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NABIERZCIE DUCHA 
 
Będą znaki na słońcu, księŜycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu 

morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagraŜających ziemi. 
Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z 
wielką mocą i chwałą. 

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, poniewaŜ zbliŜa się wasze 
odkupienie. UwaŜajcie na siebie, aby wasze serca nie były ocięŜałe wskutek obŜarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, Ŝeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 
wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w kaŜdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. (Łk 21,25-28,34-36) 

 
Zadziwiające są dzisiejsze słowa Chrystusa. 

Mówi On, Ŝe będą się działy rzeczy trudne, nawet 
straszne, a potem wzywa swoich uczniów - 
nabierzcie ducha i podnieście głowy w postawie 
nadziei i optymizmu. Ten paradks nie jest 
przypadkowy, nie jest teŜ bez znaczenia. MoŜna 
powiedzieć wręcz, Ŝe stanowi on istotę rzeczy, 
którą głosi Bóg człowiekowi. Inni będą się 
przeraŜać, ale wy - uczniowie właśnie wtedy 
powinniście się poczuć pewnie i bezpiecznie. 

Co oznaczają rzeczy straszne, owe znaki na 
słońcu, księŜycu i gwiazdach oraz trwoga 
narodów bezradnych? Pierwsi tym językiem 
nauczali prorocy Starego Testamentu, na 
przykład Izajasz (rozdz. 10), zapowiadający 
zagładę państwa Babilońskiego. Izrael zawsze Ŝył 
jako monoteistyczna wysepka w morzu 
pogaństwa, Chrystus i jego uczniowie  teŜ byli 
taką wysepką w imperium rzymskim. Dziś 
sytuacja wierzących w Chrystusa nie jest wiele 
lepsza. Doznają róŜnorakiego ucisku. 

W obliczu tego ucisku i cierpienia wierzący 
w Boga kierowali zawsze do Niego pełne 
niepokoju pytania - czy Bóg się za nimi ujmie? 
To w odpowiedzi na takie pytania prorocy 
głaosili, Ŝe wierzący mogą się nie lękać, bo Bóg 
ich obroni, a nieprzyjaciół Boga spotka zagłada. 
Wielu sądziło i sądzi, Ŝe są to słowa z cyklu 
gróźb bez pokrycia i polegają na straszeniu karą 
BoŜą. Jest to pogląd bardzo powierzchowny, bo 
treść Objawienia na ten temat jest zupełnie inna. 

Zgodnie ze Słowem BoŜym, świat i człowiek 
jest stworzony, z natury skonstruowany, jak 
roślina zasadzona nad wodą (Ps 1). Bez wody 
więdnie i usycha, a czerpiąc wodę, rozkwita. Tak 
Bóg stworzył świat, Ŝe w więzi z Nim rozwija się 
i osiąga sukcesy, natomiast bez Niego marnieje. 
Marnienie to najpierw nabiera wymiaru 
moralnego - staje się destrukcją postaw i relacji 
międzyludzkich, na przykład rodziny, potem 
obejmuje wymiar fizyczny - odbija się na naszym 

Ŝyciu i zdrowiu, a w końcu siega po wymiar 
globalny - niszczy świat, zatruwa go, wprowadza 
totalitarne zniewolenia, chaos, destrukcje i wojny. 
Nieprawda głoszona i powtarzana zatruwa Ŝycie 
społeczne i wewnętrzne. MoŜna pokazać logiczny 
związek między nieporządkiem moralnym a 
chaosem materialnym. Mimo tego wielu nie czuje 
się do tego przekonanym. Wielka jest bowiem 
presja, by człowiek dogadzał sobie i opacznie 
pojmował wolność. A dogadzanie sobie jest łatwe 
i chętnie przyjmowane. Poza tym leŜy ono w 
interesie (często materialnym) części z nas, a 
ostatecznie sprowadza na wszystkich cierpienie. 

Zło samo niszczy świat, jego czynienie juŜ 
stanowi karę, nie potrzeba specjalnej kary BoŜej. 
Zło jest karą, bo Bóg jest największą nagrodą, a 
zło polega na braku bliskości z Bogiem. Grzech i 
grzesznicy swoim postępowaniem sami sprowa-
dzają na siebie i niestety na innych karę w postaci 
róŜnych nieszczęść i nieludzkich warunków w 
jakich przychodzi ludziom Ŝyć. To wszystko 
sprowadza przede wszystkim strach, bo zło 
wprowadza człowieka w stan lęku przed tym, co 
nieludzkie, a najbardziej przeraŜający i nieludzki 
jest zły duch i ci, którzy go naśladują. Kto zetknął 
się choć raz z egzorcyzmami i opętaniem, wie o 
czym mówię. 

Gdzie jest w tej sytuacji Bóg? OtóŜ nie jest 
on po stronie karzącego gniewu, ale jest 
Zbawicielem i chce ratować przed złem. 

Uczniowie Chrystusa, tak jak Izrael Starego 
Testamentu, w obliczu oceanu wrogiego im 
pogaństwa i rozpasania obyczajów czuli i czują 
lęk. Wołali do Boga i Bóg posyłał im proroków 
głoszących apokaliptyczne obietnice, Ŝe choć 
dopuszcza skutki zła grzeszników, swoich 
wiernych OCHRONI przez złem jaki tamci im 
zgotowują swoim grzechem. Na tym polega 
zbawcze działanie Boga, Ŝe ratuje od zła tego, kto 
pozwoli się uratować, a na innych, którzy nie 
pozwolą, niestety spadnie zło, które oni sami 
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czynią. Taki jest porządek stworzenia ustalony na 
obraz BoŜy - istota podobna do Boga nie moŜe 
być szczęśliwa bez Boga i gdy grzeszy i nie 
korzysta ze zbawienie, nieuniknienie ginie. 

Chrystus przyszedł na świat, by podać mu 
rękę, jak Piotrowi chwiejącemu się na falach 
obrazujących zło. Całe swoje Ŝycie ziemskie 
przeznaczył na to, by przekonać ludzi, iŜ Bóg tak 
umiłował świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego 
dał, by kaŜdy kto w Niego wierzy nie zginął ale 
miał Ŝycie wieczne. Misja Chrystusa to stanie po 
naszej stronie przeciwko złu, po stronie kaŜdego 
grzesznika, przeciwko grzesznym postawom i 
osobie złego ducha. Chrystus pokonał złego i 
otworzył wszystkim drogę do zbawienia, problem 
tylko w tym Ŝeby nie odpychać ręki Zbawiciela, 
ale się jej chwytać. Uczniowie Jezusa to są ci, 
którzy się Go uchwycili i oni mogą się czuć 
bezpiecznie. Jezus umarł za wszystkich, 
wszystkim otworzył dom Ojca i kaŜdego, kto Mu 
na to pozwoli, skutecznie przeprowadzi do domu 
Ojca przez zamęt zła. 

Problem w tym, Ŝeby uwierzyć w tego 
Zbawiciela, Jego wyciagnieta rękę i jej nie 
odtrącić, ale trzymać się jej kurczowo i z 
wdzięcznością.  

Chrystus nie zapowiada, Ŝe juŜ ten świat 
zostanie oczyszczony ze zła, raczej przeciwie, 
zdaje się mówić, Ŝe zło niszczy skutecznie. 
Jednak, gdy to się dzieje, uczniowie powinni czuć 
się pewnie, poniewaŜ są dziećmi Ojca i w Ŝyciu 
towarzyszy im Syn - opiekun i przewodnik po 
drogach pełnych grzechu i cierpienia. Z tego to 
właśnie  powodu uczniowe mogą, widząc zło, 
czuć się bezpiecznie i nabrać ducha. Owe 
zaufanie, pewność posiadania Boga moŜe być w 
nich silniejsza od strachu, jaki sprowadza zło. 
Chodzi o całkowite zaufanie. Bo, gdy zło niszczy 
Ŝycie i  przeraŜa, Bóg jest silniejszy od zła i 
ratuje tych, którzy się mocy Boskiej trzymają. 
Rzecz w tym, Ŝeby się trzymali. 

Chrystus mówi teŜ o tym, co przeszkadza 
człowiekowi mieć taką wiarę i pewność, Ŝe jest 
dzieckiem Ojca i umiłowanym „młodszym 
bratem” a nawet oblubienicą Chrystusa. Co 
przeszkadza człowiekowi wierzyć? 

OtóŜ zły skłania nas do chowania głowy w 
piasek, do znieczulania się. Jak ucieczką przed 
problemami są alkohol i narkotyki, tak samo jest 
nim dostatnie, powierzchowne Ŝycie w kulcie 
wszechobecnej rozrywki. A jednak wśród owych 
znieczulaczy Chrystus wymienia nie tylko 
obŜarstwo i pijaństwo, ale i troski doczesne. Są 

one postawą wynikająca z przekonania, Ŝe 
wszystko jest w moich rękach, nikt o mnie nie 
dba i sam muszę zapewnić sobie wszystko. A 
jeśli nawet nie jest tak dosłownie, to jednak zło 
wciąga nas przynajmniej w kierat pracy od świtu 
do nocy bez szansy na czas dla rodziny, 
przyjaciół, na osobistą refleksję. Pochłonięcie 
troskami doczesnymi jest takŜe znieczulaczem, 
który odwraca nasza myśl od celu do jakiego 
nieuniknienie zdąŜamy - do Boga, który jest 
wspaniały, ale spotkanie z Nim wymaga od nas 
zaufania. 

Chrystus zatem wzywa, by nie oddawać się 
owym znieczulaczom, ale wypełnić swoje Ŝycie 
postawą przeciwną - pełną świadomością celu, do 
jakiego idziemy i dojdziemy jutro. Ta postawa to 
postawa czuwania i modlitwy. 

Czuwanie polega na tym, Ŝeby mieć stale juŜ 
w tym Ŝyciu świadomość, Ŝe jestem w obecności 
BoŜej i kaŜdy mój postępek ma waŜkie 
konsekwencję. Świadomość obecności przy mnie, 
albo nade mną, Boga apeluje do mojego sumienia 
o unikanie zła. Zapominanie o Bogu - sprzyja 
czynieniu rzeczy złych. Modlitwa natomiast ma 
być jak najczęstszym, najlepiej stałym 
zwracaniem się do Boga i słuchaniem, co mówi. 
Czuwanie i modlitwa podtrzymują nasza wiarę, a 
wiara daje sercu siłę zaufania, by w obliczu zła 
nie ulegać panice, ale podnosić głowę w 
pewności, Ŝe Bóg ocala. Wiara sprawia ten 
właśnie cud - cud pewności, Ŝe jestem odkupiony 
i prowadzony do upragnionego Boskiego świata, 
gdzie jest zwycięstwo nad złem. 

Jan Ogrodzki 


