich bezustannie im udzielał, i odnajdywali radość
w duchowej jedności, której nikt już nie zakłócał. „Wiedzieli, że są pielgrzymami i nie
zwracali zbytnio uwagi na okoliczności, ale wznosili wzrok ku niebu, swej najukochańszej ojczyźnie, odzyskując w ten sposób spokój ducha”298.
Na wygnaniu i w obliczu trudności ich miłość i wiara wzmacniały się. Ufali obietnicom Pana, a On nie zawiódł ich w czasie, gdy tego potrzebowali. Przy ich boku stali
Jego aniołowie, aby służyć im zachętą i wsparciem. A kiedy wydawało się, że Boża ręka
wskazuje im, aby udali się za morze, do kraju, w którym mogliby znaleźć swoje miejsce
i pozostawić swoim dzieciom cenny skarb wolności religijnej, bez wahania podążyli naprzód drogą, którą prowadziła ich Opatrzność.
Bóg pozwolił, aby Jego lud został poddany próbom, by przygotować go do wypełnienia
pełnego miłosierdzia planu, jaki dla niego przygotował. Kościół doświadczył poniżenia,
aby potem dostąpić wywyższenia. Bóg zamierzał objawić swoją moc w ich sprawie, aby
dać światu kolejny dowód na to, że nie porzuca tych, którzy Mu ufają. Wykorzystał wydarzenia w taki sposób, by gniew szatana i knowania złych ludzi przyczyniły się do Jego
chwały i aby Jego lud mógł znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Prześladowania i wygnanie otworzyły drogę do wolności.
Gdy purytanie po raz pierwszy zostali zmuszeni do oddzielenia się od Kościoła anglikańskiego, połączyło ich uroczyste przymierze, że jako wolny lud Boga „będą kroczyli razem po wszystkich Jego ścieżkach, które już znają albo które dane im będzie poznać”299. Był to prawdziwy duch reformy, podstawowa zasada protestantyzmu. Właśnie
z takim zamysłem pielgrzymi wyruszyli z Holandii w poszukiwaniu domu w Nowym
Świecie. Ich pastor John Robinson, któremu Opatrzność kazała pozostać, pożegnał się
z nimi następującymi słowami:
„Bracia, niebawem się rozdzielimy i tylko Pan wie, czy dożyję chwili, gdy znowu zobaczę wasze twarze. Jednak niezależnie od tego, czy On tak postanowił, czy nie, polecam wam przed Bogiem i Jego błogosławionymi aniołami, abyście nie naśladowali mnie
bardziej, niż ja naśladowałem Chrystusa. Jeśli Bóg objawi wam coś przez jakiekolwiek
inne swoje narzędzie, bądźcie gotowi przyjąć to tak, jak byliście gotowi dzięki mojej
służbie przyjąć cokolwiek, co było prawdą; jestem bowiem głęboko przekonany, że Pan
ma jeszcze więcej prawdy i światła, które może wydobyć ze swego świętego słowa”300.
„Ze swojej strony nie potrafię już bardziej ubolewać nad stanem zreformowanych
Kościołów, które doszły do takiego stadium religii, że obecnie nie posuną się dalej niż
ci, którzy doprowadzili do ich reformy. Luteran nie da się pociągnąć dalej, niż widział
Luter; (…) a kalwiniści, jak widzicie, utknęli tam, gdzie zostawił ich ten, który choć był
wielkim mężem Bożym, nie wiedział wszystkiego. Oto nieszczęście, nad którym należy
biadać; w swoich czasach byli oni pałającymi i lśniącymi pochodniami, nie zbadali jednak wszystkich Bożych rad; gdyby żyli dziś, przyjęliby nowe światło równie chętnie jak
to, które otrzymali na początku”301.
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Modlitwa na pokładzie statku „Mayflower” w 1620 r. Początek kolonizacji Ameryki Północnej przez protestantów uciekających z Europy przed prześladowaniami.

„Pamiętajcie o zobowiązaniu waszego zgromadzenia, w którym postanowiliście kroczyć wszystkimi znanymi wam drogami Pana, a także tymi, które dopiero pozwoli wam
poznać. Pamiętajcie o swojej obietnicy i przymierzu z Bogiem oraz ze sobą nawzajem,
aby przyjmować każde światło i prawdę, jaka zostanie wam objawiona w Jego spisanym
Słowie; równocześnie zaklinam was, abyście uważali na to, co przyjmujecie za prawdę, i rozważnie porównywali ją z innymi prawdami Pisma Świętego, które przyjęliście
wcześniej; nie jest bowiem możliwe, aby świat chrześcijański, który tak długo tkwił
w antychrześcijańskich ciemnościach, nagle doznał pełni doskonałego poznania”302.
Pragnienie wolności sumienia sprawiło, że pielgrzymi dzielnie stawili czoła trudom
długiej żeglugi przez ocean oraz przetrwali trudy i niebezpieczeństwa dzikich pustkowi, aby z Bożym błogosławieństwem na wybrzeżach Ameryki założyć fundamenty potężnego narodu. Jednak pomimo ich uczciwości i bogobojności nie pojmowali jeszcze
wielkiej zasady wolności religijnej. Nie byli gotowi przyznać innym tej samej wolności, dla której uzyskania tak wiele poświęcili. „Jedynie nieliczni z czołowych myślicieli
i moralistów siedemnastego wieku mieli bodaj nikłe pojęcie o wielkiej zasadzie wynikającej z nauk Nowego Testamentu, który jedynie Boga uznaje godnym osądzania wiary człowieka”303. Doktryna głosząca, że powierzył On Kościołowi prawo kontrolowania
sumienia oraz określania, co jest herezją, i wymierzania za to kary, jest jednym z najgłębiej zakorzenionych błędów papiestwa. Choć reformatorzy odrzucili credo Rzymu,
to jednak nie byli całkowicie wolni od jego ducha nietolerancji. Jeszcze nie w pełni rozproszyły się głębokie ciemności, które przez długie lata jego panowania spowijały całe
chrześcijaństwo. Jeden z czołowych kaznodziejów kolonii w zatoce Massachusetts powiedział: „To właśnie tolerancja sprawiła, że świat jest antychrześcijański; Kościół zaś
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nigdy nie straci na tym, że będzie się karało heretyków”304. Koloniści przyjęli zasadę,
że w organach władzy świeckiej głos mogą zabierać jedynie członkowie Kościoła. Powołano do życia pewien rodzaj Kościoła państwowego i wymagano, aby wszyscy wspierali
duchowieństwo, a władzom świeckim udzielono prawa do likwidowania herezji. W ten
sposób władza ta znalazła się w rękach Kościoła, co już wkrótce przyniosło nieuchronny rezultat w postaci prześladowań.
Roger Williams przybył do Nowego Świata jedenaście lat po założeniu pierwszej kolonii. Pojawił się tam, żeby jak pierwsi pielgrzymi cieszyć się wolnością religijną, jednak
w odróżnieniu od nich dostrzegał to, co oprócz niego widziało niewielu w jego czasach
— że owa wolność stanowi niezbywalne prawo każdego człowieka bez względu na jego
przekonania. Był żarliwym poszukiwaczem prawdy i zgadzał się ze stwierdzeniem Robinsona, że pełne światło ze Słowa Bożego nie zostało jeszcze przyjęte. Był „pierwszym,
który we współczesnym chrześcijaństwie pragnął zbudować rządy świeckie na zasadzie
wolności sumienia i równości poglądów wobec prawa”305. Ogłosił, że zadaniem
sądu będzie przeciwdziałanie przestępstwu, ale nigdy
kontrola sumień. „Ogół czy
władze mogą decydować, co
należy do wzajemnych obowiązków między ludźmi; jeżeli jednak zechcą określać,
co ze strony człowieka należy się Bogu, to tym samym
przekraczają swoje kompetencje i wychodzą poza granice bezpieczeństwa; jasne
jest bowiem, że skoro władze
Roger Williams uratowany przez Indian z plemienia Narragansett. Podobnie jak pierwsi pielgrzymi cieszył się on wolnością religijną, ale w przeciwieństwie do nich rozumiał to, co rozumiało niewielu w jego posiadają taką moc, mogą
czasach — że ta wolność jest niezbywalnym prawem wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie. zadekretować jednego dnia
taki zestaw opinii czy wierzeń, a nazajutrz inny. Tak czynili w Anglii różni królowie i królowe, różni papieże i sobory w Kościele rzymskim. W taki sposób wiara stałaby się jedną wielką gmatwaniną”306.
Udziału w nabożeństwach oficjalnego Kościoła wymagano pod karą grzywny lub więzienia. „Williams potępił to prawo; najgorszą ustawą w angielskim kodeksie prawnym
była ta, która nakazywała przymusową obecność w Kościele parafialnym. Przymuszanie
ludzi, aby jednoczyli się z tymi, którzy wierzą inaczej niż oni, jest pogwałceniem ich naturalnych praw; zaciąganie siłą na publiczne nabożeństwo niechętnych czy niewierzących
jest jedynie wymuszaniem hipokryzji. (…) «Nikt nie powinien być zmuszany do uczestnictwa w nabożeństwie ani też do łożenia na Kościół wbrew jego przekonaniom» — dodał. «Co?!» — wołali jego przeciwnicy, zdumieni jego doktrynami. — «Czyż robotnik nie
jest godzien swojej zapłaty?». «Tak» — odparł — «ale od tych, którzy go najmują»”307.
Rogera Williamsa szanowano i ceniono jako sumiennego kaznodzieję obdarzonego
rzadkimi przymiotami, niezłomną uczciwością i niekłamaną życzliwością, a mimo to
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nie tolerowano jego nieugiętej postawy wobec prawa władz cywilnych do sprawowania
rządów nad Kościołem i nie uznawano jego żądania wolności religijnej. Twierdzono, że
gdyby wprowadzono w życie tę nową doktrynę, „obaliłaby ona podstawy państwa i rządu”308. Skazano go na wygnanie z kolonii i ostatecznie, aby uniknąć aresztowania, mimo
chłodu i zimowych burz musiał szukać schronienia w nieprzebytych lasach.
„Na czternaście tygodni” — wspominał — „dostałem się w samo serce tej okrutnej
pory roku, nie wiedząc, co znaczy łóżko i chleb”. Jednak „na pustyni żywiły mnie kruki”, a puste pnie drzew bywały mieszkaniem309. Wędrował z trudem w śniegu przez dziewicze lasy, aż znalazł schronienie wśród plemienia Indian, których zaufanie i uczucia
zdobył, podejmując się przekazania im prawd ewangelii.
Po miesiącach zmian i tułaczki skierował się ku brzegom zatoki Narragansett, założył tam podwaliny pierwszego nowoczesnego państwa, które w pełni uznawało prawo wolności religijnej. Podstawowa zasada kolonii Rogera Williamsa głosiła, że „każdy
człowiek powinien mieć prawo czcić Boga zgodnie z własnym sumieniem”310. Jego mały
stan Rhode Island stał się azylem prześladowanych, rozrastając się i rozkwitając, aż zasady jego istnienia — zasada wolności obywatelskiej i religijnej — stały się fundamentem Republiki Amerykańskiej.
W Deklaracji Niepodległości, najważniejszym dokumencie, jaki nasi przodkowie wydali, ogłaszając swoje prawa, oznajmili: „Przyjmujemy za oczywiste te oto prawdy: że
wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi sobie; że zostali wyposażeni przez Stwórcę
w pewne niezbywalne prawa; wśród nich w prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia”. Konstytucja ta w jasny sposób gwarantuje nienaruszalność sumienia: „Nigdy nie
będzie się wymagać jakichkolwiek przekonań religijnych jako kwalifikacji na jakiekolwiek stanowisko zaufania publicznego w Stanach Zjednoczonych”. „Kongres nie ustanowi
Autorzy Konstytucji uznawali
prawa narzucającego jakąkolwiek religię lub
odwieczną zasadę mówiącą
zakazującego swobodnego jej wyznawania”.
o tym, że relacja człowieka
„Autorzy Konstytucji uznawali odwieczz Bogiem wykracza poza ludzkie
ną zasadę mówiącą o tym, że relacja człowieustawy, a prawo do wolności
ka z Bogiem wykracza poza ludzkie ustawy,
a prawo do wolności sumienia jest niezbywalsumienia jest niezbywalne.
ne. Nie trzeba dowodzić słuszności tej prawdy; jesteśmy jej świadomi w głębi naszych serc. To ona, wbrew prawom ustanowionym
przez ludzi, podtrzymywała tak wielu męczenników w czasie tortur i na stosach. Czuli,
że ich obowiązki wobec Boga były ważniejsze niż ludzkie ustawy i że człowiek nie może
rządzić ich sumieniem. Nic nie jest w stanie wymazać tej wrodzonej zasady”311.
Gdy w Europie rozeszła się wieść o kraju, w którym każdy może cieszyć się owocem
własnej pracy i być posłusznym wskazaniom własnego sumienia, tysiące podążyły ku wybrzeżom Nowego Świata. Kolonie szybko się rozrastały. „Massachusetts wydało specjalne
prawo, na mocy którego udzielano zaproszenia i pomocy na koszt państwa chrześcijanom
każdej narodowości, którzy mogli podążyć za Atlantyk, «uciekając przed wojnami czy głodem, lub też uciskiem ze strony swych prześladowców». W ten sposób uciekinierzy i prześladowani byli w świetle prawa gośćmi wspólnoty”312. W ciągu dwudziestu lat od dotarcia
pierwszych pielgrzymów do Plymouth w Nowej Anglii osiedliły się ich tysiące.
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Aby zapewnić sobie to, czego szukali, „byli zadowoleni,
że są w stanie utrzymać się,
prowadząc życie pełne trudu
i oszczędności. Nie oczekiwali od swego skrawka ziemi niczego prócz nagrody za swój
wysiłek. Ich ścieżki nie rozjaśniała żadna zwodnicza
wizja świetlanej przyszłości.
(…) Cieszył ich powolny, stały
rozwój ich społeczności. Cierpliwie znosili surowe warunki, podlewając drzewo wolnoMiejsce pierwszego w Ameryce zboru sabatariańskiego założonego w 1664 roku przez Stephena
ści własnym potem i łzami,
Mumforda (miasto Newport, stan Rhode Island). Świętujący sobotę chrześcijanie byli prześladowani
zarówno w Europie, jak i w Ameryce aż do założenia przez Rogera Williamsa kolonii Rhode Island. aż głęboko zapuściło swoje
korzenie”.
Biblię uważano za podstawę wiary, źródło mądrości i kodeks wolności. Jej zasad pilnie
uczono w domach, szkołach, kościołach, a owoce tego były widoczne w postaci zapobiegliwości, inteligencji, czystości i umiarkowania. Można było latami mieszkać wśród purytanów i „nie zobaczyć tam pijanego, nie usłyszeć przekleństwa i nie spotkać żebraka”313.
Dowodziło to, że zasady Biblii stanowią najlepsze zabezpieczenie wielkości narodu. Słabe
i odizolowane kolonie rozrosły się w konfederację silnych stanów, a świat ze zdumieniem
przyglądał się, jaki pokój i dobrobyt panują „w Kościele bez papieża i kraju bez króla”.
Jednak bezustannie rosnącym tłumom podążającym ku brzegom Ameryki przyświecały motywy dalece odmienne od tych, które kiedyś sprowadziły tam pierwszych pielgrzymów. Choć prosta wiara i czystość wywierały głęboki i przekształcający wpływ, to jednak
Biblię uważano za podstawę
stawał się on coraz słabszy, w miarę jak rosła
wiary, źródło mądrości
liczba tych, którzy szukali tam jedynie matei kodeks wolności. Jej zasad
rialnych korzyści.
pilnie uczono w domach,
Przyjęta przez pierwszych kolonistów zasaszkołach, kościołach, a owoce
da przyznająca prawo wyborcze i możliwość
obejmowania stanowisk państwowych jedynie
tego były widoczne w postaci
członkom Kościoła przyniosła zgubne skutki.
zapobiegliwości, inteligencji,
Przyjęto ją, aby zachować czystość państwa, ale
czystości i umiarkowania.
przyczyniła się ona do upadku Kościoła. Wielu
przyłączało się do niego bez zmiany serca, jedynie z pobudek materialnych, skoro sama przynależność religijna stanowiła warunek
przyznania praw wyborczych i stanowisk. W ten sposób Kościół zaczął się w wielkiej
mierze zapełniać ludźmi nienawróconymi; nawet kaznodziejami zostawali ci, którzy nie
tylko trwali przy błędnych doktrynach, ale także pozostawali nieczuli na przekształcającą moc Ducha Świętego. Tak oto po raz kolejny udowodniono, jak złe są skutki budowania Kościoła przy pomocy państwa, czego często doświadczano w historii od czasów
Konstantyna aż do dziś, oraz odwoływania się do pomocy władz świeckich, by wesprzeć
ewangelię Tego, który oznajmił: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18,36). Cho-

313
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ciaż związek Kościoła z państwem, i to bez względu na rozmiar zjawiska, wydaje się
przybliżać świat do Kościoła, w rzeczywistości sprowadza Kościół bliżej świata.
Wielka zasada, której tak dzielnie bronili John Robinson i Roger Williams, głosząca, że prawda jest odkrywana stopniowo, a chrześcijanie powinni być gotowi przyjąć
wszelkie światło, które zostanie im objawione przez Słowo Boże, zniknęła z oczu ich
potomków. Protestanckie Kościoły Ameryki, a także te w Europie, tak bogato obdarowane błogosławieństwami reformacji, zatrzymały się na ścieżce reform. Choć od czasu
do czasu pojawiali się wierni mężowie głoszący nową prawdę i wykazujący długo pielęgnowane błędy, większość — podobnie jak Żydzi w dniach Chrystusa czy zwolennicy
papiestwa w czasach Lutra — zadowalała się wiarą swoich ojców i życiem, jakie prowadziła. Z tego powodu religia znowu zdegenerowała się do formalizmu; zachowywaProtestanckie Kościoły Ameryki,
no i pielęgnowano błędy i zabobony, które
a także te w Europie, tak bogato
zostałyby odrzucone, gdyby Kościół nadal
obdarowane błogosławieństwami
kroczył w świetle Słowa Bożego. W ten sporeformacji, zatrzymały się
sób duch, jaki przyświecał reformacji, zaczął
na ścieżce reform.
stopniowo zanikać, aż doszło do tego, że Kościoły protestanckie potrzebowały reformy
tak samo, jak potrzebował tego Kościół rzymski za czasów Lutra. Panowało w nich takie
samo umiłowanie rzeczy ziemskich, takie samo duchowe otępienie, podobny stosunek
do ludzkich opinii i zastępowanie nauk Słowa Bożego ludzkimi teoriami.
Szerokiemu dostępowi do Biblii na początku dziewiętnastego stulecia i wielkiemu
światłu, jakie dzięki temu spływało na świat, nie towarzyszył odpowiedni postęp w poznaniu objawionej prawdy ani też rozwój praktycznej pobożności. Szatan już nie ukrywał Słowa Bożego przed ludźmi jak niegdyś; żeby nadal osiągać swój cel, skłonił wielu,
aby nisko je cenili. Ludzie zaniedbywali studiowania Pisma Świętego i w ten sposób
nadal akceptowali jego fałszywe interpretacje, trzymając się nauk, które nie znajdowały potwierdzenia w Biblii.
Widząc, że nie zdoła zniszczyć prawdy za pomocą prześladowań, znów wykorzystał
zasadę kompromisu, który doprowadził do wielkiego odstępstwa i powstania Kościoła
rzymskiego. Tym razem nakłonił chrześcijan, aby związali się nie z poganami, ale z tymi,
którzy przez swoje przywiązanie do rzeczy materialnych okazali się prawdziwymi bałwochwalcami, podobnie jak czciciele bożków. Wynik takiego zjednoczenia musiał być
równie zgubny jak niegdyś; pod płaszczykiem religii karmiono dumę i ekstrawagancję,
a Kościoły ulegały zepsuciu. Szatan nadal zniekształcał nauki Biblii, a tradycje, które
miały doprowadzić do upadku miliony ludzi, głęboko zapuszczały swoje korzenie. Kościół podtrzymywał i bronił owych tradycji, zamiast walczyć o „wiarę raz świętym podaną”. W taki sposób doprowadzono do upadku zasad, które wyznaczyli reformatorzy
i dla których tak bardzo cierpieli.
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edna z najbardziej uroczystych, a również najwspanialszych prawd objawionych
w Biblii mówi o tym, że Chrystus przyjdzie powtórnie, aby dokończyć wielkie dzieło odkupienia. Ludowi Bożemu, który tak długo pielgrzymuje, przebywając w „dolinie cienia śmierci”, dana została cenna, wzbudzająca radość nadzieja w obietnicy ukazania się Tego, który „jest zmartwychwstaniem i życiem”, który przyjdzie, żeby
„zgromadzić swoich wybranych”. Nauka o powtórnym przyjściu stanowi główną myśl
całego Pisma Świętego. Od dnia gdy pierwsza para ludzka ze smutkiem odeszła z Edenu, dzieci wiary oczekiwały nadejścia Obiecanego, który złamie moc niszczyciela, a ich
wprowadzi na nowo do utraconego Raju. Święci mężowie przeszłości oczekiwali przyjścia Mesjasza w chwale jako spełnienia ich nadziei. Enoch, żyjący zaledwie w siódmym
pokoleniu po tych, którzy zamieszkiwali Eden, wędrujący ze swoim Bogiem po tej ziemi przez trzy stulecia, mógł z daleka ujrzeć nadejście Wyzwoliciela. „Oto przyszedł Pan
ze wszystkimi swoimi świętymi” — oznajmił — „aby uczynić sąd wszystkim” (Jud 1415 DBG). Patriarcha Hiob w mroku swego doświadczenia wykrzyknął z niezachwianą
pewnością: „[J]a wiem, że Odkupiciel mój żyje i że w ostateczny dzień nad prochem
stanie. (…) jednak w ciele moim będę oglądał Boga; tak, ja sam go ujrzę, i oczy moje go
zobaczą, a nie kto inny” (Hi 19,25-27 DBG).
Chrystus, który ma przyjść, aby zaprowadzić rządy królestwa sprawiedliwości, był tematem najwznioślejszych i pełnych uniesienia wypowiedzi pisarzy Biblii. Poeci i prorocy wypowiadali się o tym w słowach, z których płynął niebiański ogień. Psalmista śpiewał o mocy
i majestacie Króla Izraela: „Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa
i nie milczy; (…) przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud” (Ps 50,2-4). „Niech
radują się niebiosa i weseli się ziemia! (…) Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności” (Ps 96,11-13).
Prorok Izajasz napisał: „Obudźcie się więc i radujcie wy wszyscy, co leżycie w prochu.
Bo rosa Twoja jest pełna światłości, ziemia zaś sama wyda swoich zmarłych”. „Ożyją
Twoi umarli, z martwych powstaną ich ciała”. „Zniszczy śmierć w zwycięstwie, a Pan
Wszechmogący otrze łzę z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo
Pan to powiedział. I lud Pana powie w owym dniu: «Oto Bóg nasz; ten, którego oczekiwaliśmy; wybawił nas. Ten jest Panem, którego oczekiwaliśmy; będziemy weselić się
i radować w jego zbawieniu»” (Iz 26,19 BWP; 25,8-9 DBG).
Habakuk w świętej wizji widział Jego przyjście. „Bóg przychodzi z Temanu, Święty
z góry Paran. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały”. „Stanął
i porozdzielał ziemię, spojrzał i sprawił, że zadrżały narody; rozpadają się góry prastare,
zapadają pagórki odwieczne, te ścieżki Jego od pradawnych czasów”. „[W]siadasz na swoje
konie, na swe rydwany zwycięskie”. „Ujrzały cię góry, zadrżały. Trąba wodna się przewaliła. Wielka zaryczała Otchłań, wysoko uniosła swe ręce. Słońce i księżyc stoją w swoim
miejscu z powodu blasku lecących Twych strzał i jasnego lśnienia Twej dzidy”. „Wyszedłeś, aby swój lud ocalić, aby wybawić swego pomazańca” (Ha 3,3-4.6.8.10-11.13 BT).
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Kiedy Zbawiciel miał rozstać się ze swoimi uczniami, pocieszał ich w smutku, zapewniając, że przyjdzie znowu: „Niechaj się nie trwoży serce wasze (…). W domu Ojca
mego wiele jest mieszkań (…). Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”
(J 14,1-3). „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim,
wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów” (Mt 25,31-32).
Aniołowie, którzy pozostali na Górze Oliwnej po wniebowstąpieniu Chrystusa, powtórzyli uczniom obietnicę Jego powrotu: „Ten Jezus, który od was został wzięty w górę
do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dz 1,11). Apostoł Paweł
pod natchnieniem Ducha Świętego złożył następujące świadectwo: „Gdyż sam Pan
na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba” (1 Tes 4,16). Prorok z wyspy Patmos napisał: „Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko” (Ap 1,7).
Z Jego przyjściem łączy się chwalebne „odnowienie wszechrzeczy, o czym od wieków
mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich” (Dz 3,21). Wówczas zakończą się tak
długo trwające rządy zła; „królestwa świata” staną się „królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków” (Ap 11,15). „I objawi się chwała Pańska,
i ujrzy to wszelkie ciało pospołu”. „Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów”.
„[B]ędzie Pan Zastępów ozdobną
Prawdziwi naśladowcy Pana
koroną i wspaniałym diademem
we wszystkich wiekach pokładali swoją
dla resztki swojego ludu” (Iz 40,5;
nadzieję w Jego powtórnym przyjściu.
61,11; 28,5).
Zbawiciel, składając na Górze
Pod całym niebem zostanie wówOliwnej obietnicę, że przyjdzie znowu,
czas ustanowione pełne pokoju i długo oczekiwane królestwo Mesjasza.
rozświetlił swoim uczniom przyszłość,
„Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy
napełniając ich serca radością
wszystkie jego rozpadliny. Uczyni
i nadzieją, której nie mogły przytłumić
z jego pustkowia Eden, a z jego pusmutek ani trudne doświadczenia.
styni ogród Pana”. „Chwała Libanu
będzie mu dana, świetność Karmelu
i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga”. „Już nie będą mówić o tobie: «opuszczona», a o twojej ziemi nie będą mówić: «pustkowie», lecz będą cię nazywali:
«Moja Rozkosz», a twoją ziemię: «Poślubiona»”. „[J]ak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie” (Iz 51,3; 35,2; 62,4-5).
Prawdziwi naśladowcy Pana we wszystkich wiekach pokładali swoją nadzieję w Jego
powtórnym przyjściu. Zbawiciel, składając na Górze Oliwnej obietnicę, że przyjdzie
znowu, rozświetlił swoim uczniom przyszłość, napełniając ich serca radością i nadzieją, której nie mogły przytłumić smutek ani trudne doświadczenia. „Objawienie chwały
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” było „błogosławioną nadzieją”
wśród cierpień i prześladowań. Kiedy chrześcijan w Tesalonice przepełniał smutek, ponieważ składali do grobu tych, których kochali, a którzy mieli nadzieję być świadkami
powrotu Pana, ich nauczyciel Paweł wskazał im na zmartwychwstanie, które nastąpi
przy powtórnym przyjściu Zbawiciela. Wówczas ci, którzy zmarli w Chrystusie, powstaną i wraz z żywymi zostaną pochwyceni, aby spotkać się z Panem w powietrzu, „i tak
zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tes 4,16-18).
Na skalistej wyspie Patmos ukochany uczeń słyszy obietnicę: „Tak, przyjdę wkrótce”, a jego tęsknota brzmi w słowach modlitwy Kościoła w długim czasie jego pielgrzymowania: „Amen, przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20).
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Z lochów, stosów, szafotów, gdzie święci i męczennicy składali świadectwo prawdzie,
płyną przez stulecia słowa ich wiary i nadziei. Byli „pewni tego, że On sam zmartwychwstał, a zatem mieli również pewność swojego zmartwychwstania przy Jego przyjściu”
— powiedział pewien chrześcijanin — „dlatego pogardzili śmiercią i byli ponad nią”314.
Gotowi byli zstąpić do grobu, aby móc „powstać jako wolni”315. Oczekiwali, że „Pan
przyjdzie z nieba na obłokach w chwale swojego Ojca”, „przynosząc sprawiedliwym królestwo”. Waldensi podzielali tę samą wiarę316. Wiklif postrzegał przyjście Odkupiciela
jako nadzieję Kościoła317.
Luter oznajmił: „Jestem zaiste przekonany, że na dzień sądu nie trzeba będzie czekać dłużej niż trzysta lat. Bóg z pewnością nie zniesie dłużej tego grzesznego świata”.
„Nadchodzi ten wielki dzień, w którym królestwo obrzydliwości zostanie obalone”318.
„Ten stary świat ma się ku końcowi” — powiedział Melanchton. Kalwin prosił chrześcijan, „by się nie wahali, oczekując z gorącą tęsknotą dnia przyjścia Chrystusa jako
najbardziej szczęśliwego ze wszystkich wydarzeń”, i dodał, by „cała rodzina wiernych
nie traciła tego dnia z oczu”. „Bądźmy głodni Chrystusa, szukajmy, rozmyślajmy” —
mówił — „aż przyjdzie poranek tego wielkiego dnia, kiedy nasz Pan w pełni objawi
chwałę swojego królestwa”319.
Szkocki reformator Knox powiedział: „Czyż Pan Jezus nie zabrał do nieba naszego
ludzkiego ciała? Czy miałby nie powrócić? My wiemy, że powróci, i to szybko”. Ridley
i Latimer, którzy oddali swe życie dla prawdy, z wiarą oczekiwali nadejścia Pana. Ridley
napisał: „Świat bez wątpienia — tak wierzę i dlatego mówię te słowa — ma się ku końcowi. Razem z Janem, sługą Bożym, wołajmy w naszych sercach do naszego Zbawiciela,
Chrystusa: Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź”320.
„Myśli o przyjściu Pana” — powiedział Baxter — „są dla mnie największą radością
i słodyczą”321. „W tym objawia się dzieło wiary i charakter Jego świętych, że miłują Jego
przyjście i oczekują spełnienia tej błogosławionej nadziei”. „Skoro śmierć będzie ostatnim wrogiem, jaki zostanie pokonany przy zmartwychwstaniu, możemy nauczyć się,
jak żarliwie powinni tęsknić wierzący za powtórnym przyjściem Chrystusa i jak modlić się o ten czas, kiedy dokona się pełne i ostateczne zwycięstwo”322. „Oto jest dzień,
do którego powinni tęsknić wszyscy wierzący, w nim pokładać nadzieję, i oczekiwać go
jako dopełnienia całego dzieła odkupienia, ziszczenia wszystkich pragnień i dążeń ich
serc”. „Spraw, by Twój dzień, o, Panie, przyszedł jak najszybciej!”323. Taką nadzieją żył
Kościół w czasach apostolskich, „Kościół na pustyni” i taką nadzieją żyli reformatorzy.
Proroctwo opisuje nie tylko sposób i cel przyjścia Chrystusa, ale przedstawia również znaki, dzięki którym ludzie będą mogli rozpoznać, że jest blisko. Jezus powiedział:
„I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach” (Łk 21,25). „[Z]aćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą
poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą
i chwałą” (Mk 13,24-26). Apostoł Jan opisuje pierwszy ze znaków, jakie poprzedzą powtórne przyjście Chrystusa: „[P]owstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew” (Ap 6,12).
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Chrystus zapowiedział, że różne klęski żywiołowe będą poprzedzały Jego powtórne przyjście. Wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie 1 listopada 1755 roku,
a następnie fala tsunami i pożary pozostawiły za sobą ogromne zniszczenia i pochłonęły około stu tysięcy ofiar. Potęgujące się katastrofy przyczyniły się
do ożywienia religijnego oraz zainteresowań millenarnych i paruzyjnych w Europie.

Znaki te pojawiły się z końcem XVIII wieku. Jako wypełnienie proroctwa w 1755
roku nastąpiło najstraszniejsze trzęsienie ziemi, jakie odnotowano do tego czasu. Choć
znane jest ono powszechnie jako trzęsienie ziemi w Lizbonie, ogarnęło swym zasięgiem
większą część Europy, Afryki i Ameryki. Jego skutki dotarły do Grenlandii, Indii Zachodnich, na Maderę, do Norwegii i Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Objęło swym
zasięgiem blisko dziesięć i pół miliona kilometrów kwadratowych. W Afryce wstrząs był
równie potężny jak w Europie. Zniszczona została większa część Algieru, a w niedalekiej odległości od Maroka ziemia pochłonęła całe miasto liczące około ośmiu-dziesięciu
tysięcy mieszkańców. Potężna fala uderzyła w wybrzeża Hiszpanii i Afryki, pochłaniając całe miasta i powodując straszliwe zniszczenia. (GC 304.2}
Wstrząs okazał się najbardziej gwałtowny w Hiszpanii i Portugalii. Mówiono, że w Kadyksie fala miała ponad osiemnaście metrów wysokości. Góry, „najwyższe w Portugalii, zatrzęsły się gwałtownie u samych posad, niektóre rozszczepiły się u wierzchołka
i w zadziwiający sposób rozłamały się na części, które wielką masą upadły w głąb sąsiadujących z nimi dolin”324.
W Lizbonie „dał się słyszeć dochodzący spod ziemi odgłos gromu, a chwilę potem
gwałtowny wstrząs zniszczył większą część miasta. W ciągu około sześciu minut życie
straciło sześćdziesiąt tysięcy ludzi. Morze cofnęło się, ukazując nagie dno, a potem powróciło, podnosząc się ponad piętnaście metrów nad swój zwykły poziom”. „Wśród innych zdumiewających zjawisk, jakie towarzyszyły temu, co wydarzyło się podczas katastrofy w Lizbonie, był upadek niezwykle kosztownego nowego molo, zbudowanego
w całości z marmuru. Ze względów bezpieczeństwa zgromadziło się na nim wielu ludzi,
uznając, że tam znajdą się poza zasięgiem upadających budynków; jednak nagle molo
324
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zapadło się wraz ze wszystkimi, którzy na nim stali, a na powierzchnię nie wypłynęło
ani jedno ciało”325.
„Wstrząs spowodował, że upadł każdy kościół i klasztor, niemal wszystkie większe
budynki użyteczności publicznej i ponad jedna czwarta domów mieszkalnych. Jakieś
dwie godziny po wstrząsie w różnych dzielnicach wybuchły gwałtowne pożary, które
przez niemal trzy dni szalały w całym mieście tak, że zostało doszczętnie zniszczone.
Trzęsienie ziemi miało miejsce w dzień świąteczny, kiedy kościoły i klasztory były pełne ludzi — ocaleli tylko nieliczni”326. „Nie sposób było opisać przerażenie ludzi. Nikt
nie płakał, po prostu brakowało łez. Biegali wszędzie, oszalali ze strachu i zaskoczenia,
bijąc się w pierś i po twarzy i wołając: «Litości! Świat się kończy!». Matki zapominały
o swych dzieciach i biegały dokoła z krucyfiksami. Na nieszczęście wielu ludzi szukało
schronienia w kościołach; jednak na próżno wystawiano monstrancje, na próżno nieszczęśnicy tulili się do ołtarzy. Obrazy, księża i lud spłonęli w jednym pożarze”. Oblicza
się, że tego strasznego dnia życie straciło dziewięćdziesiąt tysięcy osób.
Dwadzieścia pięć lat później wypełnił się następny znak wymieniony w proroctwie —
zaćmienie słońca i księżyca. Uderzające jest to, że czas jego pojawienia się został bardzo
dokładnie wyznaczony. W rozmowie z uczniami na Górze Oliwnej Zbawiciel opisał okres
doświadczeń Kościoła — 1260 lat prześladowań ze strony papiestwa, które zgodnie z obietnicą miały zostać skrócone — a potem wymienił pewne wydarzenia poprzedzające Jego
przyjście i określił czas, w którym będzie można zaobserwować pierwsze z nich: „Ale w owe
dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem”
(Mk 13,24). Okres 1260 dni, czyli lat, kończył się w roku 1798. Ćwierć stulecia wcześniej
niemal zupełnie ustały prześladowania. Biorąc to pod uwagę, zgodnie ze słowami Jezusa
powinno nastąpić zaćmienie słońca. Proroctwo wypełniło się 19 maja 1780 roku.
„Dzień ciemności [jak się go dziś określa — przyp. tłum.] był bodaj jedynym, najbardziej tajemniczym i nadal niewyjaśnionym zjawiskiem tego rodzaju. 19 maja 1780 roku
wydarzyło się najbardziej niezrozumiałe zaciemnienie całego widocznego obszaru nieba i atmosfery w Nowej Anglii”327.
Naoczny świadek tego wydarzenia żyjący w Massachusetts opisuje je następująco:
„Słońce wzeszło rano na czystym niebie, które wkrótce pokryło się chmurami. Te, czarne i złowieszcze, obniżyły pułap, i wkrótce po tym, jak się pojawiły, zajaśniała błyskawica, przetoczył się grom i spadło trochę deszczu. Przed dziewiątą warstwa chmur zrobiła
się cieńsza i przybrała barwę mosiądzu lub miedzi, a ziemia, skały, drzewa, budynki,
woda i ludzie wyglądali dziwnie w tym nieziemskim świetle. Kilka minut później całe
niebo prócz wąskiego paska nad horyzontem zrobiło się ciemne, jak zdarza się to latem
o dziewiątej wieczorem”.
„Lęk, niepokój i groza stopniowo napełniały umysły ludzi. Kobiety stały w drzwiach,
patrząc na ciemny horyzont; mężczyźni wrócili z pracy w polu; cieśla porzucił swoje narzędzia, kowal swą kuźnię, a kupiec kantor. Przerwano naukę w szkołach i dzieci, drżąc,
pobiegły do domów. Podróżujący zatrzymywali się w pobliskich gospodarstwach. «Co się
dzieje?» — pytały każde usta i serce. Wydawało się, jakby przez cały kraj miał przejść
huragan albo jakby nadszedł koniec wszystkich rzeczy”.
„Zapalono świece; domowe paleniska jaśniały jak w bezksiężycowy jesienny wieczór.
(…) Kury wracały na swoje grzędy i szykowały się do snu, bydło, rycząc, gromadziło się
przy wyjściach z pastwiska, żaby rechotały, ptaki zaczęły wieczorny śpiew i pojawiły
się nietoperze. Jednak ludzie wiedzieli, że noc jeszcze nie nadeszła”.
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19 maja 1780 roku mieszkańcy stanów w Nowej Anglii i częściowo w Kanadzie przeżyli w środku dnia bardzo dziwne zaćmienie słońca, a w nocy ujrzeli
krwistoczerwony księżyc. Przyczyna tego całkowitego zaćmienia słońca bez udziału księżyca, znanego w historii jako „ciemny dzień”, nie została do dzisiaj jednoznacznie wyjaśniona naukowo. Wielu ludzi w tamtym czasie dostrzegło w tym astronomicznym fenomenie wypełnienie się zapowiedzi proroczych: „I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że (...) słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew” (Ap 6,12; por. Łk 21,25).

„Doktor Nathanael Whittaker, pastor z kościoła Tabernacle w Salem, zgromadził
wiernych na nabożeństwie i wygłosił kazanie, w którym stwierdził, że ciemność ma charakter ponadnaturalny. W wielu miejscach odbyły się podobne zgromadzenia. Teksty
wykorzystane na tych zaimprowizowanych kazaniach zdawały się jednomyślnie wskazywać na to, że zjawisko jest zgodne z tym, co przepowiada proroctwo Pisma Świętego.
(…) Ciemności zgęstniały tuż po jedenastej”328. „W większej części kraju były one w ciągu dnia tak wielkie, że ludzie nie byli w stanie określić bez zegarka, która jest godzina,
ani też zasiąść do posiłku, ani prowadzić codziennych zajęć bez użycia świec”.
„Zjawisko miało olbrzymi zasięg. Na południe sięgało do Falmouth; na zachód —
do najdalej wysuniętych części Connecticut i do Albany. Na południu obserwowano je
wzdłuż wybrzeża, a na północy sięgało do najdalszych amerykańskich osad”329.
Trwająca w ciągu dnia ciemność ustąpiła na jakieś dwie godziny przed zapadnięciem
zmroku, niebo częściowo się odsłoniło i ukazało się słońce, nadal otoczone ciężką czarną mgłą. „Po zachodzie powróciły obłoki i bardzo szybko zrobiło się ciemno”. „Ciemności nocy nie były mniej niezwykłe i przerażające niż te panujące w ciągu dnia; chociaż
księżyc był niemal w pełni, nie dało się dostrzec niczego bez użycia sztucznego światła,
które, jeśli się widziało je w sąsiedztwie czy z pewnej odległości, wyglądało, jakby przebijało się przez egipskie ciemności, niemal nie do przeniknięcia dla jego promieni”330.
Naoczny świadek tych wydarzeń powiedział: „W tym czasie nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że gdyby wszystkie świecące ciała niebieskie wszechświata pokrył nieprzenikniony mrok, ciemności nie mogłyby być większe”331. Chociaż o dziewiątej wszedł księżyc w pełni, „nie miało to najmniejszego wpływu na rozproszenie grobowych ciemności”. Po północy ciemność się rozproszyła, a gdy ukazał się księżyc, miał barwę krwi.
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19 maja 1780 roku przeszedł do historii jako Ciemny Dzień Nowej Anglii. Od czasów Mojżesza nie odnotowano okresu ciemności o podobnej gęstości, zasięgu i czasie
trwania. Przekazany przez świadków opis tego zdarzenia stanowi jedynie echo słów
Pana zapisanych przez proroka Joela na dwadzieścia pięć stuleci przed ich wypełnieniem: „Słońce przemieni się w ciemność,
a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów
wielki, straszny dzień Pana” (Jl 3,4)332.
Chrystus powiedział, aby Jego lud
śledził znaki Jego powtórnego przyjścia i cieszył się, widząc dowody na to,
że powraca ich Król. „A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście
głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie
wasze”. Wskazał swoim naśladowcom
pąki rozwijające się wiosną na drzewach
i powiedział: „Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już
blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się
dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo
Boże” (Łk 21,28.30-31).
Kiedy duch uniżenia i poświęcenia
ustąpił w Kościele miejsca dumie i formalizmowi, miłość do Chrystusa i wiara w Jego przyjście ostygły. Ci, którzy
deklarowali, że są ludem Bożym, zajęci
sprawami materialnymi i poszukiwaniem przyjemności stracili z oczu pouczenia Zbawiciela dotyczące znaków
Jego powrotu. Nauka o powtórnym
przyjściu została zaniedbana; odnoszące się do niej fragmenty Pisma Świętego
W nocy z 12 na 13 listopada 1833 roku w Ameryce Północnej zanotowano spekta- pozostały niezrozumiane z powodu błędkularne zjawisko astronomiczne zwane deszczem meteorów. Zjawisko to polega nej interpretacji, a w końcu w wielkim
na jednoczesnym przelocie przez atmosferę ziemską wielu meteorów. Ich prędstopniu zignorowane i zapomniane. Stakość w ziemskiej atmosferze dochodzi do 72 km/s. Podczas zjawiska z 1833 roku
ło się to zwłaszcza w Kościołach Ameodnotowano prawie 26 700 spadających meteorów na godzinę.
ryki. Wszystkie warstwy społeczeństwa
doświadczały swobody i wygód; ambitne dążenie do zapewnienia sobie bogactwa i luksusów, pociągające za sobą absorbujące poświęcenie się zdobywaniu pieniędzy, głęboka
chęć zdobycia popularności i władzy, które zdawały się być powszechnie dostępne, sprawiły, że ludzie skupiali swoje nadzieje i zainteresowania na sprawach tego świata, a myśl
o wielkim dniu, w którym przeminie obecny porządek rzeczy, odkładali na przyszłość.
Kiedy Zbawiciel przedstawił swoim naśladowcom znaki swojego powrotu, przepowiedział też, jak daleko posunie się odstępstwo tuż przed Jego powtórnym przyjściem. Aktywność i zainteresowanie ludzi sprawami świeckich interesów i poszukiwaniem przyjemności — kupowaniem, sprzedawaniem, sadzeniem, ożenkiem — będą podobne jak
w czasach Noego. Tym, którzy będą żyli w tych czasach, Chrystus udzielił ostrzeżenia:
„Uważajcie zatem na siebie! Niech serc waszych nie obciąża ani obżarstwo, ani pijań332

Jl 2,3 BG [przyp. tłum.].
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Znaki powrotu Chrystusa
• Narastające kryzysy polityczne i wojny o charakterze światowym1.
• Powszechne nawoływanie do pokoju i bezpieczeństwa wobec narastających zagrożeń2.
• Wzrost liczby klęsk żywiołowych takich jak trzęsienia ziemi, powodzie i anomalie klimatyczne oraz głodu i chorób3.
• Głęboki upadek moralności widoczny w narastaniu zboczeń seksualnych, rozbiciu rodziny, nawrocie do hedonistycznego stylu życia4.
• Ruch na rzecz jedności religijnej, połączony z odejściem wielu ludzi od posłuszeństwa prawdom Pisma Świętego5.
• Przenikanie do chrześcijaństwa zjawisk spirytystycznych w postaci nadnaturalnych fenomenów, objawień i cudów6.
• Pojawienie się kłamliwych przywódców religijnych i fałszywych mesjaszów7.
• Współpraca autorytetów politycznych i religijnych skutkująca ograniczeniem wolności religijnej8 i prześladowaniem
wiernych Bogu ludzi9.
• Nagromadzenie bogactw w rękach mniejszości prowadzące do światowego kryzysu ekonomicznego10.
• Rabunkowa gospodarka zasobami ziemi i katastrofa ekologiczna11.
• Ogólnoświatowe głoszenie ewangelii12.
Zob. Mt 24,7. 2 Zob. 1 Tes 5,2-3. 3 Zob. Łk 21,11.25. 4 Zob. Łk 17,26-30; 2 Tm 3,1-5. 5 Zob. Ap 17,1-5; 18,1-3; Łk 18,8. 6 Zob. Ap 16,13-14; 19,20; 2 Tes 2,8-9. 7 Mt 24,23-24. 8 Zob. Ap 17,12;
18,2-3; 19,19. 9 Mt 24,8-9. 10 Zob. Jk 5,1-3. 11 Zob. Ap 11,18. 12 Zob. Mt 24,14; Ap 14,6-14.
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stwo, ani zbytnia troska o to życie, żeby nie spadł na was ów dzień niespodziewanie”.
„Czuwajcie tedy modląc się bez przerwy, żebyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co
ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21.34.36 BWP).
Stan Kościoła w tym czasie opisują słowa Zbawiciela zapisane w Księdze Apokalipsy: „Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły”. Do tych, którzy nie chcą wyjść ze stanu
beztroskiego poczucia bezpieczeństwa, kieruje poważne ostrzeżenie: „Pamiętaj więc,
czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz
czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę” (Ap 3,1.3).
Zaistniała potrzeba, aby ludzie ocknęli się w obliczu grożącego im niebezpieczeństwa;
aby zostali pobudzeni do przygotowania się na poważne wydarzenia związane z zakończeniem czasu łaski. Prorok Boży oznajmia: „Wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż
go przetrwa?” (Jl 2,11). Kto się ostoi, gdy ukaże się Ten, którego „oczy są zbyt czyste,
aby mogły patrzeć na zło” i nie mogą „spoglądać na bezprawie”? (Ha 1,13). Dla tych,
którzy wołają: „Znamy cię, Boże!”, a mimo to łamią Jego przymierze, śpieszą za innymi
bogami, skrywając w swoim sercu grzech i miłując ścieżki nieprawości — dla tych dzień
Pana jest „ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością” (Oz 8,1-2; Ps 16,4;
Am 5,20). „W owym czasie” — mówi Pan — „będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu: Nie uczyni Pan nic dobrego ani też nic złego” (So 1,12). „I nawiedzę
okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę; i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę” (Iz 13,11). „Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich
wyratować”; „ich mienie będzie rozgrabione, a ich domy będą spustoszone” (So 1,18.13).
Oczekując tego strasznego czasu, prorok Jeremiasz wykrzyknął: „Trwoży się we mnie
moje serce, nie mogę milczeć, bo głos trąby słyszysz, moja duszo, i okrzyk wojenny! Ogłasza się porażkę za porażką” (Jr 4,19-20 DBG).
„Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem
ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego”
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(So 1,15-16). „Oto nadchodzi dzień Pana, (…) aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić” (Iz 13,9).
Ze względu na ów wielki dzień Biblia najbardziej uroczystymi i przejmującymi słowami
wzywa lud Boży, aby ocknął się z duchowego letargu i szukał Boga w pokucie i uniżeniu:
„Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski!”. „[O]głoście święty
post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych,
zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem”. „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!
Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż
On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości” (Jl 2,1.15-17.12-13).
Aby ludzie mogli ostać się w dniu Pana, musiało dokonać się wielkie dzieło reformy.
Bóg widział, że wielu z tych, którzy mienili się być Jego ludem, nie budowało dla wieczności, i w swoim miłosierdziu zamierzał skierować do nich poselstwo ostrzeżenia, aby
wyrwać ich z letargu i skłonić do przygotowania się na nadejście Pana.
Ostrzeżenie to zapisane jest w 14. rozdziale Księgi Apokalipsy. Jest to potrójne poselstwo przestawione przez niebiańskie istoty, a zaraz po nim opisany jest Syn Człowieczy,
który przychodzi, aby zebrać „żniwo ziemi”. Pierwsze ostrzeżenie ogłasza zbliżanie się
sądu. Prorok widzi anioła „lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną,
aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom,
i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze,
i źródła wód” (Ap 14,6-7).
Poselstwo to określone zostało jako część „wiecznej ewangelii”. Dzieła jej głoszenia
nie powierzono aniołom, ale ludziom. Święci aniołowie zostali zaangażowani w kierowanie tą pracą — zawiadują wielkimi ruchami prowadzącymi do zbawienia ludzi; jednak rzeczywiste głoszenie ewangelii na ziemi dokonuje się dzięki sługom Chrystusa.
Wierni ludzie, którzy posłusznie poszli za namową Ducha Świętego i naukami Słowa
Bożego, mieli ogłosić poselstwo światu. Byli to ci, którzy dali posłuch „słowu prorockiemu jeszcze bardziej potwierdzonemu”, „pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki
dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka” (2 P 1,19). Poszukiwali poznania Boga bardziej niż ukrytych skarbów, wiedząc, że zdobyć je „jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć
(…) znaczy więcej niż złoto” (Prz 3,14). A Pan objawił im wielkie prawdy swojego królestwa. „Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje” (Ps 25,14).
Ci, którzy zrozumieli tę prawdę i zaangażowali się w jej głoszenie, nie byli wykształconymi teologami. Gdyby ci ostatni byli wiernymi strażnikami, pilnie i z modlitwą
przeszukującymi Pisma, wiedzieliby, jaka to pora nocna333; proroctwa ukazałyby im
wydarzenia, jakie miały mieć miejsce. Oni jednak nie zajęli swojego stanowiska, a poselstwo zostało przekazane przez skromniejszych niż oni. Jezus powiedział: „Chodźcie,
póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła” (J 12,35). Ci, którzy odwrócili
się od światła, jakiego udzielił im Bóg, albo zaniedbali poszukiwania go, kiedy znajdowało się w ich zasięgu, pozostaną w ciemności. Jednak Zbawiciel zapewnia: „Ja jestem
światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał
światłość żywota” (J 8,12). Ktokolwiek będzie szczerze dążył do wypełniania woli Bożej, sumiennie podążając za światłem, jakie już zostało mu udzielone, otrzyma większe
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światło; zostanie mu posłana gwiazda niebiańskiej jasności, która wprowadzi taką osobę we wszelką prawdę.
Przed pierwszym przyjściem Chrystusa jerozolimscy kapłani i uczeni, którym powierzono Boże proroctwa, mogli rozpoznać znaki czasu i ogłosić nadejście Obiecanego. Proroctwo Micheasza wskazywało miejsce Jego urodzenia (Mi 5,1); Daniel określił
czas Jego przyjścia (Dn 9,25). Bóg powierzył te proroctwa przywódcom narodu żydowskiego; nie mogli tłumaczyć się, że o tym nie wiedzieli i dlatego nie ogłosili ludowi, że
przyjście Mesjasza jest bliskie. Ich niewiedza stanowiła wynik grzesznego zaniedbania.
Żydzi budowali pomniki zamordowanym prorokom Bożym, podczas gdy równocześnie
— okazując względy wielkim tego świata — składali hołd sługom szatana. Zaabsorbowani ambicjonalną walką o władzę i wpływ na ludzi stracili z oczu zaszczyty zaoferowane im przez Króla niebios.
Starsi Izraela powinni byli z głębokim i pełnym czci zainteresowaniem badać okoliczności, miejsce i czas największego wydarzenia w historii świata — przyjścia Syna
Bożego, który miał wybawić człowieka. Wszyscy powinni byli czuwać i oczekiwać, aby
znaleźć się wśród pierwszych, którzy powitają Odkupiciela. Spójrzcie jednak na dwoje
znużonych wędrowców ze wzgórz Nazaretu, którzy przemierzają wąską uliczkę biegnącą
aż na wschodni skraj miasteczka, na próżno poszukując bezpiecznego miejsca na nocny spoczynek. Nie otwierają się przed nimi żadne drzwi. W końcu znajdują schronienie
w obskurnej stajni przygotowanej dla bydła i tam rodzi się Zbawiciel świata.
Niebiańscy aniołowie widzieli chwałę, jaką Syn Boży dzielił z Ojcem, zanim powstał
świat, i z największym zainteresowaniem śledzili moment Jego pojawienia się na ziemi, które powinno stanowić powód wielkiej radości dla wszystkich ludzi. Zostali wyznaczeni, aby zanieść radosną wieść tym, którzy byli przygotowani, aby ją przyjąć i którzy
z radością przekazaliby ją mieszkańcom ziemi. Chrystus raczył przyjąć ludzką naturę;
miał ponieść nieskończenie ciężkie brzemię, kładąc swe życie w ofierze za grzech; jednak aniołowie spodziewali się, że nawet w swym uniżeniu Syn Najwyższego ukaże się
ludziom w godności i chwale odzwierciedlającej Jego charakter. Czy wielcy tego świata
zgromadzą się w stolicy Izraela, aby uczcić Jego przyjście? Czy zastępy aniołów przedstawią Go tym, którzy na Niego oczekują?
Anioł odwiedza ziemię, aby zobaczyć, kto jest gotów, by przywitać Jezusa. Nie dostrzega jednak żadnych oznak oczekiwania. Nie słyszy głosów dziękczynienia i triumfu, że oto kończy się czas oczekiwania na Mesjasza. Przez jakiś czas unosi się nad wybranym miastem i nad świątynią, w której przez wieki objawiała się Boża obecność;
nawet tutaj spotyka tę samą obojętność. Kapłani z całą swoją dumą i celebrą składają
w świątyni ułomne ofiary. Faryzeusze podniesionym tonem zwracają się do ludu albo
głośno odprawiają modły na rogach ulic. W pałacach królów, w zgromadzeniach filozofów, w szkołach rabinów — wszyscy są jednakowo nieświadomi wspaniałego wydarzenia, które napełniło całe niebo radością i chwałą: że oto na ziemi ma się pojawić
Odkupiciel ludzkości.
Nie ma żadnych oznak oczekiwania na Chrystusa, żadnych przygotowań na przybycie
Księcia życia. Zdumiony niebiański posłaniec już gotów jest wracać do nieba z kłopotliwą
wiadomością, kiedy odkrywa gromadę pasterzy strzegących nocą swoich stad, wpatrzonych w rozgwieżdżone niebo, rozważających proroctwo o przyjściu Mesjasza na ziemię
i stęsknionych za Odkupicielem świata. Oto ci, którzy są przygotowani na przyjęcie poselstwa z nieba. I nagle anioł pojawia się przed nimi, oznajmiając radosną nowinę. Niebiańska chwała spływa na równinę, ukazują się niezliczone zastępy aniołów. Zdawać
by się mogło, że radość, jaką ten posłaniec przynosi z nieba, jest zbyt wielka dla niego
jednego, dlatego mnóstwo głosów wybucha hymnem, który pewnego dnia zaśpiewają
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tłumy zbawionych: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14).
O, jakaż nauka płynie z tej cudownej historii z Betlejem! Jaką jest naganą dla naszej niewiary, dumy i samowystarczalności. Jakim ostrzeżeniem, że przez naszą własną występną obojętność my również możemy przeoczyć znaki czasu i w ten sposób nie
rozpoznać dnia naszego nawiedzenia.
Nie tylko pośród wzgórz Judei, nie tylko wśród skromnych pasterzy znaleźli aniołowie tych, którzy oczekiwali na przyjście Mesjasza. W pogańskim kraju również byli
tacy, którzy na Niego czekali — mądrzy, bogaci i dostojni filozofowie Wschodu. Badając przyrodę, dostrzegali Boga w dziełach Jego rąk. Z hebrajskich pism dowiedzieli się
o Gwieździe, która miała powstać z Jakuba, i z niecierpliwością oczekiwali przyjścia
Tego, który miał być nie tylko „Pociechą Izraela”, ale także „Światłością, która oświeci
pogan” i „Zbawieniem aż po krańce ziemi” (Łk 2,25.32; Dz 13,47). Poszukiwali światła
i światło od tronu Bożego oświetliło ścieżkę, którą mogli podążyć. Podczas gdy kapłani
i rabini z Jeruzalem, wyznaczeni na strażników i wykładowców prawdy, tkwili w ciemności, zesłana przez niebo gwiazda prowadziła tych nieznanych pogan do miejsca narodzin Króla.
To ze względu na „tych, którzy Go oczekują”, Chrystus „drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu” (Hbr 9,28). Podobnie jak wieść o narodzinach Zbawiciela, również poselstwo o powtórnym przyjściu nie zostało powierzone religijnym przywódcom ludu.
Zaniedbali oni osobistą łączność z Bogiem i odrzucili światło z nieba; dlatego apostoł
Paweł nie wspomina o nich, gdy mówi: „Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby
was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście
i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności” (1 Tes 5,4-5).
Stróżowie na murach Syjonu powinni byli jako pierwsi podchwycić wieści o przyjściu
Zbawiciela i na cały głos zwiastować, że się zbliża; powinni byli ostrzec ludzi, aby przygotowali się na Jego przyjście. Ale oni spokojnie śnili o pokoju i bezpieczeństwie, podczas gdy ludzie wokół spali pogrążeni w swoich grzechach. Jezus postrzegał swój Kościół jako bezpłodne drzewo figowe pokryte pysznym listowiem, ale pozbawione cennego
owocu. Z dumą zachowywano religijne formy, brakowało w nich jednak ducha prawdziwej pokory, skruchy i wiary, który jako jedyny potrafi pobudzić do służby przynoszącej
radość Bogu. Zamiast darów łaski Ducha Świętego objawiały się duma, formalizm, zarozumiałość, egoizm i przymus. Dryfujący Kościół zamknął oczy na znaki czasu. Bóg
go nie porzucił i nie zawiodła Jego wierność; to oni oddalili się od Niego i odseparowali
się od Jego miłości. Ponieważ odmówili spełnienia warunków, przeznaczone dla nich
obietnice nie mogły się wypełnić.
Taki jest nieuchronny rezultat lekceważenia światła i przywilejów, jakie oferuje Bóg.
Jeśli Kościół nie będzie kroczył drogą, którą On prowadzi, przyjmując od Niego każdy
promień światła i podejmując się każdego zadania, jakie należy wykonać, religia nieuchronnie zdegeneruje się do zachowywania form i zaniknie duch żywej pobożności.
Prawda ta niejednokrotnie znajdowała odbicie w historii Kościoła. Bóg oczekuje od swojego ludu uczynków wiary i posłuszeństwa proporcjonalnych do udzielonych błogosławieństw i przywilejów. Posłuszeństwo wymaga poświęcenia i pociąga za sobą krzyż;
oto dlaczego tak wielu tych, którzy twierdzą, że są naśladowcami Chrystusa, odmówiło
przyjęcia światła z nieba i — jak niegdyś Żydzi — nie poznało czasu swego nawiedzenia
(Łk 19,44). Z powodu ich dumy i braku zaufania Bóg ominął ich i objawił swoją prawdę
tym, którzy jak pasterze z Betlejem i mędrcy ze Wschodu podążyli za całym światłem,
jakie otrzymali.
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czciwy farmer o otwartym sercu, który kwestionował Boże pochodzenie Pisma
Świętego, a mimo to szczerze pragnął poznać prawdę, został powołany przez
Boga, aby poprowadzić szczególne dzieło — ogłosić, że Chrystus przyjdzie jeszcze raz. Podobnie jak wielu innych reformatorów William Miller we wczesnych
latach zmagał się z ubóstwem i w ten sposób nauczył się samodzielności i samozaparcia.
Członków rodziny, w której wzrastał, charakteryzował duch niezależności i umiłowania
wolności, wytrwałość i żarliwy patriotyzm. Te cechy dominowały również w jego charakterze. W czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych jego ojciec był kapitanem
armii i to, co przeszedł w czasie walk i zmagań w tym burzliwym okresie, przyczyniło się
do kłopotów finansowych rodziny, kiedy William Miller był jeszcze chłopcem.
Był silny, cieszył się dobrym zdrowiem fizycznym i już w dzieciństwie dał dowód niezwykłych zdolności intelektu. W miarę jak dorastał, było to coraz bardziej widoczne.
Miał aktywny i dobrze rozwinięty umysł, cechował go także niespożyty głód wiedzy.
Chociaż nie udało mu się zdobyć wyższego wykształcenia, zamiłowanie do studiów oraz
nawyk ścisłego rozumowania i uważnego krytycyzmu uczyniły z niego człowieka o szerokich horyzontach, obdarzonego zdrowym osądem. Posiadał nienaganny charakter
i reputację, jakiej można pozazdrościć. Powszechnie ceniono jego uczciwość, zapobiegliwość i życzliwość. Dzięki swej energii i pilności wcześnie zaczął zdobywać środki do życia, bezustannie pielęgnując swój nawyk uczenia się. Zaszczytnie spełniał swoje zadania
na różnych cywilnych i wojskowych stanowiskach i wydawało się, że droga ku bogactwu
i zaszczytom stoi przed nim otworem.
Jego matkę cechowała głęboka pobożność, więc w dzieciństwie religia miała na niego
wielki wpływ. Jednak w młodości zetknął się z deistami, których oddziaływanie było
silne, gdyż byli oni przeważnie dobrymi obywatelami i otwartymi ludźmi o życzliwym
usposobieniu. Ponieważ żyli wśród chrześcijan, otoczenie w pewnej mierze kształtowało
ich charaktery. Zalety, dzięki którym zyskiwali szacunek i zaufanie, miały swoje źródło
w Biblii, a mimo to wykorzystywali owe cenne dary, aby raczej odciągać innych od Słowa Bożego. Przyłączając się do tych ludzi, Miller przejął ich postawę. Znane powszechnie interpretacje Pisma Świętego ukazywały sprzeczności, które wydawały mu się nie
do pokonania; natomiast jego nowa wiara, choć nie miała oparcia w Biblii, nie oferowała w zamian niczego lepszego, więc nadal nie zyskiwał spokoju. Mimo to podtrzymywał
te poglądy przez jakieś dwanaście lat. Jednak kiedy miał trzydzieści cztery lata, Duch
Święty wpłynął na jego serce, uświadamiając mu jego grzeszny stan. W swoich dotychczasowych poglądach nie znalazł zapewnienia o szczęściu po śmierci. Przyszłość była
mroczna i niepewna. Wspominając swoje odczucia z tamtego czasu, powiedział:
„Na myśl o nieistnieniu przenikał mnie dreszcz, a poczucie winy prowadziło jedynie
do wniosku, że wszyscy zostaną zniszczeni. Niebiosa nad moją głową były jak ze spiżu,
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a ziemia pod moimi stopami jak z żelaza. Wieczność? Czymże ona była? A śmierć? Im
dłużej się zastanawiałem, tym dalej byłem od jakichkolwiek wniosków. Im więcej myślałem, tym bardziej zagmatwane były moje konkluzje. Próbowałem przestać myśleć,
ale moje myśli biegły nadal. Czułem się bardzo nieszczęśliwy, choć nie rozumiałem
przyczyny tego stanu. Szemrałem i narzekałem, ale nie wiedziałem na kogo. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałem, jak i gdzie odnaleźć prawdę. Rozpaczałem,
ale nie widziałem nadziei”.
Taki stan trwał kilka miesięcy. „Nagle” — pisał potem — „w moim umyśle żywo zajaśniał charakter Zbawiciela. Oto dotarło do mnie, że możliwe jest istnienie istoty tak
dobrej i pełnej współczucia, że poświęciłaby samą
siebie za nasze występki
i w ten sposób wybawiłaby nas od kary za grzech.
Natychmiast poczułem, jak
piękna musiałaby być ta
istota, i wyobraziłem sobie,
że oto mógłbym cały rzucić się w jej objęcia, zaufać
jej miłosierdziu. Pojawiło
się jednak pytanie, jak udowodnić, że taka istota istnieje. Nigdzie poza Biblią
nie znajdowałem żadnego
dowodu na istnienie takiego Wybawiciela ani na to,
co będzie w przyszłości”.
„Stwierdziłem, że Biblia przedstawia właśnie
takiego Zbawiciela, jakiego potrzebowałem; czułem
się zakłopotany, że tak banalna książka zawiera zasady przystosowane do potrzeb upadłego świata. Byłem zmuszony przyznać,
że Pismo Święte musi być
objawieniem Bożym. Stało
się dla mnie rozkoszą, zaś
w Chrystusie znalazłem
William Miller (1782-1849), amerykański kaznodzieja baptystyczny, czołowy przywódca przebudzenia przyjaciela. Zbawiciel stał
adwentowego w Ameryce Północnej.
się dla mnie najznakomitszy spośród tysięcy, a Pismo, które przedtem było niejasne i pełne sprzeczności, teraz stało się lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Mój umysł wyciszył się
i uspokoił. Odkryłem, że Pan Bóg jest Skałą pośród oceanu życia. Teraz Biblia stała się
głównym przedmiotem moich studiów i mogę szczerze przyznać, że badałem ją z wielką przyjemnością. Odkryłem, że nie powiedziano mi o niej nawet połowy. Zdumiewałem się, czemu nie widziałem wcześniej jej piękna i chwały, i nie potrafiłem pojąć, jak
w ogóle mogłem ją odrzucać. Odnalazłem w niej wszystko to, czego pragnęło moje serce,
198

lekarstwo na każdą chorobę duszy. Przestała mi smakować jakakolwiek inna lektura,
otworzyłem serce, aby czerpać mądrość od Boga”334.
Miller publicznie wyznał swoją wiarę w to, czym wcześniej pogardzał. Jednak jego
niewierzący przyjaciele nie omieszkali przytoczyć wszystkich tych argumentów, których on sam często używał, występując przeciwko Bożemu pochodzeniu Pisma Świętego. Nie był wówczas przygotowany, aby udzielić im odpowiedzi. Wnioskował jednak, że
skoro Biblia stanowi objawienie Boże, musi być spójna z samą sobą, a ponieważ została
dana człowiekowi jako przewodnik, musi być przystosowana do jego pojmowania. Podjął decyzję, że będzie samodzielnie studiował Pismo Święte i przekona się, czy każda
domniemana sprzeczność może zostać rozwikłana.
Postanowiwszy pominąć wszystkie ustalone wcześniej opinie i obejść się bez komentarzy, porównywał teksty, posiłkując się jedynie odnośnikami i konkordancją. Prowadził swoje studium metodycznie i systematycznie; rozpoczął od Księgi Rodzaju i czytając kolejne teksty, nie posuwał się naprzód, o ile znaczenie wersetów nie było dla niego
na tyle jasne, że nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Kiedy trafiał na jakąkolwiek
niejasność, miał zwyczaj porównywać jeden tekst ze wszystkimi innymi, które wydawały się mieć jakikolwiek związek z rozważaną kwestią. Każde słowo mogło mieć wpływ
na koncepcję, jaką zawierał dany werset, a kiedy jego zdaniem była ona zgodna z ideą
zawartą w każdym równolegle studiowanym tekście, wątpliwości znikały. W ten sposób zawsze, gdy napotykał niezrozumiały tekst, znajdował wyjaśnienie w innych częściach Pisma Świętego. Gdy studiował, modląc się gorąco o Boże światło, wówczas to, co
wcześniej wydawało mu się niezrozumiałe, stawało się jasne. Doświadczył prawdziwości
słów psalmisty: „Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom” (Ps 119,130).
Z największym zainteresowaniem studiował Księgi Daniela i Apokalipsy, wykorzystując te same zasady interpretacji, i ku swej ogromnej radości odkrył, że można wyjaśnić znaczenie proroczych symboli. Wiedział, że proroctwa dotyczące minionych wydarzeń wypełniły się literalnie; że wszystkie obrazy, metafory, przypowieści, podobieństwa
itd. były wyjaśniane za pomocą kontekstu albo definiowane w innych częściach Pisma
Świętego, a kiedy pojawiało się wyjaśnienie, należało rozumieć je dosłownie. „Byłem
zadowolony” — napisał — „że Biblia to system prawd objawionych, podanych w tak
prosty i klarowny sposób, że wędrujący nie musi wśród nich błądzić, choćby był głupcem”335. Każde kolejne ogniwo w łańcuchu prawdy było nagrodą w jego wysiłkach, gdy
krok za krokiem podążał przez wielkie tematy proroctwa. Niebiańscy aniołowie kierowali jego myślami i pomagali mu zrozumieć Słowo Boże.
Przyjmując, że sposób, w jaki wypełniły się proroctwa w przeszłości, stanowi kryterium, które należałoby zastosować do tych, które nadal należą do przyszłości, przekonał się, że popularny pogląd dotyczący duchowego panowania Chrystusa — ziemskiego tysiącletniego królestwa — nie ma poparcia w Słowie Bożym. Ta nauka mówiąca
o tysiącu lat sprawiedliwości i pokoju przed widzialnym przyjściem Pana odsuwa grozę dnia Pana na daleki plan. I choć brzmi atrakcyjnie, jest sprzeczna z naukami Chrystusa i Jego apostołów, którzy głosili, że pszenica i kąkol mają rosnąć razem do żniwa,
czyli do końca świata; że „ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło”; że
„w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy”; że królestwo ciemności będzie trwało
aż do przyjścia Pana i zostanie pochłonięte duchem Jego ust i unicestwione blaskiem
Jego przyjścia (Mt 13,30, 38-41; 2 Tm 3,13.1; 2 Tes 2,8).
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Kościół w czasach apostołów nie uznawał doktryny o nawróceniu się całego świata
i duchowym królestwie Chrystusa. Chrześcijanie nie przyjmowali jej praktycznie do początków osiemnastego stulecia. Rezultaty, do jakich doprowadziła, były opłakane, jak
w przypadku każdego innego błędu. Głosiła, że przyjścia Pana można się spodziewać
dopiero w odległej przyszłości, i sprawiała, że nie zwracano uwagi na znaki zwiastujące
Jego nadejście. Wywoływała bezpodstawne poczucie pewności i bezpieczeństwa i odwodziła wielu od niezbędnych przygotowań do spotkania z Panem.
Miller odkrył, że Pismo wyraźnie uczy o rzeczywistym i osobistym przyjściu Chrystusa. Paweł pisze: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi
z nieba” (1 Tes 4,16). A Zbawiciel oznajmia: „[U]jrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą”; „Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,30.27).
Będą mu towarzyszyć wszystkie zastępy niebios: „[P]rzyjdzie Syn Człowieczy w chwale
swojej i wszyscy aniołowie z nim”. „I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą
wybranych jego” (Mt 25,31; 24,31).
Przy Jego przyjściu zmarli sprawiedliwi zostaną wzbudzeni, a żyjący sprawiedliwi — przemienieni. „Nie wszyscy zaśniemy” — pisze Paweł — „ale wszyscy będziemy
przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba
zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni.
Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne,
musi przyoblec się w nieśmiertelność” (1 Kor 15,51-53). W Liście do Tesaloniczan, opisując przyjście Pana, pisze: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby
Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem
my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,16-17).
Lud Chrystusa nie otrzyma królestwa aż do czasu Jego powtórnego przyjścia. Zbawiciel powiedział: „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie
z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie
narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce
po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia
świata” (Mt 25,31-34). Dzięki przedstawionym opisom widzimy, że kiedy przyjdzie Syn
człowieczy, umarli zostaną wzbudzeni nieskazitelni, a żyjący zostaną przemienieni.
Dzięki tej wielkiej przemianie będą przygotowani na przyjęcie królestwa; Paweł bowiem
pisze: „[C]iało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie
odziedziczy tego, co nieskażone” (1 Kor 15,50). Człowiek w swoim obecnym stanie jest
śmiertelny i podlega skażeniu, dlatego nie jest w stanie wejść do Królestwa Bożego, które będzie nieskazitelne i będzie trwało wiecznie. Kiedy jednak Jezus przyjdzie, obdarzy
swój lud nieśmiertelnością; a następnie wezwie go, aby objął królestwo, na które dotąd
spoglądał jedynie jako przyszły spadkobierca.
Te i inne fragmenty Pisma Świętego stanowiły dla Millera jasny dowód na to, że wydarzenia, których powszechnie oczekiwano przed przyjściem Chrystusa, takie jak ogólnoświatowy pokój i ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi, miały być jego następstwem. Co więcej, wszystkie znaki czasu i warunki panujące na świecie odpowiadały
proroczemu opisowi dni ostatecznych. Zmusiło go to do uznania — dzięki studium samego tylko Pisma Świętego — że oto czas przeznaczony dla ziemi w jej obecnym stanie
wkrótce dobiegnie końca.
„Zastanawiał mnie jeszcze inny rodzaj dowodów” — pisał — „a była to chronologia Pism. (…) Odkryłem, że przepowiedzianym wydarzeniom, które już wypełniły się
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w przeszłości, często towarzyszyło podanie określonego czasu, kiedy miały nastąpić.
Sto dwadzieścia lat do potopu (Rdz 6,3); po nich miało nastąpić siedem dni, a następnie
czterdzieści dni zapowiedzianego deszczu (Rdz 7,4); czterysta lat zniewolenia potomków Abrahama (Rdz 15,13); trzy dni do spełnienia się snów przełożonego podczaszych
i przełożonego piekarzy (Rdz 40,12-20); siedem lat dla faraona (Rdz 41,28-54); czterdzieści lat na pustyni (Lb 14,34); trzy i pół roku głodu (1 Krl 17,1; zob. Łk 4,25) (…) siedemdziesiąt lat niewoli babilońskiej (Jr 25,11); siedem lat dla Nebukadnesara (Dn 4,13-16);
siedem tygodni, sześćdziesiąt dwa tygodnie oraz jeden tydzień dane Żydom (Dn 9,2427) — wydarzenia ograniczone w czasie były kiedyś jedynie kwestią proroctwa, które
spełniło się zgodnie z przepowiednią”336.
Kiedy następnie podczas swego studium Biblii odkrył, że różne okresy czasu zgodnie z jego zrozumieniem sięgają aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, nie potrafił potraktować ich inaczej jak „wyznaczone czasy”, które Pan objawił swoim sługom. „To, co
jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów
po wieczne czasy”, a Pan oznajmia przez proroka Amosa, że „zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom” (Pwt 29,28;
Am 3,7). Studiujący Słowo Boże mogą zatem z ufnością spodziewać się, że w historii
ludzkości będzie miało miejsce najbardziej zdumiewające wydarzenie, wyraźnie wskazane w Piśmie Świętym.
„Ponieważ byłem całkowicie przekonany co do tego” — pisał Miller — „że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne (…) (2 Tm 3,16), że nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, ale zostało zapisane tak, jak Duch Boży kierował świętymi mężami
(2 P 1,21), i «dla naszego pouczenia [je] napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli» (Rz 15,4), mogłem jedynie uważać zawierające chronologię
fragmenty Biblii za integralną część Słowa Bożego, którą powinno się rozważać z taką
samą powagą, jak każdą inną część Pisma Świętego. Czułem zatem, że zamierzając pojąć, co Bóg w swym miłosierdziu uznał za słuszne nam objawić, nie mam prawa pomijać tych okresów proroczych”337.
Proroctwo, które w najbardziej klarowny sposób wydawało się wskazywać czas powtórnego przyjścia Chrystusa, było zapisane w Księdze Daniela 8,14: „Aż do dwóch tysięcy
trzystu wieczorów i poranków. Wtedy świątynia zostanie oczyszczona” (UBG). Nadal
kierując się zasadą, że Biblia interpretuje się sama, Miller dowiedział się, że dzień w symbolice proroczej oznacza rok (Lb 14,34; Ez 4,6). Zauważył, że okres 2300 proroczych dni,
czyli literalnych lat, musiałby wybiegać daleko poza czas wyznaczony dla Żydów, a zatem nie mógłby odnosić się do świątyni w tamtym czasie. Miller popierał powszechnie
akceptowany pogląd, że w erze chrześcijańskiej świątynią jest ziemia, a zatem przyjmował, że jej oczyszczenie przepowiedziane w Dn 8,14 symbolizowało oczyszczenie ziemi
ogniem przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Wyznaczając zatem właściwy początek
2300 dni, można — jak wnioskował — z łatwością ustalić czas powtórnego przyjścia.
W ten sposób zostałby poznany czas owego wielkiego wypełnienia; czas, w którym stan
obecny, z „całą jego dumą i potęgą, przepychem i próżnością, niegodziwością i uciskiem,
dobiegnie końca”; kiedy klątwa zostanie „usunięta z ziemi, zostanie zniszczona śmierć,
słudzy Boga, prorocy i święci, oraz ci, którzy boją się Jego imienia otrzymają nagrodę,
a zniszczeni zostaną ci, którzy niszczą ziemię”338.
Z nowym i jeszcze głębszym zapałem Miller dalej studiował proroctwa, poświęcając zarówno dni, jak i noce na badanie czegoś, co okazało się tak niezwykle ważne i pochłania336
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ło całą jego uwagę. W ósmym rozdziale Księgi Daniela nie znalazł właściwego momentu,
od którego należałoby zacząć liczenie 2300 dni; choć anioł Gabriel miał wyjaśnić wizję
Danielowi, udzielił mu jedynie częściowej odpowiedzi. Kiedy przed prorokiem roztoczyła
się wizja przyszłych straszliwych prześladowań, stracił on wszystkie siły. Nie był w stanie
znieść więcej i na jakiś czas anioł go opuścił. Daniel „zemdlał i chorował przez kilka dni”.
„[B]yłem jednak zaniepokojony widzeniem”, jak sam powiedział, „i nie rozumiałem go”.
A mimo to Bóg poprosił swojego posłańca: „Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie”. Zlecenie musiało zostać wypełnione. Wkrótce potem anioł, będąc posłuszny, wrócił do Daniela, mówiąc: „[O]to wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. (…) uważaj więc na słowo i zrozum widzenia!” (Dn 8,27.16; 9,22-23). W wizji z ósmego rozdziału istniał pewien
istotny punkt, który nie został wyjaśniony, a odnosił się do czasu — do okresu 2300
dni; dlatego anioł, powracając do swoich wyjaśnień, skupił się głównie na kwestii czasu.
„Siedemdziesiąt tygodni zamierzono twemu ludowi i twemu miastu świętemu (…).
Dlatego wiedz i zrozum: Od wyjścia słowa o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż
do Mesjasza — Wodza będzie tygodni siedem i tygodni sześćdziesiąt dwa, i znowu będzie odbudowana ulica i fosa, a będą to bardzo trudne czasy. A po owych sześćdziesięciu
dwóch tygodniach Mesjasz będzie zabity, jednak mu to nic nie zaszkodzi (…). I wzmocni
przymierze wielu ich339 w ostatnim tygodniu, a w połowie owego tygodnia zniesie ofiarę
krwawą i ofiarę z pokarmów” (Dn 9,24-27 DBG)
Anioł został wysłany do Daniela w celu wiernego wyjaśnienia mu punktu, którego
prorok nie zrozumiał w wizji ósmego rozdziału, to jest stwierdzenia dotyczącego czasu
— „aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Wtedy świątynia zostanie oczyszczona” (UBG). Poprosiwszy Daniela, aby „uważał na słowo i zrozumiał widzenia”, anioł
udzielił mu pierwszych wyjaśnień: „Siedemdziesiąt tygodni zamierzono twemu ludowi
i twemu miastu świętemu” (DBG). Słowo przetłumaczone jako „zamierzono” dosłownie
znaczy „odcięto”. Siedemdziesiąt tygodni przedstawiające 490 lat anioł określił jako odcięte, jako przeznaczone szczególnie dla Żydów. Od czego jednak je odcięto? Ponieważ
jedynym okresem czasu wymienionym w rozdziale ósmym jest 2300 dni, zatem to właśnie musi być okres, od którego odcięto wspomniane siedemdziesiąt tygodni; muszą one
być częścią 2300 dni i oba te okresy muszą mieć wspólny początek. Według słów anioła
rachuba siedemdziesięciu tygodni powinna rozpocząć się od wydania dekretu o odbudowie Jerozolimy. Gdyby była znana data jego ukazania się, pojawiłby się punkt wyjściowy dla długiego okresu 2300 dni.
Wydanie dekretu opisane zostało w Księdze Ezdrasza 17,12-26. W ostatecznej wersji dekret został wydany przez Artakserksesa, króla Persji, w roku 457 p.n.e. Jednak
w Ezd 6,14 napisane jest, że dom Pana w Jerozolimie miał zostać odbudowany według
„zarządzenia królów perskich Cyrusa, Dariusza i Artakserksesa”. Ci trzej królowie,
wydając decyzję, potwierdzając ją i wprowadzając w życie, udoskonalili ją tak, jak tego
wymagało proroctwo, aby początek 2300 lat został wyraźnie zaznaczony. Uznając 457
r. p.n.e., w którym dokument uzyskał ostateczną formę, za datę jego wydania, widzimy,
jak każdy szczegół proroctwa o siedemdziesięciu tygodniach znalazł swoje wypełnienie.
„Dlatego wiedz i zrozum: Od wyjścia słowa o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy
aż do Mesjasza — Wodza będzie tygodni siedem i tygodni sześćdziesiąt dwa (DBG)” —
dosłownie sześćdziesiąt dziewięć tygodni, czyli 483 lata. Dekret Artakserksesa wszedł
w życie jesienią 457 r. p.n.e. i od tej daty okres proroczy 483 lat sięga do jesieni 27 r.
n.e. W tym czasie wypełniło się proroctwo. Słowo „Mesjasz” oznacza „Namaszczony”.
Jesienią 27 r. n.e. Chrystus został ochrzczony przez Jana i otrzymał namaszczenie Du339

UBG: „utrwali przymierze z wieloma” [przyp. tłum.].
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cha. Apostoł Piotr złożył świadectwo, że „Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą”
(Dz 10,38). A sam Zbawiciel oznajmił: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie,
abym zwiastował ubogim dobrą nowinę” (Łk 4,18). Po swym chrzcie poszedł do Galilei,
„głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas” (Mk 1,14-15).
„I wzmocni przymierze wielu ich340 w ostatnim tygodniu” (DBG). Tydzień, o którym
tu mowa, jest ostatnim z siedemdziesięciu; to ostatnie siedem lat okresu wyznaczonego
specjalnie dla Żydów. W tym czasie — między 27 r. n.e. a 34 r. n.e. — właśnie do Żydów
Chrystus osobiście, a potem Jego uczniowie kierowali zaproszenie ewangelii. Gdy apostołowie wyruszyli, by rozgłaszać dobrą nowinę o królestwie, Zbawiciel przykazał im:
„Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela” (Mt 10,5-6).
„[A] w połowie owego tygodnia zniesie ofiarę krwawą i ofiarę z pokarmów” (DBG).
W 31 r. n.e., trzy i pół roku po swoim chrzcie, nasz Pan został ukrzyżowany. Ta wielka ofiara złożona na Golgocie była końcem systemu ofiar, które przez cztery tysiące lat
wskazywały na Baranka Bożego. Symbol znalazł swoje wypełnienie i tu miały się zakończyć wszystkie ofiary systemu ceremonialnego.
Siedemdziesiąt tygodni, czyli 490 lat, wyznaczone specjalnie dla Żydów zakończyło się,
jak widać to wyraźnie, w roku 34 n.e. W tym czasie naród przypieczętował odrzucenie
ewangelii poprzez działania żydowskiego Sanhedrynu, który zdecydował o męczeńskiej
śmierci Szczepana i prześladowaniu naśladowców Chrystusa. Potem poselstwo o zbawieniu, które nie ograniczało się już do narodu wybranego, zaczęto głosić całemu światu. Uczniowie, których prześladowania zmusiły do opuszczenia Jerozolimy, „szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę”. „A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił
im Chrystusa”. Piotr, prowadzony przez Opatrzność, przedstawił ewangelię setnikowi
z Cezarei, bogobojnemu Korneliuszowi. Gorliwy Paweł pozyskany dla Chrystusa został
posłany, aby zanieść dobrą nowinę „daleko do pogan” (Dz 8,4-5; 22,21).
W ten sposób każdy szczegół proroctw dokładnie się wypełnił; siedemdziesiąt tygodni
zaczyna się bez żadnych wątpliwości w 457 r. p.n.e., a kończy w 34 r. n.e. Nie ma zatem
problemu, aby wyznaczyć koniec okresu 2300 dni. Siedemdziesiąt tygodni — 490 dni
— zostało odciętych od 2300, zatem zostaje 1810 dni. Po zakończeniu 490 dni musi się
wypełnić pozostałych 1810 dni. Licząc od roku 34, okres ten kończy się w roku 1844.
Konsekwentnie 2300 dni z Księgi Daniela 8,14 również kończy się w 1844 roku. Według
słów anioła Bożego przy końcu tego wielkiego okresu proroczego „świątynia zostanie
oczyszczona” (UBG). W ten sposób został dokładnie wyznaczony czas oczyszczenia świątyni — powszechnie wierzono, że nastąpi ono przy powtórnym przyjściu Chrystusa.
Miller i jego towarzysze uznali początkowo, że 2300 dni zakończy się wiosną 1844
roku, mimo iż proroctwo wskazywało na jesień. Niezrozumienie w tym punkcie przyniosło rozczarowanie i zamieszanie wśród tych, którzy ustalili wcześniejszą datę jako
czas powrotu Pana. Nie wpłynęło to jednak w najmniejszym stopniu na siłę argumentu, że 2300 dni zakończyło się w roku 1844 i że musi wtedy nastąpić wielkie wydarzenie, jakim jest oczyszczenie świątyni341.
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UBG: „utrwali przymierze z wieloma” [przyp. tłum.].
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Rozpoczynając studiowanie Pisma Świętego w celu wykazania, że pochodzi ono
od Boga, Miller nie miał pojęcia, że dojdzie do takich wniosków. Sam ledwie dowierzał
wynikom swoich dociekań. Jednak biblijne dowody były zbyt jasne i przekonujące, aby
je odrzucić.
Poświęcił już dwa lata na studiowanie Biblii, kiedy w 1818 roku doszedł do głębokiego przekonania, że za mniej więcej dwadzieścia pięć lat ukaże się Chrystus, aby odkupić swój lud. „Nie muszę mówić o radości,
jaka napełniała moje serce” — pisze — „na
Zaczął przedstawiać swoje
myśl o zachwycającej perspektywie, ani
poglądy prywatnie, kiedy tylko
o gorącej tęsknocie mojej duszy, by wziąć
było to możliwe, i modlił się,
udział w radości odkupionych. Biblia była
aby jakiś kaznodzieja poświęcił
teraz dla mnie nową księgą. Była to prawsię ich rozpowszechnieniu. Nie
dziwa uczta dla intelektu; wszystko to,
opuszczało go jednak przekonanie, co w jej naukach było dla mnie niejasne,
że przekazanie ostrzeżenia stanowi tajemnicze czy niezrozumiałe, ustąpiło
w moim umyśle przed jasnym światłem,
jego osobiste zadanie.
jakie teraz świtało na jej świętych stronicach. I jakże jasna i pełna chwały wydawała się teraz prawda! Zniknęły wszystkie sprzeczności i niespójności, jakie wcześniej
w niej znajdowałem. I chociaż wiele było jeszcze miejsc, co do których nie znajdowałem
satysfakcji, nie mając pełnego ich zrozumienia, to jednak emanowało z niej tyle światła,
by oświecić mój umysł, który do tej pory pozostawał w ciemnościach, że czułem radość
ze studiowania Pisma, jakiej nawet nie spodziewałem się odnaleźć w jej naukach”342.
„Równocześnie z głębokim przekonaniem, że owe doniosłe wydarzenia przepowiedziane w Piśmie Świętym mają nastąpić w tak krótkim czasie, dotarło do mnie z potężną
mocą — w świetle dowodów, które wpłynęły na mój własny umysł — przeświadczenie
o moim obowiązku wobec świata”343. Nie potrafił pozbyć się uczucia, że jego zadaniem
jest udzielenie innym światła, jakie sam otrzymał. Spodziewał się napotkać sprzeciw
ze strony niepobożnych, ale był przekonany, że wszyscy chrześcijanie ucieszą się w nadziei na spotkanie Zbawiciela, którego — jak twierdzili — kochają. Żywił jedynie obawę,
że w swej wielkiej radości na wieść o chwalebnym wyzwoleniu, które wkrótce miało nastąpić, wielu przyjmie tę naukę bez odpowiedniego zbadania Pism w celu stwierdzenia,
że jest ona prawdziwa. Dlatego wahał się, czy ją przedstawiać, obawiając się, że może
błądzić i tym samym zwodzić innych. Sprawiło to, że dokonał przeglądu dowodów popierających wnioski, do jakich doszedł, i starannie rozważył każdą trudność, jaka pojawiła
się w jego umyśle. Odkrył, że w świetle Słowa Bożego znikają one jak mgła w promieniach słońca. Całe pięć lat zajęło mu upewnienie się o słuszności swojego stanowiska.
Teraz z nową siłą poczuł obowiązek powiadomienia innych o tym, w co wierzył, a co
tak jasno zostało przedstawione w Piśmie Świętym. „Kiedy zajmowałem się moimi sprawami” — powiedział — „cały czas brzmiało mi w uszach jedno: «Idź i powiedz światu
o grożącym mu niebezpieczeństwie». Ciągle stawał mi przed oczyma tekst: «Gdy mówię
do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz — a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz
jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę» (Ez 33,8-9). Czułem, że jeśli skutecznie
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ostrzeże się grzeszników, całe tłumy będą pokutowały; a jeśli się ich nie ostrzeże, ich
krwi będzie się żądało ode mnie”344.
Zaczął przedstawiać swoje poglądy prywatnie, kiedy tylko było to możliwe, i modlił
się, aby jakiś kaznodzieja poświęcił się ich rozpowszechnieniu. Nie opuszczało go jednak
przekonanie, że przekazanie ostrzeżenia stanowi jego osobiste zadanie. W jego umyśle
powracały słowa: „Idź i powiedz to światu; ich krwi zażądam z twojej ręki”. Czekał dziewięć lat, a ciężar coraz bardziej przygniatał jego serce, aż w 1813 roku po raz pierwszy
publicznie przedstawił podstawy swojej wiary.
Elizeusz został powołany i nie miał już dłużej chodzić za swymi wołami na polu —
jako oznakę poświęcenia na urząd proroka otrzymał płaszcz. Podobnie William Miller
został wezwany do porzucenia swojego pługa i otworzenia przed ludźmi tajemnic Królestwa Bożego. Rozpoczął swoje dzieło z drżeniem, krok za krokiem, przez okresy prorocze aż do powtórnego pojawienia się Chrystusa. Jego wiara i odwaga stopniowo rosły,
gdy widział, jak szerokie zainteresowanie wzbudzają jego słowa.
Jedynie dzięki staraniom swych braci, przez których usłyszał Boże wezwanie, Miller
zgodził się przedstawić swoje poglądy publicznie. Miał w tym momencie pięćdziesiąt lat,
był nienawykły do publicznych wystąpień i ciążyło na nim głębokie poczucie nieprzydatności w zakresie stojącego przed nim zadania. Jednak już od samego początku jego
pracy nad zbawieniem innych towarzyszyło wyraźne błogosławieństwo. Jego pierwszy
wykład spowodował przebudzenie religijne — nawróciło się trzynaście rodzin z wyjątkiem dwóch osób. Natychmiast zaczęto nalegać, aby przemawiał w innych miejscach
i nieomal wszędzie jego działaniom towarzyszyło ożywienie dzieła Bożego. Grzesznicy się nawracali, chrześcijanie odpowiadali jeszcze głębszym poświęceniem, a deiści
i niewierzący byli zachęcani do poznania biblijnej prawdy i religii chrześcijańskiej. Oto
świadectwo jednej z osób, wśród których działał: „Dotarł do takiej grupy ludzi, na którą
nie miał wpływu nikt inny”345. Jego głoszenie miało na celu zwrócenie umysłów ludzi
ku wielkim tematom duchowym oraz powstrzymanie rosnącego zeświecczenia i zmysłowości, jakie wówczas panowały.
W rezultacie jego wykładów niemal w każdym mieście nawracały się setki ludzi. W wielu miejscach Kościoły protestanckie niemal wszystkich denominacji otwierały przed nim drzwi swoich kaplic, a pastorzy wielu kongregacji zapraszali go, aby wygłaszał tam swoje nauki. Jego niezmienną zasadą było, by nie pracować tam, dokąd nie
został zaproszony, ale wkrótce okazało się, że nie jest w stanie sprostać nawet połowie
napływających do niego zaproszeń. Wielu tych, którzy nie akceptowali jego poglądów
dotyczących dokładnego czasu powtórnego przyjścia Chrystusa, przekonywało się, że
jest to wydarzenie pewne i bliskie i że istnieje potrzeba, aby się do niego przygotować.
W niektórych większych miastach jego praca przyniosła wyraźne efekty. Sprzedawcy
alkoholu porzucili swój handel i przekształcili swoje lokale w miejsca spotkań; likwidowano domy gry; niewierzący, deiści, uniwersaliści, a nawet najbardziej zdeprawowani grzesznicy zmieniali się, a byli wśród nich tacy, którzy całymi latami omijali domy
modlitwy. Różne denominacje organizowały spotkania modlitewne w różnych częściach
miasta, niemal o każdej godzinie; biznesmeni spotykali się w środku dnia, aby modlić
się i dziękować Bogu. Nie widać było niezdrowego podniecenia, w umysłach ludzi niemal powszechnie panowała powaga. Dzieło Millera, podobnie jak wczesnych reformatorów, prowadziło raczej do zrozumienia, przekonania umysłu i pobudzenia sumienia
niż do wywołania emocji.
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W 1833 roku Miller otrzymał prawo do wygłaszania kazań w Kościele baptystycznym, którego był członkiem. Wielu kaznodziejów z jego denominacji przyjęło jego nauki, kontynuował więc swoją pracę za ich oficjalną zgodą. Podróżował i nieprzerwanie
głosił, choć jego działalność ograniczała się głównie do terenu Nowej Anglii i Stanów
Środkowoatlantyckich. Przez kilka lat wydatki na podróże pokrywał z własnych środków, a później nigdy już nie miał ich tyle, aby pokryć koszty podróży do miejsc, do których go zapraszano. W ten sposób jego publiczna służba, daleka od jakichkolwiek finansowych zysków, stanowiła spore obciążenie jego majątku, który w tamtym okresie
stopniowo się zmniejszał. Był głową licznej rodziny, której, podobnie jak jemu samemu,
dzięki oszczędnemu trybowi życia i pracowitości wystarczało to, co dawała im ich farma.
W 1833 roku, po dwóch latach od chwili, gdy Miller zaczął publicznie przedstawiać
dowody na to, że Chrystus wkrótce przyjdzie, pojawił się ostatni ze znaków obiecanych
przez Zbawiciela jako dowody Jego powtórnego przyjścia. Jezus powiedział: „[G]wiazdy
spadać będą z nieba” (Mt 24,29). Natomiast Jan w Księdze Apokalipsy oznajmił, ujrzawszy w widzeniu sceny, które miały zwiastować dzień Pana: „I gwiazdy niebieskie spadły
na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie” (Ap 6,13). Proroctwo to znalazło swoje imponujące i wstrząsające wypełnienie w postaci wielkiego deszczu meteorytów, który miał miejsce 13 listopada 1833 roku.
Było to wspaniałe spadanie gwiazd o największym jak dotąd odnotowanym zasięgu.
„[F]irmament nad całymi Stanami Zjednoczonymi przez wiele godzin był jednym ognistym widowiskiem! W tym kraju od czasów pierwszych osadników nie wydarzył się podobny astronomiczny fenomen, który jedna część społeczeństwa obserwowałaby z takim
podziwem, a druga — z takim lękiem i niepokojem”. „Subtelność i równoczesne straszliwe piękno tego zjawiska nadal trwa w pamięci wielu. (…) Nigdy dotąd zwykły deszcz
nie był tak rzęsisty jak ten deszcz meteorów zmierzających w kierunku ziemi; na wschodzie, zachodzie, północy i południu — wszędzie był równie gęsty. Zjawisko, jak opisuje
je «Professor Sillman’s Journal»346, można było obserwować w całej Ameryce Północnej. Od drugiej w nocy aż do białego rana, przy zupełnie odsłoniętym, jasnym niebie,
na całym nieboskłonie odbywała się nieustająca gra lśniących oślepiająco świateł”347.
„Żadne słowa nie są w stanie opisać wspaniałości tego imponującego pokazu; (…) kto
nie doświadczył go osobiście, nie będzie miał pojęcia o jego świetności. Wydawało się,
jakby całe rozgwieżdżone niebo zgromadziło się w jednym punkcie u zenitu i wybuchało równocześnie z prędkością błyskawicy do najdalszych części horyzontu; a mimo to
zjawisko nie ustawało — szybko pojawiały się tysiące za tysiącami, jakby stworzono je
właśnie na tę chwilę”348. „Nie dało się oprzeć wrażeniu, że przypomina to obraz figowego drzewa zrzucającego figi przy silnym wietrze”349.
W „New York Journal of Commerce” z 14 listopada 1833 roku ukazał się długi artykuł dotyczący tego fenomenu; napisano m.in.: „Żaden filozof ani uczony nie opisał ani
nie upamiętnił, jak przypuszczam, wydarzenia z wczorajszego poranka. Osiemnaście
stuleci temu zostało dokładnie przepowiedziane przez proroka, a gdybyśmy mieli jakikolwiek problem ze zrozumieniem, że spadanie gwiazd oznacza spadanie gwiazd, to
wczorajsze zjawisko dosłownie pasuje do znaczenia jego słów”.
W ten sposób zamanifestował się ostatni z tych znaków przyjścia Chrystusa, które
zapowiedział swoim uczniom: „Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko
346
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jest, tuż u drzwi” (Mt 24,33). Po ich pojawieniu się Jan widział niebo zwijające się tak,
jak niknie zwój, jako wielkie wydarzenie, które ma nastąpić potem, a któremu towarzyszyło wielkie trzęsienie ziemi, góry i wyspy poruszyły się ze swoich miejsc, a bezbożni w trwodze szukali schronienia przed obecnością Syna Człowieczego (Ap 6,12-17).
Wielu tych, którzy obserwowali spadanie gwiazd, widziało w tym zjawisku zwiastun
nadchodzącego sądu, „straszliwy symbol, pewną zapowiedź, znak miłosierdzia udzielonego przed wielkim i strasznym dniem”350. W ten sposób uwaga ludzi została skierowana na wypełniające się proroctwo i wielu dało posłuch ostrzeżeniu dotyczącym powtórnego przyjścia Chrystusa.
W roku 1840 szerokie zainteresowanie wzbudziło inne szczególne wypełnienie się
proroctwa. Dwa lata wcześniej Josiah Litch, jeden z wiodących kaznodziejów głoszących powrót Chrystusa, opublikował wykładnię dziewiątego rozdziału Księgi Apokalipsy, przepowiadając upadek Imperium Osmańskiego. Zgodnie z jego obliczeniami miało
ono zostać zburzone „mniej więcej w sierpniu 1840 roku”. Kilka dni przed wypełnieniem się tych słów napisał: „Zakładając, że pierwszy okres, to jest 150 lat, wypełnił się
dokładnie, zanim Dragazes351 wstąpił na tron za zgodą Turków, a okres 391 lat i piętnastu dni rozpoczął się wraz z końcem pierwszego okresu, zakończy się on 11 sierpnia
1840, kiedy to należy oczekiwać upadku władzy imperium w Konstantynopolu. Wierzę,
że tak właśnie się stanie”352.
Dokładnie w tym czasie Turcja poprzez swych ambasadorów przyjęła protektorat
zjednoczonych państw Europy i w ten sposób znalazła się pod kontrolą narodów chrześcijańskich. Wydarzenie to było dokładnym wypełnieniem proroctwa. Gdy stało się
to powszechnie wiadome, tłumy ludzi przekonały się o dokładności zasad rządzących
interpretacją proroctw, którą kierowali się Miller i jego towarzysze, a ruch drugiego
adwentu nabrał wielkiego rozmachu. Ludzie
William Miller był obdarzony
zajmujący wysoką pozycję w świecie nauki
i w społeczeństwie przyłączyli się do Millera,
wielką siłą umysłu, posiadał
zarówno głosząc, jak i publikując jego poglądy,
dyscyplinę myśli i nawyk
i w latach 1840-1844 dzieło błyskawicznie się
systematycznego studiowania.
rozprzestrzeniło.
Do
tego dołączyła się mądrość
William Miller był obdarzony wielką siłą
z nieba, gdy jego serce
umysłu, posiadał dyscyplinę myśli i nawyk systematycznego studiowania. Do tego dołączyła
połączyło się z jej Źródłem.
się mądrość z nieba, gdy jego serce połączyło
się z jej Źródłem. Był niezwykle wartościowym człowiekiem, który zdobywał sobie szacunek i poważanie wszędzie tam, gdzie ceniono prawy charakter i moralną doskonałość.
Łącząc prawdziwą serdeczną uprzejmość z chrześcijańską skromnością i siłą samokontroli, był uważny i otwarty wobec wszystkich, gotów wysłuchać opinii innych i rozważyć ich argumenty. Wszystkie teorie i doktryny badał przy pomocy Słowa Bożego bez
zbędnych emocji i uprzedzenia, a jego rozsądne rozumowanie i rozległa znajomość Pism
umożliwiały mu wykazywanie błędów i demaskowanie fałszu.
Mimo to jego dzieło spotykało się z zawziętym sprzeciwem. Podobnie jak w przypadku
pierwszych reformatorów jego nauki również nie były przyjmowane przychylnie przez
popularnych przywódców religijnych. Ponieważ nie byli oni w stanie uzasadnić swojej
pozycji przy pomocy Pism, musieli uciekać się do stwierdzeń i nauk ludzkich, do tradycji ojców Kościoła. Jednak dla głoszących prawdę o powtórnym przyjściu Chrystu350
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sa wiarygodnym świadectwem było jedynie Słowo Boże. Hasło, które im przyświecało,
brzmiało: Biblia i tylko Biblia. Ponieważ ich oponenci nie mieli żadnego oparcia w Piśmie Świętym, posuwali się do szyderstw i drwin. Angażowano czas, środki i talenty,
aby spotwarzyć tych, których jedyna przewina polegała na tym, że z radością oczekiwali powrotu swojego Pana, pragnęli żyć pobożnie i nawoływali innych, aby przygotowali się na Jego przyjście.
Podejmowano poważne wysiłki, aby odciągnąć umysły ludzi od tematu powtórnego
przyjścia. Studiowanie proroctw dotyczących powrotu Chrystusa i końca świata przedstawiano jako grzech, jak coś, czego należałoby się wstydzić. W ten sposób duchowieństwo podkopywało zaufanie do Słowa Bożego. Nauki te sprawiały, że ludzie stawali się
niewierzący, a wielu uznało to za przyzwolenie, aby podążyć za własnymi niskimi żądzami. Następnie ci, którzy byli winni zła, przypisywali je adwentystom.
Podczas gdy nazwisko Millera sprawiało, że domy rozumnych i uważnych słuchaczy
wypełniały się po brzegi, często zdarzało się, że prasa religijna wymieniała je wśród
drwin i głosów potępienia. Niedbali i bezbożni, chlubiący się swoją pozycją religijnych
nauczycieli, poniżali się do stosowania obraźliwych epitetów, do niskich i bluźnierczych
dowcipów, z zamiarem zhańbienia jego osoby i dzieła. Siwowłosy człowiek, który opuścił
wygodny dom, aby za własne pieniądze bezustannie podróżować od miasta do miasta,
w ciągłym trudzie niosąc światu poważne ostrzeżenie o zbliżającym się sądzie, był szyderczo potępiany jako fanatyk, kłamca i sprytny szubrawiec.
Szyderstwo, fałszywe oskarżenia i obelgi, jakie na niego rzucano, wywoływały żywiołową reakcję nawet w prasie świeckiej. „Potraktowanie tematu o tak oszałamiającym
majestacie i straszliwych konsekwencjach” z taką niefrasobliwością i grubiaństwem zostało przez ludzi świeckich określone „nie tylko jako kpina z uczuć jego propagatorów
i obrońców”, ale „żarty z dnia sądu, drwiny z samego Bóstwa i lekceważenie powagi
Jego trybunału”353.
Ten, który zawsze prowokuje do wszelkiego zła, pragnął nie tylko przeciwdziałać
skutkom poselstwa adwentowego, ale także zniszczyć samego posłańca. Miller w sposób praktyczny przekazał biblijną prawdę do serc słuchaczy, ukazując ich grzechy i budząc ich ze stanu samozadowolenia, a jego jasne i celne słowa wzbudziły ich wrogość.
Sprzeciw, jaki okazywali członkowie Kościoła wobec jego poselstwa, sprowokował najniższe klasy społeczeństwa do tego, aby posunąć się jeszcze dalej — wrogowie planowali zamach na jego życie, w czasie gdy miał opuszczać miejsce zgromadzeń. Jednak
jeden z obecnych w tłumie świętych aniołów, przybrawszy postać mężczyzny, chwycił
sługę Bożego za ramię i wyprowadził go spośród wzburzonej tłuszczy. Dzieło Millera nie
dobiegło jeszcze końca i szatan oraz jego wysłannicy nie osiągnęli zamierzonego celu.
Pomimo całego sprzeciwu zainteresowanie ruchem adwentowym stale rosło. Zgromadzenia powiększały się i liczyły już nie setki, ale wiele tysięcy wiernych. Powodowało to
ogromny przyrost w różnych Kościołach, ale po jakimś czasie pojawił się duch sprzeciwu nawet wobec tych nawróconych i Kościoły podjęły kroki dyscyplinarne wobec tych,
którzy podzielali poglądy Millera. Działania te wywołały reakcję samego reformatora,
który zwrócił się z pisemną odezwą do chrześcijan wszystkich denominacji, nalegając,
aby wykazano mu za pomocą Pisma Świętego, że jego nauki są fałszywe.
„Czyżbyśmy wierzyli w coś” — napisał — „czego nie nakazuje Słowo Boże, o którym
sami mówicie, że jest jedynym prawidłem naszej wiary i życia? Co takiego zrobiliśmy, że
wywołało to aż tak zjadliwe potępienie nas z kazalnicy i na łamach prasy i stało się powodem do wykluczenia nas [adwentystów] z waszych Kościołów i społeczności?”. „Jeśli
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błądzimy, to błagam, abyście pokazali nam, na czym polega nasz błąd. Wykażcie nam
w Słowie Bożym, że jesteśmy w błędzie; mamy już dość szyderstwa; ono nigdy nie przekona nas, że nie mamy racji; jedynie Słowo Boże jest w stanie zmienić nasze poglądy.
Nasze wnioski sformułowaliśmy z modlitwą i rozwagą, ponieważ mieliśmy na nie dowód w Piśmie Świętym”354.
Ostrzeżenia, jakie Bóg posyłał światu przez swoje sługi, w każdym stuleciu spotykały się z podobnymi wątpliwościami i niedowierzaniem. Zanim bezbożność ludzi przed
potopem sprawiła, że Bóg zesłał go na ziemię, najpierw oznajmił im swój zamiar, aby
mieli możliwość zawrócenia ze złej drogi, którą podążali. Przez sto dwadzieścia lat rozbrzmiewało w ich uszach nawoływanie do pokuty, aby gniew Boży nie zaowocował ich
zniszczeniem. Jednak poselstwo to wydawało im się pustą bajką i nie dawali mu wiary.
W swej bezbożności posunęli się do szyderstw z posłańca Bożego, lekceważyli jego błagania, a nawet zarzucali mu zarozumiałość. Jak śmiał samotnie występować przeciwko
wielkim tego świata? Skoro poselstwo Noego było prawdziwe, dlaczego nie dostrzegał
tego cały świat i dlaczego mu nie wierzył? Przekonania jednego człowieka przeciwko
mądrości tysięcy! Nie uwierzyli ostrzeżeniu i nie szukali schronienia w arce.
Szydercy wskazywali na prawa przyrody — na niezmienność pór roku, na błękitne
niebo, z którego nigdy nie padał deszcz, na zielone pola odświeżane przez miękką nocną
rosę — i wołali: „Czyż on nie opowiada bajek?”. Z pogardą określali głosiciela sprawiedliwości mianem szalonego fanatyka i tym bardziej żywiołowo pogrążali się w przyjemnościach, bardziej zdeterminowani w dążeniu do zła niż wcześniej. Jednak ich niewiara nie powstrzymała przepowiedzianego wydarzenia. Bóg długo znosił ich bezbożność,
dając im możliwość pokuty, jednak w wyznaczonym czasie nad tymi, którzy odrzucili
Jego miłosierdzie, zapadł ostateczny wyrok.
Chrystus oznajmia, że przed Jego powtórnym przyjściem pojawi się podobne niedowiarstwo. Jak za dni Noego „nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich,
tak” — według słów naszego Zbawiciela — „będzie również z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,39 BT). Kiedy rzekomy lud Boży jednoczy się ze światem, prowadząc jego
tryb życia i przyłączając się do niego w zakazanych przyjemnościach; kiedy przepych tego
świata stanie się przepychem Kościoła; kiedy dźwięczeć będą weselne dzwony, a wszyscy będą się spodziewali wielu lat dobrej koniunktury na świecie, wówczas, nagle jak
spadająca z nieba błyskawica, nastąpi koniec ich świetlanych wizji i złudnych nadziei.
Bóg posłał swojego sługę, aby ostrzegł świat przed nadchodzącym potopem, i tak
samo posłał wybranych posłańców, aby ogłosili, że zbliża się ostateczny wyrok. I tak jak
współcześni Noemu śmiali się, szydząc z głosiciela sprawiedliwości, podobnie w czasach
Millera nawet ci, którzy określali siebie mianem ludu Bożego, drwili ze słów ostrzeżenia.
Dlaczego nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa i głoszenie jej było tak niemile widziane przez Kościoły? Przyjście Pana kojarzy się bezbożnym z nieszczęściem i rozpaczą, podczas gdy dla sprawiedliwych tchnie radością i nadzieją. Ta wielka prawda była
pociechą dla ufających Bogu przez wszystkie wieki. Dlaczego stała się — podobnie jak
sam jej Autor — „kamieniem obrazy” i „skałą, o którą się potknęli” dla tych, którzy
uważali się za Jego wyznawców? Przecież nasz Pan osobiście przyrzekł swoim uczniom:
„[J]eśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie” (J 14,3).
Przecież to nasz pełen współczucia Zbawiciel, przewidując osamotnienie i smutek swoich naśladowców, wysłał aniołów, aby pocieszyli ich zapewnieniem, że powróci osobiście,
tak jak wstąpił do nieba. Gdy uczniowie uważnie wpatrywali się w oddalającą się postać
Tego, którego tak ukochali, ich uwagę przyciągnął głos: „Mężowie galilejscy, czemu sto354
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icie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dz 1,11). Słowa aniołów na nowo rozpaliły
ich nadzieję. Uczniowie „wrócili do Jerozolimy z wielką radością. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga” (Łk 24,52-53). Nie cieszyli się, ponieważ Jezus został od nich oddzielony, a oni zostali sami w obliczu doświadczeń i pokus świata, ale dlatego, że przez
anioła otrzymali zapewnienie, że On powróci.
Ogłaszanie powrotu Chrystusa powinno być dobrą nowiną przynoszącą wielką radość, podobnie jak anielska wieść dla pasterzy z Betlejem. Ci, którzy naprawdę kochają
Zbawiciela, nie mogą inaczej jak z radością przyjąć popartej Słowem Bożym wiadomości, że powraca Ten, w którym spoczęła cała ich nadzieja na życie wieczne; że powraca
nie po to, aby być znieważonym, wzgardzonym i odrzuconym jak wtedy, gdy przyszedł
po raz pierwszy, ale powraca w mocy i chwale po swój odkupiony lud. Jedynie ci, którzy
nie kochają Zbawiciela, pragną, aby nie
wracał; nie ma wyraźniejszego dowodu
na to, że Kościoły oddaliły się od Boga,
niż irytacja i wrogość wywołana tą przysłaną przez niebo wieścią.
Ci, którzy przyjęli naukę o powtórnym
przyjściu Chrystusa, odczuwali głęboką potrzebę nawrócenia i poddania się
Bogu. Wielu wahało się między związkiem z Chrystusem a światem; teraz
poczuli, że powinni podjąć ostateczną
decyzję. „Sprawy wieczności stały się
dla nich niezwykle realne. Niebo stało się bliskie, a oni poczuli, że są winni
Do dzisiaj istnieje pogląd, że Księgi Daniela i Apokalipsy są księgami zapieczęprzed Bogiem”355. Chrześcijanie budzili
towanymi, które nie mogą być zrozumiane. Jednak w Księdze Apokalipsy znajsię do nowego duchowego życia. Odczuli,
dujemy obietnicę: „Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi” (Ap
22,7), podobnie w Księdze Daniela: „Zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż że pozostało niewiele czasu, że powinni
do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie” (Dn 12,4). szybko zrobić dla swoich bliźnich to, czego potrzebują. Sprawy tego świata odsunęły się na dalszy plan; wydawało się, że otwiera się przed nimi wieczność, a kwestie
dotyczące wiecznego szczęścia lub nieistnienia przyćmiewają wszystko, co doczesne.
Spoczywający na nich Duch Boży nadawał moc ich gorącym apelom, aby ich współbracia i inni grzesznicy przygotowali się na dzień Pana. Ciche świadectwo ich codziennego
życia stanowiło bezustanną naganę dla formalizmu nieuświęconych członków Kościoła.
Ci zaś nie życzyli sobie, aby przeszkadzano im w ich pogoni za przyjemnościami, w zdobywaniu bogactwa i dążeniu do świeckich zaszczytów. Stąd właśnie płynęły nienawiść
i sprzeciw wobec wiary w powrót Chrystusa, a także wobec tych, którzy ją głosili.
Gdy okazało się, że nie da się obalić argumentów dotyczących okresów proroczych,
przeciwnicy podjęli starania, by odstraszać od badania proroctw, ucząc, że zostały one
zapieczętowane. W ten sposób protestanci podążyli w ślady Kościoła rzymskiego. Podczas gdy ten ostatni zakazywał czytania Biblii, Kościoły protestanckie utrzymywały, że
nie da się zrozumieć pewnej ważnej części Słowa Bożego — tej właśnie, która zawiera
prawdy w szczególny sposób dotyczące naszych czasów.
Duchowni i członkowie Kościołów orzekli, że proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy
zawierają niezrozumiałe tajemnice. Jednak Chrystus, nawiązując do wydarzeń, jakie
355
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miały mieć miejsce w czasach Jego uczniów, skierował ich właśnie do proroctwa Daniela:
„[K]to czyta, niech uważa” (Mt 24,15). Natomiast twierdzenie, że Księga Apokalipsy356
jest tajemnicą, której nie da się zrozumieć, stoi w sprzeczności z samym tytułem tej
księgi: „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to,
co ma się stać wkrótce (…) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów
proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski” (Ap 1,1-3).
Skoro prorok mówi: „Błogosławiony ten, który czyta”, oznacza to, że istnieją również
ci, którzy nie czytają; błogosławieństwo ich nie dotyczy. „[C]i, którzy słuchają” oznacza natomiast, że istnieją tacy, którzy odmawiają słuchania czegokolwiek, co odnosiłoby się do proroctw; błogosławieństwo nie dotyczy również tej grupy. „[I] zachowują
to, co w nim jest napisane” — wielu nie przyjmuje ostrzeżeń i wskazówek zawartych
w Księdze Apokalipsy; nikt z nich nie może zatem dopominać się obiecanych błogosławieństw. Wszyscy, którzy wyśmiewają się z kwestii, o jakich mówi proroctwo, i szydzą
z przekazanych z taką powagą symboli, wszyscy, którzy nie chcą zmiany w swoim życiu
i przygotowania się na przyjście Syna Człowieczego, pozostaną bez błogosławieństwa.
Jak w świetle natchnionego Słowa można nauczać, że Księga Apokalipsy jest tajemnicą wykraczającą poza granice ludzkiego zrozumienia? To rozwikłana tajemnica i otwarta księga. Jej studium kieruje umysł ku proroctwu Daniela, a obie te księgi prezentują
najważniejsze wskazówki, jakie Bóg przekazał ludziom na temat tego, co wydarzy się
przed końcem historii świata.
Przed Janem roztoczyła się głęboka i wstrząsająca wizja doświadczeń Kościoła. Widział sytuację ludu Bożego, zagrażające mu niebezpieczeństwa, zmagania i ostateczne
wyzwolenie. Spisał ostatnie poselstwa, które mają posłużyć do zebrania żniwa ziemi —
zarówno snopów do niebiańskiego spichlerza, jak i wiązek dla ognia zniszczenia. Zostały
mu przedstawione kwestie o wielkiej doniosłości, przeznaczone szczególnie dla Kościoła
ostatnich dni, aby ci, którzy powinni zwrócić się od błędu ku prawdzie, zostali powiadomieni o czekających ich trudach i zmaganiach. Nikt nie musi pozostać w nieświadomości w związku z tym, co ma przyjść na świat.
Skąd więc ta powszechna ignorancja w odniesieniu do tak ważnej części Pisma Świętego? Dlaczego tak niechętnie studiuje się zawarte w niej nauki? Jest to wynik przemyślanych wysiłków księcia ciemności, którego zamiarem jest ukrycie przed ludźmi tego,
co objawia jego zwiedzenia. Z tego powodu Chrystus, autor wszelkiego objawienia, przewidując, jaki oręż zostanie zastosowany przeciwko studiowaniu Księgi Apokalipsy, zapowiedział, że obdarzy błogosławieństwem każdego, kto będzie czytał, słuchał i przestrzegał słów tego proroctwa.
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Rozdział 19

ŚWIATŁO
W CIEMNOŚCI

W

każdym stuleciu, podczas każdej wielkiej reformacji czy ruchu religijnego
dzieło Boże na ziemi wykazuje uderzające podobieństwo. Zasady postępowania Boga wobec ludzi są zawsze takie same. Współczesne znaczące
ruchy można porównać do tych z przeszłości, a doświadczenia Kościoła
w minionych latach stanowią przykład dla naszych czasów.
Żadna z prawd nie została w Biblii tak jasno przedstawiona jak ta, że Bóg przez Ducha Świętego w szczególny sposób kieruje swoimi sługami na ziemi w ramach wielkich
ruchów mających na celu rozpowszechnienie dzieła zbawienia. Ludzie są narzędziami
w ręku Boga, a On wykorzystuje ich, aby realizowali Jego plany łaski i miłosierdzia.
Każdy ma do odegrania swoją rolę; każdemu została udzielona pewna doza światła,
odpowiednia dla potrzeb czasu i wystarczająca, by umożliwić wykonanie zleconego
przez Boga dzieła. Jednak żaden człowiek, bez względu na to, jak hojnie zostałby obdarowany przez niebo, nigdy nie posiadał pełnego zrozumienia wielkiego planu zbawienia czy nawet Bożych zamiarów dotyczących dzieła, jakie odbywa się w czasach,
w których przyszło mu żyć. Ludzie nie rozumieją w pełni, czego Bóg dokonuje dzięki dziełu, jakie zleca im do wykonania; nie pojmują wszystkich aspektów poselstwa,
które głoszą w Jego imieniu.
„Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego?”.
„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje — mówi Pan. Lecz
jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje
niż myśli wasze”. „Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie
ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co
będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało” (Hi 11,7; Iz 55,8-9; 46,9-10).
Nawet prorocy, których Duch oświecił w szczególny sposób, nie w pełni rozumieli doniosłość objawień, jakie im powierzono. Ich znaczenie miało być rozpoznawane stulecie
po stuleciu, w miarę jak lud Boży potrzebował zawartych w nich pouczeń.
Piotr, pisząc o zbawieniu, o którym dowiadujemy się dzięki ewangelii, mówi: „Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał
działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść
na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie
sobie samym, lecz wam usługiwali” (1 P 1,10-12).
Chociaż jednak prorokom nie było dane pełne zrozumienie tego, co zostało im objawione, gorąco pragnęli oni uzyskać pełnię światła, jakie Bóg zechciał im objawić.
„[P]oszukiwali i wywiadywali się” usilnie, „starając się wybadać, na który albo na jaki
to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy”. Jakaż to lekcja dla ludu Bożego doby chrześcijańskiej, na którego użytek zostały przekazane wszystkie te proroc212

twa! „Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali”. Przyjrzyjcie
się świętym mężom Bożym, gdy tak pilnie „poszukiwali i wywiadywali się” w kwestii
objawień, jakie zostały im udzielone dla pokoleń, które jeszcze się nie narodziły. Porównajcie ich święty zapał z apatyczną obojętnością, z jaką wybrani późniejszych czasów
traktują ów dar nieba. Jakież to napomnienie dla obojętnych miłujących wygodę i świat,
którzy zadowalają się stwierdzeniem, że proroctw nie da się zrozumieć!
Choć ograniczone umysły ludzkie nie są w stanie zgłębić zamiarów Nieskończonego
ani w pełni zrozumieć kierunków Jego działań, to jednak często dzieje się tak, że poselstwo z nieba jest dla nich niejasne, ponieważ popełnili jakiś błąd lub zaniedbanie. Nierzadko umysły ludzi, w tym również sług Bożych, są tak przyćmione opiniami innych,
tradycjami i fałszywymi koncepcjami, że są w stanie jedynie częściowo pojąć wielkie
sprawy, jakie Bóg objawił im w swoim Słowie. Tak było w przypadku uczniów Chrystusa, pomimo że Zbawiciel przebywał wśród nich osobiście. Ich myślenie było przesycone
powszechnie panującymi koncepcjami dotyczącymi Mesjasza jako ziemskiego władcy,
który miał podnieść Izrael do pozycji światowego imperium, i dlatego nie potrafili zrozumieć znaczenia Jego słów, kiedy przepowiadał swoje cierpienia i śmierć.
Sam Chrystus wysłał ich z wieścią: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo
Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). Bazowała ona na proroctwie
z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela. Anioł oznajmił, że sześćdziesiąt dziewięć tygodni ma trwać „aż do Pomazańca-Księcia”, a uczniowie pełni wielkich nadziei i radosnego
oczekiwania spodziewali się, że Mesjasz obejmie tron w Jerozolimie, by
Chrystus przyszedł dokładnie w tym
ustanowić rządy nad całym światem.
czasie i dokładnie w taki sposób, jaki
Głosili ewangelię, jaką zlecił im
został przepowiedziany w proroctwie.
Chrystus, jednakże sami źle rozuŚwiadectwo Pisma Świętego wypełniło
mieli jej znaczenie. Choć słowa ich
się w każdym szczególe Jego służby.
poselstwa zapisane były w Księdze
Daniela 9,25, nie widzieli, że już następny werset tego samego rozdziału mówi o tym, że Mesjasz zostanie zgładzony. Od dnia
narodzin ich serca przepełniała nadzieja chwały ziemskiego królestwa i właśnie to nie
pozwalało im pojąć zarówno szczegółów proroctwa, jak i słów samego Chrystusa.
Wykonywali swoje zadanie, przekazując narodowi żydowskiemu zaproszenie miłosierdzia, a potem, kiedy oczekiwali, że w wyznaczonym czasie ujrzą, jak ich Pan zasiada
na tronie Dawida, zobaczyli, że został pojmany jak złoczyńca, wyszydzony, wyśmiany
i potępiony, a w końcu zawisł na krzyżu Golgoty. Jakaż rozpacz i jaki ból ogarnęły ich
serca podczas dni, gdy ich Pan spoczywał w grobie!
Chrystus przyszedł dokładnie w tym czasie i dokładnie w taki sposób, jaki został
przepowiedziany w proroctwie. Świadectwo Pisma Świętego wypełniło się w każdym
szczególe Jego służby. Głosił poselstwo zbawienia i „przemawiał z mocą”. Jego słuchacze byli w głębi serca przekonani, że to, czego słuchają, pochodzi z nieba. Boskość misji
Syna Bożego została potwierdzona przez Ducha Bożego i Słowo.
Uczniowie stale obdarzali swojego ukochanego Mistrza niesłabnącym uczuciem. Mimo
to ich umysły przesłaniała mgła niepewności i zwątpienia. W bólu nie pamiętali słów
Chrystusa wskazujących na Jego cierpienie i śmierć. Gdyby Jezus z Nazaretu rzeczywiście był Mesjaszem, czy teraz, rozczarowani, tkwiliby pogrążeni w smutku? To pytanie
dręczyło ich, gdy Zbawiciel spoczywał w grobie przez wszystkie pełne rozpaczy godziny
tamtego szabatu, który dzielił Jego śmierć od zmartwychwstania.
Choć nad owymi naśladowcami Jezusa zapadła noc smutku, nie zostali opuszczeni.
Prorok powiedział: „[C]hociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. (…)
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Śmierć Jezusa na krzyżu była smutnym, bolesnym i zniechęcającym wydarzeniem. Była odczuwana przez Jego zwolenników jako porażka. Jednak w rzeczywistości nie była klęską, lecz wielkim triumfem. Poprzez swoją śmierć na krzyżu Chrystus utorował ludziom drogę do życia wiecznego.

wyprowadzi mię na światło, abym ujrzał jego sprawiedliwość”. „[C]iemność nic nie ukryje przed tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla ciebie jak światło”. Bóg rzekł:
„Światło świeci prawym w ciemności”. „I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają,
ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!” (Mi 7,8-9;
Ps 139,12; 112,4; Iz 42,16).
Zapowiedź, jaką rozgłaszali uczniowie w imieniu Pana, była prawdziwa w każdym
szczególe, a wydarzenia, na które wskazywała, właśnie się rozgrywały. Ich poselstwo
brzmiało: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże”. Wraz z końcem „czasu”
— sześćdziesięciu dziewięciu tygodni z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela, które trwały aż do pojawienia się Mesjasza — „Pomazaniec”, Chrystus, tuż po chrzcie w Jordanie
udzielonym mu przez Jana, otrzymał namaszczenie Duchem. „Królestwo Boże”, którego przybliżenie się głosili uczniowie, zostało ustanowione przez śmierć Syna Bożego.
Nie było ono jednak, jak wierzyli przez całe życie, ziemskim imperium. Nie było również
tym przyszłym i nieśmiertelnym królestwem, które zostanie ustanowione, kiedy „królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane
ludowi Świętych Najwyższego”; tym wiecznym królestwem, w którym „wszystkie moce
jemu będą służyć i jemu będą poddane” (Dn 7,27). Używane w Biblii wyrażenie „Królestwo Boże” wykorzystywane jest do oznaczenia zarówno królestwa łaski, jak i królestwa chwały. To pierwsze przedstawia Paweł w Liście do Hebrajczyków. Wskazawszy
na Chrystusa, pełnego współczucia orędownika, który „współczuje ze słabościami na214

szymi357”, apostoł mówi: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,15-16). Tron
łaski symbolizuje królestwo łaski; istnienie tronu oznacza istnienie królestwa. W wielu
swoich przypowieściach Chrystus wykorzystuje wyrażenie „królestwo niebieskie”, aby
wykazać działanie Bożej łaski na ludzkie serca.
Konsekwentnie tron chwały symbolizuje królestwo chwały; termin ten odnosi się
do słów Zbawiciela: „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie
z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie
narody” (Mt 25,31-32). Królestwo to jest jeszcze przyszłością. Nie zostanie ono ustanowione, dopóki Chrystus nie przyjdzie po raz drugi.
Królestwo łaski zostało założone natychmiast po upadku człowieka, kiedy został obmyślony plan odkupienia upadłego rodzaju ludzkiego. Wówczas istniało ono w planach
Bożych i dzięki Jego obietnicy; ludzie mogli stać się jego obywatelami przez wiarę. Nie
zostało ono jednak ustanowione aż do śmierci Chrystusa. Nawet gdy Zbawiciel rozpoczął już swoją ziemską misję, zmęczony uporem i niewdzięcznością ludzi mógł jeszcze
zrezygnować ze złożenia ofiary na Golgocie. W Getsemane kielich goryczy drżał w Jego
ręku. Również wtedy mógł otrzeć z czoła krwawy pot i porzucić ludzkość na pastwę jej
grzeszności. Gdyby to zrobił, nie byłoby już odkupienia dla upadłych ludzi. Ponieważ
jednak Zbawiciel oddał swoje życie i wydając ostatnie tchnienie, krzyknął: „Wykonało
się!”, wypełnienie planu zbawienia stało się pewne. Obietnica zbawienia złożona grzesznej parze w Edenie została potwierdzona. Królestwo łaski, które dotąd istniało jako
Boża obietnica, zostało założone.
W ten sposób śmierć Chrystusa — to samo wydarzenie, które uczniowie postrzegali
jako koniec swej nadziei — było tym, co w rzeczywistości umacniało ją na zawsze. To,
co przyniosło im tak okrutne rozczarowanie, stanowiło koronny dowód na słuszność ich
wiary. Wydarzenie, które napełniło ich smutkiem i rozpaczą, było tym samym, które otworzyło drzwi nadziei każdemu dziecku Adama — to właśnie od tego wydarzenia zależało
przyszłe życie i wieczne szczęście wszystkich ufających Bogu we wszystkich stuleciach.
Zamierzenia nieskończonego miłosierdzia wypełniły się nawet w fakcie rozczarowania uczniów. Chociaż ich serca zdobyła Boża łaska i siła nauk Tego, który „przemawiał
tak, jak nie przemawiał żaden człowiek”, to nadal czyste złoto ich miłości do Jezusa było
pomieszane z nędznym stopem ziemskiej pychy i egoistycznych ambicji. Nawet w izbie
paschalnej, w poważnej chwili, kiedy ich Mistrz już wkraczał między cienie Getsemane,
prowadzili „spór (…) o to, kto z nich ma uchodzić za największego” (Łk 22,24). Ich wizja obejmowała tron, koronę i chwałę, podczas gdy tuż przed sobą mieli hańbę i udrękę
Ogrodu Oliwnego, sali sądowej, krzyża Golgoty. To duma ich serc i pragnienie ziemskiej
chwały sprawiły, że tak kurczowo trzymali się fałszywej nauki swoich czasów, a pominęli
słowa Zbawiciela ukazujące prawdziwą naturę Jego królestwa i wskazujące na Jego mękę
i śmierć. Błędy te doprowadziły do bolesnego, ale potrzebnego doświadczenia, na które zezwolono, aby mogła nastąpić zmiana. Chociaż uczniowie niewłaściwie pojmowali
znaczenie swego poselstwa, a ich oczekiwania nie spełniły się, głosili jednak ostrzeżenie
przekazane im przez Boga, a Pan nagrodził ich wiarę i uhonorował ich posłuszeństwo.
To im powierzone zostało dzieło zwiastowania wszystkim narodom wspaniałej wieści
o zmartwychwstałym Zbawicielu. Do tego właśnie dzieła przygotowało ich za przyzwoleniem Boga tamto doświadczenie, które wówczas wydawało im się tak gorzkie.
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Ang. touched with the feeling of our infirmities oznacza dosłownie: do głębi poruszony odczuciem naszych słabości [przyp.
tłum.].
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Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się swoim uczniom w drodze do Emaus „i począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach” (Łk 24,27). Serca uczniów były poruszone. Rozpaliła się ich
wiara. Zostali „na nowo zrodzeni do żywej nadziei”, zanim jeszcze Jezus sam się przed
nimi ujawnił. Miał zamiar rozjaśnić ich umysły i pokrzepić ich wiarę dzięki „mocnemu słowu prorockiemu”. Pragnął, aby prawda na dobre zakorzeniła się w ich umysłach
nie tylko dlatego, że poparłby ją swoim osobistym świadectwem, ale dzięki niepodważalnym dowodom przedstawionym w formie symboli i cieni prawa ceremonialnego oraz
w proroctwach Starego Testamentu. Naśladowcom Chrystusa potrzebna była mądra
wiara nie tylko na ich potrzeby, ale również aby wiedzę o Chrystusie mogli zanieść
światu. Pierwszym zaś krokiem, który podjął Jezus i dzięki któremu mieli ją posiąść,
było skierowanie uczniów do „Mojżesza i wszystkich proroków”. Oto jakie świadectwo
złożył zmartwychwstały Zbawiciel na temat wagi i ważności pism Starego Testamentu.
Jakaż zmiana zaszła w sercach uczniów, kiedy jeszcze raz spojrzeli w twarz swojego
ukochanego Mistrza! (Łk 24,32). W jeszcze głębszym i pełniejszym sensie niż kiedykolwiek dotąd „znaleźli Tego, o którym napisał Mojżesz w prawie, i prorocy”. Niepewność,
udręka i rozpacz ustąpiły miejsca doskonałej pewności i wierze, której nic nie przyćmiewało. Nic dziwnego, że po Jego wniebowstąpieniu „przebywali ciągle w świątyni,
chwaląc i wielbiąc Boga”. Ludzie, którzy widzieli jedynie haniebną śmierć Zbawiciela,
spodziewali się zobaczyć na ich twarzach wyraz smutku, zakłopotania i poczucia klęski; zamiast tego widzieli zadowolenie i triumf. Jakież przygotowanie otrzymali uczniowie, zanim wyruszyli do czekającego ich dzieła! Przeszli najcięższą próbę, jakiej tylko
mogli doświadczyć, i zobaczyli, jak wspaniale wypełniło się Słowo Boże, kiedy z ludzkiego punktu widzenia wszystko wydawało się stracone. Co odtąd mogłoby skruszyć
ich wiarę czy ostudzić żar ich miłości? W najdotkliwszym smutku mieli „najmocniejszą
pociechę”, nadzieję, która była „kotwicą duszy bezpieczną i mocną” (Hbr 6,18-19 BJW).
Byli świadkami mądrości i mocy Bożej i mieli pewność, „że ani śmierć, ani życie, ani
aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie” nie zdoła ich odłączyć od „miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. „Ale w tym wszystkim zwyciężamy
przez tego, który nas umiłował” (Rz 8,38-39.37). „Słowo Pana trwa na wieki” (1 P 1,25).
„Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest
po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami” (Rz 8,34).
Pan powiedział: „[M]ój lud nigdy nie zazna wstydu” (Jl 2,26). „Wieczorem bywa płacz,
ale rankiem wesele” (Ps 30,5). Kiedy w dniu zmartwychwstania Zbawiciela uczniowie
spotkali Go, a ich serca pałały, gdy słuchali Jego słów; gdy spoglądali na głowę, ręce
i stopy, które zostały dla nich poranione; kiedy przed swoim wniebowstąpieniem Jezus poprowadził ich aż do Betanii i podnosząc ręce w geście błogosławienia, poprosił
ich: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”, dodając: „A oto
Ja jestem z wami po wszystkie dni” (Mk 16,15; Mt 28,20); kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił obiecany Pocieszyciel i została im dana moc z wysokości, a serca wierzących
poruszała świadomość obecności ich zmartwychwstałego Pana — czy wówczas, nawet
gdyby ich ścieżka, podobnie jak ta, którą przeszedł On, miała poprowadzić ich przez
ofiarę i męczeństwo, zamieniliby służbę głoszenia ewangelii o Jego łasce wraz z „koroną sprawiedliwości”, którą mieliby odebrać przy Jego powrocie, na splendor jakiegoś
ziemskiego tronu, na który wcześniej mieli nadzieję jako uczniowie? Ten, który potrafi „uczynić daleko więcej niż to, o co prosimy, albo o czym myślimy”, udzielił im, wraz
ze wspólnotą Jego cierpień, również wspólnoty Jego radości — radości przyprowadza216

nia „wielu synów do chwały”, radości niewymownej, „przeogromnej obfitości wiekuistej
chwały”, wobec której nasz „nieznaczny chwilowy ucisk” nic nie znaczy.
Doświadczenie uczniów, którzy głosili „ewangelię o królestwie” za czasów pierwszego przyjścia Chrystusa, znajduje odbicie w doświadczeniu tych, którzy głosili wieść
o Jego drugim przyjściu. Uczniowie wyszli głosić, że „wypełnił się czas i przybliżyło się
Królestwo Boże”; podobnie Miller i jego współpracownicy głosili, że ma się zakończyć
najdłuższy i zarazem ostatni okres proroczy przedstawiony w Biblii, że zbliża się sąd
i ma rozpocząć się wieczne królestwo. Uczniowie głosili poselstwo w oparciu o proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela. Poselstwo
głoszone przez Millera i jego przyjaciół mówiło o zakończeniu 2300 dni z Księgi Daniela 8,14, których częścią było siedemdziesiąt tygodni. Głoszenie każdego z tych poselstw
opierało się na innej części tego samego wielkiego okresu proroczego.
William Miller i jego towarzysze, podobnie jak pierwsi uczniowie, nie w pełni rozumieli wagę poselstwa, które głosili. Błędy, które długo pokutowały w Kościele, doprowadziły do niewłaściwej interpretacji ważnej kwestii zawartej w proroctwie. Dlatego chociaż głosili poselstwo, jakie Bóg polecił im przekazać światu, z powodu niewłaściwego
zrozumienia jego znaczenia doświadczyli rozczarowania.
Wyjaśniając Dn 8,14: „Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Wtedy
świątynia zostanie oczyszczona” (UBG), Miller, jak już stwierdziliśmy, przyjął za punkt
wyjścia w swym rozumowaniu powszechnie uznawany pogląd, że świątynią jest ziemia.
Wierzył, że oczyszczenie świątyni symbolizuje oczyszczenie ziemi ogniem w czasie przyjścia Pana. Kiedy odkrył, że zakończenie okresu 2300 dni zostało dokładnie przepowiedziane, stwierdził, że pokazano tu czas drugiego przyjścia Chrystusa. Jego błąd wynikał stąd, że przyjął popularny pogląd na to, czym jest świątynia.
W biblijnym systemie ofiarniczym, który był cieniem ofiary i kapłaństwa Chrystusa, oczyszczenie świątyni stanowiło ostatnią czynność, jaką spełniał najwyższy kapłan
w rocznym cyklu służby. Było to dzieło kończące służbę pojednania — uprzątnięcie, czyli
pozbycie się grzechu z Izraela. Symbolizowało końcowy etap służby naszego Najwyższego Kapłana w niebie, polegający na usunięciu czy też wymazaniu grzechów Jego ludu
zapisanych w niebiańskich rejestrach. Służba ta obejmuje dzieło dochodzenia (przebadanie każdego przypadku), sądu i bezpośrednio poprzedza przyjście Chrystusa na obłokach nieba z mocą i w wielkiej chwale; zanim się to wydarzy, każdy przypadek zostanie
rozpatrzony. Jezus mówi: „[M]oja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka
jest jego praca” (Ap 22,12 BT). Na tym właśnie polega dzieło sądu bezpośrednio poprzedzające powtórne przyjście Chrystusa, które zostało obwieszczone w poselstwie pierwszego anioła z Ap 14,7: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina
sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód”.
Ci, którzy rozgłaszali to ostrzeżenie, przekazywali odpowiednie poselstwo we właściwym czasie. Pierwsi uczniowie, opierając się na proroctwie z dziewiątego rozdziału
Księgi Daniela, głosili, że „wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże”, nie zauważyli jednak, że w tym samym proroctwie przepowiedziano również śmierć Mesjasza; podobnie Miller i jego przyjaciele głosili poselstwo w oparciu o Dn 8,14 i Ap 14,7
i nie dostrzegli, że w czternastym rozdziale Księgi Apokalipsy znajduje się wiele innych
wieści, które muszą zostać ogłoszone przed przyjściem Pana. Uczniowie popełnili błąd
w kwestii tego, które królestwo ma zostać ustanowione przy zakończeniu siedemdziesięciu tygodni, i tak samo adwentyści pomylili się w kwestii tego, co miało się wydarzyć
przy zakończeniu 2300 dni. W obu przypadkach źródłem pomyłki było przyjęcie, a raczej obstawanie przy popularnych błędach, które zamykały umysł na przyjęcie prawdy.
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Obie grupy wypełniły wolę Bożą, przekazując wieść, którą Bóg pragnął ogłosić światu,
i obie doświadczyły rozczarowania, ponieważ same źle zrozumiały to, co głosiły.
Mimo to Bóg osiągnął swój cel, pozwalając, aby ostrzeżenie o sądzie zostało przekazane tak, jak je przekazano. Wielki dzień się zbliżał, a dzięki Bożej Opatrzności ludzie
zostali poddani próbie tego, co i tak nastąpi w dniach ostatecznych, żeby sami mogli
zobaczyć, co kryje się w ich sercach. Poselstwo miało przetestować i oczyścić Kościół.
Jego członkowie mieli okazję zobaczyć, czy ich uczucia wiążą ich z tym światem, czy
z Chrystusem i niebem. Mówili, że kochają Zbawiciela; teraz mieli szansę dać dowód
swej miłości. Czy byli gotowi wyrzec się nadziei i ambicji, jakie wiązali z tym światem,
i z radością powitać powracającego Pana? Poselstwo miało umożliwić im rozpoznanie ich
prawdziwego duchowego stanu; zostało przekazane w miłości, aby pobudzić ich do szukania Pana w pokucie i pokorze.
Również rozczarowanie, choć wynikało z niezrozumienia poselstwa, które głosili,
miało wyjść im na dobre. Było próbą dla serc tych, którzy twierdzili, że przyjęli ostrzeżenie. Czy w obliczu rozczarowania nierozważnie zaprzeczą swojemu doświadczeniu
i porzucą zaufanie, jakie pokładali w Słowie Bożym? Czy raczej w modlitwie i pokorze
będą pragnęli dowiedzieć się, gdzie popełnili błąd w zrozumieniu znaczenia proroctwa?
Jak wielu działało pod wpływem strachu albo impulsu i emocji? Jak wielu się wahało
i niedowierzało? Tłumy twierdziły, że umiłowały przyjście Pana. Kiedy ludziom tym
przyszło znosić szyderstwa i zarzuty ze strony świata oraz doświadczenie zwłoki i rozczarowania, czy porzucili to, w co wierzyli? Ponieważ nie od razu zrozumieli postępowanie Boga wobec nich, czy odsunęli prawdy potwierdzone przez najbardziej czytelne
świadectwo Jego Słowa?
Test ten objawił siłę tych, którzy z prawdziwą wiarą podążyli za tym, co uznali za naukę Słowa i Ducha Bożego. Owo doświadczenie nauczyło ich, tak jak tylko doświadczenie
uczyć potrafi, jak niebezpieczne jest akceptowanie ludzkich teorii i interpretacji zamiast
uznania, że Biblia objaśnia samą siebie. Zamieszanie i smutek wynikające z błędu, jaki
popełniły dzieci wiary, wprowadziły niezbędną korektę. Popchnęły je do głębszego studium proroczego słowa. Miały się one nauczyć staranniejszego badania podstaw swojej wiary i odrzucania wszystkiego, co nie ma korzeni w Piśmie Świętym, bez względu
na to, jak szeroko byłoby to rozpowszechnione w chrześcijańskim świecie.
To, co tym wierzącym, podobnie jak pierwszym uczniom, wydawało się w godzinie
próby nie do pojęcia, zostało wyjaśnione później. Gdyby zobaczyli „zakończenie, które
zgotował Pan”, zrozumieliby, że bez względu na próbę, która była wynikiem ich własnych błędów, On nadal konsekwentnie realizował wobec nich swoje pełne miłości zamierzenia. Dzięki błogosławieństwu tego doświadczenia dowiedzieliby się, że jest On
„pełen litości i miłosierdzia”; że wszystkie Jego ścieżki to „miłosierdzie i prawda tym,
którzy strzegą przymierza jego i świadectwa jego”.
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Rozdział 20

WIELKIE
PRZEBUDZENIE
RELIGIJNE

W

czternastym rozdziale Księgi Apokalipsy, w proroctwie o poselstwie pierwszego anioła przepowiedziane zostało wielkie przebudzenie religijne jako
konsekwencja głoszenia wieści o Chrystusie, który ma wkrótce powrócić.
Opisano tam anioła „lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom,
i językom, i ludom”, który „donośnym głosem” głosi poselstwo: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył
niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” (Ap 14,6-7).
Niezmiernie istotne jest, że zwiastunem tego ostrzeżenia jest anioł. Bóg w swej mądrości uznał, że czystość, wspaniałość i siła niebiańskiego posłańca reprezentować będą
wzniosły charakter dzieła, jakie ma się dokonać dzięki poselstwu, któremu będą towarzyszyły moc i chwała. Lot anioła „lecącego przez środek nieba”, „donośny głos”, jakim
przekazuje ostrzeżenie, i to, że ogłasza je „mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom,
i plemionom, i językom, i ludom” — dowodzi, jak szybko rozprzestrzenia się ten ruch
i że swym zasięgiem obejmuje cały świat.
Sama treść poselstwa rzuca światło na to, w jakim czasie będzie się on rozwijał. Stwierdza się, że ma być częścią „wiecznej ewangelii” i że oznajmia początek sądu. Poselstwo
zbawienia miało być głoszone we wszystkich stuleciach; jednak to poselstwo stanowi
część ewangelii, jaka ma być głoszona jedynie w dniach ostatecznych, ponieważ jedynie
dla tego czasu prawdziwe jest określenie, że nadeszła godzina sądu. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie Księgi Daniela. Proroka poproszono, aby tę część proroctwa, która dotyczy dni ostatnich, zamknął i zapieczętował „aż do czasu ostatecznego”.
Opierające się na wypełnieniu tych proroctw, poselstwo dotyczące sądu nie będzie głoszone, dopóki nie nastanie ten czas. Jednak wraz z nastaniem czasu końca, jak pisze
Daniel, „wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie” (Dn 12,4).
Apostoł Paweł ostrzegł [współczesny mu — przyp. tłum.] Kościół, aby nie oczekiwał
powrotu Chrystusa w swoich czasach. „[D]zień ten nie nadejdzie” — pisze — „dopóki
nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia”
(2 Tes 2,3 BT). Nie można więc oczekiwać powrotu naszego Pana, zanim nie pojawi się
odstępstwo i długi okres panowania „człowieka grzechu”. Ten ostatni, określany również
mianem „tajemnicy bezbożności”358 (BT), „niegodziwcem” i „synem zatracenia”, symbolizuje papiestwo, które według proroctwa miało sprawować swoje rządy przez 1260 lat.
358

BG: „tajemnica nieprawości” [przyp. tłum.].
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Okres ten dobiegł końca w 1798 roku. Przyjście Chrystusa nie mogło zatem nastąpić
przed tą datą. Ostrzeżenie Pawła dotyczy całego chrześcijaństwa do roku 1798. Po tej
dacie ma się rozpocząć głoszenie wieści o powtórnym przyjściu Chrystusa.
Nigdy w przeszłości nie głoszono takiego poselstwa. Jak można zauważyć, nie głosił go Paweł; wskazywał on swoim współbraciom, że Pan powróci w odległej przyszłości. Nie głosili jej reformatorzy. Marcin Luter umiejscawiał sąd w przyszłości oddalonej
od jego czasów o jakieś trzysta lat. Ponieważ jednak w 1798 roku Księga Daniela została odpieczętowana, wzrosła wiedza na temat proroctw i wielu zaczęło głosić uroczystą
wieść o zbliżającym się sądzie.
Ruch adwentowy pojawił się w wielu krajach chrześcijańskich równocześnie, podobnie
jak Wielka Reformacja szesnastego wieku. Mężowie wiary i modlitwy, zarówno w Europie, jak i w Ameryce, poświęcili się studiowaniu proroctw, a zgłębiając natchnione
słowa, odkrywali przekonujące dowody na to, że koniec wszystkich rzeczy jest bliski.
W różnych krajach istniały niezależnie od siebie grupy chrześcijan, którzy jedynie dzięki
świadectwu Pisma Świętego doszli do przekonania, że przyjście Zbawiciela jest bliskie359.
W 1821 roku, trzy lata po wygłoszeniu przez Millera wykładu na temat proroctw
wskazujących na czas sądu, wieści o bliskim przyjściu Chrystusa zaczął głosić dr Józef
Wolff, „misjonarz świata”. Urodził się w Niemczech,
ale miał żydowskie korzenie i był synem rabina. Był
Ruch adwentowy
jeszcze bardzo młody, kiedy przekonał się o prawdzipojawił się w wielu
wości wiary chrześcijańskiej. Obdarzony żywym, dokrajach chrześcijańskich ciekliwym umysłem z uwagą przysłuchiwał się rozrównocześnie, podobnie
mowom, jakie toczyły się w jego rodzinnym domu,
jak Wielka Reformacja
kiedy pobożni Żydzi gromadzili się, aby opowiadać
o nadziejach i przypuszczeniach dotyczących nadejszesnastego wieku.
ścia Mesjasza i odbudowy świetności Izraela. Pewnego dnia usłyszał, jak wspomniano o Jezusie z Nazaretu, i zapytał, kim był ten człowiek.
„Niezwykle utalentowanym Żydem” — padła odpowiedź — „ale podawał się za Mesjasza i żydowski trybunał skazał Go na śmierć”. „Dlaczego” — zapytał jeszcze — „Jerozolima została zburzona, a my jesteśmy w niewoli?”. „Niestety dlatego” — odparł jego
ojciec — „że Żydzi mordowali proroków”. Chłopcu natychmiast zaświtała myśl: może
Jezus również był prorokiem, a Żydzi zabili Go, choć był niewinny?360. To uczucie było
tak silne, że pomimo iż nie wolno mu było wchodzić do chrześcijańskiego kościoła, często stawał na zewnątrz, aby posłuchać kazania.
Kiedy miał zaledwie siedem lat, chwalił się przed sąsiadem staruszkiem, który był
chrześcijaninem, przyszłym triumfem Izraela w czasie, kiedy przyjdzie Mesjasz; wtedy
359
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W Europie ruch przebudzenia adwentowego nie przybrał formy zorganizowanej. Brak było w nim wybitnego przywódcy
lub grupy wiodącej. Miał charakter nieskoordynowany i w zasadzie zakończył się w połowie XIX wieku. Pochłonięty
został przez utopijne ideologie społeczno-polityczne, rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze. Mimo to w Anglii ideę
drugiego adwentu głosili: Edward Irwing (1792-1834) — kaznodzieja londyńskiego Kościoła szkockiego, Lewis Way
i Charles Hawtrey — wybitni duchowni i teolodzy chrześcijańscy, Henry Drummond (1781-1860) — członek parlamentu
angielskiego, Horacy Bonar — teolog angielski i utalentowany kompozytor, Joseph Frey — misjonarz, wybitny angielski teolog i interpretator proroctw. W Niemczech działali zwolennicy Johanna Bengela (1687-1752), m.in. J.H. Richter,
L.H. Kelber, C.W. Hengstenberg; w Holandii — H. Heintzpeter, kustosz muzeum królewskiego; we Francji — Pierre
Jean Agier, wybitny jurysta paryski, wiceprzewodniczący Paryskiego Trybunału Apelacyjnego, oraz Robert Haldane,
założyciel szkoły teologicznej w Paryżu; w Szwajcarii — Alphone Nicole i prof. François Gaussen. Do Egiptu, Abisynii
i krajów Bliskiego Wschodu aż po Indie idee te zaniósł misjonarz Józef Wolff (1795-1862). W Indiach działał angielski biskup Kalkuty Daniel Wilson (1778-1858). W Skandynawii naukę o powtórnym przyjściu Chrystusa zwiastowali
młodociani kaznodzieje. Poselstwo dotarło także do carskiej Rosji i wielu krajów Azji. Pod wpływem idei dziewiętnastowiecznego eschatologizmu i drugiego adwentu znajdowali się także polscy mesjaniści, zwłaszcza Adam Mickiewicz
i Andrzej Towiański [przyp. red.].
Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff, tom 1, s. 6.
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starszy pan zwrócił się do niego łagodnie: „To był Jezus z Nazaretu, (…) a twoi przodkowie ukrzyżowali Go, podobnie jak robili to wcześniej z prorokami. Idź do domu i przeczytaj pięćdziesiąty trzeci rozdział Księgi Izajasza, a przekonasz się, że Jezus Chrystus
jest Synem Bożym”361. To natychmiast przekonało chłopca. Poszedł do domu i przeczytał
wskazany fragment, zdumiewając się, jak dokładnie jego słowa wypełniły się w osobie
Jezusa z Nazaretu. Czyżby chrześcijanie mówili prawdę? Chłopiec poprosił ojca o wyjaśnienie proroctwa, ale spotkał się z tak
uporczywym milczeniem, że już nigdy
nie odważył się poruszyć tego tematu.
Jednak to jedynie wzmogło jego potrzebę
głębszego poznania tego, w co wierzyli
chrześcijanie.
W jego żydowskim domu ściśle strzeżono przed nim wiedzy, której tak poszukiwał; jednak kiedy tylko skończył
jedenaście lat, opuścił dom rodzinny
i wyruszył w świat, aby samodzielnie
zdobyć wykształcenie, wybrać własną
religię i drogę życia. Przez jakiś czas
pomieszkiwał u krewnych, ale wkrótce
został przez nich odepchnięty jako odstępca i samotnie, pozbawiony środków
do życia, musiał odnaleźć sobie miejsce
wśród obcych. Wędrował z jednego miejsca do drugiego, pilnie studiując i utrzymując się z nauki języka hebrajskiego.
Pod wpływem katolickiego nauczyciela
został katolikiem i podjął decyzję, że zostanie misjonarzem wśród swojego narodu. Z takim zamiarem kilka lat później podjął studia w Rzymie na wydziale
misyjnym362. Tutaj z kolei z powodu jego
nawyku niezależnego myślenia i otwarJózef Wolff (1795-1862) podróżował po wielu krajach, głosząc wieść o powtórnym
tego wyrażania przekonań postawiono
przyjściu Chrystusa. Widoczny na obrazie Wolff wygłasza kazanie w Palestynie.
mu zarzut herezji. Otwarcie atakował O jednej z podróży powiedział: „Trzymałem w ręce otwartą Biblię i czułem, że
nadużycia Kościoła i nalegał na wpro- moja siła pochodzi z tej księgi, a jej moc podtrzymuje mnie”.
wadzenie reform. Choć początkowo dostojnicy papiescy traktowali go wyjątkowo przychylnie, wkrótce musiał opuścić Rzym.
Przenosił się z miejsca na miejsce pod ścisłym nadzorem władz Kościoła, aż stało się
jasne, że nigdy nie będzie w stanie poddać się Rzymowi. Ogłoszono, że jest zatwardziałym odstępcą i pozwolono odejść, dokąd zechce. Wówczas wyjechał do Anglii, przyjął
wiarę protestancką i przyłączył się do Kościoła anglikańskiego. Po dwóch latach studiów, w roku 1821, wyruszył do pracy misjonarskiej.
Gdy Wolff przyjął wielką prawdę o pierwszym przyjściu Chrystusa jako „męża boleści, doświadczonego w cierpieniu”, dostrzegł, że jednakowo wyraźnie przedstawione
zostały proroctwa dotyczące Jego powtórnego przyjścia w mocy i chwale. Kiedy pró361
362

Tamże, s. 7.
Atheneum Papieskie Propaganda Fide, dzisiejszy Papieski Uniwersytet Urbaniana [przyp. tłum.].
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bował skierować uwagę swoich rodaków na osobę Jezusa z Nazaretu jako Obiecanego
i wskazać im na Jego pierwsze przyjście w uniżeniu jako ofiarę za grzechy ludzi, mówił
im również o Jego drugim przyjściu jako króla i wyzwoliciela.
„Jezus z Nazaretu, prawdziwy Mesjasz” — powiedział — „którego ręce i stopy zostały przebite; który był jak baranek prowadzony na rzeź; który był Mężem Boleści doświadczonym w cierpieniu; który przyszedł po raz pierwszy, kiedy berło zostało oddalone
od Judy, a buława od nóg jego363 — przyjdzie po raz drugi na obłokach nieba, z głosem
trąby Archanioła”364 „i stanie na Górze Oliwnej; i owo panowanie nad stworzeniem,
przyznane niegdyś Adamowi i przez Adama utracone (Rdz 1,26; 3,17), zostanie oddane
Jezusowi. On będzie królem nad całą ziemią. Ustaną jęk i rozpacz stworzenia, a słychać będzie pieśni chwały i dziękczynienia. (…) Kiedy Jezus przyjdzie w chwale swojego Ojca, ze świętymi aniołami, (…) zmarli wierzący powstaną jako pierwsi (1 Tes 4,16;
1 Kor 15,32). Oto co chrześcijanie nazywają pierwszym zmartwychwstaniem. Następnie
zmieni się natura królestwa zwierząt (Iz 11,6-9) i zostanie ono poddane Jezusowi (Ps 8).
Zapanuje powszechny pokój”365. „Pan znów spojrzy na ziemię i powie: «Oto wszystko
jest bardzo dobre»”366.
Wolff wierzył, że powrót Pana jest blisko, a interpretując okresy prorocze wyznaczające wielkie zakończenie, wskazywał na datę odległą o kilka lat od tej, którą przedstawiał Miller. Tym, którzy wskazywali w Biblii na słowa: „A o tym dniu i godzinie nikt
nie wie”367, podkreślając, że ludzie nie powinni nic wiedzieć w kwestii zbliżania się
przyjścia Chrystusa, Wolff odpowiadał: „Czyż nasz Pan nie powiedział, że nikomu nie
będzie znany dzień ani godzina? Czy nie przekazał nam znaków czasu, abyśmy mogli
wiedzieć przynajmniej o tym, że nadchodzi, tak jak wiemy o zbliżaniu się lata po tym,
że figowe drzewo wypuszcza liście? Czyż nigdy nie mielibyśmy poznać tego czasu, skoro On sam nawoływał, abyśmy nie tylko czytali proroka Daniela, ale również rozumieli to, co napisał? Ten sam Daniel, w miejscu, gdzie jest powiedziane, że jego słowa powinny zostać zamknięte do czasów końca (co było prawdą w jego czasach), stwierdził,
że «wielu będzie to badać» (hebrajskie wyrażenie «wielu będzie biegać»368 oznaczające
obserwację i rozmyślania dotyczące czasu) i «wzrośnie poznanie» (Dn 12,4). Poza tym
nasz Pan nie zamierzał przez to powiedzieć, że nie powinniśmy wiedzieć o zbliżaniu się
tego czasu, ale mówił o tym, że «żaden człowiek nie zna dokładnego dnia ani godziny».
Powiedział On w ten sposób, że znaki czasu wystarczą, aby pobudzić nas do przygotowania się na Jego przyjście, podobnie jak Noe przygotował arkę”369.
Na temat powszechnie stosowanego sposobu interpretowania lub złego interpretowania
Pisma Świętego napisał: „Większa część Kościoła chrześcijańskiego odeszła od prostego
sensu Pisma Świętego i zwróciła się ku iluzorycznym koncepcjom buddyzmu, który głosi,
że przyszłe szczęście ludzkości będzie polegało na poruszaniu się w powietrzu. Większość
przypuszcza, że kiedy czyta o Żydach, należy rozumieć przez to pogan, kiedy czyta o Jerozolimie, rozumie się przez to Kościół, kiedy jest mowa o ziemi, oznacza to niebo, kiedy jest
mowa o przyjściu Pana, należy to rozumieć jako rozwój towarzystw misyjnych, a wejście
na górę Pańską oznacza wielkie zgromadzenie w Kościele metodystów”370.
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Zob. Rdz 49,10 [przyp. red.].
Joseph Wolff, Researches and Missionary Labors, s. 62.
Journal of the Rev. Joseph Wolff, s. 378-379.
Tamże, s. 294.
Mt 24,36 [przyp. red.].
UBG: „wielu będzie przebiegać” [przyp. tłum.].
J. Wolff, dz. cyt., s. 404-405.
Journal of the Rev. Joseph Wolff, s. 96.
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W ciągu dwudziestu czterech lat, w okresie 1821-1845, Wolff dużo podróżował. Był
w Afryce, odwiedzając Egipt i Abisynię; w Azji, przemierzając Palestynę, Syrię, Persję, docierając do Buchary i Indii. Był również w Stanach Zjednoczonych, a w trakcie
tej podróży wygłaszał wykłady na Wyspie Świętej Heleny. W sierpniu 1837 roku przybył do Nowego Jorku, wygłaszał kazania w Filadelfii i Baltimore, a w końcu skierował
się do Waszyngtonu. Tam, jak napisał, „z inicjatywy byłego prezydenta Johna Quincy
Adamsa w jednej z izb Kongresu, jednogłośnie udzielono mi możliwości wykorzystania
sali kongresowej, abym wygłosił tam wykład. Miało to miejsce w sobotę w obecności
wszystkich członków Kongresu, a także biskupa Wirginii i duchowieństwa oraz obywateli Waszyngtonu. Ten sam zaszczyt spotkał mnie ze strony władz New Jersey i Pensylwanii, w których obecności przeprowadziłem wykład na temat moich prac badawczych
w Azji, a także przyszłego osobistego panowania Jezusa Chrystusa”371.
Dr Wolff podróżował przez najdziksze miejsca obcych krajów bez wsparcia któregokolwiek z europejskich rządów, doświadczając wielu trudów i niezliczonych niebezpieczeństw. Zniósł chłostę w podeszwy stóp, cierpiał głód, sprzedano go jako niewolnika
i trzykrotnie wydano na niego wyrok śmierci. Napadali na niego rabusie, a kilkakrotnie nieomal umarł z pragnienia. Pewnego razu stracił wszystko, co posiadał i musiał
przebyć setki mil pieszo przez góry, śnieg zacinał mu prosto w twarz, a bose stopy drętwiały w zetknięciu ze zmrożoną ziemią.
Kiedy ostrzegano go, aby nie szedł nieuzbrojony pomiędzy dzikie i wrogo nastawione
plemiona, mówił, że jest, jak to sam określał, „uzbrojony w modlitwę, zapał dla Chrystusa i zaufanie w Jego pomoc”. „Jestem również” — powiedział — „wyposażony w miłość
Bożą i miłość bliźniego, jaką niosę w sercu, i w Biblię w moim ręku”372. Gdziekolwiek
się udawał, miał przy sobie Biblię w języku hebrajskim i angielskim. O jednej ze swoich
późniejszych podróży powiedział: „Trzymałem w ręku otwartą Biblię. Czułem, że cała
moja siła kryje się w tej księdze i że jest ona w stanie mnie podtrzymać”373.
W ten sposób działał, nie ustając, aż poselstwo o sądzie zostało zaniesione do dużej
części zamieszkałego świata. Rozpowszechniał Słowo Boże wśród Żydów, Turków, Persów, Hindusów i wielu innych narodów i ras, zwiastując wszędzie w najróżniejszych językach nadchodzące królestwo Mesjasza.
Podróżując do Buchary, odkrył, że nauka o niedalekim powrocie Pana znana jest ludziom żyjącym w odległych od siebie i zupełnie odizolowanych miejscach. „Arabowie
z Jemenu” — napisał — „posiadają księgę zwaną «Seera», w której istnieje wzmianka
o powtórnym przyjściu Chrystusa i Jego chwalebnym panowaniu; oczekują oni wielkich
wydarzeń w roku 1840”374. „W Jemenie (…) spędziłem sześć dni z potomkami Rekaba.
Nie pili wina, nie sadzili winnic, nie siali ziarna i żyli w namiotach, wspominali też
starego dobrego Jonadaba, syna Rekaba; odkryłem w ich plemieniu dzieci Izraela z plemienia Dan, (…) które oczekiwały, że wkrótce przyjdzie Mesjasz na obłokach nieba”375.
Podobną wiarę spotkał inny misjonarz wśród Tatarów. Pewien tatarski duchowny
zapytał go, kiedy Chrystus przyjdzie po raz drugi. Kiedy misjonarz odparł, że nic mu
o tym nie wiadomo, Tatar wydawał się bardzo zaskoczony taką niewiedzą u kogoś, kto
twierdzi, że wykłada Biblię, i przedstawił mu to, w co sam wierzył w oparciu o proroctwa, mówiąc, że Chrystus przyjdzie w roku 1844.
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Olbrzymi wpływ na budzący się ruch drugiego adwentu w XIX wieku w Europie wywarła książka pt. La venida del Mesias en Gloria y Magestad (Przyjście
Chrystusa w chwale i majestacie) jezuity Manuela de Lacunzy (1731-1801). Książka została przetłumaczona na kilka języków i zdobyła szeroką popularność w środowiskach katolickich Włoch, Hiszpanii Anglii i innych krajów. Poglądy Lacunzy potępione zostały przez Święte Oficjum (papież Leon XII wydał
formalny dekret w tej sprawie).

Poselstwo o powtórnym przyjściu Chrystusa zaczęto głosić w Anglii około 1826 roku.
Tutaj ruch nie przyjął tak zdecydowanej formy jak w Ameryce; dokładny czas tego wydarzenia nie został wyznaczony, ale szeroko głoszono wielką prawdę o bliskim przyjściu
Chrystusa w mocy i chwale. Nie dotyczyło to jedynie dysydentów i nonkonformistów376.
Angielski pisarz Mourant Brock stwierdza, że około siedmiuset kaznodziejów Kościoła
anglikańskiego było zaangażowanych w głoszenie „owej ewangelii o królestwie”. Również
Anglia otrzymała poselstwo wskazujące na rok 1844 jako czas powrotu Pana. W obiegu
znalazło się mnóstwo publikacji na ten temat pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.
W Anglii dokonywano przedruków książek i czasopism. W 1842 roku Robert Winter,
Anglik z pochodzenia, który przyjął naukę o powtórnym przyjściu Chrystusa w Ameryce, powrócił do swojej ojczyzny, aby zwiastować powrót Pana. Wielu przyłączyło się
do niego w tym dziele i wieść o sądzie zabrzmiała w wielu regionach Anglii.
W Ameryce Południowej, pośród barbarzyństwa i przewrotności duchowieństwa,
żył Lacunza, hiszpański jezuita, który samodzielnie studiując Pismo Święte, dotarł
do prawdy o bliskim powrocie Chrystusa. Przekonany, że powinien ogłosić ostrzeżenie,
a równocześnie pragnąc uniknąć potępienia ze strony Rzymu, publikował swoje poglądy pod pseudonimem Rabbi Ben-Ezra, przedstawiając się jako nawrócony Żyd. Lacunza
żył w osiemnastym stuleciu, ale jego książka dotarła do Anglii około 1825 roku i została
przetłumaczona na język angielski. Jej opublikowanie pogłębiło rozbudzone wcześniej
zainteresowanie kwestią powtórnego przyjścia Chrystusa.
W Niemczech naukę tę w osiemnastym stuleciu głosił [Johann Albrecht] Bengel, kaznodzieja Kościoła luterańskiego oraz słynny uczony, biblista i krytyk. Zakończywszy
edukację, „poświęcił się studiom teologicznym, ku którym pociągał go jego pełen powagi i uduchowienia charakter, znajdujący wsparcie w jego wczesnej edukacji i dyscyplinie, jakiej poddawał się w sposób naturalny. Zmagał się z wątpliwościami i trudnościami natury religijnej podobnie jak inni młodzi ludzie obdarzeni wnikliwością umysłu
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przed nim i po nim; ze wzruszeniem wspominał, jak «owe liczne strzały przeszywały
jego biedne serce, sprawiając, że jego młode życie było niemal nie do zniesienia»”. Stając
się członkiem konsystorza w Wirtembergii, bronił praw wolności religijnej. „Popierając
prawa i przywileje Kościoła, brał udział w każdej dającej się uzasadnić sprawie dotyczącej wolności, stając w obronie tych, którzy czuli, że pozostając w zgodzie z własnym
sumieniem, muszą opuścić szeregi społeczności”377. Dobre efekty tego postępowania nadal można odczuć w jego ojczystym regionie.
Kiedy na jedną z niedziel adwentu przygotowywał kazanie na podstawie dwudziestego pierwszego rozdziału Księgi Apokalipsy, prawda o powtórnym przyjściu Chrystusa
przeniknęła jego umysł nieznanym dotąd światłem. Przepełniony uczuciem, że jest to
niezwykle ważne i że wspaniałość zdarzeń, jakie przedstawiono prorokowi, przekracza granice pojmowania, był zmuszony na jakiś czas zaniechać rozmyślań nad tym tematem. Po raz kolejny uczucie to z całą jaskrawością i mocą nawiedziło go, gdy wszedł
na ambonę. Od tego czasu oddał się studiowaniu proroctw, szczególnie zaś proroctw
Apokalipsy, i wkrótce doszedł do wniosku, że wskazują one na bliski powrót Chrystusa. Data, na jaką ustalił moment przyjścia Zbawiciela, różniła się o kilka lat od tej, którą później przyjął Miller.
Pisma Bengela zostały rozpowszechnione po całym chrześcijańskim świecie. Jego poglądy na temat proroctw były dość powszechnie przyjmowane w jego ojczystej Wirtembergii, a niektóre wydostały się poza granice Niemiec. Ruch, jaki zapoczątkował, działał
po jego śmierci, a poselstwo o powtórnym przyjściu Chrystusa było znane w Niemczech
w tym samym czasie, gdy przyciągało ono uwagę w innych krajach. Dość wcześnie niektórzy wierzący przenieśli się do Rosji i tam założyli kolonie, a wiara w bliski powrót Chrystusa nadal jest podtrzymywana przez niemieckie wspólnoty wierzących w tym kraju.
Światło zaświeciło również we Francji i Szwajcarii. W Genewie, gdzie Farel i Kalwin głosili nauki reformacji, Gaussen głosił poselstwo o powrocie Chrystusa. Gdy był
jeszcze studentem, spotkał się z ideą racjonalizmu, przenikającą całą Europę w drugiej
połowie osiemnastego i na początku dziewiętnastego stulecia; a kiedy rozpoczął służbę
kaznodziejską, nie tylko nie wiedział, na czym polega prawdziwa wiara, ale wręcz skłaniał się ku sceptycyzmowi. W młodości zainteresował się studiowaniem proroctw. Gdy
przeczytał Historię antyczną Rollina, zwrócił uwagę na drugi rozdział Księgi Daniela
i był wstrząśnięty zdumiewającą dokładnością wypełnienia się proroctwa, co dostrzegał
również w zapisie historycznym. Było to wyraźne świadectwo natchnionego pochodzenia Pisma Świętego, będące dla niego niczym kotwica wśród niebezpieczeństw, jakich
miał doświadczyć w przyszłości. Nie potrafił już zadowolić się naukami racjonalizmu,
a studiując Biblię i poszukując jeszcze wyraźniejszego światła, po pewnym czasie posiadł silną i praktyczną wiarę.
Idąc tropem swych studiów nad proroctwami, uwierzył, że powrót Pana jest bliski.
Przejęty doniosłością i wagą tej wielkiej prawdy pragnął przekazać ją innym; jednak
powszechnie panujący pogląd, że proroctwa Daniela są tajemnicą i nie mogą zostać zrozumiane, stanowił poważną przeszkodę. Ostatecznie postanowił — podobnie jak kiedyś
Farel pragnący zdobyć serca mieszkańców Genewy — aby rozpocząć od dzieci, dzięki
którym zamierzał dotrzeć do rodziców.
„Pragnąłem, aby było to zrozumiałe” — powiedział później, mając na myśli formę
swojego przedsięwzięcia — „nie dlatego że było mało ważne, wręcz przeciwnie, właśnie
dlatego że było niezwykle ważne, pragnąłem przedstawić to w tak przystępny sposób,
że skierowałem się z poselstwem do dzieci. Pragnąłem zostać wysłuchany i obawiałem
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się, że nie stanie się tak, o ile zwrócę się najpierw do dorosłych słuchaczy”. „Dlatego też
zdecydowałem się wyjść do młodzieży. Zebrałem grupę dzieci. Gdyby się powiększyła,
oznaczałoby, że słuchają, że się im spodobało, że są zainteresowane, że rozumieją i zastanawiają się, i miałbym wkrótce drugi krąg słuchaczy, a potem pojawiliby się dorośli,
żeby sprawdzić, czy warto jest poświęcić chwilę czasu, by usiąść i studiować. Gdyby tak
się stało, cel zostałby osiągnięty”378.
Jego wysiłek opłacił się. Gdy zwrócił się do dzieci, przyszli również starsi, aby go posłuchać. Galerie jego kościoła wypełniły się uważnymi słuchaczami. Wśród nich znajdowali się ludzie zajmujący wysoką
pozycję w świecie nauki i w społeChoć Gaussen był jednym z najlepiej
czeństwie, a także przybysze i obrozpoznawalnych i cenionych
cokrajowcy odwiedzający Genewę;
kaznodziejów głoszących w języku
w ten sposób poselstwo powędrowało
francuskim, po pewnym czasie został
także do innych miejsc.
zawieszony w wykonywaniu służby
Zachęcony sukcesem Gaussen opublikował swoje wykłady z nadzieją
publicznej. Główny powód stanowił
upowszechnienia studiowania ksiąg
zarzut, że zamiast powszechnie
proroczych wśród ludności francustosowanego katechizmu, w którym
skojęzycznej. „Opublikowanie wskaniemal w ogóle nie wspominano
zówek, jakich udzielałem dzieciom”
o praktycznej wierze, wykorzystywał
— napisał — „miało powiedzieć dorosłym, którzy tak często odrzucali
w pracy z młodzieżą wyłącznie Biblię.
podobne książki pod wymyślonym
naprędce pretekstem, że są zbyt tajemnicze: «Jakże mogą być tajemnicze, skoro potrafią zrozumieć je wasze własne dzieci?»”. „Gorąco pragnąłem sprawić ” — dodał — „aby
wiedza na temat proroctw stała się tak powszechna w naszych społecznościach wierzących, jak tylko było to możliwe”. „Naprawdę nie ma innego studium, które lepiej odpowiadałoby potrzebom naszego czasu”. „Dzięki niemu mamy przygotować się na zbliżającą się udrękę, czuwać i oczekiwać Jezusa Chrystusa”.
Choć Gaussen był jednym z najlepiej rozpoznawalnych i cenionych kaznodziejów głoszących w języku francuskim, po pewnym czasie został zawieszony w wykonywaniu
służby publicznej. Główny powód stanowił zarzut, że zamiast powszechnie stosowanego katechizmu, w którym niemal w ogóle nie wspominano o praktycznej wierze, wykorzystywał w pracy z młodzieżą wyłącznie Biblię. Został później wykładowcą w szkole
teologicznej, natomiast co niedzielę nadal pracował z dziećmi jako katecheta i przekazywał im zawarte w Biblii pouczenia. Jego prace nad proroctwami również wywoływały spore zainteresowanie. Zajmując stanowisko profesora, dzięki publikacjom oraz
dzięki ulubionemu zajęciu jako nauczyciela dzieci, przez wiele lat wywierał ogromny
wpływ i był jak drogowskaz kierujący wielu ku studium proroctw wykazujących, jak
bliski jest powrót Pana.
Poselstwo o drugim przyjściu Chrystusa było głoszone również w Skandynawii i wzbudziło gorące zainteresowanie. Wielu ocknęło się ze stanu beztroskiego poczucia bezpieczeństwa, wyznawało swoje grzechy, porzucało je i szukało przebaczenia w Chrystusie.
Jednak tamtejsze duchowieństwo przeciwstawiało się temu ruchowi, a w wyniku tych
działań wielu głoszących poselstwo zostało wtrąconych do więzienia. Tam, gdzie w ten
sposób uciszano tych, którzy opowiadali o zbliżającym się powrocie Pana, Bóg uznawał za słuszne w niezwykły sposób przekazać poselstwo przez małe dzieci. Ponieważ
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były zbyt małe, aby podlegać prawu, państwo nie mogło ich ukarać, mogły więc przemawiać w spokoju.
Ruch rozprzestrzeniał się głównie wśród niższych warstw społeczeństwa i aby słuchać ostrzeżenia, ludzie gromadzili się w skromnych mieszkaniach robotników. Dzieci
kaznodzieje pochodziły zwykle z rodzin ubogich wieśniaków. Niektóre nie miały więcej niż pięć czy osiem lat; ich życie dowodziło, że kochają Zbawiciela i robią wszystko,
by żyć według świętych Bożych przykazań, ale równocześnie przejawiały jedynie taki
poziom inteligencji i umiejętności, jakie posiadały inne dzieci w ich wieku. Jednak gdy
przychodziło im stanąć przed ludźmi, widać było, że działają pod wpływem silniejszym
niż ich wrodzone dary. Zmieniał się ton ich głosu i sposób zachowania i z powagą przekazywały ostrzeżenie o sądzie, wykorzystując słowa Pisma Świętego: „Bójcie się Boga
i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu”. Potępiały grzechy ludzi, wskazując nie tylko na niemoralność i występek, ale także umiłowanie zbytku i wiarołomstwo, i ostrzegając słuchaczy, by niezwłocznie zrobili wszystko, aby uniknąć grożącego
im nadchodzącego zniszczenia.
Ludzie słuchali przejęci. Duch Boży przemawiał przekonująco do ich serc. Wielu zaczynało studiować Biblię z nowym i głębszym zainteresowaniem, zmieniało się życie
niepowściągliwych i rozpustnych, inni porzucali swe nieuczciwe praktyki — działy się
takie rzeczy, że nawet kaznodzieje oficjalnego Kościoła byli zmuszeni przyznać, że dziełem tym musi kierować sam Bóg.
Wolą Bożą było, aby wieści o przyjściu Pana dotarły do krajów skandynawskich;
a kiedy głos Jego sług umilkł, On zesłał swego Ducha na dzieci, aby dzieło mogło zostać wykonane. Kiedy Jezus zbliżył się do Jerozolimy w otoczeniu wiwatujących tłumów,
które wśród triumfalnych okrzyków i powiewających palmowych gałązek ogłaszały
Go Synem Dawida, zazdrośni faryzeusze wołali, by je uciszył; jednak Jezus odparł, że
wszystko to jest wypełnieniem proroctwa, a jeśli powstrzyma wiwatujących, odezwą się kaChociaż szatan sprzeciwiał
mienie. Onieśmieleni pogróżkami kapłanów
się dziełu, ono bezustannie
i starszych ludzie, wkraczając w bramy Jeroposuwało się naprzód, a wieść
zolimy, przestali wznosić radosne okrzyki; jedo bliskim powrocie Chrystusa
nak dzieci w przedsionkach świątyni podchwyprzyjmowały tysiące ludzi.
ciły ich słowa i machając swoimi palmowymi
gałązkami, zaczęły wołać: „Hosanna Synowi
Dawida!” (Mt 21,8-16). Kiedy gorzko rozczarowani faryzeusze zwrócili się do Jezusa:
„Słyszysz, co one mówią?”, odrzekł: „Tak jest; czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?”. W czasach pierwszego przyjścia Chrystusa Bóg
działał przez dzieci i podobnie stało się, gdy przez dzieci przekazał poselstwo o swoim
powrocie. Boże Słowo musiało się wypełnić, aby obwieszczenie o przyjściu Zbawiciela
dotarło do wszystkich ludów, narodów i języków.
Williamowi Millerowi i jego współpracownikom zlecono głoszenie ostrzeżenia w Ameryce. Kraj ten stał się centrum wielkiego ruchu adwentowego. To tutaj proroctwo o poselstwie pierwszego anioła urzeczywistniło się w sposób najbardziej dosłowny. Pisma
Millera i jego przyjaciół dotarły do odległych lądów. Dokądkolwiek na świecie dotarli
misjonarze, rozpowszechniali radosną wieść o bliskim powrocie Chrystusa. Daleko i szeroko rozeszło się poselstwo o wiecznej ewangelii: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę,
gdyż nadeszła godzina sądu jego”.
Świadectwo proroctw, które wydawały się wskazywać, że Chrystus przyjdzie wiosną
1844 roku, wywarło ogromne wrażenie na ludzkich umysłach. Kiedy poselstwo wędrowało od stanu do stanu, wszędzie budziło głębokie zainteresowanie. Wielu było prze227

konanych, że argumenty wynikające z okresów proroczych są właściwe, i odkładając
swoją dumę i uprzedzenie, z radością przyjmowało prawdę. Niektórzy duchowni porzucali zarówno swoje ciasne poglądy, jak i odczucia, wyrzekali się swoich pensji i parafii
i przyłączali się do głoszenia poselstwa o przyjściu Chrystusa. Mimo wszystko jednak
kaznodziejów, którzy je przyjęli, było stosunkowo niewielu; dlatego jego głoszeniem
zajmowały się głównie skromne osoby świeckie. Farmerzy opuszczali swoje pola, rzemieślnicy — swoje warsztaty, kupcy — sklepy, fachowcy — swoje stanowiska; a mimo
to liczba pracowników była wciąż niewielka w porównaniu z potrzebami dzieła, jakie
było do wykonania. Stan upadłego Kościoła i pogrążonego w grzechu świata stanowił
brzemię tych wiernych strażników, więc chętnie znosili trudy, ubóstwo i cierpienie,
byle tylko móc wzywać innych do pokuty, prowadząc ich do zbawienia. Chociaż szatan
sprzeciwiał się dziełu, ono bezustannie posuwało się naprzód, a wieść o bliskim powrocie Chrystusa przyjmowały tysiące ludzi.
Wszędzie słychać było poruszające świadectwo, które przestrzegało grzeszników —
zarówno niewierzących, jak i członków Kościoła — aby zrobili wszystko, żeby uniknąć
grożącego im nadchodzącego zniszczenia. Podobnie jak niegdyś Jan Chrzciciel, zwiastun
Chrystusa, kaznodzieje przykładali siekierę do pnia drzewa i apelowali o owoce będące
skutkiem nawrócenia. Ich żarliwe wezwania pozostawały w żywym kontraście wobec
zapewnień o pokoju i bezpieczeństwie, jakie głoszono z wielu kazalnic; gdziekolwiek
głoszono to poselstwo, poruszało ono ludzkie serca. Proste, jasne świadectwo Pisma,
które Duch Święty przybliżał sercom ludzi, przynosiło głębokie przekonanie, któremu
niewielu było w stanie się oprzeć. Ci, którzy jedynie formalnie wyznawali swoją wiarę,
budzili się z uśpienia. Dostrzegali swoje upadki, przywiązanie do doczesności, a także
swoją niewiarę, dumę i egoizm. Wielu szukało Pana w skrusze i pokorze. Uczucia, które
tak długo wiązały ich ze sprawami tego świata, teraz skupili na sprawach nieba. Spoczywał na nich Duch Boży, a oni ze skruszonym i pełnym poddania sercem przyłączali
się do apelu: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego”.
Grzesznicy pytali ze łzami w oczach: „Co mam robić, żeby być zbawionym?”. Ci, których życie cechowała nieuczciwość, pragnęli naprawić wyrządzone zło. Wszyscy, którzy
odnaleźli pokój w Chrystusie, chcieli widzieć, jak inni również korzystają z tego błogosławieństwa. Serca rodziców zwracały się ku dzieciom, a serca dzieci ku rodzicom.
Upadały mury dumy i uprzedzeń. Ludzie czynili płynące z głębi serca wyznania, a domownicy działali dla zbawienia tych, którzy byli im najbliżsi i najdrożsi. Często słychać
było żarliwe modlitwy wstawiennicze. Wszędzie znajdowali się tacy, którzy w głębokiej
udręce zmagali się z Bogiem. Wielu całą noc walczyło w modlitwie, aby zdobyć pewność,
że ich grzechy zostały przebaczone; prosili także o nawrócenie krewnych lub sąsiadów.
Na spotkaniach adwentystów gromadziły się wszystkie warstwy społeczeństwa. Biedni
i bogaci, wysoko i nisko urodzeni pragnęli z różnych powodów na własne uszy usłyszeć
naukę o powtórnym przyjściu Chrystusa. Pan powstrzymywał ducha opozycji, dopóki
Jego słudzy nie wyjaśnili podstaw swojej wiary. Niekiedy mówca był bardzo niepewny,
ale Duch Boży udzielał mocy głoszonej prawdzie. W zgromadzeniach tych dawało się wyczuć obecność świętych aniołów, a do wierzących codziennie przyłączały się nowe osoby.
Gdy na nowo przytaczano dowody na to, że Chrystus wkrótce przyjdzie, całe tłumy z zapartym tchem słuchały tych uroczystych słów. Wydawało się, że niebo i ziemia zbliżyły
się do siebie. Moc Boża spoczywała na młodych i starszych. Ludzie wracali do swych domów, chwaląc Boga, a w nocnej ciszy rozbrzmiewał radosny śpiew. Nikt, kto brał udział
w tych spotkaniach, nie był w stanie zapomnieć tych niezwykle głębokich scen.
Ogłoszenie dokładnego czasu powrotu Chrystusa wywołało wielki sprzeciw ze strony wielu ludzi ze wszystkich warstw społecznych, począwszy od duchownego stającego
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za kazalnicą po najbardziej zuchwałego grzesznika. Wypełniały się słowa proroctwa:
„[W] dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?
Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia”
(2 P 3,3-4). Wielu, którzy twierdzili, że kochają Zbawiciela, deklarowało, że nie sprzeciwiają się nauce o powtórnym przyjściu Chrystusa; sprzeciwiali się po prostu wyznaczaniu konkretnej daty. Jednak wszechwiedzące oczy Boga czytały w ich sercach. Nie
chcieli słuchać o przyjściu Chrystusa, który miałby sądzić świat w sprawiedliwości. Byli
niewiernymi sługami, ich czyny nie wytrzymywały sprawdzianu Boga, który bada serca, i obawiali się spotkania ze swoim Panem. Podobnie jak Żydzi za czasów pierwszego
przyjścia Chrystusa nie byli przygotowani na to, aby przyjąć Zbawiciela. Nie tylko nie
chcieli słuchać jasnych biblijnych argumentów, ale także wyśmiewali się z tych, którzy
czekali na Pana. Szatan i jego aniołowie triumfowali, urągając prosto w twarz Chrystusowi i Jego aniołom, że ci, którzy wyznają, iż są Jego ludem, mają w sobie tak niewiele
miłości względem Niego, że w ogóle nie pragną, aby przyszedł.
Argument, jakiego często używali ci, którzy odrzucali wiarę w powtórne przyjście
Chrystusa, brzmiał: nikt nie zna dnia ani godziny. Pismo Święte mówi: „A o tym dniu
i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mt 24,36).
Jasne i stosowne wyjaśnienie tego tekstu przytaczane przez tych, którzy oczekiwali na Pana, i niewłaściwe zastosowanie go przez ich przeciwników było widoczne jak
na dłoni. Słowa te Chrystus wypowiedział w trakcie pamiętnej rozmowy z uczniami
na Górze Oliwnej, kiedy po raz ostatni wyszedł ze świątyni. Uczniowie zadali Mu pytanie: „[J]aki będzie znak twego przyjścia i końca świata?”. Jezus przedstawił im znaki i powiedział: „[G]dy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi” (Mt
24,3.33). Jedna wypowiedź Chrystusa nie mogła zaprzeczać innej. Chociaż nikt z ludzi
nie zna dnia ani godziny Jego przyjścia, zostaliśmy poinformowani i zadbano, abyśmy
wiedzieli, kiedy będzie się ono zbliżało. Zostaliśmy również pouczeni, by nie lekceważyć Jego ostrzeżenia, nie odrzucać ani nie zamykać oczu na wszystko, co wskazuje, że
Jego powrót jest bliski, ponieważ przyniesie to równie zgubne skutki jak tym, którzy
żyjąc w dniach Noego, nie wiedzieli, kiedy ma przyjść potop. Zapisana w tym samym
rozdziale przypowieść, opowiadająca o wiernym i niewiernym słudze oraz o karze, jaka
spotkała tego, który powiedział w swoim sercu: „mój Pan zwleka z przyjściem”, pokazuje, w jaki sposób Chrystus potraktuje i nagrodzi tych, których zastanie czuwających
i uczących, że On powraca, oraz tych, którzy tego nie robią. „Czuwajcie więc” — mówi.
„Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego” (Mt
24,42.46). „Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę” (Ap 3,3).
Paweł mówi o grupie ludzi, którą przyjście Pana zastanie nieprzygotowanych. „[D]zień
Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy
przyjdzie na nich nagła zagłada, (…) i nie umkną”. Zwracając się do tych, którzy przyjęli ostrzeżenie Zbawiciela, dodaje jednak: „Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby
was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście
i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności” (1 Tes 5,2-5).
W ten sposób wykazano, że Pismo nie daje zapewnienia ludziom, którzy pozostają
w niewiedzy w kwestii zbliżającego się powrotu Chrystusa. Jednak ci, którzy szukali jedynie wymówki, by odrzucić prawdę, stali się głusi na to wyjaśnienie; słowa „nikt
z ludzi nie zna dnia ani godziny” brzmiały jak echo w ustach zuchwałych szyderców,
a nawet tych, którzy mienili się być kaznodziejami ewangelii Chrystusa. Gdy poruszeni
do głębi ludzie zaczęli pytać o to, jak mogliby zostać zbawieni, ich duchowi nauczyciele
229

zagradzali im drogę ku prawdzie, usiłując uciszyć ich obawy fałszywą interpretacją Słowa Bożego. Niewierni strażnicy połączyli się w działaniu z arcyzwodzicielem, wołając:
„Pokój! Pokój!”, podczas gdy Bóg nie ogłaszał pokoju. Podobnie jak faryzeusze w czasach Chrystusa, wielu nie chciało skorzystać z niebiańskiego królestwa i nie pozwalali
tam również wchodzić innym. Są oni winni krwi tamtych ludzi.
Najbardziej pokorni i poświęceni w Kościołach zwykle pierwsi przyjmowali poselstwo. Ci, którzy samodzielnie studiowali Biblię, mogli dostrzec jak niezgodny z nią jest
charakter popularnych poglądów na temat proroctwa; wszędzie tam, gdzie duchowieństwo nie kontrolowało współwyznawców i gdzie samodzielnie studiowano Słowo Boże,
nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa potrzebowała jedynie porównania z Pismem
Świętym, aby można było stwierdzić, że pochodzi ona od Boga.
Wielu znosiło prześladowania ze strony swych niewierzących współbraci. Niektórzy,
aby móc pozostać w Kościele, zgodzili się zachować milczenie w kwestii nadziei, jaką
posiadali; jednak inni czuli, że lojalność wobec Boga nie pozwala im ukrywać w taki
sposób prawd, jakie On im powierzył. Liczni zostali odcięci od kontaktu ze społeczBóg postanowił, że Jego lud
nością Kościoła tylko dlatego, że wyrażali
zostanie poddany próbie.
swoją wiarę w powrót Chrystusa. Niezwykle
Jego ręka przesłoniła błąd
cenne dla tych, którzy przechodzili podobną
w obliczeniu proroczych okresów. próbę wiary, były słowa proroka: „Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy drżycie na jego
słowo. Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was ze względu na moje
imię, mówią: Niech Pan pokaże swoją chwałę. Ukaże się jednak dla waszej radości, a oni
będą zawstydzeni” (Iz 66,5 UBG).
Aniołowie Boży z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się temu, jak zostanie przyjęte ostrzeżenie. Kiedy Kościoły odrzuciły poselstwo, aniołowie odwrócili się
ze smutkiem. Było jednak wielu takich, dla których to poselstwo nie stało się jeszcze
probierzem ich wiary. Wielu zostało wprowadzonych w błąd przez współmałżonków,
rodziców czy dzieci i wierzyło, że grzechem jest nawet słuchanie takich herezji jak to,
czego uczą adwentyści. Aniołowie otrzymali zlecenie, aby czujnie strzec tych ludzi, gdyż
miało na nich spłynąć jeszcze inne światło od tronu Bożego.
Bóg postanowił, że Jego lud zostanie poddany próbie. Jego ręka przesłoniła błąd
w obliczeniu proroczych okresów. Nie rozpoznali go ani adwentyści, ani większość najbardziej uzdolnionych spośród ich przeciwników. Ci ostatni powiedzieli: „Wasze wyliczenie jest prawidłowe. Naprawdę ma się wydarzyć coś bardzo ważnego, ale nie jest to
wydarzenie, które zapowiada pan Miller. Chodzi o nawrócenie świata, a nie o powtórne przyjście Chrystusa”.
Czas oczekiwania minął, a Chrystus nie przyszedł, by wyzwolić swój lud. Ci, którzy
ze szczerą wiarą i miłością oczekiwali Zbawiciela, doświadczyli gorzkiego rozczarowania. A mimo to Bóg osiągnął swój zamiar; sprawdzał serca tych, którzy mówili, że czekają na Jego przyjście. Wśród nich wielu było takich, dla których motywem nie było nic
więcej prócz strachu. To, że deklarowali się jako wierzący, nie miało żadnego wpływu
na ich serca ani ich życie. Kiedy to, na co czekali, nie wydarzyło się, ludzie ci oznajmili,
że wcale ich to nie rozczarowało; nigdy nie wierzyli, że Chrystus przyjdzie. Znaleźli się
natomiast wśród pierwszych, którzy szydzili z rozpaczy tych, którzy wierzyli naprawdę.
Jednak Jezus wraz ze wszystkimi zastępami nieba z miłością i współczuciem spoglądał na tych, którzy doznali rozczarowania. Gdyby uniesiono zasłonę, jaka pokrywa widzialny świat, byłoby widać, jak ku tym niezłomnym sercom zbliżają się aniołowie i jak
strzegą ich przed ciosami szatana.
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Rozdział 21

ODRZUCONE
OSTRZEŻENIE

G

łosząc naukę o drugim przyjściu Chrystusa, William Miller i jego przyjaciele
działali, kierując się tylko jednym celem: pobudzić ludzi do przygotowania się
na sąd. Pragnęli, aby ci, którzy jedynie wyznają, że wierzą, ocknęli się i skorzystali z prawdziwej nadziei danej Kościołowi, a także dostrzegli, że potrzebują
głębszego doświadczenia własnego chrześcijaństwa. Działali też, by pobudzić niewierzących do skruchy i przyjścia do Boga. „Nie próbowali nakłaniać ludzi, aby przystępowali
do jakiejkolwiek sekty czy grupy religijnej. Pracowali raczej wśród wszystkich grup i sekt,
nie zagłębiając się w ich kwestie organizacyjne czy sprawy porządku wewnętrznego”.
„We wszystkich moich działaniach” — powiedział Miller — „nigdy nie miałem potrzeby ani nawet myśli, by zakładać jakąkolwiek nową społeczność obok tych, które już
istniały, ani by wspierać jedną bardziej niż pozostałe. Na sercu leżało mi dobro każdej.
Gdyby wszyscy chrześcijanie cieszyli się na myśl o powrocie Chrystusa i gdyby ci, którzy nie wierzyli tak ja, kochali tych, którzy przyjęli tę naukę, nie byłoby żadnej potrzeby
organizowania oddzielnych spotkań. Moim pragnieniem było jedynie, aby ludzie zwrócili się ku Bogu, a także by powiadomić świat o nadchodzącym sądzie i sprawić, aby moi
bliźni zajęli się takim przygotowaniem swoich serc, by mogli ze spokojem spotkać się
ze swoim Bogiem. Ogromna większość tych, którzy nawrócili się na skutek mojej działalności, przyłączyła się do różnych istniejących już Kościołów”379.
Ponieważ jego praca owocowała rozwojem Kościołów, przez jakiś czas traktowano ją
przychylnie. Kiedy jednak kaznodzieje i przywódcy religijni postanowili wystąpić przeciwko nauce o powtórnym przyjściu Chrystusa i pragnęli położyć kres wszelkim dyskusjom
na ten temat, sprzeciwiali się jej nie tylko z kazalnic, ale odmawiali członkom swoich
społeczności przywileju uczestniczenia w wykładach na temat powrotu Chrystusa czy
nawet publicznego wyrażania swej nadziei w trakcie spotkań w Kościele. W ten sposób
wierzący znaleźli się w bardzo trudnej i kłopotliwej sytuacji. Kochali swoje kościelne
społeczności i nie chcieli się od nich oddzielać; kiedy jednak dostrzegli, że świadectwo
Słowa Bożego jest zatajane, a im odmawia się prawa do badania proroctw, poczuli, że
lojalność wobec Boga zabrania im podporządkowania się. Nie mogli uważać za członków
Kościoła Chrystusowego, „filaru i fundamentu prawdy”, tych, którzy starali się odrzucić świadectwo Słowa Bożego. Od tego momentu czuli się usprawiedliwieni, podejmując
decyzję o odejściu ze swoich macierzystych denominacji. Latem 1844 roku z Kościołów
odeszło ogółem około pięćdziesięciu tysięcy osób.
Mniej więcej w tym czasie w większości Kościołów w Stanach Zjednoczonych dało
się zauważyć specyficzne zjawisko. Przez wiele lat obserwowano stopniowe, ale stale
rosnące przejmowanie praktyk i obyczajów świata oraz odpowiadające mu zamieranie
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życia duchowego; jednak w tym roku można było dostrzec oznaki nagłego i zauważalnego upadku w niemal wszystkich Kościołach kraju. Podczas gdy nikt nie był w stanie
podać przyczyny, ów fakt został szeroko odnotowany i komentowano go zarówno na łamach prasy, jak i z kazalnic.
Na spotkaniu starszych Kościoła w Filadelfii pan Barnes, autor powszechnie używanego komentarza oraz pastor jednego z wiodących Kościołów w tym mieście, „stwierdził, że odkąd dwadzieścia lat temu rozpoczął służbę, nigdy, aż do ostatniej Wieczerzy
Pańskiej, nie zdarzyło się, by podczas tego obrządku nie przyjął do społeczności nowych
członków. Jednak teraz nie było nowego przebudzenia, żadnych nowych nawróceń, żadnego widocznego wzrostu w łasce wśród wyznawców, nikt też nie pojawiał się u niego,
aby rozmawiać o swoim zbawieniu. Wraz z rozwojem biznesu i rozkwitającymi perspektywami handlu i produkcji rozwija się też myślenie kategoriami doczesności. Tak dzieje
się we wszystkich denominacjach”380.
W lutym tego samego roku profesor Finney z Oberlin College powiedział: „Musimy
sobie uzmysłowić jedno — że Kościoły protestanckie w naszym kraju były albo obojętne, albo wrogo nastawione do niemal wszystkich moralnych reform stulecia. To prawda
— istniały wyjątki, ale tak nieliczne, że nie miały wpływu na to, by nie uznać zjawiska
za powszechne. I jeszcze jeden potwierdzony fakt: niemal nagminny brak ożywienia w Kościołach. Duchowa apatia panuje niemal wszędzie i jest zastraszająco głęboka; świadczy
o tym prasa religijna całego kraju. (…) Powszechnie też członkowie zboru stają się niewolnikami mody — wraz z bezbożnymi biorą udział w grzesznych rozrywkach, tańcach,
przyjęciach itd. (…) nie ma jednak potrzeby, abyśmy rozwijali ten bolesny temat. Wystarczy rosnąca liczba przytłaczających dowodów wskazujących na to, że Kościoły niestety chylą się ku upadkowi. Odeszły bardzo daleko od Pana, a On odsunął się od nich”.
Pewien dziennikarz z „Religious Telescope” potwierdził: „Nigdy nie obserwowaliśmy
tak powszechnego załamania się religijności jak obecnie. Kościół naprawdę potrzebuje
się ocknąć i poszukać przyczyny tego nieszczęścia; dostrzega je każdy, kto kocha Syjon.
Kiedy przypominamy sobie, jak bardzo rzadkie są przypadki prawdziwego nawrócenia
i jak nieporównywalne zuchwalstwo i zatwardziałość grzeszników, niemal bezDuchowa ciemność, która spowija
wiednie pojawiają się pytania: Czy Bóg
narody, Kościoły i pojedynczych
zapomniał o swojej łasce? Czy może zaludzi, nie wynika z arbitralnego
mknęły się drzwi miłosierdzia?”.
wycofania łaski ze strony Boga,
Takie okoliczności nie zaistniałyby nilecz z zaniedbania lub odrzucenia
gdy bez udziału samego Kościoła. Duchowa ciemność, która spowija narody, KoBożego światła przez ludzi.
ścioły i pojedynczych ludzi, nie wynika
z arbitralnego wycofania łaski ze strony Boga, lecz z zaniedbania lub odrzucenia Bożego
światła przez ludzi. Jaskrawy przykład takiego postępowania stanowi historia narodu
żydowskiego w czasach Chrystusa. Ponieważ poświęcili się sprawom doczesności i zapomnieli o Bogu i Jego Słowie, ich umysł zaćmił się, a serca przylgnęły do tego świata
i oddały się zmysłowości. Dlatego byli nieświadomi przyjścia Mesjasza, a w swojej dumie
i niedowiarstwie odrzucili Odkupiciela. Bóg nigdy nie zabrał narodowi żydowskiemu
dostępu do wiedzy o błogosławieństwach zbawienia ani nie odciął go od udziału w nich.
To ci, którzy odrzucili prawdę, utracili wszelką nadzieję na dar nieba. Zamienili „ciemność w światłość, a światłość w ciemność”, aż światło w nich samych stało się ciemnością; i jakże wielka była ta ciemność!
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Polityce szatana odpowiada, gdy ludzie podtrzymują formy religijne, którym brak ducha żywej pobożności. Odrzuciwszy ewangelię, Żydzi nadal gorliwie zachowywali swoje
dawne obrzędy, rygorystycznie przestrzegali narodowego ekskluzywizmu, równocześnie zaś mogli jedynie stwierdzić, że Bóg już dłużej nie objawia się wśród nich. Proroctwo Daniela nieomylnie wskazywało na czas przyjścia Mesjasza i tak dokładnie przepowiadało Jego śmierć, że sprzeciwiali się jego studiowaniu, a w końcu rabini obłożyli
klątwą każdego, kto próbował wyliczać czas jego wypełnienia. W zaślepieniu i braku
skruchy lud Izraela w następnych stuleciach pozostał obojętny na łaskawe oferty zbawienia, niepomny na błogosławieństwa
ewangelii i na uroczyste i budzące trwoWszędzie tam, gdzie gardzi się
gę ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
poselstwem od Boga albo zostaje
odrzucenia światła z nieba.
ono zlekceważone, Kościół pogrąża
Wszędzie, gdzie dzieją się podobne rzesię w ciemności; stygnie wiara
czy, rezultat będzie identyczny. Każdy,
i miłość, a na ich miejsce wkracza
kto rozmyślnie tłumi własne przekonanie
o tym, czemu należy się poddać, poniewyobcowanie i rozdźwięk.
waż kolidowałoby to z jego skłonnościami, w końcu straci zdolność rozróżniania między prawdą i błędem. Pojmowanie ulega
przytępieniu, sumienie traci wrażliwość, a serce oddziela się od Boga. Wszędzie tam,
gdzie gardzi się poselstwem od Boga albo zostaje ono zlekceważone, Kościół pogrąża
się w ciemności; stygnie wiara i miłość, a na ich miejsce wkracza wyobcowanie i rozdźwięk. Członkowie Kościoła skupiają swoje zainteresowania i energię na tym, co doczesne, a grzesznicy stają się jeszcze bardziej zatwardziali.
Celem poselstwa pierwszego anioła z czternastego rozdziału Księgi Apokalipsy, oznajmiającego godzinę sądu Bożego i wzywającego ludzi do obdarzenia Boga bojaźnią i czcią,
było oddzielenie tych, którzy utrzymują, że są ludem Bożym, od niszczących wpływów
świata oraz sprawienie, by dostrzegli stan zeświecczenia i upadku, w jakim się znaleźli.
W tej wieści Bóg posłał Kościołowi ostrzeżenie, które — gdyby zostało przyjęte — doprowadziłoby do naprawienia zła, jakie oddziela Jego dzieci od Niego. Gdyby przyjęły
one niebiańskie poselstwo, uniżając swoje serca przed Panem i szczerze pragnąc poczynić przygotowania, by stanąć przed Nim, objawiłby się wśród nich Duch i moc Boża.
Kościół na nowo osiągnąłby ów błogosławiony stan jedności, wiary i miłości, jaki istniał w czasach apostołów, kiedy wierzący „mieli jedno serce i jedną duszę” i „z odwagą
głosili słowo Boże”, a „Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni” (Dz 4,32.31; 2,47).
Gdyby ci, którzy mówią, że są ludem Bożym, przyjęli światło, jakie lśni dla nich z Jego
Słowa, osiągnęliby jedność, o którą modlił się Chrystus, a którą apostoł opisał jako „jedność Ducha w spójni pokoju”. „Jedno ciało” — napisał — „i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna
wiara, jeden chrzest” (Ef 4,3-5).
Takich błogosławionych rezultatów doświadczyli ci, którzy przyjęli poselstwo o powrocie Chrystusa. Pochodzili z różnych denominacji, ale wszelkie denominacyjne uprzedzenia runęły. Przeczące sobie nawzajem wyznania wiary rozpadły się w proch. Rozwiała
się nadzieja na tysiącletnie królestwo na ziemi, dla którego nie znaleziono żadnego biblijnego uzasadnienia; fałszywe poglądy na temat powrotu Chrystusa zostały skorygowane. Odrzucono wyniosłość i dostosowanie się do świata, naprawiono popełnione zło.
Serca zjednoczyły się w najpiękniejszej wspólnocie, zapanowała miłość i radość. Skoro
nauka ta sprawiła takie zmiany wśród tych niewielu, którzy ją przyjęli, dokonałaby tego
samego wśród wszystkich, którzy byliby gotowi ją zaakceptować.
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Jednak Kościoły nie przyjęły ostrzeżenia. Ich duchowni, którzy jako strażnicy „nad
domem Izraela” powinni byli jako pierwsi rozpoznać znaki przyjścia Jezusa, nie poznali
prawdy płynącej ze świadectw proroków i znaków czasu. Gdy serce pełne jest ambicji
oraz nadziei związanych z doczesnością, stygnie miłość do Boga i zaufanie do Jego Słowa; gdy przedstawiano naukę o powtórnym przyjściu Chrystusa, wzbudzała ona jedynie
ich uprzedzenia i niedowierzanie. Argumentem, jaki przeciwko niej wytaczano, był fakt,
że głosił ją laikat. Podobnie jak w przeszłości jasne świadectwo Słowa Bożego spotkało się z pytaniem: czy wierzyli w to starsi
albo faryzeusze? A odkrywszy, jak trudne
zadanie przedstawia obalenie argumentów
zaczerpniętych z proroczych okresów czasu, wielu odradzało studiowanie proroctw,
ucząc, że księgi prorocze zostały zapieczętowane i nie da się ich zrozumieć. Tłumy
wiernych ufające bez zastrzeżeń swoim pastorom odmówiły posłuchu ostrzeżeniu;
inni natomiast, choć przekonani do prawdy, nie ośmielali się jej wyznawać, „żeby nie
zostali wyłączeni z synagogi”. Poselstwo,
jakie zesłał Bóg, aby przetestować i oczyścić
Kościół, objawiło z całą jaskrawością, jak
wielu było tych, którzy pokładali swe uczucia raczej w tym świecie niż w Chrystusie.
Więzy, jakie wiązały ich ze światem, były
silniejsze niż to, co kierowało ich ku niebu. Wybrali słuchanie głosu mądrości tego
świata i odwrócili się od poselstwa prawdy,
które sondowało ich serca.
Odrzucając poselstwo pierwszego anioła,
odrzucono zarazem dostarczone przez
14. rozdział Księgi Apokalipsy przedstawia trzech symbolicznych aniołów
niebo
środki służące uzdrowieniu. Pogaroznaczających trzy szczególne przesłania, następujące jedno po drugim,
dzono
pełnym miłosierdzia posłańcem, któgłoszone w czasach ostatecznych.
ry skorygowałby oddzielające od Boga zło,
i ludzie z tym większym zapałem zaczęli szukać przyjaźni ze światem. Oto jaki był powód owego strasznego powiązania ze światem, odstępstwa i duchowej śmierci, jaka pojawiła się w Kościołach w 1844 roku.
W czternastym rozdziale Księgi Apokalipsy za pierwszym aniołem pojawia się drugi,
głoszący: „Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej
rozpusty” (Ap 14,8). Termin „Babilon” został zaczerpnięty od słowa „Babel” i oznacza
— zamieszanie. Został użyty w Biblii w celu oznaczenia różnych form fałszywej lub odstępczej religii. W siedemnastym rozdziale Księgi Apokalipsy Babilon jest symbolizowany przez kobietę — obraz, który wykorzystywany jest w Biblii jako symbol Kościoła;
niewinna kobieta symbolizuje czysty Kościół, a kobieta rozpustna — Kościół odstępczy.
Święty i trwały charakter relacji, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem i Jego Kościołem, przedstawiony został w Biblii w symbolu małżeństwa. Pan połączył się ze swym
ludem w uroczystym przymierzu, obiecując być ich Bogiem, a oni zobowiązali się należeć tylko i wyłącznie do Niego. Pan oznajmia: „I poślubię cię sobie na wieki; poślubię cię
sobie, mówię, w sprawiedliwości i w prawie, i w miłości, i w miłosierdziu” (Oz 2,19 DBG).
I dodaje: „[B]o Ja jestem waszym mężem” (Jr 3,14 DBG). Natomiast Paweł wykorzystu234

je ten sam obraz w Nowym Testamencie, gdy mówi: „Poślubiłem was przecież jednemu
mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę” (2 Kor 11,2).
Niewierność wobec Chrystusa, przejawiająca się w tym, że zaufanie i uczucie Kościoła
odwraca się od Zbawiciela, a umiłowanie spraw doczesnych zajmuje serce, przyrównana została do pogwałcenia przysięgi małżeńskiej. Za pomocą tego obrazu przedstawiony został grzech Izraela; a cudowna miłość Boga, którą wzgardzono, ukazana została
następująco: „[Z]wiązałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze — mówi
Wszechmocny Pan — i stałaś się moją”.„[I] stawałaś się coraz piękniejsza, i dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród
narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie (…).
Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd”
(Ez 16,8.13-15). „[J]ak kobieta cudzołożna, która zamiast swego męża dopuszcza obcych” (Ez 16,32 DBG). „Lecz jak niewiasta zdradza swego oblubieńca, tak i Mnie zdradza Dom Izraela — mówi Pan” (Jr 3,20 BWP).
W Nowym Testamencie bardzo podobne słowa skierowane zostały do tych, którzy
we własnych oczach uchodzą za chrześcijan, ale bardziej niż miłości Boga szukają przyjaźni ze światem. Apostoł Jakub pisze: „Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźnić się
z tym światem to znaczy być w nieprzyjaźni z Bogiem? Pamiętajcie więc: gdyby ktoś zapragnął być miłośnikiem świata, tym samym stanie się nieprzyjacielem Boga” (Jk 4,4).
Kobieta (Babilon) z siedemnastego rozdziału Księgi Apokalipsy została opisana jako
„przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.
A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi”. Prorok pisze: „I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych
i krwią męczenników Jezusowych”. Następnie Babilon opisany jest jako „wielkie miasto,
które panuje nad królami ziemi” (Ap 17,4-6.18). Potęgą, która przez tyle stuleci sprawowała despotyczną władzę nad monarchami chrześcijańskiego świata, jest Rzym. Purpura
i szkarłat, złoto, drogie kamienie i perły stanowią żywy obraz świetności i wystawności —
bardziej okazałej niż królewska — jaką prezentowała wyniosła rzymska stolica. Żadna inna
moc nie została tak trafnie określona jako „pijana krwią świętych” jak ów Kościół, który
z takim okrucieństwem prześladował naśladowców Chrystusa. Babilon został również
oskarżony o grzech nieprawych związków „z królami ziemi”. Ponieważ Izrael
Babilon został nazwany „matką
oddzielił się od Pana i związał się z powszetecznic”. Jej córki muszą
gaństwem, stał się nierządnicą; Rzym,
być symbolem Kościołów, które
który szukając wsparcia ze strony świazachowują jego nauki i tradycje, idą
ta, uległ podobnemu zepsuciu, zasługuje
za jego przykładem związywania się
na podobne potępienie.
Babilon został nazwany „matką wszebezprawnymi więzami ze światem
tecznic”. Jej córki muszą być symbolem
kosztem poświęcenia prawdy
Kościołów, które zachowują jego nai aprobaty Bożej.
uki i tradycje, idą za jego przykładem
związywania się bezprawnymi więzami
ze światem kosztem poświęcenia prawdy i aprobaty Bożej. Poselstwo z czternastego rozdziału Księgi Apokalipsy, głoszące upadek Babilonu, musi odnosić się do społeczności
religijnych, które kiedyś były czyste, ale później zeszły na złą drogę. Ponieważ następuje ono tuż po ostrzeżeniu o sądzie, musi zostać przekazane w dniach ostatecznych; nie
może zatem odnosić się jedynie do Kościoła rzymskiego, ponieważ pozostaje on w stanie upadku od wielu stuleci. Co więcej, w osiemnastym rozdziale Księgi Apokalipsy lud
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Boży został wezwany do wyjścia z Babilonu. Zgodnie z tym zapisem w Babilonie musi
przebywać jeszcze wiele dzieci Bożych. Gdzie zaś można znaleźć dziś większość naśladowców Chrystusa? Bez wątpienia w różnych Kościołach wyznających wiarę protestancką. U swego zarania zajmowały właściwą postawę wobec Boga i prawdy i cieszyły się
Bożym błogosławieństwem. Nawet pogrążony w niewierze świat zmuszony był uznać
dobroczynny wpływ przyjęcia zasad ewangelii. Oto słowa, w jakich prorok zwraca się
do Izraela: „A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była
bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie — mówi Wszechmocny Pan”. Jednak Kościoły te upadły z powodu tego samego pragnienia, które stało się
przekleństwem i przyczyną upadku Izraela — pragnienia naśladowania praktyk i poszukiwania przyjaźni bezbożnych. „Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd” (Ez 16,14-15).
Wiele Kościołów protestanckich idzie za przykładem Rzymu, wchodząc w grzeszne
związki z „królami ziemi” — Kościoły państwowe poprzez relacje z władzami cywilnymi, zaś inne denominacje — poszukując przychylności ze strony świata. Zatem termin „Babilon” — zamieszanie — można śmiało zastosować do tych społeczności, które
utrzymują, że ich nauki opierają się na Biblii, a mimo to podzieliły się na niezliczone
odłamy o skrajnie różniących się wyznaniach wiary i naukach.
Oprócz grzesznego związania się ze światem Kościoły, które oddzieliły się od Rzymu,
noszą jeszcze jedną jego cechę. Pewien katolicki pisarz dowodzi: „Skoro Kościół rzymski był kiedykolwiek winny grzechu bałwochwalstwa, czcząc świętych, to jego córka,
Kościół anglikański, winien jest dokładnie tego samego, posiadając dziesięć kościołów
pod wezwaniem Marii na jeden pod wezwaniem Chrystusa”381.
Natomiast dr Hopkins w Traktacie o Tysiącleciu pisze: „Nie ma powodu, aby uważać,
że duch i praktyki antychrysta ograniczają się do tego, co nazywamy dziś Kościołem
rzymskim. Kościoły protestanckie mają w sobie więcej antychrysta i dalekie są od tego,
by uważać je za zupełnie wolne od (…) korupcji i bezbożności”382.
Na temat odłączenia się Kościoła prezbiteriańskiego od Rzymu dr Guthrie pisze:
„Trzysta lat temu nasz Kościół z otwartą Biblią jako swoim godłem i hasłem «Badajcie
Pisma» wyszedł poza bramy Rzymu”. Następnie zadaje on znamienne pytanie: „Czy
opuścili Babilon czyści?”383.
„Kościół anglikański” — mówi Spurgeon — „wydaje się być coraz bardziej przesiąknięty nauką, że przyjmowanie sakramentów jest sposobem na uzyskanie łaski; natomiast nonkonformizm wydaje się niemal tak samo skażony filozoficzną niespójnością.
Ci, o których mamy lepsze mniemanie, jeden za drugim odwracają się od źródeł swojej
wiary. Ciągle spotykam dowody na to, że samo serce Anglii przenika przeklęta bezbożność, która nadal ośmiela się wchodzić na ambonę i nazywać się chrześcijaństwem”.
Jakie było źródło wielkiego odstępstwa? W jaki sposób Kościół po raz pierwszy wyrzekł się prostoty ewangelii? Poprzez kompromis z pogańskimi praktykami, aby udogodnić poganom przyjęcie chrześcijaństwa. Apostoł Paweł oznajmił, że już w jego czasach „tajemna moc nieprawości (…) działa” (2 Tes 2,7). Jeszcze za życia apostołów Kościół wydawał się stosunkowo czysty. Jednak „pod koniec drugiego stulecia większość
zborów przyjęła nową formę; zniknęła pierwotna prostota i niepostrzeżenie, w miarę
jak odchodzili z tego świata pierwsi uczniowie, ich dzieci i nowo nawróceni (…) poszli
dalej i nadali sprawie nowy kształt”384. Obniżono standard chrześcijańskiej wiary, aby
381
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nie stracić nowo nawróconych, a wraz z „falą pogan, jaka napłynęła do Kościoła, dostały się do niego ich zwyczaje, praktyki i bogowie”385. W miarę jak religia chrześcijańska
zapewniała sobie przychylność i wsparcie świeckich władców, formalnie przyjmowały
ją tłumy; podczas gdy sami chrześcijanie „pozostawali w istocie poganami, szczególnie
gdy dotyczyło to potajemnego kultu ich bóstw”386.
Czyż ten sam proces nie powtarza się niemal we wszystkich Kościołach, które określają siebie mianem protestanckich? Kiedy odeszli ich założyciele, którzy prezentowali
prawdziwego ducha reformy, ich następcy zrobili krok naprzód i „nadali sprawie nowy
kształt”. Trzymając się ślepo wyznania wiary swoich ojców i odmawiając przyjęcia jakiejkolwiek prawdy poza tym, co już uznawali, dzieci reformatorów odchodzą daleko
od przykładu pokory, jaką mieli tamci, od samozaparcia i wyrzeczenia się świata. W ten
sposób „zanika pierwotna prostota”. Strumień płynący ze świata do Kościoła wnosi „ze
sobą zwyczaje świata, jego praktyki i bóstwa”.
Jakich strasznych rozmiarów wśród tych, którzy twierdzą, że są naśladowcami Chrystusa, nabrała owa przyjaźń ze światem, która jest „nieprzyjaźnią wobec Boga”! Jak
daleko odeszły popularne Kościoły całego chrześcijańskiego świata od biblijnych standardów pokory, samozaparcia, prostoty i pobożności! Jan Wesley, mówiąc o właściwym
wykorzystaniu pieniędzy, powiedział: „Nie marnujcie ani odrobiny tego cennego talentu
na zwyczajne zaspokajanie pragnienia oczu, poprzez zbyteczne czy nadmierne wydatki
na wystawne stroje czy zbyteczne ozdoby. Nie traćcie z niego ani grosza na wyszukane
ozdabianie swoich domów; na zbyteczne czy drogie meble; na drogie obrazy, malowidła,
złocenia. (…) Nie projektujcie niczego z myślą o zaspokojeniu własnej pychy, aby zdobyć
poklask czy uznanie ludzi. (…) «Ludzie będą tak długo mówili o was dobrze, jak długo
będziecie starali się o samych siebie». Zatem tak długo, jak «odziewacie się w purpurę
i najprzedniejszy bisior» i jak długo żyjecie «wystawnie każdego dnia», wielu bez wątpienia będzie przyklaskiwało waszemu
W świecie stało się popularne
poczuciu smaku, hojności i gościnności.
Jednak nie zdobywajcie poklasku tak wywyznawanie religii pozornej.
sokim kosztem. Bądźcie raczej zadowoRządzący, politycy, prawnicy,
leni z zaszczytów, jakimi obdarza was
lekarze, kupcy przyłączają się
Bóg”387. Jednak w wielu Kościołach nado
Kościoła, aby zapewnić sobie
szej doby ignoruje się tego rodzaju naukę.
szacunek i zaufanie społeczeństwa,
W świecie stało się popularne wyznawanie religii pozornej. Rządzący, politycy,
a także rozwój własnych interesów.
prawnicy, lekarze, kupcy przyłączają się
do Kościoła, aby zapewnić sobie szacunek i zaufanie społeczeństwa, a także rozwój własnych interesów. W ten sposób pragną ukryć swoje nieczyste machinacje pod płaszczykiem
chrześcijaństwa. Rozmaite społeczności religijne zasilane dzięki środkom i wpływom
owych ochrzczonych dzieci tego świata szukają jeszcze większej popularności i protekcji. Wspaniałe budynki, wyposażone w najbardziej ekstrawagancki sposób, wznoszone
są w najruchliwszych punktach w mieście. Wierni noszą się kosztownie i modnie. Utalentowany kaznodzieja otrzymuje wysokie wynagrodzenie, by przyciągać i zaspokajać
słuchaczy. Jego kazania nie mogą wskazywać popularnych grzechów, ale powinny być
wystarczająco gładkie i przyjemne dla ucha wyrafinowanego słuchacza. W ten sposób
na listy zborowe dostają się wykwintne nazwiska, a pod maską pobożności chowają się
wyrafinowane grzechy.
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Komentując współczesne nastawienie wobec świata ze strony tych, którzy twierdzą, że
są chrześcijanami, wiodący laicki dziennik pisze: „Niepostrzeżenie Kościół podporządkował się duchowi epoki i dostosował formy kultu do współczesnych potrzeb”. „Rzeczywiście
Kościół wykorzystuje jako narzędzia wszystko, co sprawia, że religia może być atrakcyjna”. Dziennikarz z „New York Independent” pisze o współczesnym metodyzmie w następujący sposób: „Linia podziału między pobożnymi a niereligijnymi zanika w jakimś półcieniu, a gorliwi działacze po obu stronach robią wszystko, by zatrzeć wszelkie różnice
pomiędzy stylami ich działania i rodzajami przyjemności”. „Popularność religii prowadzi w ogromnym stopniu do wzrostu liczby tych, którzy chcieliby zapewnić sobie płynące z niej korzyści, bez zbytniego zaangażowania się w obowiązki, jakie się z nią wiążą”.
Howard Crosby mówi: „Jest rzeczą bardzo zastanawiającą, że Kościół Chrystusa
w tak niewielkim stopniu realizuje zamierzenia swego Pana. Podobnie jak dawniej stosunki z bałwochwalcami, na jakie pozwalali sobie Żydzi, odciągnęły ich serca od Boga,
(…) tak samo dziś Kościół Jezusa przez zwodnicze partnerstwo z niewierzącym światem porzuca Boże zasady swojego prawdziwego życia i poddaje się zgubnym, choć często
przekonującym zwyczajom społeczeństwa żyjącego bez Chrystusa, i używa argumentów
oraz wyciąga wnioski dalekie od tego, co objawia Bóg, i zupełnie przeciwne jakiemukolwiek wzrastaniu w łasce”388.
W owym nurcie świeckości i poszukiwania przyjemności ginie niemal zupełnie samozaparcie i poświęcenie dla sprawy Chrystusa. „Niektórzy mężczyźni i kobiety, aktywni dziś w życiu Kościoła, byli jako dzieci wychowani, by ponosić pewne wyrzeczenia,
żeby móc ofiarować coś albo zrobić coś dla Chrystusa”. Jednak „jeżeli teraz potrzeba
funduszy, (…) nie wolno nikogo wzywać, by cokolwiek ofiarował. O, nie! zorganizujmy
jarmark, spektakl, zawody, aukcję antyków — wszystko, co byłoby rozrywką dla ludzi”.
Gubernator Washburn ze stanu Wisconsin w swoim noworocznym przemówieniu
z dnia 9 stycznia 1873 roku oznajmił: „Wydaje się, że należy wydać pewne prawa, aby
zamknąć szkoły, w których wychowują się hazardziści. Jest to powszechne zjawisko.
Nawet Kościół (rzecz jasna — bezwiednie) wykonuje dzieło diabła. Koncerty, imprezy
dobroczynne i aukcje, niekiedy na cele o charakterze religijnym i dobroczynnym, ale
często bez tak wzniosłego celu, loterie, paczki-niespodzianki i tak dalej — wszystko to
służy zgromadzeniu pieniędzy, nie wnosząc zarazem żadnej wartości. Nic nie jest tak
demoralizujące i toksyczne, szczególnie w przypadku młodzieży, jak zdobywanie pieniędzy czy dóbr bez wkładu pracy. W podobne przedsięwzięcia angażują się osoby powszechnie obdarzane szacunkiem i uspokaja się sumienie myśleniem, że pieniądze idą
na dobry cel; nie jest zatem niczym dziwnym, że nasza młodzież będzie chętniej kultywować zwyczaje, które z całą pewnością niosą ze sobą emocje hazardu”.
Duch konformizmu wkracza do Kościołów w całym chrześcijańskim świecie. Robert
Atkins w kazaniu wygłoszonym w Londynie kreśli ponury obraz duchowej zapaści,
jaka panuje w Anglii: „Coraz mniej jest na świecie ludzi naprawdę pobożnych i nikt nie
bierze sobie tego do serca. Tych, którzy w każdym Kościele kultywują religię naszych
czasów, pochłania doczesność, dostosowują się do niej, dbają o własne wygody i zabiegają o powszechny szacunek. Zostali wezwani, aby cierpieć z Chrystusem, ale cofają
się, gdy słyszą choćby słowo nagany. (…) Nad wejściem do każdego kościoła widnieje
napis: «Odstępstwo, odstępstwo, odstępstwo»; gdyby to wiedzieli i czuli, byłaby jeszcze
nadzieja; jednak na nieszczęście oni wołają: «Jesteśmy bogaci, wzbogaciliśmy się i niczego nie potrzebujemy»”389.
388
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Podpisanie Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Ten ekumeniczny dokument podpisany w 1999 roku uznawany jest za znaczący krok
w procesie pokonywania rozbieżności w zakresie nauki o usprawiedliwieniu, istniejących między Kościołem katolickim a Kościołami zrzeszonymi w Światowej Federacji Luterańskiej.

Wielkim grzechem, który obciąża Babilon, jest to, że „upoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty”. Pełen trucizny kielich, który podaje światu, symbolizuje fałszywe doktryny, które przyjął on w rezultacie bezprawnych związków z wielkimi tego
świata. Przyjaźń ze światem niszczy jego wiarę, a on z kolei wywiera niszczący wpływ
na świat poprzez swoje nauki, które są przeciwne najbardziej oczywistym stwierdzeniom Pisma Świętego.
Rzym ukrywał Biblię przed ludźmi i wymagał od nich, aby zamiast niej akceptowali
jego nauki. Dzieło reformacji polegało na przywróceniu ludziom Słowa Bożego; jednak
czy nie jest prawdą, że członkowie współczesnych Kościołów przywykli opierać swoją
wiarę na wyznaniu wiary oraz naukach swojej denominacji? Charles Beecher powiedział
o Kościołach protestanckich: „Wzdragają się, by nie powiedzieć złego słowa na temat
swojego wyznania wiary z tym samym wyczuleniem, z jakim ojcowie Kościoła wzdragali się, by nie powiedzieć niczego złego o rozwijającym się kulcie świętych i męczenników, któremu sprzyjali. (…) Protestanci z Kościołów ewangelicznych tak sobie nawzajem związali ręce, że nie może wśród nich zostać pastorem nikt, kto nie zaakceptuje
prócz Biblii jeszcze paru książek. (…) Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że autorytet nauk Kościoła zaczyna zabraniać Biblii, tak jak kiedyś robił to Rzym, choć o wiele bardziej subtelnie”390.
Kiedy wierni nauczyciele objaśniają Słowo Boże, pojawiają się ludzie uczeni, kaznodzieje twierdzący, że rozumieją Pismo, którzy głoszą, że zdrowa nauka jest herezją;
w taki sposób odwracają od prawdy tych, którzy jej poszukują. Gdyby świat nie był tak
beznadziejnie zatruty winem Babilonu, jasne, przejmujące prawdy Słowa Bożego przekonałyby i nawróciłyby tłumy. Jednak religia wydaje się być czymś tak zagmatwanym
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i nieskładnym, że ludzie nie wiedzą, co przyjąć za prawdę, w którą mogliby wierzyć.
U drzwi Kościoła leży grzech niepokutującego świata.
Poselstwo drugiego anioła z czternastego rozdziału Księgi Apokalipsy zostało po raz
pierwszy ogłoszone latem 1844 roku i wówczas odnosiło się bezpośrednio do Kościołów
Stanów Zjednoczonych, w których ostrzeżenie o sądzie zostało powszechnie ogłoszone
i równie powszechnie odrzucone, a których moralny upadek nastąpił niemal błyskawicznie. Jednak w 1844 roku poselstwo drugiego anioła nie wypełniło się do końca.
Wówczas Kościoły doznały upadku moralnego w konsekwencji odrzucenia światła poselstwa o powtórnym przyjściu Chrystusa; jednak upadek ten nie był jeszcze zupełny.
W miarę jak odrzucały one szczególne prawdy przeznaczone na ich czas, upadały coraz
niżej. Nie powiedziano jednak jeszcze, że „upadł Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty” (Ap 14,8 DBG). Jeszcze nie skłonił do tego wszystkich
narodów. Duch pojednania ze światem i obojętność wobec prawd, jakie stały się testem
w naszych czasach, istnieją i będą zyskiwać na popularności w Kościołach protestanckich we wszystkich krajach chrześcijańskiego świata; o tych Kościołach mówi uroczysta i przejmująca zapowiedź drugiego anioła. Jednak dzieło odstępstwa nie osiągnęło
jeszcze zenitu.
Biblia oznajmia, że przed powtórnym przyjściem Pana szatan będzie działał „z wszelką
mocą, wśród znaków i rzekomych cudów”, zaś tym, którzy „nie przyjęli miłości prawdy,
która mogła ich zbawić”, pozostanie „ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu” (2 Tes 2,9-11).
Upadek Babilonu nie dokona się w pełni, dopóki Kościół nie osiągnie takiego stanu i chrześcijaństwo do reszty nie pojedna się
Gdy społeczności te będą
ze światem. Przemiana zachodzi stopniowo,
a zupełne wypełnienie Ap 14,8 należy jeszcze
coraz bardziej oddalały się
do przyszłości.
od prawdy, a coraz bardziej
Niezależnie od duchowej ciemności i oddziewiązały się ze światem,
lenia od Boga, jakie panują w Kościołach wchoróżnica między tymi dwiema
dzących w skład Babilonu, w ich społeczności
grupami będzie coraz większa. nadal istnieje liczna grupa prawdziwych naśladowców Chrystusa. Jest wielu takich, którzy
nigdy nie słyszeli o szczególnych prawdach dotyczących naszego czasu. Wielu z nich nie
zadowala ich obecny stan i pragną jaśniejszego światła. Na próżno poszukują obrazu
Chrystusa w Kościołach, z którymi są związani. Gdy społeczności te będą coraz bardziej oddalały się od prawdy, a coraz bardziej wiązały się ze światem, różnica między
tymi dwiema grupami będzie coraz większa i ostatecznie zaowocuje podziałem. Przyjdzie czas, kiedy ci, którzy ponad wszystko kochają Boga, nie będą mogli dłużej pozostać
z tymi, którzy „bardziej umiłowali rozkosze niż Boga i przybierają pozór pobożności,
podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy”.
Osiemnasty rozdział Księgi Apokalipsy wskazuje na czas, kiedy w wyniku odrzucenia potrójnego ostrzeżenia z Ap 14,6-12 Kościół w pełni osiągnie stan przepowiedziany
przez drugiego anioła, a lud Boży, który jeszcze przebywa w Babilonie, zostanie wezwany do oddzielenia się od niego. Jest to ostatnie poselstwo, jakie będzie głoszone światu;
i dokona swego dzieła. Kiedy ci, „którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości”, będą mieli popaść w ostry obłęd i uwierzyć kłamstwu, wtedy światło prawdy zajaśnieje nad wszystkimi, których serca są otwarte na przyjęcie poselstwa,
i wszystkie dzieci Pana, które pozostają w Babilonie, usłuchają wezwania: „Wyjdźcie
z niego, ludu mój” (Ap 18,4).
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Rozdział 22

SPEŁNIONE
PROROCTWA

K

iedy wiosną 1844 roku minął dzień, w którym po raz pierwszy spodziewano
się powrotu Pana, tych, którzy z wiarą czekali na Jego przyjście, na jakiś czas
ogarnęły niepewność i wątpliwości. Podczas gdy cały świat uważał ich za ostatecznie pokonane ofiary zwiedzenia, oni nadal uważali Słowo Boże za swoje
źródło pocieszenia. Wielu nadal studiowało Pismo Święte, na nowo badając dowody swej
wiary i uważnie śledząc proroctwa, pragnąc uzyskać pełniejsze zrozumienie tej kwestii.
Świadectwo Biblii potwierdzające ich stanowisko wydawało się jasne i rzeczowe. Znaki,
których nie można było z niczym pomylić, wskazywały, że przyjście Chrystusa jest bliskie. Szczególne błogosławieństwo Pana, widoczne zarówno w nawróceniu grzeszników,
jak i w ożywieniu duchowego życia wśród chrześcijan, świadczyło o tym, że poselstwo
pochodzi z nieba. I chociaż wierzący nie potrafili wyjaśnić źródła swojego rozczarowania, to jednak byli pewni, że to Bóg prowadził ich w tym doświadczeniu.
Wśród proroctw, które ich zdaniem odnosiły się do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa, było pouczenie, które w szczególny sposób wiązało się ze stanem ich niepewności
i zawieszenia i stanowiło zachętę do tego, by z wiarą czekali cierpliwie, aż we właściwym czasie wyjaśni się to, co teraz było dla nich tak niejasne.
Wśród tych proroctw znajdowało się również to z Księgi Habakuka 2,1-4: „Muszę
stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś,
i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale
sprawiedliwy z wiary żyć będzie”.
Już w 1842 roku zawarta w tym proroctwie wskazówka, aby „zapisać widzenie i wyryć to na tablicach, aby można to szybko przeczytać”, zasugerowała Charlesowi Fitchowi przygotowanie wykresu ilustrującego wizje z Księgi Daniela i Apokalipsy. Jego
opublikowanie zostało uznane za wypełnienie polecenia przekazanego w Księdze Habakuka. Nikt jednak nie zauważył, że w tym samym proroctwie zostało przedstawione
widoczne opóźnienie wypełnienia wizji — czas zwłoki. Szczególnego znaczenia po rozczarowaniu nabierały słowa: „Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się
niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się.
(…) sprawiedliwy z wiary żyć będzie”.
Źródłem siły i pociechy dla wierzących stał się również fragment proroctwa Ezechiela:
„I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, cóż to za przysłowie, które powtarzacie sobie w ziemi izraelskiej, mówiąc: «Czas upływa, a widzenia nie wypełniają się
wcale?». Dlatego powiesz im, że tak oto mówi Pan Bóg: (…) Bliski już jest czas i bliskie
to wszystko, co zostało przepowiedziane w widzeniach. (…) Bo wszystko, co Ja, Pan,
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mówię, mówię po to, żeby się stało. Nie trzeba będzie czekać na to zbyt długo”. „[O]to,
co mówi Dom Izraela. Widzenie, które nam przedstawił, dotyczy dni późniejszych i odnosi się do bardzo odległych czasów. Otóż powiedz im tak: Pan Bóg zapewnia was, że
wszystko, o czym mówi, nie jest zbyt odległe. Stanie się wszystko to, co przepowiadam”
(Ez 12,21-25.27-28 BWP).
Oczekujący cieszyli się, ufając, że Ten, który zna koniec na początku, spoglądając
przez stulecia, widział ich rozczarowanie i przekazał im słowa odwagi i nadziei. Gdyby
nie było w Piśmie fragmentu zachęcającego ich, aby cierpliwie czekali i ufali Słowu Bożemu, ich wiara zawiodłaby w tej ciężkiej godzinie próby.
Również przypowieść o dziesięciu pannach z dwudziestego piątego rozdziału Ewangelii Mateusza ilustruje doświadczenie adwentystów. W dwudziestym czwartym rozdziale,
w odpowiedzi na pytanie uczniów dotyczące znaku przyjścia Chrystusa oraz końca świata, wskazał On na pewne znaczące wydarzenia w historii świata i Kościoła, począwszy
od Jego pierwszego przyjścia aż do powtórnego; dokładnie dotyczyły one zniszczenia
Jerozolimy, wielkiego cierpienia Kościoła w czasie pogańskich i papieskich prześladowań, słońca i księżyca, które pociemniały, oraz spadania gwiazd. Potem przepowiedział
On swoje przyjście w chwale swego królestwa oraz opowiedział przypowieść opisującą
dwa typy sług oczekujących na Jego powrót. Rozdział dwudziesty piąty zaczyna się słowami: „Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien”. Przedstawiono
tu Kościół w dniach ostatecznych, ten sam, który został ukazany na końcu rozdziału
dwudziestego czwartego. W tej przypowieści jego doświadczenie zostało zilustrowane
historią ze wschodniego wesela.
„Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych.
Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę
w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie
na spotkanie”.
Przyjście pana młodego symbolizowało przyjście Chrystusa, o którym mówiło poselstwo pierwszego anioła. Szeroko zakrojone dzieło reformy, jakie odbywało się w czasie
głoszenia wieści o Jego bliskim powrocie, oddawał obraz dziesięciu panien, które wyszły
na powitanie pana młodego. W tej przypowieści, podobnie jak w dwudziestym czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, przedstawione zostały dwie grupy ludzi. Wszystkie
panny miały swoje lampy, czyli Biblie, i przy ich świetle wyszły na powitanie Pana Młodego. Jednak „głupie zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy”, „mądre zaś zabrały
oliwę w naczyniach wraz z lampami”. Druga grupa otrzymała łaskę Bożą, odradzającą,
oświecającą moc Ducha Świętego, która jest pochodnią dla stóp i światłem na ścieżce.
Ludzie ci w bojaźni Bożej studiowali Pisma, aby dowiedzieć się prawdy, i gorąco pragnęli
czystości serca i życia. Zyskali osobiste doświadczenie, zaufanie do Boga i Jego Słowa,
którego nie mogły zniweczyć ani rozczarowanie, ani zwłoka. Inni „zabrali lampy, ale
nie zabrali z sobą oliwy”. Działali pod wpływem impulsu. Uroczyste poselstwo wzbudziło ich obawy, ale pokładali zaufanie w swoich braciach, wystarczał im migocący płomień dobrego samopoczucia, bez gruntownego zrozumienia prawdy czy prawdziwego
działania łaski w sercu. Wyszli oni na spotkanie Pana pełni nadziei na szybkie uzyskanie zapłaty; nie byli jednak przygotowani na zwłokę ani rozczarowanie. Kiedy nadeszły
trudności, ich wiara zawiodła, a ich światła przygasły.
„A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły”. Zwłoka
ze strony pana młodego oznacza upływ czasu w okresie oczekiwania na Pana, rozczarowanie i pozorną zwłokę. W tym pełnym niepewności momencie zainteresowanie wśród
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tych, którzy traktowali rzecz powierzchownie i bez przekonania, wkrótce zaczęło słabnąć, a ich wysiłki osłabły; jednak ci, których wiara opierała się na osobistej znajomości
Biblii, stanęli pewnie na skale, której fale rozczarowania nie były w stanie poruszyć.
„Wszystkie zdrzemnęły się i zasnęły” — jedna grupa w obojętności, porzuciwszy swoją wiarę, druga w cierpliwym oczekiwaniu, aż pojawi się jaśniejsze światło. Wydaje się
jednak, że w nocy doświadczenia ci ostatni utracili w pewnym stopniu zapał i poświęcenie. Nieprzekonani i powierzchowni nie byli w stanie dłużej polegać na wierze swoich
braci. Każdy musi wytrwać albo upaść w samotności.
W tym czasie zaczął się pojawiać fanatyzm. Byli tacy, którzy wyznawali, że żarliwie
wierzą w poselstwo, ale odrzucali Słowo Boże jako jedyny nieomylny przewodnik, a głosząc, że prowadzi ich Duch Boży, poddawali się własnym uczuciom, wrażeniom i wyobrażeniom. Znaleźli się również tacy, którzy przejawiali ślepą i fanatyczną gorliwość,
potępiając wszystkich, którzy nie zgadzali się z obranym przez nich kursem. Ich skrajne
idee i praktyki nie wywoływały sympatii wśród adwentystów; mimo to robili wszystko,
aby rzucić cień na sprawę prawdy.
Szatan pragnął w ten sposób przeciwdziałać i niszczyć dzieło Boże. Ruch adwentowy poruszył ludzi w niezwykły sposób, nawracały się tysiące grzeszników, a wierzący
poświęcali się głoszeniu prawdy, nawet w okresie oczekiwania. Książę zła tracił swych
poddanych; żeby skompromitować dzieło
Boże, starał się oszukać niektórych wieKsiążę zła tracił swych poddanych;
rzących i doprowadzić ich do skrajności.
żeby skompromitować dzieło Boże,
Wówczas jego posłańcy byli gotowi wykostarał się oszukać niektórych
rzystać każdy błąd, każdy upadek, każdy
wierzących
i doprowadzić ich
niestosowny czyn i przedstawić go w możdo skrajności.
liwie najbardziej przejaskrawiony sposób,
aby przedstawić adwentystów i to, w co
wierzą, w jak najgorszym świetle. W ten sposób im więcej udawało mu się zgromadzić
tych, którzy udawali, że wierzą w powtórne przyjście Chrystusa, podczas gdy tak naprawdę to on kontrolował ich serca swoją mocą, tym większe mógł odnieść korzyści,
przedstawiając ich jako reprezentantów całej społeczności wierzących.
Szatan jest „oskarżycielem braci” i to jego duch prowokuje ludzi do wyszukiwania błędów i defektów wśród ludu Bożego, do wskazywania na nie, podczas gdy ich dobre czyny przechodzą bez echa. Działa on zawsze, kiedy Bóg pracuje dla zbawienia ludzi. Gdy
synowie Boży przybywają, aby stawić się przed Panem, pojawia się wśród nich również
szatan. W każdy ruch ożywienia gotów jest wprowadzić tych, którzy mają nieuświęcone serca i niestały umysł. Kiedy tacy ludzie przyjmą pewne elementy prawdy i zdobędą
miejsce wśród wierzących, działa przez nich, aby wprowadzać teorie, które zwiodą nieświadomych. Żadnego człowieka nie można nazywać chrześcijaninem tylko dlatego, że
przebywa w towarzystwie chrześcijan, nawet w domu modlitwy i nawet wówczas, kiedy
przystępuje do stołu Pańskiego. Szatan często przebywa tam w najbardziej uroczystych
chwilach w postaci tych, których może wykorzystywać jako swoje narzędzia.
Książę ciemności walczy o każdy centymetr drogi, którą lud Boży zmierza do niebiańskiego miasta. W całej historii Kościoła nie było reformy, która nie napotkałaby
poważnych przeszkód. Tak było za dni Pawła. Wszędzie, gdzie apostoł zakładał zbór,
znajdowali się tacy, którzy twierdzili, że mają wiarę, ale wnosili herezje, które gdyby zostały przyjęte, wyparłyby umiłowanie prawdy. Także Luter był skonsternowany i zrozpaczony z powodu drogi, jaką obrali fanatycy, którzy głosili, że przemawia przez nich
bezpośrednio sam Bóg, a potem wynosili swoje idee i opinie ponad świadectwo Słowa
Bożego. Wielu, którym brakowało wiary i doświadczenia, a którzy w poczuciu samo243

wystarczalności uwielbiali słuchać nowości i przekazywać je dalej, ulegało zwodniczym
ambicjom nowych nauczycieli i dołączyło do narzędzi szatana w dziele zburzenia tego,
do zbudowania czego Bóg pobudził Lutra. Bracia Wesleyowie i inni, których wpływ
i wiara były błogosławieństwem dla świata, na każdym kroku spotykali się z szatańskimi pułapkami różnego rodzaju fanatyzmu, w które wpychani byli nadgorliwi, niezrównoważeni i nieuświęceni.
William Miller nie popierał nurtów prowadzących do fanatyzmu. Powtarzał za Lutrem,
że każdego ducha należy testować przy pomocy Słowa Bożego. „Diabeł” — powiedział
Miller — „w obecnym czasie z wielką mocą panuje nad umysłami niektórych. Jak możemy dowiedzieć się, jaki duch nimi kieruje? Biblia odpowiada: «Poznacie ich po owocach». (…) Wiele duchów wyszło na świat; kazano nam je badać. Duch, który nie każe
nam w tym świecie żyć trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie, nie jest Duchem Chrystusa.
Jestem coraz głębiej przekonany, że w tych fanatycznych ruchach macza palce szatan.
(…) Wielu z nas, którzy udają zupełne poświęcenie, idzie za ludzkimi tradycjami i najwyraźniej tak samo mało znają oni prawdę jak ci, którzy nie stwarzają takich pozorów”391.
„Duch błędu odprowadza nas od prawdy; Duch Boży wprowadza nas w prawdę. Powiecie jednak, że człowiek może tkwić w błędzie, będąc równocześnie przekonany, że zna
prawdę. Co wtedy? Odpowiadamy: Duch i słowo zgadzają się ze sobą. Jeśli człowiek ocenia siebie przy pomocy Słowa Bożego i odkrywa pełną zgodność w całym Słowie, musi
przyjąć, że jest to prawda; jeśli jednak odkrywa, że prowadzi go duch, który nie zgadza
się z całą treścią Bożego prawa lub z Biblią, niech postępuje ostrożnie, aby nie wpadł
w diabelską zasadzkę”392. „Często lepszym przejawem wewnętrznej pobożności były
dla mnie lśniące oczy, mokre policzki oraz słoUczestnicy tego ruchu, który
wa, które więzły w gardle, niż cały ten chrześcijański zgiełk”393.
sam w sobie był pełen powagi,
W czasach reformacji jej wrogowie zrzucapozostawali we wzajemnej
li winę za całe zło fanatyzmu na tych, którzy
harmonii; ich serca napełniała
gorliwie się mu przeciwstawiali. Podobną pomiłość do Jezusa, którego
stawę przyjęli przeciwnicy ruchu adwentowespodziewali się niebawem
go. Gdy nie wystarczało im przedstawianie
w fałszywym świetle i wyolbrzymianie błędów
zobaczyć, a także miłość
ekstremistów i fanatyków, rozpowszechniali
do siebie nawzajem.
kompromitujące historie, które w najmniejszym stopniu nie pokrywały się z rzeczywistością. Ludźmi tymi kierowały nienawiść
i uprzedzenie. Wieści o tym, że Chrystus jest tuż u drzwi, zmąciły ich spokój. Obawiali
się, że może to okazać się prawdą, mieli jednak nadzieję, że tak się nie stanie, i właśnie
z tego wypływała ich wrogość wobec adwentystów i ich wiary.
Fakt, że w szeregach adwentystów znaleźli się fanatycy, nie może stanowić powodu,
który decydowałby o tym, że ruch ten nie pochodził od Boga; podobnie zresztą jak obecność fanatyków i zwodzicieli w Kościele za czasów Pawła czy Lutra nie była wystarczającym powodem, aby potępić dzieło ich obu. Oby lud Boży ocknął się z uśpienia i gorliwie rozpoczął dzieło pokuty i odnowy; oby badał Pisma, aby poznać prawdę, która jest
w Jezusie; oby w pełni poświęcił się Bogu, a nie trzeba będzie długo czekać na dowody,
że szatan nadal działa i jest czujny. Będzie się objawiał z całą zwodniczą mocą, przyzywając do pomocy wszystkich upadłych aniołów swego królestwa.
391
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To nie poselstwo o powrocie Chrystusa wywołało falę fanatyzmu i podziałów. Te pojawiły się latem 1844 roku, kiedy adwentyści byli pełni wątpliwości i zakłopotania, jeśli
chodzi o swoje rzeczywiste położenie. Głoszenie poselstwa pierwszego anioła prowadziło
bezpośrednio do ukrócenia fanatyzmu i rozłamu. Uczestnicy tego ruchu, który sam w sobie był pełen powagi, pozostawali we wzajemnej harmonii; ich serca napełniała miłość
do Jezusa, którego spodziewali się niebawem zobaczyć, a także miłość do siebie nawzajem. Ta sama wiara, ta sama błogosławiona nadzieja wznosiły ich ponad jakiekolwiek
ludzkie wpływy i okazało się, że są tarczą przeciw atakom szatana.
„A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem
o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się
wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy” (Mt 25,5-7). Latem 1844 roku — mniej
więcej w połowie okresu, który rozpoczął się wyznaczeniem pierwszej daty kończącej
2300 dni, a kończył, według późniejszych wyliczeń, jesienią tego samego roku — głoszone było poselstwo według słów samej Biblii: „Oto oblubieniec nadchodzi!”.
Tym, co doprowadziło do tego ruchu, było odkrycie, że dekret Artakserksesa o odbudowie Jerozolimy, który stanowił punkt wyjściowy do wyliczenia 2300 dni, wszedł
w życie jesienią 457 roku p.n.e., a nie na początku tego roku, jak uważano wcześniej.
Rozpoczynając wyliczenia 2300 lat od jesieni 457, otrzymuje się końcową datę na jesieni 1844 roku.
Argumenty, jakie przytaczano, powołując się na symbole Starego Testamentu, również wskazywały na jesień jako czas, w którym musiało się wydarzyć to, co określano
jako „oczyszczenie świątyni”. Stało się to jasne, gdy zwrócono uwagę na sposób, w jaki
wypełniły się symbole związane z pierwszym przyjściem Chrystusa.
Śmierć baranka paschalnego wskazywała na śmierć Chrystusa. Paweł pisze: „Chrystus
bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7). Snop pierwocin, którym
w czasie Paschy potrząsano przed Panem, był symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Nawiązując do zmartwychwstania Pana i Jego ludu, Paweł napisał: „Chrystus jako
pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia” (1 Kor 15,23 BWP).
Jak snop potrząsania, który stanowił pierwszy dojrzały plon zebrany przed rozpoczęciem żniw, Chrystus jest pierwszym owocem żniw nieśmiertelności odkupionych, którzy
w czasie przyszłego zmartwychwstania zostaną zebrani do Bożego spichlerza.
Symbole te wypełniły się nie tylko w odniesieniu do samego wydarzenia, ale również
w odniesieniu do czasu. Czternastego dnia pierwszego miesiąca kalendarza żydowskiego, dokładnie tego samego dnia i miesiąca, kiedy przez piętnaście stuleci zabijany był
baranek paschalny, Chrystus spożył z uczniami wieczerzę paschalną i postanowił, że
wieczerza będzie upamiętniała Jego własną śmierć jako „Baranka Bożego, który gładzi grzech świata”. Tej samej nocy dostał się w ręce grzeszników, aby Go ukrzyżowano
i zabito. Wypełniając symbol snopa potrząsania, nasz Pan powstał z martwych trzeciego dnia jako „pierwiastek394 tych, którzy zasnęli”, wzór wszystkich, których „znikome
ciało” zostanie przemienione „w postać podobną do uwielbionego ciała swego” (1 Kor
15,20; Flp 3,21).
W podobny sposób symbole odnoszące się do drugiego przyjścia Chrystusa muszą
wypełnić się w czasie wskazanym w symbolicznych obrzędach. Według kalendarza żydowskiego w starotestamentowym systemie świątynnym oczyszczenie świątyni, zwane inaczej Dniem Pojednania, wyznaczone było na dziesiąty dzień siódmego miesiąca
(Kpł 16,29-34); wtedy najwyższy kapłan, dokonując pojednania w imieniu całego Izraela, w symboliczny sposób usuwał grzech ze świątyni, następnie wychodził i błogosła394
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wił lud. Wierzono, że podobnie Chrystus, nasz Najwyższy Kapłan, ukaże się, aby dokonać oczyszczenia ziemi przez zniszczenie grzechu i grzeszników, a potem pobłogosławić
oczekujący na Niego lud nieśmiertelnością. Dziesiąty dzień siódmego miesiąca, wielki
Dzień Pojednania, czas oczyszczenia świątyni, który w roku 1844 przypadał na 22 października, uważany był za czas powrotu Pana. Pozostawało to w zgodzie z przedstawionymi wcześniej dowodami, że 2300 dni zakończy się na jesieni, a wniosek wydawał
się nie do obalenia.
W przypowieści z dwudziestego piątego rozdziału Ewangelii Mateusza po czasie
oczekiwania i snu dziewcząt pojawia się pan młody. Zgadzało się to z przedstawianymi
wcześniej dowodami, zarówno pochodzącymi z proroctwa, jak i z symboli. Razem stanowiło to silny argument przeBył to ruch o podobnym charakterze do tych konujący o ich prawdziwości;
i „krzyk o północy”395 głosiły
okresów pokory i powrotu do Pana, jakie
tysiące wierzących.
następowały w dawnym Izraelu, gdy naród
Ruch przetoczył się przez
szedł za napomnieniami udzielanymi mu
cały kraj niczym fala przyprzez Jego sługi. Cechowały go oznaki
pływu. Przenosił się od miasta do miasta, od wsi do wsi,
towarzyszące dziełu Bożemu we wszystkich
do najodleglejszych części krastuleciach. Nie było wielkiej ekstatycznej
ju, aż poruszony został cały lud
radości, ale raczej głębokie badanie serca,
Boży, który oczekiwał Pana.
wyznawanie grzechów i porzucenie świata.
Fanatyzm ustępował przed
tym orędziem niczym pierwszy szron w promieniach wschodzącego słońca. Wierzący widzieli, jak rozwiewają się
ich własne wątpliwości i ustępują wahania, a nadzieja i odwaga wstępuje do ich serc.
Dzieło było wolne od skrajności, które pojawiają się zwykle, ilekroć mamy do czynienia
z poruszeniem wśród ludzi, w którym brakuje dozorującego wpływu Słowa i Ducha Bożego. Był to ruch o podobnym charakterze do tych okresów pokory i powrotu do Pana,
jakie następowały w dawnym Izraelu, gdy naród szedł za napomnieniami udzielanymi
mu przez Jego sługi. Cechowały go oznaki towarzyszące dziełu Bożemu we wszystkich
stuleciach. Nie było wielkiej ekstatycznej radości, ale raczej głębokie badanie serca, wyznawanie grzechów i porzucenie świata. Panował duch wytrwałej modlitwy i całkowitego poddania się Bogu.
Opisując to dzieło, Miller napisał: „Nie widać przejawów wielkiej radości: zachowano
ją jakby na przyszłość, kiedy całe niebo i ziemia razem będą cieszyć się niewymowną
radością i pełnią chwały. Nikt nie krzyczy: tak jakby czekano również na okrzyk z nieba. Milczą śpiewacy: czekają, aby przyłączyć się do zastępów anielskich, do chóru niebios. (…) Nie ma rozbieżności poglądów: wszyscy są jednej myśli i mają jedno serce”396.
Inny naoczny świadek i uczestnik tego ruchu pisał: „Wywołało to najżarliwsze badanie serca i uniżenie przed Bogiem niebios. Sprawiło, że uczucia odwróciły się od rzeczy
tego świata, zażegnane zostały spory i animozje, wyznawano grzechy, otwierano serce
przed Bogiem i zanoszono do Niego pełne skruchy prośby o przebaczenie i akceptację.
Prowadziło to do pokory i uniżenia duszy, jakiego nigdy dotąd nie doświadczano. Bóg
przekazał przez proroka Joela, że gdy będzie się zbliżał wielki dzień Pana, wywoła on
rozdzieranie serc zamiast rozdzierania szat i zwrócenie się do Pana w poście, płaczu
i żalu. Za pośrednictwem Zachariasza obiecał, że wyleje na swoje dzieci ducha łaski i bła395
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gania; oni zaś spoglądali na tego, którego przebili, w całym kraju słychać było płacz,
(…) a ci, którzy czekali na Pana, trapili przed Nim swoje dusze”397.
Wśród wszystkich wielkich ruchów religijnych od czasów apostołów żaden nie był
równie wolny od ludzkich błędów i szatańskich zwiedzeń niż ten z jesieni 1844 roku.
Nawet teraz, po upływie wielu lat, wszyscy, którzy brali w nim udział i stanęli pewnie
na gruncie prawdy, nadal czują święty wpływ owego błogosławionego dzieła i składają
świadectwo o jego Bożym pochodzeniu.
Na wołanie: „Pan młody nadchodzi, wyjdźcie na Jego spotkanie” czekający „wstali
i oporządzili swoje lampy”; studiowali Słowo Boże z zainteresowaniem, jakiego wcześniej nie doświadczano. Z nieba zostali wysłani aniołowie, aby pobudzić zniechęconych
i przygotować ich na przyjęcie poselstwa. Dzieło to nie opierało się na ludzkiej nauce
i mądrości, ale na mocy Boga. Pierwszymi, którzy słuchali poselstwa i przyjęli je, nie
byli najbardziej utalentowani, ale najpokorniejsi i najbardziej poświęceni. Rolnicy zostawiali swoje zbiory na polach, rzemieślnicy odkładali narzędzia i ze łzami radości szli
zwiastować ostrzeżenie. Ci, którzy wcześniej przewodzili sprawie, byli jednymi z ostatnich, którzy przyłączyli się do tego ruchu. Kościoły broniły się przed tą wieścią, a liczna
rzesza tych, którzy ją przyjęli, opuściła swoje społeczności. Dzięki Bożej Opatrzności jej
głoszenie połączyło się z poselstwem drugiego anioła i nadało mocy dziełu.
Poselstwo „Oto nadchodzi Pan Młody!” nie podlegało dyskusji, ponieważ dowody Pisma Świętego były jasne i rozstrzygające. Posuwało się ono naprzód z nieodpartą mocą,
która poruszała serca. Nie było wątpliwości ani pytań. Przy okazji triumfalnego wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy ludzie, którzy zmierzali ze wszystkich stron na święto, gromadzili się na Górze Oliwnej; gdy przyłączyli się do tłumu towarzyszącego Jezusowi,
ulegli nastrojowi chwili i wznieśli okrzyk: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu
Pańskim!” (Mt 21,9). Podobnie niewierzący, którzy gromadzili się na spotkaniach adwentystów — niektórzy z ciekawości, niektórzy po to, aby się po prostu wyśmiewać —
czuli nieodpartą moc towarzyszącą poselstwu: „Oto nadchodzi Pan Młody!”.
Istniała w tym czasie wiara, która otrzymywała odpowiedzi na modlitwę — wiara,
która kierowała wzrok na zapłatę398. Jak strumienie deszczu na spragnioną ziemię, tak
Duch łaski zstępował na żarliwych poszukiwaczy. Ci, którzy oczekiwali na to, że wkrótce staną twarzą w twarz ze swym Odkupicielem, czuli uroczystą, niewyrażalną radość.
Moc Ducha Świętego sprawiała, że serca miękły i poddawały się, gdy Jego obfite błogosławieństwo spoczywało na wierzących.
Ci, którzy przyjęli poselstwo, rozważnie i z powagą oczekiwali czasu, w którym spodziewali się ujrzeć swego Pana. Każdego poranka czuli, że ich pierwszym obowiązkiem
jest upewnić się, iż mają dowód akceptacji ze strony Boga. Ich serca były połączone
ze sobą nawzajem, dużo modlili się razem i o siebie nawzajem. Często spotykali się razem w odosobnionych miejscach, aby jednoczyć się z Bogiem, a pośród pól i lasów wznosił się ku niebu głos wstawienniczych modlitw. Zapewnienie o przychylności Zbawiciela
było im potrzebne bardziej niż codzienny posiłek; i jeśli jakikolwiek cień przesłaniał ich
umysły, nie spoczęli, póki się nie rozwiał. Gdy czuli świadectwo przebaczającej łaski,
pragnęli zobaczyć tego, którego z całego serca pokochali.
Jednak znowu mieli doznać rozczarowania. Czas oczekiwania przeminął, a ich Zbawiciel nie przyszedł. Z niezachwianym zaufaniem czekali na Jego powrót, a teraz czuli
się jak Maria, która przyszedłszy do grobu Zbawcy i stwierdziwszy, że jest pusty, wykrzyknęła ze łzami w oczach: „Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli” (J 20,13).
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Uczucie grozy i obawa, że poselstwo może być prawdą, przez jakiś czas służyło jako
zapora dla niewierzącego świata. Nie zniknęła ona natychmiast, kiedy wyznaczony czas
minął; na początku nikt nie śmiał triumfować nad tymi, którzy doznali rozczarowania; ponieważ jednak nie było widać żadnych oznak gniewu Bożego, obawy rozwiały
się, na nowo zaczęto krytykować i szydzić. Liczna grupa tych, którzy głosili, że wierzą
w bliski powrót Pana, wyrzekła się swojej wiary. Duma niektórych, zbyt pewnych siebie, została zraniona tak głęboko, że woleli uciec przed światem. Jak Jonasz uskarżali
się na Boga i wybrali raczej śmierć niż życie. Ci, którzy opierali swoją wiarę na cudzych
opiniach, a nie na Słowie Bożym, byli gotowi kolejny raz zmienić swoje poglądy. Szydercy przyciągnęli do swych szeregów ludzi słabych i tchórzliwych i wszyscy razem orzekli,
że nie będzie już więcej strachu ani oczekiwania. Czas minął, Pan nie przyszedł, a świat
może sobie dalej trwać w takim samym stanie przez tysiące lat.
Żarliwi, szczerzy wierzący poddali wszystko Chrystusowi i jak nigdy wcześniej doświadczali Jego obecności. Przekazali, jak wierzyli, swoje ostatnie ostrzeżenie światu i oczekując, że teraz zostaną przyjęci do społeczności swego Boskiego Mistrza i niebiańskich
aniołów, w znacznej mierze oddzielili się od towarzystwa tych, którzy nie przyjęli poselstwa. Z głęboką tęsknotą modlili się: „Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź szybko”. Ale On nie
przyszedł. Teraz podjęcie na nowo brzemion i dylematów codzienności, znoszenie drwin
i szyderstw naśmiewającego się świata stanowiło straszliwą próbę wiary i cierpliwości.
A jednak owo rozczarowanie nie było tak wielkie jak to, którego doświadczyli uczniowie w czasie pierwszego przyjścia Chrystusa. W czasie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy Jego naśladowcy wierzyli, że zasiądzie On na tronie Dawida i wyzwoli Izraela
od jego ciemiężców. Z wielkimi nadziejami i w radosnym oczekiwaniu prześcigali się
wzajemnie w okazywaniu czci swojemu Królowi. Wielu rozpostarło swoje płaszcze jak
dywan na Jego drodze albo rozrzucało przed Nim palmowe gałązki. W swym radosnym
entuzjazmie zjednoczyli się w okrzyku: „Hosanna Synowi Dawida!”. Kiedy faryzeusze,
zaniepokojeni i rozzłoszczeni tym wybuchem radości, życzyli sobie, aby Jezus napomniał
swoich uczniów, On odparł: „Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć
będą” (Łk 19,40). Proroctwo musiało się wypełnić. Uczniowie mieli zrealizować zamiar
Boga; a jednak byli skazani na gorzkie rozczarowanie. Kilka dni później byli świadkami męczeńskiej śmierci Zbawiciela i złożyli Go w grobie. Ich oczekiwania nie spełniły
się w żadnym szczególe, a nadzieje umarły wraz z Jezusem. Dopóki ich Pan nie wyszedł
triumfalnie z grobu, nie byli w stanie dostrzec, że wszystko to było przepowiedziane
w proroctwie i że „Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać” (Dz 17,3).
Pięćset lat wcześniej Pan oznajmił przez proroka Zachariasza: „Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy” (Za 9,9).
Gdyby uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, że Chrystus ma zostać osądzony i skazany na śmierć, nie wypełniliby tego proroctwa.
W podobny sposób Miller i jego przyjaciele wypełnili proroctwo i przekazali poselstwo, które Opatrzność chciała przekazać światu, ale którego nie przekazaliby, gdyby
w pełni rozumieli, że mówi ono o ich rozczarowaniu — nawet jeśli zawierało ono w sobie inne poselstwo, które również miało być głoszone wszystkim narodom przed powrotem Pana. Poselstwa pierwszego i drugiego anioła zostały podane we właściwym czasie
i dokonały zamierzonego przez Boga dzieła.
Świat przyglądał się, oczekując, że teraz, kiedy czas przeminął, a Chrystus nie przyszedł, runie cała nauka adwentystów. Jednak mimo że w obliczu ciężkiego doświadczenia wielu porzuciło swą wiarę, znaleźli się tacy, którzy pozostali jej wierni. Owoce ruchu
adwentowego — duch pokory i badania serc, odsunięcie się od świata i reforma życia,
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jakie towarzyszyły dziełu — dowodziły, że pochodziło ono od Boga. Nie byli w stanie
zaprzeczyć, że moc Ducha Bożego potwierdza nauki o powrocie Chrystusa, i nie mogli
wykazać błędów w obliczeniu okresów proroczych. Najzdolniejsi z oponentów nie byli
w stanie obalić ich sposobu interpretacji proroctw. Ci wierni nie mogli zgodzić się, bez
podania im biblijnych dowodów, na porzucenie stanowiska, do jakiego doszli dzięki żarliwemu studium Pisma Świętego, któremu towarzyszyła modlitwa, a także dzięki światłu, jakiego Duch Święty udzielił ich umysłom, i żywej mocy, jaką poruszył ich serca;
stanowiska, które wytrzymało najbardziej drobiazgową krytykę i najbardziej zajadły
sprzeciw ze strony powszechnie uznanych teologów i naukowców i które przetrwało
ataki połączonych sił nauki i elokwentnych przemówień, a także szyderstwa i obelgi
ze strony wszystkich warstw społeczeństwa.
To prawda, że zawiedli się w kwestii wydarzenia, którego oczekiwali, ale nawet to
nie zachwiało ich zaufania do Boga. Kiedy Jonasz przez czterdzieści dni głosił na ulicach Niniwy, że miasto zostanie zniszczone, Pan przyjął pokutujących Niniwczyków,
a czas, w którym mogli skorzystać z Jego łaski, został przedłużony; mimo to poselstwo
Jonasza pochodziło od Boga, a Niniwa została poddana próbie zgodnie z Jego wolą. Adwentyści wierzyli, że w podobny sposób Bóg prowadził ich, aby przestrzegli świat o sądzie. „Poselstwo to wypróbowało” — twierdzili — „serca wszystkich, którzy je słyszeli,
i obudziło tęsknotę za przyjściem Pana albo wywołało okazywaną jawnie lub skrycie
nienawiść wobec Jego powrotu, o której wiedział Bóg. Przeprowadziło linię podziału,
(…) tak że ci, którzy badali własne serca, mogli wiedzieć, po której stronie staną, gdyby Pan przyszedł — czy będą wołać: «Oto nasz Bóg, czekaliśmy na Niego i On nas wybawi», czy też będą wołać do gór i skał, aby upadły na nich i ukryły ich przed twarzą
Tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka. W ten sposób Bóg, jak wierzymy, zbadał swój lud, wypróbował jego wiarę, doświadczył ich i przekonał się, czy w godzinie próby porzucą pozycję, którą uznał za odpowiednią dla nich; czy raczej porzucą
ten świat i w bezwzględnym zaufaniu będą polegać na słowie Bożym”399.
Uczucia tych, którzy nadal wierzyli, że Bóg prowadził ich przez to ostatnie doświadczenie, wyrażają słowa samego Williama Millera: „Gdybym miał jeszcze raz przeżyć
moje życie, z tym samym przekonaniem, jakie wtedy miałem, to będąc uczciwym wobec Boga i ludzi, przeżyłbym je tak, jak przeżyłem”. „Mam nadzieję, że jestem czysty
od krwi innych. Czuję, że na tyle, na ile to leżało w mojej mocy, jestem wolny od winy
za ich potępienie”. „Chociaż dwukrotnie przeżyłem rozczarowanie” — napisał ów mąż
Boży — „nie jestem załamany ani zniechęcony. (…) Moja nadzieja na powrót Chrystusa
jest silna jak zawsze. Zrobiłem jedynie to, co po latach głębokiego rozważania uznałem
za mój święty obowiązek. Jeśli popełniłem błąd, to tylko z miłości, z miłości do moich
bliźnich i w przekonaniu o obowiązku wobec Boga”. „Jedno wiem na pewno: nie głosiłem
niczego, w co sam bym nie wierzył; i Bóg był ze mną; Jego moc przejawiała się w dziele,
i dokonało się wiele dobrego”. „Sądząc z postaw ludzi, dzięki głoszeniu o powadze czasu wiele tysięcy zostało sprowokowanych do studiowania Pisma Świętego; w ten sposób
przez wiarę, dzięki odkupieńczej krwi Chrystusa zostali pojednani z Bogiem”400. „Nigdy nie starałem się o przychylność wielkich tego świata ani nie protestowałem, kiedy
świat mnie odrzucał. Nie będę teraz kupował ich przychylności ani nie będę prowokował ich nienawiści, wykraczając poza granice mojej powinności. Nie polegam na nich
w kwestii mojego życia, ale też, mam nadzieję, nie zadrżę, jeśli Boża Opatrzność zdecyduje, że miałbym je utracić”401.
399
400
401

„The Advent Herald and Signs of the Times Reporter”, tom 8, nr 14 (13 listopada 1844).
S. Bliss, Memoirs of William Miller, s. 256, 255, 277, 280-281.
James White, Life of William Miller, s. 315.
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Bóg nie porzucił swojego ludu; Jego Duch stale towarzyszył tym, którzy udzielonego
im światła nie odrzucili lekkomyślnie i nie porzucili ruchu adwentowego. W Liście do Hebrajczyków znajdują się słowa zachęty i ostrzeżenia dla tych, którzy w tym trudnym czasie trwali w oczekiwaniu, poddani doświadczeniu: „Nie porzucajcie więc ufności waszej,
która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten,
który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli
się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych,
którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy
wierzą i zachowują duszę” (Hbr 10,35-39).
Bóg nie porzucił swojego ludu;
To ostrzeżenie skierowane do Kościoła
Jego Duch stale towarzyszył tym,
w dniach ostatecznych wynika ze słów wskaktórzy udzielonego im światła
zujących na bliskie przyjście Pana: „Bo jesznie odrzucili lekkomyślnie i nie
cze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który
porzucili ruchu adwentowego.
ma przyjść, i nie będzie zwlekał”. Widać tu
wyraźną sugestię, że nastąpi pozorna zwłoka i że wydawać się będzie, iż Pan zwleka. Pouczenie, jakie zostało tu udzielone, miało
szczególne zastosowanie do adwentystów w tamtym czasie. Ludziom, o których tu mowa,
groziło zupełne zdruzgotanie ich wiary. Byli posłuszni woli Bożej, idąc za wskazaniami
Jego Ducha i Jego słowa, a mimo to nie rozumieli celu, jaki towarzyszył ich minionemu doświadczeniu, ani nie dostrzegali przed sobą ścieżki, i byli kuszeni, aby zwątpić,
czy Bóg rzeczywiście ich prowadził. Do tego czasu odnosiły się również słowa: „A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie”. Gdy jasne światło „wołania o północy” oświetliło ich
ścieżkę i dostrzegli, jak otwierają się proroctwa i jak szybko wypełniają się znaki mówiące o bliskim powrocie Chrystusa, szli naprzód, kierując się tym, co widzieli. Jednak
teraz, kiedy ich nadzieje zawiodły, mogli trwać jedynie dzięki zaufaniu do Boga i Jego
Słowa. Szydercy mówili: „Zostaliście zwiedzeni. Porzućcie swoją wiarę i przyznajcie,
że ruch adwentowy pochodził od szatana”. Jednak Boże Słowo mówiło: „[L]ecz jeśli się
cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania”. Porzucenie teraz swojej wiary
i zaprzeczenie działaniu Ducha Świętego, który towarzyszył poselstwu, oznaczałoby powrót do stanu potępienia. Słowa Pawła zachęciły ich do wytrwałości: „Nie porzucajcie
swej ufności”, „wytrwałości wam potrzeba”, „bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie
Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał”. Jedyną bezpieczną drogą, jaką mogli teraz
obrać, było trzymanie się Jego obietnic i dalsze badanie Pisma Świętego, oraz cierpliwe
i czujne oczekiwanie na dalsze światło.
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Rozdział 23

CZYM JEST
ŚWIĄTYNIA?

F

undament i główny filar wiary adwentowej stanowi przede wszystkim tekst mówiący: „Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Wtedy świątynia zostanie
oczyszczona” (Dn 8,14 UBG). Słowa te znane były wszystkim wierzącym, którzy
oczekiwali na bliski powrót Pana. Tysiące ust powtarzały to proroctwo jak hasło
swojej wiary. Wszyscy czuli, że na tych wydarzeniach skupiają się ich najbardziej wzniosłe
oczekiwania i najdroższe nadzieje. Wydawało się, że te prorocze dni powinny się zakończyć
jesienią 1844 roku. Podobnie jak reszta chrześcijańskiego świata adwentyści utrzymywali,
że świątynią jest ziemia, czy też pewna jej część. Rozumowali więc, że oczyszczenie świątyni oznacza oczyszczenie ziemi ogniem ostatniego wielkiego dnia i że będzie miało miejsce
przy powrocie Chrystusa. Stąd wywnioskowano, że Chrystus wróci na ziemię w 1844 roku.
Jednak wyznaczony czas minął, a Pan nie przyszedł. Wierzący wiedzieli, że Słowo
Boże nie może się mylić; nieprawidłowa musiała być ich interpretacja proroctwa. Gdzie
zatem tkwił błąd? Wielu rozcięło gordyjski węzeł trudności, zaprzeczając, że 2300 dni
skończyło się w 1844 roku. Nie podawali żadnego powodu, dla którego Chrystus nie
przyszedł w czasie, gdy Go oczekiwano. Argumentowali, że gdyby prorocze dni skończyły się w 1844 roku, Chrystus oczyściłby świątynię, zsyłając ogień na ziemię; a ponieważ
nie przyszedł, oznacza to, że te dni się nie skończyły.
Zaakceptowanie tego wniosku musiałoby doprowadzić do odrzucenia wcześniejszych
obliczeń okresów proroczych. 2300 dni miało się rozpocząć, gdy jesienią 457 r. p.n.e.
wszedł w życie dekret o odbudowie Jerozolimy. Biorąc pod uwagę ów moment początkowy, uzyskiwano idealną zgodność w odniesieniu do wszystkich wydarzeń przepowiedzianych w Dn 9,25-27. Sześćdziesiąt dziewięć tygodni, pierwsze 483 lata z 2300, miały
upłynąć do pojawienia się Mesjasza, Namaszczonego [Pomazańca]; chrzest Chrystusa
oraz namaszczenie Go Duchem Świętym w 27 r. n.e. dokładnie wypełniło ten szczegół
proroctwa. W połowie siedemdziesiątego tygodnia Mesjasz miał zostać zabity. Trzy i pół
roku po chrzcie Chrystusa, wiosną 31 r. n.e. został On ukrzyżowany. Siedemdziesiąt tygodni, czyli 490 lat, było przeznaczone szczególnie dla Żydów. Gdy ten czas upłynął, naród przypieczętował swoje odrzucenie Chrystusa, prześladując Jego uczniów, a w roku
34 n.e. apostołowie zwrócili się do pogan. Pierwsze 490 lat z 2300 zakończyło się i pozostało jeszcze 1810 lat. Przyjmując za początek ich liczenia 34 r. n.e., otrzymujemy rok
1844. „Wtedy” — powiedział anioł — „świątynia zostanie oczyszczona” (UBG). Wszystkie powyższe detale proroctwa wypełniły się bezsprzecznie w wyznaczonym czasie.
Wyliczenie to było w pełni jasne i harmonijne, z wyjątkiem tego, że nie zauważono,
aby w 1844 roku pojawiło się jakiekolwiek wydarzenie odpowiadające oczyszczeniu świątyni. Aby zaprzeczyć, że prorocze dni kończą się w tym czasie, należałoby zakwestionować całość proroctwa i porzucić ustaloną już pozycję, jaką osiągnięto dzięki tym szczegółom, które wypełniły się w sposób niepozostawiający cienia wątpliwości.
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Jednak Bóg prowadził swój lud w wielkim ruchu adwentowym; Jego moc i chwała
towarzyszyły temu dziełu i nie pozwoliłby na to, aby utonęło w ciemnościach i rozczarowaniu lub zostało okrzyknięte mianem fałszywego i fanatycznego zamieszania. Nie
pozostawił swojego słowa na pastwę zwątpienia i niepewności. Choć wielu porzuciło
wcześniejsze obliczenia okresów proroczych i odmówiło słuszności opartemu na nich
ruchowi, inni nie chcieli porzucić podstaw swojej wiary i doświadczenia, które miało
poparcie w Piśmie Świętym i w świadectwie Ducha Bożego. Wierzyli, że w trakcie studium proroctw przyjęli zdrowe zasady interpretacji i ich obowiązkiem jest ścisłe trzymanie się ustalonych już prawd oraz kontyJednak Bóg prowadził swój lud
nuowanie tego samego sposobu badania
w wielkim ruchu adwentowym;
Biblii. W żarliwej modlitwie zrewidowali
swoje poglądy i badali Pismo Święte, aby
Jego moc i chwała towarzyszyły
odkryć swój błąd. Ponieważ nie potrafitemu dziełu i nie pozwoliłby
li dostrzec go w swym wyliczeniu okrena to, aby utonęło w ciemnościach
sów proroczych, skupili szczególną uwagę
i rozczarowaniu lub zostało
na kwestii świątyni.
okrzyknięte mianem fałszywego
W trakcie prowadzonych przez nich badań
dowiedzieli się, że nie istnieje biblijny
i fanatycznego zamieszania.
dowód na potwierdzenie popularnego poglądu, że świątynią jest ziemia; odkryli jednak w Biblii pełne wyjaśnienie tematu świątyni, jej natury, lokalizacji i służby, jaka się w niej odbywała; świadectwo natchnionych
pisarzy było tak jasne i obszerne, że nie pozostawiało miejsca do dyskusji. Apostoł Paweł napisał w Liście do Hebrajczyków: „Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego
część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół,
i chleby pokładne; za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym,
mieszczący złotą kadzielnicę i Skrzynię Przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której
był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza; nad nią
zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni” (Hbr 9,1-5).
Świątynia, do której odnosi się Paweł, była przybytkiem zbudowanym na rozkaz Boży
przez Mojżesza jako ziemskie miejsce zamieszkania dla Najwyższego. „I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich” (Wj 25,8) — było to polecenie wydane Mojżeszowi,
kiedy przebywał z Bogiem na górze. Izraelici pielgrzymowali po pustyni, a świątynia była
skonstruowana tak, że można ją było przenosić z miejsca na miejsce; mimo to stanowiła
wspaniałą konstrukcję. Jej ściany składały się z ustawionych pionowo desek pokrytych
grubą warstwą złota i umieszczonych na stojakach ze srebra, natomiast dach zrobiony był
z zasłon lub przykryć: warstwę zewnętrzną sporządzono ze skór, a wewnętrzną z najdelikatniejszego lnu pięknie ozdobionego wizerunkami cherubinów. Na dziedzińcu znajdował się ołtarz całopalny, zaś sam przybytek składał się z dwóch pomieszczeń nazywanych
miejscem świętym oraz miejscem najświętszym, które rozdzielała piękna, bogato zdobiona
zasłona; podobna zasłaniała wejście do pierwszego pomieszczenia.
W miejscu świętym od strony południowej stał siedmioramienny świecznik, którego
lampy oświetlały świątynię zarówno w dzień, jak i w nocy; od strony północnej znajdował się stół z chlebami pokładnymi, a przed zasłoną oddzielającą miejsce święte od najświętszego stał złoty ołtarz kadzidlany, z którego każdego dnia obłok dymu wraz z modlitwami Izraela unosił się ku Bogu.
W miejscu najświętszym stała Arka Przymierza, obita złotem skrzynia wykonana
z cennego gatunku drewna, w której spoczywały dwie kamienne tablice, na których Bóg
zapisał Dziesięć Przykazań. Nad arką umieszczona była pokrywa świętej skrzyni nazy252

wana ubłagalnią — arcydzieło sztuki rzemieślniczej, zwieńczone dwoma cherubinami,
umieszczonymi na jego przeciwległych krańcach, wykonanymi ze szczerego złota. W tej
części przybytku pomiędzy cherubinami objawiała się obecność Boża w obłoku chwały.
Kiedy Hebrajczycy osiedlili się w Kanaanie, przybytek został zastąpiony przez świątynię Salomona, która, choć była stałą budowlą o dużo większych rozmiarach, zachowała
identycznie proporcje i była podobnie wyposażona. W tej formie świątynia funkcjonowała — oprócz okresu, kiedy w czasach Daniela leżała w ruinie — aż do jej zniszczenia
przez Rzymian w roku 70 n.e.
Jest to jedyna istniejąca na ziemi świątynia, o której wspomina Biblia. O niej mówi
Paweł, określając ją mianem przybytku pierwszego przymierza. Czy jednak nowe przymierze nie ma swojej świątyni?
Odwołując się znów do Listu do Hebrajczyków, poszukiwacze prawdy odkryli, że istnienie drugiego przybytku, świątyni nowego przymierza, wynika z następujących słów Pawła: „Pierwsze przymierze — czemu nie można zaprzeczyć — również zawierało przepisy
dotyczące służby Bożej; miało też swój ziemski przybytek” (BWP). Użyte tu słowo „również” daje do zrozumienia, że Paweł wspomniał wcześniej ten przybytek. Wracając do początku poprzedniego rozdziału, przeczytali: „Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest
to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako
sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek” (Hbr 8,1-2).
Przedstawiona została tutaj świątynia nowego przymierza. Przybytek pierwszego
przymierza został wzniesiony przez człowieka — zbudował go Mojżesz; ten natomiast
wzniósł Pan, a nie człowiek. W tamtym przybytku sprawowali swą służbę ziemscy kapłani; w tym zaś Chrystus, nasz Najwyższy Kapłan, służy po prawicy Bożej. Jedna świątynia znajdowała się na ziemi, druga natomiast w niebie.
Co więcej, przybytek zbudowany przez Mojżesza został wykonany według wzoru. Pan
rozkazał mu: „Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów,
które ci pokażę; tak wykonacie”. Kolejne polecenie brzmiało: „Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze” (Wj 25,9.40). Paweł natomiast mówi, że pierwsza świątynia ma „znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to
składane bywają dary i ofiary”, że jego święte przybytki były „odbiciami rzeczy niebieskich”, że kapłani, którzy składali ofiary według prawa, służyli „w świątyni, która jest
tylko obrazem i cieniem niebieskiej”, i że „Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej

Model transportowanej po pustyni świątyni izraelskiej wraz z wyposażeniem. Zwolennicy Millera uznali, że proroctwo z Księgi Daniela 8,14 odnosi się
do oczyszczenia niebiańskiej świątyni, za którą uznali ziemię. Interpretowali to oczyszczenie jako powrót Jezusa, którego oczekiwali jesienią 1844 roku.
Gdy to się nie wydarzyło, niektórzy poprzez studium Pisma Świętego doszli do wniosku, że przed swoim przyjściem Chrystus musi wykonać jeszcze jedną posługę w niebiańskiej świątyni.
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rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz
za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,9.23; 8,5; 9,24).
Świątynia w niebie, w której Jezus służy w naszym imieniu, to wspaniały oryginał, którego kopią była ta zbudowana przez Mojżesza. Bóg udzielił swojego Ducha budowniczym
ziemskiego przybytku. Umiejętności artystyczne, jakie znalazły swe odbicie w jego konstrukcji, były przejawem Bożej mądrości. Ściany miały wygląd masywnego złota odbijającego we wszystkich kierunkach światło siedmiu lamp złotego świecznika. Stół na chleby pokładne i ołtarz kadzidlany lśniły jak wypolerowane złoto. Wspaniała zasłona, która
tworzyła sufit, ozdobiona postaciami aniołów w błękicie, purpurze i szkarłacie, dodawała
piękna całości. Zaś za drugą zasłoną przebywała święta Szekina, widzialny przejaw Bożej
chwały, przed którą prócz najwyższego kapłana nikt nie mógł wejść i pozostać przy życiu.
Splendor ziemskiej świątyni, którego nie dało się z niczym porównać, odsłaniał ludzkim oczom wyobrażenie chwały niebiańskiej świątyni, w której Chrystus, nasz przedstawiciel, służy w naszym imieniu przed tronem Bożym. Miejsce, gdzie przebywa Król
królów, gdzie służy Mu tysiąc tysięcy, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy staje przed
Nim (Dn 7,10); owa świątynia, którą napełnia chwała przedwiecznego tronu, gdzie serafowie, Jego świetliści strażnicy, w uwielbieniu zasłaniają twarze, mogła znaleźć w najwspanialszej budowli, jaką kiedykolwiek wzniosły ludzkie ręce, jedynie nikłe odbicie
swej wielkości i chwały. A mimo to dzięki ziemskiej świątyni i jej obrzędom przekazywane były ważne prawdy dotyczące niebiańskiego przybytku i wielkiego dzieła, które
odbywało się w nim dla odkupienia człowieka.
Święte przybytki niebiańskiej świątyni symbolizowane są przez dwa pomieszczenia
w świątyni ziemskiej. W wizji, jaką otrzymał apostoł Jan, mógł oglądać świątynię Boga
w niebie i widział w niej „siedem lamp ognistych” płonących przed tronem (Ap 4,5 BT).
Widział Anioła, który miał „złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem” (Ap 8,3).
Prorokowi wolno było oglądać pierwszy przedział niebiańskiej świątyni; widział tam
„siedem lamp ognistych” i „złoty ołtarz”, które w ziemskiej świątyni zostały przedstawione w postaci złotego świecznika i ołtarza kadzidlanego. Potem „otworzyła się świątynia Boża” (Ap 11,19) i mógł zajrzeć za wewnętrzną zasłonę, do miejsca najświętszego.
Tam zobaczył „Skrzynię Przymierza”, która symbolizowana była przez skonstruowaną
przez Mojżesza świętą skrzynię zawierającą prawo Boże.
W ten sposób ci, którzy studiowali tę kwestię, odkryli niezaprzeczalny fakt istnienia
świątyni w niebie. Mojżesz wykonał ziemską świątynię, korzystając z wzoru, jaki został
mu pokazany. Paweł naucza, że była nim prawdziwa świątynia, która istnieje w niebie.
Również Jan składa świadectwo, że widział w niebie świątynię.
W świątyni w niebie, w miejscu, w którym przebywa Bóg, Jego tron jest ugruntowany na sprawiedliwości i sądzie. W najświętszym miejscu znajduje się Jego prawo, wielka
zasada prawości, która stanowi miarę dla całej ludzkości. Arka, która kryje w sobie tablice prawa, przykryta jest ubłagalnią, przed którą Chrystus oręduje w imieniu grzesznika, ofiarując swoją krew. W ten sposób przedstawiony został związek sprawiedliwości i miłosierdzia w planie odkupienia człowieka. Ten związek mogła obmyślić jedynie
Nieskończona Mądrość, a urzeczywistnić go — jedynie Nieskończona Moc; owa jedność
napełnia całe niebo zdumieniem i uwielbieniem. Cherubini z ziemskiej świątyni, spoglądający z szacunkiem na ubłagalnię, przedstawiali zainteresowanie, z jakim niebiańskie zastępy pochylają się nad dziełem odkupienia. Oto misterium miłosierdzia, w które pragną wejrzeć aniołowie — że Bóg jest w stanie pozostać sprawiedliwy, usprawiedliwiając pokutującego grzesznika i odnawiając swoje stosunki z upadłą ludzkością; że
Chrystus mógł zstąpić, aby podźwignąć niezliczone rzesze z otchłani upadku i odziać
254

je w niesplamione szaty swej własnej sprawiedliwości, aby mogły połączyć się z aniołami, którzy nigdy nie upadli, i żyć wiecznie w obecności Boga.
Dzieło Chrystusa jako orędownika człowieka zostało przedstawione w owym pięknym proroctwie Zachariasza mówiącym o Tym, którego „imię brzmi Latorośl”. Prorok
mówi: „On zbuduje świątynię Pana, będzie obdarzony chwałą, zasiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim, i będzie on kapłanem na swoim tronie; i rada pokoju będzie między nimi oboma” (Za 6,12-13 UBG).
„On zbuduje świątynię Pana”. Dzięki swojej ofierze i pośrednictwu Chrystus jest
zarówno fundamentem, jak i budowniczym Kościoła Bożego. Apostoł Paweł wskazuje
na Niego jako na „kamień węgielny (…), na którym cała budowa mocno spojona rośnie
w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże
w Duchu” (Ef 2,20-22).
„[B]ędzie obdarzony chwałą” (BWP). Chrystusowi należy się chwała za odkupienie
upadłego rodzaju ludzkiego. Przez całe wieki pieśnią odkupionych będzie: „Jemu, który
miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, (…) niech będzie
chwała i moc na wieki wieków” (Ap 1,56).
„[Z]asiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim, i będzie on kapłanem na swoim tronie”. Nie zasiądzie jeszcze na „tronie swej chwały”; królestwo chwały jeszcze nie
nastało. Dopiero gdy Jego dzieło jako mediatora dobiegnie końca, „da mu Bóg tron jego
ojca Dawida”, „a jego królestwu nie będzie końca” (Łk 1,32-33). Jako kapłan Chrystus
zasiada teraz z Ojcem na Jego tronie. (Ap 3,21). Na tronie, wraz z Wiecznym, Samoistnym zasiada Ten, który „nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie”, który
jest „doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu”, który „może
dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą”. „A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy”(Iz 53,4; Hbr 4,15; 2,18; 1 J 2,1).
To wstawiennictwo jest możliwe dzięki Jego przebitemu i złamanemu ciału, dzięki Jego
niesplamionemu życiu. Zranione ręce, przebity bok, oszpecone stopy — oto obrona upadłego człowieka, którego odkupienie zostało opłacone tak nieskończenie drogo.
„[R]ada pokoju będzie między nimi oboma” (UBG). Miłość Ojca w nie mniejszym
stopniu niż Syna stanowi źródło zbawienia dla upadłego rodzaju. Jezus powiedział swoim uczniom, zanim odszedł: „[A] nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was; albowiem sam Ojciec miłuje was” (J 16,26-27). „Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał”
(2 Kor 5,19). W posłudze niebiańskiej świątyni „rada pokoju będzie między nimi oboma”. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16).
Na pytanie, czym jest świątynia, istnieje w Piśmie Świętym jasna odpowiedź. Termin
„świątynia” w pojęciu biblijnym odnosi się przede wszystkim do przybytku zbudowanego
przez Mojżesza na podobieństwo rzeczy niebiańskich; po drugie zaś — do „prawdziwego
przybytku” w niebie, na który wskazywała świątynia ziemska. Wraz ze śmiercią Chrystusa zakończyła się służba symboli. „Prawdziwa świątynia” w niebie jest świątynią nowego przymierza. Żeby proroctwo Księgi Daniela 8,14 mogło wypełnić się na tym planie,
sanktuarium, do którego się odnosi, musi być sanktuarium nowego przymierza. Gdy
w 1844 roku zakończył się okres 2300 dni, świątynia na ziemi nie istniała już od wielu
stuleci. Dlatego też proroctwo: „Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Wtedy
świątynia zostanie oczyszczona (UBG)” bezsprzecznie odnosi się do świątyni w niebie.
Jednak najważniejsze pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi, brzmi: czym jest
oczyszczenie świątyni? O tym, że istniał taki obrzęd w ziemskiej świątyni, przeczytać można w Starym Testamencie. Jednak czy istnieje w niebie coś, co wymagałoby oczyszczenia?
W dziewiątym rozdziale Listu do Hebrajczyków jasno przedstawiona została nauka doty255

cząca zarówno ziemskiej, jak i niebiańskiej świątyni. „A według zakonu niemal wszystko
bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te” (Hbr 9,22-23), to jest cenną krwią Chrystusa.
Oczyszczenie, zarówno w symbolicznej, jak i rzeczywistej służbie, musiało dokonać
się przy pomocy krwi: w przypadku pierwszej — przy pomocy krwi zwierząt, w drugiej
— krwią Chrystusa. Paweł stwierdza, że powód, dla którego to oczyszczenie musi zostać dokonane przy udziale krwi, jest prosty — bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.
Musi dokonać się dzieło odpuszczenia albo usuOczyszczenie, zarówno
nięcia grzechu. Jak jednak grzech miałby być
związany ze świątynią, niezależnie — ziemską
w symbolicznej, jak
czy niebiańską? Można się tego dowiedzieć, odi rzeczywistej służbie, musiało
dokonać się przy pomocy krwi: nosząc się do służby symbolicznej; ponieważ
kapłani, którzy wykonywali swoje obowiązki
w przypadku pierwszej —
na ziemi, służyli „kształtowi i cieniowi rzeczy
przy pomocy krwi zwierząt,
niebieskich” (Hbr 8,5 DBG).
Służba w ziemskiej świątyni składała się
w drugiej — krwią Chrystusa.
z dwóch części — na co dzień kapłani służyli
w miejscu świętym, podczas gdy raz do roku najwyższy kapłan dokonywał szczególnego
obrzędu pojednania w części najświętszej, zwanego oczyszczeniem świątyni. Każdego dnia
pokutujący grzesznik przyprowadzał swoją ofiarę do wejścia przybytku i kładąc rękę na jej
głowie, wyznawał swoje grzechy, w ten sposób symbolicznie przenosząc je z siebie na niewinną istotę. Następnie zwierzę było zabijane. „[B]ez rozlania krwi nie ma odpuszczenia”
— mówi apostoł. „Gdyż życie ciała jest we krwi” (Kpł 17,11). Złamanie prawa Bożego wymagało śmierci przestępcy. Krew symbolizująca życie, jakie utracił grzesznik, którego winę
poniosła ofiara, była wnoszona przez kapłana do miejsca świętego i kropiono nią przed zasłoną, za którą znajdowała się Arka Przymierza zawierająca złamane przez grzesznika prawo.
Dzięki tej ceremonii grzech był za pośrednictwem krwi wnoszony symbolicznie do świątyni.
W niektórych przypadkach nie wnoszono krwi do miejsca świętego, ale kapłan zjadał mięso ofiary, zgodnie z tym, co Mojżesz nakazał synom Aarona: „A Pan dał ją wam402, abyście
zgładzili winę zboru, abyście przebłagali za nich Pana” (Kpł 10,17). Obie ceremonie w równym stopniu symbolizowały przeniesienie grzechu z pokutującego na świątynię.
Taka służba odbywała się codziennie przez cały rok. Grzechy Izraela były w ten sposób
przenoszone na świątynię i potrzebne było szczególne dzieło, które by je z niej usunęło.
Bóg rozkazał, aby to oczyszczenie dokonało się dla obu świętych pomieszczeń. „Tak oczyści świątynię od nieczystości synów izraelskich i od ich przestępstw, i od wszystkich ich
grzechów. I tak samo uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest między nimi, wśród
ich nieczystości”. Dokonywano również oczyszczenia ołtarza, by „oczyścić go od nieczystości synów izraelskich oraz poświęcić go” (Kpł 16,16 UBG; 16,19).
Raz do roku, w wielki Dzień Pojednania, kapłan wchodził do miejsca najświętszego,
aby oczyścić świątynię. Obrzęd ten zamykał roczny cykl służby świątynnej. W Dniu Pojednania przyprowadzano do wejścia do przybytku dwa młode kozły i rzucano o nie losy
— „jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela” (Kpł 16,8). Kozioł, na którego wypadł
los dla Pana, musiał zostać zabity jako ofiara za grzech ludu. Kapłan miał zanieść jego
krew za [drugą — przyp. tłum.] zasłonę i pokropić nią przed i nad ubłagalnią403. Kropił
krwią również na ołtarz kadzidlany, który stał przed zasłoną.
402
403

Ofiarę za grzech [przyp. tłum.].
Przed i nad pokrywą Arki Przymierza [przyp. tłum.].
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„I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie
przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie
na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej; a tamten wypuści
tego kozła na pustynię” (Kpł 16,21-22). Kozioł dla Azazela już nigdy nie wracał do obozu Izraela, a człowiek, który go wyprowadzał, zanim wrócił do obozu, musiał się umyć
i wyprać swoje ubranie.
Cała ceremonia miała za zadanie ukazać Izraelitom świętość Boga i Jego wstręt
do grzechu; ponadto ukazywała im, że nie mogą wejść w kontakt z grzechem i nie zanieczyścić się. W czasie gdy dokonywano tego obrzędu, wymagano od każdego człowieka, aby w swym sercu pojednał się z Bogiem. Należało odłożyć wszelkie codzienne zajęcia, a całe zgromadzenie Izraela miało spędzić ten dzień na uroczystym pojednaniu się
z Bogiem — z modlitwą, w poście, głęboko badając swoje serce.
W symbolicznej służbie świątynnej przedstawione zostały istotne prawdy dotyczące
pojednania. Zamiast grzesznika umierał ktoś, kto go zastępował; jednak krew symbolicznej ofiary nie usuwała grzechu. Używano jej wyłącznie jako środka, dzięki któremu
wnoszono grzech do świątyni. Ofiarując krew ofiary, grzesznik uznawał tym samym
ważność prawa, wyznawał swoją winę i przez wiarę
w Odkupiciela, który miał nadejść, wyrażał swoje
Po swym wniebowstąpieniu
pragnienie, aby mu przebaczono; nie był jednak
nasz Zbawiciel rozpoczął
do końca wolny od potępienia przez prawo. W Dniu
swoje dzieło jako nasz
Pojednania najwyższy kapłan, przyjąwszy zwierzę
najwyższy kapłan.
ofiarne od zgromadzenia, wchodził do miejsca najświętszego w świątyni z krwią tej ofiary i kropił
ponad ubłagalnią, to jest wprost nad prawem, aby uczynić zadość jego wymaganiom.
Potem, spełniając rolę pośrednika, brał wszystkie grzechy na siebie i wynosił je ze świątyni. Kładąc ręce na głowie kozła dla Azazela, wyznawał nad nim wszystkie te grzechy,
w ten sposób przenosząc je symbolicznie ze swojej osoby na kozła. Następnie kozioł niósł
je dalej i uważano, że zostały na zawsze oddzielone od ludzi.
W ten sposób służba świątynna służyła za „kształt i cień rzeczy niebieskich”. To, co
symbolicznie dokonywało się w postaci obrazów w ziemskiej świątyni, w służbie świątyni
niebiańskiej odbywało się w rzeczywistości. Po swym wniebowstąpieniu nasz Zbawiciel
rozpoczął swoje dzieło jako nasz najwyższy kapłan. Paweł pisze: „Albowiem Chrystus
nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,24).
Całoroczna służba kapłana w pierwszej części przybytku — „poza zasłoną”, która
stanowiła drzwi i oddzielała miejsce święte od zewnętrznego dziedzińca — symbolizuje dzieło służby, jaką Chrystus rozpoczął w chwili swego wniebowstąpienia. Codzienna służba kapłana obejmowała przynoszenie przed Boga krwi ofiar za grzech, a także
kadzidła, którego dyn unosił się wraz z modlitwami Izraela. W ten sposób Chrystus
przyniósł w imieniu grzeszników swoją krew przed Ojca i przynosi Mu również modlitwy pokutujących wraz z cudownym zapachem swojej własnej sprawiedliwości. Oto jest
dzieło, jakie odbywa się w pierwszej części niebiańskiej świątyni.
Do tego miejsca podążyła wiara uczniów Chrystusa, gdy zniknął im z oczu, wstępując do nieba. To jest nadzieja, na której się koncentrowali i której, według słów Pawła,
„trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie
jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem (…) na wieki”. „Wszedł
raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia” (Hbr 6,19-20; 9,12).
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Podobnie jak dawniej w ziemskiej świątyni grzechy ludzi były przez wiarę przenoszone symbolicznie na ofiarę za grzech, tak w nowym przymierzu grzechy pokutującego są przez wiarę przenoszone na Chrystusa i rzeczywiście wnoszone do niebiańskiej
świątyni. Podobnie jak symboliczne oczyszczenie ziemskiej świątyni odbywało się poprzez przeniesienie grzechów, którymi była zanieczyszczona, tak rzeczywiste oczyszczenie niebiańskiej świątyni odbywa się przez przeniesienie czy też wymazanie grzechów,
które zostały tam zapisane. Jednak zanim się to dokona, musi odbyć się przegląd zapisów, aby mogła zapaść decyzja o tym, kto przez pokutę i wiarę w Chrystusa, ma prawo
do dobrodziejstw płynących z dokonanego przez Niego pojednania. Oczyszczenie świątyni obejmuje zatem dzieło badania — dzieło sądu. To właśnie dzieło musi się dokonać,
zanim Chrystus powróci, aby odkupić swój lud; ponieważ kiedy przyjdzie, będzie miał
ze sobą zapłatę, aby oddać ją każdemu według jego czynów (Ap 22,12).
W ten sposób ci, którzy podążali w świetle proroczego słowa, dostrzegli, że zamiast
powrotu na ziemię przy zakończeniu 2300 dni w 1844 roku, Chrystus wszedł wówczas
do miejsca najświętszego w niebiańskiej świątyni, aby przed swoim przyjściem dokonać
końcowego dzieła pojednania.
Dostrzeżono również, że podczas gdy ofiara za grzech wskazywała na Chrystusa jako
[jedyną — przyp. tłum.] ofiarę, a najwyższy kapłan symbolizował Chrystusa, kozioł
dla Azazela był symbolem szatana, autora grzechu, na którego ostatecznie zostaną złożone wszystkie grzechy pokutujących. Kiedy najwyższy kapłan dzięki krwi ofiary za grzech
usuwał grzechy ze świątyni, składał je na żywego kozła. Gdy Chrystus dzięki swojej własnej krwi przy końcu swojej służby usunie grzechy swego ludu z niebiańskiej świątyni, złoży
je na szatana, który w efekcie sądu będzie musiał ponieść ostateczną karę. Żywego kozła
wyprowadzano na niezamieszkałe pustkowie, aby już nigdy nie powrócił do zgromadzenia Izraela. Podobnie szatan zostanie na zawsze usunięty sprzed oblicza Boga i Jego ludu
i przestanie istnieć, gdy nastąpi ostateczne unicestwienie grzechu i grzeszników.

WYKRES PROROCZY 2300 LAT

„Aż do wieczora i do poranku dni dwa tysiące trzysta, a będzie oczyszczona świątynia [wenicdaq qodesz]” (Księga Daniela 8,14 Biblia Wujka).
Dekrety królewskie (Ezd 6,14):
1. 536 p.n.e. — Cyrusa (Ezd 1,1-3)
2. 519 p.n.e. — Dariusza (Ezd 6,1-8)
3. 457 p.n.e. — Artakserksesa (Ezd 7,7-18)
(dekret został wydany na wiosnę 457 roku,
a wszedł w życie jesienią 457 roku; Ezd 7,8-9; 8,36).

Obliczenie:
jesień 457 — pełne lat 456 + 1/4
jesień 1843 — pełne lat 1843 + 3/4
		 pełne lat 2299 + 1 = 2300
jesień 457 p.n.e. + 2300 lat = jesień 1844 n.e.
jesień 1844 n.e.
Ap 10,6-7;
11,18-19; 14,6-12

jesień 457 p.n.e.

powtórne
przyjście
Jezusa

2300 wieczorów i poranków (dni-lat) — Dn 8,14

„dzień za rok” — Ez 4,5-6; Lb 14,33-34

408 p.n.e.

jesień 27 n.e.

jesień 34 n.e.

wiosna 31 n.e.
1810 lat

70 tygodni = 490 lat

Dn 9,24-27
62 tygodnie

1 tydzień

49 lat

+ 434 lata

+ 7 lat

CZAS ŁASKI DLA ŻYDÓW
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oczyszczenie
niebiańskiej

świątyni

3,5 r. 3,5 r.
7 tygodni

koniec
czasu
łaski

+ 1810 lat = 2300 lat

CZAS NARODÓW

CZAS SĄDU

Rozdział 24

W MIEJSCU
NAJŚWIĘTSZYM

T

emat świątyni odsłonił przyczynę rozczarowania w 1844 roku. Roztoczył panoramę na doskonały, zwięzły i harmonijny system prawdy, wykazując, że to ręka
Boga kierowała wielkim ruchem adwentowym, a także ukazując obecne zadania
oraz pozycję i dzieło Jego ludu. Podobnie jak uczniowie, którzy po strasznej nocy
udręki i rozczarowania „uradowali się, że ujrzeli Pana”, tak cieszyli się teraz ci, którzy
z wiarą oczekiwali Jego powtórnego przyjścia. Liczyli na to, że ukaże się On w chwale,
aby dać zapłatę swoim sługom. Gdy ich nadzieje runęły, stracili z oczu Jezusa i wołali jak
Maria Magdalena przy grobie: „Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli”. Teraz
zobaczyli Go znowu w miejscu najświętszym — pełnego współczucia Najwyższego Kapłana, który miał wkrótce ukazać się jako ich król i wyzwoliciel. Światło płynące ze świątyni rozświetlało przeszłość, przyszłość i chwilę obecną. Wiedzieli, że Bóg prowadził ich
w swej nieomylnej Opatrzności. Chociaż podobnie jak pierwsi uczniowie nie zrozumieli
poselstwa, jakie sami głosili, to mimo wszystko było ono dokładne pod każdym względem.
Głosząc je, wypełnili zamierzenie Boga, a ich praca w Panu nie poszła na marne. Przywróceni na nowo „do żywej nadziei”, cieszyli się „radością niewymowną i pełną chwały”.
Zarówno proroctwo z Księgi Daniela 8,14: „Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków. Wtedy świątynia zostanie oczyszczona” (UBG), jak i poselstwo pierwszego anioła: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego”
— wskazywały na służbę Chrystusa w miejscu najświętszym, na badawczą fazę sądu,
a nie na przyjście Chrystusa w celu wyzwolenia swojego ludu i zniszczenia bezbożnych.
Błąd nie wynikał z niewłaściwego obliczenia okresów proroczych, ale stąd, że po 2300
dniach miało miejsce inne wydarzenie. Z powodu tego błędu wierzący przeżyli rozczarowanie, ale przecież wszystko to zostało przepowiedziane w proroctwie i wszystko to, czego
mogli się spodziewać według zapewnień Pisma, dokonało się. W oznaczonym czasie, gdy
opłakiwali klęskę swych nadziei, miało miejsce wydarzenie, o którym mówiło poselstwo
i które musiało się wydarzyć, zanim Pan pojawi się, aby oddać zapłatę swoim sługom.
Chrystus nie przyszedł na ziemię, jak się tego spodziewali, ale — jak zapowiadał to
symbol — do miejsca najświętszego świątyni Boga w niebie. Prorok Daniel opisał Go,
jak w tym właśnie czasie podchodzi do Sędziwego: „I widziałem w widzeniach nocnych:
Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł
do Sędziwego i stawiono go przed nim” (Dn 7,13).
To przybycie zostało również opisane przez proroka Malachiasza: „Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza404, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie — mówi Pan Zastępów” (Ml 3,1). Przybycie Pana do świątyni było dla Jego ludu zdarzeniem nagłym i nieoczekiwanym. Nie spodziewali się Go
404

Zob. przypis nr 464, s. 372 [przyp. red.].
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tam. Oczekiwali, że przyjdzie na ziemię „w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym,
którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii” (2 Tes 1,8).
Jednak lud nie był jeszcze gotowy na spotkanie ze swoim Panem. Nadal mieli do wykonania dzieło przygotowania. Mieli otrzymać światło, które nakierowałoby ich umysły na kwestię świątyni Bożej w niebie; a idąc w wierze w ślady swojego Mistrza, który
tam usługiwał, poznaliby nowe zadania. Kościół miał poznać kolejne poselstwo zawierające ostrzeżenie i pouczenie.
Prorok mówi: „Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się
ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników. Usiądzie, aby wytapiać
i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości” (Ml 3,2-3). Ci, którzy będą żyli
na ziemi, kiedy wstawiennictwo Chrystusa w niebiańskiej świątyni się zakończy, będą
musieli stanąć przed świętym Bogiem bez pośrednika. Ich odzienie musi być bez skazy, a charaktery oczyszczone od grzechu przez pokropienie krwią. Dzięki łasce Bożej
i swojemu świadomemu wysiłkowi muszą stać się zwycięzcami w starciu ze złem. Podczas gdy w niebie odbywa się badawcza faza sądu, a grzechy pokutujących wierzących
usuwane są ze świątyni, musi się dokonać szczególne dzieło oczyszczenia, odrzucenia
grzechu wśród ludu Bożego na ziemi. Dzieło to zostało przedstawione wyraźniej w poselstwach z czternastego rozdziału Księgi Apokalipsy.
Kiedy dzieło to będzie dobiegało końca, naśladowcy Chrystusa będą gotowi na Jego
przyjście. „I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych” (Ml 3,4). Wówczas Kościół, który nasz Pan zabierze ze sobą, będzie
„Kościołem pełnym chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju” (Ef 5,27).
Ów Kościół [Jego oblubienica — przyp. tłum.] będzie „jaśnieć jak zorza poranna, piękna
jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak hufce waleczne” (PnP 6,10).
Oprócz przyjścia Pana do Jego świątyni Malachiasz przepowiada również Jego powtórne
przyjście w celu dokonania sądu, i czyni to w następujących słowach: „Wtedy przyjdę do was
na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie
się nie boją — mówi Pan Zastępów” (Ml 3,5). Juda odwołuje się do tej samej sceny, gdy
mówi: „Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi
i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki” (Jud 14,15). Opisane tu przyjście oraz przyjście Pana do Jego świątyni to dwa różne i oddzielne wydarzenia.
Wejście Chrystusa jako naszego najwyższego kapłana do miejsca najświętszego
w celu oczyszczenia świątyni przywodzi na pamięć scenę z Księgi Daniela 8,14; przyjście Syna Człowieczego do Sędziwego, jak przedstawiono to w Dn 7,13, oraz przyjście
Pana do Jego świątyni przepowiedziane przez Malachiasza to opisy tego samego wydarzenia; przedstawione ono zostało również jako przyjście pana młodego na wesele,
opisane przez Chrystusa w przypowieści o dziesięciu pannach w dwudziestym piątym
rozdziale Ewangelii Mateusza.
Latem i jesienią 1844 roku ogłoszono wieść: „Oto idzie Pan Młody”. Pojawiły się wówczas dwie grupy ludzi symbolizowane przez mądre i głupie panny — jedna, która z radością oczekiwała na pojawienie się Pana i pieczołowicie przygotowywała się na spotkanie
z Nim; druga zaś, którą kierował strach i która działała pod wpływem impulsu, zadowoliła się teorią prawdy, jednak brakowało jej łaski Bożej. W przypowieści, kiedy przyszedł
pan młody, „te, które były gotowe, weszły z nim na wesele”. Przedstawione tu przyjście
pana młodego ma miejsce przed zaślubinami. Zaślubiny symbolizują objęcie królestwa
przez Chrystusa. Święte Miasto, Nowa Jerozolima, które jest stolicą i obrazem królestwa, określane jest mianem „oblubienicy, małżonki Baranka”. Anioł powiedział do Jana:
260

„Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka”. „I zaniósł mnie w duchu na wielką
i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga” (Ap
21,9-10). Jasne jest więc, że panna młoda symbolizuje Święte Miasto, a panny, które
wychodzą na spotkanie pana młodego, są symbolem Kościoła. W Księdze Apokalipsy
lud Boży określony został również jako goście weselni (Ap 19,9). Skoro są gośćmi, nie
mogą być równocześnie panną młodą. Zgodnie ze słowami Daniela Chrystus otrzyma
w niebie od Sędziwego „władzę i chwałę, i królestwo”; otrzyma On Nową Jerozolimę,
stolicę swego królestwa; „przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego” (Dn 7,14; Ap 21,2). Otrzymawszy królestwo, przyjdzie On w swojej chwale jako Król
królów i Pan panów, aby wyzwolić
swój lud, który „zasiądzie do stołu
z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios” (Mt 8,11;
Łk 22,30), aby wziąć udział w weselnej uczcie Baranka.
Głoszenie latem 1844 roku wieści:
„Oto nadchodzi Pan Młody” sprawiło,
że tysiące ludzi oczekiwały bliskiego
powrotu Pana. W wyznaczonym czasie Pan Młody przyszedł, jednak nie
na ziemię, jak oczekiwano, ale do Sędziwego w niebie, aby dokonać zaślubin, przyjąć królestwo. „[T]e, które Krzyk: „Oblubieniec idzie!” obudził o północy dziesięć panien, o których Jezus mówił
były gotowe, weszły z nim na wese- w przypowieści. Podobnie rzesze wiernych zostały obudzone ze snu wiary przed role i zamknięto drzwi”. Nie mogli być kiem 1844 wieścią: Chrystus powraca! Ale gdy to się nie stało, wielu zwątpiło; tylko
obecni przy zaślubinach, ponieważ nieliczni, którzy byli gotowi, weszli „z nim na wesele i zamknięto drzwi” (Mt 25,10).
miały one miejsce w niebie, podczas
gdy oni znajdowali się na ziemi. Naśladowcy Chrystusa mają być „podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka” (Łk 12,36). Mają jednak rozumieć Jego dzieło i iść za Nim w wierze tam, dokąd
udaje się On — przed tron Boga. W takim znaczeniu mają udać się na zaślubiny.
W przypowieści przedstawieni zostali ci, którzy mając lampy wraz z olejem, weszli
na zaślubiny. Ci, którzy znając prawdę z Pisma Świętego, posiadali również Ducha i łaskę Bożą, a w ciemnościach swoich ciężkich doświadczeń czekali cierpliwie, przeszukując
Biblię, by odnaleźć jaśniejsze światło — ci dostrzegli prawdę dotyczącą świątyni w niebie, kolejny etap służby Chrystusa, i przez wiarę idą wraz z Nim w Jego dziele w niebiańskiej świątyni. Wszyscy zaś, którzy dzięki świadectwu Pisma Świętego przyjęli te
same prawdy, idąc w wierze za Chrystusem tam, gdzie przebywa On przed Bogiem, aby
dokonać ostatniego etapu dzieła pojednania i objąć królestwo, gdy już dokończy swoje
dzieło — wszyscy oni zostali przedstawieni jako wchodzący na zaślubiny.
W przypowieści z dwudziestego drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza przedstawione zostały również obraz zaślubin oraz badawcza faza sądu, która ma miejsce wcześniej.
Zanim rozpocznie się wesele, król przychodzi, aby obejrzeć gości i sprawdzić, czy mają
na sobie strój weselny, niesplamioną szatę charakteru upraną i wybieloną we krwi Baranka (Mt 22,11; Ap 7,16). Ten, który jej nie ma, zostaje wyrzucony na zewnątrz, ale
wszyscy, którzy w trakcie badania mają na sobie weselne szaty, zostają przyjęci przez
Boga i uznani za godnych, by mieć udział w Jego królestwie i zasiąść na Jego tronie.
Owo dzieło badania charakteru i decydowania, kto jest przygotowany do królestwa, to
właśnie badawcza faza sądu, końcowa część dzieła w niebiańskiej świątyni.
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Kiedy ta część sądu się zakończy, kiedy sprawy tych, którzy we wszystkich wiekach
wyznawali, że są naśladowcami Chrystusa, zostaną rozpatrzone i rozstrzygnięte, wówczas — i nie wcześniej — okres badania zakończy się i zamkną się drzwi miłosierdzia.
W ten sposób, dzięki jednemu krótkiemu zdaniu: „te, które były gotowe, weszły z nim
na wesele i zamknięto drzwi” zostajemy przeniesieni od końcowej części służby Chrystusa do czasu, kiedy wielkie dzieło dla zbawienia człowieka zostanie zakończone.
W służbie świątynnej w ziemskim przybytku, który — jak widzieliśmy — jest symbolem służby w niebiańskim, najwyższy kapłan w Dniu Pojednania wchodził do miejsca
najświętszego i kończyła się służba w pierwszym pomieszczeniu świątyni. Bóg rozkazał:
„Żaden człowiek nie będzie przebywał w Namiocie Zgromadzenia, gdy on tam będzie
wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za samego siebie i za swój dom, i za całe
zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie” (Kpł 16,17). Kiedy więc Chrystus wszedł
do miejsca najświętszego, aby dokonać ostatniej części dzieła pojednania, zakończył tym
samym swą służbę w miejscu świętym. Kiedy jednak służba w pierwszej części świątyni
zakończyła się, rozpoczęła się służba w drugiej jego części. Gdy w symbolicznej służbie
najwyższy kapłan w Dniu Pojednania wychodził z miejsca świętego, stawał przed Bogiem, aby ofiarować krew za grzechy całego Izraela, który rzeczywiście pokutował. Podobnie gdy tylko Chrystus zakończył jedną część dzieła jako nasz orędownik, rozpoczął
inną jego część i nadal przedstawia przed Ojcem swoją krew jako ofiarę za grzeszników.
W 1844 roku adwentyści nie rozumieli tej kwestii. Kiedy upłynął czas spodziewanego
powrotu Zbawiciela, nadal wierzyli, że Jego przyjście jest bliskie; utrzymywali, że nastąpił ważny punkt zwrotny i że dzieło Chrystusa jako orędującego w imieniu człowieka
zakończyło się. Wydawało im się, że Biblia uczy, iż okres łaski dla człowieka zakończy
się na krótko przed przyjściem Pana na obłokach nieba. Wydawało się im oczywiste to,
co wynikało z tekstów wskazujących, że ludzie będą prosić, pukać i wołać pod drzwiami miłosierdzia i nikt im nie otworzy. Nurtowała ich kwestia, czy data, która miała być
dniem przyjścia Chrystusa, nie oznaczała raczej początku okresu, który miał bezpośrednio poprzedzać to przyjście. Rozgłosiwszy ostrzeżenie o nadchodzącym sądzie, czuli, że
ich dzieło dla świata zostało zakończone i zdjęli z siebie brzemię [odpowiedzialności —
przyp. tłum.] za zbawienie grzeszników; wydawało im się, że harde i bluźniercze szyderstwa bezbożnych są dowodem na to, iż Duch Boży odsunął się od tych, którzy odrzucali
Bożą łaskę. Wszystko to utwierdzało ich w przekonaniu, że zakończył się czas próby —
czy też, jak to określali, „zamknęły się drzwi miłosierdzia”.
Jednak w miarę badań nad kwestią świątyni pojawiło się jaśniejsze światło. Widzieli teraz, że słusznie wierzyli, iż koniec 2300 dni w 1844 roku wyznaczał ważny punkt
zwrotny. Chociaż było prawdą, że zamknęły się drzwi nadziei i miłosierdzia, przez które w ciągu osiemnastu stuleci ludzie mieli dostęp do Boga, prawdą było również to, że
otworzyły się inne drzwi, a przebaczenie grzechów zostało zaoferowane ludziom dzięki
orędownictwu Chrystusa w miejscu najświętszym. Jedna część Jego służby zakończyła
się tylko dlatego, by ustąpić innej. Drzwi do niebiańskiej świątyni, gdzie Chrystus służył w imieniu grzesznika, nadal „były otwarte”.
Teraz zrozumiałe stały się słowa Chrystusa z Księgi Apokalipsy, które skierował
do istniejącego w tym czasie Kościoła: „To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma
klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie
otworzy. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt
nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie
zaparłeś się mojego imienia” (Ap 3,7-8).
Ci, którzy przez wiarę idą za Chrystusem w wielkim dziele pojednania, odbiorą błogosławieństwa płynące z Jego wstawiennictwa w ich imieniu, podczas gdy ci, którzy od262

rzucają światło dotyczące tego dzieła, nie otrzymają ich. Żydzi, którzy odrzucili światło,
jakie zostało im udzielone podczas pierwszego przyjścia Chrystusa i nie chcieli uwierzyć
w Niego jako Zbawiciela świata, nie mogli otrzymać przebaczenia, jakie było dzięki Niemu dostępne. Podczas gdy Jezus, wstąpiwszy do nieba, dzięki swej krwi wszedł do niebiańskiej świątyni, aby wylać na swoich uczniów błogosławieństwa płynące z Jego pośrednictwa, Żydzi pozostawali w zupełnej ciemności, wykonując swoje bezużyteczne obrzędy i składając bezużyteczne ofiary. Nastał koniec służby symboli. Drzwi, przez które
ludzie mieli wcześniej dostęp do Boga, zamknęły się. Żydzi nie chcieli szukać Go tam,
gdzie można było się z Nim teraz spotkać dzięki służbie w niebiańskiej świątyni. Dlatego nie doświadczali wspólnoty z Bogiem. Dla nich te drzwi pozostawały zamknięte.
Nie rozpoznawali w Chrystusie prawdziwej ofiary i jedynego pośrednika przed Bogiem;
dlatego nie mogli skorzystać z błogosławieństw Jego wstawiennictwa.
Sytuacja niewierzących Żydów ilustruje sytuację niedbałych i niewierzących wśród
tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, a dobrowolnie pozostają nieświadomi w kwestii dzieła naszego miłosiernego Najwyższego Kapłana. Kiedy w służbie symbolicznej
najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego, cały Izrael miał zgromadzić się
wokół świątyni i przyjść przed Pana w pokorze serc, aby wszyscy mogli otrzymać przebaczenie grzechów i nie zostali odłączeni od społeczności. O ileż bardziej istotne jest,
abyśmy rozumieli dzieło naszego Najwyższego Kapłana podczas rzeczywistego Dnia
Pojednania i wiedzieli, jaka jest w nim nasza rola.
Bezkarne odrzucanie ostrzeżenia, jakie Bóg przekazuje ludziom, nie może pozostać
bez konsekwencji. W czasach Noego mieszkańcom ziemi zostało przekazane poselstwo
z nieba, a ich ratunek zależał od tego, jak je potraktują. Ponieważ je odrzucili, Duch
Boży został odebrany grzesznikom i zginęli oni w wodach potopu. W czasach Abrahama
błagania miłosierdzia przestały docierać do grzesznych mieszkańców Sodomy i wszyscy
— oprócz Lota i jego żony, oraz dwóch córek — zostali pochłonięci przez ogień z nieba.
Podobnie było w dniach Chrystusa. Syn Boży oznajmił niewierzącym Żydom tamtego
pokolenia: „Oto wam dom wasz pusty zostanie” (Mt 23,38). Ta sama Nieskończona Moc
kieruje następujące słowa w odniesieniu do tych, którzy w dniach ostatecznych „nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić”: „I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd,
tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie,
lecz znaleźli upodobanie w nieprawości” (2 Tes 2,10-12). Kiedy odrzucają nauki Bożego
Słowa, On wycofuje Ducha Świętego i pozostawia ich zwiedzeniom, które tak kochają.
Jednak Chrystus nadal wstawia się w imieniu człowieka, a światło nadal będzie udzielane tym, którzy Go szukają. Choć adwentyści początkowo nie rozumieli tej kwestii, to
w miarę jak otwierało się przed nimi Pismo, które określało ich prawdziwe położenie,
stawała się ona dla nich coraz bardziej zrozumiała.
Gdy minął czas wyznaczony na rok 1844, przyszedł okres wielkiego doświadczenia
dla tych, którzy nadal wierzyli w powrót Chrystusa. Jedyną pociechą pomagającą im
zrozumieć ich sytuację było światło kierujące ich umysły w stronę niebiańskiej świątyni. Niektórzy wyrzekli się wiary w swoje wcześniejsze wyliczenia okresów proroczych,
a potężnemu wpływowi Ducha Świętego, który uczestniczył w ruchu adwentowym, przypisywali działanie czynników ludzkich lub demonicznych. Inna grupa stanowczo twierdziła, że to Pan prowadził ich w minionym doświadczeniu; czekając i czuwając, modlili
się o poznanie woli Bożej i dostrzegli, że Najwyższy Kapłan rozpoczął inną część służby;
a kiedy poszli za Nim w wierze, pokazano im, na czym polega ostatnie dzieło Kościoła.
Otrzymali jaśniejsze zrozumienie poselstwa pierwszego i drugiego anioła i zostali przygotowani do odebrania uroczystego ostrzeżenia trzeciego anioła z czternastego rozdziału Księgi Apokalipsy oraz przekazania go światu.
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Rozdział 25

NIEZMIENNE
PRAWO BOŻE

A

potem otwarła się w niebie Świątynia Boga i Arka Jego Przymierza ukazała
się w Jego Świątyni” (Ap 11,19 BWP). Arka Przymierza Bożego znajduje się
w miejscu najświętszym, w drugim pomieszczeniu świątyni. W symbolicznej
służbie świątyni ziemskiej, „która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej”,
ta część była otwierana jedynie w wielkim Dniu Pojednania w celu oczyszczenia świątyni. Dlatego też obwieszczenie, że świątynia Boża w niebie została otwarta i ukazała się
Arka Przymierza, wskazuje na fakt, że w roku 1844 otwarte zostało miejsce najświętsze w niebiańskiej świątyni, gdy Chrystus wszedł tam, aby rozpocząć ostatni etap dzieła
pojednania. Ci, którzy przez wiarę weszli ze swym Najwyższym Kapłanem tam, gdzie
pełni On swoją służbę w miejscu najświętszym, ujrzeli Arkę Jego Przymierza. Studiując
temat świątyni, pojęli, na czym polegała zmiana charakteru służby Zbawiciela, i zrozumieli, że teraz służy On przed Arką, przynosząc w imieniu grzeszników własną krew.
Arka w ziemskiej świątyni zawierała dwie kamienne tablice, na których zapisane
były Boże przykazania. Była ona po prostu miejscem, w którym przechowywano tablice z zapisem prawa — to obecność Bożych przykazań nadawała jej wartość i świętość.
Kiedy otworzyła się świątynia w niebie, ukazała się Arka Przymierza Bożego. W miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni trwa nienaruszalne prawo Boga — prawo, które zostało ogłoszone przez Niego osobiście wśród odgłosu gromów na Synaju i zapisane
Jego własnym palcem na kamiennych tablicach.
Prawo Boże w niebiańskiej świątyni to wspaniały oryginał, a przykazania zapisane
na kamiennych tablicach, a potem utrwalone przez Mojżesza w Pięcioksięgu były jego
bezbłędnym odpisem. Do tych, którzy pojęli znaczenie tej ważnej kwestii, dotarło, jak
święty i niezmienny charakter posiada Boże prawo. Jak nigdy dotąd czuli siłę słów Zbawiciela: „Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna
jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu [prawa — red.]” (Mt 5,18). Prawo Boże
ukazujące Jego wolę i odzwierciedlające Jego charakter musi trwać wiecznie jako „wierny świadek na niebie”405. Żadne z przykazań nie zostało anulowane; nie została zmieniona ani jedna kreska, ani jedna jota. Psalmista mówi: „Panie, słowo twoje trwa na wieki
na niebie”. „Dzieła rąk jego to prawda i sąd, niezmienne są wszystkie jego przykazania;
ustalone na wieki wieków” (Ps 119,89 DBG; 111,7-8 UBG).
W samym sercu Dekalogu znajduje się czwarte przykazanie w takim brzmieniu,
w jakim ogłoszono je po raz pierwszy: „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić406. Sześć
dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat
Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja
405
406

Ps 86,38 [przyp. tłum.].
BJW: „Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił” [przyp. tłum.].
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córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który
mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze
i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień
sabatu i poświęcił go” (Wj 20,8-11).
Duch Boży przemówił do serc tych, którzy badali Słowo Boże. Nie mogli oprzeć się przekonaniu, że w niewiedzy łamali to przykazanie, nie szanując dnia odpoczynku Stwórcy.
Zaczęli badać powody święcenia pierwszego dnia tygodnia zamiast dnia, który uświęcił
Bóg. Nie mogli znaleźć w Piśmie Świętym dowodu na to, że czwarte przykazanie zostało
obalone albo że szabat został zmieniony; błogosławieństwo, które od początku uświęcało siódmy dzień, nigdy nie zostało cofnięte. Szczerze pragnęli poznać wolę Boga i wypełniać ją; kiedy spostrzegli, że łamali prawo Boże, ich serca napełniły się smutkiem
i okazali swą lojalność wobec Boga, uznając Jego szabat za święty.
Podejmowano wiele poważnych prób obalenia ich wiary. Nikt nie był w stanie zaprzeczyć, że skoro ziemska świątynia była obrazem czy odwzorowaniem niebiańskiej,
to prawo zdeponowane w Arce Przymierza na ziemi stanowiło dokładny odpis prawa
z arki niebiańskiej oraz że akceptacja prawdy dotyczącej niebiańskiej świątyni pociąga
za sobą uznanie wymagań Bożego prawa, a zatem uznania szabatu z czwartego przykazania. W tym tkwiła tajemnica zajadłego i uporczywego sprzeciwu wobec spójnego
wykładu Pisma, który dowodził, że Chrystus wykonuje swoją służbę w niebiańskiej
świątyni. Ludzie usiłowali zamknąć drzwi, które Bóg otworzył, a otworzyć te, które On
zamknął. Jednak „Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt
nie otworzy”, oznajmił: „[O]to sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie
może zamknąć” (Ap 3,7-8). Chrystus otworzył drzwi do miejsca najświętszego, innymi
słowy — rozpoczął tam służbę. Spoza otwartych drzwi niebiańskiej świątyni popłynęło
światło, a czwarte przykazanie zostało ukazane jako integralna część przechowywanego tam prawa. Człowiek nie był w stanie obalić tego, co ustanowił Bóg.
Ci, którzy przyjęli światło dotyczące pośrednictwa Chrystusa i niezmienności prawa
Bożego, odkryli, że były to prawdy objawione w czternastym rozdziale Księgi Apokalipsy.
Poselstwa z tego rozdziału składały się na potrójne ostrzeżenie, które ma przygotować
mieszkańców ziemi na powtórne przyjście Pana. Zapowiedź: „Nadeszła godzina Jego
sądu” wskazuje na ostatnią fazę dzieła pośrednictwa Chrystusa dla zbawienia ludzi.
Niesie ona w sobie prawdę, która musi zostać ogłoszona, zanim zakończy się orędownictwo Zbawiciela i powróci On na ziemię, żeby zabrać do siebie swój lud. Dzieło sądu,
które rozpoczęło się w 1844 roku, musi trwać, dopóki nie zostaną rozpatrzone sprawy
wszystkich, zarówno żywych, jak i umarłych; będzie to trwało tak długo, dopóki nie zakończy się dla ludzi czas próby407. Aby ludzie mogli być gotowi na sąd, poselstwo wskazuje im: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie
pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód”. Rezultat przyjęcia
tego poselstwa opisują słowa: „Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa” (BT). Aby być gotowym na sąd, należy przestrzegać
Bożych przykazań. Prawo stanowi miarę charakteru. Apostoł Paweł oznajmia: „[C]i, co
w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni (…) w dniu, w którym Bóg przez Jezusa
Chrystusa sądzić będzie ukryte czyny ludzkie”. Mówi [również], że „ci, którzy Prawo
wypełniają, będą usprawiedliwieni” (Rz 2,12-16 BT). Podstawą do zachowywania prawa Bożego jest wiara; ponieważ „bez wiary (…) nie można podobać się Bogu”, a „każdy
czyn, który nie pochodzi z wiary, jest grzechem” (Hbr 11,6; Rz 14,23 BWP).
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Ang. probation; w poprzednich wydaniach książki użyto określenia „czas łaski” [przyp. red.].
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Pierwszy anioł wzywa ludzi: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę”; apeluje, aby
uczcili Go jako Stwórcę niebios i ziemi. Aby mogło się tak stać, muszą poddać się Jego
prawu. Mędrzec mówi: „Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek
każdego człowieka” (Koh 12,13). Żadne uwielbianie Boga bez równoczesnego posłuszeństwa Jego przykazaniom nie będzie dla Niego radością. „Na tym bowiem polega miłość
ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego”. „Kto ucho
odwraca, by Prawa nie słuchać, tego nawet modlitwa
Hołd, jaki należy się
jest wstrętna” (1 J 5,3; Prz 28,9 BT).
Bogu, ma swoje źródło
Hołd, jaki należy się Bogu, ma swoje źródło w fakcie,
w fakcie, że jest On
że jest On Stwórcą i że wszystkie istoty zawdzięczają
Stwórcą i że wszystkie
Mu swoje istnienie. Gdziekolwiek zaś w Biblii wyraistoty zawdzięczają Mu
żone zostało Jego oczekiwanie, że zostanie uczczony
i wywyższony ponad pogańskie bóstwa, przytoczone
swoje istnienie.
zostało świadectwo Jego stwórczej mocy. „Nicością są
bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa” (Ps 96,5). „Z kim więc mnie
porównacie, że mam mu być równy? — mówi Święty. Podnieście ku górze wasze oczy
i patrzcie: Kto to stworzył?”. „Zaprawdę, tak oto mówi Pan, Stwórca niebios i Bóg, który
uformował i uczynił ziemię; (…) Ja jestem Panem i nie mam sobie równego” (Iz 40,2526; 45,18 BWP). Psalmista mówi: „Wiedzcie, że Pan jest Bogiem; On nas uczynił, a nie
my sami siebie”. „Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem,
który nas uczynił!” (Ps 100,3 DBG; 95,6). Święte istoty, które w niebie składają Bogu
hołd, podają następujący powód oddawania Mu czci: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko” (Ap 4,11).
W czternastym rozdziale Księgi Apokalipsy ludzie zostali wezwani, aby oddać Bogu
chwałę; proroctwo zaś ukazuje grupę tych, którzy w wyniku przyjęcia potrójnego poselstwa zachowują Boże przykazania. Jedno z nich bezpośrednio wskazuje na Boga
jako Stwórcę. Czwarte przykazanie głosi: „Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga
twego (…) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co
w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go” (Wj 20,10-11). Pan mówi także, że szabat jest „znakiem między mną i między wami, abyście wiedzieli żem Ja Pan, Bóg wasz” (Ez 20,20). Został też podany
powód: „[B]o w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego przestał
i odpoczął” (Wj 31,17).
„Znaczenie szabatu jako pamiątki stworzenia polega na tym, że zawsze przedstawia
on prawdziwą przyczynę, dla której Bogu należy się uwielbienie” — ponieważ On jest
Stwórcą, a my Jego stworzeniem. „Szabat leży u podstaw oddawanej Bogu czci, ponieważ przekazuje wielką prawdę w sposób, który wywiera najgłębsze wrażenie, jakiego
nie jest w stanie wywrzeć nic innego. Prawdziwym źródłem oddawania Bogu czci —
nie jedynie siódmego dnia, ale w ogóle — jest różnica między Stwórcą a Jego stworzeniami. Ten fakt nigdy nie ulegnie przedawnieniu i nigdy też nie wolno o nim zapominać”408. Ludzie zawsze powinni być świadomi tego, że Bóg ustanowił szabat w Edenie,
i tak długo, jak fakt, że jest On naszym Stwórcą, pozostaje przyczyną, dla której powinniśmy oddawać Mu cześć, tak długo szabat będzie tego znakiem i pamiątką. Gdyby powszechnie zachowywano ten dzień, myśli i uczucia człowieka kierowałyby się ku Stwórcy
jako Temu, który godzien jest szacunku i czci; nie byłoby wtedy bałwochwalcy, ateisty
czy niewierzącego. Zachowywanie szabatu jest znakiem lojalności wobec prawdziwego
Boga, „który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód”. Poselstwo, które wskazuje
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ludziom, aby czcili Boga i zachowywali Jego przykazania, będzie w konsekwencji szczególnie wzywać ich do przestrzegania czwartego przykazania.
W kontraście wobec tych, którzy zachowują przykazania Boże i mają wiarę Jezusa,
trzeci anioł ukazuje inną grupę ludzi, przeciwko błędom których przedstawione zostaje uroczyste i poważne ostrzeżenie: „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, i on pić będzie samo czyste wino
gniewu Bożego” (Ap 14,9-10). Do zrozumienia tego poselstwa potrzebna jest właściwa
interpretacja użytych tu symboli. Co oznacza bestia, obraz i znak?409.
Wątek proroctwa, w którym znajdują się te symbole, rozpoczyna się w dwunastym
rozdziale Księgi Apokalipsy obrazem smoka, który chce zniszczyć Chrystusa przy Jego
narodzinach. Mianem smoka określony zostaje szatan (Ap 12,9); to on pobudził Heroda
do zabicia Chrystusa. Jednak głównym narzędziem szatana w walce przeciw Chrystusowi i Jego ludowi w pierwszych stuleciach ery chrześcijaństwa było Imperium Rzymskie, w którym dominowały religie pogańskie. W ten sposób smok, początkowo symbolizujący szatana, równocześnie symbolizuje pogański Rzym.
W trzynastym rozdziale opisana jest inna bestia, „podobna do pantery”, której smok
przekazał „swoją siłę, swój tron i wielką władzę” (Ap 13,1-10 BWP). Symbol ten, jak wierzy wielu protestantów, przedstawia papiestwo, które stało się spadkobiercą siły, tronu
i władzy, jakie kiedyś posiadało dawne Imperium Rzymskie. Na temat bestii podobnej
do pantery powiedziano: „I dano mu [zwierzęciu] paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze (…). I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko
imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono
mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami”. Proroctwo to, niemal identyczne z opisem
małego rogu z siódmego rozdziału Księgi Daniela, bezsprzecznie wskazuje na papiestwo.
„[D]ana mu też została moc, aby sprawowało władzę przez czterdzieści dwa miesiące” (DBG). Następnie prorok mówi: „A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona”
oraz: „Jeśli kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie; jeśli kto mieczem zabije, musi
i on być mieczem zabity”. Czterdzieści dwa miesiące oznaczają ten sam okres co „czas
i czasy, i pół czasu”, trzy i pół roku albo 1260 dni opisane w siódmym rozdziale Księgi
Daniela — okres, w którym władza papieska miała prześladować lud Boży. Ten okres,
jak już wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, rozpoczął się wraz z początkiem
papieskiej supremacji w roku 538, a zakończył się w roku 1798. W chwili gdy papież został pojmany przez francuską armię, władzy papiestwa zadano śmiertelną ranę i wypełniła się przepowiednia: „Jeśli ktoś do niewoli prowadzi, do niewoli pójdzie” (DBG).
W tym miejscu pojawia się kolejny symbol. Prorok mówi: „I widziałem inne zwierzę,
wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich” (Ap 13,11). Zarówno
wygląd tej bestii, jak i sposób jej pojawienia się wskazują, że naród, który symbolizuje,
nie przypomina w niczym tych, które przedstawione zostały we wcześniejszych symbolach. Wielkie królestwa, które rządziły światem, przedstawione zostały prorokowi Danielowi jako drapieżne bestie pojawiające się, gdy „cztery wiatry niebieskie wzburzyły
Wielkie Morze” (Dn 7,2). W siedemnastym rozdziale Księgi Apokalipsy anioł wyjaśnił,
że wody symbolizują „ludy i tłumy, i narody, i języki” (Ap 17,15). Wiatry są symbolem
konfliktu. Cztery wiatry niebieskie nad wielkim morzem przedstawiają straszliwe sceny podboju i rewolucji, przez które królestwa zdobywały władzę.
Jednak bestię z rogami podobnymi do baranich widziano „wychodzącą z ziemi”. Zamiast obalać inne królestwa, aby ustanowić własne rządy, naród przedstawiony w taki
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sposób musiał powstać na terenie wyjątkowo niezamieszkałym i rozwijać się stopniowo na drodze pokojowej. Nie mógł więc pojawić się wśród licznych i walczących między
sobą narodów Starego Świata — owego wzburzonego morza „ludów i tłumów, i narodów, i języków”. Należało go szukać na półkuli zachodniej.
Jaki naród Nowego Świata zaczął rosnąć w siłę w 1798 roku, zapowiadał się jako
wielki i potężny oraz przyciągał uwagę świata? Rozszyfrowanie symbolu nie nastręcza
większych trudności. Tylko jeden naród wypełnia to proroctwo — bezsprzecznie są to
Stany Zjednoczone Ameryki. Wielokrotnie myśl wyrażona niemal tymi samymi słowami, jakich użył natchniony pisarz biblijny, nieświadomie zostaje wykorzystana przez
mówcę i historyka opisującego powstanie i rozwój
tego narodu. Bestia „wychodziła z ziemi”, a zgodTylko jeden naród
wypełnia to proroctwo — nie z tłumaczeniami użyte tutaj słowo „wychodziła”,
oznacza dosłownie: wyrosła czy wykiełkowała jak robezsprzecznie są to Stany ślina. Jak widać, naród ten musiał pojawić się na teZjednoczone Ameryki.
renie wcześniej niezamieszkałym. Jeden z czołowych
pisarzy, opisujący powstanie Stanów Zjednoczonych,
mówi o „zagadce ich pojawienia się znikąd” i dodaje: „Jak ciche ziarno rozwinęliśmy
się do [rozmiarów] imperium”410. Pewien europejski tygodnik z 1850 roku opisuje Stany Zjednoczone jako cudowne imperium, które „wyłoniło się” i „wśród ciszy świata każdego dnia wzrasta w swej mocy i chwale”411. Edward Everett w przemówieniu o ojcach
pielgrzymach, założycielach tego narodu, powiedział: „Czyż nie szukali oni ustronnego
miejsca, spokojnego i zapomnianego, bezpiecznego dzięki swemu oddaleniu od zamieszkałych miejsc, gdzie mały zbór z Lejdy mógłby cieszyć się swobodą sumienia? Oto dzięki
bezkrwawemu podbojowi (…) zatknęli sztandary krzyża nad ogromnym terytorium!”412.
„Miała dwa rogi jak baranek” (BWP). Rogi przypominające rogi baranka symbolizują młodość, niewinność i łagodność, trafnie przedstawiając charakter Stanów Zjednoczonych, kiedy zostały pokazane prorokowi jako „wychodzące” w 1798 roku. Wśród
chrześcijańskich uchodźców, którzy pierwsi przybyli do Ameryki i szukali schronienia
przed prześladowaniem ze strony państwa i nietolerancją ze strony kleru, było wielu
takich, którzy zdecydowali się uformować rząd na fundamencie wolności obywatelskiej
i religijnej. Ich poglądy stały się podstawą Deklaracji Niepodległości, która głosi wielką prawdę o tym, że „wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi” i obdarzeni niezbywalnym prawem do „życia, wolności i dążenia do szczęścia”. Konstytucja ta gwarantuje
ludziom prawo do samostanowienia, postanawiając, że wybrani w powszechnym głosowaniu przedstawiciele będą wydawać prawa i nimi zarządzać. Gwarantuje również
wolność religijną — każdemu wolno czcić Boga zgodnie z nakazem własnego sumienia.
Podwalinami tego narodu stały się republikanizm i protestantyzm. Zasady te stanowią sekret jego siły i powodzenia. Kraj ten skupiał nadzieje i uwagę prześladowanych
i uciskanych całego chrześcijańskiego świata. Miliony kierowały się ku jego wybrzeżom
i Stany Zjednoczone stały się jednym z najpotężniejszych państw świata.
Jednak bestia z rogami podobnymi do rogów baranka „mówiła jak smok. Na oczach
pierwszej Bestii wykonuje całą jej władzę, sprawiając przez to, że ziemia i jej mieszkańcy
oddają pokłon pierwszej Bestii, tej, której śmiertelna rana została uleczona (…). W ten
sposób uwodzi mieszkańców ziemi (…), by zrobili sobie obraz Bestii, która choć otrzymała ranę mieczem, to jednak ożyła” (Ap 13,11-14 BWP).
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Rogi podobne do rogów baranka oraz głos smoka w tym symbolu wskazują na uderzający kontrast pomiędzy tym, co głosi ten naród, a jego praktyką. Jego „przemawianie”
to działania władz ustawodawczych i sądowniczych. Poprzez takie postępowanie państwo to zaprzeczy liberalnym i pokojowym zasadom, które uznało za podstawę swojej
polityki. Przepowiednia o tym, że przemówi ono „jak smok” i będzie wykonywać „całą
władzę pierwszej Bestii”, przedstawia jasno rozwój ducha nietolerancji i prześladowania,
jakiego przejawiały narody symbolizowane przez smoka i bestię podobną do pantery.
Zdanie mówiące o tym, że bestia z dwoma rogami sprawia, że „ziemia i jej mieszkańcy
oddają pokłon pierwszej Bestii” (BT), wskazuje, iż władze tego narodu będą narzucać
pewne praktyki stanowiące akt wierności wobec papiestwa.
Takie działania stałyby w zupełnej sprzeczności z zasadami tego państwa, ideą wolności jego instytucji, z jasnymi i uroczystymi postanowieniami Deklaracji Niepodległości
oraz konstytucji. Założyciele państwa roztropnie pragnęli ustrzec się wpływu świeckich
władz na Kościół, który to wpływ pociągnąłby za sobą nieuchronny skutek — nietolerancję i prześladowanie. Konstytucja przewiduje, że „Kongres nie uchwali żadnej ustawy dotyczącej ustanowienia religii lub zakazu jej swobodnego wyznawania”, a także że
„do żadnego urzędu zaufania publicznego w Stanach Zjednoczonych nie będzie się wymagało jako kwalifikacji żadnego testu religijnego”. Wprowadzenie siłą przez władze
cywilne jakichkolwiek praktyk religijnych musiałoby odbyć się poprzez skandaliczne
pogwałcenie tych gwarancji. Niekonsekwencja takiego działania byłaby równie wielka jak to, co przedstawia symbol. Oto bestia z rogami jak u baranka — w deklaracjach
czysta, łagodna i niewinna, ale przemawiająca jak smok.
„[U]wodzi mieszkańców ziemi (…) nakłania ich, by zrobili sobie obraz Bestii” (BWP).
Przedstawiona została tu forma rządów, w której władza ustawodawcza została oddana w ręce obywateli, co stanowi najbardziej uderzający dowód na to, że w proroctwie
przedstawiono Stany Zjednoczone.
Czym jednak jest „obraz bestii” i w jaki sposób powstanie? Tworzy go bestia dwuroga i jest on podobieństwem pierwszej bestii. Nazywany jest on również obrazem bestii.
Zatem aby dowiedzieć się, do czego jest on podobny i jak ma zostać wytworzony, musimy przeanalizować charakterystykę samej bestii, czyli papiestwa.
Kiedy pierwszy Kościół uległ zepsuciu, oddalając się od prostoty ewangelii i asymilując pogańskie rytuały i zwyczaje, utracił Ducha i moc Bożą; aby kontrolować sumienia
ludzi, szukał wsparcia władz cywilnych. W efekcie powstało papiestwo, Kościół, który
kontrolował władze państwowe i wykorzystywał je, aby osiągać własne cele, szczególnie zaś, by karać „herezję”. Aby Stany Zjednoczone stworzyły wizerunek bestii, władza
religijna musi kontrolować rząd cywilny w taki sposób, aby autorytet państwa był również wykorzystywany przez Kościół do realizacji własnych celów.
Wszędzie tam, gdzie Kościół otrzymywał moc sprawowania władzy państwowej, karał
tych, którzy nie wyznawali jego doktryn. Kościoły protestanckie, które poszły w ślady
Rzymu, nawiązując porozumienie z władzami świeckimi, przejawiały podobne dążenie
do ograniczania wolności sumienia. Przykład stanowią chociażby długotrwałe prześladowania dysydentów przez Kościół anglikański. W szesnastym i siedemnastym stuleciu
tysiące kaznodziejów nonkonformistów zmuszono do odejścia z macierzystych Kościołów, a wielu — zarówno duchownych, jak i szeregowych członków Kościoła — skazano
na więzienie, tortury i męczeńską śmierć.
Odstępstwo to doprowadziło pierwszy Kościół do poszukiwania wsparcia ze strony
władz cywilnych, a to z kolei spowodowało rozwój papiestwa — bestii. Paweł powiedział, że „nastanie”, gdy „przyjdzie odstępstwo i (…) objawi się człowiek niegodziwości”
(2 Tes 2,3). W taki sposób odstępstwo w Kościele przygotuje drogę dla obrazu bestii.
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Biblia oznajmia, że przed przyjściem Pana panować będzie stan takiego religijnego
upadku, jaki istniał w pierwszych stuleciach. „A to wiedz, że w dniach ostatecznych
nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, 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” (2 Tm 3,1-5). „A Duch wyraźnie mówi,
że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich” (1 Tm 4,1). Szatan będzie działał „z wszelką
mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw”. A ci,
którzy „nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić”, popadną w „ostry obłęd,
tak iż wierzą kłamstwu” (2 Tes 2,9-11). Kiedy
zostanie osiągnięty taki stan bezbożności, poBiblia oznajmia, że przed
jawią się takie same następstwa jak w pierwprzyjściem Pana panować
szych wiekach chrześcijaństwa.
będzie stan takiego religijnego
Daleko posunięta różnorodność wierzeń
upadku, jaki istniał
w Kościołach protestanckich uważana jest
w pierwszych stuleciach.
przez wielu za poważny dowód na to, że w żaden sposób nie da się wprowadzić jakiegokolwiek ujednolicenia siłą. Jednak w ciągu wielu lat istniała w Kościołach protestanckich
głęboka i narastająca tęsknota za jednością opierającą się na wspólnych punktach doktryny. Aby uzyskać taką jedność, należy jednak porzucić dyskusję na tematy, co do których nie wszyscy są zgodni — bez względu na to, jak ważne są one z biblijnego punktu
widzenia.
W kazaniu z roku 1846 roku Charles Beecher oznajmił, że duchowieństwo „ewangelicznych denominacji protestanckich nie tylko działa pod ogromną presją zwykłego
ludzkiego strachu, ale także żyje, działa i wręcz oddycha daleko posuniętą korupcją,
równocześnie w każdej chwili odwołując się do najniższych instynktów, aby uciszyć
prawdę i ugiąć kolano przed odstępczą mocą. Czy nie tak miały się sprawy w przypadku
Rzymu? Czy nie żyjemy jego życiem? A cóż jest przed nami? Kolejny sobór powszechny!
Światowa rada! Ewangeliczna koalicja i powszechne wyznanie wiary!”413. Gdy zostanie
to osiągnięte, wówczas w celu zapewnienia zupełnej jednolitości wystarczy wykonać
tylko jeden krok, aby zastosować przemoc.
Kiedy wiodące Kościoły Stanów Zjednoczonych, jednocząc się w zbieżnych kwestiach
doktrynalnych, będą miały wpływ na państwo, aby forsować swoje ustawy i utrzymać
swoje instytucje, wówczas protestancka Ameryka uformuje obraz rzymskiej hierarchii,
co nieuchronnie doprowadzi do nałożenia ze strony państwa kar na dysydentów.
Bestia z dwoma rogami „sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni
i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie
może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub
liczby jego imienia” (Ap 13,16-17). Ostrzeżenie trzeciego anioła brzmi: „Jeżeli ktoś odda
pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu”. Wymieniona w tym poselstwie bestia [zwierzę], której kult wspiera ta z dwoma rogami, to owa
pierwsza podobna do pantery bestia z trzynastego rozdziału Księgi Apokalipsy — papiestwo. „Obraz bestii” [posąg zwierzęcia] oznacza ową formę odstępczego protestantyzmu, która rozwinie się, gdy Kościoły protestanckie będą poszukiwać wsparcia władz
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cywilnych w celu poparcia swoich dogmatów. Wciąż jeszcze nie zostało jednak wyjaśnione określenie „znak bestii”.
Ostrzegając przed oddawaniem czci bestii i jej obrazowi, proroctwo oznajmia: „Tu
się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa”.
Ponieważ ci, którzy zachowują Boże przykazania, zostają przedstawieni w kontraście
wobec tych, którzy czczą bestię i przyjmują jej znak, oznacza to, że zachowywanie prawa Bożego z jednej strony i jego pogwałcenie z drugiej będą stanowić różnicę pomiędzy
czcicielami Boga i czcicielami bestii.
Szczególną cechę bestii, a co za tym idzie — jej obrazu, stanowi łamanie Bożych przykazań. Daniel mówi o małym rogu, czyli papiestwie, w następujący sposób: „[P]ostanowi
zmienić czasy i Prawo” (Dn 7,25 BT). Paweł zaś określa tę samą potęgę mianem „człowieka niegodziwości”414, który wywyższy się ponad Boga. Jedno proroctwo uzupełnia drugie. Papiestwo mogło wywyższyć się ponad
Boga jedynie poprzez zmianę Bożego prawa; ktokolwiek świadomie
zachowuje takie zmienione prawo,
oddaje najwyższą cześć potędze,
która dokonała zmiany. Taki akt
posłuszeństwa wobec praw ustanowionych przez papiestwo będzie
znakiem posłuszeństwa wobec papieża zamiast Boga.
Papiestwo pokusiło się o zmianę prawa Bożego. Drugie przykazanie, zakazujące kultu obrazów, zostało usunięte z Dekalogu,
a czwarte zostało zniekształcone tak, aby uprawomocnić święcenie pierwszego, a nie siódmego
dnia tygodnia jako szabatu. Jednak zwolennicy papiestwa przekonywali, uzasadniając pominięcie
drugiego przykazania, że jest ono
niepotrzebne, ponieważ zawiera
Mocą przedstawioną jako zwierzę z rogami podobnymi do baranich są USA. Proroctwo to
się w pierwszym, i że przedsta- (zob. Ap 13,11-16) wypełni się, gdy w tym kraju wyjdzie narodowe prawo niedzielne. Stawiają oni prawo dokładnie tak, jak ny Zjednoczone nie będą jedynym państwem, które w ten sposób odda cześć papiestwu.
zamierzał je przekazać Bóg. Nie
może to być zmiana, o jakiej mówi prorok. Przedstawia on celową, przemyślaną modyfikację: „[P]ostanowi zmienić czasy i Prawo”. Dokładnym wypełnieniem tego proroctwa jest zmiana czwartego przykazania. Porwała się na to tylko jedna moc — Kościół.
W tym właśnie miejscu papiestwo otwarcie wywyższa się ponad Boga.
Podczas gdy czciciele Boga będą odróżniać się w szczególny sposób, okazując szacunek czwartemu przykazaniu — ponieważ jest ono znakiem stwórczej mocy Boga i świadectwem Jego prawa do szacunku i czci ze strony człowieka — czcicieli bestii charakteryzować będą wysiłki podejmowane w celu zniszczenia pamiątki dzieła Stwórcy, aby
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24 lutego 1992 roku amerykański tygodnik „Time” zamieścił reportaż śledczy pt. Święte Przymierze. O konspiracji Reagana z papieżem, aby wspomóc polską
Solidarność i przyspieszyć zgon komunizmu. W opublikowanym materiale ujawniono fakty dotyczące religijno-politycznej współpracy pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Watykanem.

w jego miejsce wywyższyć postanowienie Rzymu. Swoje wyniosłe roszczenia papiestwo
przedstawiło po raz pierwszy w kwestii niedzieli; w tej samej sprawie odwołało się również po raz pierwszy do władzy świeckiej, aby wymuszać przestrzeganie niedzieli jako
„dnia Pańskiego”. Biblia wskazuje jednak, że dniem Pańskim jest siódmy, a nie pierwszy dzień tygodnia. Chrystus powiedział: „Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu”. Czwarte przykazanie głosi: „[S]iódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego”, a przez
proroka Izajasza Pan określił go mianem „mój święty dzień” (Mk 2,28; Iz 58,13).
Często przytaczane twierdzenie, jakoby Chrystus zmienił szabat, obalają Jego własne słowa. W swoim Kazaniu na Górze powiedział On: „Niech wam się nie wydaje, że
przyszedłem, aby znieść Prawo i Proroków. Przyszedłem nie po to, by je znosić, lecz aby
je wypełnić. Zaprawdę mówię wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie będzie też
opuszczone ani jedno «i», co więcej, nawet ani jedna kropka nad «i» nie zmieni się, dopóki nie zostanie wypełnione całe Prawo. Tak więc kto by sam złamał choćby jedno z najmniejszych przykazań i zachęcał innych, aby podobnie czynili, będzie uważany za najmniejszego w królestwie niebieskim. I przeciwnie, kto będzie sam wypełniał przykazania
i innym głosił, zostanie uznany za wielkiego w królestwie niebieskim” (Mt 5,17-19 BWP).
Protestanci powszechnie przyznają, że Pismo Święte nie udziela prawa do zmiany
szabatu. Przedstawiono to jasno w publikacjach wydanych przez Amerykańskie Towarzystwo Traktatowe oraz Amerykański Związek Szkół Niedzielnych. Jedna z tych publikacji przyznaje, że „Nowy Testament milczy w kwestii jakiegokolwiek wyraźnego
nakazu dotyczącego dnia odpoczynku [niedzieli, pierwszego dnia tygodnia], nie istnieją
też określone zasady jego zachowywania”415.
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© Fakty.tvn24.pl
W grudniu 2013 roku amerykański prezydent Barack Obama w wywiadzie dla telewizji CNBC określił papieża Franciszka jako kogoś, kto swoją osobą
„ucieleśnia nauczanie Chrystusa”.

W innej publikacji napisano: „Do czasu śmierci Chrystusa nie dokonano żadnej zmiany dnia odpoczynku”; „[Z]apisy dowodzą, że apostołowie nie (…) podali żadnej wyraźnej dyspozycji mówiącej o porzuceniu szabatu siódmego dnia i święceniu pierwszego
dnia tygodnia”416.
Katolicy uznają, że zmiany szabatu dokonał ich Kościół, i twierdzą, że przestrzegając niedzieli, protestanci uznają jego władzę. W katolickim Katechizmie Religii Chrześcijańskiej w odpowiedzi na pytanie, jaki dzień należy święcić, pozostając posłusznym
czwartemu przykazaniu, napisano: „Według starego prawa dniem świętym była sobota,
jednak Kościół pouczony przez Jezusa Chrystusa oraz kierowany przez Ducha Świętego
zastąpił sobotę niedzielą; zatem teraz święcimy pierwszy, a nie siódmy dzień tygodnia.
Teraz dniem Pańskim jest niedziela”.
Zdaniem pisarzy katolickich oznakę władzy Kościoła katolickiego stanowi „sam akt
zamiany soboty na niedzielę, na który zezwalają protestanci; (…) ponieważ święcąc niedzielę, uznają władzę Kościoła w kwestii ustanawiania świąt oraz traktowania ich nieprzestrzegania jako grzechu”417. Czymże więc jest zmiana szabatu, jeśli nie pieczęcią
czy znakiem władzy Kościoła rzymskiego — „piętnem bestii”?
Kościół katolicki nie zrezygnował ze swoich dążeń do supremacji; kiedy więc świat
i Kościoły protestanckie przyjmą ustanowiony przezeń dzień odpoczynku, gdy odrzucą szabat biblijny, tym samym uznają roszczenia Rzymu. Na poparcie zmiany mogą
przywoływać autorytet tradycji czy ojców Kościoła, jednak postępując w ten sposób,
pomijają najważniejszą zasadę, jaka odróżnia ich od Rzymu — tę która głosi, że „Biblia
i tylko Biblia jest religią protestantów”. Katolicy dostrzegają, że protestanci zwodzą
416
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samych siebie, świadomie zamykając oczy na fakty. W miarę jak ruch domagający się
narzucenia zachowywania niedzieli zyskuje poparcie, ci pierwsi ucieszą się, nabierając
coraz głębszego przekonania, że ostatecznie cały świat protestancki w końcu stanie
pod sztandarem Rzymu.
Katolicy twierdzą, że „przestrzeganie niedzieli przez protestantów jest hołdem, jaki
wbrew sobie składają Kościołowi katolickiemu”418. Narzucenie zachowywania niedzieli
w części Kościołów protestanckich jest narzuceniem oddawania czci papiestwu — bestii.
Ci, którzy rozumiejąc przesłanki przestrzegania czwartego przykazania, decydują się
święcić fałszywy szabat zamiast prawdziwego, oddają w ten sposób hołd władzy, która
go ustanowiła. Jednak poprzez sam akt narzucenia kultu religijnego przez władze cywilne Kościoły przekształcą się w obraz bestii; w tym momencie narzucenie zachowywania niedzieli w Stanach Zjednoczonych stanie się narzuceniem kultu bestii i jej obrazu.
Chrześcijanie minionych pokoleń święcili niedzielę, sądząc, że w ten sposób przestrzegają biblijnego szabatu; również teraz w każdym Kościele, nie wyłączając społeczności katolickiej, istnieją prawdziwi chrześcijanie, którzy szczerze wierzą, że niedziela
jest szabatem z Bożego rozporządzenia. Bóg akceptuje szczerość ich intencji oraz ich
uczciwość wobec Niego. Jednak kiedy zachowywanie niedzieli będzie wymuszane przez
prawo, a świat dowie się, czym jest zobowiązanie przestrzegania prawdziwego szabatu,
wówczas każdy, kto złamie przykazanie Boże, aby pozostać posłusznym wobec przepisu,
za którym nie stoi żaden wyższy autorytet niż władza Rzymu, będzie czcił papiestwo
bardziej niż Boga. Będzie oddawał hołd Rzymowi i władzy, która egzekwuje postanowienie nakazane przez Rzym. Będzie czcić bestię i jej obraz. Jeśli wtedy ludzie odrzucą dzień, który Bóg nazwał znakiem swojej władzy, a zamiast tego przyjmą ten, który
jako oznakę swojej władzy wybrał Rzym, przyjmą znak poddania Rzymowi — „piętno
bestii”. Kiedy kwestia ta zostanie dokładnie naświetlona i wszyscy staną wobec wyboru
pomiędzy przykazaniami Boga a przykazaniami ludzkimi, ci, którzy będą konsekwentnie trwać w grzechu, otrzymają „znak bestii”.
Poselstwo trzeciego anioła zawiera najbardziej wstrząsające ostrzeżenie, jakie kiedykolwiek skierowano do śmiertelników. Jakże straszny musi być grzech wywołujący Boży
gniew, któremu nie towarzyszy miłosierdzie. W tej kwestii ludzie nie zostali pozostawieni w nieświadomości; ostrzeżenie dotyczące tego grzechu ma zostać ogłoszone światu,
zanim dosięgną go wyroki Boże, aby wszyscy mogli dowiedzieć się, dlaczego mieliby ich
doświadczyć, i mieli możliwość ich uniknięcia. Proroctwo głosi, że pierwszy anioł zaniesie swoją wieść wszystkim „narodom, i plemionom, i językom, i ludom”. Ostrzeżenie
trzeciego anioła, które stanowi część tego samego potrójnego poselstwa, nie może mieć
mniejszego zasięgu. W proroctwie zostało przedstawione jako głoszone „wielkim głosem” przez anioła lecącego środkiem nieba; ma ono przyciągnąć uwagę całego świata.
W rezultacie tego konfliktu całe chrześcijaństwo podzieli się na dwie wielkie grupy —
tych, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa, oraz tych, którzy czczą bestię
i jej obraz i przyjęli jej znak. Chociaż Kościół i państwo połączą swe siły, aby „wszyscy,
mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy” (Ap 13,16) zostali zmuszeni do przyjęcia „znamienia bestii”, to jednak lud Boży tego nie zrobi. Prorok z Patmos widzi tych,
„którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego;
ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże” i śpiewali pieśń Mojżesza i Baranka (Ap 15,2-3).
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Rozdział 26

DZIEŁO REFORMY

Z

wiązane z szabatem dzieło reformy, jakie ma się dokonać w dniach ostatecznych,
zostało przepowiedziane w proroctwie Izajasza: „Tak mówi Pan: Przestrzegajcie
prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia
i objawienie się mojej sprawiedliwości. Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn
człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. (…) Cudzoziemców zaś, którzy przystali
do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy
przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy” (Iz 56,1-2.6-7).
Kontekst tego fragmentu sugeruje, że słowa te mają zastosowanie w dobie chrześcijaństwa: „Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni” (Iz 56,8). Zostało tu zapowiedziane zgromadzenie się pogan dzięki ewangelii. Nad tymi, którzy będą
zachowywać szabat, wygłoszone zostaje błogosławieństwo. W ten sposób zobowiązanie
przestrzegania czwartego przykazania sięga poza ukrzyżowanie, zmartwychwstanie
i wniebowstąpienie Chrystusa — do czasu, gdy Jego słudzy będą głosili wszystkim narodom poselstwo dobrej nowiny.
Przez tego samego proroka Pan rozkazał: „Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo
wśród moich uczniów” (Iz 8,16 UBG). W czwartym przykazaniu zawarta jest pieczęć
Boża. Ono jedno spośród wszystkich ukazuje zarówno imię, jak i tytuł Prawodawcy. Ono
głosi, że jest On Stwórcą niebios i ziemi i w ten sposób przedstawia Jego prawo do tego,
aby Go szanować i czcić ponad wszystko inne. Poza tym przykazaniem nigdzie indziej
w Dekalogu nie pojawia się nic, co mogłoby wykazać, jaka władza nadała to prawo. Kiedy papiestwo zmieniło szabat, prawo utraciło pieczęć. Uczniowie Jezusa zostali powołani do tego, aby poprzez wywyższenie szabatu z czwartego przykazania przywrócić ją
na właściwe miejsce jako pamiątkę dzieła Stwórcy i znak Jego władzy.
„Do prawa i do świadectwa!” (UBG). Gdy wokół panują ścierające się doktryny i teorie, prawo Boże stanowi jedyną nieomylną regułę, dzięki której mają być testowane
wszystkie opinie, doktryny i teorie. Prorok mówi: „[A] jeśli nie chcą, niech mówią według tego słowa, w którym nie ma żadnej zorzy” (Iz 8,20 DBG).
I znów słychać rozkaz: „Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba
swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy!”. To
nie grzeszny świat ma zostać napomniany z powodu swoich przestępstw, ale ci, których
Pan określa mianem „swojego ludu”. Dalej oznajmia: „Wprawdzie szukają mnie dzień
w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość
i nie zaniedbał prawa swojego Boga” (Iz 58,1-2). Przedstawiono tu tych, którzy uważają, że są sprawiedliwi i wydają się przejawiać wielkie zainteresowanie służbą dla Boga;
jednak surowe i uroczyste napomnienie Tego, który zagląda do serc, wskazuje na to,
że łamią Boże przepisy.
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Prorok przypomina w ten sposób porzucone zlecenie: „Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem
wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeżeli powstrzymasz swoją
nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie
odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem (Iz 58,12-14). Proroctwo to jest aktualne
również w naszych czasach. Kiedy papiestwo zmieniło szabat, w prawie Bożym pojawił
się wyłom. Nadszedł jednak czas, aby Boże zarządzenie zostało przywrócone. Wyłom
ma zostać naprawiony, a fundament wielu pokoleń odbudowany.
W świętym ogrodzie Eden Adam w swej niewinności zachowywał szabat uświęcony odpoczynkiem i błogosławieństwem Stwórcy; zachowywał go również, kiedy upadł
i pokutował pozbawiony swego szczęśliwego stanu. Zachowywali go wszyscy patriarchowie, od Abla, przez sprawiedliwego Noego, po Abrahama i Jakuba. Kiedy naród
wybrany przebywał w niewoli egipskiej, wielu wśród powszechnego bałwochwalstwa
zatraciło znajomość Bożego prawa; jednak kiedy Pan wyzwolił Izraela, w straszliwym
majestacie ogłosił swoje prawo zebranym tłumom, aby poznały Jego wolę i były Mu
zawsze posłuszne.
Od tego dnia do chwili obecnej na świecie przetrwała wiedza o prawie Bożym i zachowywany był szabat z czwartego przykazania. Chociaż „człowiekowi grzechu” udało
się podeptać święty Boży dzień, to jednak podczas jego supremacji istniały w ukrytych
miejscach wierne serca, które obdarzały szabat czcią. Od czasów reformacji w każdym
pokoleniu byli tacy, którzy święcili sobotę. Często wśród sprzeciwów i prześladowań stale składano świadectwo o niezmienności prawa Bożego i świętego zobowiązania wobec
szabatu — pamiątki stworzenia.
Prawdy te, przedstawione w czternastym rozdziale Księgi Apokalipsy, w połączeniu
z „wieczną ewangelią” będą wyróżniać Kościół Chrystusa w chwili Jego powrotu. W odpowiedzi na potrójne poselstwo pojawili się ci, o których powiedziano: „[T]u są ci, którzy
strzegą przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12 DBG). Jest to ostatnie poselstwo,
jakie będzie głoszone przed powrotem Pana. Natychmiast po nim prorok widział Syna
Człowieczego przychodzącego w chwale, aby zebrać żniwo ziemi.
Serca tych, którzy przyjęli światło dotyczące świątyni oraz uznali, że prawo Boże
jest niezmienne, napełniły się radością i zdumieniem, kiedy dostrzegli piękno i harmonię prawdy, jaka się przed nimi odsłoniła. Pragnęli, aby owo światło, które okazało się
dla nich tak cenne, mogło dotrzeć do wszystkich chrześcijan; i nie dopuszczali do siebie
myśli, że przyjęto by je inaczej niż z radością. Jednak prawdy, które stawiały ich w opozycji do świata, nie były mile widziane przez wielu, którzy twierdzili, że są naśladowcami Chrystusa. Posłuszeństwo wobec czwartego przykazania wymagało poświęcenia,
przed którym wielu się cofnęło.
Gdy przedstawione zostały wymagania dotyczące szabatu, wielu podchodziło do tej
kwestii z punktu widzenia świata. Powiedzieli: „Zawsze zachowywaliśmy niedzielę,
robili tak nasi ojcowie, a wielu bogobojnych ludzi było szczęśliwych, zachowując ją aż
do końca swych dni. Jeśli oni mieli rację, to my też. Zachowywanie tego nowego szabatu
pozbawi nas harmonii ze światem i nie będziemy mieć na niego wpływu. Na co może liczyć mała garstka święcąca siódmy dzień wobec całego świata, który święci niedzielę?”.
Podobne argumenty przytaczali Żydzi, zamierzając usprawiedliwić odrzucenie Chrystusa. Ich ojcowie przyjęli Boga, składając święte ofiary, dlaczego więc dzieci nie mogłyby dostąpić zbawienia, obierając ten sam kurs? Podobnie w czasach Lutra zwolennicy
papiestwa dowodzili, że prawdziwi chrześcijanie umierali w wierze katolickiej, dlatego
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Ustanowiony przez Boga na początku stworzenia dzień odpoczynku, szabat, nie jest święcony przez większość chrześcijan. Dzień odpoczynku jest oznaką Jego opieki nad ludźmi i znakiem ludzkiej lojalności wobec Stwórcy. Zatem Bożym planem jest przypomnienie wszystkim o tym dniu. Poselstwo to
powinno być przyjęte w czasach końca.

też taka religia wystarczy do zbawienia. Takie rozumowanie okazałoby się skuteczną
barierą dla wszelkich postępów w wierze lub praktyce religijnej.
Wielu dowodziło, że święcenie niedzieli od szeregu stuleci stanowi głęboko zakorzenioną doktrynę i powszechny zwyczaj w Kościele. Wobec takiego argumentu wykazano,
że szabat i jego zachowywanie są jeszcze starsze i bardziej rozpowszechnione, tak stare jak sam świat, a na dodatek zatwierdzone przez samego Boga i aniołów. Fundament
pod szabat został położony, kiedy zakładano podwaliny ziemi, kiedy razem śpiewały
gwiazdy zaranne, a wszyscy synowie Boży wykrzykiwali z radości (Hi 38,6-7; Rdz 2,13). Oto dlaczego szabatowi należy się nasz szacunek; nie ustanowił go żaden ludzki autorytet i nie jest on zależny od żadnych ludzkich tradycji; został ustanowiony przez Sędziwego, a zarządziło go Jego wieczne słowo.
Gdy kwestia reformy szabatu przyciągnęła uwagę ludzi, znani duchowni zniekształcili Słowo Boże, przedstawiając własne koncepcje jako wypowiedzi Pisma Świętego,
byle tylko uspokoić dociekliwych. Zatem ci, którzy nie studiowali Pisma samodzielnie,
zadowolili się przyjęciem wniosków, które pozostawały w zgodzie z ich oczekiwaniami.
Wielu zamierzało obalić prawdę poprzez spór, sofistykę, tradycję, nauki ojców Kościoła
i autorytet Kościoła. Jej obrońcy musieli odwołać się do swoich Biblii, aby obronić ważność czwartego przykazania. Skromni ludzie, uzbrojeni jedynie w słowo prawdy, przetrwali ataki uczonych, którzy ze zdumieniem i złością odkrywali, że ich sofistyka jest
bezsilna wobec prostego i przystępnego rozumowania tych, których atutem była raczej
biegłość w znajomości Pisma niż akademickie wyrafinowanie.
Nie posiadając biblijnych dowodów na swoją korzyść, wielu naciskało z niezmiennym
uporem, zapominając, że identycznych argumentów używano przeciw Chrystusowi i Jego
apostołom: „Dlaczego nasi wielcy nie rozumieją kwestii szabatu? Tak niewielu wierzy
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podobnie do was. Niemożliwe, abyście mieli rację, a wszyscy wykształceni ludzie świata byli w błędzie”.
Żeby obalić takie argumenty, wystarczyło jedynie zacytować nauki Pisma Świętego
oraz przykłady tego, jak Pan postępował wobec swego ludu we wszystkich stuleciach.
Bóg działa przez tych, którzy słuchają Jego głosu i są Mu posłuszni; tych, którzy będą,
jeśli zajdzie taka potrzeba, przedstawiać niepopularne prawdy, którzy nie obawiają się
ganić powszechnie panujących grzechów. Przyczyna, dla której nie wybiera częściej ludzi wykształconych i zajmujących wysoką pozycję, aby przewodzili ruchom reformatorskim, leży w tym, że ufają oni swoim poglądom, teoriom i systemom religijnym i nie widzą potrzeby, aby uczyć się od Boga. Ludzie, którzy nie posiadają wysokiego wykształcenia, zostają niekiedy powołani, aby głosić prawdę nie dlatego, że nie są wykształceni,
ale dlatego, że nie są zbyt samowystarczalni, by porzucić swoją zależność od Boga. Uczą
się w szkole Chrystusa, a ich pokora i posłuszeństwo składają się na ich wielkość. Powierzając im poznanie swojej prawdy, Bóg wyświadcza im honor, wobec którego nic nie
znaczą ziemskie przywileje i ludzka wielkość.
Większość adwentystów odrzuciła prawdy dotyczące świątyni i prawa Bożego, a wielu
z nich porzuciło również swoją wiarę w prawdziwość ruchu adwentowego i przyjęło kontrowersyjne, oparte na chwiejnych podstawach poglądy dotyczące proroctw odnoszących
się do tego dzieła. Niektórzy popełniali błąd polegający na kolejnych próbach ustalania
konkretnej daty powrotu Chrystusa. Światło, jakie teraz rozświetlało kwestię świątyni, powinno było pokazać im, że żaden proroczy okres nie wskazuje drugiego przyjścia
Chrystusa; że dokładny czas tego wydarzenia nie został przepowiedziany. Jednak odwracając się od światła, nadal wyznaczali kolejne daty powrotu Pana i za każdym razem doznawali rozczarowania.
Kiedy w zborze w Tesalonice pojawiły się błędne poglądy dotyczące powrotu Chrystusa, apostoł Paweł poradził wierzącym, żeby starannie zbadali swoje nadzieje i oczekiwania przy pomocy Słowa Bożego. Odesłał ich do proroctw odsłaniających wydarzenia, jakie miałyby nastąpić przed przyjściem Chrystusa, i wykazał, że nie mają podstaw
do tego, by oczekiwać Go w swoich czasach. Słowa jego ostrzeżenia brzmiały: „Niechaj
was nikt w żaden sposób nie zwodzi” (2 Tes 2,3). Gdyby żywili nadzieje, które nie miały
uzasadnienia w Piśmie Świętym, obraliby fałszywy kierunek działania; rozczarowanie
naraziłoby ich na drwiny niewierzących, a oni sami znaleźliby się w niebezpieczeństwie
poddania się mu i zostaliby wystawieni na pokusę, aby zwątpić w prawdy, które miały
istotne znaczenie dla ich zbawienia. Ostrzeżenie apostoła skierowane do Tesaloniczan
zawiera ważną lekcję dla tych, którzy żyją w dniach ostatecznych. Wielu adwentystów
sądzi, że dopóki nie oprą swej wiary na konkretnym czasie powrotu Pana, nie potraktują dzieła przygotowania z należytą pilnością i gorliwością. Jednak kiedy ich nadzieje
za każdym razem wzmagają się tylko po to, by za chwilę opaść, ich wiara doznaje takiego wstrząsu, że wielkie prorocze prawdy niemal nie są w stanie wywrzeć na nich jakiegokolwiek wrażenia.
Wyznaczenie czasu nadchodzącego sądu głoszone wraz z pierwszym poselstwem zostało zlecone przez Boga. Rachuba okresów proroczych, na których opierało się to poselstwo, wyznaczająca zakończenie 2300 dni na jesień 1844 roku, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Kolejne próby odnalezienia nowych dat dla początku i zakończenia
okresów proroczych oraz niepewna argumentacja potrzebna dla poparcia tego stanowiska nie tylko odwodzą umysły od prawdy dotyczącej naszych czasów, ale budzą pogardę
wobec wszelkich prób wyjaśniania proroctw. Im częściej wyznaczany jest czas powrotu
Chrystusa i im szerzej się to rozgłasza, tym bardziej odpowiada to zamiarom szatana.
Kiedy wyznaczony czas mija, pobudza on swoich stronników do drwin i pogardy i w ten
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sposób rzuca cień na wielki ruch adwentowy lat 1843 i 1844. Ci, którzy upierają się, by
trwać w podobnym błędzie, w końcu wyznaczą datę przyjścia Chrystusa umiejscowioną w zbyt odległej przyszłości. W ten sposób popadną w stan fałszywego poczucia bezpieczeństwa i wielu pozostanie w nim, aż będzie za późno.
Historia dawnego Izraela stanowi uderzającą ilustrację minionych doświadczeń społeczności adwentystów. Bóg prowadził swój lud w ruchu adwentowym, podobnie jak
prowadził dzieci Izraela z Egiptu. Podczas wielkiego rozczarowania ich wiara została
wypróbowana podobnie jak wiara Hebrajczyków nad Morzem Czerwonym. Gdyby bezustannie ufali ręce, która prowadziła ich w minionym doświadczeniu, ujrzeliby Boże
wybawienie. Gdyby wszyscy, którzy w jedności współpracowali w dziele 1844 roku,
przyjęli poselstwo trzeciego anioła i głosili je w mocy Ducha Świętego, Pan potężnie
wspierałby ich działania. Świat zalałyby potoki światła. Całe lata temu mieszkańcy
ziemi zostaliby ostrzeżeni, końcowy etap dzieła zostałby zakończony, a Chrystus przyszedłby, żeby uwolnić swój lud.
Czterdziestoletnia wędrówka Izraela po pustyni nie była wolą Boga; On pragnął poprowadzić ich wprost do Kanaanu i osiedlić ich tam jako święty i szczęśliwy naród. Oni
jednak „nie mogli wejść z powodu niewiary” (Hbr 3,19). Z powodu wycofywania się i odstępstwa poginęli na pustyni, a do Ziemi Obiecanej weszli ich potomkowie. Podobnie nie
było wolą Bożą, żeby powrót Chrystusa odwlekał się tak długo, a Jego lud pozostawał
przez tyle lat na tym pełnym grzechu i smutku świecie. Jednak niewiara oddzieliła ich
od Boga. Odmówili wykonania dzieła, jakie On im wyznaczył, więc pojawili się inni, aby
głosić poselstwo. Jezus opóźnia swój powrót, kierując się miłosierdziem wobec świata,
aby grzesznicy mieli okazję usłyszeć ostrzeżenie i znaleźć w Nim schronienie, zanim
gniew Boży wyleje się na świat.
Dziś, podobnie jak w minionych wiekach, przedstawianie prawdy, która stanowi naganę dla grzechów i błędów epoki, wywoła sprzeciw. „Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków” (J 3,20).
Gdy ludzie widzą, że nie są w stanie potwierdzić swojego stanowiska przy pomocy Pisma
Świętego, wielu decyduje się podtrzymać je za wszelką cenę i w złośliwym duchu atakują charakter i motywy tych, którzy stają w obronie niepopularnej prawdy. Tę samą politykę stosowano we wszystkich stuleciach. Eliasza okrzyknięto mianem wichrzyciela
w Izraelu, Jeremiasza obwołano zdrajcą, a Pawła oskarżono o bezczeszczenie świątyni.
Od tamtych czasów aż do dziś ci, którzy pragną pozostać wierni prawdzie, określani są
jako wywrotowcy, heretycy lub odszczepieńcy. Tłumy, których niewiara jest zbyt głęboka, aby przyjąć nieomylne słowo prorocze, ze ślepą łatwowiernością przyjmą oskarżenia
przeciw tym, którzy ośmielili się zganić popularne grzechy. Zjawisko to będzie narastać. Biblia natomiast jasno naucza, że zbliża się czas, gdy prawa państwowe znajdą się
w takiej opozycji wobec prawa Bożego, że każdy, kto okaże posłuszeństwo wszystkim
przykazaniom Bożym, zostanie osądzony i ukarany jako złoczyńca.
Jakie jest więc zadanie posłańca prawdy? Czy ma wyciągnąć wniosek, że nie powinno
się przedstawiać prawdy, skoro często powoduje to uchylanie się albo opieranie się temu,
czego wymaga? Nie; podobnie jak reformatorzy nie ma on żadnych przesłanek do tego,
aby zaprzestać głoszenia świadectwa Bożego tylko dlatego, że wywołuje ono sprzeciw.
Wyznanie wiary świętych i męczenników zostało zapisane dla dobra przyszłych pokoleń. Te żywe przykłady świętości i niezłomnej uczciwości zostały podane, aby natchnąć
odwagą tych, którzy teraz zostali powołani jako świadkowie Boga. Przyjmowali łaskę
i prawdę nie tylko dla siebie, ale za ich pośrednictwem poznanie Boga mogło rozświetlić
świat. Czy w obecnym pokoleniu Bóg udzielił światła swoim sługom? Zatem powinni oni
pozwolić, aby świeciło ono światu.
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Niegdyś Pan powiedział jednemu z tych, którzy przemawiali w Jego imieniu: „Lecz
dom izraelski nie będzie chciał cię usłuchać, bo oni nie chcą mnie słuchać, gdyż cały
dom izraelski ma czoło zuchwałe i serce nieczułe”. Mimo to dodał: „Lecz mów do nich
moje słowa — czy będą słuchać, czy nie” (Ez 3,7; 2,7). Do sługi Bożego w tamtym czasie skierowane zostało następujące zlecenie: „Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się,
podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy!” (Iz 58,1).
Na każdym, kto otrzymał światło prawdy, spoczywa ta sama uroczysta i potężna odpowiedzialność co na izraelskim proroku, do którego dotarły słowa Pana: „Ciebie więc,
synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego; gdy usłyszysz słowo z moich
ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz — a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz
gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją
duszę” (Ez 33,7-9).
Wielką przeszkodą zarówno w przyjmowaniu, jak i w propagowaniu prawdy jest to,
że pociąga ona za sobą niedogodności i zarzuty. Jest to jedyny argument przeciwko
niej, którego jej obrońcy nie są w stanie odeprzeć. Jednak to nie powstrzymuje prawdziwych naśladowców Chrystusa. Nie czekają oni, aby prawda stała się bardziej popularna. Przekonani o swym obowiązku, świadomie przyjmują krzyż i wraz z apostołem
Pawłem uważają, że „nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość
wiekuistej chwały”; a wraz z jednym z dawnych patriarchów uznają „hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu” (2 Kor 4,17; Hbr 11,26).
Ci, którzy w głębi serca służą światu, bez względu na to, co wyznają, postępują w sprawach religijnych w oparciu o politykę, a nie o zasadę. Powinniśmy wybierać to, co prawe,
ponieważ jest prawe, a konsekwencje pozostawić Bogu. Świat powinien być wdzięczny
za wielkie zmiany śmiałym, pełnym wiary ludziom z zasadami. Dzieło reformy naszych
czasów musi się rozwijać dzięki takim jak oni.
Tak mówi Pan: „Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo
jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak; lecz moja sprawiedliwość trwać
będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie” (Iz 51,7-8).
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Rozdział 27

ODRODZENIE DZIŚ

W

szędzie, gdzie rzetelnie głoszono Słowo Boże, pojawiały się rezultaty, które potwierdzały jego Boskie pochodzenie. Duch Boży towarzyszył poselstwu Bożych sług, a Słowu towarzyszyła moc. Grzesznicy czuli, jak ożywa
ich sumienie. „Światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego
na świat”, oświetlało zakamarki ich serc i objawiało sprawy skrywane w ciemnościach.
Głębokie przekonanie opanowywało ich umysły i serca. Przekonywali się o grzechu,
sprawiedliwości i nadchodzącym sądzie. Mieli poczucie sprawiedliwości Jahwe i czuli
lęk przed tym, że w swojej winie i nieczystości musieliby stanąć przed Tym, który bada
serca. W udręce wołali: „Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?”419. Gdy przedstawiano im krzyż Golgoty z jego niezrównaną ofiarą za grzechy człowieka, widzieli, że nic
innego prócz zasług Chrystusa nie jest w stanie zadośćuczynić za ich przestępstwa; jedynie to jest w stanie pojednać człowieka z Bogiem. Z wiarą i pokorą przyjmowali Baranka Bożego, który bierze na siebie grzech świata. Dzięki krwi Chrystusa uzyskiwali
„odpuszczenie dawnych grzechów”.
Serca te przynosiły owoce godne pokuty. Ludzie ci uwierzyli, zostali ochrzczeni i rozpoczęli nowe życie jako nowe stworzenia w Chrystusie Jezusie; nie po to, aby dać się
kształtować według dawnych pożądliwości, ale by w wierze iść w ślady Syna Bożego,
odzwierciedlać Jego charakter i oczyszczać się tak, jak On jest czysty. Pokochali to,
czego kiedyś nienawidzili. Dumni i zarozumiali stali się łagodni i pokorni. Próżni i wyniośli spoważnieli i przestali rzucać się w oczy. Nieprzyzwoici stali się rozważni, a pijani — trzeźwi. Odsunięto puste obyczaje świata. Chrześcijan nie interesowało „to, co
zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny
człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem” (1 P 3,3-4).
Ożywienie to przyniosło głębokie badanie serca i pokorę. Charakteryzowało się uroczystymi, żarliwymi apelami do grzesznika i głębokim współczuciem wobec tych, którzy zostali wykupieni krwią Chrystusa. Mężczyźni i kobiety modlili się i walczyli z Bogiem o zbawiennie innych. Owoce takiego ożywienia widoczne były w tych, którzy nie
cofali się przed wyrzeczeniem się siebie i poniesieniem ofiary, ale cieszyli się, że uznano
ich za godnych znosić zniewagi i doświadczenia dla sprawy Chrystusa. Ludzie widzieli
przemianę w życiu tych, którzy wyznawali imię Jezusa. Dzięki ich wpływowi zyskiwała społeczność. Gromadzili z Chrystusem i siali dla Ducha, aby zbierać życie wieczne.
Można o nich powiedzieć: „zasmuceni ku nawróceniu”. „[T]eraz jednak cieszę się,
nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale że zostaliście zasmuceni ku nawróceniu; zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, tak że w niczym nie doznaliście szkody z naszej strony. Bowiem smutek, który jest według Boga, sprawia nawrócenie ku zbawieniu
i nikt go nie żałuje, ale smutek według świata sprawia śmierć. Oto bowiem samo to, że
byliście zasmuceni według Boga, jak wielką sprawiło w was gorliwość, jaką obronę, jaką
419

Zob. Rz 7,24 [przyp. red.].
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zapalczywość, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką pomstę, tak że we wszystkim
okazaliście się być czystymi w tej sprawie” (2 Kor 7,9-11 DBG).
Oto rezultat działania Ducha Bożego. Nie ma dowodu na prawdziwe nawrócenie, dopóki nie pociągnie ono za sobą reformy. Jeśli grzesznik dotrzymuje złamanej obietnicy,
jeśli oddaje to, co ukradł, wyznaje swoje grzechy, a także miłuje Boga i bliźnich, może
być pewny, że odnalazł pokój z Bogiem. Takie były rezultaty przebudzenia religijnego
w minionych latach. Sądząc po owocach, stały się błogosławieństwem Bożym dla zbawienia ludzi i podźwignięcia ludzkości.
Jednak wiele współczesnych ruchów przebudzeniowych pozostaje w ostrym kontraście wobec tamtych przejawów Bożej łaski, które wcześniej towarzyszyły dziełu sług
Bożych. Rzeczywiście wywołują one szerokie zainteresowanie, wielu utrzymuje, że się
nawróciło i obserwować można ogromny napływ ludzi do Kościoła; mimo to rezultaty
te nie gwarantują, że towarzyszy im odpoPopularne ruchy przebudzeniowe
wiedni rozwój prawdziwego duchowego życia. Światło, które rozbłyska na jakiś czas,
zbyt często pojawiają się jako
wkrótce gaśnie, co sprawia, że ciemności
wynik apelowania do wyobraźni,
są większe niż wcześniej.
pobudzania emocji, zaspokajania
Popularne ruchy przebudzeniowe zbyt
potrzeby przeżywania czegoś
często pojawiają się jako wynik apelowania
nowego i zaskakującego.
do wyobraźni, pobudzania emocji, zaspokajania potrzeby przeżywania czegoś nowego
i zaskakującego. Ci, którzy nawracają się w taki sposób, nie mają większej ochoty na słuchanie prawd biblijnych, nie interesuje ich świadectwo proroków i apostołów. Jeśli nabożeństwo nie ma posmaku sensacji, nie jest dla nich pociągające. Poselstwo, które apeluje do chłodnego umysłu, nie wywołuje żadnego odzewu. Jasne ostrzeżenia Słowa Bożego odnoszące się bezpośrednio do kwestii ich wiecznego życia pozostają niezauważone.
Dla każdego naprawdę nawróconego serca relacja z Bogiem i sprawy wieczności będą
najważniejszą sprawą w życiu. Jednak gdzie we współczesnych Kościołach można odnaleźć ducha poświęcenia się Bogu? Nawróceni nie porzucają swej dumy ani miłości
do świata. Nie wyrażają większej chęci, aby zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż i iść
w ślady łagodnego i pokornego Jezusa, niż miało to miejsce przed ich nawróceniem.
Religia stała się przedmiotem drwin niewierzących i sceptyków, ponieważ ci, którzy
twierdzą, że ją wyznają, nie są świadomi jej zasad. W wielu Kościołach moc pobożności pozostaje zjawiskiem niemal zupełnie nieznanym. Pikniki, kościelne przedstawienia, kiermasze, piękne domy, wygląd osobisty wyparły myśli o Bogu. Umysł zajęty jest
sprawami doczesnych dóbr, posiadłości i świeckich interesów, a sprawy wieczności nie
mają prawie żadnego znaczenia.
Bez względu na powszechny upadek wiary i pobożności istnieją w tych Kościołach
prawdziwi naśladowcy Chrystusa. Zanim świat doświadczy ostatecznego rozwiązania
kwestii grzechu przez Boga, wśród ludu Pańskiego nastąpi takie ożywienie elementarnej pobożności, jakiego nie doświadczano od czasów apostołów. Na dzieci Boże zostanie
wylany Duch Boży i Jego moc. W tym czasie wielu oddzieli się od Kościołów, w których
umiłowanie tego świata wykorzeniło miłość do Boga i Jego Słowa. Liczni, zarówno duchowni, jak i zwykli wyznawcy, z radością przyjmą wielkie prawdy, które Bóg przykazał głosić w tym czasie, aby przygotować ludzi na powtórne przyjście Pana. Wróg duszy
pragnie przeszkodzić temu dziełu; zanim ten ruch się pojawi, będzie chciał mu zapobiec,
wprowadzając jego imitację. W Kościołach, które będzie mógł poddać swej zwodniczej
sile, sprawi wrażenie, że wylane zostało szczególne Boże błogosławieństwo; objawi się
coś, co będzie uważane za kwestię religijną o wielkim znaczeniu. Tłumy będą cieszyć
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Popularne ruchy ożywieniowe zbyt często odwołują się do pobudzonej wyobraźni i do ekscytacji emocjami, starając się zaspokoić potrzebę przeżycia czegoś nowego i szokującego. Pozyskani w ten sposób konwertyci mają niewielkie pragnienie słuchania biblijnej prawdy.

się, że Bóg działa dla nich w cudowny sposób, podczas gdy będzie to działanie innego
ducha. Pod płaszczykiem religii szatan będzie chciał rozszerzyć swój wpływ w chrześcijańskim świecie.
W wielu ruchach przebudzeniowych, jakie miały miejsce w ostatnich pięćdziesięciu
latach, w mniejszym lub większym stopniu działały te same wpływy, które zamanifestują się w przyszłości w ruchach o jeszcze większym zasięgu. Jest to emocjonalne podekscytowanie, mieszanie prawdy z fałszem, dobrze przygotowane po to, aby wprowadzać
w błąd. Nikt jednak nie musi zostać zwiedziony. W świetle Słowa Bożego nietrudno jest
rozpoznać naturę tych ruchów. Wszędzie tam, gdzie ludzie pomijają świadectwo Biblii,
odwracając się od jasnych, testujących serce prawd, które wymagają wyrzeczenia się
siebie i rezygnacji ze świata, można być pewnym, że nie towarzyszy temu Boże błogosławieństwo. Natomiast według zasady podanej przez samego Chrystusa: „Po ich owocach
poznacie ich” (Mt 7,16) — wiadomo, że ruchy te nie są prowadzone przez Ducha Bożego.
Bóg objawił ludziom samego siebie w prawdach swojego Słowa; dla wszystkich, którzy
je akceptują, są one tarczą przeciwko zwiedzeniom szatana. Ich zlekceważenie otworzyło drzwi złu, które dziś staje się tak powszechne w świecie religii. W ogromnym stopniu
stracono z oczu naturę i znaczenie prawa Bożego. Mylna koncepcja Jego charakteru, niezmienności i wymagań doprowadziła do błędów w kwestii nawrócenia i uświęcenia, co
w rezultacie przyczyniło się do obniżenia standardu pobożności w Kościele. To tutaj musi
kryć się tajemnica braku Ducha i mocy Bożej w ruchach przebudzeniowych naszych czasów.
W różnych denominacjach istnieją znani ze swej pobożności ludzie, którzy mają świadomość takiego stanu rzeczy i ubolewają nad tym faktem. Profesor Edwards A. Park,
odnosząc się do współczesnych zagrożeń religijnych, trafnie zauważa: „Jednym ze źródeł niebezpieczeństwa jest niechęć duchownych do wprowadzania w życie Bożego prawa. W przeszłości kazalnica była echem głosu sumienia. (…) Nasi najznamienitsi kazno283

dzieje prezentowali w swych dysputach najwyższą klasę; idąc za przykładem Mistrza,
wynosili na piedestał prawo, jego przykazania i ostrzeżenia. Powtarzali dwie wielkie
maksymy — o tym, że prawo stanowi zapis Bożej doskonałości oraz że człowiek, który nie kocha prawa, nie kocha też ewangelii; ponieważ prawo, tak jak ewangelia, jest
zwierciadłem, w którym odbija się prawdziwy charakter Boży. Zagrożenie to prowadzi
do kolejnego, które polega na tym, że nie docenia się niebezpieczeństwa grzechu, jego
zasięgu i ciemnej strony. Tak jak sprawiedliwe jest przykazanie, tak złe jest nieposłuszeństwo wobec niego”.
Wielu przywódców religijnych zapewnia, że Chrystus przez swą śmierć unieważnił
prawo i od tej pory ludzie są wolni od jego wymagań. Są tacy, którzy przedstawiają je
jako nieznośne brzemię i twierdzą, że w przeciwieństwie do niewoli prawa można cieszyć się wolnością pod panowaniem ewangelii.
Jednak prorocy i apostołowie mieli zupełnie inny stosunek do prawa Bożego. Dawid
powiedział: „I chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich” (Ps 119,45). Apostoł Jakub, który pisał po śmierci Chrystusa, określa Dekalog jako „królewskie Prawo”
i „doskonałe Prawo, Prawo wolności” (Jk 2,8 BT; 1,25 BT). Pół wieku po ukrzyżowaniu
apostoł Jan wygłasza błogosławieńTwierdzenie, jakoby Chrystus poprzez
stwo nad tymi, „którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa
swoją śmierć obalił prawo Ojca, nie
życia, i aby weszli bramami do miama żadnych podstaw. Gdyby możliwa
sta” (Ap 22,14 DBG).
była zmiana prawa lub dałoby
Twierdzenie, jakoby Chrystus posię je usunąć, wówczas Chrystus
przez swoją śmierć obalił prawo Ojca,
nie musiałby umierać, aby ocalić
nie ma żadnych podstaw. Gdyby możliwa była zmiana prawa lub dałoby
człowieka od konsekwencji grzechu.
się je usunąć, wówczas Chrystus nie
musiałby umierać, aby ocalić człowieka od konsekwencji grzechu. Śmierć Chrystusa,
tak daleka od obalania prawa, stanowi dowód na jego niezmienność. Syn Boży przyszedł, aby „uczynić prawo wielkim i wspaniałym” (Iz 42,21 BWP). Sam powiedział: „Nie
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo (…) dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie” (Mt 5,17-18 BT). Natomiast o sobie samym mówi: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka
w moim wnętrzu” (Ps 40,8 BT).
Prawo Boże jest w swej naturze niezmienne. Stanowi objawienie woli i charakteru
jego Autora. Bóg jest miłością i tak samo miłością jest Jego prawo . Zawarte w nim dwie
wielkie zasady to miłość wobec Boga i miłość wobec człowieka. „[M]iłość jest doskonałym
wypełnieniem Prawa” (Rz 13,10 BT). Charakter Boga to sprawiedliwość i prawda; taka
jest również natura Jego prawa. Psalmista mówi: „Prawo Twoje jest prawdą”; „wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe” (Ps 119,142.172 BT). Apostoł Paweł natomiast
oznajmia: „Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też
przykazanie” (Rz 7,12 BT). Takie prawo, będące wyrazem myśli i woli Boga, musi być
wieczne jak sam jego Autor.
Zadaniem nawrócenia i uświęcenia jest połączenie na nowo ludzi z Bogiem poprzez
doprowadzenie ich do zgody z zasadami Jego prawa. Na początku człowiek został stworzony na obraz Boga. Pozostawał w doskonałej harmonii z charakterem Boga i Jego prawa; zasady sprawiedliwości miał wypisane w sercu. Jednak grzech oddzielił go od jego
Twórcy. Nie odzwierciedlał już dłużej Jego obrazu. Jego serce pozostawało w stanie wojny
wobec zasad Bożego prawa. „Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna” (Rz 8,7 BT). Jednak
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„Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna”420, aby człowiek mógł
na nowo pojednać się z Bogiem. Dzięki zasługom Chrystusa może on powrócić do harmonii ze swoim Twórcą. Jego serce musi zostać odnowione Bożą łaską; musi otrzymać
nowe życie z wysokości. Ta zmiana to nowe narodziny, bez których — jak mówi Jezus
— nikt „nie może zobaczyć królestwa Bożego” (DBG).
Pierwszym krokiem w pojednaniu z Bogiem jest przekonanie o grzechu. „[G]rzech jest
przestępstwem prawa”. „[P]rzez prawo jest poznanie grzechu” (1 J 3,4 DBG; Rz 3,20 DBG).
Aby grzesznik zobaczył, że jest winny, musi przetestować swój charakter za pomocą
wielkiej Bożej miary sprawiedliwości. Jest ona lustrem, które pokazuje doskonałość
sprawiedliwego charakteru i pozwala mu dostrzec defekty jego własnego.
Prawo ukazuje człowiekowi jego grzechy, ale nie dostarcza lekarstwa. Choć posłusznemu obiecuje życie, oznajmia, że udziałem przestępcy będzie śmierć. Jedynie ewangelia
Chrystusa jest w stanie uwolnić człowieka od potępienia lub skalania grzechem. Musi
on doświadczyć skruchy przed Bogiem, którego prawo zostało złamane, oraz uwierzyć
w Chrystusa i złożoną za niego odkupieńczą ofiarę. W ten sposób uzyskuje on „odpuszczenie przeszłych grzechów” i staje się uczestnikiem boskiej natury. Adoptowany staje
się dzieckiem Bożym, dlatego woła: „Abba, Ojcze!”.
Czy może teraz swobodnie łamać Boże prawo? Paweł mówi: „Czy więc przez wiarę unieważniamy Prawo? W żadnym razie — lecz Prawo utwierdzamy”. „Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?” (Rz 3,31 EIB; Rz 6,2). Jan natomiast oznajmia: „Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe” (1 J 5,3). Przy nowonarodzeniu serce jedna się z Bogiem
i współbrzmi z Jego prawem. Kiedy w grzeszniku dokonuje się potężna zmiana, przechodzi on ze śmierci do życia, z grzechu do świętości, od buntu i przestępstwa do posłuszeństwa i wierności. Stare życie w oddaleniu od Boga skończyło się; rozpoczęło się nowe życie w zgodzie, wierze i miłości. Wówczas „słuszne żądania zakonu” wykonają się „na nas,
którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha” (Rz 8,4). A serce będzie mówiło
tak: „Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam” (Ps 119,97 BT).
„Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę” (Ps 19,8 DBG). Bez prawa ludzie nie
posiadają żadnego pojęcia o czystości i świętości Boga ani o własnej winie i nieczystości.
Nie mają prawdziwego przekonania o grzechu i nie czują potrzeby skruchy. Nie postrzegając siebie na straconej pozycji przestępców prawa Bożego, nie zdają sobie sprawy z tego,
że potrzebują pojednawczej krwi Chrystusa. Nadzieja zbawienia przyjmowana jest bez
radykalnej zmiany serca i bez reformy życia. W ten sposób mnożą się powierzchowne nawrócenia, a do Kościoła przyłączają się tłumy, które nigdy nie połączyły się z Chrystusem.
Z lekceważenia lub odrzucenia Bożego prawa rodzą się również fałszywe teorie dotyczące uświęcenia, które zajmują poczesne miejsce we współczesnych ruchach religijnych. Są one błędne w teorii i zarazem pociągają za sobą niebezpieczne konsekwencje
w praktyce; fakt, że zyskują powszechne uznanie, sprawia, iż podwójnie ważne staje się,
aby wszyscy zyskali jasne zrozumienie, czego w tej kwestii naucza Pismo.
Prawdziwe uświęcenie jest nauką biblijną. Apostoł Paweł w swoim Liście do zboru
w Tesalonice stwierdza: „Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze”. I modli się:
„A sam Bóg pokoju niech was zupełnie uświęci” (1 Tes 4,3; 5,23 DBG). Biblia uczy jasno,
czym jest uświęcenie i jak je osiągnąć. Zbawiciel modlił się o swoich uczniów: „Poświęć
ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (J 17,17). Paweł zaś uczy, że wierzący
mają być „poświęceni przez Ducha Świętego” (Rz 15,16). Na czym polega dzieło Ducha
Świętego? Jezus nauczał swoich uczniów: „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wpro420

J 3,16 [przyp. red.].
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wadzi was we wszelką prawdę” (J 16,13). Psalmista natomiast mówi: „Prawo Twoje jest
prawdą”421. Dzięki Słowu i Duchowi Bożemu otwierają się przed ludźmi wielkie zasady
sprawiedliwości zawarte w Jego prawie. A ponieważ prawo Boże jest „świętym i sprawiedliwym, i dobrym” zapisem Bożej doskonałości, zatem charakter ukształtowany
przez posłuszeństwo wobec niego będzie święty. Charakter Chrystusa stanowi doskonały przykład. On sam mówi: „Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego”; „Ja zawsze
czynię to, co się Jemu podoba” (J 15,10; 8,29). Naśladowcy Chrystusa mają stać się podobni do Niego — dzięki łasce Boga mają formować charaktery w harmonii z zasadami
Jego świętego prawa. Na tym polega biblijne uświęcenie.
Dzieło to może się dokonać jedynie dzięki wierze w Chrystusa przez moc Ducha Bożego mieszkającego w sercu. Paweł przestrzega wierzących: „[Z] bojaźnią i ze drżeniem
zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Flp 2,12-13). Chrześcijanin będzie czuł podszepty grzechu, ale będzie
pozostawał w stanie bezustannej wojny z nim. Oto, gdzie potrzebna jest pomoc Chrystusa. Ludzka słabość jednoczy się z Bożą siłą, a wiara woła: „Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,57).
Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że dzieło uświęcenia to proces ciągłego doskonalenia. Gdy podczas nawrócenia grzesznik odnajduje pokój z Bogiem przez krew pojednania, życie chrześcijanina dopiero się rozpoczyna. Teraz ma on „przechodzić do tego, co
bardziej doskonałe”422; wzrastać „do miary dorosłości pełni Chrystusowej”423. Apostoł
Paweł mówi: „Bracia, ja siebie nie uważam za kogoś, kto pochwycił, lecz jedno [czynię]:
zapominając o tym, co za mną, z uporem zaś sięgając po to, co przede mną, prę do celu,
do nagrody pochodzącego z góry powołania Bożego w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,13 EIB).
Piotr natomiast przedstawia nam stopnie, dzięki którym osiągane jest biblijne uświęcenie: „I właśnie dlatego, przykładając wszelkie staranie, dostarczcie waszej wierze cnoty, cnocie zaś poznania, poznaniu zaś opanowania,
Ci, którzy doświadczają
opanowaniu zaś wytrwałości, wytrwałości zaś pobiblijnego uświęcenia, będą bożności, pobożności zaś braterstwa, braterstwu
zaś miłości. (…) te bowiem czyniąc, nigdy się nie
przejawiali ducha pokory.
potkniecie” (2 P 1,5-10).
Ci, którzy doświadczają biblijnego uświęcenia, będą przejawiali ducha pokory. Podobnie jak Mojżesz ujrzeli straszliwy majestat świętości i widzą swoją własną niegodność
w porównaniu z czystością i wzniosłą doskonałością Nieskończonego.
Przykładem prawdziwego uświęcenia był prorok Daniel. Jego długie życie wypełniała
szlachetna służba dla jego Mistrza. Był on mężem „umiłowanym” przez niebo (Dn 10,11
BT). Jednak zamiast głosić, że jest czysty i święty, ten szanowany prorok utożsamiał
się z grzesznym Izraelem, kiedy wstawiał się przed Bogiem w imieniu swojego ludu:
„[N]ie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz
dla obfitego twojego miłosierdzia”. „Zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy”. Oznajmił: „[M]ówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu”. A kiedy później ukazał się Syn Człowieczy, aby udzielić mu wskazówek, Daniel powiedział:
„[T]warz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły” (Dn 9,18.15.20; 10,8).
Kiedy Hiob usłyszał głos Pana w potężnym wietrze, wykrzyknął: „Przeto odwołuję moje
słowa i kajam się w prochu i popiele” (Hi 42,6). Podobnie było, kiedy Izajasz ujrzał chwałę
Bożą i usłyszał, jak cherubini wołają: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest
wszystka ziemia chwały jego” — prorok wykrzyknął: „Biada mi! Zginąłem” (Iz 6,3.5). Gdy
421
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Ps 119,142 BT [przyp. red.].
Hbr 6,1 BWP [przyp. tłum.].
Ef 4,13 EIB [przyp. tłum.].
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Paweł został uniesiony do trzeciego nieba i usłyszał rzeczy, których człowiek nie jest w stanie
wypowiedzieć, mówił o sobie jako o „najmniejszym ze wszystkich świętych” (2 Kor 12,2-4;
Ef 3,8). Tak było również, kiedy ukochany Jan, ten sam który wsparł się na piersi Jezusa,
a wcześniej oglądał Jego chwałę, upadł jak nieżywy u stóp anioła (Ap 1,17).
Ze strony tych, którzy chodzą w cieniu krzyża Golgoty, nie będzie żadnego wywyższania
własnej osoby; nie będą oni twierdzić, że są bezgrzeszni. Czują, że to ich grzech spowodował cierpienie, które złamało serce Syna Bożego, i ta myśl będzie prowadzić ich do pokory.
Ci, którzy żyją najbliżej Jezusa, najdokładniej widzą słabość i grzeszność człowieczeństwa
i jedyną nadzieję pokładają w zasługach ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela.
Uświęcenie, jakie obecnie zdobywa sobie popularność w świecie religii, niesie ze sobą
ducha egzaltacji i nieposzanowania prawa Bożego, co z góry określa je jako obce religii
Biblii. Jego zwolennicy nauczają, że uświęcenie to dzieło jednej chwili, w której dzięki
wierze osiąga się doskonałą świętość. Tyko wierz, mówią, a błogosławieństwo jest twoje. Nie oczekuje się żadnych dalszych wysiłków ze strony zainteresowanego. Równocześnie zaprzeczają oni autorytetowi prawa Bożego, utrzymując, że są wolni od zobowiązania do przestrzegania przykazań. Czy jednak możliwe jest, aby ludzie mogli być święci w zgodzie z wolą Boga i Jego charakterem, nie pozostając równocześnie w zgodzie
z zasadami, które są wyrazem Jego natury i woli i które pokazują, co Mu się podoba?
Tęsknota za łatwą religią, która nie oczekuje żadnych dążeń, żadnego samozaparcia, żadnego rozstania z szaleństwami świata, powołała do życia popularną doktrynę
głoszącą, że potrzebujemy jedynie wiary. Co jednak mówi Słowo Boże? Apostoł Jakub
przedstawia to następująco: „Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę,
a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? (…) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został
usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że
wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. (…) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary” (Jk 2,14-24).
Świadectwo Słowa Bożego sprzeciwia się owej zwodniczej doktrynie o wierze bez uczynków. To, co rości sobie pretensje do przychylności nieba bez koniecznej zgody na warunki, na których gwarantowana jest łaska, nie jest żadną wiarą, ale arogancją; prawdziwa
wiara zbudowana jest na biblijnych obietnicach i zapewnieniach.
Niech nikt nie zwodzi się przekonaniem, że może stać się święty, świadomie łamiąc
jedno z Bożych przykazań. Świadome popełnianie grzechu ucisza czujny głos Ducha
i oddziela człowieka od Boga. „[G]rzech jest przestępstwem zakonu” [prawa]. Zatem
„każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał” (1 J 3,4.6). Chociaż Jan w swoich
listach tak bardzo skupia się na miłości, to jednak nie waha się, aby objawić prawdziwy
charakter tych, którzy głoszą, że są uświęceni, a równocześnie żyją, łamiąc Boże prawo. „Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim
nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża”
(1 J 2,4-5). Na tym polega test tego, co wyznaje każdy człowiek. Nie jesteśmy w stanie
uznać świętości żadnego człowieka, jeśli nie ocenimy jej według jedynego Bożego standardu świętości, aktualnego zarówno w niebie, jak i na ziemi. Jeśli prawo moralne nie
ma dla ludzi znaczenia, jeśli umniejszają znaczenie Bożych przykazań i lekceważą je,
jeśli łamią jedno z najmniejszych przykazań i uczą tego innych, nie znajdą aprobaty
w oczach nieba i możemy być pewni, że ich roszczenia nie mają żadnych podstaw.
Samo twierdzenie, że jest się bez grzechu, stanowi w swej istocie dowód na to, że ten,
kto je głosi, daleki jest od świętości. Dzieje się tak dlatego, że nie posiada on właściwego
pojęcia o nieskończonej czystości i świętości Boga ani nie wie, kim powinni stać się ci,
którzy mają pozostać w harmonii z Jego charakterem; człowiek ten jest w stanie uważać
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się za świętego, ponieważ nie posiada właściwego pojęcia o czystości i wzniosłym pięknie
Jezusa oraz zjadliwym i fatalnym charakterze grzechu. Im większy jest dystans pomiędzy nim a Chrystusem i im mniej adekwatne są jego koncepcje dotyczące charakteru
i oczekiwań Boga, tym bardziej sprawiedliwy będzie wydawał się we własnych oczach.
Ukazane w Piśmie Świętym uświęcenie obejmuje całą istotę — ducha, duszę i ciało.
Paweł modlił się o Tesaloniczan: „[A] cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23). Do innych
wierzących pisze: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali
ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza” (Rz 12,1). W czasach dawnego Izraela każda ofiara, którą przynoszono dla Pana,
była dokładnie sprawdzana. Jeśli odkryto, że przyprowadzone zwierzę posiada jakąkolwiek wadę, było odrzucane, ponieważ Bóg nakazał, aby ofiara była „bez skazy”. Podobnie prosi się chrześcijan, aby ich ciała były „ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu”. Aby tak
się stało, wszystkie ich siły muszą być zachowane w najlepszym możliwym stanie. Żadna praktyka, która osłabia siły fizyczne czy umysłowe, nie przystoi człowiekowi, który
służy swojemu Bogu. Czy Bóg byłby zadowolony z czegokolwiek gorszego niż nasza najlepsza ofiara? Chrystus powiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego”424. Ci, którzy rzeczywiście kochają Boga całym swoim sercem, będą pragnęli
poświęcić się Mu w najlepszej służbie swojego życia i będą bezustannie dążyli do tego,
aby włożyć wszelkie siły swojego jestestwa w pozostawanie w zgodzie z prawami, których przestrzeganie uzdalnia ich do pełnienia Jego woli. Nie będą przez uleganie apetytowi lub namiętności osłabiać czy kalać ofiary, jaką przynoszą niebiańskiemu Ojcu.
Piotr mówi: „[P]roszę was, abyście się (…) wstrzymywali od cielesnych pożądliwości” (1 P 2,11). Każde grzeszne zaspokojenie namiętności prowadzi do sparaliżowania
zdolności i zabija umysłowe i duchowe postrzeganie, a Słowo czy Duch Boży są w stanie
wywierać na serce jedynie nikły wpływ. Paweł pisze do Koryntian: „[U]miłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni
Bożej” (2 Kor 7,1). A wstrzemięźliwość umieszcza na równi z resztą owocu Ducha: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią i wiernością (Ga 5,22-23).
Jakże wielu tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, osłabia swoje siły w pogoni
za zyskiem czy modą, nie zważając na te natchnione słowa; jak wielu degraduje samego siebie jako człowieka stworzonego na Boże podobieństwo poprzez obżarstwo, picie
wina, zakazane przyjemności. Natomiast Kościół, zamiast potępiać, zbyt często zachęca
do zła, odwołując się do apetytu, żądzy zysku czy umiłowania przyjemności, aby pomnożyć swoje dochody, do których uzupełnienia nie wystarcza miłość do Chrystusa. Gdyby
Jezus wszedł do współczesnych kościołów i zobaczył odbywające się w nich przyjęcia
oraz prowadzony w nich w imię religii handel, który nie ma nic wspólnego ze świętością, czy nie wyprowadziłby tych świętokradców podobnie jak wygnał ze świątyni handlujących pieniędzmi?
Apostoł Jakub oznajmia, że mądrość z góry jest „przede wszystkim czysta”. Czy gdyby
apostoł spotkał tych, którzy wymawiają cenne imię Jezusa ustami skalanymi tytoniem,
których oddech i ciało przesiąknięte jest jego odrażającym odorem i którzy zanieczyszczają niebiańską atmosferę oraz zmuszają wszystkich wokół do wdychania trucizny —
gdyby apostoł spotkał się z praktyką tak przeciwną czystości ewangelii, czy nie nazwałby jej „ziemską, zmysłową, diabelską”? Niewolnicy tytoniu, powołując się na błogosławieństwo zupełnego uświęcenia, rozmawiają o swej nadziei na niebo; jednak Słowo Boże
wyraźnie oznajmia, że „nie wejdzie do niego w ogóle nic nieczystego” (Ap 21,27 EIB).
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„Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was
i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”425 (1 Kor 6,19-20). Ten, którego ciało
jest świątynią Ducha Świętego, nie będzie zniewolony przez zgubny zwyczaj. Jego siły
należą do Chrystusa, który kupił go za cenę swojej krwi. Stanowi własność Pana. Jak
mógłby pozostać bez winy, marnotrawiąc powierzony mu kapitał? Ci, którzy określają
siebie mianem chrześcijan, wydają corocznie olbrzymie sumy na bezużyteczne i szkodliwe nałogi, podczas gdy inni giną bez słowa życia. Bóg jest okradany z dziesięcin i darów,
podczas gdy oni spalają na ołtarzu niszczącej pożądliwości więcej, niż wydali na to, by
ulżyć biednym czy wesprzeć dzieło głoszenia ewangelii. Gdyby wszyscy, którzy twierdzą,
że są naśladowcami Chrystusa, byli naprawdę uświęceni, ich środki wydawane na niepotrzebne, a nawet niszczące przyjemności wróciłyby do Pańskiej skarbnicy, a chrześcijanie stanowiliby przykład wstrzemięźliwości, samozaparcia i poświęcenia. Wówczas
staliby się światłem świata.
Świat dąży do zaspokajania swoich przyjemności. Ludzkimi masami kieruje „pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia”. Jednak naśladowcy Chrystusa mają
świętsze powołanie. „[W]yjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego
się nie dotykajcie”. W świetle Bożego Słowa jesteśmy usprawiedliwieni, twierdząc, że
uświęcenie nie może być autentyczne, jeśli nie przejawia się w takim właśnie odwróceniu się od grzesznych dążeń i przyjemności, jakie oferuje świat.
Do tych, którzy zastosują się do wezwania: „[W]yjdźcie spośród nich i odłączcie się,
(…) i nieczystego się nie dotykajcie”, Bóg kieruje swoją obietnicę: „A ja przyjmę was
i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący”
(2 Kor 6,17-18). Przywilejem i przeznaczeniem każdego chrześcijanina jest bogate i pełne doświadczenie w sprawach Bożych. „Ja jestem światłością świata” — powiedział Jezus — „kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J 8,12). „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia” (Prz 4,18). Każdy krok wiary i posłuszeństwa przybliża
człowieka do głębszego związku ze Światłem świata, w którym „nie ma żadnej ciemności”. Na sługi Boże świecą jasne promienie Słońca sprawiedliwości, a oni mają przekazywać je dalej. Podobnie jak gwiazdy mówią nam, że w niebie panuje wielka światłość,
dzięki której zostały stworzone tak jasnymi, podobnie chrześcijanie mają objawiać, że
na tronie wszechświata zasiada Bóg, którego charakter jest godny chwały i naśladowania. Owoce Jego Ducha, czystość i świętość Jego charakteru objawią się w tych, którzy
o Nim świadczą.
W Liście do Kolosan Paweł przedstawia obfite błogosławieństwa udzielane dzieciom
Bożym. „Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy” — mówi — „nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej
mądrości i duchowym zrozumieniu, Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością” (Kol 1,9-11).
W innym miejscu wyraża swoje pragnienie, aby bracia w Efezie mogli zrozumieć wzniosłość przywileju dostępnego chrześcijaninowi. W bardzo gruntowny sposób przedstawia
im cudowną moc i poznanie, jakie mogliby posiąść jako synowie i córki Najwyższego. To
oni mieli być „przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku”, „wkorzenieni i ugruntowani w miłości”, aby „zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest
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szerokość i długość, i wysokość, i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która
przewyższa wszelkie poznanie”. Kiedy modli się on, aby „zostali wypełnieni całkowicie
pełnią Bożą”, jego modlitwa dotyka najważniejszej kwestii (Ef 3,16-19).
Przedstawione tu zostały wyżyny, jakie można osiągnąć przez wiarę w obietnice naszego niebiańskiego Ojca, kiedy wypełniamy to, czego od nas oczekuje. Dzięki zasługom
Chrystusa mamy dostęp do tronu Nieskończonej Mocy. „On, który nawet własnego Syna
nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam
wszystkiego?” (Rz 8,32). Ojciec udzielił Synowi swego Ducha bez miary i my także możemy uczestniczyć w tej pełni. Jezus mówi: „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie
dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego
tym, którzy go proszą” (Łk 11,13). „Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię
to”. „Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna” (J 14,14; 16,24).
Choć życie chrześcijanina będzie charakteryzować pokora, nie powinno być naznaczone smutkiem ani poniżaniem własnej osoby. Przywilejem każdego jest żyć tak, aby
Bóg pochwalał to i błogosławił mu. Nasz niebiański Ojciec nie chce, abyśmy stale znajdowali się w stanie potępienia i w ciemności. Przejawem prawdziwej pokory nie jest
chodzenie ze zwieszoną głową i z sercem pełnym myśli o sobie. Możemy iść do Jezusa,
dostąpić oczyszczenia i stanąć wobec prawa bez wstydu i wyrzutów sumienia. „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,1).
Upadli synowie Adama stają się „synami Bożymi” dzięki Jezusowi. „Bo zarówno ten,
który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu
nie wstydzi się nazywać ich braćmi” (Hbr 2,11). Życie chrześcijanina będzie życiem wiary, zwycięstwa i radości w Bogu. „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat,
a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 J 5,4). Nehemiasz, sługa Boży,
powiedział prawdę: „[R]adość z Pana jest waszą ostoją” (Ne 8,10). Paweł zaś mówi: „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się”. „Zawsze się radujcie. Nieustannie
się módlcie. We wszystkim dziękujcie; gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie
względem was” (Flp 4,4; 1 Tes 16-18 EIB).
Takie właśnie są owoce biblijnego nawrócenia i uświęcenia; rzadko jednak widzi się je
w chrześcijańskim świecie, ponieważ wielkie zasady sprawiedliwości ukazane w prawie
Bożym są traktowane z lekceważeniem. Oto dlaczego w tak niewielkim stopniu przejawia się owo głębokie i trwałe działanie Ducha Bożego, jakie charakteryzowało ruchy
przebudzeniowe w przeszłości.
Zmieniamy się przez przyglądanie się. Kiedy jednak odrzucone zostaną święte wskazania, w których Bóg ukazał ludziom doskonałość i świętość swojego charakteru, a umysły
ludzi podążą za ludzkimi naukami i teoriami, nie będzie niczym dziwnym to, że w Kościele nastąpił zanik żywej pobożności. Pan mówi: „Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło:
Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które
wody zatrzymać nie mogą” (Jr 2,13).
„Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych (…) lecz w prawie Pańskim ma upodobanie
i rozmyśla nad nim, we dnie i w nocy. Podobny jest do drzewa, co nad wodą płynącą
owoc wydaje we właściwym czasie, a liście jego nigdy nie więdną. Taki co zacznie, kończy szczęśliwie” (Ps 1,1-3 BWP). Dopiero wówczas, gdy prawo Boże zostanie przywrócone na właściwą pozycję, wśród tych, którzy wyznają, że są ludem Bożym, pojawi się
odrodzenie elementarnej wiary i pobożności. „Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach
i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią,
a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy!” (Jr 6,16).
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gdy patrzyłem” — pisze prorok Daniel — „postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego
tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi” (Dn 7,9-10).
W ten sposób ukazano prorokowi wizję wielkiego i uroczystego dnia, w którym Sędzia
całej ziemi przejrzy charakter i życie ludzi i każdy otrzyma zapłatę „według uczynków
jego”. Sędziwy to Bóg Ojciec. Psalmista mówi: „Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś
ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!” (Ps 90,2). Sądowi przewodniczy Ten,
który jest początkiem wszelkiego istnienia i źródłem całego prawa. Wielkiemu trybunałowi
towarzyszą w charakterze posłańców i świadków „krocie tysięcy i tysiące tysięcy” aniołów.
„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu
władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza
— władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo — niezniszczalne” (Dn 7,13-14). Opisane
tu przyjście Chrystusa nie jest Jego powtórnym przyjściem na ziemię. Przychodzi On
do Sędziwego w niebie, aby otrzymać panowanie, chwałę i królestwo, które zostaną Mu
dane przy zakończeniu Jego służby pośrednika. To o tym, a nie o Jego drugim przyjściu na ziemię, mówiło proroctwo, które miało się wypełnić przy zakończeniu 2300 dni
w roku 1844. Nasz Najwyższy Kapłan w towarzystwie niebiańskich aniołów wchodzi
do najświętszego świętych i tam staje w obecności Boga, aby zaangażować się w ostatni etap służby w imieniu człowieka — by przeprowadzić badawczą fazę sądu i dokonać
pojednania za wszystkich, którzy mają prawo do płynących z tego pojednania korzyści.
W służbie symbolicznej jedynie ci, którzy z wyznaniem i skruchą przyszli przed oblicze Boga i których grzechy przez krew ofiary zostały wniesione do świątyni, mieli udział

Prorok Daniel ujrzał, że niebiańskie księgi zostaną otwarte przez Sędziego świata w celu wydania wyroku. Wówczas wszystkie zainteresowane tym inteligentne istoty otrzymają wyjaśnienie Bożych decyzji. Postępowanie Pana wyróżnia się przejrzystością, sprawiedliwością i bezstronnością.
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w obrzędzie Dnia Pojednania. Podobnie w wielkim dniu ostatecznego pojednania i w badawczej fazie sądu brane są pod uwagę jedynie przypadki tych, którzy twierdzą, że są
ludem Bożym. Sąd dotyczący bezbożnych to szczególne i oddzielne dzieło i odbędzie się
później. „Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna
się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?” (1 P 4,17).
Decyzje sądu zapadają na podstawie zapisów w księgach nieba, w których rejestrowane są imiona i czyny ludzi. Prorok Daniel mówi: „[Z]asiadł sąd i otworzono księgi”.
Apostoł Jan, opisując tę samą scenę, dodaje: „I widziałem umarłych, wielkich i małych,
stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota
została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Ap 20,12).
Księga życia zawiera imiona wszystkich, którzy kiedykolwiek służyli Bogu. Jezus
powiedział swoim uczniom: „[R]adujcie się (…) z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane” (Łk 10,10). Paweł mówi o swoich wiernych współpracownikach, „których imiona
są w księdze żywota” (Flp 4,3). Daniel, odnosząc się do „czasu ucisku, jakiego nigdy nie
było”, oznajmia, że lud Boży zostanie ocalony, „wszyscy, którzy są zapisani w księdze”.
Apostoł Jan pisze, że do miasta Bożego wejdą jedynie ci, którzy są „zapisani w księdze
życia Baranka” (Dn 12,1 BWP; Ap 21,27 BT).
Przed Bogiem spisana została „księga pamiątkowa”, w której zapisane są dobre czyny
tych, „którzy się Pana boją i tych, którzy rozmyślają o imieniu jego” (Ml 3,16 BB). Ich
słowa wiary i czyny miłości zapisane są w niebie. Odwołuje się do niej Nehemiasz, gdy
mówi: „Pamiętaj o mnie, mój Boże, z uwagi na to i nie wymaż dobrych uczynków moich, które pełniłem dla domu mego Boga, i dla jego obrzędów” (Ne 13,14 DBG). W Bożej księdze pamiątkowej uwieczniony jest każdy czyn sprawiedliwości. Każda odparta pokusa, każde przezwyciężone zło, każde słowo czułego współczucia zostaje wiernie
odnotowane. Zapisany jest każdy akt poświęcenia, każde cierpienie i smutek przeżyty
ze względu na Chrystusa. Psalmista mówi: „Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś
łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?” (Ps 56,8).
Istnieje również zapis ludzkich grzechów.
Prawo Boże jest standardem, „Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem,
nad każdą rzeczą tajną — czy dobrą, czy złą”.
według którego sprawdzane
„A powiadam wam, że z każdego nieużytecznesą podczas tej fazy sądu
go słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą spraludzkie charaktery i życie.
wę w dzień sądu” (Koh 12,14). Zbawiciel mówi:
„Albowiem na podstawie słów twoich będziesz
usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Mt 12,36-37). W nieomylnym rejestrze figurują ukryte zamiary i motywy; ponieważ „Pan (…) ujawni to,
co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc” (1 Kor 4,5). „Oto zapisano to przedemną
(…). Nieprawości wasze, także i nieprawości ojców waszych, mówi Pan” (Iz 65,6-7 BG).
Bóg rozpatruje dzieło każdego człowieka — określane jest ono w kategoriach wierności albo niewierności. Każdemu imieniu w księgach nieba towarzyszy ze straszliwą
precyzją każde złe słowo, każdy samolubny czyn, każde niespełnione zadanie, każdy
ukryty grzech i każde zręcznie zamaskowane uczucie. Zsyłane przez niebo ostrzeżenia,
odrzucone napomnienia, zmarnowane okazje, brak poprawy, wpływ wywierany ku dobru lub złu wraz z jego dalekosiężnymi konsekwencjami — wszystko to zapisywane jest
przez notującego je anioła.
Prawo Boże jest standardem, według którego sprawdzane są podczas tej fazy sądu
ludzkie charaktery i życie. Mędrzec mówi: „Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym
292

czynem, nad każdą rzeczą tajną — czy dobrą, czy złą” (Koh 12,13-14). Apostoł Jakub
przestrzega swoich braci: „Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez
zakon wolności” (Jk 2,12).
Ci, którzy zostaną w tym czasie „uznani za godnych”, wezmą udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jezus powiedział: „Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, (…) są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania” (Łk 20,35-36). Dodatkowo oznajmia,
że „ci, co dobrze czynili”, wyjdą, „by powstać do życia”426 (J 5,29). Sprawiedliwi umarli zostaną wzbudzeni z martwych dopiero, gdy zakończy się faza sądu, podczas której
zostaną uznani za godnych „zmartwychwstania do życia”. Nie staną zatem osobiście
przed sądem, kiedy badane są ich zapisy i decydują się ich sprawy.
Jezus stanie jako ich obrońca, aby wstawiać się za nimi przed Bogiem. „A jeśliby
kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy”
(1 J 2,1). „Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest
odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga”. „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują
do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 9,24; 7,25).
Życie wszystkich, którzy wierzyli w Jezusa, jest rozpatrywane przed Bogiem, kiedy
na sądzie zostają otwarte zapisy. Nasz Orędownik przedstawia sprawy każdego pokolenia, począwszy od pierwszych, jakie żyły na ziemi, a kończąc na obecnie żyjących. Wymieniane jest każde imię, każdy przypadek dokładnie badany. Jedne imiona są przyjmowane, inne odrzucane. Kiedy w zapisie pozostaną jakieś nieporzucone i nieprzebaczone
grzechy, imiona takie zostaną wymazane z księgi życia, a zapis ich dobrych czynów zostanie wymazany z Bożej księgi pamiątkowej. Pan oznajmia Mojżeszowi: „Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymażę z księgi mojej” (Wj 32,33). A prorok Ezechiel mówi: „A gdy
sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, (…) nie będzie
mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił” (Ez 18,24).
Przy imionach wszystkich, którzy szczerze żałowali z powodu grzechu i przez wiarę powołali się na krew Chrystusa jako swoją ofiarę pojednania, pojawił się w księgach
nieba zapis o przebaczeniu; gdy stają się uczestnikami sprawiedliwości Chrystusa, a ich
charaktery pozostają w harmonii z prawem Bożym, wymazane zostają ich grzechy, a oni
sami zostaną uznani za godnych wiecznego życia. Pan oznajmia przez proroka Izajasza: „Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich
grzechów nie wspomnę” (Iz 43,25). Jezus powiedział: „Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed
moim Ojcem i przed jego aniołami”. „Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja
wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed
ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie” (Ap 3,5; Mt 10,32-33).
Najgłębsze zainteresowanie, jakie ludzie okazują wobec decyzji ziemskich trybunałów, jest zaledwie słabym odbiciem tego, jakie zainteresowanie powstaje w niebiańskich
przybytkach, gdy Sędzia całej ziemi przegląda imiona zapisane w księdze życia. Boski
Orędownik uzasadnia, że przebaczono przestępstwa wszystkich, którzy zwyciężyli przez
wiarę w Jego krew, zatem będą mogli pojawić się w swoim domu, Edenie, i zostaną ukoronowani jako współdziedzice „dawnej władzy” (Mi 4,8). Usiłując zwodzić i kusić rodzaj
ludzki, szatan zamierzał pokrzyżować plan, który Bóg zamierzał zrealizować poprzez
stworzenie człowieka; jednak teraz Chrystus prosi, aby plan ten został zrealizowany
tak, jakby człowiek nigdy nie upadł. Prosi On nie tylko o pełne i całkowite przebacze426

BT: „pójdą na zmartwychwstanie do życia”; BJW: „zmartwychwstanie żywota” [przyp. tłum.].
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nie i usprawiedliwienie dla swego ludu, ale także o to, by miał on udział w Jego chwale
i zasiadał na Jego tronie.
Gdy Jezus wstawia się za poddanymi Jego łaski, szatan oskarża ich przed Bogiem jako
przestępców. Wielki zwodziciel pragnął popchnąć ich do sceptycyzmu, spowodować, by
utracili zaufanie do Boga, oddzielić od Jego miłości i sprawić, by łamali Jego prawo. Teraz
wskazuje na zapis ich życia, na defekty ich charakterów, na brak podobieństwa do Chrystusa — wszystko to, co przynosiło hańbę ich Odkupicielowi — a także na wszystkie grzechy, do których popełnienia ich skusił, i z tego powodu twierdzi, że są jego poddanymi.
Jezus nie tłumaczy ich grzechów, ale wskazuje na ich skruchę i wiarę; ogłaszając
przebaczenie, podnosi przed Ojcem i świętymi aniołami swoje poranione ręce, i mówi:
„Znam ich po imieniu. Wypisałem ich na moich dłoniach”427. „Ofiarą Bogu miłą jest
duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże” (Ps 51,19).
A do oskarżyciela swojego ludu mówi: „Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?” (Za 3,2).
Chrystus ubierze swoich wiernych we własną sprawiedliwość, aby przedstawić ich Ojcu
jako „Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju” (Ef 5,27).
Ich imiona pozostaną zapisane w księdze życia, a na ich temat napisano następujące
słowa: „[B]ędą chodzić ze Mną w bieli, dlatego że są godni” (Ap 3,4).
W ten sposób ostatecznie wypełni się obietnica nowego przymierza: „[O]dpuszczę (…)
ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę”. „W owych dniach i w owym czasie — mówi
Pan — będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich
nie znajdzie” (Jr 31,34; 50,20). „W owym dniu latorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą,
a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym; każdy, kto jest zapisany wśród
żywych w Jeruzalemie” (Iz 4,2-3).
Dzieło badawczej fazy sądu i wymazywanie grzechów ma zakończyć się przed powtórnym przyjściem Pana. Ponieważ zmarli mają być sądzeni według tego, co jest zapisane w księgach, niemożliwe jest, aby grzechy ludzi zostały wymazane, zanim zakończy
się sąd, na którym mają być rozpatrywane ich sprawy. Jednak apostoł Piotr wyraźnie
stwierdza, że grzechy wierzących zostaną wymazane, kiedy nadejdą „od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa” (Dz 3,19). Kiedy zakończy
się badawcza faza sądu, przyjdzie Chrystus, a wraz z Nim Jego zapłata, aby oddać każdemu według jego dzieła428.
W służbie symbolicznej najwyższy kapłan dokonujący pojednania w imieniu Izraela wychodził i błogosławił zgromadzenie. Podobnie gdy Chrystus zakończy swoje dzieło pośrednika, „ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu” (Hbr 9,28), aby pobłogosławić
oczekujący Go lud życiem wiecznym. Tak jak kapłan przenoszący grzechy ze świątyni wyznawał je na głowę kozła, Chrystus złoży je wszystkie na szatana, sprawcę grzechu i podżegacza. Kozioł niosący grzechy Izraela był odsyłany „do ziemi pustynnej” (Kpł 16,22);
podobnie szatan niosący winę za wszystkie grzechy, do których popełnienia skłonił lud
Boży, będzie przez tysiąc lat zamknięty na opustoszałej ziemi, a w końcu poniesie pełną
karę za grzech w ogniu, który zniszczy wszystkich bezbożnych429. W ten sposób wielki
plan odkupienia zostanie zrealizowany do końca poprzez ostateczne zlikwidowanie grzechu i wyzwolenie tych wszystkich, którzy zapragnęli porzucić zło.
W czasie wyznaczonym na sąd — od zakończenia 2300 dni w 1844 roku — rozpoczęło się dzieło badania i wymazywania naszych grzechów. Wszyscy, którzy kiedykolwiek
427
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przyjęli imię Chrystusa, muszą przejść to badanie. Zarówno żyjący, jak i zmarli mają być
ocenieni „na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach”430.
Grzechy, za które nie pokutowano i których nie porzucono, nie zostaną przebaczone ani wymazane z księgi zapisów, ale będą świadczyć przeciwko grzesznikowi w dniu
Boga. Niezależnie od tego, czy złe czyny zostały dokonane w świetle dnia czy w ciemnościach nocy, są one jawne i znane Temu, z którym mamy do czynienia. Aniołowie Boży
byli świadkami każdego grzechu i zapisali go w nieomylnych rejestrach. Grzech może
być ukrywany, można mu zaprzeczać, może być nieznany ojcu, matce, żonie, dzieciom
i współpracownikom; nikt prócz winnych może nie być świadom niczego złego; jednak
przed niebiańskimi istotami jest on całkowicie odsłonięty. Najgłębsze ciemności nocy,
sekrety wszystkich sztuk zwodzenia nie wystarczą, aby ukryć choćby jedną myśl przed
wiedzą Wiekuistego. Bóg posiada dokładny zapis każdej niesprawiedliwej sprawy i każdego nieuczciwego postępowania. Nie zmyli Go udawana pobożność. On nie myli się
w swej ocenie charakteru. Ci, którzy mają zeNie zmyli Go udawana
psute serca, mogą oszukać ludzi, ale Bóg przenika wszystkie maski i czyta w każdym sercu.
pobożność. On nie myli się
Jakże pełna powagi jest ta myśl! Każdy dzień
w swej ocenie charakteru. Ci,
odchodzący do wieczności wnosi swój bagaż zapiktórzy mają zepsute serca,
sów do rejestrów nieba. Nigdy nie da się cofnąć
mogą oszukać ludzi, ale Bóg
raz wypowiedzianych słów i raz dokonanych czyprzenika wszystkie maski
nów. Aniołowie zarejestrowali zarówno te dobre,
jak i złe. Najpotężniejszy zwycięzca na ziemi nie
i czyta w każdym sercu.
jest w stanie cofnąć zapisu choćby jednego dnia.
Nasze czyny, słowa, a nawet ukryte motywy — wszystkie mają swoją wagę, decydując
o naszym szczęściu lub nieszczęściu. Chociaż my sami możemy o nich zapomnieć, one
będą świadczyć na rzecz usprawiedliwienia albo potępienia.
Podobnie jak z bezbłędną dokładnością powstaje na wypolerowanej płycie portret tworzony przez miedziorytnika, tak w księgach nieba nakreślany jest charakter. Jednak
jak mało uwagi poświęca się temu zapisowi, który ma ukazać się przed oczyma niebiańskich istot. Gdyby mogła zniknąć zasłona oddzielająca świat widzialny od niewidzialnego i ludzie mogliby zobaczyć anioła zapisującego każde słowo i czyn, z którymi będzie
trzeba jeszcze raz spotkać się na sądzie, jak wiele słów, które wypowiada się każdego
dnia, pozostałoby niewypowiedzianych, jak wielu czynów by nie dokonano.
Na sądzie rozliczony zostanie użytek, jaki zrobiono z każdego talentu, i to, jak wykorzystaliśmy powierzony nam przez niebo kapitał. Czy Pan, powracając, otrzyma swoją własność z nawiązką? Czy rozwijaliśmy powierzoną nam siłę rąk, serca i umysłu
ku chwale Boga i błogosławieństwu świata? Jak wykorzystaliśmy nasz czas, pióro, głos,
pieniądze, wpływ? Co zrobiliśmy dla Chrystusa w osobie ubogiego, cierpiącego, sieroty czy wdowy? Bóg uczynił z nas depozytariuszy swego świętego słowa; co zrobiliśmy
ze światłem i prawdą, które zostały nam udzielone, aby skierować ludzi ku zbawieniu?
Zwykłe wyznanie wiary w Chrystusa nie ma żadnej wartości; naprawdę liczy się jedynie miłość, która przejawia się w czynach — tylko ona nadaje w oczach nieba wartość
każdemu działaniu. Wszystko, co zostaje dokonane z miłości, chociażby w pojęciu ludzi
wydawałoby się małe, jest akceptowane i nagradzane przez Boga.
Ukryty egoizm ludzi w księgach niebios jest jawny. Istnieje zapis niewypełnionych obowiązków wobec bliźnich, lekceważenie wezwań ze strony Zbawiciela. Zobaczą oni, jak często
swój czas, myśli i siłę, które należały do Chrystusa, oddawali szatanowi. Smutny jest zapis,
430
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295

który aniołowie niosą do nieba. Inteligentne istoty, określające siebie mianem naśladowców Chrystusa, zaabsorbowane są nabywaniem ziemskich dóbr czy oddawaniem się przyjemnościom tego świata. Pieniądze, czas i siły poświęca się wystawności i pobłażaniu sobie;
niewiele chwil spędza się na modlitwie, studiowaniu Pisma, skrusze i wyznaniu grzechu.
Szatan wymyśla niezliczone sposoby na to, by zająć nasze umysły, aby nie mogły się
skupić na pracy, która powinna być nam dobrze znana. Arcyzwodziciel nienawidzi wielkich prawd, które jasno ukazują pojednawczą ofiarę i wszechmocnego Pośrednika. Wie,
że to od niego zależy odwrócenie umysłów od Jezusa i Jego prawdy.
Ci, którzy pragną skorzystać z dobrodziejstw pośredniczej służby Zbawiciela, nie powinni pozwolić, aby cokolwiek przeszkadzało im w zadaniu doskonalenia świętości w bojaźni
Bożej. Zamiast tracić cenne godziny na przyjemności, wystawność czy szukanie zysku,
lepiej poświęcić je z modlitwą żarliwemu studium słowa prawdy. Lud Boży powinien dobrze rozumieć kwestie świątyni i badawczej fazy sądu. Każdy osobiście powinien posiąść
wiedzę o pozycji i dziele wspaniałego Najwyższego Kapłana. Inaczej niemożliwe będzie doświadczenie wiary, która decyduje o tym, czy zajmiemy pozycję, na której pragnie widzieć
nas Bóg. Każdy z nas ma życie, które może zachować lub stracić. Każdy z nas ma sprawę
z Bogiem. Każdy musi stanąć twarzą w twarz z wielkim Sędzią. Jakże ważne jest więc,
aby każdy umysł często oddawał się rozważaniu uroczystej sceny, gdy zasiądzie sąd i księgi
zostaną otwarte; gdy każdy, wraz z Danielem, u końca dni będzie musiał ponieść swój los.
Wszyscy, którzy otrzymali światło dotyczące tych kwestii, mają złożyć świadectwo
o wielkich prawdach, jakie powierzył im Bóg. Świątynia w niebie stanowi samo serce
dzieła, jakiego Chrystus dokonuje dla człowieka. Dotyczy ono każdego człowieka żyjącego na ziemi. Ukazuje plan odkupienia, prowadząc nas aż do końca czasu i ukazując
triumfalne zakończenie zmagania między sprawiedliwością a grzechem. Niezwykle
ważne jest, aby wszyscy dokładnie zbadali te tematy i byli w stanie udzielić odpowiedzi
każdemu, kto zapyta ich o przyczynę nadziei, którą żyją.
Pośrednictwo Chrystusa w imieniu człowieka w niebiańskiej świątyni stanowi istotę
planu zbawienia, podobnie jak Jego śmierć na krzyżu. Przez swoją śmierć rozpoczął On
dzieło, dla którego dokończenia wstąpił do nieba po swoim zmartwychwstaniu. Musimy
przez wiarę wejść za zasłonę, „gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus” (Hbr 6,20).
Tam odbija się światło z krzyża Golgoty. Tam możemy zyskać jaśniejszy wgląd w tajemnice odkupienia. Zbawienie człowieka dokonało się kosztem nieskończonej ceny,
jaką zapłaciło niebo; wielkość poniesionej ofiary jest równa wymaganiom złamanego
prawa Bożego. Jezus otworzył drogę do tronu Ojca, a dzięki Jego pośrednictwu szczere
pragnienie każdego, kto przychodzi do Niego w wierze, może zostać przedłożone Bogu.
„Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje
miłosierdzia” (Prz 28,13). Gdyby ci, którzy ukrywają i tłumaczą swoje upadki, mogli zobaczyć, jak szatan triumfuje nad nimi, jak z powodu obranej przez nich drogi wyszydza
Chrystusa i świętych aniołów, nie wahaliby się wyznać swych grzechów i porzucić ich.
Wykorzystując defekty charakteru, szatan robi wszystko, aby zdobyć kontrolę nad całym umysłem, i wie, że jeśli te defekty będą pielęgnowane, odniesie sukces. Dlatego
bezustannie szuka sposobu na to, aby zwodzić naśladowców Chrystusa swoją zabójczą
sofistyką, której nie są w stanie przezwyciężyć. Jednak Jezus podnosi w ich imieniu
swoje przebite ręce, wskazuje swe poranione ciało i ogłasza wszystkim, którzy chcieliby
pójść za Nim: „Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,9 BT). „Weźcie na siebie moje jarzmo
i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” (Mt 11,29-30). Niechaj zatem nikt nie uważa swoich braków za nieuleczalne. Bóg udzieli wiary i łaski, by
można było je przezwyciężyć.
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Żyjemy teraz w wielkim dniu pojednania. Kiedy najwyższy kapłan w symbolicznej służbie dokonywał pojednania w imieniu Izraela, od wszystkich oczekiwano, że będą badać
swoje serca, żałując z powodu grzechu i pokutując przed Panem — inaczej musieli być
usunięci z ludu. Podobnie ci, których imiona miałyby pozostać w księdze życia, powinni teraz, w ciągu niewielu pozostałych dni czasu łaski, badać swoje serca przed Bogiem
w żalu za grzech i prawdziwej pokucie. Musi nastąpić głębokie, szczere badanie serca. Należy porzucić beztroskę i lekkomyślność, jaką przejawia tak wielu tych, którzy określają
siebie mianem chrześcijan. Każdego, kto będzie chciał pokonać złe skłonności domagające się panowania, czeka prawdziwa walka. Dzieło przygotowania to dzieło indywidualne. Nie będziemy zbawieni grupowo. Czystość i poświęcenie jednego nie zaspokoją braku
tych wartości u innej osoby. Choć przed Bogiem mają
przejść to badanie całe narody, bada On przypadek każDzieło przygotowania
dego z osobna tak wnikliwie i dokładnie, jakby na ziemi
to dzieło indywidualne.
nie było nikogo więcej. Każdy musi zostać sprawdzony
Nie będziemy zbawieni
i znaleziony bez plamy, skazy czy czegoś w tym rodzaju.
grupowo.
Wydarzenia związane z zakończeniem dzieła pojednania są niezwykle doniosłe. Nie da się przecenić
ich wagi. W niebiańskiej świątyni odbywa się teraz sąd. To dzieło jest w toku od wielu
lat. Wkrótce — nikt nie wie kiedy — będzie ono dotyczyło spraw ludzi żyjących. Przed
straszliwym majestatem Boga zostanie przedstawione nasze własne życie. W tym czasie, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, każdy powinien wziąć sobie do serca przestrogę
Zbawiciela: „Baczcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nastanie”
(Mk 13,33 DBG). „Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się,
o której godzinie cię zaskoczę” (Ap 3,3).
Kiedy dzieło badawczej fazy sądu zakończy się, rozstrzygnie się kwestia przeznaczenia
do życia albo do śmierci. Czas próby skończy się na krótko przed ukazaniem się Pana
na obłokach nieba. W odniesieniu do tego czasu Chrystus oznajmia w Księdze Apokalipsy: „Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal
się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech
nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu
według jego uczynku” (Ap 22,11-12).
Sprawiedliwi i bezbożni nadal będą żyli na ziemi w swym śmiertelnym stanie — ludzie
będą sadzić i budować, jeść i pić, wszyscy tak samo nieświadomi tego, że w niebiańskiej
świątyni zapadła ostateczna, nieodwołalna decyzja. Przed potopem, kiedy Noe wszedł
już do arki, Bóg zamknął go w środku, a bezbożnych pozostawił na zewnątrz; jednak
jeszcze przez siedem dni ludzie, nieświadomi faktu, że wyrok nad nimi już zapadł, wiedli
dalej beztrosko swoje życie, poszukując przyjemności i szydząc z ostrzeżeń o zbliżającej
się zagładzie. „[T]ak będzie” — mówi Zbawiciel — „i z przyjściem Syna Człowieczego”
(Mt 24,39). Cicho, niczym złodziej w środku nocy, nadejdzie decydująca chwila, która
oznacza przypieczętowanie przeznaczenia każdego człowieka, kiedy łaska oferowana
grzesznikom zostanie na zawsze odsunięta.
„Czuwajcie więc, (…) aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi” (Mk 13,35-36). Ryzykowne jest położenie tych, którzy coraz bardziej znużeni czekaniem, zwracają się
ku temu, czym wabi ich świat. W chwili gdy człowiek interesu pochłonięty jest osiąganiem
zysków, miłośnik rozrywek poszukuje przyjemności, niewolnica mody komponuje swoje
stroje — może właśnie w tym momencie Sędzia całej ziemi wypowie zdanie: „[Z]ważono
cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki” (Dn 5,27).
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Rozdział 29

POCHODZENIE ZŁA

D

la wielu ludzi pochodzenie zła i przyczyna jego istnienia stanowią powód wielkiego zamieszania. Widzą oni jego działanie i straszliwe rezultaty w postaci
nieszczęścia i zniszczenia i zadają pytanie, jak to wszystko może mieć miejsce pod rządami Tego, którego mądrość, miłość i moc nie mają granic. Stykają się w tym miejscu z zagadką, dla której nie znajdują wyjaśnienia. W swej niepewności i zwątpieniu są ślepi wobec istotnych dla zbawienia prawd jasno przedstawionych
w Słowie Bożym. Są to ci, którzy pytając o istnienie grzechu, zamierzają badać to, czego
Bóg nigdy nie objawił; dlatego też nie znajdują rozwiązania swoich trudności, a w swej
skłonności do popadania w zwątpienie dają się sprowokować do tego, aby wykorzystać
to jako pretekst do odrzucenia słów Pisma Świętego. Z kolei inni nie mogą uzyskać odpowiedniego zrozumienia wielkiego problemu zła, ponieważ tradycja i nieodpowiednie
wyjaśnienia sprawiły, że biblijna nauka dotycząca charakteru Boga, natury Jego panowania i sposobu Jego postępowania wobec zła została zniekształcona.
Niemożliwe jest, by wyjaśnić pochodzenie zła, podobnie jak podać uzasadnienie dla jego
istnienia. Można jednak zrozumieć zarówno pochodzenie, jak i samą naturę grzechu
w stopniu wystarczającym do tego, aby w pełni mogła objawić się sprawiedliwość i dobra
wola Boga w całym Jego postępowaniu wobec zła. Nic nie jest przedstawione w Piśmie
Świętym równie jasno jak to, że Bóg w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za pojawienie się grzechu; że łaska Boża nie została w sposób arbitralny odsunięta ani też w rządach Bożych nie został popełniony żaden błąd, który dałby powód do wszczęcia rebelii.
Grzech jest intruzem, którego pojawienia się nie da się uzasadnić w żaden sposób. Gdyby znalazł się taki powód lub udałoby się wykazać przyczynę jego istnienia, przestałby
być grzechem. Naszą jedyną definicją grzechu jest ta, którą podaje Słowo Boże — że
jest on „przestępstwem zakonu” [prawa]; jest to działanie przeciwne wielkiemu prawu
miłości stanowiącemu fundament rządów Boga.
Zanim pojawiło się zło, w całym wszechświecie panowały pokój i radość. Wszystko pozostawało w doskonałej harmonii z wolą Stwórcy. Naczelną zasadą była miłość
do Boga i powszechna miłość wzajemna. Chrystus — Słowo, Jednorodzony Boży — był
jedno z wiekuistym Ojcem, jedno w naturze, charakterze i w zamiarze; był jedyną istotą
w całym wszechświecie, która mogła wniknąć we wszystkie zamiary i cele Boga. Przez
Chrystusa Ojciec dokonał stworzenia wszystkich niebiańskich istot. „Ponieważ w nim
zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, (…) czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności” (Kol 1,16); i całe niebo pozostawało
wierne Chrystusowi tak, jak Ojcu.
Prawo miłości będące podstawą rządów Bożych, szczęście wszystkich stworzonych istot
zależało od ich doskonałej zgodności z wielkimi zasadami sprawiedliwości. Bóg pragnie
od wszystkich swych stworzeń służby miłości — hołdu, który wypływa z rozumnej oceny Jego charakteru. Wymuszona uległość nie przynosi Mu przyjemności, a wszystkim
udzielił wolnej woli, aby mogli Mu służyć jedynie dobrowolnie.
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Znalazł się jednak ktoś, kto tę wolność zbezcześcił. Grzech wziął początek od tego,
który będąc najbliższym Chrystusa, został przez Boga najbardziej uhonorowany, był
najwyższy rangą i miał największą chwałę wśród mieszkańców nieba. Przed swym upadkiem Lucyfer był pierwszym z cherubów nakrywających, świętym i nieskażonym. „Tak
mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny.
Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie (…). Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej,
chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni
twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość” (Ez 28,12-15 BT).
Lucyfer mógł trwać w bliskości z Bogiem, kochany i szanowany przez wszystkie zastępy aniołów, wykorzystując swoje szlachetne przymioty dla błogosławieństwa innych
i chwały swego Twórcy. Prorok mówi jednak: „Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności” (Ez 28,17). Stopniowo Lucyfer zmierzał do tego, aby zaspokoić swe pragnienie wywyższenia się. „Ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże”; „A przecież to ty mawiałeś w swoim
sercu: (…) swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, (…) wstąpię
na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym” (Ez 28,6; Iz 14,13-14). Zamiast dążyć
do tego, by uczucia i lojalność Bożych stworzeń wywyższały Stwórcę, Lucyfer zamierzał zdobyć ich oddanie i hołd dla siebie. Spoglądając z zawiścią na cześć, jaką Ojciec
obdarza swego Syna, ów książę aniołów sięgnął po władzę, która stanowiła przywilej
samego Chrystusa.
Całe niebo cieszyło się, odzwierciedlając chwałę Stwórcy i oddając Mu cześć. Kiedy
Bóg był czczony w ten sposób, wszystko pozostawało w stanie równowagi i szczęścia.
Jednak teraz w harmonię nieba wkradł się fałszywy ton. Służba samemu sobie i wywyższanie siebie, sprzeczne z planem Stwórcy, obudziły złe przeczucia w umysłach tych,
dla których chwała Boga była rzeczą najważniejszą. Niebiańska rada próbowała przekonać Lucyfera. Syn Boży przedstawiał mu wielkość, dobroć i sprawiedliwość Stwórcy
oraz święty i niezmienny charakter Jego prawa. Sam Bóg ustanowił porządek nieba;
wyłamując się z niego, Lucyfer zhańbiłby swego Twórcę i ściągnął klęskę na samego
siebie. Jednak ostrzeżenie, jakiego udzielono mu w nieskończonej miłości i łaskawości,
wzbudziło w nim jedynie ducha oporu. Pozwolił, aby zazdrość względem Chrystusa tylko się wzmogła, i zaciął się jeszcze bardziej.
Pyszniąc się własną chwałą, pielęgnował pragnienie władzy. Wysokich zaszczytów, jakimi go obdarzono, nie uważał za dar od Boga i nie wyzwalały one żadnej wdzięczności
wobec Stwórcy. Chełpił się swym splendorem i pozycją i zamierzał zrównać się z Bogiem.
Niebiańskie zastępy aniołów kochały go i obdarzały szacunkiem. Aniołowie uwielbiali
wykonywać jego rozkazy, a on został obdarzony mądrością i chwałą wyższą niż ta, którą posiadali sami. Jednak suwerenem niebios był Syn Boży, równy Ojcu pod względem
mocy i autorytetu. Chrystus uczestniczył we wszystkich naradach Bożych, podczas gdy
Lucyfer nie mógł w ten sposób wejrzeć w Boże zamiary. „Dlaczego Chrystus ma mieć
taką władzę?” — pytał ten potężny anioł. — „Dlaczego jest wywyższany bardziej niż ja?”.
Opuszczając swoje miejsce w bezpośredniej obecności Boga, Lucyfer zaczął rozsiewać
wśród aniołów ducha niezadowolenia. Działając z pełną tajemniczości dyskrecją i przez
jakiś czas ukrywając swoje rzeczywiste zamiary pod pozorem szacunku wobec Boga,
zamierzał wzbudzić niezadowolenie z praw rządzących niebiańskimi istotami, dając
do zrozumienia, że narzucają one niepotrzebne ograniczenia. Ponieważ aniołowie mieli
świętą naturę, przekonywał ich, że powinni być posłuszni tym nakazom z własnej woli.
Zamierzał skupić sympatie wokół własnej osoby, wykazując, że Bóg postąpił z nim nieuczciwie, obdarzając Chrystusa większymi przywilejami. Głosił, że aspirując do więk299

szej władzy i chwały, nie ma na celu wywyższenia siebie, ale stara się zapewnić równość
wszystkim mieszkańcom nieba, aby dzięki temu mogli osiągnąć wyższy poziom rozwoju.
Bóg w swym wielkim miłosierdziu długo znosił Lucyfera. Kiedy ten po raz pierwszy
poddał się niezadowoleniu, nie od razu spadł ze swej wysokiej pozycji; nie stało się to
nawet wówczas, gdy zaczął rozpowszechniać fałszywe pogłoski wśród wiernych Bogu
aniołów. Przez długi czas pozostawał w niebie. Bezustannie proponowano mu przebaczenie, jeśli tylko zawróci ze swej drogi i podporządkuje się. Aby przekonać go o tym, że
błądzi, podjęto takie wysiłki, na jakie stać jedynie Nieskończoną Miłość i Mądrość. Niebo nie znało wcześniej ducha niezadowolenia. Początkowo sam Lucyfer nie dostrzegał,
dokąd zmierza; nie rozumiał prawdziwej natury własnych uczuć. Ponieważ jego niezadowolenie nie miało podstaw, był przekonany, że błądzi, że oczekiwania Boże są słuszne
i że powinien przyznać to przed całym niebem. Gdyby tak zrobił, ocaliłby siebie i wielu
aniołów. W tym momencie nie odrzucił jeszcze zupełnie poddania się Bogu. Chociaż porzucił pozycję cheruba nakrywającego, gdyby zechciał powrócić do Boga, uznając mądrość Stwórcy i zadowalając się miejscem, które Bóg wskazałby mu w swoim wielkim
planie, powróciłby na swój urząd. Jednak duma nie pozwoliła mu się poddać. Uparcie
bronił obranej przez siebie linii postępowania, utrzymując, że nie potrzebuje pokuty,
i w wielkim boju opowiedział się całkowicie przeciw swemu Twórcy.
Wszystkie siły swego mistrzowskiego umysłu skupił teraz na dziele zwodzenia, aby
zdobyć sobie sympatię aniołów, których miał na swoje rozkazy. Nawet to, że Chrystus
ostrzegał go i udzielał mu rad, zostało wykorzystane tak, by służyło jego zdradzieckim
zamiarom. Tym, którzy związani byli z nim więzami pełnego miłości zaufania, wskazywał, że został źle oceniony, że nie uszanowano jego pozycji oraz że ograniczono jego
wolność. Od fałszywego przedstawienia słów Chrystusa przeszedł do dwuznaczności
i otwartego kłamstwa, oskarżając Syna Bożego o celowe upokorzenie go wobec mieszkańców nieba. Próbował również stworzyć pozory konfliktu pomiędzy nim a wiernymi Bogu aniołami. Wszystkich, których nie udało mu się zdobyć i przeciągnąć w pełni
na swoją stronę, oskarżał o lekceważenie spraw istot niebiańskich. O wszystko, co robił
sam, oskarżył tych, którzy pozostali wierni Bogu. Aby podtrzymać oskarżenie, że Bóg
jest wobec niego niesprawiedliwy, posunął się do przekręcenia znaczenia słów i czynów Stwórcy. Jego polityka zmierzała do wprawienia aniołów w zakłopotanie poprzez
subtelne argumenty dotyczące zamiarów Boga. Wszystko, co było proste, otoczył mgłą
tajemniczości, a przy pomocy wyszukanej przewrotności rzucił cień podejrzenia wobec najbardziej oczywistych słów Jahwe. Wysoka pozycja, jaką zajmował, i bliska relacja z Bożym rządem nadały jego wypowiedziom większą siłę i wielu dało się przekonać
do zjednoczenia się z nim w buncie przeciwko autorytetowi nieba.
Bóg w swej mądrości pozwalał szatanowi prowadzić jego dzieło, aż duch zniechęcenia przerodził się w otwartą rebelię. Plany Lucyfera musiały rozwinąć się w pełni, aby
wszyscy mogli zobaczyć ich prawdziwą naturę i kierunek. Sam Lucyfer jako namaszczony cherub zajmował bardzo wysoką pozycję; niebiańskie istoty bardzo go kochały, a jego
wpływ był niezwykle głęboki. Panowanie Boga obejmowało nie tylko mieszkańców nieba, ale także wszystkie światy, które stworzył. Szatan stwierdził, że skoro udało mu się
wciągnąć do buntu niebiańskich aniołów, pociągnie również inne światy. Aby osiągnąć
swoje zamiary, w przebiegły sposób przedstawił swój punkt widzenia, wykorzystując
sofistykę i oszustwo. Jego siła zwodzenia była ogromna, a skrywając się pod maską fałszu, zyskiwał przewagę. Nawet wierni Bogu aniołowie nie byli w stanie w pełni przejrzeć jego charakteru ani zobaczyć, do czego zmierza jego dzieło.
Szatan cieszył się tak wielkim poważaniem, a wszystkie jego działania były owiane
taką aurą tajemniczości, że aniołom trudno było rozszyfrować ich prawdziwą naturę.
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Grzech nie wydawał się takim złem, jakim był w istocie, dopóki nie rozwinął się w pełni.
Nigdy wcześniej nie pojawił się w Bożym wszechświecie i święte istoty nie miały pojęcia
o jego naturze i zjadliwości. Nie były w stanie dopatrzyć się straszliwych konsekwencji,
jakie pociągnęłoby za sobą odrzucenie Bożego prawa. Na początku szatan ukrywał swoje dzieło, zwodząc wyznawaniem lojalności wobec Boga. Twierdził, że pragnie przynieść
większą chwałę Bogu, utwierdzić Jego rządy i działać dla dobra wszystkich mieszkańców nieba. Wpajając niezadowolenie do serc podległych mu aniołów, przewrotnie sprawiał pozory, że pragnie je zażegnać. Kiedy dowodził, że w prawach regulujących Boże
rządy powinno się wprowadzić zmiany, udowadniał, że są one potrzebne w celu zachowania harmonii w niebie.
W swoim postępowaniu z grzechem Bóg mógł wykorzystać jedynie sprawiedliwość
i prawdę. Szatan mógł użyć tego, czego nie użyłby Bóg — oszustwa i zwiedzenia. Zamierzał sfałszować słowo Boże i fałszywie przedstawić plan Jego rządów przed aniołami,
ogłaszając, że Bóg nie jest sprawiedliwy, nadając mieszkańcom nieba prawa i zasady;
że oczekując poddania i posłuszeństwa od swoich stworzeń, pragnie jedynie wywyższenia siebie. Dlatego przed mieszkańcami nieba i innych światów należało wykazać, że
rządy Boga są sprawiedliwe, a Jego prawo doskonałe. Szatan próbował udowodnić, że
on sam pragnie rozwoju dobra we wszechświecie. Wszyscy musieli zrozumieć prawdziwy charakter uzurpatora i jego rzeczywisty zamiar. Musiał mieć czas, aby ujawnić się
we wszystkich swych bezbożnych czynach.
Rozdźwięk, jaki jego polityka wywołała w niebie, szatan przypisał prawu Bożemu
i rządom Boga. Oznajmił, że całe zło jest wynikiem Bożego zarządzania. Ogłosił, że z kolei jego zamiarem było ulepszenie praw Jahwe. Dlatego też było konieczne, aby zademonstrował charakter swoich żądań i pokazał działanie zaproponowanych zmian w Bożym prawie. Musiało go potępić
Dla dobra całego wszechświata przez
jego własne dzieło. Głosił przede
szereg
stuleci szatan musiał w większym
wszystkim, że nie jest buntownikiem. Cały wszechświat musiał
jeszcze stopniu rozwinąć swoje zasady,
zobaczyć, jak zwodziciel sam się
aby wszystkie stworzone istoty mogły
demaskuje.
we właściwym świetle zobaczyć jego
Nawet kiedy już się okazało, że
oskarżenia przeciw rządom Bożym
szatan nie może dłużej pozostać
oraz by sprawiedliwość, miłosierdzie
w niebie, Nieskończona Mądrość
nie unicestwiła go. Ponieważ Bóg
Boga i niezmienność Jego prawa nie
może przyjąć jedynie służbę miłowzbudzały żadnych wątpliwości.
ści, posłuszeństwo Jego stworzeń
musi opierać się na przekonaniu o Jego sprawiedliwości i dobroci. Mieszkańcy nieba
i innych światów, nieprzygotowani, by zrozumieć naturę i konsekwencje grzechu, nie
byliby w stanie dostrzec w zniszczeniu szatana ani sprawiedliwości, ani miłosierdzia
Bożego. Gdyby natychmiast przestał istnieć, służyliby Bogu raczej ze strachu niż z miłości. Wpływ zwodziciela nie zostałby w pełni usunięty, a duch buntu całkowicie wykorzeniony. Należało pozwolić, by zło dojrzało. Dla dobra całego wszechświata przez szereg
stuleci szatan musiał w większym jeszcze stopniu rozwinąć swoje zasady, aby wszystkie
stworzone istoty mogły we właściwym świetle zobaczyć jego oskarżenia przeciw rządom Bożym oraz by sprawiedliwość, miłosierdzie Boga i niezmienność Jego prawa nie
wzbudzały żadnych wątpliwości.
Bunt szatana miał stać się lekcją dla całego wszechświata na wszystkie nadchodzące stulecia, bezustannym świadectwem natury grzechu i jego straszliwych rezultatów.
Efekt rządów szatana, ich wpływ zarówno na ludzi, jak i na aniołów, wskazywałby,
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jaki jest skutek odrzucania Bożego autorytetu. Byłby świadectwem tego, że rządy Boga
i Jego prawo owocują dobrobytem wszystkich Jego stworzeń. W ten sposób historia tego
straszliwego doświadczenia buntu stałaby się na wieki zabezpieczeniem dla wszystkich
inteligentnych istot, chroniącym je przed zwiedzeniem co do charakteru przestępstwa,
zabezpieczającym przed popełnieniem grzechu i cierpieniem, jakie za sobą pociąga.
Wielki uzurpator aż do samego końca walki w niebie nie przestawał usprawiedliwiać
samego siebie. Kiedy oznajmiono, że wraz ze wszystkimi swoimi zwolennikami musi
zostać usunięty z siedziby szczęścia, przywódca rebelii jawnie wyraził swoją pogardę
wobec prawa Stwórcy. Powtórzył swoje twierdzenie, że aniołowie nie potrzebują kontroli, ale powinni mieć swobodę podążania za własną wolą, która zawsze prowadziłaby ich
w słusznym kierunku. Orzekł, że Boże postanowienia stanowią ograniczenie ich wolności, i oznajmił, że jego celem jest obalenie prawa — wówczas niebiańskie zastępy, wolne
od tych ograniczeń, mogłyby wznieść się na wyższy, bardziej chwalebny stopień rozwoju.
Szatan i jego zastępy jednogłośnie obarczyli winą za rebelię samego Chrystusa, oznajmiwszy, że gdyby ich nie napominał, nigdy nie posunęliby się do buntu. W ten sposób
uparci i wyzywający w swojej nielojalności, na próżno usiłujący storpedować rządy Boże,
a mimo to bluźnierczo określający samych siebie mianem ofiar gnębiącej ich mocy arcybuntownik i wszyscy jego stronnicy zostali ostatecznie wygnani z nieba.
Ten sam duch, który pobudzał rebelię w niebie, nadal pobudza ją na ziemi. Szatan
prowadził wobec ludzi tę samą politykę, którą zastosował wobec aniołów. Jego duch króluje teraz w dzieciach nieposłuszeństwa. Podobnie jak on chcą one zerwać więzy prawa
Bożego i obiecać ludziom wolność poprzez łamanie jego przykazań. Wykazywanie grzechu nadal pobudza ducha nienawiści i oporu. Kiedy Boże poselstwa ostrzeżenia docierają do sumienia, szatan prowokuje ludzi, aby usprawiedliwiali samych siebie i szukali
poparcia u innych na drodze grzechu, którą sami obrali. Zamiast naprawić swoje błędy,
oburzają się na tego, kto ich napomina, jakby to on był jedyną przyczyną ich problemów.
Od czasów sprawiedliwego Abla aż do dziś widzimy tego samego ducha, jaki objawia się
przeciwko tym, którzy ośmielają się potępiać grzech.
Szatan popchnął ludzi do grzechu, stosując to samo zafałszowanie charakteru Bożego i robiąc wszystko, by uważali Go za okrutnego tyrana. Osiągając w ten sposób sukces, oznajmił, że niesprawiedliwe Boże wymagania przyczyniły się do upadku człowieka, tak jak do jego rebelii.
Jednak Wiekuisty sam określa swój charakter: „Przeszedł Pan przed jego oczyma
i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę
i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość,
niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania” (Wj 34,6-7 BT).
Usuwając szatana z nieba, Bóg pokazał swoją sprawiedliwość i podtrzymał honor
swego tronu. Jednak kiedy człowiek zgrzeszył, poddając się zwiedzeniom tej odstępczej istoty, Bóg udowodnił swą miłość, oddając swego jednorodzonego Syna, by umarł
za upadły rodzaj ludzki. Charakter Boga objawił się w pojednaniu. Potężny argument
krzyża ukazuje całemu wszechświatowi, że winy za wybór drogi grzechu, jakiego dokonał Lucyfer, w żadnym wypadku nie można przypisać rządom Bożym.
Charakter wielkiego zwodziciela ujawnił się w walce pomiędzy Chrystusem a szatanem podczas ziemskiej służby Zbawiciela. Nic nie było w stanie tak skutecznie odwrócić
od szatana uczuć niebiańskich aniołów i całego wiernego Bogu wszechświata, jak jego
okrutne działania wobec Odkupiciela świata. Zuchwałe bluźniercze żądanie, by Chrystus złożył mu hołd; arogancka śmiałość, gdy postawił Go na szczycie góry i na szczycie
świątyni; jawnie złośliwe intencje, gdy wzywał Go, by rzucił się z ogromnej wysokości;
nieustająca zjadliwość, która przeganiała Go z miejsca na miejsce, pobudzając serca
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kapłanów i ludu, by odrzucili Jego miłość, a na końcu wołali: „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj
Go!”431 — wszystko to wzbudziło zdziwienie i oburzenie wszechświata.
To szatan sugerował, aby świat odrzucił Chrystusa. Książę zła użył całej swojej mocy
i przebiegłości, by zniszczyć Jezusa, ponieważ wiedział, że miłość i łaska Zbawiciela,
Jego współczucie i pełna czułości wrażliwość ukazywały światu charakter Boga. Szatan
kwestionował każde twierdzenie wysuwane przez Syna Bożego i wykorzystał ludzi jako
swoje narzędzia, aby wypełnić życie Zbawiciela cierpieniem i smutkiem. Sofistyka i fałsz,
za pomocą których zamierzał utrudniać dzieło Jezusa; nienawiść, jaką objawiały dzieci
nieposłuszeństwa; jego okrutne
oskarżenia przeciw Temu, którego życie było jedną bezprzykładną dobrocią — wszystko to
wynikało z głęboko zakorzenionego poczucia zemsty. Tłumiony ogień zawiści i zjadliwości,
nienawiści i zemsty wybuchnął
przeciw Synowi Bożemu na Golgocie, podczas gdy całe niebo
patrzyło na tę scenę w niemej
grozie.
Kiedy dokonała się wielka
ofiara, Chrystus wstąpił na wysokości, odmawiając przyjęcia Aby dokonać aktu zbawienia, Syn Boży stał się człowiekiem. Swoją drogę na krzyż przeszedł
ulicami Jerozolimy otoczony szydercami. Dzięki tej ofierze ochronił nas przed wieczną śmiercią
hołdu aniołów, zanim nie przedi jednocześnie pokazał wszechświatowi prawdziwy charakter i miłość Boga.
stawił swojej prośby: „Chcę, aby
ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem” (J 17,24). Wtedy z niewyrażalną miłością i mocą nadeszła odpowiedź od tronu Ojca: „Niechże mu oddają pokłon wszyscy
aniołowie Boży” (Hbr 1,6). Jezus był niesplamiony. Jego poniżenie skończyło się, Jego
ofiara się dopełniła; otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imię.
Teraz nie było już żadnego usprawiedliwienia dla winy szatana. Objawił swój prawdziwy charakter kłamcy i mordercy. Widać było, że ten sam duch, którym kierował
ludźmi pozostającymi pod jego wpływem, objawiłby się, gdyby pozwolono mu kontrolować mieszkańców nieba. Twierdził on, że łamanie Bożego prawa przyniesie wolność
i wywyższenie; okazało się jednak, że powoduje niewolę i upadek.
Oskarżenia wysuwane przez szatana wobec Bożego charakteru i Jego rządów zostały ukazane w prawdziwym świetle. Oskarżył Boga o to, że żądając od swoich stworzeń
poddania i posłuszeństwa, oczekuje jedynie wywyższenia, i oznajmił, że Stwórca oczekuje samozaparcia od wszystkich, a sam go nie praktykuje ani nie ponosi żadnych ofiar.
Teraz okazało się, że zbawiając upadły i grzeszny rodzaj, Władca wszechświata poniósł
największą ofiarę, jaką mogła ponieść miłość, ponieważ „Bóg w Chrystusie świat z sobą
pojednał” (2 Kor 5,19). Stało się również jasne, że podczas gdy Lucyfer pragnąc zaszczytu i władzy, otworzył drzwi dla grzechu, Chrystus, aby zniszczyć grzech, poniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci.
Bóg objawił swą odrazę wobec przyczyn buntu. Całe niebo ujrzało objawienie Jego
sprawiedliwości, zarówno w potępieniu szatana, jak i w odkupieniu człowieka. Lucyfer
oznajmił, że skoro Boże prawo jest niezmienne, a kara za jego złamanie nie może zostać
darowana, każdy przestępca musi zostać na wieki oddzielony od Bożej łaski. Stwierdził,
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że grzeszny rodzaj znalazł się poza granicą odkupienia, dlatego teraz jest jego prawowitą własnością. Jednak śmierć Chrystusa stanowiła argument nie do odrzucenia na korzyść człowieka. Kara za złamanie prawa spadła na Tego, który był równy Bogu, i człowiek mógł swobodnie przyjąć sprawiedliwość Chrystusa, a przez nawrócone, pokorne
życie zwyciężać nad mocą szatana tak, jak zwyciężał Chrystus. W ten sposób Bóg pozostaje sprawiedliwy, a na dodatek usprawiedliwia wszystkich, którzy wierzą w Jezusa.
Jednak Chrystus nie przyszedł na ziemię tylko po to, aby cierpieć i umrzeć w celu
odkupienia człowieka. Przyszedł „wywyższyć prawo” i „uczynić je sławnym”. Nie tylko mieszkańcy tego świata mogli zobaczyć, jak powinno być szanowane; niezmienność
Bożego prawa została udowodniona przed wszystkimi mieszkańcami wszechświata.
Gdyby jego wymagania zostały usunięte, Syn Boży nie musiałby oddawać swego życia,
by dokonać pojednania za jego złamanie. Śmierć Chrystusa dowodzi, że jest ono niezmienne. Ofiara poniesiona w celu odkupienia grzeszników, do której popchnęła Ojca
i Syna nieskończona miłość, pokazuje całemu wszechświatowi, że fundamentem prawa
i rządów Boga jest sprawiedliwość i miłosierdzie. Można było tego dokonać jedynie
Podczas ostatecznego wykonania
wyroku sądu okaże się, że nie było poprzez taki plan pojednania.
Podczas ostatecznego wykonania wyropowodu, aby zaistniał grzech.
ku sądu okaże się, że nie było powodu, aby
zaistniał grzech. Kiedy Sędzia całej ziemi
zapyta szatana: „Dlaczego wystąpiłeś przeciwko mnie i okradłeś mnie z poddanych mojego królestwa?”, twórca zła nie będzie umiał podać przyczyny. Zamkną się wszystkie
usta i zastępy rebeliantów zaniemówią.
Krzyż Golgoty głosi nie tylko niezmienność prawa Bożego, ale pokazuje wszechświatowi, że zapłatą za grzech jest śmierć. W ostatnim tchnieniu Zbawiciela, w okrzyku: „Wykonało się!” zabrzmiała pieśń pogrzebowa szatana. Rozstrzygnął się wówczas
rezultat wielkiego boju, który miał trwać jeszcze tak długo w przyszłości, a ostateczne
unicestwienie zła zostało przypieczętowane. Syn Boży przeszedł za wierzeje grobu, aby
„przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła” (Hbr 2,14 EIB).
Pragnienie wywyższenia się sprawiło, że Lucyfer powiedział: „Wstąpię na niebiosa, swój
tron wyniosę ponad gwiazdy Boże (…) zrównam się z Najwyższym”. Bóg oznajmia: „[O]
brócę cię w popiół na ziemi (…) przepadniesz na zawsze” (Iz 14,13-14; Ez 28,18-19 DBG).
Przyjdzie „dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili
zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień — mówi Pan Zastępów — tak,
że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki” (Ml 3,19).
Cały wszechświat stanie się świadkiem tego, jaka jest natura i jaki jest skutek grzechu. Jego ostateczne zniszczenie, które na początku przeraziłoby aniołów i ściągnęło hańbę na Boga, teraz będzie dowodem Jego miłości i umocni szacunek wobec Niego ze strony wszystkich istot wszechświata, które są szczęśliwe, mogąc wypełniać
Jego wolę, i noszą w sercu Jego prawo. Zło już nigdy się nie objawi. Słowo Boże mówi:
„[N]ie powstanie po raz drugi utrapienie” (Na 1,9 DBG). Prawo Boże, które szatan określił mianem jarzma niewoli, zostanie uczczone jako prawo wolności. Stworzenie poddane próbie, którą przeszło zwycięsko, już nigdy nie odwróci się od posłuszeństwa Temu,
którego charakter, niezgłębiona miłość i nieskończona mądrość objawiły się przed nim
w całej swojej pełni.
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Rozdział 30

NIEPRZYJAŹŃ MIĘDZY
CZŁOWIEKIEM
A SZATANEM

I

ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej
potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” (Rdz 3,15). Boski wyrok wypowiedziany wobec szatana po upadku człowieka był zarazem proroctwem
obejmującym wszystkie stulecia aż do końca czasów i przepowiadającym potężny
konflikt, w który miały zaangażować się wszystkie pokolenia ludzi mające żyć na ziemi.
Bóg oznajmia: „Ustanowię nieprzyjaźń”. Nie doświadczamy jej w sposób naturalny.
Kiedy człowiek złamał Boże prawo, jego natura stała się zła i pozostawał z szatanem
w harmonii, a nie w niezgodzie. Nie istnieje naturalna wrogość pomiędzy grzesznym
człowiekiem a ojcem grzechu. Odstępstwo sprawiło, że obaj stali się źli. Odstępca natomiast nie spocznie, dopóki nie zaskarbi sobie sympatii i wsparcia, wpływając na innych
tak, aby poszli za jego przykładem. Z tego powodu upadli aniołowie i bezbożni ludzie
jednoczą się w desperackim sojuszu. Gdyby Bóg nie interweniował w szczególny sposób, szatan i człowiek zjednoczyliby siły przeciw niebu; i zamiast żywić wrogość wobec
szatana, cała ludzkość połączyłaby się w buncie przeciw Bogu.
Szatan kusił człowieka do grzechu tak, jak sprawił, że zbuntowali się aniołowie, aby
w ten sposób zapewnić sobie współpracę w swoich działaniach przeciwko niebu. Pomiędzy nim a upadłymi aniołami nie ma rozdźwięku w kwestii nienawiści wobec Chrystusa; choć w każdej innej kwestii byli podzieleni, jednoczyli się przeciwko autorytetowi
Władcy wszechświata. Kiedy jednak szatan usłyszał o nieprzyjaźni, jaka miałaby zaistnieć pomiędzy nim a kobietą, pomiędzy jego potomstwem a jej potomstwem, wiedział, że
jego wysiłki zmierzające do zdeprawowania
Bez tej nawracającej łaski
ludzkiej natury zostaną powstrzymane; że
w jakiś sposób człowiek zostanie uzdolniony,
i odradzającej mocy człowiek
by oprzeć się jego mocy.
pozostałby na wieki jeńcem
Nienawiść szatana wobec rodzaju ludzszatana, sługą zawsze gotowym,
kiego rozgorzała, ponieważ przez Chrystusa
by wypełniać jego polecenia.
ludzie stali się obiektami Bożej miłości i miłosierdzia. Pragnie on udaremnić Boży plan
odkupienia człowieka, zhańbić Boga, oszpecając i bezczeszcząc dzieło Jego rąk. Spowodował smutek w niebie i napełnił ziemię nieszczęściem i rozpaczą. A teraz stara się wykazać, że całe to zło jest rezultatem tego, iż Bóg stworzył człowieka.
Łaską jest to, że Chrystus zasiewa w sercu stworzonego przez siebie człowieka nieprzyjaźń wobec szatana. Bez tej nawracającej łaski i odradzającej mocy człowiek pozostałby
na wieki jeńcem szatana, sługą zawsze gotowym, by wypełniać jego polecenia. Jednak
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nowa zasada serca wytwarza konflikt tam, gdzie dotąd istniał stan pokoju. Moc, której
udziela Chrystus, uzdalnia człowieka, by oprzeć się tyranowi i uzurpatorowi. Każdy,
kto brzydzi się grzechem, zamiast go miłować, opiera się panującym w nim namiętnościom i przezwycięża je, stanowi żywy dowód na działanie zasady pochodzącej z góry.
Antagonizm istniejący pomiędzy duchem Chrystusa i duchem szatana objawił się
w bardziej uderzający sposób w tym, jak świat przyjął Jezusa. To, że Żydzi w końcu Go
odrzucili, nie miało tak naprawdę związku z tym, że przyszedł na ziemię bez bogactw
tego świata, przepychu czy wielkości. Widzieli, że posiada moc, która mogłaby wynagrodzić brak tych zewnętrznych atutów. Jednak czystość i świętość Chrystusa wzbudzała przeciw Niemu nienawiść niepobożnych. Jego pełne samozaparcia i czystego poświęcenia życie stanowiło ciągły wyrzut dla dumnych, zmysłowych ludzi. Właśnie ono
wywoływało wrogość wobec Syna Bożego. Szatan i źli aniołowie połączyli się ze złymi
ludźmi. Wszystkie te odstępcze moce sprzysięgły się przeciw Obrońcy prawdy.
Taka sama nienawiść, jaka objawiała się wobec Chrystusa, objawia się wobec Jego naśladowców. Każdy, kto dostrzega odrażający charakter grzechu i w pochodzącej z góry
mocy opiera się pokusie, z całą pewnością wzbudzi gniew szatana i jego poddanych. Nienawiść wobec czystych zasad prawdy oraz oskarżenia i prześladowanie jej obrońców będą
istniały tak długo, jak długo istnieć będą grzech i grzesznicy. Naśladowcy Chrystusa
i słudzy szatana nie są w stanie żyć w zgodzie. Obraza, jaką wywołuje krzyż, trwa nadal. „[W]szyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą”
(2 Tm 3,12 BG).
Przedstawiciele szatana działają bezustannie pod jego kierownictwem, aby ustanowić jego panowanie i zbudować jego królestwo pozostające w opozycji do rządów Bożych.
W tym celu starają się zwieść naśladowców Chrystusa i odwieść ich od posłuszeństwa.
Aby osiągnąć swój cel, źle interpretowali i wypaczali znaczenie Pisma Świętego, tak
jak robił to ich przywódca. Podobnie jak szatan, który zamierzał spotwarzyć Boga, jego
stronnicy usiłowali oczerniać lud Boży. Duch, który doprowadził do śmierci Chrystusa,
pobudza bezbożnych, aby zniszczyli Jego naśladowców. Wszystko to zostało przepowiedziane w proroctwie: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim
potomstwem a jej potomstwem”. Będzie
W tej kwestii zwiedzione zostały
ona trwała aż do końca czasu.
Szatan gromadzi wszystkie swoje
całe tłumy. Nie wiedzą, że ich wróg
siły
i wysyła je do walki. Dlaczego nie
jest potężnym generałem, który
napotyka większego oporu? Dlaczego
kontroluje umysły złych aniołów, i że
żołnierze Chrystusa są tak ospali i obowalczy z Chrystusem, wykorzystując
jętni? Ponieważ mają tak niewielki rzedojrzałe plany i zręczne posunięcia,
czywisty związek z Chrystusem; ponieważ brakuje im Jego Ducha. Grzech nie
przeciwdziałając zbawieniu ludzi.
jest dla nich czymś obrzydliwym i odpychającym, tak jak był dla ich Mistrza. Nie stawiają mu czoła, jak zrobił to Chrystus
— w sposób zdecydowany i pełen determinacji. Nie zdają sobie sprawy, jaką przewagę
ma zło i jak zjadliwy jest grzech, i równocześnie są ślepi co do charakteru i mocy księcia
ciemności. Nieprzyjaźń wobec szatana i jego dzieł jest tak nikła, ponieważ wielka jest
niewiedza dotycząca jego mocy i złośliwości oraz całego arsenału środków, jakich używa
wobec Chrystusa i Jego Kościoła. W tej kwestii zwiedzione zostały całe tłumy. Nie wiedzą, że ich wróg jest potężnym generałem, który kontroluje umysły złych aniołów, i że
walczy z Chrystusem, wykorzystując dojrzałe plany i zręczne posunięcia, przeciwdziałając zbawieniu ludzi. Wśród tych, którzy określają siebie mianem chrześcijan, istnieje
nikłe pojęcie o szatanie, nie biorąc pod uwagę przypadkowego napomknięcia zza kazal306

nicy. Tracą oni z oczu jego bezustanną aktywność i powodzenie, lekceważą mnóstwo
ostrzeżeń w kwestii subtelności jego poczynań, zdają się w ogóle ignorować jego istnienie.
Podczas gdy ludzie są nieświadomi jego pomysłowości, ów czujny wróg w każdej chwili
podąża ich śladem. Wtrąca się do życia rodzinnego, jest obecny na każdej ulicy naszych
miast, w kościołach, w zgromadzeniach narodowych, w trybunałach — wprowadzając
zamieszanie, zwodząc, kusząc, doprowadzając wszędzie do ruiny serca i ciała mężczyzn,
kobiet i dzieci, rozbijając rodziny, siejąc nienawiść, wprowadzając rywalizację, niesnaski,
bunt, mord. A świat chrześcijański wydaje
Wszyscy, którzy nie są
się przyjmować to wszystko, jakby zaplanował to Bóg i jakby musiało istnieć.
zdecydowanymi naśladowcami
Szatan bezustannie pragnie pokonać lud
Chrystusa, są sługami szatana.
Boży, łamiąc oddzielające go od świata bariery. Dawny Izrael został zachęcony do grzechu, kiedy zaczął wchodzić w zakazane
związki z poganami. W podobny sposób zwodzony jest współczesny Izrael. „[B]óg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale
Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor 4,4). Wszyscy, którzy nie są zdecydowanymi
naśladowcami Chrystusa, są sługami szatana. W nieodrodzonym sercu istnieje miłość
do grzechu i gotowość do pielęgnowania i usprawiedliwiania go. W odnowionym sercu
panuje nienawiść do grzechu i pełen determinacji opór wobec niego. Kiedy chrześcijanie wybierają towarzystwo niepobożnych
i niewierzących, wystawiają się na pokusę.
Szatan znika z pola widzenia i ukradkiem
zaciąga przed ich oczyma swoją zwodniczą
zasłonę. Nie są oni w stanie dostrzec, że takie towarzystwo ma na celu wyrządzenie im
krzywdy; a kiedy przez cały czas asymilują
się ze światem w charakterze, słowach i działaniach, ślepną coraz bardziej.
Dostosowanie się do zwyczajów świata
zwraca Kościół w jego stronę; nigdy natomiast nie zwróci świata ku Chrystusowi.
Zażyłość z grzechem spowoduje nieuchronnie, że wyda się on mniej odstręczający. Ten,
kto wybiera współpracę ze sługami szatana, wkrótce przestanie obawiać się ich mistrza. Gdy spełniając nasze obowiązki, stajemy w obliczu doświadczenia, tak jak Daniel
na królewskim dworze, możemy być pewni,
że Bóg nas ochroni; jeśli jednak narażamy się
na pokusę, wcześniej lub później upadniemy. Biblia ostrzega przed atakami i pokusami szatana, które w czasach końca będą się nasilały. Apostoł Piotr napisał: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie!
Kusiciel często działa najbardziej skuteczPrzeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo
nie przez tych, po których najmniej się spo- by pochłonąć” (1 P 5,8).
dziewamy, że mogliby znajdować się pod jego
kontrolą. Podziwia się i obdarza zaszczytami ludzi utalentowanych, jakby ich przymioty
były w stanie pokryć brak bojaźni Bożej albo jakby upoważniały ich do Jego łaski. Talent i ogłada są same w sobie darem Bożym, jednak kiedy zastępują miejsce pobożności, kiedy zamiast zbliżać człowieka do Boga, odprowadzają go od Niego, stają się przekleństwem i pułapką. Wielu podtrzymuje opinię, że wszystko, co wydaje się uprzejmością lub wyrafinowaniem, musi w pewnym sensie odnosić się do Chrystusa. Nic bardziej
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błędnego. Cechy te powinny być cechami charakteru każdego chrześcijanina, ponieważ
wywierałyby one potężny wpływ na rzecz prawdziwej religii; muszą być jednak poddane Bogu, inaczej działają także na rzecz zła. Niejeden człowiek o wyrafinowanym intelekcie i gładkich manierach, który nigdy nie zniżył się ku temu, co powszechnie uważa
się za czyn niemoralny, jest wypolerowanym narzędziem w ręku szatana. Podstępny,
zwodniczy charakter jego wpływu i przykładu czyni go bardziej niebezpiecznym wrogiem sprawy Chrystusa niż tych, którzy są niewykształceni i pozbawieni kultury.
Dzięki żarliwej modlitwie i zależności od Boga Salomon otrzymał mądrość, która wzbudzała zdumienie i podziw świata. Kiedy jednak odwrócił się od Źródła swojej
siły i zaczął polegać na sobie, padł
ofiarą pokusy. Wówczas wspaniaPodczas gdy szatan bezustannie dąży
łe cechy, jakie posiadał ów najmądo tego, aby zaślepić umysły, niechaj
drzejszy z królów, uczyniły z niego
chrześcijanie nie zapominają nigdy
jedynie bardziej skuteczne narzęo tym, że „bój toczymy nie z krwią i
dzie w ręku przeciwnika rodzaju
z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ludzkiego.
Podczas gdy szatan bezustannie
ze zwierzchnościami, z władcami tego
dąży
do tego, aby zaślepić umysły,
świata ciemności, ze złymi duchami
niechaj chrześcijanie nie zapomiw okręgach niebieskich” (Ef 6,12).
nają nigdy o tym, że „bój toczymy
nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi
duchami w okręgach niebieskich” (Ef 6,12). Natchnione ostrzeżenie brzmi przez stulecia
aż do dziś: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew
ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 P 5,8). „Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście
mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” (Ef 6,11).
Od czasów Adama aż do dziś nasz wielki wróg wykorzystywał swoją moc, by gnębić
i niszczyć. Teraz przygotowuje się do swego ostatniego natarcia przeciw Kościołowi.
Wszyscy, którzy pragną naśladować Chrystusa, staną w obliczu konfliktu z tym bezwzględnym wrogiem. Im bardziej chrześcijanin przypomina Boży Wzór, tym pewniejsze
jest, że stanie się celem ataków szatana. Wszyscy, którzy włączyli się aktywnie w sprawę
Bożą, pragnąc zdemaskować zwiedzenia złego i przedstawić ludziom Chrystusa, będą
w stanie przyłączyć się do świadectwa Pawła, w którym mówi on o służeniu Panu w całej pokorze umysłu, wśród pokus i we łzach.
Szatan atakował Chrystusa najbardziej zaciętymi i najbardziej subtelnymi pokusami,
jednak w każdym starciu spotykał się z odprawą. Zbawiciel stoczył te bitwy w naszym
imieniu. Jego zwycięstwa umożliwiły nasze zwycięstwa. Żaden człowiek nie zostanie
pokonany przez szatana, jeśli sam się na to nie zgodzi. Kusiciel nie ma mocy, aby kontrolować naszą wolę czy zmusić kogokolwiek do popełnienia grzechu. Może sprawiać
cierpienie, ale nie skalanie. Może powodować udrękę, ale nie upadek. Fakt, że Chrystus zwyciężył, może natchnąć Jego naśladowców odwagą, aby mężnie walczyli przeciw
grzechowi i szatanowi.
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Rozdział 31

DZIAŁALNOŚĆ
ZŁYCH DUCHÓW

Z

wiązek świata widzialnego z niewidzialnym, służba aniołów Bożych i działalność
złych duchów zostały jasno przedstawione w Piśmie Świętym i są nierozłącznie wplecione w historię ludzkości. Wśród ludzi narasta tendencja do niewiary
w istnienie złych duchów, podczas gdy święci aniołowie, którzy są istotami „posyłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie” (Hbr 1,9 EIB), uważani
są przez wielu ludzi za duchy osób zmarłych. Jednak Pismo nie tylko potwierdza istnienie zarówno dobrych, jak i złych aniołów, ale także przedstawia niepodważalne dowody
na to, że nie są to bezcielesne duchy umarłych.
Aniołowie istnieli, zanim stworzono człowieka; kiedy położone zostały fundamenty
ziemi, „gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży” (Hi 38,7). Po upadku człowieka aniołowie zostali posłani, aby strzec drzewa
życia, i to zanim umarł pierwszy człowiek. W swojej naturze przewyższają ludzi, ponieważ psalmista mówi, że człowiek został uczyniony „niewiele mniejszym od istot niebieskich” (Ps 8,6 BT).
Pismo Święto informuje nas o liczbie, mocy i chwale niebiańskich istot, o ich związku z rządami Boga, a także o ich stosunku do dzieła odkupienia. „Pan w niebie tron
swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat” (Ps 103,19-20 BT). Prorok
mówi: „[U]słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu”. W sali tronowej Króla królów
stoją „Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, «posłuszni
na dźwięk Jego słowa»” (Ap 5,11). Prorok Daniel widział dziesięć tysięcy razy dziesięć
tysięcy i tysiące tysięcy niebiańskich posłańców (Dn 7,10). Apostoł Paweł określił ich
mianem „niezliczonej rzeszy” (Hbr 12,22). Działają jako Boży posłańcy „niczym błyskawice” (Ez 1,14 BT) — szybko i w olśniewającej chwale. Oblicze anioła, który ukazał
się przy grobie Zbawiciela, „było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg”; sprawiło
to, że strażnicy drżeli przed nim ze strachu i „stali się jak nieżywi” (Mt 28,3-4). Kiedy
Sancheryb, hardy Asyryjczyk, hańbił Boga i bluźnił Mu, a Izraelowi groził zniszczeniem,
„stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł Pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim
sto osiemdziesiąt pięć tysięcy”, „wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców, i książąt” z armii Sancheryba, „tak że ze wstydem wrócił do swojej ziemi” (2 Krl 19,35; 2 Krn 32,21).
Aniołowie są posyłani do dzieci Bożych jako misjonarze miłosierdzia. Do Abrahama
— z obietnicami błogosławieństwa; do bram Sodomy — by ratować sprawiedliwego Lota
przed ognistą zagładą; do Eliasza — kiedy niemal ginął ze znużenia i głodu na pustyni;
do Elizeusza — z ognistymi rydwanami i końmi, które otoczyły miasteczko, gdzie został zaskoczony przez swych wrogów; do Daniela — kiedy potrzebował Bożej mądrości
na dworze pogańskiego króla albo gdy miał stać się ofiarą lwów; do Piotra skazanego
na śmierć w lochu Heroda; do więźniów w Filippi; do Pawła i jego towarzyszy w burzliwą
noc na morzu; do Korneliusza, by otworzyć jego umysł na przyjęcie ewangelii; do Piotra,
309

by posłać go z wieścią o zbawieniu do pogańskiego cudzoziemca. W taki sposób święci
aniołowie służyli ludowi Bożemu we wszystkich wiekach.
Każdemu naśladowcy Chrystusa został wyznaczony anioł, który go strzeże. Ci niebiańscy strażnicy osłaniają sprawiedliwych przed mocą złego. Stwierdził to sam szatan,
kiedy powiedział: „Czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd
opieką wraz z jego domem i wszystKażdemu naśladowcy Chrystusa został kim, co ma?” (Hi 1,9-10). Narzędzie,
przy pomocy którego Bóg ochrania
wyznaczony anioł, który go strzeże.
swój lud, przedstawiają słowa psalCi niebiańscy strażnicy osłaniają
misty: „Anioł Pański zakłada obóz
sprawiedliwych przed mocą złego.
wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich” (Ps 34,7). Zbawiciel tak
powiedział o tych, którzy w Niego wierzą: „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych
małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca
mojego, który jest w niebie” (Mt 18,10). Aniołowie wyznaczeni do służenia dzieciom Bożym mają bezustanny dostęp do Boga.
W ten sposób lud Boży wystawiony na działanie zwodzicielskiej siły i niestrudzonej
zjadliwości księcia ciemności, pozostając w konflikcie ze wszystkimi mocami zła, może
być pewny bezustannej ochrony niebiańskich aniołów. To zabezpieczenie nie zostało
udzielone bez powodu. Skoro Bóg zapewnił swoim dzieciom obietnicę łaski i ochrony,
dzieje się tak dlatego, że mają one spotkać potężne narzędzia zła — istoty liczne, zdeterminowane i niezmordowane, wobec złości i siły których nikt nie może czuć się bezpieczny, pozostając nieświadomym ich obecności czy lekceważąc ją.
Złe duchy, które zostały stworzone jako bezgrzeszne, były w swej naturze, mocy i chwale równe ze świętymi istotami, które teraz są posłańcami Bożymi. Jednak upadły z powodu grzechu, sprzymierzyły się, aby pozbawić Boga czci i zniszczyć ludzi. Zjednoczone
z szatanem w jego buncie i wraz z nim usunięte z nieba współpracowały z nim przez
wszystkie kolejne stulecia w jego walce przeciw rządom Bożym. W Piśmie Świętym możemy przeczytać o ich konfederacji i rządzie, o ich zadaniach, inteligencji i wyrafinowaniu, a także o ich pełnych zjadliwości działaniach przeciw pokojowi i szczęściu ludzi.
Historia Starego Testamentu zawiera okazjonalne wzmianki na temat ich istnienia i działań; jednak czas, kiedy złe duchy objawiły swoją moc w najbardziej jaskrawy
sposób, nastąpił, gdy Chrystus przyszedł na ziemię. Zrobił to, aby wprowadzić w życie
plan odkupienia człowieka, a szatan zdecydował się utrzymać swoje prawo do kontroli nad światem. Udało mu się zaprowadzić bałwochwalstwo w każdym zakątku świata
oprócz Palestyny. Do tego jedynego miejsca, które nie poddało się w pełni władzy kusiciela, przyszedł Chrystus, aby udzielić ludziom światła z nieba. Dwie współzawodniczące siły dochodziły swoich praw do władzy. Jezus z miłością wyciągał ramiona, zapraszając wszystkich, którzy pragnęli znaleźć w Nim pokój i przebaczenie. Zastępy ciemności
wiedziały, że ich władza nie jest nieograniczona i rozumiały, że jeśli misja Chrystusa
zostanie zwieńczona sukcesem, ich panowanie wkrótce się zakończy. Szatan szalał jak
związany lew i prowokował, pokazując, jaką ma moc nad ciałami i sercami ludzi.
W Nowym Testamencie istnieją jasne zapisy dowodzące faktu, że ludzie byli opanowani przez demony. Ci, którzy cierpieli w ten sposób, nie zostali po prostu dotknięci chorobą z przyczyn naturalnych. Chrystus posiadał doskonałe zrozumienie tego, z czym ma
do czynienia, i rozpoznawał bezpośrednią obecność i działanie złych duchów.
Uderzający przykład ich liczby, siły i zjadliwości, a także mocy i łaski Chrystusa został przekazany na kartach Pisma Świętego w historii uzdrowienia opętanych z krainy
Gerazeńczyków. Ci nieszczęśni szaleńcy zrywający wszelkie pęta, wijący się, szalejący
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z pianą na ustach, których krzyk rozdzierał powietrze, krzywdzili samych siebie i stanowili zagrożenie dla każdego, kto się do nich zbliżał. Ich pokrwawione i zniekształcone
ciała oraz rozproszone umysły przedstawiały obraz, który zadowalał księcia ciemności.
Jeden z demonów, które kontrolowały cierpiących, oznajmił: „Na imię mi Legion, gdyż
jest nas wielu” (Mk 5,9). W armii rzymskiej legion składał się z trzech do pięciu tysięcy
żołnierzy. Szatańskie zastępy również podzielone są na oddziały, a ten, do którego należał ów demon, nie był mniej liczny niż legion.
Na rozkaz Chrystusa złe duchy opuściły swoje ofiary, pozostawiając je siedzące cicho
u stóp Zbawiciela, poddane, inteligentne i łagodne. Jednak demonom wolno było zepchnąć do morza stado świń. Dla Gerazeńczyków ich utrata przeważyła nad błogosławieństwami, którymi obdarzył ich Chrystus, i poproszono Boskiego Lekarza, by odszedł.
Taki właśnie rezultat chciał osiągnąć szatan. Oskarżając Jezusa o poniesioną stratę,
pobudził egoistyczne lęki ludzi i oddzielił ich od słuchania Jego słów. Szatan bezustannie oskarża chrześcijan jako sprawców straty, nieszczęścia i cierpienia i nie pozwala,
by zarzuty spadły na tych, którzy naprawdę są temu winni — na niego i jego aniołów.
Jednak cele Chrystusa nie zostały udaremnione. Pozwolił złym duchom zniszczyć
stado świń, aby stało się to naganą dla tych Żydów, którzy dla zysku hodowali te nieczyste zwierzęta. Gdyby Chrystus nie okiełznał demonów, pociągnęłyby do morza nie
tylko świnie, ale także ich pasterzy i właścicieli. Ocalenie jednych i drugich leżało tylko
w Jego mocy, którą w miłości okazał, aby ich uratować. Co więcej, wszystko to musiało
się wydarzyć, aby uczniowie mogli zobaczyć okrucieństwo szatana wobec ludzi i zwierząt. Zbawiciel pragnął, aby Jego naśladowcy jak najwięcej wiedzieli o wrogu, którego
mieli spotkać, aby nie byli zwiedzeni i pokonani przez jego strategię. Było także Jego
wolą, by ludność tego regionu mogła zobaczyć Jego moc przełamującą szatańskie więzy
i wyzwolenie jego jeńców. I chociaż sam Jezus się oddalił, ocaleni w tak cudowny sposób ludzie zostali, by świadczyć o miłosierdziu swego Dobroczyńcy.
W Piśmie Świętym opisane zostały inne przypadki podobnej natury. Córka kobiety z Syrofenicji była w okrutny sposób dręczona przez diabła, którego Jezus wypędził
swoim słowem (Mk 7,26-30). Pewien człowiek „opętany niewidomy i głuchoniemy”
(Mt 12,22 EIB); młodzieniec, który miał ducha niemego, jaki często „go rzucał nawet
w ogień i wodę, żeby go zgubić” (Mk 9,17-27); szaleniec dręczony przez „ducha nieczystego demona” (Łk 4,33-36), który zakłócił spokój szabatu w synagodze w Kafarnaum
— wszyscy oni zostali uzdrowieni przez współczującego Zbawiciela. Niemal w każdym
przypadku Chrystus zwracał się do demona jako istoty inteligentnej, rozkazując mu wyjść
z ofiary i nie męczyć jej dłużej. Wierni
z Kafarnaum, widząc Jego potężną moc,
Nikt nie jest bardziej zagrożony
byli zdumieni „i mówili między sobą: Cóż
ze strony złych duchów niż ci,
to za mowa, że mając władzę i moc nakaktórzy bez względu na jasne
zuje duchom nieczystym, a wychodzą?”
i wystarczające świadectwo Pisma
(Łk 4,36).
Świętego zaprzeczają istnieniu
Ludzie opanowani przez demony zwykle przedstawiani są jako doświadczający
i działaniu diabła i jego aniołów.
wielkiego cierpienia; były jednak odstępstwa od tej reguły. Niektórzy byli otwarci na szatański wpływ, ponieważ chcieli otrzymać
nadnaturalną moc. Oni, rzecz jasna, nie pozostawali w konflikcie z demonami. Do tej
grupy należeli ci, którzy posiadali ducha wieszczego: Szymon Mag, czarnoksiężnik Elymas i dziewczyna, która chodziła za Pawłem i Sylasem w Filippi.
Nikt nie jest bardziej zagrożony ze strony złych duchów niż ci, którzy bez względu
na jasne i wystarczające świadectwo Pisma Świętego zaprzeczają istnieniu i działaniu
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diabła i jego aniołów. Tak długo, jak pozostajemy nieświadomi ich podstępów, mają
niemal niewyobrażalną przewagę; wielu daje posłuch ich sugestiom, kiedy przypuszczają, że idą za wskazaniami swojego własnego rozumu. Oto dlaczego, gdy zbliżamy
się do końca czasów, gdy szatan ma działać z największą mocą, by zwodzić i niszczyć,
rozsiewa on wszędzie wiarę w to, że nie istnieje. Jego polityka polega na ukryciu siebie
i swojego sposobu działania.
Niczego tak bardzo nie obawia się wielki zwodziciel jak tego, że będziemy świadomi jego strategii. Chcąc lepiej zakamuflować swój rzeczywisty charakter i cele, zrobił
wszystko, by przedstawiano go w taki sposób, żeby nie wzbudzał silniejszych emocji niż
kpina czy pogarda. Jest niezwykle zadowolony, kiedy przedstawia się go jako coś niedorzecznego lub odrażającego, zniekształcony, na wpół zwierzęcy i na wpół ludzki twór.
Cieszy się, słysząc, że jego imię używane jest w żartach i szyderstwie przez tych, którzy
uważają się za inteligentnych i świadomych.
Ponieważ udało mu się tak dobrze zamaskować, często można usłyszeć pytanie: czy
taka istota naprawdę istnieje? Dowodem jego sukcesu jest to, że powszechnie przyjęło
się w świecie religii zadawać kłam jasnemu świadectwu Pisma Świętego. Ponieważ zaś
szatan jest w stanie łatwo kontrolować umysły tych, którzy są nieświadomi jego wpływu, Słowo Boże daje nam tak wiele przykładów
jego zgubnego działania, ujawniając przed nami
Straszliwe jest położenie tych,
jego ukryte siły, a tym samym budząc naszą
którzy tak długo opierają się
czujność wobec jego ataków.
Bożym wezwaniom i poddają
Siła i złość szatana i jego zastępów mogłypokusom szatana.
by słusznie nas zaniepokoić, gdyby nie to, że
możemy znaleźć schronienie i ratunek w potężniejszej mocy naszego Odkupiciela. Starannie zabezpieczamy nasze domy ryglami
i zamkami, by chronić naszą własność i życie przed złymi ludźmi; rzadko jednak myślimy o złych aniołach, którzy bezustannie szukają do nas dostępu, i o ich atakach,
przed którymi nie potrafimy obronić się o własnych siłach. Gdy się im na to pozwoli,
są w stanie rozpraszać nasze umysły, rozstroić i dręczyć nasze ciała, zniszczyć to, co
mamy, a nawet zrujnować nasze życie. Cieszy ich jedynie nędza i zniszczenie. Straszliwe jest położenie tych, którzy tak długo opierają się Bożym wezwaniom i poddają pokusom szatana, że Bóg pozostawia ich pod kontrolą złych duchów. Jednak ci, którzy
naśladują Chrystusa, są zawsze bezpieczni pod Jego opieką. Potężni w mocy aniołowie
są wysyłani z nieba, aby ich strzec. Zły nie jest w stanie przedrzeć się przez straż, jaką
Bóg roztoczył wokół swego ludu.
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Rozdział 32

SZATAŃSKIE PUŁAPKI

W

ielki bój między Chrystusem a szatanem, który toczy się przez niemal
sześć tysięcy lat, wkrótce się zakończy. Zły podwaja swe wysiłki, aby
udaremnić dzieło Chrystusa wykonywane w imieniu człowieka i zatrzymać ludzi w swych sidłach. Planuje dopiąć celu, jakim jest utrzymanie
ich w ciemności i uporze serca, aż pośrednictwo Zbawiciela zakończy się i nie będzie
już ofiary za grzech.
Szatan nie przejmuje się, gdy nie podejmuje się żadnych szczególnych wysiłków, aby
oprzeć się jego mocy, a także kiedy w Kościele i świecie panuje obojętność, ponieważ
wtedy nie istnieje niebezpieczeństwo utraty tych, których według swojej woli prowadzi
jak jeńców. Kiedy jednak uwaga ludzi skupia się na sprawach wieczności, a ludzkie serca pytają: co mam robić, żeby być zbawionym?, staje on w pełnej gotowości bojowej, aby
swoją moc przeciwstawić mocy Chrystusa i przeciwdziałać wpływowi Ducha Świętego.
Pismo Święte mówi, że pewnego razu, gdy aniołowie Boży stawili się przed Panem,
wśród nich pojawił się również szatan (Hi 1,6) — nie po to, by pokłonić się przed Wiecznym Królem, ale by przedstawić swoje zjadliwe zarzuty przeciw Sprawiedliwemu. W tym
samym celu pojawia się, gdy ludzie zgromadzają się, aby uczcić Boga. Choć pozostaje
w ukryciu, działa skrzętnie, by kontrolować umysły zebranych. Roztacza swoje plany
niczym zręczny generał. Gdy widzi Bożego posłańca badającego Pismo Święte, bierze
pod uwagę temat, który ma być przedstawiony ludziom. Następnie używa całej swej
przebiegłości i sprytu, kontrolując okoliczności tak, aby poselstwo nie dotarło do tych,
których zwodzi właśnie w tej kwestii. Ten, kto najbardziej potrzebuje ostrzeżenia, będzie akurat musiał zająć się wymagającymi jego obecności sprawami zawodowymi albo
w jakikolwiek inny sposób zostanie oddzielony od możliwości słuchania słów, które mogłyby być dla niego wonią życia ku życiu.
Szatan widzi, że duchowy mrok, jaki spowija ludzi, jest strapieniem dla sług Bożych.
Słyszy ich żarliwe modlitwy o Bożą łaskę i moc, które rozproszyłyby czar obojętności, niedbałości i indolencji. Wówczas z nowym zapałem
używa swej sztuki. Nakłania ludzi do ulegania
Szatan dobrze wie, że wszyscy,
apetytowi albo innej formy pobłażania sobie
których skłoni do zaniedbania
i w ten sposób paraliżuje ich wrażliwość, aby
modlitwy i badania Pisma,
nie usłyszeli tego, czego najbardziej potrzebują.
zostaną pokonani za sprawą
Szatan dobrze wie, że wszyscy, których skłojego ataków.
ni do zaniedbania modlitwy i badania Pisma,
zostaną pokonani za sprawą jego ataków. Dlatego wymyśla wszelkie możliwe sposoby, aby zaabsorbować umysł. Istnieje grupa ludzi,
którzy zamiast zgłębiać i naśladować prawdę, pod maską pobożności czynią swoją religię z wyszukiwania błędów charakteru czy nieścisłości wiary u tych, z którymi się nie
zgadzają. Są oni prawą ręka szatana. Niemało jest oskarżycieli braci, którzy są zawsze
aktywni, gdy Bóg działa, a Jego słudzy oddają Mu prawdziwy hołd. Nadają oni fałszywy
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odcień słowom i czynom tych, którzy kochają prawdę i są jej posłuszni. Będą przedstawiać najbardziej żarliwych, pełnych zapału i samozaparcia poddanych Chrystusa jako
zwiedzionych lub zwodzicieli. Ich dzieło polega na fałszywej interpretacji motywów każdego szczerego i szlachetnego czynu, rozpuszczaniu insynuacji i wzbudzaniu wątpliwości w umysłach osób niedoświadczonych. W każdy możliwy sposób pragną sprawić, aby
to, co czyste i sprawiedliwe, było uważane za nieuczciwe i zwodnicze.
Nikt jednak nie musi ulec ich zwiedzeniu. Łatwo da się zauważyć, czyimi są dziećmi, za czyim idą przykładem i czyje dzieło wykonują. „Poznacie ich po ich owocach”
(Mt 7,16 EIB). Ich postępowanie przypomina postępowanie szatana, podżegacza i oszczercy, „oskarżyciela braci naszych” (Ap 12,10).
Wielki zwodziciel ma wielu agentów gotowych przedstawić każdy rodzaj błędu, aby
usidlić dusze — herezje przygotowane tak, by odpowiadały wyszukanym gustom i możliwościom tych, których chce doprowadzić do ruiny. Jego plan obejmuje wprowadzenie
do Kościoła osób nieszczerych i nieodrodzonych, które zachęcają do zwątpienia i niewiary, a także przeszkadzają wszystkim, którzy pragną rozwoju dzieła Bożego i rozwijania
się wraz z nim. Wielu, którym brak rzeczywistej wiary w Boga lub Jego Słowo, uznaje
pewne zasady prawdy i uchodzi
Jednym z najbardziej skutecznych
za chrześcijan — w taki sposób
są w stanie wprowadzać swoje
zwiedzeń szatana jest twierdzenie, że to,
błędy jako biblijne nauki.
w co ludzie wierzą, nie pociąga za sobą
Jednym z najbardziej skużadnych konsekwencji. Wie on, że jeśli ktoś
tecznych zwiedzeń szatana jest
ukocha i przyjmie prawdę, ona go uświęci;
twierdzenie, że to, w co ludzie
dlatego bezustannie usiłuje podsuwać
wierzą, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Wie on, że jefałszywe teorie, wymysły i inną ewangelię.
śli ktoś ukocha i przyjmie prawdę, ona go uświęci; dlatego bezustannie usiłuje podsuwać fałszywe teorie, wymysły i inną
ewangelię. Od początku słudzy Boży musieli zmagać się z fałszywymi nauczycielami, nie
tylko jako ludźmi złośliwymi, ale także jako tymi, którzy zaszczepiają kłamstwa prowadzące do zguby człowieka. Eliasz, Jeremiasz i Paweł stanowczo i odważnie sprzeciwiali
się tym, którzy odwracali ludzi od Słowa Bożego. Ci święci obrońcy prawdy nie popierali owego rodzaju tolerancji, która głosi, że poprawność wiary nie jest niczym istotnym.
Niejasne i dziwaczne interpretacje Pisma Świętego oraz wiele sprzecznych teorii dotyczących wiary, które można spotkać w świecie chrześcijańskim, są dziełem naszego
wielkiego przeciwnika obliczonym na takie zdezorientowanie umysłów, aby nie rozpoznały one prawdy. A niezgoda i podział, które istnieją w Kościołach chrześcijańskich,
w dużej mierze wynikają z rozpowszechnionego zwyczaju przekręcania Pism dla poparcia ulubionej teorii. Zamiast uważnie i w pokorze serca studiować Słowo Boże, aby poznać, co jest wolą Boga, wielu stara się jedynie odkryć coś dziwnego lub oryginalnego.
Aby podtrzymać błędne doktryny lub niechrześcijańskie praktyki, niektórzy będą
wykorzystywać wyrwane z kontekstu fragmenty Pisma Świętego, przytaczając niekiedy na uzasadnienie swojego poglądu połowę pojedynczego wersetu, podczas gdy pozostała część tekstu wskazuje na to, że jest zupełnie odwrotnie. Z przebiegłością węża
obstają przy niepowiązanych ze sobą wypowiedziach, które odpowiadają ich cielesnym
pragnieniom. W ten sposób wielu świadomie przekręca Słowo Boże. Inni, którzy posiadają żywą wyobraźnię, wykorzystują figury i symbole Pisma Świętego, interpretując je
tak, aby odpowiadały ich fantazjom; nie okazują w ten sposób szacunku świadectwu
Pisma Świętego, które wyjaśnia się samo, a następnie przedstawiają swoje dziwaczne
dywagacje jako nauki Biblii.
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Zawsze gdy studium Pisma Świętego odbywa się bez pokory, modlitwy i ducha chętnego przyjąć pouczenie, zarówno najprostsze i najbardziej oczywiste fragmenty, jak i te
najbardziej złożone zostają pozbawione swego rzeczywistego znaczenia. Przywódcy papiescy wybierają takie wersety Pisma Świętego, które najlepiej służą ich celom, interpretują je tak, aby im odpowiadały, a następnie przedstawiają je ludziom, odmawiając
im równocześnie przywileju samodzielnego studiowania Biblii i rozumienia jej świętych
prawd. Całą Biblię należy przekazać ludziom w jej właściwym brzmieniu. Byłoby lepiej,
gdyby w ogóle nie mieli oni biblijnych wskazówek, niż gdyby nauki Pisma Świętego były
przedstawiane w tak rażąco zniekształconej formie.
Biblia została zaplanowana jako przewodnik dla wszystkich, którzy chcą poznać wolę
swego Stwórcy. Bóg dał ludziom pewne niezawodne proroctwa; aniołowie, a nawet sam
Chrystus przyszli, aby Daniel i Jan dowiedzieli się o tym, co ma wkrótce nadejść. Te
istotne kwestie dotyczące naszego zbawienia nie pozostały tajemnicą. Nie zostały przedstawione w taki sposób, aby wprawić w zakłopotanie i wprowadzić w błąd uczciwego
poszukiwacza prawdy. Pan powiedział przez proroka Habakuka: „Zapisz to, co widziałeś, (…) aby to można szybko przeczytać” (Ha 2,2). Słowo Boże jest jasne dla wszystkich, którzy studiują je z otwartym w modlitwie sercem. Każda prawdziwie szczera dusza uzyska światło prawdy. „Światłości nasiano sprawiedliwemu” (Ps 97,11 BG). Żaden
Kościół nie jest w stanie rozwijać się w świętości, jeśli jego członkowie nie będą szczerze
poszukiwali prawdy niczym ukrytego skarbu.
Wołając o tolerancję, ludzie nie dostrzegają narzędzi swego przeciwnika, podczas gdy
on cały czas pracuje, aby osiągnąć swój cel. Kiedy udaje mu się wyprzeć Biblię na rzecz
ludzkich spekulacji, prawo Boże zostaje odsunięte, a Kościoły pozostają w niewoli grzechu, chociaż przez cały czas utrzymują, że są wolne.
Przekleństwem dla wielu stały się badania naukowe. Bóg pozwolił, aby odkrycia
w sferze nauki i sztuki zalały świat potokiem światła; jeśli jednak nawet największe
umysły nie pozwalają w swoich badaniach prowadzić się Słowu Bożemu, muszą popaść
w zamęt, usiłując zbadać zależność nauki i objawienia.
Ludzka wiedza o rzeczach materialnych i duchowych jest cząstkowa i niedoskonała;
dlatego wielu nie jest w stanie pogodzić swoich poglądów naukowych z wypowiedziami
Pisma Świętego. Wielu uważa za fakty naukowe to, co jest jedynie teorią i spekulacją,
i sądzi, że Słowo Boże powinno być sprawdzone za pomocą twierdzeń „rzekomej nauki”
(1 Tm 6,20). Stwórca i Jego dzieła pozostają poza ich zrozumieniem; a ponieważ nie potrafią tego wyjaśnić przy pomocy praw natury, uważają historię biblijną za niewiarygodną. Ci, którzy wątpią w wiarygodność zapisów Starego i Nowego Testamentu, zbyt
często idą krok dalej i wątpią w istnienie Boga, przypisując nieskończoną moc naturze.
Ponieważ odcięli to, co było ich kotwicą, pozostaje im obijać się o skały niewiary.
W ten sposób wielu błądzi, odchodzi od wiary i zostaje uwiedzionych przez diabła.
Ludzie próbują być mądrzejsi od swojego Stwórcy; ludzka filozofia próbuje badać i wyjaśniać tajemnice, które nie zostaną rozwikłane przez całą wieczność. Gdyby ludzie badali i rozumieli choćby to, co Bóg objawił na temat samego siebie i swoich zamierzeń,
uzyskaliby takie pojęcie o chwale, majestacie i mocy Jahwe, że zdaliby sobie sprawę
z własnej małości i byli zadowoleni z tego, co zostało ukazane im samym i ich dzieciom.
Arcydziełem wśród szatańskich zwiedzeń jest nakłonienie ludzi do tego, aby ich umysły skupiały się na badaniu i snuciu przypuszczeń w kwestiach, których Bóg nie objawił i nie chciał, abyśmy je teraz zrozumieli. W taki sposób Lucyfer utracił swoje miejsce w niebie. Był rozczarowany, ponieważ nie powierzano mu wszystkich tajemnic dotyczących zamiarów Boga, natomiast całkowicie zlekceważył to, co było mu wiadome
w kwestii jego dzieła na zaszczytnej pozycji, jaką mu wyznaczono. Rozbudzając podob315

ny stan niezadowolenia u podległych mu aniołów, spowodował ich upadek. Teraz tym
samym duchem stara się nasycić umysły ludzi i sprawić, aby oni również lekceważyli
wyraźne polecenia Boga.
Ci, którzy nie chcą zaakceptować jasnych, przejmujących prawd Biblii, nieustannie
poszukują tego, co zadowalałoby ich samych, uciszając sumienie. Im rzadziej przedstawiane nauki prowadzą w stronę życia duchowego, samozaparcia i pokory, z tym większą ochotą są przyjmowane. Ludzie ci zaspokajają swoje cielesne pragnienia, pozwalając
słabnąć siłom intelektu. W swej zarozumiałości wydają się zbyt mądrzy we własnych
oczach, aby ze skruszonym sercem i w żarliwej modlitwie szukać w Piśmie Świętym
Bożego przewodnictwa, a co za tym idzie, nie mają żadnej ochrony przed zwiedzeniem.
Szatan jest gotowy zaspokoić pragnienie serca i zamiast prawdy podsuwa swoje oszustwa. W ten sposób papiestwo zdobyło władzę nad umysłami ludzi; odrzucając prawdę,
ponieważ pociąga ona za sobą krzyż, protestanci podążają tą samą ścieżką. Wszyscy,
którzy zaniedbują Słowo Boże na rzecz zgłębiania sztuki konwenansów i dyplomacji,
nie chcąc odróżniać się od świata, w konsekwencji zamiast prawdy przyjmą straszliwą
herezję. Ci, którzy świadomie odrzucają prawdę, zaakceptują każdą możliwą formę błędu. Apostoł Paweł, mówiąc o tych, którzy „nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni”, oświadcza: „Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu;
aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość” (2 Tes 2,10-12 UBG). Wypada, abyśmy wobec takiego ostrzeżenia uważali,
jakie nauki przyjmujemy.
Jednym z najbardziej skutecznych środków wykorzystywanych przez wielkiego zwodziciela są zwodnicze nauki i fałszywe cuda spirytyzmu. Udając anioła światłości, szatan
rozpościera sieci tam, gdzie można się go najmniej spodziewać. Gdyby tylko ludzie z gorliwą modlitwą studiowali Bożą Księgę, aby móc ją zrozumieć, nie pozostaliby w ciemności i nie karmiliby się fałszywymi doktrynami. Ponieważ jednak odrzucają prawdę,
stają się ofiarą zwiedzenia.
Inny niebezpieczny błąd stanowi nauka, która zaprzecza bóstwu Chrystusa i głosi,
że nie istniał On przed swoim przyjściem na ten świat. Do tej teorii przychyla się liczna
grupa tych, którzy twierdzą, że wierzą Biblii. Bezpośrednio zaprzecza ona najbardziej
oczywistym stwierdzeniom naszego Zbawiciela dotyczącym Jego relacji z Ojcem, Jego
boskiego charakteru i preegzystencji. Nie da się jej przyjąć, nie zniekształcając przy
tym zupełnie świadomie treści Pisma Świętego. Nie tylko pomniejsza ona znaczenie
koncepcji dzieła odkupienia człowieka, ale także podważa wiarę w Biblię jako objawienie od Boga. Niełatwo się z nią zmierzyć, ponieważ jest bardzo niebezpieczna. Jeśli ludzie odrzucają świadectwo natchnionych Pism dotyczące boskości Chrystusa, to próżno się z nimi spierać w tej kwestii; żadna argumentacja, jakkolwiek miarodajna, nie
jest w stanie ich przekonać. „Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które
są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” (1 Kor 2,14). Nikt, kto podtrzymuje ten błąd, nie jest w stanie przyjąć
prawdziwej koncepcji charakteru czy misji Chrystusa, ani wielkiego planu Bożego dotyczącego odkupienia człowieka.
Jeszcze innym subtelnym i szkodliwym błędem jest szybko rozprzestrzeniające się
przekonanie, że szatan nie istnieje jako osoba; że imię to jest używane w Piśmie tylko
po to, aby przedstawić ludzkie złe myśli i pragnienia.
Powszechnie głoszona z wielu ambon nauka, że drugie przyjście Chrystusa to Jego
przyjście do każdego w chwili śmierci, stanowi sposób na odwrócenie umysłów ludzi
od Jego osobistego przyjścia na obłokach nieba. Szatan utwierdzał przez całe lata:
„[O]to jest w kryjówce” (Mt 24,23-26); i wielu przepadło, akceptując to zwiedzenie.
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Mądrość tego świata uczy z kolei, że modlitwa nie jest istotna. Ludzie nauki twierdzą, że w rzeczywistości prawdziwa odpowiedź na modlitwę nie ma prawa bytu; że cud
byłby pogwałceniem zasad i że cuda po prostu nie istnieją. Wszechświat — głoszą —
jest rządzony przez ustalone prawa i sam Bóg nie robi niczego, co pozostawałoby z nimi
w sprzeczności. W ten sposób przedstawiają Boga jako związanego przez Jego własne
prawa — tak jakby działanie Bożych praw miało wykluczać Bożą wolność. Czy Chrystus
i apostołowie nie czynili cudów? Ten sam współczujący Zbawiciel żyje dzisiaj i jest tak
samo chętny, aby wysłuchać modlitwę wiary, jak wówczas gdy chodził wśród ludzi. To,
co naturalne, współpracuje z tym, co nadprzyrodzone. Częścią planu Boga jest udzielenie nam w odpowiedzi na modlitwę wiary tego, czym nie obdarzyłby nas, gdybyśmy
Go o to nie prosili.
Błędne nauki i dziwaczne idee, jakie można spotkać w Kościołach chrześcijańskich,
są po prostu niezliczone. Nie da się ocenić złych skutków usunięcia choćby jednego
z punktów orientacyjnych ustalonych przez Słowo Boże. Niewielu z tych, którzy to zrobią, poprzestaje na odrzuceniu pojedynczej prawdy. Większość odsuwa zasady prawdy
jedną po drugiej, aż w końcu stają się po prostu niewierzącymi.
Błędy popularnej teologii doprowadziły do sceptycyzmu niejednego człowieka, który
— gdyby nie one — mógłby uwierzyć w prawdziwość Pisma Świętego. Nie może jednak
zaakceptować nauk, które urągają jego poczuciu sprawiedliwości, łaski i dobroci, a ponieważ są one przedstawiane jako nauki Biblii, odmawia uznania jej za Słowo Boże.
Taki właśnie cel chce osiągnąć szatan. Niczego bardziej nie pragnie, jak zburzyć zaufanie do Boga i Jego Słowa. Stoi na czele wielkiej armii wątpiących i robi wszystko,
co w jego mocy, aby zwabić w jej szeregi kolejnych. Powątpiewanie stało się modne. Istnieje spora grupa takich, którzy z nieufnością odnoszą się zarówno do Słowa Bożego,
jak i do jego Autora — a powód jest ten sam: gani ono i potępia grzech. Ci, którzy nie
chcą przestrzegać jego wymagań, starają się obalić jego autorytet. Czytają Biblię lub
słuchają przedstawianych zza kazalnicy nauk tylko po to, aby w Piśmie Świętym lub
w kazaniu znaleźć błąd. Wielu staje się niewierzącymi, aby usprawiedliwić lub uzasadnić zaniedbywanie obowiązków. U innych sceptycyzm wynika z dumy i lenistwa. Zbyt
mocno kochają samych siebie, aby wyróżniać się czynieniem czegokolwiek, co jest godne honoru, co wymaga wysiłku i wyrzeczenia, natomiast krytykując Biblię, chcą zyskać
opinię obdarzonych wyższym rodzajem mądrości. Jest wiele rzeczy, których ograniczony umysł, nieoświecony przez Bożą mądrość, nie jest w stanie pojąć; właśnie to daje im
okazję do krytyki. Wielu wydaje się, że sceptycyzm, niewiara i brak wierności to rodzaj
zasług. Okazuje się jednak, że mimo pozorów szczerości takimi ludźmi kieruje duma
i pewność siebie. Wielu znajduje przyjemność w wyszukiwaniu w Piśmie Świętym czegoś, nad czym inni łamaliby umysły. Niektórzy od początku krytykują i stają w opozycji wyłącznie z czystego upodobania do prowadzenia sporów. Nie zdają sobie sprawy
z tego, że w ten sposób zaplątują się w sidła ptasznika. Ponieważ otwarcie wyrazili swoją niewiarę, czują, że muszą teraz podtrzymać swoją pozycję. W ten sposób jednoczą się
z bezbożnymi i zamykają sobie bramy Raju.
Bóg w swoim Słowie zawarł wystarczające dowody na to, jaki jest jego boski charakter. Jasno i wyraźnie przedstawił wielkie prawdy dotyczące naszego odkupienia. Każdy człowiek może je zrozumieć dzięki pomocy Ducha Świętego obiecanego wszystkim,
którzy szukają Go w szczerości. Bóg dał ludziom mocny fundament, na którym może
oprzeć się ich wiara.
Ograniczone umysły ludzi nie są jednak w stanie w pełni pojąć planów i zamierzeń
Nieskończonego. Nie jesteśmy w stanie odnaleźć Boga na drodze dociekań. Nie wolno
nam próbować zuchwale unosić zasłony, którą przesłania On swój majestat. Apostoł woła:
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„Jakże niezbadane są Jego wyroki i niepojęte Jego drogi” (Rz 11,33 BWP). Jesteśmy
w stanie tak dalece pojąć Jego postępowanie wobec nas oraz motywy, którymi się kieruje, że potrafimy rozpoznać bezgraniczną miłość i łaskę splecione z nieskończoną mocą.
Nasz Ojciec w niebie zleca wszystko w mądrości i sprawiedliwości i nie powinniśmy być
niezadowoleni i nieufni, ale możemy pokłonić się z pełnym szacunku poddaniem. On
objawi nam swoje cele w takim stopniu, na ile będzie to służyło naszemu dobru, a w pozostałych sprawach musimy zaufać Jego wszechmogącej ręce i pełnemu miłości sercu.
Chociaż Bóg dał wystarczająco dużo dowodów, aby można było wierzyć, nigdy nie
usunie wszystkich pretekstów dla niewiary. Ci, którzy szukają powodów dla swoich wątpliwości, znajdą je. A ci, którzy nie chcą przyjąć Słowa Bożego i okazać mu posłuszeństwa, zanim wszystkie trudności zostaną usunięte i nie będzie już więcej powodów, by
wątpić, nigdy nie uzyskają światła.
Nieufność wobec Boga stanowi naturalną cechę nieodrodzonego serca, które jest Mu
wrogie. To Duch Święty zaszczepia wiarę i będzie ona rozkwitać tylko wtedy, gdy będzie
pielęgnowana. Nikt nie posiądzie silnej wiary bez zdecydowanego wysiłku. Niewiara
wzmacnia się, gdy się ją podsyca. Jeśli ludzie, zamiast polegać na otrzymanych od Boga
dowodach mających podtrzymać ich wiarę, pozwalają sobie na ich kwestionowanie i narzekanie, ich wątpliwości będą się stopniowo pogłębiać.
Ci, którzy wątpią w Boże obietnice i nie ufają zapewnieniu Jego łaski, hańbią Go.
Ich wpływ, zamiast przyciągać innych do Chrystusa, odpycha ich od Niego. Są to nieurodzajne drzewa, które daleko wyciągają ciemne gałęzie, odcinając światło słoneczne
innym roślinom i powodując, że marnieją one i umierają w zimnym cieniu. Życie tych
ludzi zawsze będzie świadczyć przeciwko nim samym. Zasiewają nasiona wątpliwości
i sceptycyzmu, które przyniosą niezawodny plon.
Jest tylko jedna droga dla tych, którzy szczerze pragną uwolnić się od wątpliwości.
Zamiast kwestionować i drążyć to, czego nie rozumieją, niech będą posłuszni światłu,
które już im świeci, a otrzymają większe światło. Niech wypełniają każdy obowiązek,
który jest dla nich zrozumiały, a będą mogli zrozumieć i wykonać te, co do których mają
jeszcze wątpliwości.
Szatan może przedstawić podróbkę tak bardzo przypominającą prawdę, że stanie się
ona pułapką dla tych, którzy chcą dać się zwieść i którzy pragną unikać wyrzeczenia
i ofiary, jakiej wymaga prawda; niemożliwe jest jednak, aby zatrzymał w swojej mocy
choćby jednego człowieka, który szczerze, za wszelką cenę, pragnie poznać prawdę. Chrystus jest prawdą i światłem „prawdziwym oświecającym każdego człowieka, który na ten
świat przychodzi” (J 1,9 BWP). Duch Prawdy został zesłany, aby wprowadzić ludzi w całą
prawdę. Syn Boży z całym swoim autorytetem powiedział: „[S]zukajcie, a znajdziecie”.
„Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga” (Mt 7,7; J 7,17).
Naśladowcy Chrystusa niewiele wiedzą o intrygach, jakie knuje przeciwko nim szatan ze swoimi zastępami. Ale Ten, który zasiada na niebiosach, pokrzyżuje wszystkie
ich zamysły, żeby zrealizować własne plany. Pan pozwala, aby Jego lud został poddany
ogniowej próbie pokus nie dlatego, że czerpie przyjemność z ich cierpienia i ucisku, ale
dlatego, że proces ten jest niezbędny do ich ostatecznego zwycięstwa. Nie może chronić ich przed pokusami, gdyż nie byłoby to zgodne z Jego charakterem; celem samego
procesu jest bowiem przygotowanie ich do tego, aby oparli się wszystkim powabom zła.
Ani źli ludzie, ani demony nie mogą przeszkodzić działaniom Boga ani odgrodzić Go
od Jego ludu, jeśli Jego dzieci zechcą z pokorą i skruchą w sercu wyznawać i odrzucać
swoje grzechy i w wierze powoływać się na Jego obietnice. Każdej pokusie, wszelkim
przeciwnym wpływom — czy to jawnym, czy ukrytym — można skutecznie stawić opór
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„nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi (…) — mówi Pan Zastępów” (Za 4,6).
„Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na ich prośby (…).
Kto zaś wam zaszkodzi, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra?” (1 P 3,12-13 BT).
Kiedy Balaam, zwiedziony obietnicą wielkich korzyści, rzucał zaklęcia przeciwko Izraelowi, a dzięki ofiarom dla Pana starał się ściągnąć przekleństwo na lud Boży, Duch
Boży zabronił mu wypowiedzieć złe słowa, które ten pragnął wygłosić, i Balaam zmuszony był wykrzyknąć: „Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? I jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy?”. „Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech
mój kres będzie taki jak jego!”. Kiedy złożono kolejną ofiarę, bezbożny prorok oznajmił:
„Oto nakazano mi błogosławić, On pobłogosławił, ja tego nie odmienię. W Jakubie nie
dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg, jest
z nim, wykrzykują na cześć jego jako króla”. „Gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem
ani czary nad Izraelem; już teraz powiedzą o Jakubie i Izraelu, czego dokonał Bóg”.
Mimo to powstał trzeci ołtarz i znów Balaam próbował rzucić przekleństwo. Ale przez
usta niechętnego proroka Duch Boży ogłosił błogosławieństwo dla swoich wybranych,
potępiając głupotę i złośliwość ich wrogów: „Błogosławieni są, którzy cię błogosławią,
a przeklęci, którzy cię przeklinają” (Lb 23,8.10.20-21.23; 24,9).
Lud Izraela był w tym czasie wierny Bogu; dopóki Izraelici postępowali zgodnie z Jego
prawem, żadna ziemska ani piekielna moc nie mogła ich pokonać. Ale przekleństwo, którego Balaamowi nie wolno było wygłoSzatan doskonale zdaje sobie
sić przeciwko ludowi Bożemu, w końcu
udało mu się na nich sprowadzić, skusprawę z tego, że nawet najsłabszy
siwszy ich do grzechu. Kiedy przekroczłowiek, który trwa w Chrystusie,
czyli przykazania Boga, oddzielili się
jest dla zastępów ciemności kimś
od Niego, a wówczas dane im było odwięcej niż tylko przeciwnikiem, i że
czuć moc niszczyciela.
gdyby
nawet on sam objawił mu się
Szatan doskonale zdaje sobie sprawę
z tego, że nawet najsłabszy człowiek,
we własnej osobie, zostałby odparty.
który trwa w Chrystusie, jest dla zastępów ciemności kimś więcej niż tylko przeciwnikiem, i że gdyby nawet on sam objawił
mu się we własnej osobie, zostałby odparty. Dlatego stara się wywabić żołnierzy krzyża
z ich potężnych warowni, podczas gdy on sam czeka w zasadzce ze swymi siłami, gotów
zniszczyć wszystkich, którzy zapuszczają się na jego teren. Tylko w pokornym zaufaniu do Boga i w posłuszeństwie wszystkim Jego przykazaniom możemy być bezpieczni.
Bez modlitwy nie można być bezpiecznym przez dzień ani nawet przez godzinę. Powinniśmy prosić Pana szczególnie o mądrość do zrozumienia Jego Słowa. To tutaj objawiają się podstępy kusiciela oraz środki, za pomocą których możemy skutecznie stawić
mu opór. Szatan jest ekspertem w cytowaniu Pisma Świętego; stosuje przy tym własną
interpretację jego fragmentów, dzięki której ma nadzieję doprowadzić nas do upadku.
Powinniśmy studiować Biblię z pokorą serca, nie tracąc z oczu naszej zależności od Boga.
Musimy nieustannie strzec się pułapek szatana i stale modlić się z wiarą: „Chroń nas
przed pokusą”.
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Rozdział 33

PIERWSZE WIELKIE
ZWIEDZENIE
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zatan podjął wysiłek, aby zwieść rodzaj ludzki już u jego zarania. Ten, który wzniecił bunt w niebie, pragnął doprowadzić do tego, by mieszkańcy ziemi zjednoczyli
się z nim w wojnie przeciwko rządom Boga. Adam i Ewa byli doskonale szczęśliwi,
żyjąc w posłuszeństwie prawu Bożemu; fakt ten stanowił niezbity dowód przeciw
twierdzeniom głoszonym w niebie przez szatana, że Boże prawo jest despotyczne i przeciwne dobru Jego stworzeń. Co więcej, zazdrość szatana rosła, im dłużej przyglądał się
temu, jaki piękny dom został przygotowany dla bezgrzesznej pary. Postanowił, że doprowadzi do ich upadku, aby oddzieliwszy ich od Boga i poddawszy ich swojej władzy, zdobyć panowanie nad ziemią i tutaj ustanowić swoje królestwo wrogie wobec Najwyższego.
Gdyby szatan objawił swój prawdziwy charakter, zostałby od razu odparty, ponieważ
Adam i Ewa zostali ostrzeżeni przed tym niebezpiecznym wrogiem; on jednak działał podstępnie, ukrywając swój zamiar, aby skuteczniej osiągnąć swój cel. Jako medium użył węża,
wówczas stworzenie o fascynującym wyglądzie, i zwrócił się do Ewy: „Czy rzeczywiście
Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?” (Rdz 3,1). Gdyby Ewa
nie rozpoczęła dyskusji z kusicielem, byłaby bezpieczna; zaczęła jednak z nim pertraktować i stała się ofiarą jego podstępu. Wielu nadal jest pokonywanych w ten właśnie sposób. Wątpią i spierają się w kwestii wymagań Bożych; i zamiast być posłusznymi Bożym
przykazaniom, przyjmują ludzkie teorie, które są jedynie ukrytymi narzędziami szatana.
„A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu
drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg
wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro
i zło” (Rdz 3,2-5). Oznajmił, że staną się jak Bóg, posiadłszy większą mądrość niż dotąd,
i będą w stanie osiągnąć wyższy poziom egzystencji. Ewa uległa pokusie; pod jej wpływem zgrzeszył także Adam. Zaakceptowali słowa węża, że Bóg nie miał na myśli tego,
co powiedział; nie zaufali swojemu Stwórcy i wyobrazili sobie, że ogranicza On ich wolność, a łamiąc Jego prawo są w stanie dostąpić wywyższenia i posiąść wielką mądrość.
Po upadku Adam odkrył prawdziwe znaczenie słów: „W dniu, w którym zjesz, z pewnością umrzesz”. Czy oznaczały one — jak chciał przedstawić mu to szatan — że został
wprowadzony w jakiś bardziej wzniosły stan istnienia? Wówczas rzeczywiście przestępstwo utorowałoby im drogę do większego dobra, a szatan okazałby się dobroczyńcą rodzaju ludzkiego. Adam odkrył jednak, że nie takie było znaczenie słów Bożych.
Bóg oznajmił, że ponosząc karę za swój grzech, człowiek będzie musiał wrócić do ziemi,
z której powstał: „[P]rochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19). Słowa szatana:
„Otworzą się wasze oczy” okazały się prawdziwe tylko w jednym sensie — kiedy Adam
i Ewa przestali być posłuszni Bogu, ich oczy otworzyły się i mogli zobaczyć swoją własną głupotę; poznali zło i skosztowali gorzkiego owocu przestępstwa.
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W sercu Edenu rosło drzewo, którego owoce miały moc przedłużania życia. Gdyby Adam
pozostał posłuszny Bogu, mógłby nadal cieszyć się swobodnym dostępem do tego drzewa
i żyć wiecznie. Jednak kiedy zgrzeszył, dostęp ten został odcięty, a on zaczął podlegać śmierci. Słowa Boga: „Jesteś prochem i w proch się obrócisz” wskazują na całkowity brak życia.
Nieśmiertelność obiecana człowiekowi pod warunkiem posłuszeństwa została utracona przez nieposłuszeństwo. Adam nie był w stanie przekazać swoim potomkom tego,
czego sam nie posiadał. I nie byłoby nadziei dla upadłego rodzaju ludzkiego, gdyby Bóg
przez ofiarę swojego Syna nie umożliwił ponownego dostępu do nieśmiertelności. Podczas gdy „na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli”, Chrystus „życie
na jaśnię wywiódł, i nieśmiertelność przez ewangelię” (Rz 5,12; 2 Tm 1,10 DBG). Nieśmiertelność można uzyskać jedynie przez Chrystusa. Jezus powiedział: „Kto wierzy
w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży
ciąży na nim” (J 3,36). Każdy człowiek może posiąść to bezcenne błogosławieństwo, jeśli tylko zastosuje się do warunków. Wszyscy, „którzy
przez wytrwałość w czynieniu dobra szukają chwały, czci
Nieśmiertelność
i nieśmiertelności”, otrzymają „życie wieczne” (Rz 2,7).
obiecana człowiekowi
Jedynym, który obiecał Adamowi życie w nieposłuszeńpod warunkiem
stwie, był wielki zwodziciel. Deklaracja, jaką wąż złożył
posłuszeństwa została
Ewie w Edenie — „na pewno nie umrzecie” — była pierwutracona przez
szym kazaniem na temat nieśmiertelności duszy, jakie kiedykolwiek wygłoszono. A jednak ta deklaracja, opierająca
nieposłuszeństwo.
się w całości na autorytecie szatana, brzmi zza kazalnic
i z ambon chrześcijaństwa i odbierana jest przez większą część ludzkości tak ochoczo, jak
przyjęli ją nasi pierwsi rodzice. Słowa Boga: „Człowiek, który grzeszy, umrze” miałyby
zatem oznaczać: człowiek, który grzeszy, nie umrze, ale będzie żył wiecznie. Można się
jedynie zdumiewać nad przedziwnym zaślepieniem, które sprawia, że ludzie tak bezkrytycznie odnoszą się do słów szatana, a z takim niedowierzaniem podchodzą do słów Boga.
Gdyby po upadku pozostawiono człowiekowi dostęp do drzewa życia, żyłby na wieki
i w ten sposób unieśmiertelniony zostałby również grzech. Jednak cherubin i ognisty
miecz „strzegły drogi do drzewa życia” (Rdz 3,24) i nikomu z rodziny Adama nie wolno było przekroczyć tej bariery i korzystać z życiodajnego owocu. Dlatego nie ma nieśmiertelnych grzeszników.
Mimo to po upadku człowieka szatan polecił swoim aniołom, aby włożyli szczególny
wysiłek w zaszczepianie wiary w przyrodzoną nieśmiertelność człowieka. Doprowadzając
do tego, by ludzie przyjęli ten błąd, mieli doprowadzić ich również do wniosku, że grzesznik będzie żył w wiecznym nieszczęściu. Teraz książę ciemności, działając przez swoje
narzędzia, przedstawił Boga jako mściwego tyrana, oznajmiając, że wrzuca On do piekła
wszystkich, z których jest niezadowolony, i sprawia, że przez całe wieki będą odczuwać
Jego gniew; a kiedy oni cierpią niewysłowione męki, Stwórca patrzy na nich z satysfakcją.
W ten sposób arcywróg przypisuje Stwórcy i Dobroczyńcy ludzkości swoje własne
cechy. Okrucieństwo to cecha szatańska. Bóg jest miłością; wszystko, co stworzył, było
czyste, święte i piękne, dopóki wraz z pierwszym wielkim buntownikiem nie pojawił się
grzech. Sam szatan jest wrogiem, który kusi człowieka do grzechu, a potem niszczy go,
jeśli tylko może to zrobić; a kiedy jest pewny swej zdobyczy, cieszy się z tego, do jakiej
ruiny ją doprowadził. Gdyby mu pozwolono, wciągnąłby w swoją sieć cały rodzaj ludzki.
Gdyby nie interwencja Bożej mocy, nie ocaleliby ani jeden syn i ani jedna córka Adama.
Szatan usiłuje pokonać ludzi dziś w taki sam sposób, w jaki pokonał naszych pierwszych rodziców — naruszając ich zaufanie do Stworzyciela i doprowadzając ich do zwątpienia w mądrość Jego rządów i sprawiedliwość Jego praw. Aby usprawiedliwić swoją
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zjadliwość i bunt, szatan i jego wysłannicy przedstawiają Boga jako gorszego niż oni
sami. Wielki zwodziciel usiłuje przypisać straszliwe okrucieństwo własnego charakteru naszemu niebiańskiemu Ojcu, aby on sam mógł sprawiać wrażenie kogoś bardzo pokrzywdzonego przez fakt usunięcia go z nieba za niechęć poddania się tak niesprawiedliwemu władcy. Przedstawia światu wolność, którą można osiągnąć pod jego łagodnymi
rządami w przeciwieństwie do niewoli narzuconej srogimi dekretami Jahwe. W ten sposób udaje mu się zwieść ludzi, aby nie
Szatan usiłuje pokonać ludzi dziś
byli posłuszni Bogu.
Jakże odrażająca w obliczu miłow taki sam sposób, w jaki pokonał
ści
i łaski, a nawet naszego poczucia
naszych pierwszych rodziców
sprawiedliwości, jest nauka głosząca, że
— naruszając ich zaufanie
grzeszni zmarli są torturowani ogniem
do Stworzyciela i doprowadzając
i siarką w wiecznie płonącym piekle; że
ich do zwątpienia w mądrość Jego
za grzechy krótkiego ziemskiego życia
mają cierpieć męki tak długo, jak istrządów i sprawiedliwość Jego praw.
nieć będzie Bóg. Jednak doktryny tej
nauczano powszechnie i nadal figuruje ona w wielu chrześcijańskich wyznaniach wiary.
Wykształcony doktor teologii powiedział: „Widok mąk piekielnych będzie zawsze wywoływał uczucie szczęścia u świętych. Kiedy ujrzą innych, obdarzonych tą samą naturą
i urodzonych w tych samych okolicznościach, pogrążonych w takim nieszczęściu, a siebie
tak wyróżnionych, docenią to, jak bardzo są szczęśliwi”. Inny użył następujących słów:
„Podczas gdy wyrok potępienia będzie wykonywany wobec tych naczyń gniewu przez
całą wieczność, dym ich męki będzie wznosił się na oczach naczyń miłosierdzia, które
nie dzieląc losu tych nieszczęsnych stworzeń, powiedzą: Amen! Alleluja! Chwała Panu!”.
Gdzie na stronach Słowa Bożego można znaleźć taką naukę? Czy odkupieni w niebie
będą całkiem pozbawieni litości i współczucia, a nawet zwykłych ludzkich odczuć? Czy
zostaną one zastąpione stoicką obojętnością albo okrucieństwem barbarzyńcy? Nie, nie;
nie tak uczy Boża Księga. Ci, którzy przedstawiają poglądy wyrażone w powyższych
cytatach, mogą być wykształconymi, a nawet uczciwymi ludźmi, ale zostali zwiedzeni
sofistyką szatana. To on prowadzi ich do złego zrozumienia wyraźnych wypowiedzi Biblii, nadając jej językowi zabarwienie goryczy i złośliwości, które odnoszą się do niego
samego, a nie do naszego Stwórcy. „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! Dlaczego macie umrzeć?” (Ez 33,11).
Co zyskałby Bóg, gdybyśmy przyznali, że odczuwa On zadowolenie, obserwując niekończące się tortury? Że delektuje się jękami, krzykami i przekleństwami cierpiących
stworzeń, które trzyma w ogniu piekielnym? Czy te straszliwe dźwięki są w stanie być
muzyką dla uszu Nieskończonej Miłości? Głosi się, że zesłanie niekończącego się nieszczęścia na bezbożnych wykaże Bożą nienawiść wobec grzechu i zła, które tak rujnują
pokój i porządek wszechświata. Co za straszliwe bluźnierstwo! Z powodu Bożej nienawiści do grzechu miałoby to wszystko trwać wiecznie? Ponieważ zgodnie z naukami tych
teologów bezustanne cierpienie, bez nadziei na miłosierdzie, doprowadza nieszczęsne
ofiary do szaleństwa, to w miarę jak okazują swą wściekłość w postaci przekleństw i bluźnierstw, ciężar ich winy bezustannie się pomnaża. Chwała Boża bynajmniej nie zyskuje
na potędze przez grzech, który tak bezustannie odnawia się przez nieskończone wieki.
Nie da się objąć umysłem zła, jakie spowodowała herezja o wiecznych mękach. Pełna
miłości i dobra, przesycona współczuciem religia Biblii została przesłonięta zabobonem
i zabarwiona strachem. Gdy rozważa się, w jak fałszywych barwach szatan przedstawił
charakter Boży, czy można się dziwić, że ludzie boją się naszego miłosiernego Stwórcy,
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są zatrwożeni, a nawet Go nienawidzą? Przerażające poglądy na temat Boga głoszone
z kazalnic sprawiły, że tysiące, ba, miliony popadły w sceptycyzm i niewiarę.
Teoria o wiecznych mękach jest jedną z fałszywych doktryn składających się na wino
z kielicha obrzydliwości Babilonu432, którym upija on wszystkie narody (Ap 14,8; 17,2).
To, że słudzy Chrystusa akceptują tę herezję i głoszą ją z kazalnic, stanowi swoistą zagadkę. Przejęli ją od Rzymu, tak jak przejęli fałszywy szabat. Rzeczywiście głosili ją
wielcy i dobrzy ludzie; jednak światło w tej kwestii nie było im dostępne tak jak nam.
Byli odpowiedzialni jedynie za światło, które świeciło w ich czasach; my jesteśmy odpowiedzialni za to, które świeci w naszych dniach. Jeśli odwrócimy się od świadectwa
Słowa Bożego i przyjmiemy fałszywe doktryny, ponieważ uczyli ich nasi ojcowie, obejmie
nas potępienie wypowiedziane nad Babilonem; będziemy pić wino jego obrzydliwości.
Liczna grupa tych, którym doktryna o wiecznych mękach wydaje się wywrotowa, popadają w drugą skrajność. Widząc, że Pismo przedstawia
Boga jako istotę pełną miłości i współczucia, nie są
w stanie uwierzyć, że może On posyłać swe stworzenia
w ogień wiecznie płonącego piekła. Utrzymując jednak, że dusza jest z natury nieśmiertelna, nie widzą
innego rozwiązania jak to, że w końcu cała ludzkość
zostanie zbawiona. Wielu uważa, że zawarte w Biblii
ostrzeżenia obliczone są tylko na to, aby przez strach
nakłonić ludzi do posłuszeństwa, ale nie spełnią się
dosłownie. W ten sposób grzesznik jest w stanie żyć
w błogim zadowoleniu, nie zważając na wymagania
Boże i na dodatek oczekując, że na koniec i tak zostanie przyjęty do Jego chwały. Taka doktryna, zakładająca Boże miłosierdzie, ale ignorująca Jego sprawiedliwość, zadowala cielesne serce i rozzuchwala
Wśród różnych wizji zaświatów w grobowcu faraona Setiebezbożnych w ich grzechu.
W celu wykazania, jak ci, którzy wierzą w po- go I w Tebach znajduje się także ogień piekielny. Pochodzenie
wszechne zbawienie, zniekształcają Pismo Święte, powodującej strach nauki o piekle sięga najstarszych kultur.
Boży Sąd Ostateczny unicestwi jednak całkowicie zło, bo nie
aby podtrzymać swoje zgubne nauki, wystarczy jema czegoś takiego jak wiecznie trwające męki.
dynie zacytować ich własne wypowiedzi. Na pogrzebie niewierzącego młodego człowieka, który zginął nagłą śmiercią w wypadku, pastor
uniwersalista433 wybrał jako tekst do kazania werset Pisma Świętego dotyczący Dawida, który „pocieszył się już po śmierci Amnona” (2 Sm 13,39).
„Często pytano mnie” — powiedział mówca — „jaki będzie los tych, którzy pożegnali
ten świat w grzechu, umierając na przykład w stanie alkoholowego upojenia, ze szkarłatnymi piętnami zbrodni na odzieniu, albo zginęli tak, jak ten młody człowiek, nigdy
nie złożywszy wyznania wiary ani nie mając religijnego doświadczenia. Możemy pocieszyć się Biblią — jej odpowiedź rozwiąże ten straszny problem. Amnon był na wskroś
grzeszny; nie pokutował, upijał się, a kiedy był pijany, zabito go. Dawid był prorokiem
Bożym; musiał wiedzieć, czy Amnonowi będzie dobrze czy źle na tamtym świecie. Co
było w jego sercu? «[Z]atęskniło serce Dawida za spotkaniem z Absalomem, gdyż pocieszył się już po śmierci Amnona» (2 Sm 13,39)”.
„Jaki wniosek możemy wyciągnąć z tych słów? Czyż nie taki, że owo wieczne cierpienie nie było częścią tego, w co wierzył? Czujemy tak samo; i odkrywamy tu zwycię432
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ski argument na poparcie przyjemniejszej, bardziej łagodnej i pełnej światła hipotezy
o ostatecznej powszechnej czystości i pokoju. Pocieszył się, widząc, że jego syn umarł434.
Dlaczego? Ponieważ proroczym okiem był w stanie wejrzeć w chwalebną przyszłość i zobaczyć, że syn jest już daleko od wszelkich pokus, uwolniony z więzów i oczyszczony
od skażenia grzechem, a kiedy stał się odpowiednio święty i obdarzony światłem, pozwolono mu wejść do zgromadzenia radujących się duchów, które dostąpiły wniebowstąpienia. Jego jedynym pocieszeniem było to, że ukochany syn, uwolniony z obecnego stanu
grzechu i cierpienia, odszedł tam, gdzie najwznioślejsze tchnienie Ducha Świętego mogło spłynąć na jego pogrążoną w mroku duszę; gdzie jego umysł został otwarty na mądrość nieba i słodkie rozkosze nieskończonej miłości i w ten sposób przygotowany dzięki
uświęconej naturze do korzystania z odpoczynku i obecności niebiańskiego dziedzictwa”.
„W tych słowach dajemy wyraz naszej wierze w to, że niebiańskie zbawienie nie zależy od tego, co jesteśmy w stanie zrobić w tym życiu; ani od zmiany serca, ani od tego,
w co obecnie wierzymy, ani od tego, co wyznajemy”.
W ten sposób człowiek twierdzący, że jest sługą Chrystusa, powtórzył kłamstwo, jakie
wypowiedział wąż w Edenie: „Na pewno nie umrzecie, lecz (…) gdy tylko zjecie z niego,
otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg”. Oznacza to, że najgorsi grzesznicy — mordercy, złodzieje i cudzołożnicy — będą po śmierci przygotowani, aby posiąść błogosławione szczęście nieśmiertelności.
Z czego ten zniekształcający Pismo Święte fałszerz wyciągnął swoje wnioski? Z jednego
zdania wyrażającego poddanie Dawida rozporządzeniu Opatrzności. Jego serce „zatęskniło (…) za spotkaniem z Absalomem, gdyż pocieszył się już po śmierci Amnona”. Czas
uśmierzył ból wywołany stratą, jego myśli odwróciły się od zmarłego syna ku żywemu,
który sam skazał się na wygnanie, obawiając się sprawiedliwej kary za swoją zbrodnię. I to miałby być dowód na to, że Amnon, pijak i kazirodca, został w chwili śmierci
natychmiast przeniesiony do przybytków szczęśliwości, by tam zostać oczyszczonym
i przygotowanym do towarzystwa bezgrzesznych aniołów! To rzeczywiście przyjemna
bajka, dobrze dostosowana do tego, aby zaspokoić cielesne serca. Jest to nauka samego
szatana i skutecznie wykonuje ona swoją pracę. Czy powinniśmy się dziwić, że przy takim instruktażu rozwija się nieprawość?
W kierunku, jaki obrał ten fałszywy nauczyciel, podąża wielu innych. Kilka słów Pisma Świętego wyjmują z kontekstu, który w bardzo wielu przypadkach pokazuje, że ich
znaczenie jest dokładnie odwrotne do interpretacji, jaką się im nadaje; takie wyizolowane fragmenty są zniekształcane i wykorzystywane dla udowodnienia doktryn, które
nie mają oparcia w Słowie Bożym. Świadectwo cytowane jako dowód na to, że pijany
Amnon jest w niebie, to tylko prosta konkluzja, której bezpośrednio zaprzecza jasna
i stanowcza wypowiedź Pisma Świętego, mówiąca o tym, że żaden pijak nie odziedziczy
Królestwa Bożego (1 Kor 6,10). Oto w jaki sposób wątpiący, niewierzący i sceptycy zamieniają prawdę w kłamstwo; a całe tłumy zostają uwiedzione ich sofistyką i ukołysane
do snu w kołysce złudnego przyziemnego poczucia bezpieczeństwa.
Gdyby było prawdą, że dusze wszystkich ludzi idą do nieba w momencie rozstania się
z ciałem, moglibyśmy bardziej pożądać śmierci niż życia. Wielu taka wiara doprowadziła do samobójstwa. Kiedy przytłaczają nas kłopoty, rozterki i rozczarowanie, wydaje się,
że łatwiej będzie przeciąć cienką nić życia i ulecieć w szczęśliwość wiecznego świata.
Bóg przekazał w swoim Słowie stanowczy dowód na to, że ukarze przestępców Jego
prawa. Niech ci, którzy uspokajają się tym, że jest on zbyt miłosierny, by wyegzekwować
sprawiedliwość wobec grzesznika, spojrzą na krzyż Golgoty. Śmierć nieskalanego Syna
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Bożego stanowi świadectwo na to, że „zapłatą za grzech jest śmierć”435, że każde pogwałcenie prawa Bożego musi pociągnąć za sobą sprawiedliwą zapłatę. Bezgrzeszny Chrystus stał się grzechem za człowieka. Wziął na siebie karę za przestępstwo i oddzielenie
od oblicza Ojca, aż pękło Mu serce i zgasło w Nim życie. Cała ta ofiara została złożona,
aby grzesznicy mogli zostać odkupieni. W żaden inny sposób człowiek nie mógł zostać
uwolniony od kary za grzech. Każdy, kto nie chce skorzystać z udostępnionego za taką
cenę pojednania, musi sam ponieść swoją winę i karę za przestępstwo.
Rozważmy to, czego uczy Biblia w kwestii dalszego losu bezbożnych i niepokutujących, których uniwersaliści umieszczają w niebie jako świętych, szczęśliwych aniołów.
„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota” (Ap 21,6). Obietnica ta została skierowana jedynie do tych, którzy pragną. Nikt prócz tych, którzy czują, że potrzebują wody
życia, i poszukują jej za wszelką cenę, nie zostanie nasycony. „Zwycięzca odziedziczy to
wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem” (Ap 21,7). Są tu również wymienione
warunki. Aby otrzymać to wszystko, musimy stawić opór grzechowi i przezwyciężyć go.
Pan oznajmia przez proroka Izajasza: „Powiedzcie sprawiedliwemu, że dobrze mu będzie (…) Ale biada bezbożnemu; źle mu będzie, bo otrzyma odpłatę jego rąk” (Iz 3,1011 DBG). „Choć grzesznik sto razy źle postąpi” — mówi mędrzec — „a przedłużają się
jego dni, jednak ja wiem, że dobrze będzie tym, którzy boją się Boga, którzy boją się
jego oblicza. Ale bezbożnemu nie będzie dobrze” (Koh 8,12-13 DBG). Paweł potwierdza,
że grzesznik gromadzi sobie „gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu
Boga, który odda każdemu według uczynków jego (…) utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe” (Rz 2,5-6.9).
„[Ż]aden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma
udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym” (Ef 5,5). „Dążcie do pokoju ze wszystkimi
i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12,14). „Szczęśliwi, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa życia, i aby weszli bramami do miasta.
Na zewnątrz będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy,
kto miłuje i czyni kłamstwo” (Ap 22,14 DBG).
Bóg przedstawił ludziom swój charakter i swoją metodę postępowania z grzechem.
„Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania” (Wj 34,6-7 BT). „[W]szystkich bezbożnych wytraci”. „Lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek
wykorzenieni będą” (Ps 145,20; 37,38 BG). Moc i autorytet Bożego rządu położą kres
rebelii, a jednak wszelki przejaw karzącej sprawiedliwości pozostanie w doskonałej zgodności z charakterem Boga jako istoty miłosiernej, cierpliwej i łaskawej.
Bóg nie łamie niczyjej woli ani nie narzuca osądu. Nie czerpie przyjemności z niewolniczego posłuszeństwa. On pragnie, aby istoty, które wyszły z Jego rąk, kochały Go, bo
jest wart miłości; aby słuchały Go, ponieważ w sposób inteligentny oceniają Jego mądrość, sprawiedliwość i dobroć. I wszyscy, którzy posiadają bodaj nikłe pojęcie o tych
Jego cechach, będą Go kochać, ponieważ to właśnie one wzbudzają ich podziw i pociągają ich ku Niemu.
Zasady uprzejmości, miłosierdzia i miłości, jakich uczył Zbawiciel i którymi sam żył,
stanowią zapis woli i charakteru Boga. Chrystus głosił, że nie uczy niczego poza tym, co
sam otrzymał od Ojca. Zasady Bożych rządów pozostają w doskonałej harmonii z przykazaniem Zbawiciela: „Miłujcie nieprzyjaciół”436. Bóg dopełni sprawiedliwości wobec
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grzeszników dla dobra wszechświata, a nawet dla dobra tych, których dosięgnie wyrok.
Zrobiłby wszystko, postępując w zgodzie z zasadami swoich rządów i sprawiedliwością
swego charakteru, aby byli szczęśliwi. Otacza ich dowodami swej miłości, zapewnia im
poznanie swojego prawa i podąża w ślad za nimi z propozycjami swego miłosierdzia.
Ale oni pogardzają Jego miłością, mają za nic Jego prawo i odrzucają Jego miłosierdzie.
Bezustannie przyjmując Jego dary, znieważają Dawcę. Nienawidzą Boga, ponieważ
wiedzą, że On czuje wstręt do ich grzechów. Pan z utęsknieniem wyczekuje końca ich
przewrotności. Jednak nadejdzie w końcu przełomowa godzina, kiedy zadecyduje się ich
przeznaczenie. Czy będzie On wówczas przeciągał buntowników na swoją stronę? Czy
zmusi ich, by uznali Jego wolę?
Ci, którzy wybrali szatana na swojego przywódcę i poddali się prowadzeniu jego mocy,
nie są przygotowani na to, by znaleźć się w Bożej obecności. Duma, fałsz, wyuzdanie
i okrucieństwo przylgnęły do ich charakterów. Czy byliby w stanie wejść do nieba, by
żyć tam wiecznie z tymi, którymi pogardzali i których nienawidzili na ziemi? Prawda
nigdy nie będzie przyjemna dla kłamcy; pokora nie zadowoli dumnego i zadufanego; czystość jest nie do przyjęcia dla zepsutego; bezinteresowna miłość nie wydaje się atrakcyjna egoiście. Jakim źródłem radości byłoby niebo dla tych, których w pełni pochłaniają
ziemskie i egoistyczne interesy?
Gdyby ci, których życie upłynęło w buncie przeciwko Bogu, znaleźli się nagle w niebie i byli świadkami wzniosłego, świętego stanu doskonałości, jaki zawsze tam panuje
— każde serce pełne miłości, każda twarz jaśniejąca radością, zachwycająca muzyka
wybuchająca na cześć Boga i Baranka, nieprzerwane strumienie światła spływające
na odkupionych od oblicza Tego, który zasiada na tronie — czy ci, których serca napełnia
nienawiść do Boga, prawdy i świętości, mogliby wmieszać się w niebiański tłum i przyłączyć się do pieśni chwały? Czy znieśliby chwałę Boga i Baranka? Nie, nie. Zapewniono im lata łaski437, które mogły ukształtować ich charakter dla nieba; nigdy jednak nie
ćwiczyli umysłu, aby pokochać czystość, nigdy nie nauczyli się języka nieba, a teraz już
na to za późno. Życie w buncie przeciwko Bogu sprawiło, że przestali pasować do nieba. Jego czystość, świętość i pokój byłyby dla nich torturą, a chwała Boga pożerającym
ogniem. Chcieliby uciec z tego świętego miejsca. Woleliby zniszczenie, byleby tylko móc
ukryć się przed twarzą Tego, który umarł, aby ich odkupić. Bezbożni sami określają
swój los, dokonując określonego wyboru. Wyłączenie ich z nieba opiera się na ich własnym wyborze, co jest ze strony Boga zarówno sprawiedliwe, jak i miłosierne.
Ogień owego wielkiego dnia, podobnie jak wody potopu, ogłasza Boży werdykt o tym,
że bezbożnych nie da się uleczyć. Nie są skłonni poddać się Bożemu autorytetowi. Ich
wola zdobyła w stanie buntu odpowiednią zaprawę; kiedy życie się skończyło, za późno
jest, aby skierować ich myśli w przeciwnym kierunku; zbyt późno na to, aby odwrócić
się od przestępstwa ku posłuszeństwu, od nienawiści ku miłości.
Chroniąc życie Kaina, mordercy, Bóg dał światu przykład tego, co by się stało, gdyby pozwolić grzesznikowi, aby żył, podążając drogą niepohamowanej niegodziwości.
Pod wpływem nauk i przykładu Kaina rzesze jego potomków podążyły za grzechem,
aż „wielka była złość ludzka na ziemi i każda skłonność myśli ich serca była ustawicznie tylko zła”. „Ale ziemia skaziła się przed Bogiem, i napełniła się nieprawością”
(Rdz 6,5 DBG; Rdz 6,11 BJW).
W swoim miłosierdziu wobec świata Bóg usunął jego grzesznych mieszkańców w czasach Noego. W miłosierdziu unicestwił upadłych mieszkańców Sodomy. Ci, którzy czynią nieprawość i dzięki zwodniczej mocy szatana zdobywają sympatię i podziw, w ten
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sposób bezustannie zachęcają innych do buntu. Tak było w czasach Kaina i Noego,
w dniach Abrahama i Lota; tak samo jest w naszych czasach. To z miłosierdzia wobec
wszechświata Bóg ostatecznie położy kres istnieniu tych, którzy odrzucają Jego łaskę.
„[Z]apłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu” (Rz 6,23 EIB). Podczas gdy sprawiedliwy dziedziczy życie,
udziałem bezbożnika jest śmierć. Mojżesz oznajmił Izraelowi: „Kładę dziś przed tobą
życie i dobro oraz śmierć i zło” (Pwt 30,15). Śmierć, do której odnoszą się powyższe cytaty, nie jest tą samą, którą zapowiedziano Adamowi, ponieważ cała ludzkość ponosi
konsekwencje jego upadku. Mowa tu o „drugiej śmierci”, którą przedstawiono w opozycji do wiecznego życia.
W konsekwencji grzechu Adama śmierć stała się udziałem całego rodzaju ludzkiego.
Wszyscy tak samo zstępują do grobu. A dzięki porządkowi planu zbawienia wszyscy mają
zostać wyprowadzeni z grobów. „[N]astąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych”, „albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (Dz 24,15; 1 Kor 15,22). Jednak między dwiema wymienionymi
grupami istnieje różnica. „[W]szyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze
czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd” (J 5,28.29). Ci,
którzy zostaną „uznani za godnych”438 zmartwychwstania do życia, są „błogosławieni
i święci” — „nad nimi druga śmierć nie ma mocy” (Ap 20,6). Ci, którzy nie zagwarantowali sobie przebaczenia przez skruchę i wiarę, muszą odebrać karę za przestępstwo
— „zapłatę za grzech”. Poniosą karę różniącą się czasem trwania i intensywnością,
„według jego uczynków”, jednak ostatecznie kończącą się drugą śmiercią. Bóg odbiera
istnienie grzesznikowi, który sam pozbawia się go przez swoje własne przestępstwa i sam
udowadnia, że nie jest go wart; nie jest bowiem możliwe, aby Bóg pozostając w zgodzie
ze swą sprawiedliwością i miłosierdziem, ocalił grzesznika w jego grzechach. Natchniony pisarz mówi: „Jeszcze trochę, a nie
będzie bezbożnego; spojrzysz na miejNa fundamencie błędnego
sce jego, a już go nie będzie” (Ps 37,10).
przekonania o naturalnej
Inny oznajmia: „[I] będzie z nimi tak, jak
nieśmiertelności zbudowana została
gdyby ich nigdy nie było” (Ab 16). Okrynauka o świadomości po śmierci
ci niesławą popadną w zupełne, wieczne
zapomnienie.
— doktryna, która podobnie jak
W ten sposób nastąpi koniec grzenauka o wiecznym piekle stoi
chu wraz z całym nieszczęściem i upadw sprzeczności z naukami Pisma
kiem, jakie z niego wypływały. PsalmiŚwiętego,
ze zdrowym rozsądkiem
sta mówi: „Zgromiłeś pogan, zgubiłeś
i zwykłymi ludzkimi odczuciami.
występnych, imię ich na wieczne czasy
wymazałeś. Upadli wrogowie — w wieczystą ruinę” (Ps 9,6-7 BT). Jan, opisując w Księdze Apokalipsy wieczność, słyszy pełen
chwały hymn wszechświata, niezakłócony choćby jedną fałszywą nutą. Każde stworzenie w niebie i na ziemi przypisuje chwałę Bogu (Ap 5,13). Nie będzie tam zgubionych,
którzy bluźniliby Bogu, wijąc się w niekończących się mękach; z pieśnią zbawionych nie
będą mieszały się wrzaski jakichkolwiek nieszczęsnych istot w piekle.
Na fundamencie błędnego przekonania o naturalnej nieśmiertelności zbudowana została nauka o świadomości po śmierci — doktryna, która podobnie jak nauka o wiecznym piekle stoi w sprzeczności z naukami Pisma Świętego, ze zdrowym rozsądkiem
i zwykłymi ludzkimi odczuciami. Według powszechnych wierzeń odkupieni w niebie
438
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wiedzą, co dzieje się w życiu przyjaciół, których zostawili na ziemi. Jakże jednak miałoby to być źródłem radości dla zmarłych, gdyby wiedzieli o problemach żyjących, gdyby byli świadkami grzechów, jakie popełniają ich ukochani, i widzieli, jak doświadczają
oni smutków, rozczarowań i udręki życia? Na ile skorzystaliby z niebiańskiego szczęścia ci, którzy pochylaliby się nad swymi ziemskimi przyjaciółmi? Jak dalece odrażająca
jest wiara w to, że gdy tylko oddech opuszcza ciało, dusza niepokutującego grzesznika
dostaje się w ogień piekielny! W jak głębokiej rozpaczy muszą być pogrążeni ci, którzy
widzą, że ich nieprzygotowani przyjaciele odeszli do grobu w wieczną niedolę i grzech!
Ta wstrząsająca myśl wielu doprowadziła do obłędu.
Co w tej sprawie mówi Pismo Święte? Dawid oznajmia, że po śmierci człowiek nie ma
żadnej świadomości. „Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; w tymże dniu giną
wszystkie zamysły jego” (Ps 146,4). Salomon składa podobne świadectwo: „Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą”. „Zarówno ich miłość, jak ich
nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym
z tego, co się dzieje pod słońcem”. „[W] krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani
działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości” (Koh 9,5-6.10).
Gdy w odpowiedzi na modlitwę Hiskiasza jego życie zostało przedłużone o piętnaście
lat, wdzięczny król oddał Bogu hołd za Jego wielkie miłosierdzie. W swojej pieśni podaje
przyczynę swojej wielkiej radości: „Nie w krainie umarłych bowiem cię wysławiają, nie
chwali ciebie śmierć, nie oczekują twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. Żywy,
tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj” (Iz 38,18-19). Popularna teologia umieszcza
sprawiedliwych zmarłych w niebie, gdzie w szczęściu chwalą Boga w języku wieczności; jednak Hiskiasz nie był w stanie dostrzec w śmierci tak chwalebnej perspektywy.
Jego słowa zgadzają się ze świadectwem psalmisty: „[P]o śmierci nie pamięta się o tobie, a w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie?”. „Umarli nie będą chwalili Pana
ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia” (Ps 6,6; 115,17).
W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr oznajmił, że patriarcha Dawid „umarł i został pochowany
w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy”. „Bo Dawid nie wstąpił do nieba”
(Dz 2,29.34). Fakt, że Dawid pozostaje w grobie do czasu zmartwychwstania, dowodzi,
że sprawiedliwi w chwili śmierci nie idą do nieba. Dawid zasiądzie ostatecznie po prawicy Boga jedynie dzięki zmartwychwstaniu i dzięki temu, że wzbudzony został Chrystus.
Paweł powiedział: „Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie
został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza;
jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli” (1 Kor 15,16-18). Skoro przez cztery tysiące lat sprawiedliwi po śmierci szli prosto
do nieba, jak Paweł mógł powiedzieć, że skoro nie byłoby zmartwychwstania, to „ci,
którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli”? Nie byłoby potrzebne żadne zmartwychwstanie.
Męczennik Tyndale, odnosząc się do stanu umarłych, powiedział: „Wyznaję otwarcie, że nie jestem przekonany, iż znajdują się oni już w pełni chwały, w której przebywa
Chrystus i święci Boży aniołowie. W żadnym wypadku nie wyznaję takiego poglądu; bo
gdyby tak było, całe głoszenie o zmartwychwstaniu ciała byłoby pozbawione sensu”439.
Niezaprzeczalnym faktem jest, że nadzieja szczęśliwej nieśmiertelności w chwili
śmierci doprowadziła do odrzucenia biblijnej nauki o zmartwychwstaniu. Taką tendencję zauważył dr Adam Clarke, który powiedział: „Wydaje się, że doktryna o zmartwychwstaniu miała o wiele głębsze konsekwencje wśród pierwszych chrześcijan niż
obecnie! Jak to się dzieje? Apostołowie bezustannie kładli na to nacisk i w ten sposób
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zachęcali naśladowców Bożych do wytrwałości, posłuszeństwa i radości. Ich następcy w naszych czasach rzadko o tym wspominają! Tak uczyli apostołowie, tak wierzyli
pierwsi chrześcijanie; tak uczymy my i tak wierzą nasi słuchacze. Nie ma takiej nauki
płynącej z ewangelii, na którą kładziono by większy nacisk; i nie ma nauki w obecnej
teologii, która byłaby traktowana z równym lekceważeniem!”440.
Trwało to aż do momentu, gdy wspaniała prawda o zmartwychwstaniu została prawie
całkowicie przyćmiona i chrześcijański świat stracił ją z oczu. Czołowy pisarz chrześcijański, komentując słowa Pawła z Pierwszego Listu do Tesaloniczan 4,13-18, wypowiada się następująco: „Ze względów praktycznych nauka o błogosławionej nieśmiertelności sprawiedliwych zastępuje nam każdą wątpliwą naukę o powtórnym przyjściu Pana. Pan
Niezaprzeczalnym faktem
przychodzi dla nas w chwili naszej śmierci. Oto
jest, że nadzieja szczęśliwej
na co czekamy i czego się spodziewamy. Umarnieśmiertelności w chwili
li już przeszli do chwały. Aby triumfować, nie
śmierci doprowadziła
muszą czekać na swój sąd i błogosławieństwo”.
do odrzucenia biblijnej nauki
Kiedy Jezus rozstawał się z uczniami, nie powiedział im, że wkrótce do Niego przyjdą: „Idę
o zmartwychwstaniu.
przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem,
i wy byli” (J 14,2-3). Paweł natomiast mówi nam dalej, że „sam Pan na dany rozkaz,
na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy
umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem”. A potem dodaje: „Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tes 4,16-18).
Jak wielki jest kontrast pomiędzy tymi słowami pocieszenia a cytowaną wcześniej wypowiedzią pastora uniwersalisty! Ten ostatni pocieszał pogrążonych w smutku przyjaciół zapewnieniem, że bez względu na to, jak grzeszny był zmarły, kiedy wydał ostatnie
tchnienie, został przyjęty pomiędzy aniołów. Paweł wskazuje swoim braciom przyszłe
przyjście Pana, kiedy okowy grobu zostaną złamane, a „umarli w Chrystusie” powstaną do wiecznego życia.
Zanim ktokolwiek wstąpi do przybytków błogosławionych, jego przypadek musi zostać rozpatrzony, jego charakter i czyny przejrzane przed Bogiem. Wszyscy muszą zostać
ocenieni według zapisu w księgach i wynagrodzeni stosownie do swoich czynów. Ten
sąd nie odbywa się w chwili śmierci. Zwróćcie uwagę na słowa Pawła: „[Bóg] wyznaczył
dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych” (Dz 17,31). W tym miejscu apostoł wyjaśnia, że na sąd świata został wyznaczony szczególny czas, wówczas
jeszcze będący przyszłością.
Apostoł Juda odnosi się do tego samego okresu: „Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych
pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu”. Dalej cytuje słowa Enocha: „Oto przyszedł
Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi” (Jud 6,14-15). Jan
oznajmia, że widział „umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; (…) i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Ap 20,12).
Jeśli umarli już cieszą się błogosławieństwem nieba albo wiją się w ogniu piekielnym,
czy byłby potrzebny przyszły sąd? Nauki Słowa Bożego w tej ważnej kwestii są jasne i nie
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przeczą sobie wzajemnie; mogą je pojąć proste umysły. Czy jednak wśród obdarzonych
jasnością umysłu jest ktoś, kto mógłby dostrzec mądrość czy sprawiedliwość w rozpowszechnionej teorii? Czy sprawiedliwi po zbadaniu ich przypadków na sądzie otrzymają
pochwałę: „Dobrze, sługo dobry i wierny! (…) wejdź do radości pana swego”, skoro już
mieszkają w Jego obecności, może nawet od wielu lat? Czy bezbożni zostaną wezwani
z miejsca kaźni, aby usłyszeć z ust Sędziego całej ziemi wyrok: „Idźcie precz ode mnie,
przeklęci, w ogień wieczny” (Mt 25,21.41)? Cóż to za kpina! Skandaliczne kwestionowanie mądrości i sprawiedliwości Bożej!
Teoria o nieśmiertelności duszy była jedną z tych fałszywych nauk Rzymu zapożyczonych z pogaństwa, którą włączono do religii chrześcijańskiej. Marcin Luter określił
ją mianem „straszliwych baśni, które uformowały część rzymskiego gnojownika edyktów”441. Komentując zawarte w Księdze Koheleta słowa Salomona mówiące, że umarli
o niczym nie wiedzą, reformator stwierdził: „Oto kolejne miejsce, w którym jest mowa
o tym, że umarli niczego nie (…) czują. Nie ma tam, jak widać, ani obowiązku, ani poznania, ani wiedzy, ani mądrości. Salomon osądza, że umarli śpią i w ogóle niczego nie
czują. Umarli spoczywają tam, nie licząc dni ani lat, ale kiedy zostaną zbuTeoria o nieśmiertelności duszy była
dzeni, będzie się zdawało, że spali zajedną z tych fałszywych nauk Rzymu
ledwie minutę”442.
zapożyczonych z pogaństwa, którą
Nie istnieje w Piśmie Świętym ani
włączono do religii chrześcijańskiej.
jedno zdanie o tym, że sprawiedliwi
mają odebrać swoją zapłatę, a bezbożni swoją karę w chwili śmierci. Patriarchowie i prorocy nie zostawili takiego zapewnienia. Chrystus i Jego apostołowie, nie pozostawili nawet wzmianki. Biblia jasno uczy, że
umarli nie wstępują natychmiast do nieba. Przedstawiani są jako śpiący aż do chwili
zmartwychwstania (1 Tes 4,14; Hi 14,10-12). W dniu, gdy rozerwie się srebrny sznur
i stłucze złota czasza (Koh 12,6), znikają myśli człowieka. Ci, którzy zstępują do grobu, pozostają w milczeniu. Nie wiedzą już niczego, co dzieje się pod słońcem (Hi 14,21).
Błogosławiony odpoczynek dla znużonych sprawiedliwych! Czas, bez względu na to,
czy długi, czy krótki, jest dla nich chwilą. Śpią. Zostaną obudzeni przez dźwięk Bożej
trąby do wspaniałej nieśmiertelności. „[B]o trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną
jako nieskażeni (…). A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co
śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!” (1 Kor 15,52-54). Gdy zostaną wyrwani ze swego
głębokiego snu, ich myśli powrócą do miejsca, w którym się zatrzymały. Ich ostatnim
wrażeniem był cios śmierci; ostatnią myślą było, że oto dostają się pod panowanie grobu. Kiedy z niego wstaną, ich pierwsza myśl wybuchnie w radosnym okrzyku: „Gdzież
jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” (1 Kor 15,55).
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Rozdział 34

CZY ZMARLI MOGĄ
Z NAMI ROZMAWIAĆ?

S

łużba świętych aniołów przedstawiona w Piśmie Świętym stanowi najbardziej
pocieszającą i cenną prawdę dla każdego naśladowcy Chrystusa. Jednak nauka
Biblii w tej kwestii została przyćmiona i zniekształcona błędami popularnej
teologii. Doktryna o naturalnej nieśmiertelności, pierwotnie zapożyczona z pogańskiej filozofii, w mrokach wielkiego odstępstwa włączona do wiary chrześcijańskiej,
wyparła prawdę, której tak jasno naucza Biblia: „umarli o niczym nie wiedzą”. Pomimo świadectwa Pisma Świętego na temat istnienia niebiańskich aniołów i ich związku z historią człowieka, zanim jeszcze śmierć pojawiła się na ziemi — tłumy uwierzyły
w to, że to duchy zmarłych są „duchami do posług, posyłanymi do pomocy tym, którzy
mają odziedziczyć zbawienie”443.
Nauka o świadomości człowieka po śmierci, a szczególnie wiara w to, że duchy zmarłych powracają, aby służyć żyjącym, utorowała drogę współczesnemu spirytyzmowi. Jeśli umarłym wolno przebywać w obecności Boga i świętych aniołów i mają oni przywilej
wiedzieć o wiele więcej, niż wiedzieli kiedykolwiek wcześniej, czemu nie mieliby wracać
na ziemię, by oświecać i pouczać żyjących? Jeśli — jak uczą popularni teolodzy — duchy
zmarłych unoszą się nad swymi przyjaciółmi na ziemi, czemu nie mogliby się
Nauka o świadomości człowieka
z nimi komunikować, aby przestrzec ich
po śmierci, a szczególnie wiara w to,
przed złem czy pocieszyć ich w smutku?
że duchy zmarłych powracają, aby
Czy ci, którzy wierzą w to, że człowiek
służyć żyjącym, utorowała drogę
po śmierci zachowuje świadomość, bywspółczesnemu spirytyzmowi.
liby w stanie odrzucić to, co przychodzi
do nich jako Boże światło przynoszone
przez wspaniałe duchy? Oto jest kanał, uważany za święty, przez który działa szatan,
aby osiągnąć swoje cele. Upadli aniołowie, którzy wykonują jego polecenia, ukazują się
jako posłańcy ze świata duchów. Książę zła wywiera swój urzekający wpływ na umysły
ludzi, udając, że pomaga żyjącym komunikować się ze zmarłymi.
Potrafi on ukazywać się ludziom pod postacią ich zmarłych przyjaciół. Podobieństwo jest
doskonałe; znany wygląd, słowa, ton głosu zostają podrobione z perfekcyjną dokładnością.
Wielu pociesza się zapewnieniem, że ich ukochani korzystają z rozkoszy nieba i nie podejrzewając niebezpieczeństwa, dają posłuch „duchom zwodzącym oraz nauczaniom demonów”444.
Kiedy już uwierzą w to, że umarli rzeczywiście mogą się z nimi komunikować, szatan
sprawia, że ukazują się im również ci, którzy zstąpili do grobu nieprzygotowani. Głoszą, że
są szczęśliwi w niebie, a nawet zajmują tam wysokie pozycje, i w ten sposób rozpowszech443
444

Hbr 1,13 EIB [przyp. red.].
1 Tm 4,1 NBG [przyp. red.].
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nia się fałsz, że nie ma różnicy pomiędzy sprawiedliwym i bezbożnym. Fałszywi goście
ze świata duchów niekiedy wypowiadają przestrogi, które okazują się właściwe. Wówczas,
gdy zdobędą zaufanie, przedstawiają nauki, które bezpośrednio podkopują wiarę w Pismo Święte. Wykazując rzekomo głębokie zainteresowanie dobrobytem swych przyjaciół
na ziemi, insynuują najbardziej niebezpieczne błędy. Fakt, że wypowiadają pewne prawdy
i niekiedy są w stanie przepowiedzieć przyszłe wydarzenia, nadaje ich wypowiedziom pozór prawdopodobieństwa. Tłumy chętnie przyjmują ich fałszywe nauki i tak bezkrytycznie
dają im wiarę, jakby były najświętszymi prawdami Biblii. Prawo Boże zostaje odsunięte,
Duch łaski wzgardzony, krew przymierza nie jest niczym świętym. Duchy zaprzeczają boskości Chrystusa i nawet Stworzyciela umieszczają na tym samym poziomie, na którym
są same. W ten sposób w nowym przebraniu wielki rebeliant ciągle prowadzi swoją batalię
przeciwko Bogu, rozpoczętą w niebie i od niemal sześciu tysięcy lat toczącą się na ziemi.
Wielu stara się wyjaśnić zjawiska spirytystyczne, przyjmując je w całości za próbę
oszustwa i podstęp ze strony medium. Ale choć prawdą jest, że często to, co uchodziło
za autentyczne manifestacje [spirytystyczne — przyp. tłum.], było wynikiem oszustwa,
zdarzały się również manifestacje nadprzyrodzonej mocy. Tajemnicze stukanie, od którego rozpoczął się współczesny spirytyzm, nie było wynikiem oszustwa czy przebiegłości, ale bezpośrednim działaniem złych aniołów, którzy w ten sposób wprowadzili jedno z najbardziej skutecznych i niszczących duchowo zwiedzeń. Wielu zostaje usidlonych
przez przekonanie, że spirytyzm jest jedynie ludzkim oszustwem; kiedy staną twarzą
w twarz z takimi manifestacjami, których nie są w stanie określić inaczej jak nadnaturalne, zostaną zwiedzeni i zaakceptują je jako wielką moc Bożą.
Ludzie ci pomijają świadectwo Pisma Świętego dotyczące cudów, jakie czynią szatan
i jego agenci. To z pomocą szatana czarownicy faraona mogli podrobić dzieło Boga. Paweł potwierdza, że przed powtórnym przyjściem Chrystusa pojawią się podobne manifestacje szatańskiej mocy. Przyjście Pana ma zostać poprzedzone przez „działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów” (2 Tes 2,9-10 BT). Apostoł Jan,
opisując dokonującą cudów moc, która objawi się w ostatnich dniach, oznajmia: „I czyni
wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić” (Ap 13,13-14). Nie przepowiedziano
tu zwykłych oszustw. Ludzie są zwodzeni przez cuda, których przedstawiciele szatana
naprawdę dokonują, a nie tylko udają, że je robią.
Książę ciemności, który tak długo koncentrował siły swojego umysłu na dziele zwodzenia, umiejętnie dopasowuje swoje pokusy do ludzi wszystkich grup społecznych oraz
do różnych warunków. Ludziom o wysokiej kulturze przedstawia spirytyzm w jego bardziej wyrafinowanych, intelektualnych aspektach i w ten sposób odnosi sukces, wciągając wielu w swoje sidła. Mądrość, której dostarcza spirytyzm, jest tą samą, która została opisana przez apostoła Jakuba — nie taka, „która z góry zstępuje, lecz przyziemna,
zmysłowa, demoniczna” (Jk 3,15). Wielki zwodziciel przemilcza jednak ten fakt, jeśli
to przemilczenie odpowiada jego zamiarom. Ten, który potrafił ukazać się Chrystusowi na pustyni kuszenia odziany w jasność niebiańskich serafinów, przychodzi do ludzi
w najbardziej atrakcyjnej formie jako anioł światłości. Odwołuje się do rozumu, przedstawiając budujące tematy; wywołuje wrażenia zachwycającymi scenami; mobilizuje
uczucia przekonującymi opisami miłości i miłosierdzia. Pobudza wyobraźnię do wysokich lotów, nakłaniając ludzi do takiej dumy z powodu własnej mądrości, że w swoich
sercach gardzą Odwiecznym. Ta potężna istota, która była w stanie zabrać Odkupiciela
świata na niebywale wysoką górę i roztoczyć przed Nim panoramę wszystkich królestw
świata i ich chwały, przedstawi swoje pokusy ludziom w taki sposób, że oszuka zmysły
wszystkich, którzy nie są chronieni Bożą mocą.
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Szatan oczarowuje dzisiaj ludzi tak samo, jak oczarował Ewę w Edenie — przez pochlebstwo, rozpalając pragnienie posiadania zakazanej wiedzy, pobudzając ambicję wywyższenia siebie. Pielęgnowanie tego zła doprowadziło do jego upadku; stosując je ma
zamiar doprowadzić do zniszczenia ludzkości. „[B]ędziecie jak Bóg” — oznajmia — „znający dobro i zło” (Rdz 3,5). Spirytyzm uczy, że „człowiek jest istotą rozwijającą się; jego
przeznaczeniem od chwili narodzin jest rozwijanie się, również w wieczności, w kierunku Bóstwa”, a także: „Każdy umysł osądza sam siebie i nie podlega cudzemu osądowi”.
„Sąd będzie sprawiedliwy, ponieważ jest to osądzenie samego siebie. (…) Tron znajduje się w tobie”. Pewien duchowy nauczyciel
spirytyzmu powiedział, gdy obudziła się
w nim „duchowa świadomość”: „Moi bliźni
byli wszyscy bezgrzesznymi półbogami”.
Inny natomiast stwierdził: „Każda sprawiedliwa i doskonała istota jest Chrystusem”.
W ten sposób w miejsce sprawiedliwości i doskonałości nieskończonego Boga,
prawdziwego obiektu uwielbienia, w miejsce doskonałej sprawiedliwości Jego prawa,
prawdziwego standardu ludzkich osiągnięć
szatan postawił grzeszną, błądzącą naturę
samego człowieka jako jedyny cel uwielbienia, jedyną zasadę sądu czy standard charakteru. Nie da się zaprzeczyć, że jest to
postęp — nie zmierza on jednak wzwyż, ale
Płaskorzeźba ze świątyni egipskiego faraona Setiego I w mieście Abydos.
prowadzi do upadku
Prawo dotyczące zarówno intelektualnej, Kapłan trzyma dwie laski z wężami. Jak czytamy w Księdze Wyjścia 7,11-12,
jak i duchowej sfery ludzkiej natury, głosi, czarownicy faraona byli w stanie naśladować Boże cuda i także zamienić
że zmieniamy się poprzez przyglądanie się. swoje laski w węże. Osiągnęli to dzięki spirytystycznym praktykom. Do dzisiaj szatan zwodzi ludzi przez różnorodne cuda, niebędące dziełem Bożym.
Umysł stopniowo dostosowuje się do tego,
z czym pozostaje w kontakcie. Upodabnia się z do tego, co przywykł kochać i szanować.
Człowiek nigdy nie wzniesie się wyżej niż sięga jego standard czystości, dobra czy prawdy.
Jeśli jego najwyższym ideałem jest on sam, nigdy nie osiągnie niczego bardziej wzniosłego. Będzie raczej coraz bardziej się pogrążał. Jedynie Boża łaska ma moc, aby go podźwignąć. Jeśli pozostawi się go samemu sobie, jego ścieżka nieuchronnie poprowadzi w dół.
Ludziom zmysłowym, którzy lubią sobie dogadzać i szukają przyjemności, spirytyzm
przedstawia swoją mniej wyszukaną stronę niż tym, którzy są bardziej subtelni i uduchowieni; w jego bardziej przyziemnych odmianach znajdują to, co pozostaje w zgodzie z ich
skłonnościami. Szatan bada każdy przejaw słabości ludzkiej natury, zauważa, do jakich
grzechów ma tendencje konkretna osoba, a następnie dba o to, aby nie zabrakło okazji
do zaspokojenia tendencji do zła. Kusi ludzi do przesady w czymś, co samo w sobie jest
dobre, aby przez brak umiaru osłabiali swoje siły fizyczne, umysłowe i moralne. Zniszczył i nadal niszczy tysiące przez to, że ulegają namiętnościom, doprowadzając w ten sposób do degeneracji całej natury człowieka. Aby dopełnić dzieła oznajmia przez duchy, że
„prawdziwa wiedza stawia człowieka ponad wszelkim prawem”, że „cokolwiek się dzieje, jest korzystne”, że „Bóg nie potępia”, „wszystkie grzechy, które popełniamy, można
usprawiedliwić”. Czy można się dziwić, że wszędzie mnoży się zepsucie i nieprawość, skoro
w wyniku działań szatana ludzie dochodzą do wniosku, że ostateczne prawo stanowi to,
czego pragną? Że wolność to przyzwolenie, a człowiek jest odpowiedzialny jedynie przed
samym sobą? Tłumy żarliwie akceptują nauki, które zostawiają im swobodę w kwestii po333

słuszeństwa nakazom zmysłowego serca. Zamiast samokontroli zaczyna rządzić pożądliwość, siły umysłu i ducha zostają podporządkowane zwierzęcym popędom, a szatan z radością zagarnia w swoją sieć tysiące tych, którzy wyznają, że są naśladowcami Chrystusa.
Nikt jednak nie musi zostać zwiedziony przez fałszywe nauki spirytyzmu. Bóg udzielił światu wystarczająco dużo światła, aby można było rozpoznać zasadzkę. Jak to już
wykazano, teoria stanowiąca fundament spirytyzmu, pozostaje w ścisłej opozycji wobec
najbardziej jasnych wypowiedzi Pisma Świętego. Biblia oznajmia, że umarli o niczym
nie wiedzą, że ich myśli zniknęły; że nie mają udziału w niczym, co dzieje się pod słońcem; nie wiedzą nic o radościach i smutkach tych, którzy na ziemi byli ich najbliższymi.
Oprócz tego Bóg wyraźnie zakazał jakiegokolwiek rzekomego kontaktowania się z duchami zmarłych. W czasach dawnego Izraela istniała grupa ludzi, która głosiła, podobnie jak współcześni spirytyści, że komunikuje się z duchami zmarłych. Jednak „duchy
zmarłych”, jak nazywa się owych gości z zaświatów, określone zostały w Biblii jako „duchy demonów” (por. Li 25,1-3; Ps 106,28; 1 Kor 10,20; Ap 16,14). Kontakty z duchami
zmarłych zostały określone jako obrzydliwość i uroczyście zakazane pod groźbą śmierci
(Kpł 19,31; 20,27). Samo określenie czarów traktuje się dziś z lekceważeniem. Stwierdzenie, że ludzie są w stanie kontaktować się ze złymi duchami, uważane jest za bajkę rodem z ciemnego średniowiecza. Jednak spirytyzm, którego zwolenników można szacować
na setki tysięcy, a nawet miliony; który utorował sobie drogę do kręgów naukowych; który wdarł się do Kościołów i znalazł uznanie
w ciałach ustawodawczych, a nawet na dworach królewskich — to
potężne zwiedzenie,
które jest jedynie odrodzeniem w nowej odsłonie potępionej i zakazanej w dawnych
czasach magii.
Gdyby nawet nie
było innego dowodu
na to, jaki jest prawdziwy charakter spirytyzmu, chrześcijaKontaktowanie się ze zmarłymi jest sprzeczne ze Słowem Bożym. „Umarli nic nie wiedzą” (Koh 9,5) i spoczy- ninowi powinno wywają w grobie, aż Jezus w dzień sądu ich zbudzi. Bóg wyraźnie zabronił takich praktyk już w Starym Testamen- starczyć, że duchy nie
cie. Rozmowa ze zmarłymi jest sprytnym oszustwem szatana. On oraz służące mu demony ukazują się podczas
robią różnicy pomięseansów spirytystycznych jako duchy zmarłych.
dzy sprawiedliwością
a grzechem, pomiędzy najszlachetniejszymi i najbardziej czystymi z apostołów Chrystusa
a najbardziej zepsutymi sługami szatana. Głosząc, że najnikczemniejsi ludzie znajdują
się w niebie i zajmują tam wysokie pozycje, szatan mówi światu: „Nieważne, jak bardzo
jesteście zepsuci; nieważne, czy wierzycie w Boga i Biblię, czy nie. Żyjcie, jak się wam
podoba; niebo jest waszym domem”. Głosiciele spirytyzmu oznajmiają nieomal: „Każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Pan upodobanie. Albo: Gdzie
jest Bóg sądu?” (Ml 2,17). Słowo Boże mówi: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem,
a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność” (Iz 5,20).
Apostołowie, za których podają się te kłamliwe duchy, zaprzeczają temu, co napisali
pod wpływem Ducha Świętego, gdy byli na ziemi. Zaprzeczają Bożemu pochodzeniu Bi334

blii i w ten sposób niszczą fundament chrześcijańskiej nadziei oraz gaszą światło, które
oświetla drogę do nieba. Szatan robi wszystko, aby świat wierzył, że Biblia jest po prostu
zwykłą fikcją, a w ostateczności książką, która była odpowiednia dla rodzaju ludzkiego
na niższym stanie rozwoju, ale teraz powinno się ją potraktować bardziej pobłażliwie,
a nawet odrzucić jako przeżytek. Zamiast Słowa Bożego oferuje duchowe manifestacje.
Ten kanał pozostaje całkowicie pod jego kontrolą; za pomocą tych środków jest w stanie
sprawić, aby świat wierzył w to, w co on chce, by wierzył. Zbawiciel świata przedstawiany jest przez niego jako zwykły człowiek. Podobnie jak rzymska straż pilnująca grobu
Jezusa rozpowszechniała fałszywe doniesienie, które kazali im głosić kapłani i starsi,
tak ci, którzy wierzą w duchowe manifestacje, próbują wykazać, że w okolicznościach
życia Zbawiciela również nie było niczego
nadzwyczajnego. Usunąwszy już w cień osoNic, oprócz mocy Bożej
bę Jezusa, skupiają uwagę na swoich własudzielonej w odpowiedzi
nych cudach, twierdząc, że znacznie przena żarliwą modlitwę wiary, nie
wyższają one czyny Chrystusa.
jest w stanie uwolnić usidlonych.
Prawdą jest, że współczesny spirytyzm
zmienia swoją postać i ukrywając swoje bardziej odstręczające formy, przybiera maskę chrześcijaństwa. Jednak wypowiedzi wygłaszane przez wiele lat publicznie i na łamach prasy ukazują jego rzeczywisty charakter.
Nauk tych nie da się ukryć ani im zaprzeczyć.
Nawet w swej obecnej postaci zwiedzenie to nie powinno być tolerowane, ponieważ
podane w subtelniejszej formie jest o wiele bardziej niebezpieczne. Podczas gdy wcześniej
atakowało Chrystusa i Biblię, teraz stwarza pozory, że akceptuje zarówno Chrystusa,
jak i Biblię; ta ostatnia interpretowana jest jednak w taki sposób, aby interpretacja zadowalała nieodnowione serce, podczas gdy jej uroczyste i życiodajne prawdy nie wywierają na nie żadnego wpływu. Za główny atrybut Boga przyjmuje się miłość, sprowadzając ją jednak do bladego sentymentalizmu i zacierając granice między dobrem a złem.
Ukrywane są sprawiedliwość Boga, potępienie grzechu oraz wymagania Jego świętego prawa. Uczy się ludzi, by uważali, że Dekalog to martwa litera. Zmysły przykuwają
miłe, urzekające bajki prowadzące ludzi do odrzucenia Biblii jako podstawy swojej wiary.
Neguje się Chrystusa dokładnie tak jak wcześniej, jednak szatan tak zaślepia ludziom
oczy, że nie dostrzegają zwiedzenia.
Niewielu jest takich, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o zwodniczej mocy spirytyzmu
i niebezpieczeństwie dostania się pod jego wpływ. Wielu angażuje się w te praktyki, aby
po prostu zaspokoić swoją ciekawość. Tak naprawdę nie wierzą w to i byliby przerażeni
na myśl o poddaniu się pod kontrolę duchów. Wchodzą jednak na zakazany teren, a potężny niszczyciel używa swej mocy wobec nich wbrew ich woli. Wystarczy, że tylko raz
skłoni ich, by zwrócili swoje umysły w tym kierunku, a znajdą się w jego niewoli. Nie
jest możliwe, aby o własnych siłach wyrwali się spod magnetycznego, oszałamiającego
wpływu. Nic, oprócz mocy Bożej udzielonej w odpowiedzi na żarliwą modlitwę wiary,
nie jest w stanie uwolnić usidlonych.
Wszyscy, którzy ulegają grzesznym cechom charakteru albo z rozmysłem pielęgnują
konkretny grzech, otwierają drzwi pokusom szatana. Oddzielają się od Boga i od straży
Jego aniołów; gdy zły przedstawia swoje zwiedzenia, pozostają bez ochrony i stają się
łatwą zdobyczą. Ci, którzy w ten sposób dostają się w jego moc, słabo zdają sobie sprawę z tego, dokąd prowadzi ich ta droga. Doprowadziwszy do ich upadku, kusiciel wykorzysta ich jako swoje narzędzia, aby wabić innych ku zagładzie.
Prorok Izajasz mówi: „A gdy będą wam mówić: Radźcie się czarowników i wróżbitów,
którzy szepczą i mruczą, powiedzcie: Czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy
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ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Do prawa i do świadectwa! Jeśli nie będą
mówić według tego słowa, to w nich nie ma żadnej światłości”445 (Iz 8,19-20 UBG). Gdyby ludzie chcieli przyjąć tak jasno wyrażoną w Piśmie Świętym prawdę dotyczącą natury człowieka i stanu umarłych, dostrzegliby w spirytystycznych naukach i manifestacjach działanie szatana poprzez moc, znaki i fałszywe cuda. Zamiast jednak wyrzec się
wolności, która jest tak przyjemna dla zmysłowego serca, i porzucić ulubione grzechy,
tłumy zamykają oczy na światło i bez względu na ostrzeżenia idą naprzód, podczas gdy
szatan oplata wokół nich swoje sidła, i stają się jego ofiarą. „[P]onieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą
kłamstwu” (2 Tes 2,10-11 UBG).
Ci, którzy sprzeciwiają się naukom spirytyzmu, ścierają się nie tylko z ludźmi, ale także
z szatanem i jego aniołami. Rozpoczęli walkę z nadziemskimi władzami, mocami i złymi
duchami w okręgach niebieskich. Szatan nie odda ani centymetra gruntu, chyba że zostanie odciągnięty mocą niebiańskich posłańców. Lud Boży powinien być gotów, aby stawić mu czoła tak, jak zrobił to nasz Zbawiciel — ze słowami: „Jest napisane”. Szatan jest
w stanie cytować Pismo Święte, podobnie jak robił to w czasach Chrystusa; będzie zniekształcał jego nauki, aby poprzeć swoje zwiedzenia. Ci, którzy mieliby wytrwać w tym niebezpiecznym czasie, musieliby osobiście rozumieć
świadectwo Pisma.
Wielu zostanie
skonfrontowanych
z duchami demonów podających
się za ukochanych
krewnych czy przyjaciół i głoszących
najbardziej niebezpieczne herezje. Przybysze ci
będą odwoływać się
do naszych najdelikatniejszych uczuć
i czynić cuda na poparcie swoich roszTablica obok domu sióstr Margaretty i Katie Fox w Ameryce, gdzie w 1848 roku pojawił się współczesny spirytyzm.
czeń. Musimy być
przygotowani, by stawić im opór przy pomocy biblijnej prawdy mówiącej o tym, że umarli o niczym nie wiedzą, a ci, którzy ukazują się w taki sposób, są duchami demonów.
Tuż przed nami jest „godzina próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć
mieszkańców ziemi” (Ap 3,10). Wszyscy, których wiara nie jest mocno zakorzeniona
w Słowie Bożym, zostaną zwiedzeni i pokonani. Szatan działa „wśród wszelkich podstępnych oszustw”, aby uzyskać kontrolę nad ludźmi, a jego zwiedzenia będą stopniowo
narastały. Jednak jest on w stanie osiągnąć swój cel jedynie wówczas, gdy ludzie dobrowolnie poddają się jego pokusom. Ci, którzy żarliwie szukają poznania prawdy i pragną
oczyścić swoje serca w posłuszeństwie, przygotowując się w ten sposób do walki, odkryją
niezawodną ochronę w Bogu prawdy. „Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie
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wytrwać, przeto i Ja zachowam cię” (Ap 3,10) — brzmi obietnica Zbawiciela. On prędzej
wysłałby z nieba wszystkich aniołów, aby strzegli Jego ludu, niż zostawiłby na pastwę
szatana choćby jednego człowieka, który Mu ufa.
Prorok Izajasz przedstawia straszliwe zwiedzenie, którego doświadczą bezbożni,
a które sprawi, że będą się czuli bezpieczni w obliczu wyroków Bożych: „Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy
nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem” (Iz 28,15). Do grupy, która została tu opisana, zaliczają się ci, którzy w swoim upartym braku skruchy pocieszają się zapewnieniem, że
nie będzie kary dla grzesznika; że cała ludzkość, bez względu na to, jak bardzo jest zepsuta, ma zostać przeniesiona do nieba, by stać się jak Boży aniołowie. Jednak jeszcze
bardziej wyraziście przedstawieni są ci, którzy zawierają przymierze ze śmiercią i porozumienie z krainą umarłych446, którzy rezygnują z prawd dostarczonych przez niebo
jako ochronę dla sprawiedliwych w dniu utrapienia, a zamiast nich akceptują kryjówkę
z oferowanych przez szatana kłamstw — zwodniczych twierdzeń spirytyzmu.
Nad wyraz zdumiewająca jest ślepota ludzi tego pokolenia. Tysiące odrzucają Słowo Boże jako niewarte, by w nie wierzyć, a chętnie i z zaufaniem przyjmują szatańskie
zwiedzenia. Sceptycy i szydercy potępiają bigoterię tych, którzy stają w obronie wiary
proroków i apostołów i bawią się, naśmiewając się z pełnych powagi wypowiedzi Pisma
Świętego dotyczących Chrystusa i planu zbawienia, a także zapłaty, jaką odbiorą ci, którzy odrzucają prawdę. Wyrażają wielkie politowanie wobec osób o tak ograniczonych,
słabych umysłach i tak zabobonnym sposobie myślenia, że szanują to, czego oczekuje
Bóg i okazują posłuszeństwo wymaganiom Jego prawa. Wykazują taką pewność siebie,
jakby rzeczywiście zawarli przymierze ze śmiercią i porozumienie z piekłem — jakby
wybudowali nieprzekraczalną, nieprzeniknioną barierę pomiędzy sobą a Bożą odpłatą. Nic nie jest w stanie wzbudzić w nich lęku. Tak bardzo poddali się kusicielowi, tak
blisko się z nim zjednoczyli i tak bardzo przesiąknęli jego duchem, że nie mają żadnej
mocy ani ochoty wyrwać się z jego sideł.
Szatan długo przygotowywał się do końcowego dzieła zwodzenia świata. Fundament
jego działań został położony w zapewnieniu, jakiego udzielił Ewie w Edenie: „Na pewno nie umrzecie (…) gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg,
znający dobro i zło” (Rdz 3,4-5). Krok po kroku poprzez rozwój spirytyzmu przygotował
drogę dla swojego arcyzwiedzenia. Nie zrealizował jeszcze w pełni swoich zamierzeń;
zostaną one jednak osiągnięte w czasie, jaki jeszcze pozostał. Prorok mówi: „I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów
całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego”
(Ap 16,13-14). Oprócz tych, którzy są strzeżeni mocą Bożą przez wiarę w Jego Słowo,
cały świat zostanie wciągnięty w system tego zwiedzenia. Ludzie pozwolą się szybko
uśpić zgubnym poczuciem bezpieczeństwa i obudzi ich dopiero wylanie Bożego gniewu.
Pan Bóg mówi: „I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie
kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani” (Iz 28,17-18).

446

Iz 28,15.18 [przyp. tłum.].

337

Rozdział 35

ZAGROŻONA
WOLNOŚĆ SUMIENIA

K

atolicyzm traktowany jest obecnie przez protestantów o wiele bardziej przychylnie niż w przeszłości. W krajach, w których nie jest religią dominującą,
a zwolennicy papiestwa, aby zdobyć wpływy, obierają kurs ugodowy, pojawia
się rosnąca obojętność w kwestii doktryn, które oddzielają Kościoły reformowane od papieskiej hierarchii. Popularna staje się opinia, że w gruncie rzeczy nie różnimy się w kluczowych kwestiach tak znacznie, jak przypuszczano, i że małe ustępstwo
z naszej strony przyniesie nam lepsze porozumienie z Rzymem. Był taki czas, kiedy
protestanci przywiązywali dużą wagę do tak drogo kupionej wolności sumienia. Uczyli
swoje dzieci, by czuły wstręt wobec papiestwa, i utrzymywali, że poszukiwanie zgody
z Rzymem oznacza wymówienie lojalności wobec Boga. Jakże inaczej jednak dziś wyrażane są te uczucia!
Obrońcy papiestwa twierdzą, że Kościół został oczerniony, natomiast świat protestancki skłonny jest zaakceptować to twierdzenie. Wielu tłumaczy, że niesprawiedliwe
jest osądzanie dzisiejszego Kościoła za odrażające i absurdalne rzeczy, jakie cechowały
jego panowanie w stuleciach ignorancji i ciemności. Tłumaczą jego straszliwe okrucieństwo barbarzyństwem tamtych czasów i twierdzą, że wpływ współczesnej cywilizacji
zmienił jego nastawienie.
Czyżby ludzie ci zapominali o pretensjach do nieomylności, egzekwowanych przez tę
pełną zarozumiałości potęgę przez osiemset lat? Nikt się nie śpieszy, aby wyrzec się roszczeń, które w dziewiętnastym wieku zostały potwierdzone jeszcze bardziej kategorycznie.
Skoro Rzym dowodzi, że „Kościół nigdy nie zbłądził; ani też, zgodnie z Pismem, nigdy
nie zbłądzi”447, jak mógłby wyrzec się zasad, którymi kierował się w minionych wiekach?
Kościół papieski nigdy nie zrezygnuje ze swych pretensji do nieomylności. Twierdzi,
że wszystko, co zrobił, prześladując tych, którzy odrzucali jego dogmaty, było właściwe. Czy zatem nie powtórzyłby tego samego, gdyby nadarzyła się okazja? Gdyby tylko
ograniczenia nakładane przez świeckie rządy zostały usunięte i Rzym odzyskałby swoją
dawną władzę, szybko nastąpiłoby odrodzenie jego tyranii i prześladowań.
Znany pisarz w następujący sposób przedstawia nastawienie katolickiej hierarchii
w kwestii wolności sumienia oraz niebezpieczeństw, jakie szczególnie zagrażają Stanom
Zjednoczonym, gdy polityka papiestwa odniesie sukces:
„Jest wielu, którzy skłonni są przypisywać lęk przed katolicyzmem w Stanach Zjednoczonych bigoterii lub niedojrzałości. W charakterze i nastawieniu papiestwa nie widzą niczego, co zagrażałoby wolności naszych instytucji, a w fakcie jego rozwoju niczego złowrogiego. Porównajmy zatem niektóre z fundamentalnych zasad naszych rządów
z tymi, którymi kieruje się Kościół katolicki”.
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„Konstytucja Stanów Zjednoczonych gwarantuje wolność sumienia. Nie ma nic bardziej cennego czy bardziej fundamentalnego. Papież Pius IX w swoim Liście Encyklicznym z 15 sierpnia 1854 roku wyraził się następująco: «Absurdalne i błędne doktryny
lub brednie w obronie wolności sumienia stanowią najbardziej szkodliwy błąd — zarazę, której należy bać się w państwie najbardziej spośród wszystkich innych». Ten sam
papież w swoim Liście Encyklicznym z 8 grudnia 1864 roku obłożył anatemą «tych, którzy wyznają wolność sumienia i wyznania», a także «wszystkich, którzy utrzymują, że
Kościół nie powinien używać siły»”.
„Pokojowe postępowanie Rzymu w Stanach Zjednoczonych nie oznacza przemiany
serca. Jest on tolerancyjny tam, gdzie jest bezradny. Biskup O’Connor mówi: «Wolność
religijną można tolerować jedynie, dopóki opozycja nie stanowi zagrożenia dla świata
katolickiego». (…) Arcybiskup St. Louis powiedział pewnego razu: «Herezja i niewiara
to przestępstwa; w krajach chrześcijańskich, na przykład we Włoszech i Hiszpanii, gdzie
wszyscy są katolikami i gdzie religia
katolicka stanowi zasadniczą składową
prawa państwowego, karane są one jak
wszystkie inne przestępstwa»”.
„Każdy kardynał, arcybiskup i biskup
w Kościele katolickim składa przysięgę
wierności papieżowi, w której występują następująca słowa: «Heretykom, schizmatykom i buntującym się wobec naszego pana (papieża) oraz jego wymienionych następców będę się przeciwstawiał
i prześladował ich z całej mojej mocy»”448.
Prawdą jest, że w społeczności rzym- Ten irlandzki loch jest typowy dla średniowiecznych kościołów w Europie. Hereskich katolików jest wielu prawdziwych zję uznawano za zdradę. Efektem tego była procedura inkwizycyjna zastosowachrześcijan. Tysiące ludzi w tym Koście- na na przełomie XII i XIII wieku wobec katarów, waldensów i innych. Jej zasady
le służą Bogu w zgodzie ze światłem, ja- normowały postanowienia dekretu Ad abolendam haeresium papieża Lucjusza III
kie otrzymali. Nie wolno im korzystać (1184) oraz II i IV soboru laterańskiego (1179 i 1215). Inkwizycja rozprzestrzeniła
z Jego Słowa i dlatego nie znają praw- się w Europie, doprowadzając w ciągu kilku wieków swego istnienia do śmierci
tysięcy chrześcijan. Według biblijnych proroctw podobne prześladowania pody449. Nigdy nie widzieli różnicy między
wtórzą się przed powtórnym przyjściem Jezusa (zob. Ap 12,17; 13,15).
autentyczną służbą serca a tym, co jest
jedynie formą i ceremonią. Bóg z czułym rozrzewnieniem spogląda na ludzi wychowanych w złudnej wierze, która nie daje satysfakcji. Pośle promienie światła, które przenikną głębokie ciemności, jakie ich otaczają. Objawi im prawdę, która jest w Chrystusie, i wielu jeszcze zajmie miejsce wśród Jego ludu.
Jednak katolicyzm jako system nie jest dzisiaj bardziej zgodny z ewangelią Chrystusa niż w jakimkolwiek okresie jego historii. Jeśli Kościoły protestanckie nie rozpoznają znaków czasu, pozostaną w wielkiej ciemności. Kościół rzymski ma bardzo dalekosiężne plany i sposoby działania. Angażuje wszelkie środki, aby rozprzestrzenić swój
wpływ i powiększyć swoją władzę, przygotowując się do zażartego i pełnego determinacji konfliktu mającego na celu odzyskanie władzy na świecie, przywrócenie prześladowań i zniweczenie wszystkich dokonań protestantyzmu. Katolicyzm wszędzie zyskuje
na popularności. Wystarczy przyjrzeć się rosnącej liczbie kościołów i kaplic w krajach
protestanckich, rosnącej popularności kolegiów i seminariów w Ameryce, tak szeroko
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popieranych przez protestantów, wzrostowi rytualizmu w Anglii i częstym odejściom
z Kościołów protestanckich do katolicyzmu. To wszystko powinno budzić niepokój tych,
którzy cenią czyste zasady ewangelii.
Protestanci pozwalali sobie na igranie z papiestwem i popieranie go; szli na takie kompromisy i ustępstwa, którymi byli zaskoczeni sami katolicy i których nie byli w stanie
zrozumieć. Zamykano oczy na prawdziwy charakter rzymskiego katolicyzmu i niebezpieczeństwa, jakich należałoby się obawiać ze strony jego rządów. Powinno się ostrzec ludzi,
aby stawili opór zakusom tego największego wroga swobód obywatelskich i religijnych.
Wielu protestantów przypuszcza, że religia katolicka jest nieatrakcyjna, a jej obrządek
to nudny, pozbawiony znaczenia cykl ceremonii. W tym miejscu popełniają błąd. Choć
katolicyzm opiera się na zwiedzeniu, nie jest prymitywnym i niewyszukanym kuglarstwem. Nabożeństwo w Kościele rzymskim to ceremonia w najwyższym stopniu fascynująca. Jej wspaniałość i uroczyste rytuały przyciągają ludzkie zmysły i uciszają głos
rozsądku i sumienia. Oczarowują wzrok — potężne kościoły, imponujące procesje, złote
ołtarze, lśniące klejnotami monstrancje, dobrane obrazy i wyrafinowane rzeźby odwołują się do ludzkiej potrzeby piękna. Fascynują słuch — głębokie tony muzyki organowej, mieszające bogactwo dźwięków z melodią wielu głosów, która płynie pod strzeliste
łuki potężnych katedr i rozbrzmiewa wśród filarów ich bocznych naw, nie mogą pozostać bez echa, napawając umysł bojaźnią i czcią.
Ten zewnętrzny splendor, wystawność i ceremonialność, które jedynie oszukują potrzeby wygłodniałego serca, są dowodem wewnętrznego rozkładu. Religia Chrystusa nie
potrzebuje takich atrakcji, aby się reklamować. W płynącym z krzyża świetle prawdziwe chrześcijaństwo ukazuje się w takiej czystości i takim pięknie, że żadne zewnętrzne dekoracje nie są w stanie spotęgować jego prawdziwej wartości. Jego piękno stanowi
świętość, pokorny i cichy duch, który ma wartość przed Bogiem.
Kwiecistość stylu niekoniecznie musi być dowodem czystości i wzniosłości idei.
Wysokie pojęcie o sztuce i wyrafinowany gust często są cechami umysłów przyziemnych
i zmysłowych. Szatan niejednokrotnie wykorzystuje je, aby sprawiać, by ludzie zapominali o potrzebach duchowych, tracili z oczu przyszłe, nieśmiertelne życie, odwracali się
od swego nieskończonego Pomocnika i żyli jedynie tym światem.
Religia polegająca na tym, co zewnętrzne, pociąga nieodrodzone serca. Wystawność
i ceremonia katolickich nabożeństw posiada uwodzicielską, urzekającą moc, która zwodzi wielu. Zaczynają oni postrzegać Kościół katolicki jako bramę do nieba. Jedynie ci,
którzy pewnie stanęli na fundamencie prawdy i których serca zostały odnowione przez
Ducha Bożego, są bezpieczni wobec tego wpływu. Tysiące, które nie mają osobistego
doświadczenia z Chrystusem, przyjmą pozbawione mocy formy pobożności. Takiej właśnie religii pragną tłumy.
Roszczenia Kościoła dotyczące prawa do odpuszczania grzechów sprawiają, że katolicy swobodnie traktują kwestię grzechu w ogóle, a sakrament spowiedzi, bez którego
nie uzyskuje się tam przebaczenia, prowadzi do zezwalania na zło. Ten, kto klęka przed
upadłym człowiekiem i podczas spowiedzi wyjawia skryte myśli i wyobrażenia, jakie
nosi w sercu, degraduje własne człowieczeństwo i poniża wszelką szlachetną skłonność
własnego ducha. Odsłaniając upadki swego życia księdzu — błądzącemu, grzesznemu
śmiertelnikowi, zbyt często zepsutemu pijaństwem i wyuzdaniem — obniża standard
swojego charakteru, a w konsekwencji hańbi się on sam. Jego idea Boga degraduje się
do wyobrażenia upadłego człowieka, ponieważ ksiądz jest przedstawicielem Boga. Poniżające wyznanie człowieka przed człowiekiem jest tajemnym źródłem, z którego pochodzi wiele zła, jakie plami świat i przygotowuje go do ostatecznego zniszczenia. Jednak
ten, kto lubi pobłażać samemu sobie, woli złożyć wyznanie przed śmiertelnym bliźnim,
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niż otworzyć serce przed Bogiem. Dla ludzkiej natury przyjemniej jest odbyć pokutę, niż
porzucić grzech; łatwiej jest umartwiać ciało, ubierając się w wór pokutny, chłostając się
rózgami i raniąc łańcuchami, niż ukrzyżować cielesne namiętności. Ciężkie jest brzemię, które woli ponieść zmysłowe serce, zamiast pochylić się pod jarzmem Chrystusa.
Istnieje uderzające podobieństwo pomiędzy Kościołem rzymskim a Kościołem żydowskim za czasów pierwszego przyjścia Chrystusa. Podczas gdy Żydzi potajemnie deptali
każdą zasadę prawa Bożego, oficjalnie rygorystycznie przestrzegali jego nakazów, obciążając je obostrzeniami i tradycjami, które sprawiały, że posłuszeństwo wobec nich
było bolesne i ciężkie. Podobnie jak Żydzi udawali szacunek wobec prawa, tak katolicy
głoszą szacunek wobec krzyża. Wynoszą symbol cierpień Chrystusa, podczas gdy swoim życiem zapierają się Tego, którego on reprezentuje.
Zwolennicy papiestwa umieszczają krzyże na swoich kościołach, ołtarzach i ubraniach.
Wszędzie widać znak krzyża. Wszędzie jest wywyższany i obdarzany zewnętrzną czcią.
Jednak nauki Chrystusa są zakopane pod stertą pozbawionych sensu tradycji, fałszywych interpretacji i rygorystycznych przymusów. Słowa Zbawiciela dotyczące sfanatyzowanych Żydów odnoszą się z jeszcze większą siłą do przywódców Kościoła katolickiego: „[W]iążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim
nie chcą ich ruszyć” (Mt 23,4). Sumienni ludzie trzymani są w bezustannym strachu
przed gniewem urażonego Boga, podczas gdy wielu dygnitarzy Kościoła żyje w luksusie
i oddaje się zmysłowym przyjemnościom.
Kult obrazów i relikwii, wstawiennictwo świętych i kult papieża są narzędziami szatana służącymi do tego, aby odciągać umysły ludzi od Boga i Syna Bożego. Dla dopełnienia tego obrazu upadku zamierza on jeszcze odwrócić ich uwagę od Boga, przez którego jedynie są w stanie znaleźć zbawienie. Będzie kierował ich ku każdemu innemu
obiektowi, który mógłby być substytutem Tego, który powiedział: „Pójdźcie do mnie
wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28).
Szatan bezustanne robi wszystko, aby w zniekształcony sposób przedstawiać charakter Boży, naturę grzechu i istotne kwestie wielkiego konfliktu. Jego sofistyka pomniejsza nakazy Bożego prawa i daje ludziom przyzwolenie na grzech. Równocześnie
sprawia, że pielęgnują oni fałszywe pojęcie o Bogu i traktują Go raczej z lękiem i nienawiścią niż z miłością. Okrucieństwo tkwiące w jego własnym charakterze przypisuje
Stwórcy; wbudowane jest ono w systemy religijne i wyraża się w formach kultu. W ten
sposób umysły ludzi zostają zaślepione, a szatan robi z nich swoje narzędzia w wojnie
przeciwko Bogu. Przez fałszywe pojęcia na temat Bożych cech charakteru pogańskie
narody doszły do przekonania, że aby zapewnić sobie przychylność bóstwa, niezbędna
jest ofiara z człowieka; w ten sposób dokonywano straszliwych zbrodni w formie różnych odmian bałwochwalstwa.
Kościół rzymskokatolicki, łącząc formy pogaństwa z chrześcijaństwem i — podobnie
jak pogaństwo — fałszywie przedstawiając Boży charakter, dopuszczał się nie mniej
okrutnych i odrażających praktyk. W czasach papieskiej supremacji istniały narzędzia
tortur służących wymuszaniu zgody na jego nauki. Dla tych, którzy nie ustępowali wobec jego roszczeń, istniał stos. Przeprowadzano rzezie na skalę tak ogromną, że ich rozmiar nie zostanie poznany aż do chwili sądu. Dygnitarze Kościoła studiowali pod okiem
szatana, jakie jeszcze wynaleźć środki, aby zadać najwymyślniejsze tortury, nie przerywając równocześnie życia ofiary. W wielu przypadkach piekielny proces powtarzał się
do ostatnich granic ludzkiej wytrzymałości, aż natura poddawała się w zmaganiach
i cierpiący witał śmierć jak słodkie wyzwolenie.
Taki był los przeciwników Rzymu. Dla swych zwolenników miał on dyscyplinę w postaci biczowania się, wycieńczającego postu, umartwiania ciała w każdej łamiącej ducha
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formie, jaką tylko dopuszczała wyobraźnia. Aby zapewnić sobie łaskę nieba, pokutujący
łamali prawa Boże, łamiąc prawa natury. Uczono ich, by unikać więzi, które Stwórca
przeznaczył jako błogosławieństwo i radość człowieka na ziemi. Na cmentarzach spoczywają miliony ofiar, które strawiły swoje życie na bezowocnych próbach ujarzmienia
swoich naturalnych skłonności jako wrogich Bogu, tłumiąc każdą myśl pełną współczucia i uczucie sympatii wobec bliźnich.
Jeśli pragniemy zrozumieć determinację w okrucieństwie szatana, przejawianą
przez niego w ciągu setek lat nie wśród tych, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu, ale
w samym sercu chrześcijaństwa i w całej jego historii, musimy przyjrzeć się dziejom
katolicyzmu. Dzięki temu rozległemu systemowi zwodzenia książę zła osiąga swój cel,
hańbiąc Boga i przysparzając niedoli człowiekowi. Kiedy zaś widzimy, że udaje mu
się ukryć i wykonać swoją pracę za pośrednictwem przywódców Kościoła, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego tak bardzo nienawidzi on Biblii. Gdyby czytano tę księgę,
objawiłyby się miłosierdzie i miłość Boża; dostrzeżono by, że Bóg nie nałożył na ludzi
żadnego z tych ciężkich brzemion. Wszystko, o co prosi Bóg, to złamane i skruszone
serce oraz pokorny i posłuszny duch.
Chrystus nie dał w swoim życiu przykładu, aby mężczyźni czy kobiety zamykali się
w klasztorach, żeby przystosować się do nieba. Nigdy nie uczył, że należy tłumić miłość
i współczucie. Jego własne serce przepełniała miłość. Im bardziej człowiek zbliża się
do moralnej doskonałości, im delikatniejsze są jego uczucia, tym wyraźniejsze jest jego
postrzeganie grzechu i tym głębsze jest jego współczucie dla cierpiących. Papież twierdzi, że jest namiestnikiem Chrystusa — czy jednak jego charakter wytrzyma porównanie z charakterem Chrystusa? Czy Chrystus kiedykolwiek skazywał ludzi na więzienia
lub tortury, ponieważ nie składali Mu hołdu jako Królowi Niebios? Czy słyszano, aby
posłał na śmierć kogokolwiek, kto Go nie akceptował? Kiedy zlekceważyli Go miesz-

Spotkanie w 2017 roku Franciszka i Donalda Trumpa. Przed spotkaniem z prezydentem USA papież powiedział: „Musimy (…) porozmawiać o sprawach,
które nas łączą, i dalej podążać tą drogą, krok po kroku”.

342

W 2015 roku Franciszek jako pierwszy papież w historii przemówił do dwóch izb Kongresu Stanów Zjednoczonych. „Dobro wspólne jest głównym celem
działalności politycznej” — powiedział na początku swojego wystąpienia.

kańcy samarytańskiego miasteczka, apostoł Jan pełen oburzenia zapytał: „Panie, czy
chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz
uczynił?”. Jezus popatrzył na swojego ucznia ze współczuciem i ganiąc jego szorstkość,
powiedział: „Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować”
(Łk 9,54.56). Jak inny był duch przejawiany przez Chrystusa od tego, którym kierował
się człowiek głoszący, że jest Jego namiestnikiem.
Kościół rzymski prezentuje dziś światu zupełnie inne oblicze, pokrywając przeprosinami zapis straszliwych okrucieństw. Ubrał się w szatę upodabniającą go do Chrystusa,
jednak jego natura się nie zmieniła. Każda istniejąca w przeszłości zasada, którą rządzi się papiestwo, istnieje również teraz. Doktryny wymyślone w czasach najgłębszych
ciemności są nadal podtrzymywane. Niech nikt się nie oszukuje. Papiestwo, które protestanci są gotowi obdarzać czcią, jest tym samym, które władało światem w dniach
reformacji, kiedy mężowie Boży wystąpili, narażając swoje życie, aby ujawnić jego nieprawość. Wykazuje ono tę samą dumną i arogancką postawę, którą miało, rządząc królami i książętami i domagając się należnych Bogu przywilejów. Nie kieruje nim mniej
okrutny czy despotyczny duch niż wówczas, kiedy łamało ono wolność człowieka i zabijało świętych Najwyższego.
Papiestwo jest dokładnie takie, jak opisuje to proroctwo mówiące o odstępstwie w czasach ostatecznych (2 Tes 2,3-4). Postępuje tak, aby jak najlepiej osiągnąć swój cel, jednak pod tą zmieniającą się skórą kameleona ukrywa ono niezmienny jad węża. Głosi
ono: „Nie powinno się wierzyć heretykom ani osobom podejrzanym o herezję”450. Czy ta
potęga, której kroniki przez tysiące lat znaczone były krwią świętych, ma teraz zostać
uznana za część Kościoła Chrystusa?
450
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W krajach protestanckich nie bez powodu pojawiają się stwierdzenia, że katolicyzm
mniej różni się od protestantyzmu niż dawniej. Pojawiła się zmiana, ale nie w papiestwie. Katolicyzm rzeczywiście w dużej mierze przypomina współczesny protestantyzm,
ponieważ protestantyzm tak bardzo zdegenerował się od czasów reformatorów.
Gdy Kościoły protestanckie szukały przychylności świata, zaślepiła je źle pojęta miłość
bliźniego. Nie dostrzegają, że wiara, iż z całego zła wyniknie dobro, doprowadzi w końcu do przekonania, że z całego dobra wyniknie zło. Zamiast stanąć w obronie wiary raz
przekazanej świętym, przepraszają teraz Rzym za swoją niepochlebną opinię na jego
temat, prosząc o wybaczenie z powodu własnego fanatyzmu.
Liczna grupa ludzi, nawet tych, którzy nie traktują katolicyzmu przychylnie, nie dostrzega wielkiego zagrożenia ze strony jego potęgi i wpływów. Wielu twierdzi, że rozpowszechnianiu jego dogmatów, przesądów i ucisku sprzyjały intelektualne i moralne ciemności panujące w średniowieczu oraz że rozwój intelektu we współczesnych czasach, powszechny dostęp do wiedzy i rosnący liberalizm w sprawach religii nie dopuszczą do tego,
by odżyła nietolerancja i tyrania. Wyśmiewana jest już choćby sama myśl, że taki stan
rzeczy miałby zaistnieć w tym oświeconym wieku. To prawda, że nad obecnym pokoleniem
lśni wielkie światło intelektu, moralności i religijności. Światło z nieba zostało wylane
na świat na otwartych stronach świętego Słowa Bożego. Należy jednak pamiętać, że im
większe jest światło, tym większa jest ciemność w tych, którzy je bezczeszczą i odrzucają.
Badanie Biblii z modlitwą ukazałoby protestantom prawdziwy charakter papiestwa
i sprawiłoby, że poczuliby do niego wstręt i unikali go. Jednak wielu jest tak przekonanych o własnej mądrości, że nie czują potrzeby pokornego poszukiwania Boga, by wprowadził ich w prawdę. Chociaż szczycą się swym poziomem oświecenia, w rzeczywistości
nie znają ani Pism, ani mocy Bożej. Muszą mieć coś, czym uciszyliby swoje sumienia,
i szukają tego, co najmniej duchowe i skłaniające do pokory. To, czego pragną, to sposób
na zapominanie o Bogu uchodzący za metodę pamiętania o Nim. Papiestwo jest odpowiednio dostosowane do tego, aby zaspokoić ich potrzeby. Jest przygotowane dla dwóch
grup, które obejmują niemal cały świat — tych, którzy byliby zbawieni przez własne
uczynki, oraz tych, którzy byliby zbawieni w swych grzechach. Tu leży sekret jego siły.
Jak wykazano, okres wielkich intelektualnych ciemności działał na korzyść papiestwa. Okazuje się, że tak samo sprzyja jego sukcesom czas wielkiego intelektualnego
oświecenia. W minionych wiekach, kiedy ludzie nie mieli dostępu do Słowa Bożego i nie
posiadali znajomości prawdy, ich oczy były przysłonięte, a tysiące tkwiły w sidłach, nie
dostrzegając sieci rozciągniętej po to, aby ich schwytać. W obecnym pokoleniu wielu jest
takich, których oczy oślepił blichtr ludzkich spekulacji, tak zwanej nauki; nie dostrzegają sieci i wchodzą w nią tak bezpośrednio, jakby mieli zawiązane oczy. Zamiarem Boga
było, aby ludzie traktowali siły intelektu jak dar z rąk Stwórcy i używali ich w służbie
prawdy i sprawiedliwości; kiedy jednak pielęgnują oni dumę i ambicję, a swoje własne
teorie wynoszą ponad Słowo Boże, wówczas inteligencja jest w stanie przysporzyć większej szkody niż ignorancja. W ten sposób fałszywa nauka obecnych dni, która podkopuje
zaufanie do Biblii, odniesie sukces w przygotowaniu drogi dla przyjęcia papiestwa wraz
ze wszystkimi jego przyjemnymi formami, podobnie jak ukrywanie wiedzy w średniowieczu otworzyło drogę dla jego rozwoju.
W ruchach, które w naszych dniach rozwijają się w Stanach Zjednoczonych i które
dążą do uzyskania poparcia państwa dla instytucji i zwyczajów Kościoła, protestanci idą w ślady zwolenników papiestwa. Co więcej, otwierają oni drzwi papiestwu, aby
mogło odzyskać w protestanckiej Ameryce supremację, jaką utraciło w Starym Świecie. Tym, co nadaje jeszcze większe znaczenie temu ruchowi, jest fakt, że głównym
celem, jaki się rozważa, jest wprowadzenie nakazu święcenia niedzieli — zwyczaju
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zapoczątkowanego przez Rzym, który uznaje go za znak swojej władzy. Oto duch papiestwa — duch konformizmu wobec zwyczajów świata, głęboki szacunek dla ludzkich
tradycji wywyższonych ponad Boże przykazania; przenika on Kościoły protestanckie
i prowadzi je, by dokonały tego samego dzieła wywyższenia niedzieli, jakiego wcześniej dokonało papiestwo.
Aby czytelnik zrozumiał, jakie czynniki zostaną zaangażowane w szybko zbliżający
się konflikt, wystarczy, że prześledzi zapis tego, z jakich środków korzystał Rzym, by
osiągnąć taki sam cel w przeszłości. Jeśli zechce dowiedzieć się, w jaki sposób zwolennicy papiestwa i protestanci potraktują tych, którzy odrzucą ich dogmaty, niech prześledzi, jakiego ducha przejawiał Rzym wobec szabatu i jego obrońców.
Królewskie edykty, sobory powszechne i popierane przez władze państwowe dekrety
Kościoła były stopniami, po jakich pogańskie święto wkroczyło na honorową pozycję
w świecie chrześcijańskim. Pierwszym publicznym zarządzeniem wprowadzającym święcenie niedzieli był edykt wydany przez Konstantyna (321 r. n.e.). Wymagał on od mieszkańców miast wypoczynku w „czcigodnym dniu słońca”, jednak pozwalał rolnikom kontynuować ich prace polowe. Chociaż było to w rzeczywistości prawo pogańskie, zostało wprowadzone przez cesarza po nominalnym przyjęciu przez niego chrześcijaństwa.
Królewski mandat nie był wystarczającym substytutem Boskiego autorytetu, zatem
Euzebiusz — biskup, który szukał przychylności ze strony książąt, a sam był szczególnym przyjacielem i pochlebcą Konstantyna — wysunął twierdzenie, że Chrystus przeniósł świętość dnia odpoczynku na niedzielę. Na poparcie nowej doktryny nie przytoczono ani jednego świadectwa Pisma Świętego. Sam Euzebiusz nieświadomie wyznaje
jej fałszywość i wskazuje na prawdziwych autorów zmiany. „Wszystko” — mówi —„cokolwiek było obowiązkiem w szabat, przenieśliśmy na Dzień Pański”451. Ten bezpodstawny powód święcenia niedzieli służył temu, aby zachęcić ludzi do deptania szabatu
Pana. Wszyscy, którzy pragnęli zyskać poklask świata, przyjmowali popularne święto.
W miarę umacniania się pozycji papiestwa rozwijało się dzieło wywyższania niedzieli.
Przez jakiś czas ludzie nie chodzili do kościoła i angażowali się w prace polowe, a za szabat nadal uważano siódmy dzień tygodnia. Jednak stopniowo zachodziła zmiana. Nikomu, kto sprawował urzędy kościelne, nie wolno było w niedzielę rozstrzygać sporów cywilnych. Wkrótce potem wszyscy bez względu na rangę byli zobowiązani powstrzymać
się od wspólnej pracy pod groźbą kary pieniężnej w przypadku ludzi wolnych lub chłosty
w przypadku sług. Później wydano dekret głoszący, że bogaci ludzie będą karani utratą
połowy majątku; w końcu, jeśli nadal będą się upierać, mieli stawać się niewolnikami.
Ludzie z niższych klas byli skazywani na wieczną banicję.
Powoływano się również na cuda. Opowiadano między innymi o gospodarzu, który
miał orać swoje pole w niedzielę i czyścił pług kawałkiem żelaza, które tak przywarło
mu do ręki, że zmuszony był nosić je przez dwa lata „na świadectwo swojego wielkiego
bólu i wstydu”452.
Papież udzielił wskazówek, aby proboszcz upominał łamiących niedzielę i życzył im,
by chodzili do kościoła i odmawiali modlitwy, aby nie przynieśli wielkiego nieszczęścia
sobie ani sąsiadom. Sobór Kościoła przedstawił argument, stosowany później powszechnie nawet przez protestantów, że ponieważ zdarzało się, iż ludzie bywali porażeni piorunem podczas pracy w niedzielę, oznacza to, że jest ona dniem świętym. „Jest rzeczą
oczywistą, jak wielkie było niezadowolenie Boga z powodu zaniedbania tego dnia” —
powiedzieli prałaci. Wystosowano wówczas apel, by księża i duchowni, królowie i ksią451
452
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W 2017 roku Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, oświadczył, że będzie prowadził politykę powrotu do narodowej tożsamości i tradycyjnej
koncepcji rodziny oraz przywracania istotnej roli religii. Dążenia Trumpa popiera ruch społeczno-polityczny o nazwie Nowa Prawica, który łączy ewangelikalnych protestantów i fundamentalistycznych katolików. Grupy te, mimo różnic doktrynalnych, współpracują ze sobą, aby osiągnąć wspólne cele polityczne. Środkiem do ich osiągnięcia ma być presja na polityków, aby ustawowo narzucili właściwą moralność i religijność.

żęta oraz wszyscy wierzący ludzie „dołożyli swych najwyższych starań i troski, by temu
dniowi przywrócić należną mu cześć i dla powagi chrześcijaństwa czcić go z większą
jeszcze czcią w przyszłości”453.
Ponieważ dekrety soborów okazywały się niewystarczające, proszono władze państwowe o wydanie edyktu, który miałby wywołać strach w ludzkich sercach i zmusić ich
do powstrzymywania się od pracy w niedzielę. Na zwołanym w Rzymie synodzie z jeszcze większą siłą i powagą potwierdzono wszystkie poprzednie decyzje. Zostały one również włączone do prawa kościelnego i egzekwowane przez władze państwowe nieomal
w całym chrześcijaństwie454.
Brak jakiegokolwiek poparcia w Piśmie Świętym dla zachowywania niedzieli nadal
nie był powodem zakłopotania. Ludzie podważali prawo swych nauczycieli do usuwania w cień stanowczej wypowiedzi Jahwe, że „siódmego dnia jest szabat Pana, twojego
Boga”, by czcić dzień słońca. W celu uzupełnienia braku biblijnego świadectwa potrzebne były inne środki zaradcze. Pewnemu gorliwemu obrońcy niedzieli, który pod koniec
dwunastego stulecia odwiedzał zgromadzenia w Anglii, dali odpór wierni świadkowie
prawdy; jego wysiłki były do tego stopnia bezowocne, że wyjechał stamtąd na jakiś czas,
aby zgromadzić nieco środków na poparcie swoich nauk. Kiedy powrócił, miał wszystko,
czego potrzebował, i jego późniejsze działania w końcu zostały zwieńczone sukcesem.
Przywiózł ze sobą zwój pochodzący rzekomo od samego Boga, który zawierał potrzebny nakaz święcenia niedzieli i któremu towarzyszyły straszliwe pogróżki zapowiada453
454
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31 października 2016 roku (w Święto Reformacji) w Szwecji po raz pierwszy w historii zwierzchnicy Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej
wzięli udział we wspólnej modlitwie ekumenicznej. Po odmówieniu wyznania wiary (Składu apostolskiego) papież i luterański biskup Munib Younan podpisali wspólną deklarację upamiętniającą 500-lecie reformacji i 50-lecie dialogu katolicko-luterańskiego. W deklaracji zaznaczono, że katolikom i luteranom
udało się przezwyciężyć wiele różnic i pogłębić wzajemne zrozumienie i zaufanie: „Nauczyliśmy się, że to, co nas łączy, jest większe niż to, co nas dzieli”.

jące karę dla nieposłusznych. Ten cenny dokument — podróbka równie obrzydliwa jak
sama instytucja, która ją wydała — miał spaść z nieba i zostać odnaleziony w Jerozolimie na ołtarzu świętego Szymona na Golgocie. W rzeczywistości jednak miejscem jego
powstania był papieski pałac w Rzymie. We wszystkich wiekach oszustwa i fałszerstwa
mające na celu rozwój władzy i dobrobytu Kościoła były uznawane przez papieską hierarchię za zgodne z prawem.
Zapis ze zwoju zakazywał pracy od godziny dziewiątej, czyli mniej więcej od trzeciej
po południu w sobotę, aż do wschodu słońca w poniedziałek; jego autentyczność miała
zostać potwierdzona przez liczne cuda. Donoszono w nim, że osoby pracujące we wspomnianym czasie zostaną dotknięte paraliżem. Młynarz, który próbował mleć ziarno,
zobaczył zamiast mąki wypływający spod żaren strumień krwi, a koło młyńskie zatrzymało się, choć napędzał je silny bieg wody. Kobieta, która umieściła ciasto w piecu, po wyjęciu go odkryła, że jest ono surowe, choć piec był bardzo gorący. Inna, która
miała o godzinie dziewiątej przygotowane ciasto, ale zdecydowała się odłożyć upieczenie go do poniedziałkowego poranka, odkryła następnego dnia, że zostało podzielone
na bochenki i upieczone Bożą mocą. Człowiek, który upiekł chleb po godzinie dziewiątej
w sobotę, przełamawszy bochenek następnego poranka, spostrzegł, że popłynęła z niego krew. Przy pomocy tak absurdalnych i zabobonnych wymysłów obrońcy niedzieli zamierzali potwierdzić jej świętość455.
W Szkocji, podobnie jak w Anglii, większy szacunek wobec niedzieli zdobywano przez
częściowe połączenie jej z dawnym szabatem. Inny był tylko czas, który należało zachowywać jako święty. Edykt króla Szkocji głosił, że „sobota od dwunastej w południe
powinna się liczyć jako dzień święty” i od tego czasu aż do poniedziałkowego poranka
żaden człowiek nie powinien zajmować się sprawami świeckimi456.
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Zob. Roger de Hoveden, Annals, tom 2, s. 526-530.
T. Morer, dz. cyt. s. 290-291.
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Jednak bez względu na wszelkie wysiłki zmierzające do ustanowienia świętości niedzieli sami zwolennicy papiestwa publicznie wyznawali świętość Bożego szabatu i ludzkie
pochodzenie instytucji, która miała go zastąpić. W szesnastym stuleciu rada papieska jasno orzekła: „Niechaj wszyscy chrześcijanie pamiętają, że siódmy dzień został poświęcony
przez Boga i miał być uznawany i przestrzegany nie tylko przez Żydów, ale przez wszystkich, którzy twierdzili, że czczą Boga. Jednak my, chrześcijanie, zastąpiliśmy ich szabat
dniem Pańskim”457. Ci, którzy podjęli się ingerencji w Boże prawo, nie byli nieświadomi
charakteru swoich działań. Z pełną świadomością stawiali siebie ponad Bogiem.
Wstrząsającą ilustrację polityki Rzymu wobec tych, którzy się z nim nie zgadzali,
stanowią długie i krwawe prześladowania waldensów — niektórzy z nich święcili szabat. Inni także cierpieli w podobny sposób za swoją wierność czwartemu przykazaniu.
Szczególnie znacząca jest historia kościoła w Abisynii. Wśród ciemności średniowiecza
stracono z oczu chrześcijan w centralnej Afryce — świat właściwie o nich zapomniał
— i przez wiele stuleci cieszyli się oni wolnością w wyznawaniu swojej wiary. Jednak
w końcu Rzym dowiedział się o ich istnieniu — imperator Abisynii wkrótce został oszukany i uznał papieża za namiestnika Chrystusa. Potem doszło do innych ustępstw. Wydano edykt zakazujący przestrzegania szabatu pod groźbą surowych kar458. Jednak
papieska tyrania szybko stała się tak nieznośnym jarzmem, że Abisyńczycy postanowili je zrzucić. Po straszliwej walce katolicy zostali wyparci ze swoich posiadłości i odbudowana została dawna wiara. Kościoły cieszyły się wolnością i nigdy nie zapomniały lekcji, jaką otrzymały w kwestii zwodzenia, fanatyzmu i despotycznej mocy Rzymu.
W obrębie ich samotnego królestwa ludzie byli zadowoleni z tego, że pozostali nieznani
reszcie chrześcijaństwa.
Kościoły w Afryce zachowywały szabat tak jak Kościół papieski, zanim popadł w odstępstwo. Zachowując siódmy dzień według Bożego przykazania, równocześnie wstrzymały się od pracy w niedzielę zgodnie ze zwyczajem Kościoła. Zdobywszy najwyższą
władzę, Rzym podeptał szabat Boga, aby wywyższyć własny, jednak Kościoły w Afryce, ukryte na niemal tysiąc lat, nie wzięły udziału w tym odstępstwie. Gdy dostały się
pod panowanie Rzymu, były zmuszone odsunąć prawdę i wywyższyć fałszywy szabat,
jednak gdy tylko odzyskały swoją niezależność, powróciły do posłuszeństwa czwartemu przykazaniu.
Te zapisy z przeszłości jasno ukazują wrogość Rzymu wobec prawdziwego szabatu
i jego obrońców oraz środki, jakich używa, aby uczcić instytucję, którą sam ustanowił.
Słowo Boże uczy, że sceny te mają się powtórzyć, gdy rzymscy katolicy i protestanci
zjednoczą się, wywyższając niedzielę.
Proroctwo z trzynastego rozdziału Księgi Apokalipsy mówi, że moc, jaką reprezentuje bestia z rogami baranka, spowoduje, iż „ziemia i ci, co na niej mieszkają” będą czcili papiestwo — symbolizowane tu przez bestię „podobną do pantery”. Bestia z dwoma
rogami ma również namawiać „mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu”459;
co więcej, ma nakazać, by wszyscy „mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy”
przyjęli znak bestii (Ap 13,11-16). Pokazano, że mocą reprezentowaną przez bestię z rogami baranka są Stany Zjednoczone i że to proroctwo wypełni się, gdy kraj ten zacznie
wymuszać przestrzeganie niedzieli, co Rzym określa jako szczególne uznanie jego władzy. Jednak Stany Zjednoczone nie będą same w tym hołdzie wobec papiestwa. Wpływ
Rzymu w krajach, które raz uznały jego zwierzchnictwo, wcale nie zanikł. Proroctwo
zapowiada odrodzenie się jego potęgi. „A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona,
457
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Tamże, s. 281-282.
Zob. Michael Geddes, Church History of Ethiopia, s. 311-312.
BT: „by wykonali obraz Bestii” [przyp. red.].
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Dom modlitwy Kościoła koptyjskiego w Etiopii. „Przez ponad siedemnaście stuleci abisyński (etiopski) Kościół święcił sobotę jako dzień święty zgodnie
z czwartym przykazaniem biblijnego dekalogu” (Ambrose de Moribus, Migne Patrologia Latina, t. 17, s. 1131-1132).

lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem” (Ap 13,3). Zadanie śmiertelnej rany wskazuje na upadek papiestwa w 1798 roku.
Potem prorok mówi o tym, że „śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła
w podziwie za tym zwierzęciem”. Paweł jasno stwierdza, że „człowiek grzechu” będzie
działał do powtórnego przyjścia Chrystusa (2 Tes 2,3-8). Do samego końca czasu będzie
prowadził dzieło zwodzenia. Również apostoł Jan, odnosząc się do papiestwa, oznajmia:
„I pokłonią mu się wszyscy mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze
życia Baranka zabitego od założenia świata” (Ap 13,8 DBG). Zarówno w Starym, jak
i w Nowym Świecie papiestwo odbierze hołd poprzez cześć, jaka zostanie oddana instytucji niedzieli, która ma oparcie wyłącznie w autorytecie Kościoła rzymskiego.
Od połowy dziewiętnastego stulecia studiujący proroctwa w Stanach Zjednoczonych
przedstawiali to świadectwo światu. W wydarzeniach, jakie mają miejsce obecnie, widoczny jest gwałtowny postęp w wypełnieniu się tej przepowiedni. Protestanccy nauczyciele wysuwają takie same roszczenia w kwestii Bożego pochodzenia święcenia niedzieli
i wykazują się identycznym brakiem dowodów poparcia w Piśmie Świętym, jak papiescy
przywódcy, którzy fabrykowali cuda na poparcie zmiany przykazania Bożego. Powtórzy się zapewnienie, że sądy Boże nawiedzą tych, którzy pogwałcą święcenie niedzieli;
jest to początek stosowania przymusu. Ruch żądający wprowadzenia przestrzegania
niedzieli szybko zdobywa poparcie.
Kościół rzymskokatolicki nie ma sobie równych pod względem przebiegłości i sprytu.
Jest w stanie odczytać, co ma się wydarzyć. Cierpliwie czeka, widząc, że Kościoły protestanckie składają mu hołd poprzez akceptację fałszywego szabatu, a także przygotowują się do egzekwowania tego prawa przy pomocy środków, które sam stosował w minionych dniach. Ci, którzy odrzucają światło prawdy, będą szukać pomocy tej samozwań349

czej nieomylnej mocy, aby wywyższyć instytucję, która jest jej tworem. Nietrudno jest
się domyślić, jak szybko tę pomoc otrzymają. Kto lepiej niż papiescy przywódcy wie, jak
radzić sobie z tymi, którzy są nieposłuszni wobec Kościoła?
Kościół rzymskokatolicki ze wszystkimi swoimi odłamami na całym świecie tworzy
jedną ogromną organizację i ma służyć interesom „stolicy apostolskiej”. Miliony jego
członków w każdym kraju na świecie zostały pouczone, aby dochowywać wierności
papieżowi. Bez względu na to, jakiej są narodowości czy jakiemu rządowi służą, mają
przede wszystkim uznawać autorytet Kościoła. Choć złożyli przysięgę na wierność wobec państwa, ślub posłuszeństwa Rzymowi zwalnia ich od wszelkich przysiąg, które
byłyby wrogie wobec interesów tego ostatniego.
Historia potwierdza jego zręczne i uparte dążenia do mieszania się w sprawy państw;
kiedy już zdobywał przyczółek, by osiągnąć swoje zamiary, posuwał się nawet do obalania książąt i narodów. W roku 1204 papież Innocenty III odebrał od Piotra II, króla
Aragonii, następującą nadzwyczajną przysięgę: „Ja, Piotr, król Aragończyków, wyznaję
i obiecuję pozostać zawsze wiernym i posłusznym mojemu panu, papieżowi Innocentemu, jego katolickim następcom i Kościołowi rzymskiemu, wiernie zachować moje królestwo w wierności wobec niego, broniąc wiary katolickiej i prześladując zarazę herezji”460. Pozostaje to w zgodzie z tym, co dotyczy mocy biskupa Rzymu, który „ma prawo
detronizować imperatorów” oraz „jest w stanie zwolnić poddanych z przysięgi wierności wobec niesprawiedliwych władców”461.
Należy pamiętać, że Rzym chlubi się swoją niezmiennością. Zasady Grzegorza VII
i Innocentego III nadal są zasadami Kościoła rzymskokatolickiego. I gdyby tylko miał
taką moc, wprowadziłby je w życie z takim samym zapałem, jak w minionych stuleciach.
Protestanci mają nikłe pojęcie o tym, co robią, przyjmując proponowaną pomoc Rzymu
w dziele wywyższenia niedzieli. Gdy pochylają się w skupieniu, aby zrealizować swój cel,
Rzym zamierza odbudować swoją moc i odzyskać utraconą supremację. Jeśli tylko raz
w Stanach Zjednoczonych zostanie ustanowiona zasada, że Kościół może mieć udział
w sprawach państwowych lub je kontrolować, że obrzędy religijne mogą być wprowadzane na podstawie praw cywilnych — w krótkim czasie autorytet Kościoła i państwa
zapanuje nad sumieniami, a Rzym zatriumfuje w tym kraju.
Słowo Boże ostrzega przed nadchodzącym niebezpieczeństwem; jeśli zostanie ono
zlekceważone, a potem świat protestancki dowie się, jakie są prawdziwe zamiary Rzymu, będzie już za późno, by wyplątać się z sideł. Jego doktryny wywierają wpływ na ciała ustawodawcze, Kościoły i ludzkie serca. Piętrzy swoje wzniosłe i masywne budowle,
gdzie w tajemnych wnętrzach powtórzy dawne prześladowania. Ukradkiem i niespodziewanie wzmacnia siły, by osiągnąć własne cele, kiedy nadejdzie czas, by wymierzyć
cios. Wszystko, czego potrzebuje, to zdobycie przewagi, a to się właśnie dzieje. Wkrótce
zobaczymy i poczujemy, jaki jest cel Rzymu. Każdy, kto uwierzy i będzie posłuszny Słowu Bożemu, ściągnie na siebie złe traktowanie i prześladowania.
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John Dowling, The History of Romanism, księga 5, rozdział 6, par. 55.
J.L. von Mosheim, dz. cyt., księga 3, wiek 11, część 2, rozdział 2, par. 9, przyp. 17.
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Rozdział 36

ZBLIŻAJĄCY SIĘ
KONFLIKT

Od

samego początku wielkiego konfliktu w niebie celem szatana było obalenie prawa Bożego. Zamierzał tego dokonać poprzez rozpętanie rebelii przeciw Stworzycielowi i chociaż został usunięty z nieba, przeniósł
identyczne działania wojenne na ziemię. Zwodzi ludzi i bezustannie dąży
do tego, aby łamali oni prawo Boże. Bez względu na to, czy cel ten zostanie osiągnięty
przez odrzucenie całego prawa, czy jednego z jego przykazań, ostateczny rezultat będzie
taki sam. Kto łamie „jeden punkt”, manifestuje pogardę dla całego prawa; swoim wpływem i przykładem staje po stronie przestępstwa; staje się „winnym wszystkiego” (Jk 2,10).
Zamierzając wzbudzić pogardę dla Bożych ustaw, szatan wypaczył nauki Biblii, a powstałe w taki sposób błędy włączył do zasad wiary tysięcy tych, którzy twierdzą, że wierzą Pismu Świętemu. Ostatnie wielkie starcie pomiędzy prawdą i błędem to po prostu
ostatnia bitwa w długim boju o prawo Boże. Do tego momentu właśnie się zbliżamy —
do bitwy pomiędzy prawami ludzkimi a przykazaniami Jahwe, pomiędzy religią Biblii
a religią baśni i tradycji.
Siły, które zgromadzą się w tym starciu przeciwko prawdzie i sprawiedliwości, są
aktywne już teraz. Święte Słowo Boże, które zostało nam powierzone za wielką cenę
cierpienia i krwi, jest niedoceniane. Biblia dostępna jest dla wszystkich, ale niewielu
jest takich, którzy rzeczywiście przyjmują ją jako przewodnik życia. Nielojalność rozwinęła się do alarmujących rozmiarów nie
tylko w świecie, ale i w Kościele. Wielu poPodważanie Pisma Świętego,
stanowiło odrzucić doktryny, które są filatraktowanie go alegorycznie
rami chrześcijańskiej wiary. Wielkie prawdy
oraz rozumowe objaśnianie
dotyczące stworzenia, przedstawione tak,
najistotniejszych
prawd to dowód
jak ukazali je natchnieni pisarze, upadek
szczególnych zdolności i wiedzy.
człowieka, pojednanie, niezmienność prawa
Bożego — zostały praktycznie odrzucone,
w całości lub w części, przez większość rzekomo chrześcijańskiego świata. Tysiące tych,
którzy szczycą się swoją mądrością i niezależnością, uważają pokładanie całkowitego zaufania w Biblii za objaw słabości; sądzą, że podważanie Pisma Świętego, traktowanie go
alegorycznie oraz rozumowe objaśnianie najistotniejszych prawd to dowód szczególnych
zdolności i wiedzy. Wielu duchownych naucza ludzi, a wielu wykładowców i nauczycieli
przekazuje swoim studentom, że prawo Boże zostało zmienione, a nawet unieważnione.
Panuje przekonanie, że ci, którzy twierdzą, iż jego wymagania są nadal ważne i należy
ich przestrzegać dosłownie, zasługują jedynie na wyśmianie albo lekceważenie.
Odrzucając prawdę, ludzie odrzucają Autora. Depcząc prawo Boże, przeczą autorytetowi Prawodawcy. Stworzenie bożka z fałszywych doktryn i teorii jest równie łatwe jak
wykonanie go z drewna czy kamienia. Przedstawiając w fałszywym świetle cechy Boga,
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szatan sprawia, że ludzie przypisują Mu fałszywy charakter. U wielu bóstwo filozofii
zajmuje tron Jahwe; niewielu natomiast czci żywego Boga, objawionego w Jego Słowie,
w Chrystusie i w dziełach stworzenia. Tysiące obdarzają boską czcią naturę, równocześnie negując Boga natury. Bałwochwalstwo istnieje w dzisiejszym chrześcijańskim świecie tak realnie, jak istniało w dawnym Izraelu za czasów Eliasza, choć w innej formie.
Bóstwo wielu ludzi uważanych za mądrych, filozofów, poetów, polityków, dziennikarzy,
modnych kręgów towarzyskich, wielu uniwersytetów i uczelni, nawet niektórych instytucji o profilu teologicznym — nie jest w niczym lepsze niż Baal, fenicki bóg słońce.
Żaden błąd zaakceptowany przez świat chrześcijański nie uderza bardziej w autorytet nieba, żaden nie jest tak zdecydowanie skierowany przeciw nakazom rozsądku,
żaden nie przynosi bardziej zgubnych rezultatów niż współczesna doktryna tak szybko zyskująca popularność, że Boże prawo już nie obowiązuje. Każdy naród ma swoje
prawa, które szanuje i którym jest posłuszny; żaden rząd nie byłby w stanie bez nich
istnieć. Jak zatem można sobie wyobrażać, że Stwórca nieba i ziemi nie posiada prawa,
aby rządzić istotami, które stworzył? Przypuśćmy, że czołowi ministrowie mieliby głosić
publicznie, iż prawa, które rządzą ich
krajem i chronią prawa jego obywateli,
Żaden błąd zaakceptowany przez
nie są obowiązkowe — że ograniczają
świat chrześcijański nie uderza
wolność ludu, a zatem nie powinno się
bardziej w autorytet nieba, żaden nie
ich przestrzegać. Jak długo tolerowajest tak zdecydowanie skierowany
no by takich ludzi za mównicą? Czy
przeciw nakazom rozsądku, żaden
nieposzanowanie praw państwowych
i narodowych jest cięższą obrazą niż
nie przynosi bardziej zgubnych
rezultatów niż współczesna doktryna deptanie tych nauk Bożych, które są
podstawą wszelkiego porządku?
tak szybko zyskująca popularność, że
Byłoby to bardziej logiczne, gdyby
Boże prawo już nie obowiązuje.
państwa zniosły swoje ustawy i pozwoliły ludziom robić, co im się podoba, niż
gdyby Władca wszechświata anulował swoje prawo i pozostawił świat bez standardu
będącego miarą potępienia winnych czy obrony posłusznych. Czyż nie znamy konsekwencji unieważniania prawa Bożego? Podjęto taką próbę. Straszne były wydarzenia,
jakie miały miejsce we Francji, kiedy do władzy doszedł ateizm. Świat ujrzał wówczas,
że odrzucenie nałożonych przez Boga ograniczeń oznacza przyjęcie zasady najokrutniejszego z tyranów. Kiedy usuwa się standard sprawiedliwości, przed księciem zła otwiera
się droga, aby mógł ustanowić na ziemi swoją władzę.
Gdziekolwiek odrzuca się Boże przykazania, grzech przestaje wydawać się czymś
niedopuszczalnym, a sprawiedliwość — pożądanym. Ci, którzy odmawiają poddania się
rządom Bożym, są zupełnie niezdolni do panowania nad sobą. Poprzez szkodliwe nauki duch niesubordynacji wszczepiany jest w serca dzieci i młodzieży, z natury nieznoszących kontroli. Owocuje to anarchicznym, rozwiązłym stanem społeczeństwa. Gdy
szydzi się z łatwowierności tych, którzy są posłuszni wymaganiom Boga, tłumy chętnie przyjmują złudzenia szatana. Zwalniają wodze pożądliwości i praktykują grzechy,
które sprowadziły sądy na pogan.
Ci, którzy uczą ludzi lekceważyć przykazania Boże, sieją nieposłuszeństwo i zbiorą
nieposłuszeństwo. Jeśli ograniczenia, jakie nakłada Boże prawo, zostaną całkowicie odrzucone, wkrótce zlekceważone zostaną prawa ustanowione przez ludzi. Ponieważ Bóg
zakazuje nieuczciwych praktyk, pożądania cudzej własności, kłamstwa i oszustwa, ludzie
gotowi są deptać Jego ustawy jako ograniczenia ich dobrobytu na tym świecie, jednak
rezultatem odrzucenia tych przepisów będzie to, czego się nie spodziewają. Skoro pra352

wo nie musi obowiązywać, to czemu obawiać się popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa? Ludzie siłą zagarnialiby posiadłości swoich sąsiadów, a najsilniejsi byliby najbardziej bogaci. Życie nie byłoby szanowane. Ślubowanie małżeńskie przestałoby być dłużej
świętym bastionem chroniącym rodzinę. Kto miałby dość siły, mógłby — gdyby tylko
zechciał — przemocą odebrać żonę sąsiadowi. Piąte przykazanie zostałoby odrzucone
tak jak czwarte. Dzieci nie wahałyby się pozbawić życia swoich rodziców, gdyby tylko
mogły w ten sposób zyskać to, czego pragnęłyby ich zepsute serca. Cywilizowany świat
napełniłyby hordy rabusiów i morderców, a z ziemi zniknęłyby pokój, cisza i szczęście.
To właśnie nauka głosząca, że ludzie są wolni od posłuszeństwa Bożym wymaganiom, osłabiła siłę moralnych zobowiązań i otworzyła tamy szerzącej się niesprawiedliwości. Bezprawie, rozpusta i zepsucie ogarniają nas jak przytłaczająca fala. Szatan
działa w rodzinie. Jego sztandar powiewa nawet w domach zdeklarowanych chrześcijan. Istnieją tam: zazdrość, podejrzliwość, hipokryzja, wyobcowanie, rywalizacja, walka, zdradzanie powierzonych tajemnic, pobłażanie pożądliwości. Cały system religijnych
zasad i doktryn, które powinny stanowić podstawę i ramy życia społecznego, wydaje
się być chwiejącym się zlepkiem, gotowym w każdej chwili się rozpaść. Najokrutniejsi
kryminaliści, wtrąceni do więzienia za swoje przestępstwa, często stają się odbiorcami
prezentów i poświęca się im uwagę, jakby dostąpili godnego pozazdroszczenia przywileju. Prasa publikuje odrażające szczegóły występku, pobudzając w ten sposób innych
do oszustwa, rabunku i morderstwa; a szatan cieszy się z sukcesu swoich piekielnych
planów. Zauroczenie występkiem, bezmyślne traktowanie życia, straszliwy wzrost niewstrzemięźliwości i nikczemności każdego rodzaju i stopnia, powinny pobudzić wszystkich, którzy boją się Boga, do pytania, co można zrobić, aby powstrzymać tę falę zła.
Sądowe trybunały są skorumpowane. Rządzących pobudza pragnienie zysku i umiłowanie zmysłowej przyjemności. Nieumiarkowanie przyćmiło zdolności wielu ludzi tak,
że szatan sprawuje nad nimi całkowitą kontrolę. Prawnicy są zdemoralizowani, przekupni, omamieni. Wśród tych, którzy zarządzają ustawami, nierzadkim zjawiskiem jest
pijaństwo i ucztowanie, namiętność, zazdrość i wszelka nieuczciwość. „Dlatego prawo
zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się
na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma” (Iz 59,14).
Nieprawość i duchowa ciemność, które panowały pod zwierzchnictwem Rzymu, były
nieuniknionym rezultatem tego, że ukrywał on Pismo Święte. Gdzie jednak leży przyczyna powszechnej niewierności, odrzucenia prawa Bożego i wynikającej z tego korupcji przy pełnym blasku ewangelicznego światła w erze wolności religijnej? Teraz, kiedy
szatan nie może już dłużej utrzymywać świata pod swoją kontrolą, ukrywając Pismo,
ucieka się do innych środków, aby osiągnąć ten sam cel. Niszczenie wiary w Biblię służy
jego zamiarom tak samo jak niszczenie samej Biblii. Zaszczepiając przekonanie, że Boże
prawo nie jest wiążące, tak skutecznie prowadzi ludzi do przestępstwa, jakby zupełnie
nie znali Bożych przykazań. Aby dalej realizować swoje plany, tak jak w poprzednich
epokach również działa przez Kościół. Współczesne społeczności religijne nie chcą słuchać niepopularnych prawd wyraźnie przedstawionych w Piśmie Świętym, a zwalczając je, przyjęły takie interpretacje i zajęły takie stanowiska, przez które ziarno sceptycyzmu zostało szeroko rozsiane. Podpisując się pod błędną nauką papiestwa głoszącą
naturalną nieśmiertelność oraz istnienie świadomości człowieka po śmierci, porzucili
jedyną obronę przed zwiedzeniami spirytyzmu. Z powodu doktryny o wiecznych mękach wielu ludzi straciło zaufanie do Biblii. Kiedy zatem przedstawia się im kwestię
ważności czwartego przykazania i wskazuje, by przestrzegali szabatu siódmego dnia,
wielu popularnych chrześcijańskich nauczycieli twierdzi, że prawo Boże już dłużej nie
obowiązuje — jest to bowiem jedyny sposób na uniknięcie obowiązków, których nie
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mają ochoty wypełniać. W ten sposób odrzucają równocześnie prawo i szabat. W miarę postępu działań na rzecz reformy dnia odpoczynku owo odrzucenie Bożego prawa
w celu uniknięcia konieczności wypełniania czwartego przykazania stanie się niemal
powszechne. Nauki przywódców religijnych otworzyły drzwi dla niewierności, spirytyzmu i pogardy dla świętego prawa Bożego. Na ludziach tych spoczywa straszliwa odpowiedzialność za zło istniejące w chrześcijańskim świecie.
Ta sama grupa ludzi wysunęła jednak tezę, że szybko rozprzestrzeniająca się korupcja jest w dużej mierze spowodowana zbezczeszczeniem tak zwanego „chrześcijańskiego szabatu” i że egzekwowanie przestrzegania niedzieli pozwoli znacznie poprawić moralność społeczeństwa. Szczególny nacisk kładzie się na tę kwestię w Ameryce,
gdzie najszerzej była głoszona nauka o prawdziwym szabacie. Tutaj działania na rzecz
wstrzemięźliwości, jednej z najważniejszych reform moralnych, często łączą się z ruchem niedzielnym, a zwolennicy tego ostatniego znani są jako działacze promujący
to, czym społeczeństwo jest żywo zainteresowane. Ci, którzy odmawiają współpracy
z nimi, są określani mianem wrogów umiarkowania i reformy. Jednak fakt, że ruch
zmierzający do uprawomocnienia błędnej nauki zajmuje się działalnością, która sama
w sobie jest dobra, nie jest argumentem przemawiającym na korzyść błędu. Można
ukryć truciznę, mieszając ją ze zdrowym pokarmem, ale nie da się przez to zmienić jej
natury. Wręcz przeciwnie — staje się tym bardziej niebezpieczna, ponieważ jest bardziej
prawdopodobne, że zostanie przyjęta niepostrzeżenie. Przywódcy ruchu niedzielnego
mogą popierać reformy, których potrzebują ludzie, zasady, które pozostają w harmonii z Biblią. Ponieważ jednak pomieszane są one z czymś, co pozostaje w sprzeczności z prawem Boga, Jego słudzy nie mogą
Przez te dwa wielkie błędy —
się do nich przyłączyć. Nic nie jest w stanie
nieśmiertelność duszy i świętość usprawiedliwić porzucenia przykazań Bożych dla przykazań ludzkich.
niedzieli — szatan wciągnie
Przez te dwa wielkie błędy — nieśmierludzi w sieć swoich zwiedzeń.
telność duszy i świętość niedzieli — szaPierwszy stał się podwaliną
tan wciągnie ludzi w sieć swoich zwiedzeń.
spirytyzmu, drugi stwarza nić
Pierwszy stał się podwaliną spirytyzmu, drugi stwarza nić sympatii wobec Rzymu. Protesympatii wobec Rzymu.
stanci w Stanach Zjednoczonych jako pierwsi wyciągną rękę nad przepaścią, by uchwycić dłoń spirytyzmu; nad przepaścią podadzą rękę władzy Rzymu. I pod wpływem tego potrójnego porozumienia kraj ten pójdzie
w ślady Rzymu, depcząc prawa wolności sumienia.
Ponieważ spirytyzm bardzo przypomina współczesne nominalne chrześcijaństwo,
ma większą moc zwodzenia i usidlania. Według nowego porządku rzeczy nawrócony
jest sam szatan. Przybierze charakter anioła światłości. Za pomocą narzędzia, jakim
jest spirytyzm, będą się działy cuda, chorzy będą uzdrawiani i wydarzy się wiele nadnaturalnych rzeczy, którym trudno będzie zaprzeczyć. A ponieważ duchy będą wyznawać wiarę w Biblię i okazywać szacunek wobec zarządzeń Kościoła, ich działanie będzie
przyjmowane jako manifestacja Bożej mocy.
Linia podziału pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, a niewierzącymi
jest teraz ledwie widoczna. Członkowie Kościoła kochają to, co kocha świat, i są gotowi
się z nim połączyć, a szatan postanowił, że połączy ich w jedno ciało i działa na rzecz
swojej sprawy, wciągając wszystkich w szeregi spirytyzmu. Ta dokonująca cudów potęga bez trudu zwiedzie zwolenników papiestwa, którzy dumni są z cudów jako znaku
potwierdzającego prawdziwość Kościoła. Protestanci, którzy odrzucili tarczę prawdy,
także zostaną zwiedzeni. Katolicy, protestanci i ludzie tego świata w podobny sposób
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przyjmą formę pobożności pozbawioną mocy462 i będą widzieć w tym zjednoczeniu wielki ruch zmierzający do nawrócenia świata i zaprowadzenia długo oczekiwanego tysiącletniego królestwa [pokoju — przyp. tłum.].
Wykorzystując spirytyzm, szatan wydaje się być dobroczyńcą ludzkości — uzdrawiając chorych i udając, że przedstawia nowy i bardziej wzniosły system religijny; jednak w tym samym czasie działa jako niszczyciel. Jego pokusy prowadzą tysiące ludzi
do upadku. Brak umiaru detronizuje rozum, pociągając za sobą zmysłowe pobłażanie
sobie, walki i rozlew krwi. Szatan uwielbia wojnę, ponieważ budzi ona w sercu najgorsze pasje, a potem spycha do wieczności swoje ofiary unurzane w występku i krwi. Jego
zamiarem jest pobudzić narody do wzajemnej wojny, ponieważ w ten sposób jest w stanie odwrócić umysły ludzi od dzieła przygotowania na dzień Pana.
Aby zebrać żniwo nieprzygotowania, szatan działa również poprzez żywioły natury. Bada tajniki laboratoriów przyrody i wykorzystuje całą swoją moc, by kontrolować
żywioły tak dalece, jak na to zezwala Bóg. Kiedy nalegał, aby dotknąć Hioba, jakże
szybko zniknęły stada, słudzy, domy i dzieci — jedno nieszczęście nadchodziło za drugim niemal w tej samej chwili. Bóg osłania swoje stworzenia i ogradza je przed mocą
niszczyciela. Jednak świat chrześcijański okazał pogardę wobec prawa Jahwe; Pan
zrobi więc to, co zapowiedział — odsunie swoje błogosławieństwa od świata, a swoją
opiekę od tych, którzy buntują się przeciwko Jego prawu i naukom i zmuszają innych,
by robili to samo. Szatan sprawuje kontrolę nad wszystkimi, których Bóg nie strzeże
w szczególny sposób. Będzie sprzyjał i przynosił powodzenie niektórym, aby osiągnąć
swoje zamiary, na innych zaś sprowadzi kłopoty i doprowadzi do tego, że uwierzą, iż
to Bóg ich dotknął.
Przedstawiając się ludziom jako wielki uzdrowiciel, który jest w stanie uleczyć wszystkie ich bolączki, sprowadzi chorobę i nieszczęście, aż gęsto zaludnione miasta opustoszeją i popadną w ruinę. Działa zresztą już teraz. Ćwiczy swoją siłę w wypadkach i katastrofach na morzu i lądzie, w wielkich pożarach, potężnych tornadach i straszliwych
sztormach, w burzach, powodziach, cyklonach, falach tsunami i trzęsieniach ziemi.
Zmiata dojrzewające żniwo, a w konsekwencji przychodzi głód i niedola. Przesyca powietrze zabójczym skażeniem, a tysiące giną z powodu zarazy. Zjawiska te będą pojawiać się coraz częściej i z coraz większą siłą. Zniszczenie będzie dotykało zarówno ludzi,
jak i zwierzęta. „Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat (…). Ziemia jest
splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko
przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze” (Iz 24,4-5).
Następnie wielki zwodziciel przekona ludzi, że winą za to całe zło należy obarczyć
tych, którzy służą Bogu. Ci, którzy sprowokowali niezadowolenie nieba, oskarżą o spowodowanie wszystkich problemów tych, których posłuszeństwo Bożym przykazaniom
stanowi bezustanną naganę wobec przestępców. Zostanie ogłoszone, że ludzie obrażają
Boga, nie święcąc niedzieli; że ten grzech ściągnął nieszczęścia, które nie ustaną, dopóki nie zostanie wprowadzone ścisłe zachowywanie niedzieli. Ci, którzy przedstawiają
wymagania czwartego przykazania, a tym samym umniejszają znaczenie niedzieli, są
postrzegani jako wichrzyciele pozbawiający innych możliwości odzyskania Bożej przychylności i doczesnego dostatku. W ten sposób na równie ugruntowanej podstawie powtórzy się oskarżenie, jakie wypowiedziano wobec sługi Bożego w przeszłości: „Czy to
ty jesteś, sprawco nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział: Nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania
Pana, a ty poszedłeś za Baalami” (1 Krl 18,17-18). Gdy fałszywe oskarżenia wzbudzą
462

2 Tm 3,5 [przyp. tłum.].
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Biblia objawia, że trzęsienia ziemi, tajfuny, powodzie i inne katastrofy, które będą nawiedzać ziemię, są wynikiem działań szatana, który od początku podżega ludzi, by lekceważyli prawa natury. „Więdnie i obumiera ziemia, (...) gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciw przykazaniom, zerwali odwieczne
przymierze” (Iz 24,4-5).

gniew ludzi, przyjmą oni wobec ambasadorów Bożych postawę bardzo podobną do tej,
jaką przejawiał odstępczy Izrael wobec Eliasza.
Dokonująca cudów potęga objawiająca się w postaci spirytyzmu będzie działała przeciw tym, którzy postanowili być posłuszni raczej Bogu niż ludziom. Duchy będą głosiły,
że Bóg wysłał je, aby przekonały tych, którzy odrzucają niedzielę, o ich błędzie, potwierdzając, że praw państwowych powinno się przestrzegać tak, jak prawa Bożego. Będą
rozpaczać nad wielką nieprawością panującą w świecie i poprą świadectwo przywódców
religijnych, że fatalny stan moralny spowodowany jest bezczeszczeniem niedzieli. Przeciwko tym, którzy odmówią przyjęcia ich świadectwa, wybuchnie wielkie oburzenie.
Polityka szatana w tym ostatecznym starciu z ludem Bożym nie różni się niczym
od tej, którą prowadził na początku wielkiego konfliktu w niebie. Udawał, że chce promować stabilność Bożych rządów, podczas gdy potajemnie ze wszystkich sił dążył do ich
obalenia. I o to, co zamierzał w taki sposób osiągnąć, oskarżył wiernych Bogu aniołów.
Ta sama polityka zwodzenia naznaczyła historię Kościoła rzymskiego. Utrzymywał
on, że działa jako namiestnik nieba, podczas gdy zamierzał wywyższyć się nad samego Boga i zmienić Jego prawo. Pod rządami Rzymu ci, którzy ponieśli śmierć za swoją
wierność ewangelii, byli określani mianem złoczyńców. Głoszono, że sprzymierzyli się
z szatanem. Wykorzystywano wszelkie możliwe sposoby, aby ich potępić i spowodować,
żeby w oczach ludzi, a także swoich własnych, uchodzili za najgorszych przestępców.
Tak samo będzie teraz. Ponieważ szatan pragnie zniszczyć tych, którzy szanują Boże
prawo, sprawi, że będą oskarżani o łamanie prawa jako ci, którzy obrażają Boga i ściągają na świat nieszczęścia.
Bóg nigdy nie łamie woli ani nie zniewala sumienia. Natomiast szatan, chcąc uzyskać
kontrolę nad tymi, których nie jest w stanie omamić w inny sposób, działa, bezustannie
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stosując przymus i okrucieństwo. Poprzez strach lub zastosowanie siły zamierza rządzić
sumieniami i sprawiać, by oddawano mu cześć. Aby tego dokonać, działa zarówno przez
władze świeckie, jak i kościelne, pobudzając je do przeforsowania praw ustanowionych
przez ludzi na przekór prawu Bożemu.
Ci, którzy czczą biblijny szabat, zostaną określeni mianem wrogów prawa i porządku, łamiących moralne zasady społeczeństwa, powodujących anarchię i korupcję i ściągających na świat gniew Boży. Wrażliwość ich sumienia zostanie potraktowana jako
upór, zaciętość i pogarda wobec autorytetu. Zostaną oskarżeni o propagowanie niezadowolenia wobec władz. Duchowni, którzy odmawiają posłuszeństwa wobec prawa Bożego, będą głosić zza kazalnic obowiązek posłuszeństwa wobec władz państwowych jako
wyznaczonych przez Boga. W zgromadzeniach narodowych i w sądowych trybunałach
przestrzegający przykazań będą oczerniani i stawiani w stan oskarżenia. Ich słowom będzie nadawane fałszywe znaczenie, ich postawie będą przypisywane najgorsze intencje.
Gdy Kościoły protestanckie odrzucą jasne biblijne argumenty broniące prawa Bożego,
będą pragnęły uciszyć tych, których wiary nie będą w stanie obalić przy pomocy Biblii.
Chociaż tego nie dostrzegają, już obierają kurs, który doprowadzi ich do prześladowania tych, którzy w zgodzie z sumieniem
Ci, którzy czczą biblijny szabat,
odmawiają czynienia tego, co robi reszta chrześcijańskiego świata, i uznania
zostaną określeni mianem wrogów
papieskiego dnia odpoczynku.
prawa i porządku, łamiących
Dygnitarze kościelni i państwowi
moralne zasady społeczeństwa,
zjednoczą się, aby przekupywać, perpowodujących
anarchię i korupcję
swadować lub zmuszać wszystkie wari ściągających na świat gniew Boży.
stwy społeczeństwa do honorowania niedzieli. Brak Bożego autorytetu będą zastępowały akty przemocy. Polityczne zepsucie niszczy umiłowanie prawa i szacunek
dla prawdy i nawet w wolnej Ameryce rządzący i ustanawiający prawo poddadzą się powszechnemu zapotrzebowaniu na wymuszenie święcenia niedzieli, aby zapewnić sobie
przychylność społeczeństwa. Wolność sumienia, zagwarantowana kosztem tak wielkiego poświęcenia, nie będzie dłużej honorowana. W nadciągającym szybko konflikcie zobaczymy wypełnienie słów proroka: „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł,
aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy
świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17).
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nauki raczej i do świadectwa, a jeśli nie chcą, niech mówią według
tego słowa, w którym nie ma żadnej zorzy” (Iz 8,20 DBG). Lud Boży
kierowany jest do Biblii jako zabezpieczenia przed wpływem fałszywych nauczycieli oraz zwodniczą siłą duchów ciemności. Szatan używa
wszelkich możliwych sposobów, aby ludzie nie posiedli znajomości Biblii, ponieważ jej
jasne wypowiedzi obnażają jego zwiedzenia. Przy okazji każdego ożywienia dzieła Bożego książę ciemności wzmaga swoją aktywność. Teraz zbiera wszystkie siły do ostatniego starcia z Chrystusem i Jego naśladowcami. Wkrótce objawi się przed nami ostatnie wielkie zwiedzenie. Antychryst zamierza dokonywać swych zdumiewających dzieł
na naszych oczach. Falsyfikat będzie tak bardzo przypominał prawdę, że bez Pisma
Świętego nie da się ich rozróżnić. Każda wypowiedź i każdy cud musi być testowany
według świadectwa Biblii.
Ci, którzy zamierzają być posłuszni wszystkim przykazaniom Bożym, spotkają się
ze sprzeciwem i drwinami. Będą w stanie to wytrzymać jedynie w Bogu. Aby mogli przetrwać próbę, jaka jest przed nimi, muszą zrozumieć wolę Boga objawioną w Jego Słowie. Będą w stanie Go uczcić tylko wtedy, gdy będą mieli właściwe pojęcie o Jego charakterze, rządach i celach i gdy będą działali w zgodzie z nimi. Nikt prócz tych, którzy
obwarowali umysł prawdami Biblii, nie wytrwa w ostatnim wielkim konflikcie. Na każdego przyjdzie próba: czy będę bardziej posłuszny Bogu niż ludziom? Właśnie teraz jest
chwila na podjęcie decyzji. Czy stoimy na skale niezmiennego Słowa Bożego? Czy jesteśmy gotowi, aby zdecydowanie stanąć w obronie przykazań Bożych i wiary Jezusa?
Przed ukrzyżowaniem Zbawiciel wyjaśnił swoim uczniom, że ma być skazany na śmierć
i znowu powstać z grobu, a obecni tam aniołowie mieli zrobić wszystko, by Jego słowa
zapisały się w ich umysłach i sercach. Jednak uczniowie czekali na doczesne wyzwolenie spod rzymskiego jarzma i nie byli w stanie znieść myśli, że Ten, w którym pokładali
wszystkie swoje nadzieje, miałby ponieść haniebną śmierć. Słowa, które mieli zapamiętać, zostały wyparte z ich umysłów, a kiedy nadszedł czas próby, nie byli przygotowani.
Śmierć Jezusa zniweczyła ich nadzieje, tak jakby nigdy nie udzielił im żadnego ostrzeżenia. Podobnie przed nami przyszłość odsłania się w proroctwach w sposób tak oczywisty, jak została odsłonięta przed uczniami w słowach Chrystusa. Wydarzenia związane z końcem czasu łaski i dzieła przygotowania na czas udręki zostały przedstawione
bardzo przejrzyście. Jednak tłumy nie posiadają głębszego zrozumienia tych ważnych
prawd, zupełnie jakby nigdy nie zostały one objawione. Szatan czuwa nad tym, aby nie
dotarło do nich bodaj nikłe wrażenie, dzięki któremu mogliby posiąść mądrość prowadzącą do zbawienia — on chce, aby czas udręki zastał ich nieprzygotowanych.
Kiedy Bóg posyła ludziom ostrzeżenia tak ważne, że są one przedstawiane jako ogłaszane przez świętych aniołów lecących środkiem nieba, pragnie On, aby każdy człowiek
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wyposażony w zdolność rozumowania zwrócił uwagę na to poselstwo. Straszliwy wyrok ogłoszony przeciwko kultowi bestii i jej obrazu (Ap 14,9-11) powinien sprowokować
wszystkich do pilnego studiowania proroctw, aby dowiedzieć się, czym jest znak bestii
i jak uniknąć przyjęcia go. Masy ludzi odwracają jednak uszy, aby nie słyszeć prawdy,
i zwracają się ku baśniom. Apostoł Paweł oznajmił z myślą o dniach ostatnich: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią” (2 Tm 4,3). Ten czas już nadszedł.
Tłumy nie chcą biblijnej prawdy, ponieważ nie współgra ona z pragnieniami grzesznego,
kochającego doczesność serca; szatan zaś dostarcza iluzji, które uwielbiają.
Jednak Bóg będzie miał na tym świecie ludzi, którzy Biblię i tylko Biblię uznali
za miarę wszystkich doktryn i podstawę wszelkich reform. Opinie uczonych, wywody
naukowców, uchwały i decyzje kościelnych soborów, tak liczne i różne jak Kościoły, które je przedstawiają, głos większości — żaden z tych czynników ani wszystkie razem nie
powinny być uważane jako argument za lub przeciw jakiemukolwiek punktowi wiary.
Zanim zaakceptuje się jakąkolwiek doktrynę czy przepis, powinno się zażądać na ich
poparcie jasnego: „Tak mówi Pan”.
Szatan bezustannie próbuje skierować uwagę na człowieka zamiast na Boga. Wskazuje jako przewodników biskupów, pastorów, profesorów teologii i w ten sposób sprawia,
że ludzie przestają samodzielnie badać Pismo Święte i poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co powinni czynić. Wówczas, kontrolując umysły przywódców, jest w stanie wpływać na tłumy zgodnie z własną wolą.
Kiedy Chrystus przyszedł, aby przekazać słowa życia, zwykli ludzie słuchali Go z radością i wielu z nich, również kapłanów i starszych, uwierzyło w Niego. Jednak przywódcy religijni i przywódcy narodu zdecydowali się potępić i odrzucić Jego nauki. Chociaż zawodziły wszelkie wysiłki zmierzające do znalezienia powodów, aby Go oskarżyć,
choć nie mogli zaprzeczyć, że czują wpływ Bożej mocy i dostrzegali mądrość płynącą
z Jego słów, zamknęli się w kręgu swych uprzedzeń. Odrzucili najbardziej dobitny dowód na to, że jest Mesjaszem, ponieważ musieliby zostać Jego uczniami. Oponenci Jezusa byli ludźmi, których inni uczyli się szanować od swych najmłodszych lat i przed
autorytetem których przywykli bez zastrzeżeń chylić czoła. „Jak to jest” — pytali —
„że nasi przywódcy i uczeni w Piśmie nie wierzą w Jezusa? Czyż ci pobożni mężowie
nie przyjęliby Go, gdyby rzeczywiście był Chrystusem?”. To wpływ takich właśnie nauczycieli sprawił, ze naród żydowski odrzucił swego Odkupiciela.
Wielu tych, którzy stwarzają pozory pobożności, nadal przejawia ducha, jaki pobudzał
tamtych kapłanów. Odmawiają przebadania Pisma Świętego pod kątem szczególnych
prawd ważnych w tym czasie. Wskazują na tłum swoich wyznawców, bogactwo i popularność i patrzą pogardliwie na obrońców prawdy jako nielicznych, ubogich i mało znanych, których wiara separuje od świata.
Chrystus przewidział, że niestosowne oczekiwanie uznania, jakie pielęgnowali uczeni w Piśmie i faryzeusze, nie zakończy się wraz z rozproszeniem Żydów. Proroczym
wzrokiem widział działania zmierzające do wywyższenia autorytetu człowieka w celu
sprawowania rządu sumień, które stało się tak potwornym przekleństwem Kościoła
we wszystkich wiekach. Jego wstrząsające zapowiedzi dotyczące nauczonych w Piśmie
i faryzeuszy oraz ostrzeżenia skierowane do ludu, by nie naśladował tych ślepych przewodników, zostały zanotowane jako przestroga dla przyszłych pokoleń.
Kościół rzymskokatolicki rezerwuje prawo interpretowania Pisma Świętego wyłącznie
dla kleru. Na podstawie twierdzenia, że jedynie duchowni są kompetentni, by wyjaśniać
Słowo Boże, odmawia się go zwykłym ludziom. Choć reformacja oddała Pismo Święte
do rąk wszystkich ludzi, to jednak ta sama zasada, którą popiera Rzym, powstrzymuje
tłumy w Kościołach protestanckich przed osobistym badaniem Biblii. Nauczono je ak359

ceptować tylko te nauki, które zostały zinterpretowane przez Kościół. Niestety istnieją
tysiące takich, którzy nie ośmielają się przyjąć niczego, nawet gdyby w oczywisty sposób zostało objawione w Piśmie Świętym, co stałoby w sprzeczności z ich wyznaniem
wiary czy ustalonymi naukami ich Kościoła.
Bez względu na to, że Biblia pełna jest ostrzeżeń przed fałszywymi nauczycielami, wielu
jest gotowych oddać rządy nad swoją duszą w ręce kleru. Istnieją dziś tysiące wyznawców
religii, którzy nie są w stanie podać innego powodu, dla którego wyznają takie, a nie inne
zasady wiary, niż ten, że zostali tak pouczeni przez duchowych przywódców. Przechodzą
do porządku nad naukami Zbawiciela, niemal nie zwracając na nie uwagi, a ślepo ufają
słowom kaznodziejów. Jednak czy ci ostatni są nieomylni? Jak można powierzać własne
sumienie ich przewodnictwu, dopóki na podstawie Słowa Bożego nie dojdzie się do przekonania, że są oni nosicielami światła? Brak cywilnej odwagi, aby zejść z utartych dróg
tego świata, prowadzi wielu w ślady uczonych, a ponieważ nie są chętni do samodzielnych
poszukiwań, plączą się beznadziejnie w więzach błędu. Widzą, że prawda na ten czas została wyjaśniona w Biblii w bardzo jasny sposób, i czują, że ich głoszeniu towarzyszy moc
Ducha Świętego, a mimo to pozwalają, aby sprzeciw duchowieństwa odwracał ich od światła. Chociaż rozsądek i sumienie zostały przekonane, zwiedzione serca nie ośmielają się
myśleć inaczej niż ich kaznodzieja. Ich osobisty osąd, sprawa ich wieczności zostają podporządkowane niewierze, dumie i uprzedzeniu innego człowieka.
Istnieje wiele sposobów, których używa szatan, wykorzystując wpływ ludzi, aby związać swoje ofiary. Gromadzi wokół siebie tłumy, przywiązując je jedwabnymi więzami
uczuć do tych, którzy są wrogami krzyża Chrystusa. Jakiekolwiek byłyby to więzy — rodzinne, braterskie, małżeńskie czy społeczne — efekt jest taki sam: przeciwnicy prawdy
wywierają wpływ i kontrolują sumienia,
a ci, którzy pod tym wpływem pozostają,
Wielu twierdzi, że nie ma
nie mają dość odwagi czy poczucia nieznaczenia, w co wierzymy, jeśli
zależności, by dać posłuch swoim własżyjemy, jak należy. Jednak życie
nym przekonaniom w kwestii tego, co
kształtowane jest przez wiarę. Jeśli
jest ich powinnością.
istnieje dostęp do światła i prawdy,
Prawda i chwała Boga są nierozłączne; jest rzeczą niemożliwą, by mając doa człowiek zaniedbuje rozwijanie
przywileju słuchania i dostrzegania stęp do Biblii, równocześnie czcić Boga
według błędnych nauk. Wielu twierdzi,
ich, to w rzeczywistości je odrzuca;
że nie ma znaczenia, w co wierzymy,
wybiera ciemność zamiast światła.
jeśli żyjemy, jak należy. Jednak życie
kształtowane jest przez wiarę. Jeśli istnieje dostęp do światła i prawdy, a człowiek zaniedbuje rozwijanie przywileju słuchania
i dostrzegania ich, to w rzeczywistości je odrzuca; wybiera ciemność zamiast światła.
„Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci”
(Prz 16,25). Niewiedza nie może być wymówką dla błędu czy grzechu, gdy istnieją wszelkie możliwości poznania woli Bożej. Człowiek w swojej wędrówce dociera do rozstaju
dróg, a drogowskaz pokazuje mu, dokąd prowadzi każda z nich. Jeśli go zlekceważy i wybierze drogę, która jemu wydaje się dobra, może nawet zrobić to szczerze, ale według
wszelkiego prawdopodobieństwa znajdzie się na niewłaściwym szlaku.
Bóg dał nam swoje Słowo, żebyśmy zapoznali się z Jego naukami i osobiście dowiedzieli
się, czego od nas oczekuje. Kiedy do Jezusa przyszedł uczony w Piśmie z pytaniem: „Co
mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?”, Zbawiciel odesłał go do Pisma, mówiąc:
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„Co jest napisane w prawie? Jak czytasz?”463. Niewiedza nie jest wytłumaczeniem ani
dla młodego, ani dla starszego, ani nie zwalnia z konsekwencji, jakie dosięgają każdego, kto złamie prawo Boże; każdy bowiem otrzymał wierne przedstawienie tego prawa
oraz jego zasad i wymagań. Nie wystarczy mieć dobre intencje; nie wystarczy robić to,
co człowiek uważa za słuszne, czy też to, co słusznym nazywa jego kaznodzieja. Chodzi
o nasze osobiste zbawienie i każdy sam powinien badać Pismo Święte. Bez względu na to,
jak głębokie byłyby jego przekonania i jak przekonujące mogłoby być to, co kaznodzieja uważałby za prawdę, nie to ma być jego fundamentem. Posiada on mapę wskazującą
każdy punkt na drodze ku niebu i niczego nie potrzebuje się domyślać.
Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdej myślącej istoty jest dowiedzieć się z Pisma Świętego, co jest prawdą, a następPierwszym i najważniejszym
nie iść naprzód w świetle i zachęcać
innych, aby poszli za jego przykładem.
zadaniem każdej myślącej istoty jest
Powinniśmy każdego dnia pilnie studowiedzieć się z Pisma Świętego, co
diować Biblię, ważąc każdą myśl i pojest prawdą, a następnie iść naprzód
równywać teksty ze sobą. Z Bożą pow świetle i zachęcać innych, aby
mocą mamy kształtować nasze osobiste
poszli za jego przykładem.
zdanie, ponieważ każdy z nas odpowiada przed Bogiem za samego siebie.
Prawdy przedstawione w Biblii w sposób najbardziej przystępny zostały podane w wątpliwość i zagmatwane przez uczonych, którzy — pretendując do zajmowania pozycji autorytetu — uczą, że Biblia posiada mistyczne, tajemne, duchowe znaczenie, którego nie
sposób odczytać w zastosowanym w niej języku. Ci ludzie to fałszywi nauczyciele. Do takiej grupy zwrócił się Jezus ze słowami: „[N]ie znacie Pism ani mocy Bożej” (Mk 12,14).
Język Biblii powinien być objaśniany zgodnie z jego oczywistym znaczeniem, chyba że
mamy do czynienia z obrazem czy symbolem. Chrystus dał obietnicę: „Jeśli kto chce
pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie”
(J 7,17). Gdyby ludzie przyjmowali Biblię tak, jak została napisana, gdyby nie było żadnych fałszywych nauczycieli, którzy zwodzą i wprowadzają w zamęt ich umysły, dokonałoby się dzieło, które sprawiłoby radość aniołom i przyprowadziłoby do owczarni Chrystusa tysiące tysięcy tych, którzy teraz brną w błędzie.
Badając Biblię, powinniśmy wytężyć wszystkie siły umysłu i postawić sobie za cel, by
pojąć, tak dalece, jak tylko jest to w stanie uczynić istota śmiertelna, głębię spraw Bożych; nie powinniśmy wszakże zapominać, że prawdziwego ducha uczniostwa cechuje
uległość i posłuszeństwo. Badający Pismo Święte nie będzie w stanie rozwikłać napotkanych trudności tymi samymi metodami, jakie stosuje się, borykając się z problemami
natury filozoficznej. Nie powinniśmy zasiadać do studiowania Biblii z samodzielnością,
z którą tak wielu wkracza w różne dziedziny nauki; powinniśmy z modlitwą polegać
na Bogu i szczerze pragnąć poznania Jego woli. Przyjdźmy z pokornym duchem, gotowi
się uczyć, aby otrzymać poznanie od wielkiego Jam Jest. W innym wypadku źli aniołowie tak zaślepią nasz umysł i sprawią, że nasze serca staną się tak twarde, iż prawda
nie zrobi na nas żadnego wrażenia.
Wiele fragmentów Pisma, które uczeni określają mianem zagadkowych albo pomijają
je jako nieistotne, przepełniają słowa pocieszenia i pouczenia dla tego, kto wykształcił
się w szkole Chrystusa. Jedyny powód, dla którego wielu teologów nie posiada jasnego zrozumienia Słowa Bożego, jest taki, że zamykają oczy na prawdy, których nie mają
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ochoty praktykować. Zrozumienie prawdy biblijnej zależy nie tyle od siły intelektu włożonej w badanie, ile od skoncentrowania na celu i gorącej tęsknoty za sprawiedliwością.
Nie powinno się nigdy studiować Biblii bez modlitwy. Jedynie Duch Święty jest w stanie sprawić, że poczujemy wagę łatwych do zrozumienia kwestii, oraz uchronić nas
przed zniekształcaniem trudniejszych prawd. To służba niebiańskich aniołów przygotowuje serce, by zrozumiało Słowo Boże, abyśmy zostali urzeczeni jego pięknem, pouczeni jego ostrzeżeniami, a także natchnieni i posileni jego obietnicami. Oby prośba
psalmisty stała się naszą prośbą: „Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu
twego” (Ps 119,18). Pokusy niejednokrotnie wydają się nie do odparcia, ponieważ przez
zaniedbanie modlitwy i studiowania Biblii kuszony człowiek nie jest w stanie przypomnieć sobie na czas Bożych obietnic i stawić czoła szatanowi uzbrojony w oręż Słowa
Bożego. Jednak aniołowie otaczają tych, którzy pragną zostać pouczeni w sprawach Bożych, i w czasie wielkiej potrzeby przywodzą im na pamięć te prawdy, które są im najbardziej potrzebne. W ten sposób „gdy wróg przyjdzie jak rzeka, Duch Pana przepędzi
go” (Iz 59,19 UBG).
Jezus obiecał swoim uczniom: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). Jednak nauki Chrystusa muszą wcześniej zostać zgromadzone w umyśle w pewnym porządku, aby Duch Święty przypomniał je nam w trudnym czasie. „W
sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,11).
Wszyscy, którzy cenią sobie sprawy wieczności, powinni być wyczuleni, aby nie zbłądzić na bezdroża sceptycyzmu. Atakowane będą główne filary prawdy. Niemożliwą rzeczą jest uchronienie się przed sarkazmem i sofizmatami, podstępnymi i zgubnymi naukami współczesnej niewiary. Szatan przystosowuje swoje pokusy dla każdej warstwy
społeczeństwa. Niewykształconych atakuje żartem albo szyderstwem, wykształconych
natomiast obiekcjami ze strony nauki i filozoficznym rozumowaniem, licząc na to, że
wzbudzi w ten sposób wątpliwości albo wywoła brak zaufania do Pisma Świętego. Nawet młodzi i niedoświadczeni ośmielają się wysuwać wątpliwości w kwestii podstawowych zasad chrześcijaństwa. I ta młodzieńcza niewiara, tak przecież płytka, ma swój
wpływ. W ten sposób wielu posunęło się do drwin z wiary swoich ojców i do pogardy
wobec Ducha łaski (Hbr 10,29). Niejedno życie, które mogłoby przynieść chwałę Bogu
i błogosławieństwo światu, zwiędło w obrzydliwych wyziewach niewiary. Wszyscy, którzy ufają pełnym pychy wnioskom wysnutym przez ludzki rozum i wyobrażają sobie, że
są w stanie wyjaśnić tajemnice Boże i dociec prawdy, nie będąc wyposażonymi w mądrość Bożą, tkwią w pułapce szatana.
Żyjemy w najpoważniejszym okresie historii tego świata. Wkrótce zdecydują się losy
całych rzesz ludzi. Nasz przyszły dobrobyt, a także zbawienie innych zależą od tego,
jaką drogę obierzemy teraz. Potrzebujemy prowadzenia Ducha Świętego. Każdy naśladowca Chrystusa powinien z powagą zapytać: Panie, co chcesz, abym czynił? Musimy
przyjść do Boga w pokorze, w poście i modlitwie, głęboko rozważać Jego Słowo, a szczególnie kwestie dotyczące sądu. Szukajmy głębokiego i żywego doświadczenia w sprawach Bożych. Nie ma chwili do stracenia. Wokół nas dzieją się wydarzenia najwyższej
wagi; znajdujemy się na zaklętym terenie szatana. Nie śpijcie, żołnierze Boży. Wróg czai
się blisko, gotów na wszystko, aby wyskoczyć z ukrycia i uczynić was swoją ofiarą, jeśli
pozwolicie sobie na niedbałość i ospałość.
Wielu zostaje zwiedzionych w kwestii ich faktycznego stanu przed Bogiem. Gratulują
sobie, że nie zrobili niczego złego, a zapominają o niezliczonych dobrych i szlachetnych
czynach, których Bóg od nich oczekiwał, ale oni odmówili ich wykonania. Nie wystarczy, że są drzewami w Bożym ogrodzie. Mają odpowiadać Jego oczekiwaniom, przyno362

sząc owoce. On czyni ich odpowiedzialnymi za to, że nie dokonali dobra, którego mogli
dokonać dzięki Jego wzmacniającej łasce. W księgach nieba są zarejestrowani jako ci,
którzy darmo zajmują ziemię. Jednak nawet przypadek tej grupy ludzi nie jest zupełnie beznadziejny. Za tymi, którzy lekceważyli Boże miłosierdzie i znieważali Jego łaskę,
nadal wstawia się pełne cierpliwej miłości serce. „Dlatego Pismo mówi: Ocuć się, który
śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc, abyście ostrożnie
chodzili, (…) wykorzystując czas, gdyż dni są złe” (Ef 5,14-16 DBG).
Kiedy nadejdzie czas próby, okaże się, kto uczynił Słowo Boże rządzącą w jego życiu
zasadą. Latem nie widać szczególnej różnicy między drzewami wiecznie zielonymi a pozostałymi; kiedy jednak przychodzi powiew zimy, te wiecznie zielone nie zmieniają się,
podczas gdy inne tracą całe swoje listowie. Podobnie można nie odróżniać wyznawcy
o fałszywym sercu od prawdziwego chrześcijanina, jednak nadchodzi czas, kiedy różnica
ta stanie się widoczna. Niech tylko pojawią się przeciwności, niech tylko podniesie głowę
bigoteria i nietolerancja, niech rozgorzeją prześladowania, a niezdecydowani i obłudni
zaczną się chwiać i porzucą wiarę. Jednak prawdziwy chrześcijanin będzie stał pewnie
jak skała, jego wiara się wzmocni, a nadzieja zajaśnieje bardziej niż w dniach dobrobytu.
Psalmista mówi: „[R]ozmyślam o świadectwach twoich”. „Z przykazań twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej” (Ps 119,99.104).
„Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość”. „Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie
przestaje wydawać owoców” (Prz 3,13; Jr 17,8 BT).
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otem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: Upadł,
upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego
ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.
(…) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli
uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające” (Ap 18,1-2.4)
Powyższe fragmenty wskazują na czas, kiedy słowa o upadku Babilonu, wygłoszone przez drugiego anioła z Księgi Apokalipsy 14,8, zostaną powtórzone i rozszerzone
o dodatkową wzmiankę na temat zepsucia pojawiającego się w różnych organizacjach
wchodzących w skład Babilonu od momentu, gdy poselstwo to zostało ogłoszone po raz
pierwszy latem 1844 roku. Został tu opisany przerażający stan świata religijnego. Wraz
z każdym odrzuceniem prawdy umysły ludzi będą coraz bardziej pogrążały się w ciemności, ich serca będą coraz bardziej uparte, aż okopią się za szańcami pozbawionej wstydu
niewiary. W buncie przeciwko udzielonym przez Boga ostrzeżeniom będą dalej deptać
jedno z przykazań Dekalogu, aż w końcu zaczną prześladować tych, dla których jest
ono święte. Chrystus nie znaczy nic, gdy gardzi się Jego Słowem i Jego ludem. Ponieważ w Kościołach przyjęto nauki spirytyzmu, ograniczenie nałożone na cielesne serce
zostaje usunięte, a pozór religijności stanie się przykrywką dla najbardziej nikczemnej
nieprawości. Wiara w duchowe manifestacje toruje drogę zwodniczym duchom i diabelskim naukom i w ten sposób w Kościołach da się odczuć wpływ złych aniołów.
W czasie, na który wskazuje proroctwo, o Babilonie powiedziano: „Gdyż aż do nieba
dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości” (Ap 18,5). Dopełnił miarę swojej winy i wkrótce dosięgnie go zniszczenie. Jednak Bóg nadal ma tam swój lud
i zanim ziemię dosięgną Jego wyroki, wierni zostaną wezwani do wyjścia, aby nie stali
się uczestnikami jego grzechów i aby nie dotknęły ich „plagi na niego spadające”. Stąd
ruch symbolizowany przez zstępującego z nieba anioła, który rozświetla ziemię swoją
chwałą i woła potężnym głosem, ogłaszając grzechy Babilonu. W związku z jego poselstwem daje się słyszeć wezwanie: „Wyjdźcie z niego, ludu mój”. Zapowiedzi te, połączone z poselstwem trzeciego anioła, składają się na ostatnie ostrzeżenie, jakie ma zostać
przekazane mieszkańcom ziemi.
Świat zmierza do straszliwego stanu. Ziemskie potęgi, jednocząc się do walki przeciw przykazaniom Bożym, ogłoszą, że „wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni
i niewolnicy” (Ap 13,16) muszą poddać się zwyczajom Kościoła, święcąc fałszywy szabat. Wszyscy, którzy odmawiają podporządkowania się, zostaną ukarani przez władze
cywilne, a w końcu zostanie ogłoszone, że zasługują na śmierć. Z drugiej strony prawo
Boże zawierające uświęcony przez Stwórcę dzień odpoczynku wymaga posłuszeństwa
i grozi gniewem wszystkim, którzy przekraczają jego przykazania.
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Każdy, komu przedstawiono tę kwestię w tak jasny sposób i kto nadal będzie łamał
Boże przykazania, okazując posłuszeństwo postanowieniom ludzkim, otrzymuje znak bestii; przyjmuje znak posłuszeństwa wobec mocy, której chce być podległy zamiast Bogu.
Ostrzeżenie z nieba brzmi: „Każdy, kto oddaje pokłon Bestii i jej obrazowi oraz nosi jej
znamię na ręku lub na czole, również będzie musiał pić przygotowane wino z kielicha
gniewu Bożego, i to wcale nie rozcieńczone wodą. Będzie też dręczony ogniem i siarką
na oczach świętych aniołów i Baranka” (Ap 14,9 BWP).
Nikt jednak nie musi doświadczyć gniewu Bożego, chyba że odrzuci prawdę, jaka dotarła do jego umysłu i sumienia. Jest wielu takich, którzy nigdy nie mieli możliwości
usłyszeć szczególnych prawd na ten czas. Stosunek odpowiedzialności wobec czwartego
przykazania nigdy nie został im przedstawiony we właściwym świetle. Ten, który czyta w każdym sercu i bada każdy motyw, nie zostawi nikogo, kto pragnie poznać prawdę, i nie pozwoli, aby został zwiedziony w kwestii szczegółów tego konfliktu. Wyrok nie
spadnie na ludzi nieświadomych. Każdy ma otrzymać wystarczającą ilość światła, aby
mógł podjąć świadomą decyzję.
Szabat stanie się wielkim testem lojalności, ponieważ jest to ten aspekt prawdy, który został w szczególny sposób zniekształcony. Kiedy ludzie staną w obliczu końcowego
testu, wówczas zostanie nakreślona wyraźna linia podziału pomiędzy tymi, którzy służą Bogu, a tymi, którzy Mu nie służą. Podczas gdy przestrzeganie fałszywego szabatu
w zgodzie z prawami państwowymi, ale sprzecznie z czwartym przykazaniem, będzie
przyznaniem się do uległości sile przeciwnej Bogu, zachowywanie prawdziwego szabatu w zgodzie z Bożym prawem będzie dowodem
Szabat stanie się wielkim
lojalności wobec Stwórcy. Podczas gdy jedna grupa, przyjmując znak poddania ziemskim potęgom,
testem lojalności, ponieważ
otrzymuje znak bestii, druga, wybierając Boży aujest to ten aspekt prawdy,
torytet, przyjmuje pieczęć Bożą.
który został w szczególny
Dotychczas ci, którzy przedstawiali prawdy głosposób zniekształcony.
szone przez trzeciego anioła, uważani byli za zwykłych panikarzy. Ich przepowiednie o tym, że w Stanach Zjednoczonych zapanuje nietolerancja religijna, że Kościół i państwo połączą się,
prześladując tych, którzy zachowują Boże przykazania, były określane jako bezpodstawne i absurdalne. Z pewnością siebie głoszono, że ten kraj nigdy nie stanie się niczym
innym niż tym, czym był dotąd — obrońcą wolności religijnej. Kiedy jednak kwestia
wprowadzenia święcenia niedzieli zostanie szeroko rozpropagowana, okaże się, że ma
się wydarzyć to, co tak długo traktowano z powątpiewaniem i niewiarą, a poselstwo
trzeciego anioła wywoła efekt, jakiego nie było w stanie wywołać wcześniej.
W każdym pokoleniu Bóg posyłał swoje sługi, aby potępiali grzech, zarówno w świecie,
jak i w Kościele. Jednak ludzie pragną słyszeć to, co sprawia im przyjemność, a czysta,
nieupiększona prawda nie jest akceptowana. Wielu reformatorów na początku swojej
pracy podejmowało decyzję, że występując przeciw grzechom Kościoła i narodu, wykażą
najwyższą ostrożność. Mieli nadzieję, że dzięki przykładowi czystego chrześcijańskiego życia poprowadzą innych z powrotem do nauk Biblii. Jednak Duch Boży zstępował
na nich podobnie jak zstępował na Eliasza, pobudzając go, aby potępił grzechy zepsutego
króla i odstępczego narodu; nie mogli powstrzymać się od głoszenia jasnych wypowiedzi
Biblii — nauk, których nie chcieli przedstawiać. Byli przynaglani, aby z zapałem przedstawili prawdę i niebezpieczeństwo, jakie zagrażało innym. Nie obawiając się konsekwencji wypowiadali słowa, które przekazał im Bóg, a ludzie byli zmuszeni ich wysłuchać.
W ten sposób zostanie ogłoszone poselstwo trzeciego anioła. Gdy nadejdzie czas, aby
zostało przekazane z największą mocą, Pan dokona dzieła przez pokorne narzędzia,
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prowadząc umysły tych, którzy poświęcą się Jego służbie. Pracownicy w tym dziele zostaną przygotowani raczej przez namaszczenie Ducha Świętego niż przez szczególne
wykształcenie. Ludzie wiary i modlitwy będą zmuszeni wyjść w świętym zapale, głosząc
słowa, jakich udzieli im Bóg. Grzechy Babilonu będą widoczne jak na dłoni. Straszne
rezultaty wymuszania kościelnych obrzędów przez rządy cywilne, napastliwość spirytyzmu, potajemny, ale szybki proces rozwoju papieskiej potęgi — wszystko to zostanie
zdemaskowane. Te uroczyste ostrzeżenia sprawią, że ludzie będą poruszeni. Będą ich
słuchały tłumy tych, którzy nigdy nie słyszeli takich słów. W zdumieniu będą słuchali
świadectwa o tym, że Babilon jest Kościołem, który upadł, ponieważ odrzucił zesłaną
mu z nieba prawdę. Gdy ludzie zwrócą się do swoich dotychczasowych nauczycieli z gorączkowym pytaniem: „Czy tak się przedstawiają sprawy?”, kaznodzieje przedstawią
baśnie i przyjemnie brzmiące przepowiednie, aby uspokoić ich obawy i uciszyć obudzone sumienie. Ponieważ jednak wielu nie zadowoli odpowiedź udzielona przez ludzkie
autorytety i zażądają jasnego: „Tak mówi Pan”, duchowni — podobnie jak dawniej faryzeusze — rozgniewani z powodu tego, że kwestionuje się ich autorytet, oznajmią, iż
jest to poselstwo szatańskiego pochodzenia i podburzą tłumy kochających grzech, aby
oczerniali i prześladowali tych, którzy je głoszą.
W miarę rozprzestrzeniania się konfliktu i wzrastającej liczby osób depczących prawo Boże szatan stanie się coraz bardziej aktywny. Towarzysząca poselstwu moc doprowadzi do wściekłości tych, którzy się mu sprzeciwiają. Duchowieństwo dołoży niemal
nadludzkich starań, aby zagasić światło, by nie świeciło na ich wiernych. Na ich polecenie na wszelkie sposoby tłumiona będzie każda dyskusja na temat tych żywotnych
kwestii. Kościół odwoła się do silnego ramienia władzy cywilnej i w tym dziele zjednoczą się zwolennicy papiestwa i protestanci. Gdy ruch na rzecz wprowadzenia niedzieli stanie się bardziej śmiały i zdecydowany, przeciwko zachowującym przykazania zostanie wydana ustawa. Będą im groziły kary pieniężne i więzienie; niektórym zaoferowane zostaną wpływowe stanowiska, a innym nagrody i korzyści, byle tylko porzucili
swoją wiarę. Jednak ich niezłomna odpowiedź brzmi: „Wykażcie nam nasz błąd w Piśmie Świętym” — ten sam argument, jakiego użył Luter w podobnych okolicznościach.
Ci, którzy zostaną postawieni w stan oskarżenia przed trybunałem, przedstawią silną
obronę prawdy, a ci, którzy ją usłyszą, będą musieli zająć stanowisko wobec przestrzegania wszystkich przykazań Bożych. W ten sposób światło dotrze do tysięcy tych, którzy nigdy nie dowiedzieliby się o tych prawdach w inny sposób.
Świadome posłuszeństwo wobec Słowa Bożego będzie traktowane jak bunt. Zaślepieni
przez szatana rodzice będą szorstko i surowo traktować swoje wierzące dziecko. Gospodarz czy pani domu będzie ciemiężyć sługę, który przestrzega przykazań. Rozpadną się
więzy uczuć; dzieci zostaną wydziedziczone i wygnane z domu. Słowa Pawła wypełnią
się dosłownie: „[W]szyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą” (2 Tm 3,12). Gdy obrońcy prawdy odmówią uczczenia niedzielnego
dnia odpoczynku, niektórzy zostaną wtrąceni do więzienia, inni skazani na wygnanie,
a jeszcze inni zostaną potraktowani jak niewolnicy. Ludzkiemu rozsądkowi wydaje się
to niemożliwe; kiedy jednak Duch Boży, który powstrzymuje zło, zostanie odsunięty
od ludzi i znajdą się oni pod kontrolą szatana, który nienawidzi Bożych przykazań, zaczną się dziać dziwne rzeczy. Gdy z serca znika bojaźń Boża i miłość, potrafi ono być
bardzo okrutne.
W miarę pogłębiania się zamętu wielka grupa tych, którzy twierdzili, że wyznają wiarę w poselstwo trzeciego anioła, ale nie zostali uświęceni przez posłuszeństwo prawdzie,
porzuci swoją pozycję i przyłączy się do szeregów wroga. Jednocząc się ze światem i poddając się jego duchowi, zaczęli oni postrzegać wszystko niemal w tym samym świetle;
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Końcowy bój między prawdą a kłamstwem to ostatnie starcie w długiej walce przeciwko prawu Bożemu.

kiedy zaś przychodzi próba, gotowi są stanąć po stronie tego, co łatwiejsze i powszechnie przyjęte. Ludzie utalentowani, o miłym obejściu, którzy kiedyś cieszyli się prawdą,
wykorzystują swoje siły, aby zwodzić innych i wprowadzać ich w błąd. Stają się najbardziej zażartymi wrogami tych, którzy byli ich braćmi. Kiedy ci, którzy zachowują szabat, zostaną postawieni przed trybunałami w celu wytłumaczenia się z tego, w co wierzą, ci odstępcy będą najbardziej skutecznymi narzędziami szatana, przedstawiającymi
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ich w fałszywym świetle i oskarżającymi ich, a przez te fałszywe zeznania i insynuacje
podburzą władze przeciwko nim.
W tym czasie prześladowań wypróbowana zostanie wiara sług Pana. Wiernie przekazali ostrzeżenie, ufając jedynie Bogu i Jego Słowu. Duch Boży, poruszając ich serca, przymusił ich, aby mówili. Pełni świętego zapału i pobudzeni Bożą iskrą podjęli się
wypełnienia swych zadań bez chłodnego obliczania konsekwencji przekazania ludziom
powierzonego im przez Boga słowa. Nie oglądali się na doczesne korzyści, nie pragnęli
ocalić swej reputacji ani życia. Kiedy jednak uderzy w nich burza sprzeciwu i oskarżeń,
niektórzy z nich, zupełnie skonsternowani, gotowi będą zawołać: „Gdybyśmy umieli
przewidzieć konsekwencje własnych słów, milczelibyśmy”. Wokół nich piętrzą się problemy. Szatan atakuje ich gwałtownymi pokusami. Zadanie, jakiego się podjęli, wydaje się
niemożliwe do wykonania. Straszeni są zniszczeniem. Zniknął entuzjazm, który nimi
dotąd kierował; a mimo to nie są już w stanie zawrócić. Wówczas, czując swoją kompletną bezradność, zwracają się po pomoc do Wszechpotężnego. Pamiętają, że słowa, które
wypowiadali, nie były ich słowami, ale ostrzeżeniem, o którego przekazanie poprosił ich
Bóg. On włożył prawdę do ich serc, a oni nie mogli powstrzymać się od jej ogłoszenia.
Tych samych prób doświadczali mężowie Boży w przeszłości. Wiklif, Hus, Luter, Tyndale, Baxter, Wesley głosili, że wszystkie doktryny powinny być poddawane biblijnemu
testowi, i twierdzili, że gotowi są odwołać wszystko, co potępia Biblia. Prześladowano ich
z zaciekłą furią, a mimo to nie przestali głosić prawdy. Różne okresy w historii Kościoła
cechowały się rozwojem jakiejś szczególnej nauki przygotowanej na potrzeby ludu Bożego, który żył w danym czasie. Każda nowa prawda torowała sobie drogę przez nienawiść
i opozycję. Ci, którzy odbierali błogosławieństwo jej światła, byli kuszeni i doświadczani. W nagłej sytuacji Pan udziela ludziom szczególnego poselstwa. Kto ośmieliłby się jej
nie ogłosić? On rozkazuje swoim sługom przedstawić światu ostatnie zaproszenie łaski.
Nie są oni w stanie milczeć, gdyż w ten sposób naraziliby swoje własne zbawienie. Ambasadorów Chrystusa nie obchodzą konsekwencje. Muszą oni wypełnić swoje zadanie,
a rezultaty pozostawiają Bogu.
Gdy opozycja rozwija się do niebezpiecznych rozmiarów, słudzy Boży znów są skonsternowani; wydaje im się, że to oni są przyczyną kryzysu. Jednak sumienie i Słowo
Boże upewniają ich, że obrali właściwą drogę; i chociaż doświadczenia trwają nadal,
oni nabierają siły, aby je przetrwać. Zmaganie jest coraz ostrzejsze i coraz bardziej się
przybliża, ale ich wiara i odwaga rosną w miarę trudności. Ich świadectwo brzmi: „Nie
ośmielimy się podeptać Słowa Bożego, dzieląc Jego święte prawo i nazywając jedną jego
część istotną, a inną nie, tylko po to by zdobyć przychylność świata. Pan, któremu służymy, jest w stanie nas uratować. Chrystus pokonał ziemskie potęgi. Czy mielibyśmy
obawiać się świata, który już został podbity?”.
Prześladowanie w jego różnych formach jest wyrazem rozwoju zasady, która funkcjonuje tak długo, jak istnieje szatan, a chrześcijaństwo posiada żywą moc. Żaden człowiek nie jest w stanie służyć Bogu bez wzbudzania przeciwko sobie opozycji zastępów
ciemności. Źli aniołowie będą go atakowali, zaalarmowani tym, że jego wpływ wydziera ofiarę z ich rąk. Źli ludzie, dla których jego przykład stanowi wyrzut, zjednoczą się,
usiłując oddzielić go od Boga za pomocą atrakcyjnych pokus. Kiedy to nie przyniesie
skutku, wówczas do złamania sumienia zostanie zastosowany przymus.
Dopóki jednak Jezus jest orędownikiem człowieka w niebiańskiej świątyni, na rządzących i zwykłych ludzi działa powstrzymujący wpływ Ducha Świętego. Nadal do pewnego stopnia działa on na prawa państwowe. Gdyby nie one, świat byłby dziś gorszy,
niż jest. Choć wielu naszych przywódców to aktywne narzędzia szatana, Bóg również
ma swoich poddanych wśród tych, którzy kierują narodami. Wróg prowokuje swoje słu368

gi, aby zastosowano środki, które w wielkim stopniu ograniczyłyby dzieło Boże; jednak
mężowie stanu, którzy boją się Pana, wspierani przez świętych aniołów sprzeciwiają się
tym propozycjom, używając argumentów nie do odparcia. W ten sposób kilka osób będzie powstrzymywało potężny napór zła. Opozycja ze strony wrogów prawdy będzie powstrzymywana, aby poselstwo trzeciego anioła mogło wykonać swoje dzieło. Ostatnie
ostrzeżenie przyciągnie uwagę przywódców, przez których Pan teraz działa — niektórzy z nich przyjmą je i wraz z ludem Bożym przetrwają czas udręki.
Anioł, który przyłącza się do głoszenia poselstwa trzeciego anioła, ma rozświetlić cały
świat swoją chwałą. W tym miejscu przepowiedziane zostało dzieło o światowym zasięgu i nieodpartej sile. Ruch adwentowy lat 1840-1844 stanowił wspaniałą manifestację
mocy Bożej. Poselstwo pierwszego anioła dotarło do każdej placówki misyjnej na świecie, a w niektórych krajach wywołało wielkie poruszenie religijne, jakiego nie doświadczono nigdzie od czasów szesnastowiecznej reformacji. Jednak potężny ruch wywołany
ostrzeżeniem trzeciego anioła ma przewyższyć obydwa te wydarzenia.
Dzieło to będzie przypominało wydarzenia Pięćdziesiątnicy. Podobnie jak w początkach głoszenia ewangelii zesłany został „wczesny deszcz” w postaci wylania Ducha
Bożego, aby cudowne ziarno mogło wykiełkować, tak „późny deszcz” zostanie zesłany
przy zakończeniu tego dzieła, aby żniwo mogło dojrzeć. „Wtedy poznawszy Pana, starać
się będziemy, aby go więcej poznać, bo jego przyjście jest tak pewne jak zorza poranna;
i przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny na ziemię” (Oz 6,3 DBG). „A wy, dzieci
Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity
deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny” (Jl 2,23).
„I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję
Ducha mego na wszelkie ciało (…). Wszakże każdy,
Wielkie dzieło ewangelii
kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony bęnie zakończy się mniejszą
dzie” (Dz 2,17.21).
manifestacją mocy Bożej
Wielkie dzieło ewangelii nie zakończy się mniejniż ta u jego początku.
szą manifestacją mocy Bożej niż ta u jego początku.
Proroctwa, które wypełniły się w postaci wylania
wczesnego deszczu na początku głoszenia ewangelii, mają wypełnić się ponownie w postaci późnego deszczu przy jego zakończeniu. Oto „czasy wytchnienia”, o których wspomina apostoł Piotr, gdy mówi: „Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby były zmazane
wasze grzechy, aby przyszły sprzed oblicza Pana czasy wytchnienia i aby wam posłał
wybranego (…) Chrystusa Jezusa” (Dz 3,19-20).
Słudzy Boży z rozświetlonymi twarzami i pełni świętego oddania pośpieszą z miejsca
na miejsce, aby ogłosić poselstwo z nieba. Ostrzeżenie będzie powtarzane przez tysiące głosów na całej ziemi. Będą dokonywane niezwykłe rzeczy, chorzy będą uzdrawiani,
a wierzącym będą towarzyszyły znaki i cuda. Szatan także działa przez fałszywe cuda,
sprowadzając nawet ogień z nieba na oczach ludzi (Ap 13,13). W ten sposób mieszkańcy
ziemi zostaną postawieni wobec wyboru.
Poselstwo będzie rozprzestrzeniało się nie tyle za pomocą wywodów, ile dzięki głębokiemu wpływowi Ducha Bożego. Argumenty zostały przedstawione. Ziarno zostało
zasiane, a teraz wykiełkuje i przyniesie owoce. Publikacje rozpowszechnione przez pracowników misyjnych wywarły swój wpływ, a jednak wielu, na których zrobiły wrażenie,
nie miało pełnego zrozumienia prawdy albo nie poddawało się jej w pełni. Teraz promienie światła docierają wszędzie, prawda jest widoczna w całej swojej prostocie, a szczere
dzieci Boże zrywają więzy, które je powstrzymywały. Związki rodzinne, relacje w Kościele nie mają mocy ich powstrzymać. Prawda jest cenniejsza niż wszystko inne. Bez
względu na jednoczące się przeciwko prawdzie czynniki wielu stanie po stronie Pana.
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Rozdział 39

CZAS UDRĘKI
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owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było,
odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” (Dn 12,1).
Kiedy poselstwo trzeciego anioła dobiega końca, miłosierdzie nie wstawia się już dłużej
za grzesznymi mieszkańcami ziemi. Lud Boży ukończył swoje dzieło. Otrzymał „późny
deszcz”, „ochłodę od Pana” i jest przygotowany na mającą nadejść godzinę próby. Aniołowie śpieszą w różne strony nieba. Anioł powracający z ziemi oznajmia, że dzieło zostało
dokonane; na świat przyszła końcowa próba i wszyscy, którzy okazali się lojalni wobec
Bożych przykazań, otrzymali „pieczęć Boga żywego”. Następnie Jezus zaprzestaje swojego wstawiennictwa w niebiańskiej świątyni. Podnosi swoje ręce i głośno mówi: „Wykonało się”. Wtedy wszystkie zastępy anielskie zdejmują swoje korony, a On z powagą
oświadcza: „Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech
nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca” (Ap 22,11). W każdym przypadku zapadła decyzja ku życiu
albo ku śmierci. Chrystus dokonał pojednania za swój lud i wymazał jego grzechy. Liczba Jego poddanych została określona. „Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem” mają zostać przekazane dziedzicom zbawienia, a Jezus ma
panować jako Król królów i Pan panów.
Kiedy opuszcza świątynię, mieszkańców ziemi okrywa ciemność. W tym strasznym
czasie sprawiedliwi muszą żyć w zasięgu wzroku świętego Boga bez pośrednika. Ograniczenie, jakiemu podlegali bezbożni, zostaje zdjęte i szatan zyskuje całkowitą kontrolę
nad tymi, którzy nie pokutowali. Pełne cierpliwości Boże wyczekiwanie dobiegło kresu.
Świat odrzucił Jego miłosierdzie, pogardził Jego miłością, podeptał Jego prawo. Bezbożni przekroczyli granicę czasu łaski; uparcie odpychany Duch Boży został w końcu
odsunięty. Boża łaska przestała ich strzec, nie mają więc ochrony przed złym. Szatan
pogrąży mieszkańców ziemi w potężnym końcowym kryzysie. Gdy aniołowie Boży przestaną kontrolować gwałtowne wichry ludzkich namiętności, uwolnione zostaną wszystkie żywioły wojny. Cały świat pogrąży się w upadku potworniejszym niż ten, który nastąpił kiedyś w Jerozolimie.
Jeden anioł zniszczył pierworodnych w Egipcie i napełnił kraj żałobą. Kiedy Dawid
zgrzeszył przeciwko Bogu, licząc lud, jeden anioł spowodował straszliwe zniszczenie,
które pociągnął za sobą jego grzech. Ta sama niszcząca siła wykorzystywana przez
świętych aniołów na rozkaz Boży zostanie użyta przez złych aniołów, kiedy On na to
pozwoli. Siły te są już gotowe i jedynie czekają na Boże pozwolenie, aby wszędzie dokonać zniszczenia.
Ci, którzy szanują prawo Boże, zostaną oskarżeni o sprowadzenie nieszczęść na świat
i zostaną uznani za przyczynę strasznych klęsk w świecie przyrody oraz kryzysu i rozlewu krwi wśród ludzi, które napełniają świat niedolą. Moc towarzysząca ostatniemu
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ostrzeżeniu rozwścieczy bezbożnych; ich gniew zwróci się przeciwko tym, którzy przyjęli poselstwo, a szatan jeszcze bardziej rozpali ducha nienawiści i prześladowań.
Kiedy obecność Boża została ostatecznie odsunięta od narodu żydowskiego, kapłani
i lud nie wiedzieli o tym. Choć znajdowali się pod kontrolą szatana, powodowani najstraszliwszymi i najbardziej chorymi namiętnościami, nadal uważali się za wybranych
przez Boga. Służba w świątyni nadal trwała; nadal przynoszono ofiary na jej skalane
ołtarze, codziennie wypowiadano Boże błogosławieństwo nad ludźmi winnymi krwi
umiłowanego Syna Bożego i pragnącymi zabić Jego sługi oraz apostołów. Podobnie gdy
zapadnie nieodwołalna decyzja dotycząca świątyni niebiańskiej i ostatecznie rozstrzygną
się losy świata, jego mieszkańcy nie będą zdawali sobie z tego sprawy. Ludzie, od których Duch Boży zostanie ostatecznie odsunięty, nadal będą zachowywali obrzędy religijne; szatańska gorliwość, jaką natchnie ich książę zła, będzie pobudzała ich do realizacji okrutnych zamierzeń i będzie przypominała gorliwość dla Boga.
Gdy szabat stanie się szczególnym punktem spornym w chrześcijaństwie, a władze religijne i państwowe połączą się w celu wymuszenia święcenia niedzieli, uparty sprzeciw
nielicznej gromadki wobec żądań ogółu uczyni z niej obiekt powszechnej nienawiści. Będzie się głosić, że nie należy tolerować tej garstki opierającej się nauce Kościoła i prawom
państwowym; że lepiej będzie, jeśli będą cierpieć, niż gdyby całe narody miały popaść
w zamęt i bezprawie. Ten sam argument osiemnaście wieków temu „przywódcy narodu”
wysunęli przeciw Chrystusowi.
Kiedy obecność Boża została ostatecznie
„[L]epiej jest dla nas” — powieodsunięta od narodu żydowskiego, kapłani
dział podstępny Kajfasz — „by
jeden człowiek umarł za lud, niż
i lud nie wiedzieli o tym. Choć znajdowali
żeby wszystek ten lud zginął”
się pod kontrolą szatana, powodowani
(J 11,50). Ten argument wyda
najstraszliwszymi i najbardziej chorymi
się przekonujący. W końcu zonamiętnościami, nadal uważali się
stanie wydany dekret przeciwza wybranych przez Boga.
ko tym, którzy święcą szabat
według czwartego przykazania,
głoszący, że zasługują na najsurowszą karę, i zezwalający na to, aby po pewnym czasie
każdy mógł pozbawić ich życia. Katolicyzm Starego i protestantyzm Nowego Świata
będą postępować podobnie wobec tych, którzy zachowują wszystkie przykazania Boże.
Lud Boży wpadnie w wir doświadczeń i cierpień opisanych przez proroka jako czas
utrapienia Jakuba. „Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. (…)
Czemu (…) oblicze wszystkich zbladło? Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony”
(Jr 30,5-7).
Noc udręki Jakuba, kiedy zmagał się w modlitwie o wyzwolenie z ręki Ezawa (Rdz 32,2430), obrazuje doświadczenie ludu Bożego w czasie utrapienia. Z powodu oszustwa, które miało mu zapewnić ojcowskie błogosławieństwo przeznaczone dla Ezawa, Jakub —
ostrzeżony o morderczych zamiarach swojego brata — uciekł i w ten sposób uratował
swoje życie. Po wielu latach na wygnaniu na rozkaz Boga wyruszył ze swoimi żonami,
dziećmi i stadami w drogę powrotną do rodzinnego kraju. Zanim przekroczył jego granice, przeraziły go wieści o zbliżającym się na czele grupy wojowników Ezawie, bez wątpienia gotowym do zemsty. Wydawało się, że ci, którzy wędrowali z Jakubem, nieuzbrojeni
i bezbronni, staną się bezradnymi ofiarami przemocy i rzezi. Brzemię niepokoju i obaw
spadło na niego razem z całym ciężarem wyrzutów sumienia, ponieważ to jego grzech
naraził ich na niebezpieczeństwo. Jego jedyna nadzieja spoczywała w miłosierdziu Boga;
jego jedyną obroną musiała być modlitwa. Mimo to nie zaniedbał niczego, co mogłoby
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z jego strony przyczynić się do zadośćuczynienia za wyrządzone bratu zło i odwrócenia
grożącego niebezpieczeństwa. Podobnie naśladowcy Chrystusa, w miarę zbliżania się
czasu utrapienia, zrobią wszystko, aby stanąć wobec ludzi we właściwym świetle, usunąć uprzedzenia i odwrócić niebezpieczeństwo zagrażające wolności sumienia.
Jakub odsyła swoją rodzinę, aby nie była świadkiem jego udręki, i pozostaje sam, by
wstawiać się do Boga. Wyznaje swoje grzechy i z wdzięcznością przyjmuje łaskę, jakiej
udziela mu Bóg, kiedy on sam w głębokiej pokorze powołuje się na przymierze, jakie Pan
zawarł z jego przodkami, a także na obietnicę, jaką złożył jemu samemu podczas nocnego widzenia w Betel i na wygnaniu. W jego życiu nadszedł kryzys; stawia wszystko
na jedną kartę. W ciemnościach i w samotności modli się dalej i korzy się przed Bogiem.
Nagle czuje na ramieniu dotyk czyjejś ręki. Sądzi, że to wróg przyszedł odebrać mu życie i z wyzwoloną przez rozpacz siłą zaczyna zmagać się z napastnikiem. Gdy zaczyna
świtać, nieznajomy wykazuje się nadludzką mocą; pod jego dotykiem silny mężczyzna
wydaje się być jak sparaliżowany i upada jak bezradny, szlochający żebrak w ramiona
swojego tajemniczego przeciwnika. Jakub wie, że Ten, z którym walczy, to Anioł pojednania464. Choć jest niesprawny i odczuwa dotkliwy ból, nie porzuca swego zamiaru. Długo
znosił rozterkę, wyrzuty sumienia i udrękę z powodu swojego grzechu; teraz musi mieć
pewność, że mu przebaczono. Wydaje się, że Boski Gość zamierza się oddalić, jednak
Jakub przywiera do Niego, błagając o błogosławieństwo. Anioł naciska: „Puść mnie, bo
już wzeszła zorza”, ale patriarcha woła: „Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz”.
Co za zaufanie, pewność i wytrwałość! Gdyby było to chełpliwe i zarozumiałe żądanie,
Jakub zginąłby natychmiast; miał on jednak pewność, jaką posiada ten, który wyznaje, że jest słaby i niegodny, ale ufa w miłosierdzie Boga, który dochowuje przymierza.
„Mężnie zmagał się z Aniołem i przemógł go” (Oz 12,4 UBG). Przez skruchę, pokutę
i poddanie siebie ten grzeszny, błądzący śmiertelnik zwyciężył Majestat nieba. Drżącą
ręką uchwycił się obietnic Boga, a serce Nieskończonej Miłości nie było w stanie odwrócić się od błagania grzesznika. Dowodem jego triumfu i zachętą, aby inni poszli w jego
ślady, była zmiana imienia z tego, które przypominało o jego grzechu, na takie, które
upamiętniało jego zwycięstwo. A zwycięstwo Jakuba nad Bogiem stanowiło zapewnienie, że odniesie też zwycięstwo nad ludźmi. Nie obawiał się już dłużej spotkania z gniewem brata, ponieważ jego obrońcą był sam Bóg.
Szatan oskarżał Jakuba wobec aniołów Bożych, twierdząc, że ma prawo zniszczyć
go z powodu jego grzechu. To on pobudził Ezawa, by ten wyruszył przeciwko bratu,
a podczas długiej nocy zmagań patriarchy zamierzał przytłoczyć go poczuciem winy,
zniechęcić go i sprawić, aby nie polegał na Bogu. Jakub niemal pogrążył się w rozpaczy.
Wiedział jednak, że bez pomocy z nieba po prostu zginie. Szczerze żałował popełnionego wielkiego grzechu i odwoływał się do Bożego miłosierdzia. Nie pozwolił odwieść się
od zamierzonego celu, ale mocno pochwycił Anioła i forsował swoją prośbę w pełnych
żarliwości i bólu okrzykach, aż zwyciężył.
Szatan wpływał na Ezawa, aby ten wyruszył przeciwko Jakubowi, podobnie też podburzy bezbożnych, by zniszczyli lud Boży w czasie udręki. Będzie oskarżał lud Boży podobnie jak oskarżał Jakuba. Uważa, że świat to jego poddani; jednak mała gromadka
tych, którzy zachowują przykazania Boże, opiera się jego supremacji. Gdyby był w stanie
zmieść ich z powierzchni ziemi, jego zwycięstwo byłoby zupełne. Widzi on, że strzegą
ich święci aniołowie, wyciąga więc wniosek, że ich grzechy zostały wybaczone; nie wie
jednak, że decyzja w sprawie każdego z nich zapadła już w niebiańskiej świątyni. Do464

Aniołem pojednania (Aniołem przymierza) jest nazywany Chrystus. Hebrajskie słowo „anioł” (Mal’akh) oznacza —
‘posłaniec’, podobnie jak jego odpowiednik w języku greckim (Angelos). Zob. też Ml 3,1 [przyp. red.].
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kładnie zna grzechy, do których popełnienia ich skusił, i przedstawia je przed Bogiem
w wyolbrzymiony sposób, twierdząc, że ci ludzie, podobnie jak on, zasługują jedynie
na wyłączenie z kręgu Bożej łaski. Oznajmia, że Bóg nie może przebaczyć ich grzechów,
a równocześnie zniszczyć jego i jego aniołów. Twierdzi, że są jego zdobyczą, i żąda, aby
oddano ich w jego ręce, by mógł ich zniszczyć.
Gdy szatan oskarża lud Boży z powodu jego grzechów, Bóg pozwala mu wypróbować
swoich naśladowców do granic wytrzymałości. Ich zaufanie do Boga, wiara i stałość zostaną ciężko doświadczone. Gdy spoglądają w przeszłość, ich nadzieja gaśnie, ponieważ
w całym swoim życiu nie dostrzegają zbyt wiele dobrego. Są w pełni świadomi swoich
słabości i swojej niegodności. Szatan zamierza przerazić ich myślą, że przypadek każdego z nich jest beznadziejny, a piętno ich plugawości nigdy nie zostanie usunięte. Ma nadzieję, że zniszczy ich wiarę, a oni poddadzą się jego pokusom i porzucą wierność Bogu.
Chociaż lud Boży będzie otoczony przez zamierzających zniszczyć go wrogów, udręka,
jakiej doświadczają, nie wynika z lęku przed prześladowaniem w imię prawdy; obawiają się, że nie żałowali z powodu każdego grzechu i że z powodu jakiegoś błędu w nich
samych nie dostąpią wypełnienia obietnicy Zbawiciela: „Ja zachowam cię w godzinie
próby, jaka przyjdzie na cały świat,
Szatan nakłania wielu do myślenia,
by doświadczyć mieszkańców ziemi”
(Ap 3,10). Gdyby mieli pewność przeże Bóg popatrzy przez palce na ich
baczenia, nie obawialiby się tortur
niewierność w pomniejszych
ani śmierci; gdyby jednak okazali się
życiowych kwestiach; jednak w swoim
niegodni i utracili życie z powodu brapostępowaniu z Jakubem Pan
ków w swoim własnym charakterze,
pokazuje, że w żadnym wypadku nie
wówczas zhańbiliby święte imię Boga.
Z każdej strony słyszą zdradzieckie
będzie aprobował ani tolerował zła.
knowania i widzą rozkwit dzieła buntu; wówczas wzrasta w nich gorąca potrzeba, żarliwa tęsknota serca, aby to wielkie odstępstwo wreszcie się skończyło, a zło i bezbożni osiągnęli swój kres. Kiedy jednak błagają Boga, aby powstrzymał rebelię, owo przejmujące poczucie wyrzutów sumienia sprawia, że zaczyna im brakować sił, by odeprzeć potężny napór zła i stawić mu czoła. Czują,
że gdyby zawsze wkładali wszystkie swoje zdolności w służbę Chrystusowi, wzrastając
z mocy w moc465, potęga szatana miałaby mniejszą szansę, aby nad nimi zatriumfować.
Korzą swoje serca przed Bogiem, wskazując na wcześniejszą skruchę z powodu wielu swoich grzechów, a także na to, że powoływali się na obietnicę Zbawiciela: „Albo raczej niech się trzyma mojej opieki i zawrze pokój ze Mną, pokój ze Mną niech zawrze!”
(Iz 27,5 BT). Nie tracą wiary, choć odpowiedź na ich modlitwy nie przychodzi od razu.
Chociaż doświadczają przejmującego niepokoju, trwogi i rozpaczy, nie przestają się modlić. Polegają na mocy Boga tak jak Jakub polegał na Aniele. Modlitwa ich serc brzmi:
„Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz”.
Gdyby wcześniej Jakub nie żałował z powodu grzechu zdobycia pierworództwa przez
oszustwo, Bóg nie wysłuchałby jego modlitwy i nie zachowałby łaskawie jego życia.
Podobnie gdyby w czasie udręki wśród ludu Bożego nękanego lękiem i niepokojem istniały jakieś niewyznane grzechy, zostałby on pokonany; rozpacz byłaby końcem jego
wiary i nie miałby odwagi prosić Boga o wyzwolenie. Chociaż jednak wierni Bogu mają
głębokie poczucie własnej niegodności, nie mają do ujawnienia żadnych ukrytych win.
Ich grzechy zostały już rozpatrzone na sądzie i wymazane — i nie są w stanie ich sobie przypomnieć.
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Szatan nakłania wielu do myślenia, że Bóg popatrzy przez palce na ich niewierność
w pomniejszych życiowych kwestiach; jednak w swoim postępowaniu z Jakubem Pan
pokazuje, że w żadnym wypadku nie będzie aprobował ani tolerował zła. Wszyscy, którzy zamierzają usprawiedliwić lub ukryć swoje grzechy i pozwolić, aby pozostały w księgach nieba, niewyznane i nieprzebaczone, zostaną pokonani przez szatana. Im bardziej
podniosła jest ich religijność, im bardziej zaszczytną pozycję zajmują, tym więcej bólu
sprawiają Bogu swoim postępowaniem i tym pewniejsze jest zwycięstwo ich wielkiego
przeciwnika. Ci, którzy zwlekają z przygotowaniem na dzień Pana, nie będą w stanie
dokonać tego w czasie niepokoju ani później. Przypadek takich ludzi jest beznadziejny.
Ci rzekomi chrześcijanie, którzy wejdą w ostatnie straszliwe zmaganie nieprzygotowani, będą w rozpaczy i palącej udręce wyznawali swoje grzechy, podczas gdy bezbożni będą cieszyć się z ich nieszczęścia. Takie wyznania mają identyczny charakter jak
wyznania Ezawa czy Judasza. Ci, którzy je składają, opłakują rezultat przestępstwa,
ale nie swoją winę. Nie czują prawdziwej skruchy, żadnego obrzydzenia wobec grzechu.
Uznają swój grzech, ponieważ obawiają się kary; jednak jak niegdyś faraon powróciliby
do swojego buntu wobec nieba, gdyby tylko cofnięto wyrok.
Historia Jakuba stanowi również zapewnienie, że Bóg nie odrzuci tych, którzy zostali oszukani, skuszeni i zwiedzeni do grzechu, a jednak powrócili do Niego z prawdziwą skruchą. Podczas gdy szatan usiłuje zniszczyć tę grupę, Bóg posyła swoich aniołów,
aby ich pocieszali i strzegli w niebezpiecznym czasie. Wysiłki szatana są pełne okrucieństwa i determinacji, jego zwiedzenia są straszliwe; jednak wzrok Pana spoczywa
na Jego ludzie, a Jego uszy słyszą jego wołanie. Bardzo cierpią, ognisty piec niemal ich
pochłania466; jednak Wytapiacz wydobędzie ich jak złoto wypróbowane w ogniu. Miłość
Boga wobec Jego dzieci w czasie ich najdotkliwszych doświadczeń jest tak samo silna
i czuła jak w dniach, kiedy najlepiej się im powodziło; potrzebują jednak przejść przez
ognisty piec; ich umiłowanie świata musi zostać wypalone, aby mógł się w nich doskonale odbijać obraz Chrystusa.
Czas niepokoju i udręki, jaki jest przed nami, wymaga wiary, która będzie w stanie
przetrwać zmęczenie, zwłokę i głód — wiary, która nie osłabnie, choćby była poddawana bolesnym doświadczeniom. Wszystkim dany został czas próby, aby mogli się do tego
przygotować. Jakub zwyciężył, ponieważ był wytrwały i zdeterminowany. Jego zwycięstwo stanowi dowód siły natarczywej modlitwy. Wszyscy, którzy tak jak on chwytają
się Bożych obietnic, wygrają, tak jak on wygrał. Ci, którzy nie chcą się wyrzec samego siebie, przeżywać udręki przed Bogiem, modlić się długo i żarliwie o Jego błogosławieństwa, nie otrzymają ich. Zmagania z Bogiem — jak niewielu z nas wie, czym one
są! Jak niewiele serc kiedykolwiek trwało przed Bogiem z tak głębokim pragnieniem,
że napięcie sięgało granic wytrzymałości. Kiedy fale rozpaczy, jakich żaden język nie
jest w stanie opisać, podnoszą się nad błagającym, jak niewielu chwyta się nieustępliwą wiarą tego, co obiecał Bóg.
Ci, którzy teraz tylko w niewielkim stopniu ćwiczą swoją wiarę, znajdują się w ogromnym niebezpieczeństwie poddania się szatańskim zwiedzeniom i zniewalającemu sumienie dekretowi. I nawet jeśli przetrwają próbę, doświadczą w czasie utrapienia głębszego
niepokoju i udręki, ponieważ nigdy nie nabrali nawyku ufania Bogu. Będą zmuszeni
przejść zaniedbane lekcje wiary pod straszną presją zniechęcenia.
Teraz jest czas, abyśmy zapoznali się z Bogiem, wypróbowując Jego obietnice. Aniołowie odnotowują każdą żarliwą i szczerą modlitwę. Powinniśmy raczej obyć się bez zadowalania samych siebie, niż zaniedbać relację z Bogiem. Najgłębsze ubóstwo, największe
466

Dn 3,17-18 [przyp. tłum.].

374

wyrzeczenie są przy Jego aprobacie lepsze niż bogactwa, honory, wygoda i przyjaźń —
bez Niego. Musimy mieć czas na modlitwę. Jeśli pozwalamy, aby nasze umysły skupiały się na ziemskich interesach, Pan może dać nam czas, odbierając nam nasze bóstwa
w postaci złota, domów czy żyznych pól.
Grzech nie byłby dla młodych tak pociągający, gdyby odmówili wejścia na każdą
inną ścieżkę oprócz tej, na której mogą prosić o Boże błogosławieństwo. Gdyby posłańcy, którzy głoszą światu ostatnie uroczyste poselstwo, modlili się o Boże błogosławieństwo nie w sposób chłodny, pełen apatii i rozleniwienia, ale żarliwie i z wiarą, jak robił
to Jakub, odkryliby, jak wiele jest miejsc, gdzie mogliby powiedzieć: „Oglądałem Boga
twarzą w twarz, a jednak ocalało moje życie” (Rdz 32,30). Niebo uznałoby ich za książąt, którzy mają moc, aby walczyć z Bogiem i z ludźmi.
„Czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było”, ma nastać wkrótce. Potrzebujemy doświadczenia, jakiego jeszcze nie posiadamy i do otrzymania którego jesteśmy zbyt gnuśni. Często jest tak, że problem wydaje się większy, niż jest w rzeczywistości, jednak nie
odnosi się to do nadchodzącego kryzysu. Najbardziej realistyczne wyobrażenie nie jest
w stanie sięgnąć rozmiarami wielkości tego doświadczenia. W tym czasie próby każdy musi stanąć przed Bogiem sam. „To choćby byli
w nim [kraju — przyp. tłum.] Noe, Daniel i Job —
Pan zawsze pokazuje nam
jakom żyw — mówi Wszechmocny Pan — nie wynie tę drogę, którą sami
ratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją
byśmy wybrali i która
sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne duwydaje się nam łatwiejsza
sze” (Ez 14,20).
i przyjemniejsza, ale
Teraz, kiedy nasz wielki Najwyższy Kapłan dokonuje dla nas pojednania, powinniśmy pragnąć stać
prawdziwe cele życia.
się doskonałymi w Chrystusie. Nawet jedna myśl
nie była w stanie sprawić, by nasz Zbawiciel poddał się mocy pokusy. Szatan znajduje
w sercach ludzi pewne punkty, o które może się zahaczyć; jakieś pielęgnowane grzeszne pragnienie, poprzez które jego pokusy zyskują na sile. Jednak Chrystus powiedział
o sobie samym: „[N]adchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego
we Mnie” (J 14,30 BT). Szatan nie mógł znaleźć w Synu Bożym niczego, co dałoby mu
szansę na wygraną. Jezus przestrzegał przykazań swojego Ojca i nie było w Nim grzechu, który mógłby być użyty przez szatana dla jego korzyści. Oto stan, w jakim będą
musieli znajdować się ci, którzy wytrwają w czasie udręki.
To w tym życiu mamy oddzielić od siebie grzech przez wiarę w pojednawczą krew
Chrystusa. Nasz wspaniały Zbawiciel zaprasza nas, abyśmy przyłączyli się do Niego,
abyśmy połączyli naszą słabość z Jego siłą, naszą niewiedzę z Jego mądrością, naszą
małość z Jego zasługami. Boża Opatrzność jest szkołą, w której mamy uczyć się pokory
i skromności Jezusa. Pan zawsze pokazuje nam nie tę drogę, którą sami byśmy wybrali
i która wydaje się nam łatwiejsza i przyjemniejsza, ale prawdziwe cele życia. Nam pozostaje współpracować z niebem w dziele dostosowywania naszych charakterów do Bożego modelu. Każdy, kto zaniedbuje czy opóźnia to dzieło, naraża się na najstraszliwsze
niebezpieczeństwo.
Apostoł Jan usłyszał w widzeniu donośny głos mówiący w niebie: „[B]iada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Ap 12,12). Sceny, które wywołują ten okrzyk niebiańskiego głosu, są wstrząsające.
Gniew szatana wzrasta w miarę, jak czas coraz bardziej się skraca, a jego dzieło zwodzenia i zniszczenia osiągnie swą kulminację w momencie utrapienia.
Wkrótce na niebie ukażą się straszne zjawiska o nadnaturalnym charakterze jako
dowód działania mocy demonów dokonujących cudów. Duchy demonów wyjdą do królów
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ziemi i do całego świata, aby utwierdzić ich w zwiedzeniu i przekonać do zjednoczenia się
z szatanem w ostatnim starciu przeciw rządom nieba. Za pomocą tych środków zostaną
zwiedzeni zarówno przywódcy, jak i poddani. Pojawią się tacy, którzy będą twierdzili,
że są Chrystusem we własnej osobie, i będą rościć sobie prawo do tytułu i hołdu, jaki
należy się Odkupicielowi świata. Będą dokonywać zdumiewających cudów uzdrowienia i twierdzić, że mają objawienia z nieba zaprzeczające świadectwu Pisma Świętego.
W koronnym akcie wielkiego dramatu zwodzenia sam szatan poda się za Chrystusa.
Kościół długo utrzymywał, że oczekuje na przyjście Pana jako spełnienie swych nadziei.
Teraz wielki zwodziciel sprawi, że będzie się wydawało, iż Chrystus powrócił. W różnych częściach świata szatan objawi się wśród ludzi jako majestatyczna i pełna olśniewającej jasności istota, przypominająca Syna Bożego opisanego przez Jana w Księdze
Apokalipsy (Ap 1,13-15). Chwała, jaka go otacza, nie daje się porównać z czymkolwiek,
co kiedykolwiek oglądały ludzkie oczy. W powietrzu rozbrzmiewa okrzyk zwycięstwa:
„Chrystus przyszedł! Chrystus przyszedł!”. Ludzie upadają przed nim na twarz w uwielbieniu, podczas gdy on podnosi ręce i wypowiada nad nimi swoje błogosławieństwo, podobnie jak Chrystus błogosławił swoich uczniów, kiedy był na ziemi. Jego głos jest słodki
i cichy, a równocześnie pełen melodyjności. W łagodnych, pełnych współczucia słowach
przedstawia niektóre z najwdzięczniejszych niebiańskich prawd, które głosił Zbawiciel;
uzdrawia choroby, a potem, udając charakter Chrystusa, ogłasza, że zmienił szabat
Jedynie ci, którzy pilnie badali
na niedzielę, i rozkazuje, aby wszyscy święPismo Święte i przyjęli miłość
cili dzień, który on pobłogosławił. Oznajmia,
prawdy, zostaną uchronieni
że ci, którzy upierają się przy zachowywaprzed potężnym zwiedzeniem,
niu szabatu siódmego dnia, bezczeszczą jego
które weźmie świat we władanie. imię odmawiając posłuchu jego aniołom,
których posyłał ze światłem i prawdą. Jest
to potężne, niemal mistrzowskie zwiedzenie. Podobnie jak Samarytanie, którzy zostali
zwiedzeni przez Szymona Maga, tłumy od najmniejszego do największego dadzą posłuch
tym czarom, mówiąc: „[T]o moc Boża, która się nazywa Wielka” (Dz 8,10).
Jednak lud Boży nie ulegnie zwiedzeniu. Nauki fałszywego Chrystusa nie pozostają
w zgodzie z Pismem Świętym. Jego błogosławieństwo wypowiedziane zostaje nad czcicielami bestii i jej obrazu — tej samej grupy, o której Biblia mówi, że zostanie na nią
wylany czysty gniew Boży467.
Co więcej, szatanowi nie wolno podrobić sposobu powtórnego przyjścia Chrystusa. Zbawiciel ostrzegł swój lud przed zwiedzeniem w tej kwestii i jasno przepowiedział
sposób, w jaki przyjdzie po raz drugi. „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi
prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (…)
Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni — nie wychodźcie; oto jest w kryjówce — nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód,
tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,24-27.31; 25,31; Ap 1,7; 1 Tes 4,1617). Takiego powrotu nie da się podrobić. Będzie on powszechnie widziany — doświadczy go cały świat.
Jedynie ci, którzy pilnie badali Pismo Święte i przyjęli miłość prawdy, zostaną uchronieni przed potężnym zwiedzeniem, które weźmie świat we władanie. Dzięki świadectwu Biblii będą umieli rozpoznać zwodziciela w jego przebraniu. Czas próby przyjdzie
na wszystkich. Sito kuszenia wykaże, kto rzeczywiście jest chrześcijaninem. Czy lud
Boży opiera się na tyle stabilnie na Słowie Bożym, że nie podda się temu, co będzie ape467
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lować do jego zmysłów? Czy w chwili takiego kryzysu będzie polegać tylko i wyłącznie
na Biblii? W miarę swoich możliwości szatan będzie robił wszystko, aby naśladowcy
Boga nie przygotowali się na to, by wytrwać w tym czasie. Tak zaaranżuje okoliczności, aby przegrodzić im drogę, wplątać w świeckie interesy, sprawić, by dźwigali nieznośnie ciężkie brzemiona, aby ich serca były przeładowane troskami życia i aby dzień
próby zaskoczył ich jak złodziej.
Gdy różni przywódcy chrześcijańscy wydadzą dekret przeciwko zachowującym przykazania, lud Boży utraci ochronę władz cywilnych i zostanie wydany w ręce tych, którzy
pragną ich zniszczenia. Wówczas wierni Bogu uciekną z miast i wsi i połączeni w małe
grupy zamieszkają w najbardziej odludnych i oddalonych miejscach. Wielu znajdzie
schronienie w górach. Wysokie góry staną się ich świątynią, podobnie jak stało się to
w przypadku chrześcijan z dolin Piemontu, i będą wdzięczni Bogu za „twierdze na skałach” (Iz 33,16). Jednak wielu spośród wszystkich narodów i warstw społecznych, wysoko i nisko urodzonych, bogatych i biednych, o różnym kolorze skóry, zostanie poddanych
najbardziej okrutnej niewoli. Ukochani Boży doświadczą trudnego czasu, zakuci w łańcuchy, wtrąceni za więzienne kraty, skazani na śmierć, niektórzy w sposób oczywisty
pozostawieni na śmierć głodową w ciemnych i wilgotnych lochach. Żadne ludzkie ucho
nie będzie chętne wysłuchać ich skarg; żadna ręka nie wyciągnie się ku nim z pomocą.
Czy Pan zapomni o swoich dzieciach w tej trudnej godzinie? Czy zapomniał o Noem,
kiedy zniszczenie spadło na przedpotopowy świat? Czy zapomniał o Locie, kiedy z nieba spadł ogień, by pochłonąć miasta na równinie? Czy zapomniał o Józefie, którego
w Egipcie otaczali bałwochwalcy? Czy zapomniał o Eliaszu, którego przeraziła przysięga Jezebel, że podzieli on los proroków Baala? Czy zapomniał o Jeremiaszu w ciemnym
i posępnym dole, w którym go uwięziono? Czy zapomniał o trzech szlachetnych w ognistym piecu? Albo o Danielu w lwiej jamie?
„A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich
dłoniach wyrysowałem cię” (Iz 49,14-16). Pan zastępów powiedział: „[K]to was dotyka,
dotyka źrenicy mojego oka” (Za 2,12).
Chociaż wrogowie wtrącą ich do więzienia, to przecież jego ściany nie są w stanie zakłócić ich kontaktu z Chrystusem. Ten, który widzi każdą słabość, któremu znana jest
każda próba, przez jaką przechodzą, jest potężniejszy niż wszystkie ziemskie moce. Do ich
samotnych cel przyjdą aniołowie, aby przynieść im światło i pokój z nieba. Więzienie
będzie jak pałac, ponieważ zamieszkają tam bogaci w wiarę, a ponure ściany zostaną
rozświetlone niebiańskim światłem, jak wtedy gdy Paweł i Sylas modlili się i chwalili
Boga, śpiewając o północy w więzieniu w Filippi.
Wyroki Boże dosięgną tych, którzy chcą prześladować i zniszczyć Jego lud. Bóg długo
odsuwał konsekwencje wyborów, jakich dokonywali zuchwali grzesznicy łamiący przykazania, ale to, co na nich spadnie, jest nieuchronne i straszliwe, ponieważ tak długo odsuwane. „Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym, jak w dolinie Gibeon się
uniesie, aby dokonać swojego dzieła — niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę — dziwna ta jego praca!” (Iz 28,21). Akt wymierzenia kary jest czymś obcym
dla naszego miłosiernego Boga. „Jakom żyw — mówi Wszechmocny Pan — nie mam
upodobania w śmierci bezbożnego” (Ez 33,11). Pan jest „miłosierny i łagodny, nieskory
do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, (…) zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech”, jednak „nie pozostawiający go
bez ukarania” (Wj 34,6-7 BT). „Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi,
że winny nie ujdzie bezkarnie” (Na 1,3). Pozostając sprawiedliwym, obroni autorytet
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swego zdeptanego prawa w sposób budzący grozę. Dotkliwość odpłaty, jaka oczekuje
przestępcę, może zostać oceniona według tego, jak niechętnie Pan dokonuje wyroku
sprawiedliwości. Naród, wobec którego tak długo zwleka i którego nie dotknie, dopóki
ten nie osiągnie granic swojej nieprawości w Jego oczach, w końcu będzie musiał wypić
kielich gniewu, w którym nie będzie miłosierdzia.
Kiedy Chrystus zaprzestanie swego wstawiennictwa w świątyni, wylany zostanie
gniew, któremu nie towarzyszy już miłosierdzie, grożący tym, którzy czczą bestię i jej obraz (Ap 14,9-10). Plagi, jakie mają spaść na świat przed ostatecznym wyzwoleniem ludu
Bożego, będą miały podobny charakter do tych, które spadły na Egipt, kiedy Bóg zamierzał wyzwolić Izraela, ale będą straszniejsze i będą miały szerszy zasięg. Apostoł Jan opisuje te wstrząsające wydarzenia w następujący sposób: „[I] natychmiast złośliwe, bolesne
wrzody pokryły ludzi noszących na sobie znamię Bestii i oddających cześć jej obrazowi.
(…) pojawiła się na morzu krew jakby z zabitego człowieka. I wszystko, co żyło w morzu,
wyginęło”. W rzekach i źródłach wód „również pojawiła się krew”. Jakkolwiek straszne
będą to wydarzenia, Boża sprawiedliwość obroni się. Anioł Boży oznajmia: „Ty, który jesteś i który byłeś, Święty jesteś, dlatego że taki wydałeś wyrok. Ponieważ oni przelali krew
świętych i proroków. Ty również im krew pić dałeś. Zasłużyli na to” (Ap 16,2-6 BWP).
Skazując lud Boży na śmierć, ponieśli winę za przelanie ich krwi, tak jakby dokonali tego
własnymi rękoma. Podobnie Chrystus stwierdził, że Żydzi w Jego czasach byli winni krwi
wszystkich świętych mężów, jaką przelano od czasów Abla — ponieważ mieli takiego samego ducha i chcieli dokonać tego samego co ci, którzy mordowali proroków.
W kolejnej pladze słońcu zostaje udzielona „moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie
popaleni wielkim żarem” (Ap 16,8-9). Prorocy opisywali warunki panujące w tym czasie na ziemi w następujący sposób: „[Ż]ałobą okryta jest rola, (…) gdyż nie ma zbiorów
na polu! (…) wszystkie drzewa polne uschły, u synów ludzkich znikła radość”. „Ziarna wyschły pod swymi grudami, spichrze są spustoszone (…) Jakże porykują zwierzęta! Stada bydła się błąkają, gdyż nie ma dla nich pastwisk (…) wyschły potoki, a ogień
pożarł pastwiska na stepie”. „W owym dniu pieśni świątynne zmienią się w lament —
mówi Wszechmocny Pan — mnóstwo trupów będzie rozrzuconych na każdym miejscu”
(Jl 1,10-12; Am 8,3 DBG).
Plagi te nie mają powszechnego zasięgu, ponieważ w przeciwnym razie zginęliby
wszyscy mieszkańcy ziemi. Jednak mimo to będą najstraszniejszymi, jakich kiedykolwiek doświadczyli śmiertelnicy. Wszystkiemu, czegokolwiek doświadczali ludzie przed
zakończeniem czasu łaski, towarzyszyło miłosierdzie. Krew pojednania przelana przez
Chrystusa chroniła grzesznika przed pełnymi konsekwencjami jego winy, jednak w tym
ostatecznym wyroku gniew zostaje wylany bez domieszki łaski.
W tym dniu tłumy będą pragnęły schronienia w Bożej łasce, którą tak długo pogardzali. „Oto idą dni — mówi Wszechmogący Pan — że ześlę głód na ziemię, nie głód
chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą” (Am 8,11-12).
Cierpienia nie ominą ludu Bożego. Chociaż prześladowani i strapieni, doświadczający niedostatku i głodu, nie zostaną porzuceni na śmierć. Bóg, który dbał o Eliasza, nie
ominie żadnego swojego oddanego dziecka. Ten, który zna liczbę włosów na ich głowie,
będzie się o nich troszczył i nasyci ich w czasie głodu. Podczas gdy bezbożni będą umierali z głodu i od zarazy, aniołowie ochronią sprawiedliwych i zaspokoją ich potrzeby.
Istnieje obietnica dla tego, który „chodzi w sprawiedliwości”, że „ma pod dostatkiem
chleba i nie wysychają jego wody”. „Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy
ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę” (Iz 33,15-16; 41,17).
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„Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach”, to jednak ci, którzy boją się Pana, będą się „radować w Panu”, w Bogu
swojego zbawienia (Ha 3,17-18 UBG).
„Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. Słońce nie będzie cię razić za dnia ani księżyc w nocy. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie
duszy twojej”. „Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą
i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy,
która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku
twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem,
na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest
ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego” (Ps 121,5-7; 91,3-10).
Jednak ludziom będzie wydawało się, że lud Boży wkrótce przypieczętuje swoje świadectwo własną krwią, jak działo się to dawniej w przypadku męczenników. Oni sami
zaczynają obawiać się, że Pan zostawił ich na pastwę ich wrogów. Nadszedł czas straszliwej udręki. Dzień i noc wołają do Boga o wyzwolenie.
Bezbożni triumfują i słychać
drwiące okrzyki: „Gdzie jest
teraz wasza wiara? Dlaczego Bóg nie wyzwoli was
z naszych rąk, skoro podobno jesteście Jego ludem?”.
Oczekujący pamiętają jednak Jezusa umierającego
na krzyżu Golgoty i urągających Mu głównych kapłanów i przywódców: „Innych
ratował, a siebie samego ratować nie może, jest króTemu, kto wątpi w Bożą wierność, pomagają słowa proroka: „Czy kobieta może zapomnieć o swolem izraelskim, niech teraz im niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały,
zstąpi z krzyża; a uwierzymy jednak Ja ciebie nie zapomnę” (Iz 49,15).
w niego” (Mt 27,42). Wszyscy
walczą z Bogiem podobnie jak Jakub. Ich twarze noszą wyraz wewnętrznego zmagania,
każda z nich jest blada, a mimo to nie zaprzestają żarliwej modlitwy.
Gdyby ludzie potrafili widzieć tak, jak widzą niebianie, dostrzegliby gromady potężnych aniołów pełniących straż wokół tych, którzy zachowują słowo cierpliwości Chrystusa. Z pełnym czułości współczuciem aniołowie byli świadkami ich udręki i słyszeli
ich modlitwy. Czekali na słowo swego Dowódcy, aby wyrwać ich z niebezpieczeństwa.
Musieli jednak zaczekać nieco dłużej. Lud Boży musi wypić kielich i zostać ochrzczony.
Sama zwłoka, tak dla nich bolesna, stanowi najlepszą odpowiedź na ich prośby. Kiedy
usiłują w zaufaniu czekać, aż Pan dokona dzieła, prowadzi ich to do doświadczenia wiary, nadziei i cierpliwości, które w tak niewielkim stopniu zostały wyćwiczone w trakcie ich dotychczasowego duchowego życia. Jednak ze względu na wybranych czas utrapienia zostanie skrócony. „A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy
wołają do niego we dnie i w nocy (…)? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę” (Łk 18,7-8). Koniec nadejdzie szybciej, niż ludzie się spodziewają; pszenica zostanie
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zebrana i powiązana w snopy do Bożego spichlerza, kąkol zostanie zebrany w wiązki
do ognia zniszczenia.
Niebiańscy wartownicy, wierni temu, co im powierzono, nadal pełnią swoją straż.
Chociaż powszechnym dekretem ustalono już czas, kiedy zachowujący przykazania
mają zostać zgładzeni, ich wrogowie, niekiedy wyprzedzając dekret, będą zamierzali
przed wyznaczonym terminem pozbawić ich życia. Jednak nikt nie jest w stanie ominąć potężnych strażników strzegących każdego wiernego dziecka Bożego. Niektórzy są
atakowani w trakcie ucieczki z miast i wsi, ale wymierzona przeciwko nim broń łamie
się i rozsypuje bezsilna jak źdźbło trawy. Za innych walczą aniołowie w postaci uzbrojonych żołnierzy.
We wszystkich wiekach Bóg działał przez świętych aniołów, aby wspomagać i ratować swój lud. Niebiańskie istoty brały aktywny udział w sprawach ludzi. Ukazywały
się w jasnym jak błyskawica odzieniu; przychodziły jako ludzie w stroju wędrowców.
Aniołowie ukazywali się mężom Bożym w ludzkiej postaci. Odpoczywali, jakby byli zmęczeni, w południe pod dębami. Przyjmowali gościnę w ludzkich siedzibach. Działali jak
przewodnicy dla podróżników, których zaskoczyła noc. Własnoręcznie rozpalali ogień
na ołtarzu. Otwierali drzwi więzień i wyzwalali sługi Pana. W pełnym niebiańskim
rynsztunku przyszli, aby odtoczyć kamień z grobu Zbawiciela.
Często aniołowie w ludzkich kształtach pojawiają się na zgromadzeniach sprawiedliwych. Odwiedzają również zgromadzenia bezbożnych, tak jak przyszli do Sodomy, aby
dokonać zapisu ich czynów i ocenić, czy przekroczyli oni granicę Bożej wyrozumiałości.
Pan kocha miłosierdzie; ze względu na kilku, którzy naprawdę Mu służą, powstrzymuje nieszczęścia i przedłuża spokój tłumów. Ci, którzy grzeszą przeciw Bogu, nie zdają
sobie sprawy, że zawdzięczają swoje życie garstce wiernych, których upodobali sobie
wyszydzać i gnębić.
Chociaż przywódcy tego świata nie są tego świadomi, na ich naradach przemawiali aniołowie. Ludzkie oczy patrzą na nich, ludzkie uszy słuchają ich apeli, ludzkie usta
sprzeciwiają się ich radom i wyśmiewają je, ludzkie ręce dopuszczają się wobec nich
zniewag i nadużyć. W salach obrad i w salach sądowych ci niebiańscy posłańcy wykazali głęboką znajomość ludzkiej historii; dowiedli, że są w stanie lepiej obronić sprawę
uciśnionych niż najzdolniejsi i najbardziej elokwentni adwokaci. Przeszkodzili zamiarom i powstrzymali zło, które znacznie powstrzymałoby dzieło Boże i przyczyniłoby się
do wielkich cierpień ludu Bożego. W czasie zagrożenia i cierpienia „Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich” (Ps 34,7).
Z palącą tęsknotą lud Boży oczekuje znaków powrotu swojego Króla. Gdy pada pytanie: „Hej, stróżu! co się stało w nocy?”, przychodzi niezłomna odpowiedź: „Przyszedł poranek, także i noc” (Iz 21,11-12 BG). „Widać odblask światła nad szczytami gór. Wkrótce ukaże się Jego chwała. Słońce sprawiedliwości wkrótce zalśni. Blisko jest zarówno
poranek, jak i noc — początek niekończącego się dnia dla sprawiedliwych, nadejście
wiecznej nocy dla bezbożnych”.
Gdy zmagający się w modlitwie uparcie zanoszą swoje prośby przed Boga, zasłona
oddzielająca ich od tego, co niewidzialne, zdaje się niemal znikać. Niebiosa lśnią blaskiem świtu wiecznego dnia, a do ich uszu dochodzą słowa przypominające melodię
anielskich pieśni: „Wytrwajcie w swej wierności. Pomoc nadchodzi”. Chrystus, potężny
zwycięzca, ukazuje swoim znużonym żołnierzom koronę nieśmiertelnej chwały, a Jego
głos dobiega zza uchylonych bram: „Jestem z wami. Nie bójcie się. Wiem o wszystkich
waszych troskach. Poniosłem wszystkie wasze cierpienia. Nie walczycie z nieznanym
wrogiem. Stoczyłem walkę w waszym imieniu, a wy w Moim imieniu jesteście kimś
więcej niż zwycięzcami”.
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Nasz drogi Zbawiciel pośle pomoc dokładnie wtedy, gdy będziemy jej potrzebowali.
Droga do nieba została uświęcona śladami Jego stóp. Każdy krzyż, do dźwigania którego zostaliśmy powołani, On niósł przed nami. Pan pozwala, aby zmagania przygotowały nas do pokoju. Czas utrapienia to straszliwe doświadczenie dla ludu Bożego; jest
to jednak czas na to, aby każdy, kto naprawdę wierzy, patrzył wzwyż i żeby jego wiara
mogła dostrzec otaczającą go tęczę obietnicy.
„I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna
radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka
śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego
Stworzyciela (…)? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko
rozpętani i nie umrą w dole, i nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja
wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan Zastępów, to jest jego imię. I włożyłem
moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki” (Iz 51,11-16).
„Dlatego słuchaj tego, nieszczęśliwe, oszołomione, lecz nie winem! Tak mówi twój
Wszechmogący Pan i twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu: Oto biorę z twojej ręki
kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu, już z niego pić nie będziesz! A dam
do ręki twoich gnębicieli, którzy mówili do ciebie: Pochyl się, abyśmy przeszli po tobie!
Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych” (Iz 51,21-23).
Boży wzrok, śledzący całe wieki, był skupiony na kryzysie, któremu będzie musiał
Cudowne będzie wyzwolenie tych,
stawić czoła Jego lud, gdy zmówią się przektórzy cierpliwie czekali na Jego
ciwko niemu potęgi świata. Jak pojmany
przyjście i których imiona są
wygnaniec dzieci Boże będą lękać się śmierzapisane w księdze życia.
ci głodowej lub poniesionej w wyniku przemocy. Jednak Święty, który rozdzielił Morze
Czerwone przed Izraelem, zamanifestuje swą potężną moc i zakończy ich niewolę. „Będą
moją własnością — mówi Pan Zastępów — w dniu, który Ja przygotowuję, i oszczędzę
ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy” (Ml 3,17). Gdyby krew wiernych
świadków Chrystusa została przelana w tym czasie, nie byłaby jak krew męczenników
ziarnem posianym, aby przynieść żniwo dla Boga. Ich wierność nie byłaby świadectwem, które mogłoby przekonać innych o prawdzie, ponieważ zatwardziałe serce odpiera fale miłosierdzia tak długo, że już nigdy nie powrócą. Gdyby sprawiedliwi mieli
teraz stać się łupem swoich wrogów, przysłużyłoby się to do triumfu księcia ciemności. „Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu
swego” (Ps 27,5). Chrystus powiedział: „Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew! Bo oto Pan wyjdzie
ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę” (Iz 26,20-21). Cudowne
będzie wyzwolenie tych, którzy cierpliwie czekali na Jego przyjście i których imiona są
zapisane w księdze życia.
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Rozdział 40

WYZWOLENIE
LUDU BOŻEGO

K

iedy ustanowione przez ludzi prawa przestaną chronić tych, którzy przestrzegają prawa Bożego, równolegle w różnych krajach pojawi się ruch zmierzający
do tego, aby ich zniszczyć. Gdy zbliży się czas wyznaczony przez dekret, ludzie
będą knuli, jak zgładzić znienawidzoną sektę. Zapadnie decyzja, że jednej nocy
zostanie przypuszczone rozstrzygające uderzenie, które ostatecznie uciszy głos sprzeciwu i nagany.
Lud Boży — niektórzy w więziennych celach, inni ukryci w oddalonych kryjówkach
w lasach i w górach — ciągle błaga o Bożą ochronę, podczas gdy w każdej dzielnicy grupy uzbrojonych ludzi podburzanych przez zastępy złych aniołów szykują się do dzieła
śmierci. To teraz, w tej krytycznej godzinie, Bóg Izraela zaingeruje, aby wyzwolić swoich wybranych. Pan powiedział: „Wtedy zaśpiewacie pieśń jak w noc uroczystego święta i będziecie się radować z serca jak pielgrzym, który idzie (…) na górę Pana, do opoki Izraela. I odezwie się Pan swoim potężnym głosem, i ukaże ciosy swojego ramienia
w zapalczywości gniewu i w płomieniu pożerającego ognia, wśród burzy i ulewy, i ciężkiego gradu” (Iz 30,29-30).
Wśród okrzyków triumfu, szyderstw i przekleństw tłumy złych ludzi są gotowe, aby
ruszyć na swoje ofiary, kiedy na ziemię spada gęsta ciemność, głębsza niż ciemności
nocy. Wtedy na niebie roztacza się tęcza lśniąca chwałą od tronu Bożego i otacza każdą modlącą się grupę. Rozwścieczone tłumy nagle się zatrzymują. Szyderstwa zamierają na ich ustach. Zapominają o celu swej morderczej żądzy. W przeczuciu czegoś złego
przerażeni ludzie patrzą na symbol Bożego przymierza i pragną schować się przed jego
zniewalającą jasnością.
Lud Boży słyszy czysty i melodyjny głos, który mówi: „Spójrzcie w górę”, a podnosząc
oczy ku niebu, widzą tęczę obietnicy. Złe, czarne obłoki, które pokrywały firmament,
rozpraszają się, a oni podobnie jak Szczepan, pilnie wpatrują się w niebo i widzą chwałę
Boga i Syna Człowieczego zasiadającego na swym tronie. W Jego boskim kształcie dostrzegają znaki Jego poniżenia; a z Jego ust słyszą prośbę przedstawioną przed Ojcem
i aniołami: „Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem” (J 17,24). I znowu słychać, jak odzywa się głos — melodyjny i triumfujący: „Oto są! Są! Święci, niewinni i nieskalani. Zachowali słowo mojej cierpliwości; będą przebywali wśród aniołów”.
I blade, drżące usta tych, którzy zachowali swoją wiarę, wznoszą okrzyk zwycięstwa.
To właśnie o północy Bóg objawia swoją chwałę, aby wyzwolić swój lud. Ukazuje się
słońce świecące pełnią swojej mocy. Znaki i cuda następują szybko jedne po drugich.
Bezbożni w przerażeniu i zdumieniu patrzą na to wszystko, podczas gdy sprawiedliwi,
pełni uroczystej radości, obserwują znaki swojego wyzwolenia. Wydaje się, że wszystko w naturze zmieniło swój bieg. Strumienie przestają płynąć. Ciężkie, ciemne obłoki
podnoszą się i wpadają na siebie nawzajem. Pośród gniewnych niebios istnieje jedno ja382

sne miejsce o nieopisanej chwale, skąd dochodzi głos Boga jak głos wielu wód mówiący:
„Stało się” (Ap 16,17).
Ten głos wstrząsa niebiosami i ziemią. Powstaje potężne trzęsienie ziemi, „jakiego nie
było, odkąd człowiek istnieje na ziemi” (Ap. 16,17-18). Wydaje się, że firmament otwiera się i zamyka. Chwała płynąca od tronu Bożego wydaje się przenikać go na wskroś.
Góry chwieją się jak trzcina na wietrze, a poszarpane skały upadają we wszystkich kierunkach. Słychać wycie, jakby nadchodziła burza. Morze wściekle się burzy. Słychać
ryk huraganu jak głos demonów w dziele zniszczenia. Cała ziemia faluje i podnosi się
jak morskie fale. Jej powierzchnia się kruszy. Wydaje się, jakby same jej podstawy wydobywały się na zewnątrz. Łańcuchy górskie zapadają się. Znikają zamieszkałe wyspy.
Miasta portowe, które z powodu swojej bezbożności stały się jak Sodoma, zostają pochłonięte przez rozszalałe fale. Wspomniano przed Bogiem wielki Babilon, „że należy mu
dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego”. „[O]gromne cetnarowe kawały gradu”
dokonują dzieła zniszczenia (Ap 16,19.21). Najbardziej wyniosłe miasta świata leżą powalone. Wspaniałe pałace, na które wielcy tego świata wydawali swoje bogactwa, aby
wywyższyć samych siebie, na ich oczach zamieniają się w ruinę. Mury więzień rozstępują się i lud Boży, który więziony był z powodu swojej wiary, jest wolny.
Otwierają się groby i „wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi”, budzi się, „jedni
do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie” (Dn 12,2). Wszyscy, którzy umarli, wierząc w poselstwo trzeciego anioła, wyjdą z grobu w chwale, aby usłyszeć
Boże przymierze pokoju z tymi, którzy zachowywali Jego prawo. „[T]akże ci, którzy
go przebili”, ci, którzy drwili i szydzili z konającego Chrystusa oraz najbardziej zajadli
przeciwnicy Jego prawdy i Jego ludu zostaną wzbudzeni, aby zobaczyć Go w Jego chwale, a także być świadkiem uhonorowania lojalnych i posłusznych.
Grube chmury nadal pokrywają niebo. Mimo to co jakiś czas przebija się przez nie
słońce, ukazując się jak karzące oko Jahwe. Z nieba ześlizgują się ogniste błyskawice,
obejmując ziemię potokiem płomienia. Ponad straszliwym rykiem gromu, słychać tajemnicze i straszne głosy oznajmiające zagładę bezbożnych. Wypowiadane słowa nie są
zrozumiałe dla wszystkich, jednak doskonale rozumieją je fałszywi nauczyciele. Ci, którzy tak niedawno byli tak śmiali, tak chełpliwi i wyzywający, tak triumfujący w swym
okrucieństwie wobec ludzi zachowujących Boże przykazania, teraz pełni są konsternacji i drżą ze strachu. Ich lamenty słychać spoza huku żywiołów. Demony uznają boskość
Chrystusa i drżą wobec Jego mocy, natomiast ludzie błagają o łaskę i pełzają w skrajnym przerażeniu.
Dawni prorocy, oglądając w świętej wizji dzień Boży, powiedzieli: „Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego” (Iz 13,6). „Wejdź
do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego
majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Dumne oczy człowieka opuszczą się,
a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. (…) W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje
bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać. A wejdzie
do jaskiń skalnych i do szczelin między opokami ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią” (Iz 2,10-12.20-21).
Przez szczelinę w chmurach lśni gwiazda, której blask potęguje się czterokrotnie
na tle ciemności. Dla wiernych oznacza ona nadzieję i radość, natomiast dla przestępców prawa Bożego surowość i gniew. Ci, którzy poświęcili wszystko dla Chrystusa, są
teraz bezpieczni, ukryci jak w zaciszu namiotu Pana. Przeszli test i przed światem oraz
tymi, którzy pogardzili prawdą, dowiedli swojej wierności wobec Tego, który za nich
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umarł. Cudowna zmiana zachodzi w tych, którzy zachowali swą czystość nawet w obliczu śmierci. Zostali nagle wyzwoleni spod przytłaczającej i straszliwej tyranii ludzi
przemienionych w demony. Ich twarze, tak niedawno blade, niespokojne i umęczone,
teraz promienieją zdumieniem, wiarą i miłością. Ich głosy wznoszą się w triumfalnej
pieśni: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, najpewniejszym ratunkiem we wszelkim utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać, choćby ziemia się poruszyła, choćby góry poruszyły się
w środku morza, choćby zaszumiały, wzburzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego
gniewu ” (Ps 46,2-4 DBG).
Kiedy słowa świętego zaufania wznoszą się ku Bogu, obłoki ustępują i widać rozgwieżdżone niebo, niewyrażalnie piękne w porównaniu z czarnym i groźnym firmamentem
po drugiej stronie. Chwała niebiańskiego miasta płynie zza uchylonych bram. Potem
na niebie ukazuje się ręka trzymająca dwie złożone razem kamienne tablice. Prorok mówi:
„Niebiosa zwiastują sprawiedliwość jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią!” (Ps 50,6). Owo
święte prawo — Boża sprawiedliwość, która wśród gromów i płomienia została ogłoszona
na Synaju jako przewodnik życia — teraz zostaje przedstawione ludziom jako podstawa
wydania sądu. Ręka rozkłada tablice i widać na nich zapisane ognistym piórem przykazania Dekalogu. Słowa są tak jasne, że wszyscy są w stanie je odczytać. Pamięć zostaje
poruszona, mrok uprzedzeń i herezji ustępuje z każdego umysłu, a dziesięć Bożych słów,
prostych, zrozumiałych i stanowczych, zostaje ukazanych mieszkańcom ziemi.
Nie da się opisać przerażenia i rozpaczy tych, którzy podeptali święte Boże wymagania. Pan dał im swoje prawo. Mogli porównać z nim swoje charaktery i poznać ich
defekty, kiedy istniała jeszcze możliwość pokuty i reformy, jednak w celu zapewnienia
sobie przychylności świata odłożyli Jego przykazania i uczyli innych, jak je łamać. Zamierzali zmusić lud Boży do sprofanowania Bożego szabatu. Teraz zostają potępieni
przez prawo, którym pogardzali. Z jakąż straszliwą wyrazistością widzą, że pozostali
bez wymówki. Dokonali wyboru, komu chcą służyć i kogo czcić. „Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto
Dopiero w wieczności
mu nie służy” (Ml 3,18).
będziemy w stanie właściwie
Wrogowie prawa Bożego, począwszy od duocenić, czym jest utrata
chownych, a skończywszy na najmniejszym
choćby jednego człowieka.
wśród nich, dostrzegają teraz nową koncepcję
prawdy i obowiązku. Zbyt późno uświadamiają
sobie, że szabat z czwartego przykazania jest pieczęcią żywego Boga. Zbyt późno dostrzegają prawdziwą naturę podrobionego szabatu oraz to, że budowli na piasku. Odkrywają,
że walczyli przeciwko Bogu. Przywódcy religijni prowadzili ludzi ku całkowitej zagładzie, równocześnie twierdząc, że wiodą ich do bram raju. Aż do momentu ostatecznego
podsumowania nie będzie wiadomo, jak wielka jest odpowiedzialność ludzi sprawujących
służbę duszpasterską i jak straszliwe są rezultaty ich niewierności. Dopiero w wieczności będziemy w stanie właściwie ocenić, czym jest utrata choćby jednego człowieka.
Straszny będzie los tego, do którego Bóg powie: „Odejdź, zły sługo”.
Z nieba słychać głos Boga, który oznajmia dzień i godzinę przyjścia Jezusa, wyzwolenie
i wieczne pojednanie z Jego ludem. Jego słowa przetaczają się nad ziemią jak huk potężnego
gromu. Izrael Boży stoi zasłuchany, z oczyma wzniesionymi wzwyż. Ich twarze rozjaśnia
Boża chwała — lśnią one jak twarz Mojżesza, kiedy zstępował z Synaju. Bezbożni nie są
w stanie na nich patrzeć. A kiedy nad tymi, którzy czcili Boga, zachowując świętość Jego
szabatu, wypowiedziane zostaje błogosławieństwo, rozlega się potężny okrzyk zwycięstwa.
Wkrótce na wschodzie ukazuje się mały czarny obłok wielkości połowy męskiej dłoni.
To obłok, który otacza Zbawiciela i który z oddali wydaje się spowity ciemnością. Lud
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Gdy Jezus powróci na ziemię, ocaleni zawołają z radością: „Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy” (Iz 25,9).

Boży wie, że jest to znak Syna Człowieczego. W uroczystej ciszy spogląda, jak zbliża się
ku ziemi, stając się coraz jaśniejszy i wspanialszy, aż okazuje się być wielkim białym
obłokiem, którego podstawą jest chwała jak pożerający ogień, a nad nim roztacza się tęcza przymierza. Jezus przybywa jako potężny zdobywca. Nie jest już „mężem boleści”,
który przyszedł wypić kielich goryczy wstydu i smutku, przychodzi jako zwycięzca nieba i ziemi, by osądzić żywych i umarłych. „Wierny i Prawdziwy” „sprawiedliwie sądzi
i sprawiedliwie walczy”. A w ślad za Nim podążają „wojska niebieskie” (Ap 19,11.14).
Towarzyszą Mu w drodze ogromne, niezliczone tłumy świętych aniołów z hymnami
niebiańskiej muzyki. Firmament wydaje się napełniać promieniejącymi kształtami —
„tysiąc tysięcy (…) i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy”. Żadne ludzkie słowa nie są
w stanie opisać tej sceny; żaden śmiertelny umysł nie potrafi wyobrazić sobie jej splen385

doru. „Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. Wspaniałość
Jego podobna do światła” (Ha 3,3-4 BT). Gdy żywy obłok jest coraz bliżej, oczy wszystkich wpatrują się w Księcia życia. Żadna korona z cierni nie rani tego świętego czoła; spoczywa na nim korona chwały. Blask Jego twarzy przewyższa oślepiającą jasność
słońca w zenicie. „A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan
panów” (Ap 19,16).
W Jego obecności „każda twarz powlekła się bladością”; tych, którzy odrzucili Boże
miłosierdzie, opada strach wiecznej rozpaczy. „[I] serce omdlewające, i chwiejące się kolana, (…) a twarze wszystkich poczerwieniały” (Jr 30,6 BT; Na 2,11). Sprawiedliwi wołają z drżeniem: „Kto się może ostać?”. Milknie pieśń aniołów i zapada chwila straszliwej
ciszy. A potem słychać głos Jezusa, który mówi: „Moja łaska jest dla was wystarczająca”. Twarze sprawiedliwych rozświetlają się, a radość napełnia każde serce. Aniołowie
biorą wyższy ton i podejmują pieśń, nadal zbliżając się ku ziemi.
Król królów otulony płonącym ogniem zstępuje na obłok. Niebiosa zwijają się tak, jak
zwija się zwój, ziemia drży przed Nim, a każda góra i wyspa zostaje poruszona ze swojego
miejsca. „Bóg nasz przybywa i nie milczy; przed nim ogień pochłaniający, a dokoła niego
sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud” (Ps 50,3-4).
„A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik oraz
wolny ukryli się w jaskiniach i górskich skałach. I mówią do gór i do skał: Spadnijcie
na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?” (Ap 6,15-17 BT).
Skończyły się szydercze żarty. Kłamliwe usta umilkły. Ucichł szczęk oręża, zgiełk
bitewny, przyszedł kres zamieszania i przelewu krwi (Iz 9,4). Nie słychać teraz niczego
oprócz głosu modlitwy, szlochu i lamentu. Z ust, które do tej pory szydziły, wyrywa się
krzyk: „[N]adszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?”. Bezbożni modlą
się o to, by raczej przykryły ich skały gór, niż mieliby stanąć twarzą w twarz z Tym,
którym pogardzali i którego odrzucili.
Znają ten głos, który przenika ucho umarłego. Jakże często jego smutny, pełen czułości ton wzywał ich do pokuty. Jak często słychać go było w poruszających prośbach
przyjaciela, brata, Odkupiciela. Dla tych, którzy odrzucali Bożą łaskę, żaden inny głos
nie wyrażał tyle potępienia, żaden nie był tak przesycony oskarżeniem, jak ten głos,
który błagał tak długo: „Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie
umrzeć?” (Ez 33,11). Och, to był dla nich głos obcego! Jezus mówi: „[W]ołałem, a nie
chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, (…) nie poszliście za moją radą
i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia” (Prz 1,24-25). Ten głos budzi wspomnienia, których nie są oni w stanie pozbyć się z własnej woli — ostrzeżeń, którymi pogardzili, odrzuconych zaproszeń, zlekceważonych przywilejów.
Są tu ci, którzy szydzili z Chrystusa w Jego poniżeniu. Z przeraźliwą siłą docierają
do ich umysłów słowa Cierpiącego, kiedy pod naciskiem ze strony najwyższego kapłana
oświadczył z powagą: „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy
Bożej i przychodzącego na obłokach nieba” (Mt 26,64). Teraz widzą Go w Jego chwale
i mają jeszcze ujrzeć Go zasiadającego po prawicy Mocy.
Ci, którzy naśmiewali się z tego, że twierdzi On, iż jest Synem Bożym, teraz stoją bez
słowa. Jest wśród nich zarozumiały Herod, który szydził z Jego królewskiego tytułu
i kazał prymitywnym żołnierzom ukoronować Go jako króla. Są tu ci sami ludzie, których bezbożne ręce włożyły na Jego ramiona purpurowy płaszcz, na Jego czoło cierniową koronę, a do Jego niestawiających oporu rąk prześmiewcze berło i którzy kłaniali się
przed Nim, bijąc bluźniercze pokłony. Ludzie, którzy policzkowali Księcia życia i pluli
Mu w twarz, teraz odwracają się od Jego przenikliwego spojrzenia i szukają ucieczki
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przed Jego wszechobecną chwałą. Ci, którzy wbijali gwoździe w Jego ręce i nogi, żołnierz, który przebił Jego bok, patrzą na blizny z przerażeniem i wyrzutami sumienia.
Ze straszliwą wyrazistością kapłani i przywódcy przypominają sobie wydarzenia z Golgoty. Drżąc ze strachu, przypominają sobie, jak trzęsąc głowami w szatańskim triumfie,
wykrzykiwali: „Innych ratował, a siebie samego ratować nie może, jest królem izraelskim,
niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym” (Mt 27,42-43).
Ożywa w ich pamięci przypowieść Zbawiciela o robotnikach, którzy odmówili oddania swemu panu plonu winnicy, którzy znieważali jego sługi i zabili jego syna. Pamiętają również zdanie, które sami wypowiedzieli: Pan winnicy „wytraci sromotnie tych
złoczyńców”. W grzechu i ukaraniu tych niewiernych ludzi kapłani i starsi widzą swoje własne postępowanie i swój własny los. I teraz podnosi się krzyk śmiertelnej męki.
Głośniejsze niż wołanie: „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go!”, które rozbrzmiewało na ulicach
Jerozolimy, narasta straszne, rozpaczliwe zawodzenie: „On jest Synem Bożym! On jest
prawdziwym Mesjaszem!”. Pragną uciec sprzed obecności Króla królów. Na próżno
próbują się ukryć w głębokich rozpadlinach ziemi rozdartych przez szalejące żywioły.
W życiu wszystkich, którzy odrzucają prawdę, istnieją chwile, kiedy budzi się sumienie,
kiedy pamięć przywołuje dręczące wspomnienie o życiu w zakłamaniu, a serce niepokoi
daremny żal. Jednak czymże one są w porównaniu z wyrzutami sumienia w tym dniu,
„gdy strach nadciągnie jak burza”, a „nieszczęście jak wicher”! (Prz 1,27). Ci, którzy chętnie zniszczyliby Chrystusa i Jego wierny lud, teraz są świadkami spoczywającej na nich
chwały. Z głębi własnego przerażenia
słyszą głosy świętych wykrzykujących
Grzech okaleczył i niemal zatarł
z radością: „Oto Bóg nasz (…); oczekiBoży obraz. Chrystus przyszedł, aby
waliśmy go, i wybawił nas” (Iz 25,9).
przywrócić to, co zostało utracone.
Wśród wstrząsów ziemi, światła błyOn przemieni nasze nędzne ciała
skawic i ryku gromu głos Syna Bożego
i
upodobni
je do swojego chwalebnego
wzywa śpiących świętych. Spogląda
On na groby sprawiedliwych, a potem,
ciała. Śmiertelna, zniszczalna forma,
wznosząc ręce ku niebu, woła: „Obudźpozbawiona piękna, niegdyś skażona
cie się, obudźcie, obudźcie, wy, którzy
grzechem, stanie się doskonała,
śpicie w prochu, i powstańcie!”. Jak
piękna i nieśmiertelna.
ziemia długa i szeroka umarli usłyszą ten głos, i ci, którzy usłyszą, ożyją. I cała ziemia zabrzmi krokami nieprawdopodobnie wielkiej armii z każdego narodu,
królestwa, języka i ludu. Wychodzą oni z więzienia śmierci, odziani w nieśmiertelną
chwałę, i wołają: „Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło
twoje?” (1 Kor 15,55). Żyjący sprawiedliwi jednoczą swoje głosy ze zmartwychwstałymi
świętymi w długim, radosnym okrzyku zwycięstwa.
Wychodzą ze swoich grobów, będąc tego wzrostu, co wówczas, kiedy ich tam składano.
Adam, który stoi pośród tłumu wzbudzonych z martwych, jest niezwykle wysoki i pięknie zbudowany, nieco tylko niższy od Syna Człowieczego. Między nim a ludźmi z następnych pokoleń widać znaczny kontrast; już choćby w tym jednym aspekcie uwidacznia się
ogromna degeneracja całego rodzaju ludzkiego. Wszyscy jednak powstają ze świeżością
i wigorem wiecznej młodości. Na początku człowiek został stworzony na podobieństwo
Boże — nie tylko pod względem charakteru, ale również postaci i wyglądu468. Grzech
468

Ang. form and feature. W swej innej książce pt. Patriarchowie i prorocy autorka czyni podobne stwierdzenie: „Człowiek
miał nosić podobieństwo Boże zarówno w zewnętrznym wyglądzie [outward resemblance], jak i w charakterze” {PP
45.2} [przyp. red.].
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okaleczył i niemal zatarł Boży obraz. Chrystus przyszedł, aby przywrócić to, co zostało
utracone. On przemieni nasze nędzne ciała i upodobni je do swojego chwalebnego ciała.
Śmiertelna, zniszczalna forma, pozbawiona piękna, niegdyś skażona grzechem, stanie
się doskonała, piękna i nieśmiertelna. Odzyskawszy dostęp do drzewa życia w utraconym na długo Edenie, odkupieni będą „wzrastać” (Ml 4,2) do postaci, jaką ludzkość
cieszyła się w swej pierwotnej chwale. Usunięte zostaną ostatnie ślady przekleństwa
grzechu i wierni Chrystusowi ukażą się w „pięknie Pana, naszego Boga”469, w umyśle
i sercu odzwierciedlając doskonały obraz swojego Pana. O, cudowne odkupienie! Tak
długo o nim mówiono, tak długo żywiono nadzieję, rozważano z palącą tęsknotą, ale
nie rozumiano go w pełni.
Żyjący sprawiedliwi zostają przemienieni „w jednej chwili, w oka mgnieniu”. Na głos
Boży dostępują uwielbienia. Otrzymują dar nieśmiertelności i wraz ze świętymi wzbudzonymi z martwych zostają uniesieni na spotkanie Pana w powietrzu. Aniołowie „gromadzą Jego wybranych z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi”.
Małe dzieci przynoszone są przez świętych aniołów w ramiona swoich matek. Przyjaciele, których długo rozdzielała śmierć, spotykają się, aby już nigdy się nie rozstawać,
i z pieśniami radości wstępują razem do Miasta Bożego.
Rydwan z obłoków ma z obu stron skrzydła, a pod spodem żywe koła; i kiedy wzbija
się on wzwyż, koła wołają: „Święty”, a skrzydła, poruszając się, wołają: „Święty”, a poczet aniołów woła: „Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący”. Gdy rydwan kieruje się w stronę Nowej Jerozolimy, odkupieni wołają: „Alleluja!”.
Przed Miastem Bożym Zbawiciel obdarowuje swoich naśladowców symbolami zwycięstwa i nadaje im insygnia królewskie. Promienne szeregi gromadzą się wokół swego
Króla, zamykając wokół Niego szyk w formie pustego kwadratu. Postać Króla góruje
majestatycznie nad świętymi i aniołami, a Jego twarz promienieje nad nimi pełnią dobrotliwej miłości. Wzrok każdego z niezliczonej rzeszy zbawionych skupiony jest na Nim,
wszystkie oczy oglądają chwałę Tego, którego wygląd był „tak zeszpecony, niepodobny
do ludzkiego (…), a jego postać nie taka jak synów ludzkich”470. Swą własną prawicą
Jezus wkłada korony chwały na głowy tych, którzy zwyciężyli. Każdy otrzymuje koronę, a na niej „nowe imię” (Ap 2,17) i napis: Świętość dla Pana. W każdej ręce znajduje
się palma zwycięstwa i lśniąca harfa. Wówczas, gdy dyrygujący aniołowie podają ton,
każda ręka dotyka wprawnym gestem strun harfy, budząc słodką muzykę o bogatych,
melodyjnych dźwiękach. Niewysłowiony zachwyt ogarnia każde serce, a głos każdego
wznosi się w radosnych słowach: „Temu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca
swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków” (Ap 1,5-6).
Odkupiony tłum znajduje się przed Świętym Miastem. Jezus otwiera szeroko perłowe bramy i wchodzą przez nie narody, które zachowały prawdę. Tutaj widzą Raj Boży,
dom Adama z czasów jego niewinności. Wówczas słyszą głos, bogatszy niż muzyka, którą kiedykolwiek słyszał śmiertelny człowiek: „Wasze zmaganie się skończyło”. „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata”471.
Oto wypełnia się modlitwa Zbawiciela o Jego uczniów: „Ojcze! Chcę, aby ci, których
mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem”472. Chrystus przedstawia ich Ojcu „nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Jud 24) jako nabytek za cenę swojej krwi
469
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472

Ps 90,17 KJV [przyp. tłum.].
Iz 52,14 [przyp. red.].
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i oznajmia: „Oto ja i dzieci, które mi dałeś”. O, cuda odkupieńczej miłości! Zachwycająca
chwila, kiedy odwieczny Ojciec, spoglądając na odkupionych, zobaczy swój własny obraz; grzech znika, jego zaraza ustępuje i to, co ludzkie, na nowo jest w harmonii z tym,
co Boskie!
Z niewyrażalną miłością Jezus zaprasza swoich wiernych do radości ich Pana. Radością Zbawiciela jest widzieć w królestwie chwały tych, których zbawił przez swoją śmierć
i poniżenie. A odkupieni wezmą udział w Jego radości, widząc wśród błogosławionych
tych, którzy zostali zdobyci dla Chrystusa przez ich modlitwy, ich działanie i pełne miłości poświęcenie. Gdy zbierają się wokół wielkiego białego tronu, ich serca wypełnia
niewypowiedziane szczęście, kiedy dostrzegają tych, których zdobyli dla Chrystusa, i widzą, że każdy z nich przyprowadził kolejnych — wszyscy zawinęli do spokojnej przystani,
aby złożyć swoje korony u stóp Jezusa i chwalić Go przez nieskończone eony wieczności.
Gdy odkupieni zostają zaproszeni do Bożego Miasta, w powietrzu rozbrzmiewa radosny okrzyk uwielbienia. Ma się spotkać dwóch Adamów. Syn Boży czeka z wyciągniętymi ramionami, aby objąć ojca naszego rodzaju — istotę, którą stworzył, która zgrzeszyła
przeciw swojemu Stwórcy i z powodu grzechu której Zbawiciel nosi znaki ukrzyżowania. Gdy Adam rozpoznaje okrutne ślady gwoździ, nie pada w ramiona swego Pana, ale
w pokorze upada do Jego stóp, wołając: „Godzien, godzien jest Baranek, który został
zabity!”. Zbawiciel podnosi go z czułością i prosi, aby jeszcze raz spojrzał na dom w Edenie, z którego na tak długo został wygnany.
Po odejściu Adama z Edenu jego życie na ziemi było pełne smutku. Każdy więdnący liść, każde zwierzę składane w ofierze, każda skaza na jasnym obliczu natury, każde piętno na czystym dotąd charakterze człowieka — wszystko to było żywym przypomnieniem o jego grzechu. Straszliwie cierpiał z powodu wyrzutów sumienia, widząc
rozwijające się wokół znikczemnienie, a w odpowiedzi na jego własne ostrzeżenia spotykał się z wyrzutami jako sprawca grzechu. Przez niemal tysiąc lat pokornie znosił karę
za przestępstwo. Z wiarą żałował swego grzechu i ufał w zasługi obiecanego Zbawiciela, a potem umarł z nadzieją zmartwychwstania. Syn Boży zapłacił za klęskę i upadek
człowieka i teraz, dzięki dziełu pojednania, Adam odzyskuje panowanie, jakie było jego
udziałem na początku.
Uniesiony radością spogląda na drzewa, których widok kiedyś sprawiał mu tyle
przyjemności — te same, których owoce zbierał w dniach swej niewinności i szczęścia.
Widzi winorośl, którą pielęgnowały jego własne ręce, te same kwiaty, o które kiedyś
tak lubił dbać. Dociera do niego realność tego, co widzi; rozumie, że to naprawdę jest
przywrócony Eden, jeszcze piękniejszy niż wtedy, gdy został z niego wygnany. Zbawiciel prowadzi go do drzewa życia, zrywa wspaniały owoc i prosi go, aby zjadł. Adam
rozgląda się i widzi swoją ogromną rodzinę odkupioną, stojącą wraz z nim w Bożym
Raju. Wówczas rzuca swoją lśniącą koronę do stóp Jezusa i padając w Jego ramiona,
obejmuje Zbawiciela. Dotyka złotej harfy i sklepienia nieba odbijają pełną triumfu
pieśń: „Godzien, godzien, godzien jest Baranek, który został zabity, a żyje znów!”. Rodzina Adama podchwytuje pieśń i rzuca swoje korony do stóp Zbawiciela, chyląc się
przed Nim w uwielbieniu.
Świadkami tego ponownego połączenia są aniołowie, którzy płakali przy upadku Adama i cieszyli się, kiedy Jezus po swym zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, otwierając
bramy grobu dla wszystkich tych, którzy uwierzą w Jego imię. Teraz widzą ukończone
dzieło odkupienia, a ich głosy przyłączają się do pieśni chwały.
Nad kryształowym morzem przed tronem, nad owym morzem jakby ze szkła zmieszanego z ogniem — jest ono tak olśniewające z powodu Bożej chwały — zbierają się ci, którzy
„odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego”. Stoją
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z Barankiem na górze Syjon, „trzymając harfy Boże” — sto czterdzieści cztery tysiące
tych, którzy zostali odkupieni spośród ludzi. I słychać — jak głos wielu wód i jak głos
wielkiego gromu — „głos harfiarzy grających na swoich harfach”. Śpiewają oni „nową
pieśń” przed tronem, pieśń, której oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy nikt z ludzi
nie jest w stanie się nauczyć. To pieśń Mojżesza i pieśń Baranka — pieśń wyzwolenia.
Nikt prócz stu czterdziestu czterech tysięcy nie jest w stanie nauczyć się tej pieśni, ponieważ jest to pieśń ich doświadczenia — takiego doświadczenia, jakiego nie miał nikt
inny. „Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie”. Ci przeniesieni z ziemi żywi to
„pierwociny dla Boga i dla Baranka” (Ap 15,2-3; 14,1-5). „To są ci, którzy przychodzą
z wielkiego ucisku”; przeszli przez czas utrapienia, jakiego nie było, odkąd istnieją narody; przetrwali cierpienia czasu udręki Jakuba; pozostali bez pośrednika podczas ostatecznego wypełnienia Bożych wyroków. Zostali jednak wyzwoleni, ponieważ „wyprali
szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka”. „I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa;
są bez skazy” przed Bogiem. „Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć
Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi” (BT).
Widzieli ziemię spustoszoną przez głód i zarazę, słońce, które miało moc palenia ludzi
wielkim żarem, a oni sami doświadczali cierpienia, głodu i pragnienia. Jednak „nie będą
już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ Baranek,
który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg
wszelką łzę z ich oczu” (Ap 7,14-17).
We wszystkich wiekach wybrani Chrystusa byli szkoleni i ćwiczeni w szkole doświadczeń. Na ziemi szli wąskimi ścieżkami; zostali oczyszczeni w piecu prób. Z powodu Jezusa znosili sprzeciw, nienawiść, oszczerstwa. Szli za Nim przez ból zmagań. Przetrwali
wyrzeczenia i przeżywali gorzkie rozczarowania. Dzięki swemu bolesnemu doświadczeniu dowiedzieli się, że grzech jest złem, poznali jego moc i jego brzemię, dlatego patrzą
na niego z odrazą. Świadomość nieocenionej ofiary poniesionej, aby uleczyć zło, umniejsza ich osoby w ich własnych oczach i napełnia ich serca wdzięcznością i chwałą, których nie są w stanie doświadczyć ci, którzy nigdy nie upadli. Kochają bardziej, ponieważ
wiele im wybaczono. Stawszy się uczestnikami cierpień Chrystusa, są gotowi, by wraz
z Nim stać się uczestnikami Jego chwały.
Dziedzice Boży przyszli z poddaszy, z ruder, z lochów, z szafotów, z gór, z pustyni,
ze skalnych rozpadlin, z nadmorskich pieczar. Na świecie byli „wyzuci ze wszystkiego,
uciskani, poniewierani”473. Miliony odeszły do grobu w niesławie, ponieważ wytrwale
odmawiały poddania się zwodniczym roszczeniom szatana. Ziemskie trybunały osądzały ich jako najpodlejszych kryminalistów. Jednak teraz „sam Bóg jest sędzią” (Ps 50,6).
Teraz wyroki wydane przez świat zostają unieważnione. „Wszechmocny Pan (…) usunie
hańbę swojego ludu” (Iz 25,8). „I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana”. On
postanowił dać im „zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń
pochwalną zamiast ducha zwątpienia” (Iz 62,12; 61,3). Nie będą dłużej słabi, cierpiący,
rozproszeni i uciskani. Od tej pory mają już zawsze być z Panem. Stoją przed tronem
odziani w szaty bogatsze niż te, które kiedykolwiek nosili najzacniejsi tego świata. Zostali ukoronowani diademami wspanialszymi niż te, które kiedykolwiek zdobiły czoła ziemskich monarchów. Dni bólu i łez skończyły się na zawsze. Król chwały otarł łzy
z każdej twarzy; usunięta została wszelka przyczyna cierpienia. Wśród powiewających
palmowych gałązek rozpoczynają pieśń chwały, czystą, słodką i pełną harmonii; przyłącza się każdy głos, aż hymn potężnieje pod sklepieniem nieba: „Zbawienie w Bogu
naszym, który siedzi na tronie, i w Baranku”. A wszyscy mieszkańcy nieba odpowiada473
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ją: „Amen! Sława i chwała, mądrość i wdzięczność, cześć i moc, i potęga Bogu naszemu
na wieki wieków” (Ap 7,10.12).
W tym życiu jesteśmy w stanie tylko w niewielkim stopniu zrozumieć cudowny temat
zbawienia. Z naszym ograniczonym pojmowaniem możemy z największym zapałem rozważać hańbę i chwałę, życie i śmierć, sprawiedliwość i miłosierdzie, które spotkały się
na krzyżu; jednak przy najbardziej wytężonym wysiłku naszego umysłu nie uda nam się
uchwycić ich pełnego znaczenia. Wyłącznie mgliście pojmowane są długość i szerokość,
głębia i waga zbawiającej miłości. Plan odkupienia nie zostanie w pełni zrozumiany,
nawet kiedy odkupieni zobaczą tak, jak są widziani, i poznają tak, jak są poznani474; ale
przez całe wieki nowa prawda będzie bezustannie odsłaniana zdumionemu i zachwyconemu umysłowi. Chociaż smutki, cierpienia i ziemskie pokusy skończyły się i ustała
ich przyczyna, lud Boży będzie zawsze posiadał wyraźną, intensywną świadomość tego,
ile kosztowało jego zbawienie.
Krzyż Chrystusa będzie tematem badań i pieśni odkupionych przez całą wieczność.
W Chrystusie uwielbionym będą widzieFakt, że Stwórca wszystkich
li Chrystusa ukrzyżowanego. Nigdy nie
pójdzie w zapomnienie fakt, że Ten, któświatów, Sędzia każdego istnienia,
rego moc stworzyła i podtrzymuje niezliodłożył swoją chwałę i uniżył się
czone światy w rozległych królestwach
z miłości do człowieka, będzie
przestrzeni, Umiłowany Boży, Majestat
zawsze wywoływał zdumienie
Nieba, którego uwielbiają wysławiać chei uwielbienie wszechświata.
rubowie i promienni serafini — uniżył
się, aby podźwignąć upadłego człowieka;
że poniósł winę i hańbę grzechu i doświadczył momentu, w którym Ojciec zakrył przed
Nim swoją twarz, aż nieszczęścia zgubionego świata złamały Jego serce i zdruzgotały
Jego życie na krzyżu Golgoty. Fakt, że Stwórca wszystkich światów, Sędzia każdego
istnienia, odłożył swoją chwałę i uniżył się z miłości do człowieka, będzie zawsze wywoływał zdumienie i uwielbienie wszechświata. Gdy tłumy zbawionych patrzą na swojego Odkupiciela i widzą wieczną chwałę Ojca lśniącą w Jego obliczu, gdy patrzą na Jego
tron i wiedzą, że Jego królestwo nie będzie miało końca, wznoszą pełną zachwytu pieśń:
„Godzien, godzien jest ten Baranek, który był zabity, i odkupił nas dla Boga swoją własną najcenniejszą krwią!”.
Tajemnica krzyża wyjaśnia wszystkie inne tajemnice. W świetle płynącym z Golgoty
cechy Boga, które napełniały nas lękiem i grozą, okazują się piękne i pociągające. Miłosierdzie, czułość i rodzicielska miłość postrzegane są w połączeniu ze świętością, sprawiedliwością i siłą. Gdy oglądamy Majestat na Jego tronie, wysoki i wzniosły, widzimy
Jego charakter w pełnych łaski przejawach i jak nigdy dotąd rozumiemy znaczenie tego
ujmującego tytułu: Nasz Ojciec.
Okaże się, że Ten, który posiada nieskończoną mądrość, nie był w stanie zrealizować
planu naszego zbawienia, nie poświęcając swojego Syna. Odpłatą za tę ofiarę jest radość
z zaludnienia ziemi odkupionymi istotami, świętymi, szczęśliwymi i nieśmiertelnymi.
Wynikiem zmagania Zbawiciela z siłami ciemności jest radość ofiarowana odkupionym,
przyczyniająca się do chwały Boga przez wieczność. Wartość każdego człowieka jest tak
wielka, że Ojciec jest zadowolony z ceny, jaką zapłacił; zadowolony jest także sam Chrystus oglądający owoce swego wielkiego poświęcenia.
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Rozdział 41

SPUSTOSZONA
ZIEMIA

G

dyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (…)
do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi
w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.
Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo
mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie
ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego
pożaru. Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto
wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd” (Ap 18,5-10).
„I kupcy ziemi”, którzy „wzbogacili się na wielkim jego przepychu”, „z dala stać będą
ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie,
przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie,
i perły; w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo!” (Ap 18,11.3.15-17).
Oto jaki wyrok spadnie na Babilon w dniu wylania się Bożego gniewu. Dopełnił on
miarę swojej nikczemności; nadszedł jego czas; dojrzał do zniszczenia. Kiedy głos Boga
kładzie kres niewoli Jego ludu, następuje straszliwe przebudzenie tych, którzy stracili
wszystko w wielkim konflikcie życia. Gdy trwał czas próby, byli zaślepieni przez zwiedzenia szatana, i usprawiedliwiali swoją drogę grzechu. Bogaci pysznili się swoją wyższością nad tymi, którzy mieli mniej szczęścia; a przecież zdobyli swoje bogactwa, łamiąc prawo Boże. Zaniedbali nakarmienia głodnych, odziania nagich, nie postępowali
sprawiedliwie i nie ukochali miłosierdzia. Pragnęli wywyższyć samych siebie i odbierać hołdy od bliźnich. Teraz zostali pozbawieni wszystkiego, co czyniło ich wielkimi,
stali się bezbronni i bez środków do życia. Z przerażeniem patrzą na zniszczenie swych
bożków, które woleli bardziej niż swojego Stwórcę. Sprzedali samych siebie za ziemskie
bogactwa i rozrywki i nie chcieli stać się bogatymi w Bogu. W efekcie ich życie jest porażką; ich przyjemności zamieniły się w gorycz, a ich skarby w ruinę. Dorobek życia
rozwiał się w mgnieniu oka. Opłakują zniszczenie swoich wielkich domów, rozsypane
srebro i złoto. Jednak ich lamenty zostają zagłuszone przez strach, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że zginą wraz ze swoimi bożkami.
Bezbożni odczuwają żal, ale nie z powodu tego, że zaniedbali Boga i bliźnich, ale dlatego,
że to Bóg zwyciężył. Lamentują nad tym, że rezultat jest właśnie taki; nie porzucają jednak
swojej bezbożności. Gdyby tylko mogli, nie zaniechaliby niczego, aby odnieść zwycięstwo.
Świat widzi, że ci, z których szydził, których wyśmiewał i których zniszczenia pragnął,
przechodzą nietknięci przez zarazę, burzę i trzęsienie ziemi. Ten, który dla przestępców
Jego prawa jest ogniem trawiącym, dla swojego ludu jest bezpiecznym schronieniem.
Duchowny, który poświęcił prawdę, aby zdobyć przychylność ludzi, teraz widzi charakter
i wpływ własnych nauk. Jest rzeczą oczywistą, że wszechwidzące oczy patrzyły na niego,
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gdy stał za kazalnicą, gdy chodził ulicami, gdy spotykał ludzi w różnych okolicznościach
życia. Każde drgnienie serca, każde napisane i wypowiedziane słowo, każdy czyn, który
prowadził ludzi do trwania w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, były rozsiewaniem
ziarna; teraz zbiera on żniwo w osobach otaczających go nieszczęsnych, zgubionych ludzi.
Pan mówi: „I leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój! Pokój!
Choć nie ma pokoju”. „[K]łamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż
Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie
odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował” (Jr 8,11; Ez 13,22).
„Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan! (…)
Toteż ukarzę was za złe wasze uczynki — mówi Pan”. „Biadajcie, pasterze, i krzyczcie,
tarzajcie się w popiele, przewodnicy owiec, gdyż nadeszły dni waszej rzezi (…)! I nie będzie ucieczki dla pasterzy ani ocalenia dla przewodników owiec” (Jr 23,1-2; 25,34-35).
Duchowni i ich wierni widzą, że nie podtrzymywali właściwej relacji z Bogiem. Widzą,
że zbuntowali się przeciwko Autorowi prawa, które w całości jest sprawiedliwe i dobre.
Odsuwanie Bożych przepisów sprawiło, że rozwinęły się tysiące ziaren zła, niezgody,
nienawiści, niesprawiedliwości, aż ziemia stała się jednym wielkim polem walki, jedną
kloaką zepsucia. Taki właśnie widok ukazuje się oczom tych, którzy odrzucili prawdę
i zdecydowali się pielęgnować błąd. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tęsknoty, którą nieposłuszni i niewierni czują za tym, co na zawsze stracili — za wiecznym życiem.
Ludzie, których świat ubóstwiał z powodu ich talentów i elokwencji, teraz widzą rzeczy we właściwym świetle. Zdają sobie sprawę z tego, co utracili, łamiąc prawo, upadają do stóp tych, których wiernością pogardzali i szydzili, i wyznają, że Bóg ich ukochał.
Ludzie widzą, że zostali zwiedzeni. Oskarżają się nawzajem o to, że doprowadzili
się do upadku; jednak wszyscy jednoczą się, rzucając swe najcięższe oskarżenie na duchownych. Niewierni pasterze głosili przyjemne rzeczy; prowadzili swoich słuchaczy
do omijania prawa Bożego i do prześladowania tych, którzy uznawali je za święte. Teraz
w rozpaczy nauczyciele ci przyznają się przed całym światem do swojego dzieła zwiedzenia. Tłumy napełnia wściekłość. „Jesteśmy zgubieni!” — krzyczą — „a wy jesteście
przyczyną naszego upadku”. I zwracają się przeciw fałszywym pasterzom. Ci, którzy
kiedyś tak bardzo ich podziwiali, będą wypowiadać przeciw nim najstraszniejsze przekleństwa. Te same ręce, z których odbierali laury, podniosą się, aby ich zniszczyć. Oręż,
który miał posłużyć do zgładzenia ludu Bożego, teraz zostaje użyty, by zniszczyć jego
wrogów. Wszędzie wybucha walka i dochodzi do rozlewu krwi.
„Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się
z wszelkim ciałem; bezbożnych podda pod miecz” (Jr 25,31). Przez sześć tysięcy lat toczył
się wielki bój; Syn Boży i Jego niebiańscy posłańcy pozostawali w konflikcie z siłami zła,
aby ostrzegać, oświecać i ocalać ludzkie dzieci. Teraz każdy podjął już swoją decyzję; bezbożni zjednoczyli się z szatanem w walce przeciw Bogu. Nadszedł czas, aby Bóg obronił
autorytet swojego podeptanego prawa. Teraz konflikt nie dotyczy jedynie szatana, ale również ludzi. „Pan prowadzi spór z narodami (…) występnych oddaje na pastwę miecza”475.
Na tych, „którzy wzdychają i narzekają nad wszystkimi obrzydliwościami, które się
dzieją”, położono znak uwolnienia. Teraz pojawia się anioł śmierci przedstawiony w wizji Ezechiela pod postacią ludzi z bronią w ręku, którym dano rozkaz: „Wybijcie do nogi
starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni!”. Prorok mówi: „I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem” (Ez 9,1-6). Dzieło zniszczenia
rozpoczyna się wśród tych, którzy twierdzili, że są duchowymi przewodnikami innych.
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Jr 25,31 BT [przyp. red.].
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Fałszywi strażnicy mają paść jako pierwsi. Nikt nie zostanie oszczędzony, nikomu nie
zostanie okazana litość. Mężczyźni, kobiety, panny i małe dzieci zginą razem.
„Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę;
wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych”
(Iz 26,21). „A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią
się w oczodołach, a język zeschnie w ustach. W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich
wielkie przerażenie, jeden z drugim chwycą się za bary i pięść podniesie jeden na drugiego” (Za 14,12-13). W szaleńczej walce spowodowanej ich własnymi dzikimi namiętnościami oraz wylaniem się gniewu Bożego, któremu nie towarzyszy łaska, zginą bezbożni
mieszkańcy ziemi — księża, przywódcy i zwykli ludzie, bogaci i biedni, wysoko i nisko
urodzeni. „Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie
będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać” (Jr 25,33).
Przy przyjściu Chrystusa bezbożni zostają zmieceni z powierzchni ziemi — pochłonięci
duchem Jego ust i zniszczeni blaskiem Jego chwały. Chrystus zabiera swój lud do Miasta Boga, a ziemia zostaje pozbawiona swych mieszkańców. „Oto Pan pustoszy ziemię,
niszczy ją i burzy jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza. Okropnie spustoszona
będzie ziemia i doszczętnie rozgrabiona, bo Pan wydał taki wyrok. Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze. Dlatego ziemię zżera przekleństwo, a jej mieszkańcy pokutują; dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało” (Iz 24,1.3.5-6 BT).
Cała ziemia wygląda jak pustkowie. Ruiny miast i wsi zniszczonych przez trzęsienie
ziemi, powyrywane z korzeniami drzewa, pokruszone skały wyrzucone przez morze albo
wydarte z serca ziemi i rozrzucone po jej powierzchni, puste jamy ukazujące, w którym
miejscu góry zostały wyrwane ze swoich podstaw.
Teraz ma miejsce wydarzenie przedstawione symbolicznie w ostatniej uroczystej ceremonii Dnia Pojednania. Kiedy służba w części najświętszej przybytku była zakończona, a grzechy Izraela usunięte ze świątyni dzięki zasługom krwi ofiary za grzech,
przed Pana przyprowadzano żywego kozła. W obecności zgromadzenia najwyższy kapłan wyznawał „wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich
Przy przyjściu Chrystusa bezbożni
przestępstwa, którymi zgrzeszyli, (…)
zostają zmieceni z powierzchni ziemi
na głowę kozła” (Kpł 16,21). W podobny
— pochłonięci duchem Jego ust
sposób, kiedy ukończone zostanie dzieło
i zniszczeni blaskiem Jego chwały.
w niebiańskim przybytku, w obecności
Boga i świętych aniołów oraz zastępów
odkupionych grzechy ludu Bożego zostaną włożone na szatana; zostanie on ogłoszony
winnym całego zła, do którego popełnienia ich nakłonił. I podobnie jak odsyłano kozła
w niezamieszkałe okolice, szatan zostanie na zdewastowanej ziemi, która stała się wyludnionym i ponurym pustkowiem.
Apostoł Jan przepowiada banicję szatana oraz stan chaosu i spustoszenia, który ma zapanować na ziemi, a także oznajmia, że stan ten będzie trwał tysiąc lat. Przedstawiwszy
sceny powtórnego przyjścia Pana i zagłady bezbożnych, kontynuuje proroctwo: „I widziałem
anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów,
aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas” (Ap 20,1-3).
O tym, że określenie „otchłań” przedstawia ziemię w stanie chaosu i ciemności, można
dowiedzieć się z innych fragmentów Pisma Świętego. Przedstawiając warunki panujące
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Gdy Jezus powróci na ziemię, zabierze do nieba wszystkich odkupionych. Pozostali, którzy odrzucili dar zbawienia, nie będą w stanie znieść blasku Jego
oblicza i poniosą śmierć. Ziemia zostanie spustoszona.

na ziemi „na początku”, zapis biblijny mówi, że „była pustkowiem i chaosem; ciemność
była nad otchłanią”476 (Rdz 1,2). Proroctwo uczy, że przynajmniej częściowo powróci ona
do tego stanu. Prorok Jeremiasz oznajmia w odniesieniu do wielkiego dnia Boga: „Spojrzałem na ziemię — a oto pustka i próżnia, ku niebu — a nie było na nim jego światła.
Spojrzałem na góry — a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki — a one się chwiały. Spojrzałem — a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem —
a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone” (Jr 4,23-26).
Tu ma być przez tysiąc lat dom szatana i jego złych aniołów. Ograniczony do ziemi
nie będzie miał dostępu do innych światów, aby kusić i niepokoić tych, którzy nigdy nie
upadli. To właśnie w takim sensie ma zostać związany: nie będzie już nikogo, wobec
kogo mógłby używać swej mocy. Będzie całkowicie odcięty od możliwości zwodzenia
i niszczenia, które przez tyle stuleci stanowiły jego jedyną przyjemność.
Prorok Izajasz, mówiąc o czasie upadku szatana, woła: „O, jakże spadłeś z nieba, ty,
gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież
to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy
Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest
ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami? Ziemię obracał w pustynię,
grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność?” (Iz 14,12-17).
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Hebrajskie słowo przetłumaczone w tym miejscu jako „głębia” [„przepaść” (BG) — przyp. tłum.] oddane zostało
w Septuagincie (greckie tłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu) tym samym terminem określającym „otchłań”
w Ap 20,1-3.
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Przez sześć tysięcy lat dzieło buntu szatana było „postrachem ziemi”. To on „ziemię
obracał w pustynię, grody jej burzył” i „swoich jeńców nie wypuszczał na wolność”. Przez
sześć tysięcy lat jego więzienie przyjmowało lud Boży, a on zatrzymałby ich tam na zawsze; jednak Chrystus zerwał jego okowy i wypuścił więźniów na wolność.
Teraz nawet bezbożni znaleźli się poza zasięgiem mocy szatana i pozostaje on sam
ze swoimi złymi aniołami, aby zdać sobie sprawę z efektu przekleństwa, do jakiego doprowadził grzech. „Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, a ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły (…). Z tymi (…) nigdy
nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud” (Iz 14,18-20).
Przez tysiąc lat szatan będzie błąkał się po opustoszałej ziemi, oglądając rezultaty
swojego buntu przeciwko prawu Bożemu. W tym czasie jego cierpienia będą ogromne.
Od czasu upadku jego bezustannie aktywne życie było pozbawione refleksji; teraz jednak
stracił swoją moc i pozostaje mu jedynie rozmyślać nad tym, jaką rolę odegrał od chwili, gdy zbuntował się przeciwko niebiańskim rządom. Z drżeniem i strachem spojrzy
w straszną przyszłość, gdy będzie musiał cierpieć za całe zło, jakiego dokonał, i ponieść
karę za grzechy, do których popełnienia doprowadził.
Uwięzienie szatana będzie dla ludu Bożego powodem do radości. Prorok mówi: „Dzień
Pana będzie ci dany dla twojego wytchnienia po wszystkich tych uciskach i udręczeniach, po całej owej niewoli, której byłeś poddany. W dniu owym zanucisz taką oto pieśń
przeciwko królowi Babilonu: Oto nadszedł wreszcie tyrana kres, skończyła się jego zuchwałość. Złamał Pan laskę bezbożnych i skruszył berło władców, którzy boleśnie dręczyli narody rozlicznymi ciosami i gwałtem nad nimi sprawowali władzę, prześladując
ich bez żadnego miłosierdzia” (Iz 14,3-6 BWP).
W czasie tysiąca lat między pierwszym a drugim zmartwychwstaniem odbywa się
sąd nad bezbożnymi. Apostoł Paweł wskazuje na ten sąd jako wydarzenie, które następuje po powtórnym przyjściu Chrystusa. „Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie
przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy
każdy otrzyma pochwałę od Boga” (1 Kor 4,5). Daniel oznajmia, że kiedy przyszedł Sędziwy, „zasiadł sąd dla świętych Najwyższego” (Dn 7,22 DBG477). W tym czasie sprawiedliwi królują jako królowie i kapłani dla Boga. Jan pisze w Księdze Apokalipsy: „I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; (…) będą kapłanami Boga
i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat” (Ap 20,4.6). To w tym czasie, jak
przepowiedział Paweł, „święci świat sądzić będą” (1 Kor 6,2). Wraz z Chrystusem sądzą
bezbożnych, porównując ich czyny z księgą ustaw — Biblią i decydując o każdym przypadku zgodnie z dokonanymi za życia czynami. Następnie wyznaczona zostaje kara,
którą bezbożni muszą ponieść, i zostaje to zapisane przy ich imionach w księdze śmierci.
Również szatan i źli aniołowie zostają osądzeni przez Chrystusa i Jego lud. Paweł
mówi: „Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy?” (1 Kor 6,3). A Juda oznajmia, że
„aniołów (…), którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne
mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu” (Jud 6).
Pod koniec tysiąca lat będzie miało miejsce drugie zmartwychwstanie. Wówczas bezbożni zostaną wzbudzeni z martwych i staną przed Bogiem, aby dokonał się wobec nich
„zapisany wyrok”478. Apostoł Jan, opisawszy zmartwychwstanie sprawiedliwych, mówi:
„Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat” (Ap 20,5). A Izajasz oznajmia, pisząc
o bezbożnych: „I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu, i będą zamknięci w więzieniu, i po wielu dniach będą ukarani” (Iz 24,22).
477
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BP: „oddał sprawiedliwość świętym Najwyższego” [przyp. tłum.].
Ps 149,9 BT [przyp. tłum.].
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Rozdział 42

KONFLIKT
ZAKOŃCZONY

P

od koniec tysiąca lat Chrystus znowu wróci na ziemię. Będą Mu towarzyszyły
zastępy odkupionych i aniołów. Gdy zstępuje w straszliwym majestacie, wzywa
zmarłych bezbożnych, aby wstali i przyjęli swój los. Wychodzą oni potężnym tłumem, niezliczeni jak piasek morski. Jakiż kontrast wobec tych, którzy zostali
wzbudzeni przy pierwszym zmartwychwstaniu! Sprawiedliwi byli odziani w wieczną
młodość i piękno. Bezbożni noszą ślady choroby i śmierci.
Oczy wszystkich w całym tym tłumie zwrócone są ku chwale Syna Bożego. Bezbożne
zastępy wołają jednym głosem: „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!”. To nie miłość
do Jezusa jest powodem tego okrzyku. Siła prawdy wyciska słowa przez niechętne usta.
Bezbożni wychodzą ze swych grobów z taką samą nienawiścią do Chrystusa i w takim samym duchu rebelii, z jakim szli do grobu. Nie będzie dla nich nowego czasu próby, w którym mogliby naprawić błędy dawnego życia. Niczego by to nie zmieniło. Życie w przestępstwie nie poruszyło ich serc. Gdyby dano im drugą szansę, zajmowaliby się tym samym,
co w przypadku pierwszej, omijając przykazania Boga i wywołując przeciw Niemu rebelię.
Chrystus zstępuje na Górę Oliwną, skąd po swym zmartwychwstaniu wstąpił do nieba
i gdzie aniołowie powtórzyli obietnicę o Jego powrocie. Prorok mówi: „Potem przyjdzie
Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci”. „Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się
w środku (…), tworząc wielką dolinę (…)”. „I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu
Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię” (Za 14,5.4.9). Gdy Nowa Jerozolima w swym
olśniewającym splendorze zstąpi z nieba, spocznie na miejscu oczyszczonym i gotowym
na jej przyjęcie, a Chrystus ze swym ludem i aniołami wejdzie do Świętego Miasta.
Teraz szatan szykuje się do ostatniej potężnej walki o władzę. Książę zła pozbawiony
mocy i możliwości prowadzenia swego dzieła zwiedzenia był nieszczęśliwy i przygnębiony, gdy jednak bezbożni zmarli zostali wzbudzeni i widzi on po swojej stronie ogromne
tłumy, jego nadzieja odżywa. Postanawia nie dopuścić do przegrania wielkiego boju.
Pod swoim sztandarem zbierze wszystkie armie zgubionych i z ich pomocą zamierza
zrealizować swoje plany. Bezbożni są jeńcami szatana. Odrzucając Chrystusa, zaakceptowali panowanie przywódcy rebelii. Są gotowi przyjąć jego sugestie i wykonywać
jego żądania. Jednak on, przebiegły jak wcześniej, nie daje im poznać, że jest szatanem.
Ogłasza, że jest księciem i prawowitym właścicielem świata, a dziedzictwo zostało mu
bezprawnie wydarte. Przedstawia się swym zwiedzionym poddanym jako odkupiciel,
zapewniając ich, że to jego moc wydobyła ich z grobów, a on sam zamierza uwolnić ich
spod najbardziej okrutnej tyranii. Usunąwszy w cień obecność Chrystusa, szatan dokonuje cudów na poparcie swoich roszczeń. Sprawia, że słabi nabierają siły, i pobudza
wszystkich swoim własnym duchem i energią. Proponuje, że poprowadzi ich przeciw obozowi świętych, aby objąć we władanie Miasto Boże. W pełnym okrucieństwa uniesieniu
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wskazuje niezliczone miliony wzbudzonych z martwych i ogłasza, że jako ich przywódca jest w stanie zburzyć miasto i odzyskać swoją koronę i królestwo.
Na tę wielką rzeszę składają się tłumy długowiecznej rasy, jaka żyła przed potopem.
Ludzie ogromnego wzrostu, o potężnym intelekcie, którzy poddawszy się kontroli upadłych aniołów, poświęcili wszystkie swoje umiejętności i wiedzę wywyższaniu samych
siebie; ludzie, których wspaniałe dzieła sztuki doprowadziły do tego, że świat ubóstwiał
ich geniusz; a jednak ich okrucieństwo i złe wynalazki, napełniając ziemię i zniekształcając obraz Boga, sprawiły, że starł On ich z oblicza ziemi, którą stworzył. Są tu królowie i generałowie, którzy poskramiali narody, waleczni ludzie, którzy nigdy nie przegrali żadnej bitwy, dumni, ambitni wojownicy, których zbliżanie się sprawiało, że drżały
królestwa. Pozostając w stanie śmierci, nie doświadczyli zmiany. Powstając z grobów,
podejmują tok swego myślenia tam, gdzie się on zatrzymał. Pobudza ich to samo pragnienie zdobywania, które rządziło nimi, gdy umierali.
Szatan naradza się ze swoimi aniołami, a następnie z królami, zdobywcami i mocarzami. Oceniają siły i liczebność, jaką mają po swojej stronie, i oznajmiają, że armia wewnątrz
miasta jest mała w porównaniu z ich armią i są w stanie ją pokonać. Układają plany, jak
wejść w posiadanie bogactw i chwały Nowej Jerozolimy. Wszyscy nagle zaczynają szykować się do bitwy. Zręczni rzemieślnicy konstruują narzędzia wojenne. Znani ze swych
osiągnięć przywódcy wojskowi formują tłumy bitnych żołnierzy w kompanie i dywizje.
Na koniec pada rozkaz do wymarszu i nieprzebrane zastępy wyruszają — armia,
jakiej nigdy nie zebraliby ziemscy zdobywcy, ponieważ żadna nie mogłaby się równać
zjednoczonym siłom pochodzącym ze wszystkich epok, odkąd na ziemi zaistniały wojny.
Szatan, najpotężniejszy z wojowników, idzie na czele, a jego aniołowie jednoczą swoje
siły przed tym ostatnim starciem. W pochodzie idą królowie i wojownicy, a także tłumy
w ogromnych oddziałach dowodzonych przez wyznaczonych dowódców. Z wojskową precyzją zwarte szeregi posuwają się po niepewnym i nierównym gruncie w stronę Miasta
Bożego. Na rozkaz Jezusa bramy Nowej Jerozolimy zostają zamknięte, a armie szatana
otaczają ją i szykują się do natarcia.
Teraz znowu Chrystus ukazuje się oczom swoich wrogów. Daleko ponad miastem,
na podstawie z wypolerowanego złota, stoi na podwyższeniu wysoki tron. Zasiada na nim
Syn Boży, a wokół Niego poddani Jego królestwa. Żadne słowa nie są w stanie opisać
mocy i majestatu Chrystusa, nie jest go w stanie odmalować żadne pióro. Chwała Wiecznego Ojca otacza Syna. Jasność Jego obecności napełnia Miasto Boże i wypływa poza
bramy, napełniając całą ziemię swoim blaskiem.
Najbliżej tronu stoją ci, którzy kiedyś najbardziej gorliwie działali po stronie szatana, ale wyrwani jak głownie z ognia, z głębokim, żarliwym poświęceniem poszli śladami swojego Zbawiciela. Następni są ci, którzy doskonalili chrześcijański charakter
pośród zakłamania i niewierności, ci, którzy przestrzegali prawa Bożego, kiedy świat
twierdził, że nie jest ono ważne, a także miliony tych, którzy we wszystkich stuleciach
zostali zamęczeni za to, w co wierzyli. Otacza ich „tłum wielki, którego nikt nie mógł
zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków (…) przed tronem
i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach” (Ap 7,9). Ich
zmaganie się skończyło, zyskali zwycięstwo. Ukończyli bieg i otrzymali nagrodę. Palmowe gałązki w ich rękach są symbolem ich triumfu, a biała szata symbolem niesplamionej sprawiedliwości Chrystusa, która teraz należy do nich.
Odkupieni wznoszą pieśń chwały, która odbija się echem pod sklepieniem nieba: „Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka” (Ap 7,10). Dołączają
do nich pełne uwielbienia głosy aniołów i serafinów. Gdy odkupieni widzą moc i zjadliwość szatana, dostrzegają, jak nigdy dotąd, że nie mają innej siły prócz mocy Chrystu399

sa, która uczyniła ich zwycięzcami. W całym tym promieniejącym tłumie nie ma nikogo, kto przypisałby wybawienie samemu sobie, jakby zwyciężył o swoich własnych siłach i własną dobrocią. Nie pada ani jedno słowo na temat tego, czego dokonali albo ile
wycierpieli; treścią każdej pieśni, głównym motywem każdego hymnu jest: „Zbawienie
jest w naszym Bogu i w Baranku”.
W obecności zgromadzonych mieszkańców ziemi i nieba ma miejsce ostateczna koronacja Syna Bożego. I teraz Król królów, wyposażony w najwyższy majestat i moc, wypowiada wyrok wobec tych, którzy zbuntowali się przeciwko Jego rządom, i wymierza
sprawiedliwość tym, którzy złamali Jego prawo i gnębili Jego lud. Prorok Boży mówi:
„I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych,
stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota
została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Ap 20,11-12).
Gdy tylko księga zapisów zostaje otwarta i wzrok Jezusa spoczywa na bezbożnych,
są oni świadomi każdego grzechu, jaki kiedykolwiek popełnili. Widzą dokładnie, gdzie
zboczyli ze ścieżki czystości i świętości, jak daleko duma i opór zaprowadziły ich w buncie przeciwko prawu Bożemu. Nęcące pokusy, które podsycali, pielęgnując grzech, wypaczone błogosławieństwa, pogarda wobec Bożych posłańców, odrzucone ostrzeżenia,
fale miłosierdzia odpychane przez uparte serca, które unikały skruchy — wszystko to
wydaje się wypisane ognistymi zgłoskami.
Ponad tronem pojawia się krzyż. Ukazuje się panorama zdarzeń od kuszenia i upadku
Adama poprzez kolejne sceny wielkiego planu odkupienia. Skromne narodziny Zbawiciela; Jego wczesne lata w prostocie i posłuszeństwie; chrzest w Jordanie; post i kuszenie
na pustyni; Jego publiczna służba; przedstawianie ludziom najcenniejszych błogosławieństw nieba; dni pełne czynów miłości i łaski, noce spędzone na modlitwie i czuwaniu
w górskiej samotni; knowania nienawiści i złośliwości, jaką odpłacano za Jego dobro;
straszna, tajemnicza męka w Getsemane pod naporem miażdżącego ciężaru grzechów
całego świata; wydanie Go w ręce żądnego krwi tłumu; straszne wydarzenia tej pełnej
grozy nocy — niestawiający oporu jeniec porzucony przez ukochanych uczniów, brutalnie popędzany ulicami Jerozolimy; Syn Boży doprowadzony wśród jazgotu tłumu przed
Annasza, postawiony w stan oskarżenia w pałacu najwyższego kapłana, w sali sądowej
Piłata, przed tchórzliwym i okrutnym Herodem, wyszydzony, znieważony, torturowany
i skazany na śmierć — wszystko to jest przedstawiane z całą jaskrawością.
Teraz natomiast przed falującym tłumem ukazane zostają ostatnie sceny: cierpliwy
Męczennik idący drogą na Golgotę; Książę nieba wiszący na krzyżu; zarozumiali kapłani i drwiący motłoch wyszydzający Jego przedśmiertną agonię; nadnaturalna ciemność; falująca ziemia, rozdzierane skały, otwarte groby zaznaczające chwilę, gdy Odkupiciel świata oddał swoje życie.
Straszliwy spektakl ukazuje wszystko dokładnie. Szatan, jego aniołowie i poddani nie
mają siły, aby odwrócić się od obrazu tego, co sami uczynili. Każdy uczestnik przypomina sobie rolę, jaką odegrał. Herod, który wymordował niewinne dzieci w Betlejem, aby zniszczyć
Króla Izraela; podła Herodiada, która ma na swym sumieniu krew Jana Chrzciciela; słaby,
zwlekający Piłat; szyderczy żołnierze; kapłani i przywódcy oraz rozszalały tłum, który krzyczał: „Jego krew na nas i na dzieci nasze!”479 — wszyscy widzą ogrom swojej winy. Na próżno usiłują ukryć się przed boskim majestatem Jego oblicza, promieniejącego chwałą słońca,
podczas gdy odkupieni rzucają swe korony do stóp Zbawiciela, wołając: „On umarł za mnie!”.
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Wśród tych, za których zapłacono okup, znajdują się apostołowie Chrystusa: dzielny Paweł, żarliwy Piotr, ukochany i kochający Jan oraz ich niezawodni bracia, a wraz
z nimi ogromny zastęp męczenników. Natomiast za murami, wraz ze wszystkim tym, co
złe i odrażające, pozostali ci, którzy ich prześladowali, więzili i zabijali. Jest tam Neron,
zdeprawowane i okrutne monstrum, oglądający radość i szczęście tych, których kiedyś
torturował i w których dręczeniu znajdował szatańską przyjemność. Jest tam jego matka, która widzi rezultat swych własnych działań — doświadcza, jak zła cecha charakteru przeniesiona na jej syna, namiętności podsycane i rozwijane pod jej wpływem i za jej
przykładem przyniosły owoc w postaci zbrodni, które sprawiły, że świat drżał ze zgrozy.
Są tam zwolennicy papiestwa i prałaci, którzy głosili, że są ambasadorami Chrystusa,
a mimo to wykorzystywali tortury, lochy i stosy, aby kontrolować sumienia Jego ludu.
Są tam dumni papieże, którzy wynosili się ponad Boga i postanowili zmienić prawo Najwyższego. Ci fałszywi ojcowie Kościoła muszą rozliczyć się przed Bogiem z tego, od czego
woleliby teraz być wolni. Zbyt późno dostrzegli, że Wszechwiedzący jest zazdrosny o swoje prawo i że w żadnym wypadku nie usprawiedliwia winnego. Teraz dowiadują się, że
Chrystus identyfikuje się ze swoim cierpiącym ludem, i czują siłę Jego słów: „[C]okolwiek
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).
Cały bezbożny świat zostaje postawiony przed trybunałem Boga pod zarzutem zdrady stanu wobec rządów nieba. Nie ma nikogo, kto obroniłby ich w tej sprawie; są bez
wymówki; zapada przeciw nim wyrok wiecznej śmierci.
Teraz wszyscy dowiadują się, że zapłatą za grzech nie jest wzniosła niezależność i wieczne życie, ale niewola, upadek i śmierć. Bezbożni widzą, czego pozbawili się, żyjąc w buncie. Kiedy oferowano im przeogromną obfitość wiekuistej chwały480, pogardzili nią; jakże
bardzo jej teraz pragną. „Wszystko to mogłem mieć” — woła zgubiony — „ale wybrałem,
że będę się od tego trzymał z daleka. Co za dziwne zaślepienie! Zamieniłem pokój, szczęście i honor na nędzę, niesławę i rozpacz”. Wszyscy widzą, że wykluczenie ich z nieba jest
słuszne. Swoim życiem oświadczyli: „Nie chcemy, aby ten [Jezus] królował nad nami”481.
Bezbożni patrzą na koronację Syna Bożego tak, jakby w niej uczestniczyli. Widzą
w Jego rękach tablice Bożego prawa, ustawy, które łamali i którymi pogardzali. Są
świadkami wybuchu podziwu, zachwytu i uwielbienia ze strony zbawionych. I gdy fala
pieśni przelewa się nad tłumami stojącymi poza murami miasta, wszyscy wznoszą jeden
okrzyk: „Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu narodów” (Ap 15,3 EIB); upadają twarzą ku ziemi i oddają cześć Księciu życia.
Szatan wydaje się być sparaliżowany, widząc chwałę i majestat Chrystusa. Ten, który kiedyś był cherubinem nakrywającym, wspomina, skąd spadł. Promienny serafin,
„syn jutrzenki” — jakże odmieniony, jak zdegradowany! Na zawsze został wykluczony
z rady, w której kiedyś uczestniczył. Widzi, że teraz przy Ojcu stoi inna istota, przysłaniająca Jego chwałę. Widzi, jak anioł o potężnej postaci i pełnym majestatu wyglądzie
wkłada koronę na głowę Chrystusa, i wie, że to on mógł zajmować tę wysoką pozycję.
Powraca pamięcią do kolebki swej niewinności i czystości, do pokoju i zadowolenia,
jakie były jego udziałem, dopóki nie zaczął pielęgnować narzekania na Boga i nienawiści wobec Chrystusa. Jego oskarżenia, rebelia, zwiedzenia służące zdobyciu sympatii
i poparcia ze strony aniołów, niezmienne trwanie w uporze, aby nie podjąć żadnego
wysiłku w celu zmiany swojego stanu, kiedy Bóg dawał mu jeszcze szansę na przebaczenie — wszystko to staje przed nim jak żywe. Dokonuje przeglądu swoich działań
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wśród ludzi i ich rezultatów: nienawiść ludzi wobec siebie nawzajem, straszliwa degradacja życia, powstawanie i upadek imperiów, obalanie tronów, długa historia zamieszek, konfliktów i rewolucji. Wspomina swoje bezustanne wysiłki, aby przeciwstawiać
się dziełu Chrystusa i pogrążać ludzi coraz bardziej. Widzi, że jego piekielne knowania nie miały mocy, by zniszczyć tych, którzy pokładali swe zaufanie w Chrystusie.
Gdy szatan przygląda się swojemu panowaniu, rezultatom swoich wysiłków, widzi jedynie niepowodzenie i upadek. Doprowadził do tego, że tłumy uwierzyły, iż Miasto
Boże będzie łatwym łupem. On jednak wie, że to nieprawda. Bezustannie w trakcie
wielkiego konfliktu był pokonywany i musiał
się poddawać. Zbyt dobrze zna moc i majeCelem wielkiego buntownika
stat Odwiecznego.
zawsze było usprawiedliwienie
Celem wielkiego buntownika zawsze było
siebie i wykazanie, że
usprawiedliwienie siebie i wykazanie, że odpoodpowiedzialność za rebelię
wiedzialność za rebelię należy przypisać rząnależy przypisać rządom Boga. dom Boga. To na tym właśnie celu skupiały
się wszystkie wysiłki jego potężnego intelektu. Działał z rozmysłem i systematycznie, odnosząc zdumiewający sukces, nakłaniając
ogromne tłumy do tego, aby przyjęły jego wyjaśnienie przyczyn wielkiego i tak długo
rozwijającego się konfliktu. Przez tysiące lat ten przywódca spisku przedstawiał kłamstwo jako prawdę. Teraz jednak nadszedł czas ostatecznego zakończenia rebelii, a także ujawnienia historii i charakteru szatana. W swym ostatecznym potężnym wysiłku
mającym na celu zdetronizowanie Chrystusa, zniszczenie Jego ludu i objęcie w posiadanie Miasta Bożego, arcyzwodziciel został zdemaskowany. Ci, którzy zjednoczyli się
z nim, widzą całkowitą klęskę jego sprawy. Naśladowcy Chrystusa i wierni aniołowie
są świadkami wszystkich jego machinacji przeciw władzy Boga. Staje się on obiektem
powszechnej odrazy.
Szatan widzi, że rebelia, jaką prowadził z własnej woli, sprawiła, że stał się niezdolny, by przebywać w niebie. Wykorzystywał swoje siły do walki przeciw Bogu; czystość,
pokój i harmonia nieba byłyby dla niego najstraszniejszą męczarnią. Teraz milkną jego
oskarżenia przeciw miłosierdziu i sprawiedliwości Boga. Zarzut, jaki zamierzał postawić Jahwe, w całości spada na niego samego. Szatan pochyla czoło i przyznaje, że wyrok wobec niego jest sprawiedliwy.
„Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś
święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje” (Ap 15,4). Każda kwestia dotycząca prawdy i błędu w tym długotrwałym konflikcie została teraz wyjaśniona. Rezultaty buntu, owoce odrzucenia Bożych
ustaw zostały przedstawione wszystkim stworzonym bytom. Rządy szatana w porównaniu z rządami Boga zostały przedstawione całemu wszechświatowi. Szatan został potępiony przez swoje własne czyny. Mądrość, sprawiedliwość i dobroć Boga zostały w pełni
usprawiedliwione. Jasno widać, że wszystkie Jego działania podczas wielkiego konfliktu były prowadzone z dbałością o wieczne dobro Jego ludu i dobro wszystkich światów,
które stworzył. „Niech wysławiają cię, Panie, wszystkie twoje dzieła, a święci twoi niech
ci błogosławią” (Ps 145,10 DBG). Historia grzechu będzie przez całą wieczność świadectwem tego, że szczęście wszystkich stworzonych przez Boga istot związane jest z istnieniem Jego prawa. Wobec wszystkich faktów wielkiego konfliktu przedstawionych tak
wyraźnie cały wszechświat — zarówno wierni, jak i buntownicy — jednogłośnie oznajmi: „[S]prawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych!”482.
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Cały wszechświat mógł zobaczyć wielką ofiarę, jakiej Ojciec i Syn dokonali dla człowieka. Nadeszła chwila, gdy Chrystus zajmuje właściwe dla siebie miejsce i zostaje wywyższony ponad zwierzchności i moce, i wszelkie imię. Dla spodziewanej przez Niego
radości — aby mógł wielu synów przyprowadzić do chwały — wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. A radość i chwała są nieporównywalnie większe niż smutek i hańba. Patrzy na odkupionych, odnowionych na Jego podobieństwo, na każde serce noszące
doskonałe odbicie boskości, w każdą twarz odzwierciedlającą podobieństwo do Króla.
Widzi w nich rezultat swoich zmagań i jest zadowolony. I wtedy głosem, który dociera
do każdego w tłumie sprawiedliwych i w tłumie bezbożnych, oznajmia: „Oto nabytek
mojej krwi! Po to właśnie cierpiałem, po to umarłem, żeby mogli oni żyć w mojej obecności przez wieczność”. Z ust tłumów odzianych w białe szaty i zgromadzonych wokół
tronu wznosi się pieśń chwały: „Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo,
i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo” (Ap 5,12).
Chociaż szatan został zmuszony uznać Bożą sprawiedliwość i pokłonić się wobec władzy Chrystusa, jego charakter pozostaje niezmieniony. Duch buntu jak potężny strumień wybucha na nowo. Pełen furii podejmuje decyzję, że nie skapituluje w wielkim konflikcie. Nadszedł czas na ostatnią
Cały wszechświat mógł zobaczyć wielką
desperacką batalię przeciw Królowi nieba. Rzuca się między swoich
ofiarę, jakiej Ojciec i Syn dokonali
poddanych, aby zarazić ich swodla człowieka. Nadeszła chwila, gdy
ją własną zaciekłością i natychChrystus zajmuje właściwe dla siebie
miast poderwać ich do walki. Jedmiejsce i zostaje wywyższony ponad
nak wszystkie niezliczone miliozwierzchności i moce, i wszelkie imię.
ny, które podburzył do buntu, nie
uznają już jego władzy. Jego moc
się kończy. Bezbożnych przepełnia ta sama nienawiść do Boga, która napędza szatana;
widzą jednak, że ich sytuacja jest beznadziejna, że nie są w stanie wygrać z Jahwe. Ich
gniew zwraca się przeciw szatanowi i tym, którzy byli jego narzędziami w dziele zwodzenia — z demoniczną wściekłością kierują się przeciw nim.
Pan powiedział: „Ponieważ swoje serce uważasz za serce Boże, dlatego Ja sprowadzę
na ciebie cudzoziemców z najsroższych narodów, którzy dobędą swoich mieczy przeciwko
twojej piękności i zhańbią twój blask. Strącą cię do dołu (…) dlatego wytracę cię z góry
Bożej, cherubinie osłaniający, i wygubię cię spośród kamieni ognistych. (…) uderzę cię
o ziemię, i położę cię przed obliczem królów, aby się dziwili. (…) obrócę cię w popiół
na ziemi na oczach wszystkich, którzy na ciebie patrzą. (…) stałeś się dla nich wielkim
postrachem, przepadniesz na zawsze (Ez 28,6-8.16-19 DBG).
„Każdej bitwie wojowników towarzyszą trzask i szaty zbroczone krwią, lecz tej —
spalenie i ogień”. „Bo gniew Pana jest nad wszystkimi narodami, a jego zapalczywość
nad całym ich wojskiem; wygubi je jako przeklęte i wyda je na zabicie”. „Wyleje na bezbożnych jak deszcz sidła, ogień i siarkę, a wicher będzie udziałem ich kielicha” (Iz 9,5 UBG;
34,2 DBG; Ps 11,6 DBG). Od Boga z nieba zstępuje ogień. Ziemia pęka. Pojawia się oręż
ukryty w jej głębinach. Z każdej ziejącej rozpadliny buchają pożerające płomienie. Płoną
nawet skały. Nadszedł dzień rozpalony jak piec. Żywioły mieszają się z rozpalonym żarem, również ziemia i wszystkie dzieła, które są na niej, stają w ogniu (Ml 4,1; 2 P 3,10).
Powierzchnia ziemi przypomina jedną płynną masę — ogromne wrzące jezioro ognia.
Oto czas sądu i zagłady bezbożnych — „dzień pomsty Pana i rok odpłaty za spór z Syjonem” (Iz 34,8 UBG).
Bezbożni otrzymują swoją zapłatę na ziemi (Prz 11,31). „[B]ędą jak ściernisko. I spali
ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów” (Ml 4,1 UBG). Niektórzy giną w jed403

nej chwili, podczas gdy inni cierpią przez wiele dni. Wszyscy zostają ukarani „według
swoich czynów”. Grzechy sprawiedliwych zostały przeniesione na szatana, jest on zmuszony cierpieć nie tylko z powodu własnego buntu, ale z powodu wszystkich grzechów,
do których popełnienia doprowadził lud Boży. Jego kara ma być o wiele większa niż tych,
których zwiódł. Kiedy giną już wszyscy, którzy upadli z powodu jego zwiedzeń, on nadal żyje i cierpi. Oczyszczające płomienie dokonują ostatecznej zagłady bezbożnych, zarówno korzenia, jak i gałązki — korzeniem jest szatan, a gałązkami są jego naśladowcy. Nadeszło wykonanie wyroku za złamanie prawa. Żądania sprawiedliwości zostały
zaspokojone. Niebo i ziemia, widząc to, ogłaszają sprawiedliwość Jahwe.
Dzieło zniszczenia, jakie prowadził szatan, skończyło się na zawsze. Przez sześć tysięcy lat działał według swojej woli, napełniając ziemię nieszczęściem i wywołując smutek
całego wszechświata. Całe stworzenie jęczało i wspólnie cierpiało ból. Teraz stworzenia
Boże zostały na zawsze uwolnione od jego obecności i pokus. „Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem” (Iz 14,7). Okrzyk chwały i zwycięstwa wznosi
się nad całym wiernym Bogu wszechświatem. Słychać „jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów” mówiących: „Alleluja! Oto Pan,
Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie” (Ap 19,6).
Podczas gdy ziemię spowija ogień zniszczenia, sprawiedliwi są bezpieczni w Świętym
Mieście. Nad tymi, którzy mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, druga śmierć
nie ma mocy. Podczas gdy dla bezbożnych Bóg jest trawiącym ogniem, dla swojego ludu
jest słońcem i tarczą (Ap 20,6; Ps 84,11).
„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły, i morza już nie ma” (Ap 21,1). Ogień, który pochłania bezbożnych, oczyszcza ziemię. Ginie wszelki ślad przekleństwa. Żadne wiecznie płonące piekło nie będzie
przypominało odkupionym straszliwych konsekwencji grzechu.
Pozostanie tylko jedna pamiątka: nasz Odkupiciel zawsze będzie nosił znaki swojego
ukrzyżowania. Na Jego poranionym czole, na Jego boku, rękach i stopach widnieją jedyne
ślady okrutnego dzieła, jakiego dokonał grzech. Prorok, widząc chwałę Chrystusa, mówi:
„Od Jego boku biją promienie, tam jest siedziba Jego potęgi”483 (Ha 3,4 NBG). Ten przebity bok, z którego wypłynął krwawy strumień jednający człowieka z Bogiem — oto jest
chwała Zbawiciela, „tam jest ukryta jego moc”. „Władny, aby zbawić” przez ofiarę odkupienia, władny był także dopełnić sprawiedliwości wobec tych, którzy pogardzili Bożym
miłosierdziem. A znaki Jego upokorzenia przynoszą Mu najwyższy zaszczyt; przez całą
wieczność rany odniesione na Golgocie będą przynosić Mu chwałę i świadczyć o Jego mocy.
„A ty, wieżo trzody, twierdzo córki Syjonu, wiedz, że do ciebie przyjdzie, przyjdzie pierwsze panowanie” (Mi 4,8 UBG). Nadszedł czas, na który z utęsknieniem czekali święci, odkąd ognisty miecz zagrodził pierwszej parze ludzi powrót do Edenu — czas na „wykupienie nabytej własności” (Ef 1,14 BG). Ziemia zaoferowana na początku człowiekowi jako
jego królestwo — zaprzepaszczone przez niego, oddane we władanie szatana i tak długo
okupowane przez potężnego wroga — została przywrócona dzięki planowi odkupienia.
Odzyskane zostało wszystko to, co zostało utracone przez grzech. „Bo tak mówi Pan (…),
który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz
na mieszkanie ją stworzył” (Iz 45,18). Pierwotne Boże zamierzenie, które przyświecało Mu
podczas stwarzania ziemi, wypełnia się, gdy staje się ona wiecznym mieszkaniem odkupionych. „Sprawiedliwi odziedziczą ziemię, i będą w niej mieszkali na wieki” (Ps 37,29 BG).
Niektórzy, obawiając się, że przedstawianie przyszłego dziedzictwa może wydać się
zbyt dosłowne, usiłują uduchowić prawdy, które zachęcają nas, abyśmy traktowali owo
483

BW: „promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc” [przyp. tłum.].
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dziedzictwo jako nasz dom. Chrystus zapewniał swoich uczniów, że idzie przygotować
dla nich mieszkania w domu Ojca. Chociaż ci, którzy przyjmują nauki Słowa Bożego,
posiadają pewną wiedzę na temat niebiańskiego domu, to jednak „czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują” (1 Kor 2,9). Ludzki język nie jest w stanie opisać zapłaty sprawiedliwych.
Poznają ją tylko ci, którzy ją zobaczą. Ograniczony umysł człowieka nie jest w stanie
pojąć chwały Bożego Raju.
W Biblii miejsce zamieszkania zbawionych określane jest mianem „ojczyzny” (Hbr 11,1416). To tam niebiański Pasterz prowadzi swoje owce do źródeł żywych wód. Drzewo życia każdego miesiąca przynosi owoce, a jego liście mają służyć narodom. Są tam wiecznie
płynące i czyste jak kryształ strumienie, a nad nimi bujne drzewa ocieniają ścieżki przygotowane dla odkupionych Pana. Szerokie równiny przechodzą w piękne wzgórza, a góry
Boże wznoszą swoje dumne szczyty. Na tych spokojnych równinach i nad tymi strumieniami lud Boży po tak długiej tułaczce i pielgrzymowaniu odnajdzie swój dom.
„Mój lud zamieszka w siedzibie pokoju
Niektórzy, obawiając się, że
i w bezpiecznych mieszkaniach, w miejscach, gdzie można spokojnie odpocząć”.
przedstawianie przyszłego
„Nie będzie więcej słychać o przemocy
dziedzictwa może wydać się zbyt
w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszdosłowne, usiłują uduchowić
czeniu w twoich granicach; ale nazwiesz
prawdy, które zachęcają
swoje mury Zbawieniem, a twoje bramy —
nas,
abyśmy traktowali owo
Chwałą”. „Gdy pobudują domy, zamieszkają
w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożydziedzictwo jako nasz dom.
wać ich plony. Nie będą budować tak, aby
ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, (…) co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani” (Iz 32,18 EIB; 60,18 UBG; 65,21-22).
Tam „będzie się weselić z tego pustkowie i spieczona ziemia, pustynia rozraduje się
i zakwitnie jak róża”. „Zamiast cierni wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie
mirt”. „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia (…), a mały
chłopiec je poprowadzi”. „Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze”.
(Iz 35,1 UBG; 55,13 UBG; 11,6.9).
Ból nie jest w stanie istnieć w atmosferze nieba. Nie będzie więcej łez, konduktów pogrzebowych ani oznak żałoby. „[I] śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku (…); albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”. „I żaden z mieszkańców nie powie: Zachorowałem.
Ludowi, który mieszka w nim, zostanie przebaczona nieprawość” (Ap 24,4; Iz 33,24 UBG).
Będzie tam Nowa Jerozolima, stolica wspaniałej nowej ziemi, „korona chwały w ręku
Pana i królewski diadem w ręce twego Boga”. Blask miasta jest „podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ”. „Narody, które będą zbawione,
będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć”.
Pan powiedział: „I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy
nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi”. „Oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem
ich” (Iz 62,3 UBG; Ap 21,11.24 UBG; Iz 65,19; Ap 21,3 BG).
W Mieście Bożym „nocy już więcej nie będzie”. Nikt nie będzie potrzebował ani pragnął wytchnienia. Nie będzie zmęczenia w wypełnianiu woli Boga i wychwalaniu Jego
imienia. Będziemy zawsze czuli niekończącą się świeżość poranka. „[N]ie będzie potrzebne ani światło lampy, ani jasność słońca, gdyż Pan Bóg będzie ich światłością”
(Ap 22,5 BWP). Światło słońca zostanie zastąpione blaskiem, który nie będzie boleśnie
jaskrawy, a jednak będzie przewyższał jasnością nasze południe. Chwała Boga i Baran405

Odnowiona ziemia będzie tak wspaniała, jak kiedyś był biblijny raj. W samym centrum będzie się znajdować Nowe Jeruzalem, miasto, w którym ludzie
i Pan będą mieszkać razem. Także w świecie zwierząt i między wszelkimi stworzeniami zapanuje pełna harmonia.

ka napełnia Święte Miasto niesłabnącym światłem. Odkupieni będą chodzić w chwale
nieustającego dnia, który nie potrzebuje słońca.
„Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego
świątynią, oraz Baranek” (Ap 21,22). Lud Boży ma przywilej bezpośredniego kontaktu z Ojcem i Synem. „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno” (1 Kor 13,12 BT).
Teraz obraz Boga odbija się jak w zwierciadle w dziełach przyrody i w Jego postępowaniu z ludźmi, jednak wówczas będziemy widzieć Go twarzą w twarz i nie będzie już
przesłaniała Go mglista zasłona. Staniemy w Jego obecności i będziemy oglądać chwałę Jego oblicza.
Tam odkupieni poznają tak, jak są poznani484. Miłość i sympatia, jakie sam Bóg zasiał w sercu, znajdą tam najprawdziwsze i najsłodsze spełnienie. Czysty kontakt ze świętymi istotami,
484

Por. 1 Kor 13,12 [przyp. tłum.].
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pełna harmonii społeczność z aniołami i z wiernymi wszystkich stuleci, którzy uprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka, święte więzy łączące w jedno „całą rodzinę na niebie
i na ziemi” (Ef 3,15 UBG) — wszystko to będzie się składało na szczęście odkupionych.
Tam nieśmiertelne umysły będą z niesłabnącym zadowoleniem rozważać cuda stwórczej mocy, tajemnice odkupieńczej miłości. Nie będzie tam okrutnego, zwodzącego wroga, kuszącego, aby zapominać o Bogu. Każda zdolność będzie mogła się rozwijać, każda
możliwość będzie stale rosła. Nabywanie wiedzy nie będzie męczyło umysłu ani wyczerpywało sił. Tam będzie można rozwijać największe przedsięwzięcia, realizować najwznioślejsze dążenia i ambicje. I nadal będą się pojawiały nowe cele do osiągnięcia, nowe cuda
do podziwiania, nowe zjawiska angażujące siły umysłu, serca i ciała.
Wszystkie skarby wszechświata otworzą się przed odkupionymi przez Boga, aby mogli
je badać. Nieskrępowani śmiertelnością bez zmęczenia odbędą lot ku oddalonym światom — światom, które pochylały się ze smutkiem, przyglądając się nieszczęściu ludzi,
i rozbrzmiały pieśnią radości na wieść o odkupieniu człowieka. Z niewysłowioną przyjemnością dzieci ziemi wezmą udział w radościach i skorzystają z wiedzy istot, które nigdy
nie zgrzeszyły. Będą dzielić się skarbami wiedzy gromadzonej przez wieki podczas studiowania dzieł, jakie wyszły z Bożych rąk. Niesłabnącym wzrokiem będą oglądać chwałę stworzenia — słońca, gwiazdy
Wielki konflikt zakończył się. Nie ma
i układy planetarne, wszystkie
w wyznaczonym im porządku
już grzechu ani grzeszników. Cały
krążące wokół tronu Bóstwa.
wszechświat jest czysty. W całym
Na każdej rzeczy, od najmniejszej
stworzeniu pulsuje jeden rytm harmonii
po największe, zapisane jest imię
i szczęścia. Od Tego, który wszystko
Stwórcy i wszystkie odzwierciestworzył, przez przybytki niekończącej się
dlają bogactwo Jego mocy.
A płynące lata wieczności
przestrzeni płyną życie, światło i radość.
będą odsłaniać coraz wspanialOd najmniejszego atomu do największego
sze prawdy o Bogu i o Chrystusie.
ze światów wszystkie rzeczy, ożywione
Ponieważ wiedza będzie stale się
i nieożywione, głoszą w swym niczym
rozwijać, równolegle będą rosły
nieprzyćmionym pięknie i w doskonałej
miłość, szacunek i szczęście. Im
więcej ludzie będą dowiadywali
radości, że Bóg jest miłością.
się o Bogu, tym bardziej będą podziwiali Jego charakter. Gdy Jezus odsłoni przed nimi skarby odkupienia i zdumiewające
osiągnięcia w wielkim zmaganiu z szatanem, serca odkupionych będą drżały w jeszcze
głębszym oddaniu i z tym większą radością będą chwytać złote harfy; i dziesięć tysięcy
razy dziesięć tysięcy i tysiąc tysięcy głosów połączy się w potężną pieśń wdzięczności.
„I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią,
i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków” (Ap 5,13).
Wielki konflikt zakończył się. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Cały wszechświat
jest czysty. W całym stworzeniu pulsuje jeden rytm harmonii i szczęścia. Od Tego, który wszystko stworzył, przez przybytki niekończącej się przestrzeni płyną życie, światło
i radość. Od najmniejszego atomu do największego ze światów wszystkie rzeczy, ożywione i nieożywione, głoszą w swym niczym nieprzyćmionym pięknie i w doskonałej
radości, że Bóg jest miłością.
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Dodatek1

CHRONOLOGICZNA
LISTA WIERZEŃ
I PRAKTYK RELIGIJNYCH
NIEZGODNYCH
Z PISMEM ŚWIĘTYM
320 — chrześcijaństwo stało się państwową religią za cesarza Konstantyna Wielkiego. Odtąd do Kościoła
przystępowało wielu nie w pełni nawróconych pogan, ponieważ pod koniec IV wieku chrześcijaństwo
było uprzywilejowanym wyznaniem. Ludzie ci wnosili z sobą wierzenia i praktyki obce Słowu Bożemu,
na co przymykano oczy, aby pozyskać jak najwięcej pogan, choćby drogą kompromisu. W tym czasie
Kościół „ochrzcił” pogańskie święta, ustanawiając w tych samych dniach, które obchodzili poganie,
m.in. Wielkanoc, Narodzenie św. Jana, Wniebowzięcie Maryi Panny i Boże Narodzenie. Wyznawcy Izydy
czy Diany, zwanej w starożytności Królową Niebios i Matką Boską, czcili ją dalej pod imieniem Marii.
Posągi Izydy z małym Horusem na kolanach przemianowano na wyobrażenia Marii z małym Jezusem.
Do chrześcijaństwa wszedł kult posągów, obrazów, a nawet dawnych bożków, które teraz otrzymały imię
Marii lub męczenników, np. kult Dionizosa znalazł kontynuację w kulcie św. Dionizego. Takie praktyki
są obce naukom Pisma Świętego, co przyznał ks. W. Zaleski, pisząc: „W Nowym Testamencie nie mamy
świadectw potwierdzających cześć wizerunków”2. Bóg zakazał takich praktyk w Dekalogu: „Nie będziesz
czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu (...) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył”
(Wj 20,4-5 BT). Pan Jezus polecił nam oddawać cześć Bogu jedynie w duchu i prawdzie (zob. J 4,23-24).
Duchowni czasem usprawiedliwiają takie praktyki, tłumacząc, że wizerunki tylko symbolizują Boga,
ale chyba nie wiedzą, że poganie, którzy je czcili, również mieli je tylko za symbol, a jednak Bóg potępił
takie postępowanie jako przejaw bałwochwalstwa (zob. Iz 44,9-20).
321 — Konstantyn Wielki, którego rodzina czciła boga słońca zwanego Sol Invictus, wywyższył
edyktem pogańskie święto słońca — niedzielę: „W czcigodny dzień Słońca [venerabili die Solis],
niech urzędnicy i mieszkańcy miast wypoczywają, zaś wszystkie sklepy i warsztaty niech będą
pozamykane”3. Historyk Aleksander Krawczuk trafnie zauważył: „Można rzec bez przesady, że
edykt Konstantyna obowiązuje w większości krajów świata aż po dzień dzisiejszy; ów bowiem dies
Solis to oczywiście nasza niedziela”4. Pozostałością kultu słonecznego jest do dziś nazwa niedzieli
w niektórych językach (ang. Sunday, niem. Sonntag). W pierwszych wiekach chrześcijanie święcili
1
2
3
4

Dodatek pochodzi z książki Jonatana Dunkela pt. Apokalipsa, Warszawa 2013. Niektóre daty podane są w przybliżeniu.
W. Zaleski, Nauka Boża. Dekalog, Poznań 1962, s. 110.
Kodeks Justyniana, III, 12:3, w: Philip Schaff, History of the Christian Church, Nowy Jork 1910, t. 3, s. 380, przypis 1.
Aleksander Krawczuk, Konstantyn Wielki, Warszawa 1970, s. 190.
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siódmy dzień tygodnia — sobotę, zgodnie z IV przykazaniem Bożym (zob. Wj 20,8-11). Skąd wzięła
się niedziela? Wielu chrześcijan zaprzestało święcenia szabatu pod wpływem prześladowań, które
spadły na Żydów po nieudanych powstaniach przeciwko Rzymowi w I i II wieku n.e. Rzymianie
nie rozróżniali jeszcze wtedy między judaizmem a chrześcijaństwem, które się z niego wywodziło,
dlatego represje wymierzone przeciwko Żydom spadały również na chrześcijan. Drugą przyczyną
zamiany szabatu na niedzielę w pierwszych wiekach była popularność dnia słońca wśród pogan,
których Kościół chciał pozyskać. Znany historyk chrześcijański napisał w V wieku o wyparciu
szabatu przez dawną tradycję święcenia dnia słońca w Rzymie i Aleksandrii: „Mimo że wszystkie
kościoły na całym świecie mają nabożeństwo co tydzień w szabat, to chrześcijanie w Aleksandrii
i Rzymie, na podstawie jakiejś starodawnej tradycji, zaprzestali tego”5.
431 — miasto Efez było głównym ośrodkiem kultu Królowej Niebios. Czy stało się to przypadkiem,
że sobór, który zebrał się w Efezie w 431 roku, nadał Marii przydomek Izydy, po grecku brzmiący
Theotokos, a po polsku „Matka Boska”?6. Wielu biskupów było temu przeciwnych. Argumentowali, że
człowiek nie może być rodzicem Boga, a stworzenie urodzić Stworzyciela. Postulowali, aby nazywać
Marię Christotokos, a więc „Matką Chrystusa”, ponieważ Syn Boży przyszedł na ziemię jako człowiek,
dlatego Maria nie urodziła Boga, lecz człowieka (zob. Flp 2,6-7). Jak ludzka natura Chrystusa
nie miała ojca, tak samo Jego boska natura nie miała matki. Niestety przegłosowano, aby Marię
tytułować Matką Boską. W rezultacie Kościół pobłogosławił pradawny kult Królowej Niebios i Matki
Boskiej, a z nim pogańskie święta i zwyczaje, które przetrwały do dziś: stawiania jej kapliczek przy
drogach, przyozdabiania figurek, koronowania obrazów. W niektórych krajach, zwłaszcza w Polsce,
kult maryjny przyćmił i usunął w cień nawet samego Boga Ojca. Wystarczy przyjrzeć się różańcowi,
w którym dziesięć razy więcej modlitw kierowanych jest do człowieka niż do Boga.
500 — początkowo duchowni Kościoła rzymskiego ubierali się podobnie jak urzędnicy
państwowi, nie wyróżniając się strojem poza tym, że był czysty i schludny. Odkąd chrześcijaństwo
stało się religią dominującą w cesarstwie rzymskim, zaczęto akcentować również ubiorem różnicę
między duchowieństwem a resztą społeczeństwa, którą zaczęto nazywać laikatem, co w języku
łacińskim oznaczało prostaków i dyletantów, a także parafianami, co po łacinie oznacza ludzi
ograniczonych i pozbawionych ogłady7.
508 — Chlodwik, pierwszy katolicki król Franków, pokonał resztki Wizygotów w 508 roku, co
pozwoliło papiestwu podporządkować sobie Europę Zachodnią. Odtąd władze świeckie niemal całej
Europy podlegały Kościołowi8. Prorocy Boży nazywali taki związek władzy świeckiej i religijnej
„nierządem” (zob. Jr 2,20-31; Ez 16,17-19; Ap 18,9). Prorok Daniel zapowiedział, że taka niezdrowa
unia przetrwa 1290 lat (zob. Dn 12,11). I faktycznie, ta sama Francja, której wojska poddały Europę
papiestwu w 508 roku, dokładnie 1290 lat później, w 1798 roku, zlikwidowała państwo papieskie,
zadając mu „śmiertelną ranę” (zob. Ap 13,3). Rewolucja francuska, amerykańska i październikowa
wprowadziły zasadę rozdziału Kościoła od państwa, która jest błogosławieństwem dla państwa
i Kościoła tam, gdzie jest przestrzegana.
538 — dzięki usunięciu z Rzymu ariańskich Ostrogotów mógł wejść w życie dekret cesarza
Justyniana, stawiający biskupa Rzymu nad innymi zwierzchnikami Kościoła. Biskupi rzymscy,
aby wzmocnić swoje roszczenia do władzy nad chrześcijaństwem, powoływali się na sukcesję
apostolską, wywodząc swój autorytet od Piotra, choć pierwszym biskupem Rzymu nie był Piotr, lecz
Linus. Nie ma żadnego dowodu na to, aby apostoł Piotr był biskupem Rzymu. Biblia nie potwierdza
sukcesji apostolskiej, a historia ją podważa, ponieważ nieraz dwie, trzy osoby jednocześnie były
papieżami, ekskomunikując się nawzajem, nabywając lub sprzedając urząd papieski za pieniądze,
5
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jak na przykład papież Benedykt IX (1032-1045), który sprzedał urząd Grzegorzowi VI (1045-1046),
nie mówiąc o okresie tak zwanej pornokracji w X wieku, gdy kochanki papieskie, Teodora i jej
córka Marozja, decydowały o wyborze kilku kolejnych papieży. W obliczu takiej historii, jaka
cechuje papiestwo, jakakolwiek sukcesja apostolska to tylko pobożne życzenie.
538 — podczas synodu w Orleanie Kościół rzymski wydał bardziej rygorystyczne prawo niedzielne
niż edykt Konstantyna z 321 roku, zakazując w niedzielę wszelkich prac9. Prorok Daniel zapowiedział,
że odstępcza moc religijna spróbuje zmienić przykazanie Boże dotyczące czasu: „Postanowi zmienić
czasy i Prawo” (Dn 7,25 BT). Kardynał J. Gibbons przyznał to otwarcie: „Oczywiście, Kościół
katolicki twierdzi, że zmiana szabatu na niedzielę była jego dziełem”10. Bóg nakazał święcenie
soboty w przykazaniu, które w przekładzie ks. Jakuba Wujka brzmi następująco: „Pamiętaj, abyś
dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale
dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty (...). Przez
sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia
siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go” (Wj 20,8-11).
590 — pierwsi chrześcijanie modlili się wyłącznie do Boga, jednak w późniejszych wiekach
niektórzy poszli śladem pogan, szukając pośrednictwa Królowej Niebios, bogów oraz zmarłych.
Biblia uczy jednak wyraźnie, że do Boga Ojca możemy przyjść tylko przez Chrystusa: „Albowiem
jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5 BT;
kursywa dodana). Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). Słowa „tylko przeze Mnie” wykluczają pośrednictwo
istot żywych (np. kapłanów), zmarłych (np. świętych i Marii) oraz niebiańskich (np. aniołów).
Jezus przestrzegł przed innymi pośrednikami, dlatego udawanie się z modlitwami do kogokolwiek
oprócz Boga jest niewskazane i niebezpieczne. Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, lecz wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem
i rozbójnikiem. (...) Ja jestem bramą owiec” (J 10,1.7 BT).
593 — papież Grzegorz I (590-604) poszedł za pogańską tradycją i zaczął uczyć o czyśćcu —
miejscu, gdzie zmarli mogą odkupić swe grzechy swoim cierpieniem lub ofiarami składanymi w ich
imieniu przez żywych. W Piśmie Świętym nie ma takiej nauki ani niczego, co by dopuszczało
możliwość zmiany losu człowieka po jego śmierci. Kardynał N. Wiseman w wykładzie doktryn
katolickich słusznie napisał, że w Biblii czytelnik „nie znajdzie ani słowa o czyśćcu”11. Zamiast
tego czytamy: „Postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd” (Hbr 9,27 BT; kursywa dodana).
Ludzie otrzymają nagrodę lub karę za swoje życie przy zmartwychwstaniu, a nie zaraz po śmierci,
jak wierzyli poganie. Pan Jezus powiedział: „Oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną,
abym oddał każdemu według uczynków jego” (Ap 22,12 BG). Słowa Jezusa stoją w sprzeczności
z pogańskimi modlitwami za zmarłych. Takie modlitwy oraz nauczanie o czyśćcu są podtrzymywane
jako źródło dochodu, gdyż msze w intencji zmarłych odbywają się najczęściej za pieniądze.
595 — Grzegorz I jako pierwszy nakazał represje wobec chrześcijan święcących siódmy dzień
tygodnia — sobotę. Wielu z nich żyło wtedy w Alpach oraz na Wyspach Brytyjskich, gdzie długo nie
sięgała moc Kościoła rzymskiego, stąd tam najdłużej przetrwało święcenie szabatu wśród chrześcijan12.
600 — Grzegorz I narzucił łacinę jako jedyny język liturgiczny w Kościele, mimo że nie była
znana wszystkim. Nakaz ten stał w sprzeczności z Biblią, w której znajdziemy zalecenie, aby
w czasie nabożeństwa posługiwać się językiem powszechnie zrozumiałym (zob. 1 Kor 14,9).
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709 — papież Konstantyn (708-715), a być może już Jan I (523-526), wprowadził pogański
zwyczaj całowania stóp papieża, sprzeczny z duchem ewangelii. Apostoł Piotr nie pozwolił
Korneliuszowi upaść sobie do stóp (zob. Dz 10,25-26), a gdy apostoł Jan chciał w taki sposób
pokłonić się aniołowi, usłyszał od niego przestrogę: „Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim
współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon!” (Ap 19,10 BT).
755 — Kościół sfałszował dokument zwany Donacją Konstantyna, aby poszerzyć swe ziemskie
roszczenia, do czego doszło zapewne w czasach papieża Stefana II (752-757). Według tego falsyfikatu
cesarz Konstantyn Wielki uznał biskupa Rzymu za ważniejszego od biskupów Antiochii, Aleksandrii,
Konstantynopola i Jerozolimy. Papież otrzymał od niego rzekomo insygnia władzy cesarskiej, w tym
prawo do noszenia korony cesarskiej i purpurowego płaszcza. Papieże otrzymali też rzekomo wtedy
pod swe władanie Pałac Laterański, Rzym z okolicą oraz całą Europę Zachodnią. Donacja kończy
się groźbami pod adresem tych, którzy ośmielą się podważyć jej postanowienia, a także słowami,
że pismo jest autentyczne i zostało osobiście podpisane przez cesarza, a jego oryginał złożono
w grobie św. Piotra. Już jednak w XV wieku dowiedziono bezsprzecznie, że Donacja Konstantyna
to fałszerstwo. Na przykład nosi ona datę 315 roku n.e., a wymienia z nazwy Konstantynopol, który
powstał dopiero w 330 roku, a także używa słownictwa, które z pewnością nie sięga IV wieku. Mimo
to ów falsyfikat służył papiestwu przez całe wieki jako główny argument potwierdzający prawo tej
instytucji do zwierzchnictwa nad Europą.
787 — sobór w Nicei dopuścił kult krzyża, relikwii i obrazów, choć wcześniej synod w Elwirze
w 306 roku orzekł, że „nie należy czcić obrazów ani modlić się przed nimi”. Dopuszczając kult
przedmiotów, usunięto II przykazanie Boże, które takiego kultu zakazuje: „Nie będziesz miał
cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co
jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20,3-5 BT). Po usunięciu
II przykazania z Dekalogu podzielono X przykazanie na dwie części, aby nadal zgadzała się ich
liczba. Z tego względu X przykazanie w wielu wydaniach katechizmu katolickiego nie ma nawet
orzeczenia i brzmi: „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”.
864 — papiestwo opracowało zbiór sfałszowanych dokumentów zwanych dziś Dekretami
Pseudoizydoriańskimi, gdyż próbowano je przypisać Izydorowi z Sewilli (560-630), jako że zawarte
w nich kłamstwa były nazbyt ewidentne. Według nich papież mógł detronizować cesarzy, władcy
byli zobowiązani całować jego stopy, postanowień papieskich nikt nie mógł zmienić, a on sam mógł
znieść rozporządzenia władców; papież nie mógł być sądzony przez nikogo, za to mógł zwolnić ludzi
nawet od przysięgi złożonej władcy, którego uznał za niegodnego13. Fałszerstwa te wykorzystał
w pełni papież Grzegorz VII (1073-1085), aby narzucić swe roszczenia świeckim władcom.
993 — papież Jan XV (985-996) dokonał pierwszej kanonizacji świętego, którym był biskup
Udalryk z Augsburga14, choć niektórzy historycy uważają, że pierwszym świętym mógł być Swibert
kanonizowany przez papieża Leona III (795-816) w 804 roku. Idea świętości człowieka oraz
pośrednictwa zmarłych jest zupełnie obca Słowu Bożemu. W Nowym Testamencie każdy wierzący
nazwany jest świętym (zob. Rz 1,7; Kol 1,2), gdyż świętość to owoc wiary w Jezusa Chrystusa, a nie
własnej doskonałości. Nie należy więc doszukiwać się świętości w żadnym człowieku, nawet bardzo
pobożnym, ponieważ zgodnie z Biblią „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”
(Rz 3,23 BT). Zwracanie się do zmarłych w modlitwie odwraca uwagę ludzi od Jezusa Chrystusa,
który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem (zob. 1 Tm 2,5), a Pan Jezus wyraźnie
powiedział, że „nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6 BT).
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1079 — papież Grzegorz VII (1073-1085), który wywodził się z kręgów zakonnych, próbował
narzucić kapłanom celibat — dyscyplinę duchową do tej pory obowiązującą mnichów. Jeszcze
do XI wieku duchowni mogli mieć żony i dzieci. Apostołowie byli żonaci, w tym Piotr (zob.
Mt 8,14-15; 1 Kor 9,5). Apostoł Paweł napisał, że duchownym czy biskupem może być tylko
ten, który wcześniej sprawdził się jako głowa rodziny: „Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie
dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony (...), dobrze zarządzający
własnym domem, z całą godnością trzymający [swoje] dzieci w uległości” (1 Tm 3,1-2.4 BT). Apostoł
przestrzegł, że w przyszłości dojdzie w chrześcijaństwie do wprowadzenia zakazu zawierania
związków małżeńskich, co będzie rezultatem postępującego w nim odstępstwa: „A Duch wyraźnie
mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych
i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem
występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich” (1 Tm 4,1-3). Wbrew zaleceniom
i przestrogom Słowa Bożego II sobór laterański w 1139 roku zakazał kapłanom zawierania związków
małżeńskich. Narzucanie celibatu czy jakiegokolwiek innego duchowego daru jest oczywiście
sprzeczne z ich naturą, ponieważ czytamy w Słowie Bożym, że to Duch Święty rozdziela je tak,
jak chce (zob. 1 Kor 12,11).
1090 — w czasie wypraw krzyżowych europejscy rycerze przejęli od muzułmanów różaniec, który
przywieźli ze sobą do Europy. Wcześniej różaniec służył m.in. hindusom. Poganie zmawiali przy
jego pomocy modlitwy ku czci bogini czczonej jako Dziewica i Królowa Niebios. W rezultacie do dziś
większość modlitw różańcowych jest skierowana do Marii, a nie do Boga. Różaniec służył poganom
do mechanicznej modlitwy, powtarzanej często bezmyślnie, aby dużą liczbą pacierzy zaskarbić sobie
dobry uczynek. Pan Jezus przestrzegł przed takimi modlitwami, mówiąc: „A modląc się, nie bądźcie
wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani” (Mt 6,7).
1163 — synod w Tours kierowany przez papieża Aleksandra III (1159-1181) nakazał władzom
świeckim więzić ludzi uznanych przez Kościół rzymski za heretyków, co było konsekwencją
zniesienia w IV wieku n.e. rozdziału Kościoła od państwa.
1184 — papież Lucjusz III (1181-1185) zażądał na rzecz Kościoła części dobytku skonfiskowanego
rodzinom osób oskarżonych o herezję15. Kościół w porozumieniu z cesarzem niemieckim Fryderykiem
Barbarossą wydał nakaz prześladowania i uśmiercania heretyków rękami władz świeckich,
co oznaczało formalny początek inkwizycji jako instytucji kościelno-państwowej. Kościelni
inkwizytorzy przekazywali oskarżonych władzom państwowym z klauzulą, aby nie karać ich
śmiercią, ale był to obłudny zapis, ponieważ inkwizytorzy byli obecni, aby dopilnować wykonania
wyroku śmierci, a jeśli on nie zapadał, oskarżali urzędników państwowych o wspomaganie herezji.
Nietolerancja i prześladowania, które były następstwem unii Kościoła i państwa, wypaczyły
ewangelię. Pan Jezus i apostołowie nigdy nie narzucali nikomu swoich przekonań ani nie
posługiwali się siłą czy też władzą świecką, aby zwalczać tych, którzy się z nimi nie zgadzali,
dlatego starajmy się, aby rozdział Kościoła od państwa w naszym kraju nie był tylko teorią.
1190 — Kościół zaczął sprzedawać odpusty za grzechy wbrew nowotestamentowej nauce, że
zbawienie jest darem Bożym, którego nie można nabyć za żadne pieniądze: „Łaską bowiem jesteście
zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt
nie chlubił” (Ef 2,8-9 BT). „Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie dzięki uczynkom, bo inaczej łaska
nie byłaby już łaską” (Rz 11,6 BT). Gdybyśmy mogli zbawić się z grzechów sami, Chrystus nie
musiałby przychodzić i umierać za nas. Odpusty niestety przeniosły akcent z ofiary Chrystusa
na ludzkie uczynki, a także ze Zbawiciela na Kościół. Papiestwo, zamiast uczyć o przebaczeniu
z łaski, bo Jezus powiedział: „[D]armo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8 BT), uczyniło
sobie z tego źródło dochodów, sprzedając odpusty tym, którzy mogli za nie zapłacić.
15
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1200 — do XII wieku chrzczono przez zanurzenie, gdyż tylko taki chrzest symbolizuje śmierć
Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, pogrzebanie starego człowieka i wynurzenie nowego, stąd
znaczenie nowotestamentowego „chrzczę” (gr. baptidzo) — ‘zanurzam’ (zob. Mt 3,16; Dz 8,38-39).
W południowej Europie, gdzie zachowały się wczesnochrześcijańskie kościoły, można jeszcze dziś
zobaczyć baptysteria, w których chrzczono przez zanurzenie. Kardynał J. Gibbons przyznał:
„Najstarszą formą chrztu św. było zanurzenie. Wynika to nie tylko z lektury ojców Kościoła
i wczesnych rytuałów łacińskich oraz wschodnich, lecz także z listów św. Pawła, który pojmuje
chrzest jako zanurzenie” (zob. Ef 5,26; Rz 6,4; Tt 3,5)”16. Biblia stawia warunki przed chrztem,
których żadne niemowlę nie może spełnić: znajomość zasad wiary i skrucha z powodu grzechów
(zob. Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 2,38). Niemowlę nie jest w stanie ani poznać chrześcijańskich zasad
wiary, ani okazać żalu za grzechy. Dlatego w pierwszych wiekach nie chrzczono niemowląt. Dopiero
synod w Kartaginie w 418 roku pozwolił na chrzest dzieci, a od około 1200 roku zarzucono chrzest
przez zanurzenie na rzecz polania lub pokropienia. W ten sposób wypaczono sens i symbolikę
chrztu. Wiele Kościołów powróciło do chrztu dorosłych przez zanurzenie stosowanego w pierwszych
wiekach, w tym Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.
1215 — papież Grzegorz VII (1073-1085) próbował wprowadzić spowiedź uszną, stosowaną wcześniej
wśród zakonników, z których grona się wywodził, ale dogmat w tej sprawie ogłosił dopiero IV sobór
laterański17. Pismo Święte nie zawiera żadnego przykładu spowiedzi usznej! Słowo Boże zaleca
spowiedź serca skierowaną do Boga, do której nie trzeba pośrednictwa człowieka (zob. Ps 51,1-11;
Iz 43,25). Mamy wyznawać swe grzechy Bogu, gdyż „każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię
otrzymuje odpuszczenie grzechów” (Dz 10,43 BT). Gdyby apostołowie otrzymali autorytet odpuszczania
grzechów, korzystaliby z niego, bo okazji nie brakowało, np. gdy Szymon z Samarii popełnił grzech,
apostoł Piotr, zamiast go wyspowiadać, skierował go do samego Boga: „Odwróć się od tej nieprawości
swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego” (Dz 8,22). Pan Jezus polecił
zwracać się z grzechami bezpośrednio do Boga, gdyż tylko On może je odpuścić: „Ty zaś, gdy chcesz się
modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego (...). Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, (...) przebacz nam nasze winy” (Mt 6,6.8-9.12 BT).
1215 — najważniejszą ceremonią Kościoła rzymskiego jest ofiara mszy świętej, w czasie
której za sprawą słów kapłana rzekomo zachodzi cud przeistoczenia chleba i wina w prawdziwe
ciało i krew Chrystusa, czyli tak zwana transsubstancjacja. Rozpropagował ją mnich Radbertus
Paschasius (800-865), choć napotkał na sprzeciw ze strony teologów katolickich, którzy nie
podzielili jego poglądów o transsubstancjacji. Dopiero IV sobór laterański zatwierdził ją jako
dogmat w 1215 roku. Według podręcznika dla duchownych katolickich „sam Bóg posłuszny
wypowiedzianym przez kapłanów słowom — hoc est corpus meum (to jest ciało moje) — zstępuje
na ołtarz; przychodzi, gdzie Go zawołają, i ilekroć Go zawołają, oddając się w ich ręce, choćby
byli Jego nieprzyjaciółmi. Gdy już przyjdzie, pozostaje całkowicie w ich gestii; przesuwają Go
z miejsca na miejsce, jak im się podoba; mogą też, jeśli sobie życzą, zamknąć Go w tabernakulum,
zostawić na ołtarzu lub usunąć na zewnątrz kościoła; mogą też, jeśli tak postanowią, spożyć Jego
ciało lub podać innym jako pokarm”18. Według katechizmu katolickiego w czasie mszy „ofiaruje
się prawdziwe ciało i prawdziwą krew Chrystusa, a nie ich symbole”19. Dogmat mówi, że „msza
święta jest prawdziwą i dosłowną ofiarą składaną Bogu”20. Wszystko to zaprzecza ostatnim słowom
Jezusa: „Wykonało się!” (J 19,30). Pismo Święte mówi o ofierze Jezusa jako dokonanej i jedynej:
„Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż
nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki
16
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tych, którzy są uświęcani. (...). Gdzie zaś jest ich [grzechów — red.] odpuszczenie, tam już więcej
nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” (Hbr 10,12-14.18 BT). Ofiara Jezusa Chrystusa była
nie tylko doskonała, ale również w pełni wystarczająca, dlatego nie zachodzi już więcej potrzeba
składania ofiar. Ofiara mszy świętej jest nie tylko zbędna, ale podaje w wątpliwość wystarczalność
ofiary Chrystusa, dlatego stanowi poważne odstępstwo od nauczania Słowa Bożego.
1220 — papież Honoriusz III (1216-1223) nakazał, aby ludzie oddawali hostii taką samą cześć,
jaka należy się Bogu (łac. latria). Parafianie oddają opłatkowi boską cześć, ilekroć żegnają się,
wchodząc do kościoła lub na widok niesionej hostii. Opłatek jest jednak tylko tworem ludzkich
rąk, dlatego oddawanie mu czci należnej wyłącznie Bogu jest bałwochwalstwem, sprzecznym
z II przykazaniem Bożym (zob. Wj 20,4-6) oraz duchem ewangelii (zob. J 4,24).
1229 — synod w Tuluzie zakazał pod karą śmierci posiadania i czytania Pisma Świętego
w językach narodowych, a nawet po łacinie21. Bóg zaś zalecił, aby wszyscy czytali i znali Słowo
Boże: „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co
w nim jest napisane” (Ap 1,3). „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki,
do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był
doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tm 3,16-17).
1252 — papież Innocenty IV (1243-1254) zatwierdził bullą Ad extirpanda stosowanie tortur
oraz głodzenie ludzi posądzonych o herezję22. Inkwizytorzy, którymi najczęściej byli dominikanie,
torturowali ludzi, m.in. wykręcając i łamiąc kości, wyrywając paznokcie, miażdżąc palce i głowy,
oślepiając czy przypiekając rozpalonym żelazem23. Kościół wydawał też podejrzanych o herezję
świeckiej inkwizycji, która torturowała i zabijała. Jak to pogodzić z nakazem Jezusa: „Miłujcie
nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Łk 6,27) oraz ze słowami:
„Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego” (Ga 5,14)?
1414 — sobór w Konstancji zabronił laikatowi picia wina w czasie komunii świętej, mimo że Słowo
Boże nakazuje ją przyjmować pod postacią chleba i wina (zob. 1 Kor 11,24-26). Niekwaszony chleb ma
być dla nas pamiątką przebitego ciała Chrystusa, a bezalkoholowe wino symbolem niewinnej krwi
Chrystusa (zob. Mt 26,27; 1 Kor 11,24-26). Kościół rzymski zabrania wierzącym udziału w Wieczerzy
Pańskiej pod obiema postaciami, natomiast zezwala duchownym pić w tym czasie alkoholowe wino,
mimo że produkt fermentacji stanowi symbol grzechu (zob. 1 Kor 5,6-7), dlatego nie może reprezentować
niewinnej krwi Jezusa Chrystusa. Z tego względu w niektórych protestanckich Kościołach, w tym
w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, używa się do tego celu soku winogronowego.
1439 — wprowadzona przez Grzegorza I (590-604) nauka o czyśćcu wywołała wiele kontrowersji,
ale pokusa łatwych dochodów z odpustów i mszy za zmarłych była zbyt duża. Sobór we Florencji
uchwalił w 1439 roku, że można nabyć zbawienie przez ofiary i cierpienie w czyśćcu. Ludzkie
uczynki zastąpiły ofiarę Chrystusa. II sobór watykański utrzymał ten dogmat, wyjaśniając:
„Od najwcześniejszych czasów w Kościele dobre uczynki ofiarowano Bogu za zbawienie
grzeszników”24. Pismo Święte uczy czegoś przeciwnego: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez
wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”
(Ef 2,8-9 BT). Kupczenie odpustami wywołało protest wielu światłych ludzi, którzy w XVI wieku
zapoczątkowali reformację, a ponieważ Kościół rzymski nie chciał zrezygnować z odpustów i mszy
za zmarłych, doszło do powstania Kościołów protestanckich.
1441 — Sobór florencki wydał formalny zakaz obchodzenia soboty jako dnia świętego przez
chrześcijan25. Szabat był święcony przez wielu chrześcijan jeszcze w XV wieku, jak wynika choćby
21
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z zapisków synodu w Bergen26, w tym przez niektórych waldensów i anabaptystów, a za ich sprawą
przez chrześcijan na terenie Rumunii, Czech, Moraw, Słowacji i Śląska 27.
1545 — w obliczu postulatów reformatorów Kościoła, aby Pismo Święte było jedynym źródłem
doktryn dla chrześcijan, sobór w Trydencie wywyższył kościelną tradycję jako przynajmniej równą
Słowu Bożemu. Jezus uczył czegoś przeciwnego. Nazwał faryzeuszy obłudnikami, ponieważ
przesłonili swoimi tradycjami przykazania Boże: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was,
obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode
Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże,
a trzymacie się ludzkiej tradycji” (Mk 7,6-8 BT).
1546 — Kościół rzymskokatolicki, nie mając w Biblii wsparcia dla nauk o zbawieniu z uczynków
i dla modlitw za zmarłych, dodał w czasie soboru trydenckiego kilka ksiąg apokryficznych do Starego
Testamentu, aby te nauki uzasadnić. Ksiąg tych nie było w hebrajskim Starym Testamencie.
W katolickich wydaniach Biblii noszą one nazwę wtórnokanonicznych (deuterokanonicznych).
Należą do nich: Księga Tobiasza, Księga Judyty, 1 i 2 Księga Machabejska, Księga Mądrości,
Mądrość Syracha i Księga Barucha 28. Zawierają one poważne błędy teologiczne, chronologiczne
i historyczne. Dodanie ich do Biblii podaje w wątpliwość jej natchnienie. Nie mogło to być zgodne
z wolą Bożą, skoro Słowo Boże zakazuje dodawania czegokolwiek do jego treści: „Do słów Jego
nic nie dodawaj, by cię nie skarał i zostałbyś kłamcą” (Prz 30,6 BT).
1846 — papiestwo nie było rzecznikiem wolności, demokracji ani swobody wyznania, za jakiego
obecnie próbuje uchodzić. Papież Grzegorz XVI (1831-1846) potępił w encyklice Mirari vos ideę
rozdziału Kościoła od państwa, wolność sumienia nazwał „zgubnym błędem, który przywodzi państwa
do ruiny”29, a wolność prasy „zaraźliwym błędem”30. Pius IX (1846-1878) powiedział: „Doktryny czy
brednie w obronie swobód sumienia to absurd i najzaraźliwszy błąd, straszliwa plaga, której należy
się wystrzegać jak ognia”31. Papież Leon XIII (1878-1903) napisał: „Bezprawiem jest domagać się
i bronić bezwarunkowej wolności myśli, mowy, pióra czy nabożeństwa oraz nadawać ją ludziom”32.
W 1931 roku Pius XI w tym samym duchu zacofania i nietolerancji potępił szkoły publiczne, gdyż nie
podlegały Kościołowi, choć zapewne pochwaliłby to, że od niedawna katecheci uczą w Polsce religii,
głównie katolickiej, w publicznych szkołach i za pieniądze wszystkich podatników, w tym niewierzących.
1854 — Pius IX (1846-1878) ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi, w którym
bynajmniej nie chodzi o to, że Maria poczęła Jezusa jako dziewica, lecz o to, że sama urodziła
się bez grzechu, a więc tak samo jak Jezus! Implikacje tej doktryny są dalekosiężne, gdyż z tego
wynika, że Jezus nie był jedynym, który urodził się niepokalany, jak naucza Pismo Święte (zob.
Rz 3,23-24). Maria jest wzorem czystości, lecz nie była wolna od grzechu, gdyż wszyscy ludzie
rodzą się w nim, jak uczy Słowo Boże (zob. Ps 51,7; Rz 3,10). Maria potrzebowała Zbawiciela tak
samo jak wszyscy ludzie, z czego zdawała sobie sprawę, dlatego powiedziała: „Raduje się duch
mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,47 BT), a następnie złożyła ofiarę za grzech (zob. Kpł 12,7-8;
Łk 2,22-24). Dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi stawia człowieka na równi z Synem Bożym.
1870 — Pius IX ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej, zrównując papieża z Bogiem,
ponieważ tylko Bóg jest nieomylny. W ten sposób papiestwo wypełniło kolejne biblijne proroctwo
zapowiadające nadejście odstępczej mocy, która miała prześladować wierzących w średniowieczu,
wprowadzić unię Kościoła i państwa, próbować zmienić przykazania Boże (zob. Dn 7,25), zasiąść
w Kościele Bożym (zob. 2 Tes 2,2-12), odwrócić uwagę ludzi od ofiary Chrystusa i Jego pośrednictwa,
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a zwrócić ją na ofiarę mszy świętej i ludzkich pośredników (zob. Dn 8,11-12), a także przypisać
sobie Boże atrybuty, takie jak nieomylność i odpuszczanie grzechów (zob. Mk 2,7). Nowy Testament
używa wobec tej religijnej mocy określenia „antychryst” (gr. antichristos), które w języku greckim
oznacza kogoś stawiającego się w miejscu Chrystusa. W języku łacińskim takie znaczenie ma
tytuł używany przez papieży: Vicarius Filii Dei.
1950 — Pius XII (1939-1958) ogłosił dogmat o wniebowzięciu Maryi, podnosząc jej autorytet
jako „Orędowniczki”, mimo że Pismo Święte naucza, że jedynym orędownikiem między Bogiem
i człowiekiem jest Jezus Chrystus (zob. 1 Tm 2,5). Apostoł Jan napisał: „Jeśliby kto zgrzeszył, mamy
orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy
nasze” (1 J 2,1-2). Watykan od pontyfikatu Jana Pawła II czyni przygotowania do ogłoszenia
kolejnego dogmatu maryjnego, dotyczącego udziału Marii w odkupieniu ludzkości, stąd nadawany
jej tytuł Coredemptrix, choć Biblia mówi, że imię Jezusa jest jedynym imieniem, przez które
możemy być zbawieni (zob. Dz 4,12). Do kultu maryjnego przyczyniają się objawienia, mimo że
wiele z nich przypomina demoniczne manifestacje, zaś diabeł potrafi wywołać nadprzyrodzone
zjawiska oraz podrobić każdą postać, w tym Marii: „I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera
postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług
sprawiedliwości” (2 Kor 11,14-15).
***
Kościół rzymski wywodzi swe pochodzenie od apostołów, ale — jak mogliśmy stwierdzić — sukcesja
apostolska biskupów Rzymu nie ma potwierdzenia w Biblii ani w historii. Wiele praktyk Kościoła
rzymskiego pochodzi z pogaństwa, co przyznał katolicki kardynał J.H. Newman: „Świątynie,
kadzidło, świece, ofiary, woda święcona, święta, procesje, błogosławienie pól, szaty kapłańskie,
habity zakonne, rzeźby i obrazy mają pogańskie korzenie”33.
Bóg ma swój lud we wszystkich Kościołach, także w tych, które wymieszały biblijne nauki
z pogańskimi wierzeniami i praktykami, lecz apeluje, abyśmy z nich wyszli. W jednym z ostatnich
rozdziałów Pisma Świętego jest nawet polecenie, aby opuścić odstępcze religie i Kościoły, nazwane
symbolicznie Babilonem: „Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów
i aby was nie dotknęły plagi” (Ap 18,4).
Pan Bóg nie wywołuje nas z duchowego Babilonu po to, byśmy stali się sceptykami lub byli
sami, lecz powołuje do swego Kościoła. Jak go rozpoznać wśród tysięcy rozmaitych wyznań?
Pismo Święte nie wymienia jego nazwy, bo dziś każdy Kościół tak by się nazywał. Znajdziemy
jednak w Słowie Bożym dość wskazówek, aby każdy mógł znaleźć ten Kościół w swoim kraju,
a może nawet w swoim mieście. Po czym go rozpoznać?
Kościół ten mógł się pojawić w zorganizowanej formie dopiero po proroczym okresie czasu,
dwóch czasów i pół czasu, czyli 1260 lat (zob. Dn 7,25; Ap 12,6), który dobiegł końca w 1798 roku,
a zatem nie są nim Kościoły, które powstały przed końcem XVIII wieku. Jego charakterystyczną
cechą jest posłuszeństwo wobec wszystkich przykazań Bożych (zob. Ap 12,17; 14,12), co z kolei
wyklucza Kościoły święcące niedzielę zamiast biblijnego szabatu, jak nakazuje IV przykazanie
Boże (zob. Wj 20,8-11; Hbr 4,9).
Wierzący w tym Kościele posiadają świadectwo Jezusa (zob. Ap 12,17), a więc Ducha Proroctwa
(zob. Ap 19,10; 22,9), oraz „ewangelię wieczną” (Ap 14,6), czyli prawdy sięgające czasów apostolskich.
Nie jest to jedynie lokalny Kościół, lecz ogólnoświatowy, działający we wszystkich krajach świata,
ponieważ ma głosić ewangelię „po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (Mt 24,14).
Jezus wzywa nas w czasach końca ze wszystkich religii i wyznań, które Księga Apokalipsy
nazywa duchowym Babilonem (zob. Ap 18,4), do swojego Kościoła. Usłysz to wołanie. Życie jest
zbyt krótkie, aby odwlekać tak ważną decyzję. Słowo Boże mówi tak: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (Hbr 4,7).
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