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Speyer 2021
Debata „Czuwanie”

Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co
ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym – Łuk. 21:36

Drodzy przyjaciele!

Ponownie przeżywamy niespokojny czas w historii świata. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia, upadek Związku Radzieckiego, zakończenie zimnej wojny i okres dobrej koniunktury
gospodarczej rozbudziły nowe nadzieje na światowy pokój i współpracę między wszystkimi
narodami. Ówczesny amerykański prezydent, George Bush senior ogłosił nawet nowy światowy ład
od Władywostoku po Vancouver. Dzisiaj, po trzydziestu latach, niewiele z tego pozostało. Chiny
uzurpują sobie przywódczą rolę w świecie, ale zwalczają demokratyczne ruchy w swoim kraju.
Rosja grozi Ukrainie wojną, a USA znów wysyłają okręty wojenne na Morze Czarne, Iran zamierza
wejść w posiadanie bomby atomowej i grozi przez to destabilizacją Bliskiego Wschodu, Turcja i
wiele innych krajów dążą do ustanowienia rządów autorytarnych zwalczając wolność prasy i
sądów. Znaki znów ustawione są na konfrontację, konflikt i wojnę. I wreszcie pandemia
koronawirusa trzyma nas w mocnym uścisku.

Nic dziwnego, że w takich warunkach znów powraca pytanie: Panie, jak długo jeszcze? I to dobrze,
bo Jezus kazał nam czuwać. Z tą myślą wzięliśmy pod rozwagę odpowiedni fragment Ew. Marka i
postanowiliśmy zadać z niego naszym czterem mówcom trzy pytania. Przeczytajmy najpierw te
słowa Jezusa:

Mar. 13:29-37

29. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.
30. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
31. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
32. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko
Ojciec.
33. Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie.
34. [Syn Człowieczy bowiem jest] jak człowiek, który wyjeżdżając, zostawił swój dom, dał władzę
swoim sługom i każdemu jego pracę, a odźwiernemu nakazał czuwać.
35. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem czy o północy, gdy pieją
koguty czy rano;
36. By przypadkiem, przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących.
37. A to, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

Pierwsze pytanie

1. W jaki sposób mogli rozumieć uczniowie słowa Jezusa: “Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie” (Mar. 13:30)? Czy mieli prawo oczekiwać, że Królestwo Jezusa nastanie jeszcze
za ich życia? Jak rozumiemy te słowa dzisiaj, po blisko dwóch tysiącach lat?

H. Schültz – DE
M. Kwarciak – FR
H. Szarkowicz – PL
T. Krupa – ENG



2

Helbring Schültz

Mar. 13:30 to trudny fragment Biblii, ale z drugiej strony można go interpretować na wiele
sposobów. Zwłaszcza gdy używa się filozofii kościelnych. Jest to szczególnie widoczne, gdy
porównamy różne przekłady Biblii. Lingwiści, którzy pracują jako tłumacze Biblii, wywodzą się z
różnych wyznań i świadomie lub nieświadomie wyrażają własne opinie. Stąd różne tłumaczenia
tego samego stwierdzenia w tekście oryginalnym.

Porównajmy kilka przekładów Biblii:

– Wersja Mar. 13:30 z zaproszenia do dyskusji brzmi: „Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie”.
– Mar. 13:30 wg Biblii Lutra z 2017 r. brzmi: „Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko dziać
będzie”.
– Mar. 13:30 wg Biblii Elberfelder: „Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”.
– Mar. 13:30 wg Biblii „Dobra nadzieja dla wszystkich”: „To pokolenie nie przeminie, aż się to
wszystko zacznie dziać”.
– Mar. 13:30 wg Biblii Zurychskiej: „Amen, mówię wam: To pokolenie nie przeminie, zanim się to
wszystko stanie”.
– Mar. 13:30 wg Biblii „Dobra nowina”: „Zapewniam was: To pokolenie jeszcze to wszystko
przeżyje”.

Pomimo różnorodności tłumaczeń wydaje się, że społeczeństwo ludzkie przetrwa te wydarzenia.
Nic nie jest powiedziane o królestwie Jezusa.
Rozumiemy ten fragment w ten sam sposób dzisiaj, po dwóch tysiącach lat.

Marius Kwarciak

W Ew. Mat. 24 : 3 uczniowie pytali Naszego Pana o znaki : jaki będzie znak - (1) Twego przyjścia i
- (2) końca świata. Pierwsza znaczna część 24-go rozdziału Mateusza, jest odpowiedzią Naszego
Pana na pierwsze pytanie, to znaczy znaki Jego obecności. Obraz drzewa figowego, które budzi się
do życia, jest odpowiedzią na pytanie numer dwa: jaki jest znak „dokonania świata, (wieku)

Trzej ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz mówią nam, że gałąź drzewa figowego, która mięknie
i puszcza liście, jest znakiem zbliżającego się lata. Dlatego w Ew. Marka 13:29 czytamy, gdy
ujrzycie te wydarzenia. "Te wydarzenia" oznacza drzewo figowe, naród Izraelski, który powraca
do życia po 2000 lat usychania. Kiedy zobaczycie ten znak Izraela, wiedzcie, że lato jest blisko,
dokonanie wieku jest blisko.

Wyrażenie " wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi " wskazuje na lato, które ewangelista Łukasz
precyzuje- Królestwo Boże. Ew Łukasza 21:31. Znak drzewa figowego miał być potwierdzony
przez "inne drzewa" Łukasza 21:29, to znaczy inne narody pochodzące z post kolonializmu.

Czytamy w Ew. Marka 13 :30 (30): Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie,
aż się to wszystko stanie. To prawda, że ci, którzy słuchali tych słów z ust Jezusa, oczekiwali ich
bardzo szybkiego wypełnienia. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego zrozumieli prawdziwe
znaczenie tych słów i ich wypełnienie w przyszłości.

Ja rozumiem ten werset, że niektórzy z pokolenia, które widziało utworzenie Państwa Izrael w 1948
roku, zobaczą również początek ustanowienia Królestwa Bożego. Pokolenie, które było świadkiem
i które mogło zrozumieć ważność utworzenia Państwa Izrael (nalegam na to zrozumienie, ponieważ
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nasz werset mówi nam, kiedy zobaczycie te wydarzenia, więc nie może to być małe dziecko, które
widzi, ale nie zawsze rozumie) To pokolenie nie może całkowicie wymrzeć, dopóki pierwsze znaki
Królestwa nie będą widoczne w Izraelu i na ziemi. Nie chcę podawać dat, ale uważam, że wiek
rozumu i odpowiedzialności w tamtym czasie był niższy niż jest teraz.

Wielu z braci i sióstr poświęcając się w tamtym czasie miało 14-15 lat, więc rozumieli prorocze
znaczenie tego wydarzenia. (powstanie Izraela) Na podstawie Księgi Rodzaju 15:13-16, możemy
rozumieć czas trwania tego pokolenia nawet do 100 lat. Niektórzy z tych, którzy byli nastolatkami
w 1948 roku, nie umrą przed rozpoczęciem się Królestwa.

Pozostaje jeszcze pytanie, jakie wydarzenie będzie mogło przekonać ludzi, że Królestwo Boże
właśnie zostało ustanowione. Zmartwychwstanie Starożytnych Świętych? Zobaczenie Królestwa,
przynajmniej w jego początkach, będzie ciągle kwestią wiary, bo Królestwo Boże nie przyjdzie
w sposób dostrzegalny; Łukasz 17:20

Henryk Szarkowicz

Drodzy w Panu, jest to proroctwo Naszego Pana, i jest ważne żeby je zrozumieć. Przedstawię teraz
jeszcze jedno spojrzenie na słowa Pana Jezusa.

W Ew. Mat. 24;34, jak i w Mar.13;30 słowo wiek, lub rodzaj jest przetłumaczone z takiego samego
słowa ,,genea” (1074). Słowo to oznacza; rodzaj, naród, wiek, pokolenie, czas.

Wypowiedź Pana na pewno jest związana z narodem Izraela, ponieważ słowa wcześniejsze mówią
o drzewie figowym którego symbolika w Biblii jest jednoznaczna. Dlatego w słowach Pana ,,nie
przeminie genea, można by rozumieć że Pan miał na myśli cały naród Izraela, który nie przeminie ,
i nie przestanie istnieć, ażby się to wszystko stało, to, o co pytali uczniowie Pana na górze.

Dla tego uważam, że może być tutaj myśl, że nie przeminie ten rodzaj ludzi, specjalnie wybranych
przez Boga, nie przeminie ten naród, nie przeminie to pokolenie Izraela. Znaczna część tłumaczeń
Biblii używa w tym miejscu słowa pokolenie. Określenie pokolenie możemy rozumieć na co
najmniej dwa sposoby: 1. Że jest mowa o jednym z 12 pokoleń Izraela, np. pokolenie Beniamina,
albo pokolenie Lewitów. 2. sposób, że pokoleniem jest cały Naród Izraela. Trzy dowody: Izajasz
65:23 mówi o pokoleniu błogosławionych przez Pana, czyli określa w ten sposób pewną szczególną
grupę ludzi. W Ps 78;8 nazywa pokoleniem, czy rodem, albo narodem przekornym, całego Izraela.
Również Pan Jezus w Mat. 12:41,42,45 mówi ,,tak będzie i z tym złym pokoleniem” określa tym
słowem genea, grupę ludzi ogarniętych wpływem szatańskim. Myślę że w ten sposób mogli
zrozumieć Pana słuchający Go Żydzi, że mówił o genea o pokoleniu całego Izraela.

Ale Pan zwraca się na końcu do Apostołów, ,,Także i wy gdy ujrzycie iż się to dziać będzie,
poznawajcie że blisko jest i we drzwiach”. W tych słowach Pan dał dla nas pewien znak. Dlatego
dzisiaj możemy rozumieć te słowa, że pokolenie spłodzonych z Ducha Świętego nie przeminie, nie
zostanie zabrane z ziemi, skompletowane, do póki te rzeczy wcześniej opisane się nie wypełnią.
Dokąd stoi symboliczne niebo i ziemia, rozumiemy że trwa jeszcze wybór Duchowej Oblubienicy.
Natomiast obserwacja drzewa figowego, oraz innych drzew, przekonuje nas że czas ten jest coraz
krótszy i ustanowienie Królestwa jest bardzo blisko.

Tim Krupa

Powiedziałbym, że uczniowie słuchający słów Jezusa byli w stu procentach przekonani, że to
wszystko miało nastąpić na dniach lub w przeciągu tygodni! Byli tak podekscytowani faktem, że
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Jezus jest Mesjaszem i tak podekscytowani jego dziełem, że nie słyszeli jego wypowiedzi o
nadchodzącej śmierci i odejściu.

Nawet po Jego zmartwychwstaniu, ostatniego dnia, kiedy był z nimi na ziemi, jak zapisano w
pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, ponownie zapytali, czy w tym czasie ustanowi
Królestwo.

Dzieje Ap. 1:6: „A gdy się zebrali, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraelowi?”

Nawet gdy już otrzymali ducha od Ojca w dniu Pięćdziesiątnicy, ciągle nie mieli zrozumienia , jak
długie będzie to opóźnienie. Sądzę, że nadal myśleli, iż Królestwo ma być ustanowione bardzo,
bardzo szybko.

Jeśli chodzi o nasze zrozumienie, to chyba nie mamy dobrego wyjaśnienia wypowiedzi Jezusa na
temat tego „pokolenia”. Jezus wielokrotnie używał tego słowa „pokolenie” w Ewangelii Mateusza i
zawsze wydaje się, że odnosi się ono do ludzi żyjących w tym właśnie okresie. W żadnym innym
przypadku nie znajdujemy zastosowania tego słowa do jakiegoś dłuższego lub przyszłego okresu
dwóch tysięcy lat.

Myślę, że musimy pogodzić się z tym, że nie wszystko zdolni jesteśmy wyjaśnić. Właśnie ta
wypowiedź Jezusa należy do tych, których nie możemy odpowiednio wyjaśnić.

Nie uważam tego braku wyjaśnienia za przeszkodę w wypełnieniu naszego poświęcenia i naszej
chrześcijańskiej pielgrzymki.

Drugie pytanie

2. Czego można się nauczyć z przypowieści Jezusa zapisanej w Mar. 13:34-37? Czy powinniśmy
czuwać wszyscy, czy może tylko niektórzy (odźwierni), powołani do tego zadania przez Pana? –
„Jak człowiek, który wyjeżdżając, zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom i każdemu jego
pracę, a odźwiernemu nakazał czuwać – czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie.”

T. Krupa – ENG
H. Schültz – DE
M. Kwarciak – FR
H. Szarkowicz – PL

Tim Krupa

Przypowieść ta, to piękny, krótki obraz. I przede wszystkim ostrzegam, byśmy nie starali się ustalić
zbyt wielu szczegółów w tym obrazie. Ta krótka opowieść ma na celu przekazać słuchaczom,
JEDNĄ GŁÓWNĄ MYŚŁ. Chodzi o to, aby „czuwać”. Taka jest lekcja tej przypowieści.

Przyjemnie jest pomyśleć o tym, jak w tej historii jest zorganizowane domostwo. Ze względu na
swe umiejętności praktyczne różni członkowie domostwa domowego mają różne zadania. Być
może jeden lepiej nadaje się do ochrony drzwi, a drugi do pieczenia chleba w kuchni. Niezależnie
od zajmowanego stanowiska, wszyscy domownicy są stale w pogotowiu w związku z powrotem ich
Pana. Nawet piekarz w kuchni codziennie pyta, czy widzicie jakieś oznaki powrotu Mistrza.

Postarajmy się więc nie komplikować tej przypowieści, pozwólmy by zachęciła nas do
niecierpliwego czekania na Pana, niezależnie od zajmowanego stanowiska wśród domowników.
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Helbring Schültz (wypowiedź kompletna, odczytana na żywo jedynie częściowo)

Rozdział 13 Ew. Marka zawiera bardzo ważną przypowieść, która ma wielkie znaczenie. Jednak w
różnych przekładach Biblii nie zawsze można rozpoznać całość tej przypowieści. Dzieje się tak,
ponieważ w różnych przekładach Biblii struktura przypisań wersetów nie uwzględnia całości
przypowieści. Również w tym przypadku fragment zapisu biblijnego Mar. 13:34-37 odnosi się
tylko do części przypowieści, tak że można postawić pytanie: Czy wszyscy powinniśmy czuwać,
czy tylko niektórzy z nas? Ale Mar. 13:37 zawiera ważny związek z innymi miejscami w Piśmie
Świętym. Werset 37 brzmi zgodnie z tłumaczeniem Hermanna Menge tak:

„To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! (albo: bądźcie czujni)” [NB].

Do kogo odnoszą się słowa „wam”, a kto to są „wszyscy”?

Jest tu ścisłe nawiązanie do dwuczęściowej przypowieści z Ew. Łuk. 12:35-44. W drugiej części tej
przypowieści werset 41 brzmi:

„Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy też do wszystkich?”.

Piotr zadał to pytanie przed Pięćdziesiątnicą. Apostołowie lub uczniowie nie otrzymali jeszcze
ducha świętego. Jednak Piotr był w stanie poprawnie sformułować tak daleko idące pytanie. Tylko
dzięki osobistej interakcji, tylko dzięki społeczności z Jezusem, naszym Panem, Piotr mógł zadać
takie pytanie.

Kogo Piotr miał na myśli, mówiąc: „do nas”, a kogo miał na myśli, pytając: „czy też do
wszystkich”?

Piotr postrzegał siebie i uczniów, którzy chodzili razem z nim w tamtym czasie, jako naśladowców
Jezusa. Piotr wiedział, że ta niewielka grupa uczniów, w tym on sam, była dopiero początkiem
naśladowców Jezusa i że wielu innych, patrząc z tamtej perspektywy, w przyszłości stanie się w ten
sam sposób naśladowcami Jezusa. W określeniu „do nas” Piotr miał na myśli tę małą grupę, w
której skład wchodził on sam, którzy żyli jako współcześni Jezusowi i stanowili początek
wybranych naśladowców Jezusa.

Zaś w określeniu: „do wszystkich” Piotr zawarł wielu innych naśladowców Jezusa, którzy później
w następujących po sobie okresach będą podążać za Jezusem w przeciągu długich dwóch tysięcy lat
Wieku Ewangelii. Całkowita liczba dobrowolnych naśladowców Jezusa, jako sług Pana, miała być
przez dwa tysiące lat karmiona odpowiednią ilością pożywienia we właściwym czasie.

Jezus, nasz Pan, poprawnie zrozumiał pytanie Piotra, ponieważ Pan odpowiedział dokładnym i
ukierunkowanym kontr-pytaniem w Łuk. 12:42, gdzie jest napisane: „A Pan odpowiedział: Któż
więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we
właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność?”.

Jezus wiedział, że wszyscy Jego naśladowcy, począwszy od małej grupy, w tym Piotra, którzy byli
z Jezusem w tamtym czasie, stanowili zaledwie początek całkowitej liczby Jego naśladowców,
„małej trzódki”.

Jezus wiedział również, że oprócz Jemu współczesnych, wszyscy inni, którzy mieli zostać Jego
naśladowcami, aż do ostatniego naśladowcy przy końcu Wieku Ewangelii, powinni otrzymywać
pożywienie we właściwym czasie. Z tego powodu Jezus powiedział w Ew. Mat. 28:20 do swoich
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wówczas żyjących naśladowców, mając także na myśli wszystkich przyszłych naśladowców, którzy
mieli dołączyć w ciągu następnych tysiącleci: „A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do
końca świata”.

Możemy sobie wyobrazić dwa symboliczne kosze pełne jabłek. W jednym koszu są tylko piękne,
zdrowe jabłka. W drugim znajdują się tylko zgniłe albo mniej lub bardziej nadgniłe jabłka. Bez
wątpienia jesteśmy w stanie wyłowić to najpiękniejsze jabłko z koszyka zepsutych. Ale w którymś
miejscu jest ono nadgnite.

W Łuk. 17:10 nasz Pan Jezus stwierdza: „Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano,
mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić”.

Z koszyka z pięknymi, zdrowymi jabłkami możemy też wybrać to najpiękniejsze, mimo że zawiera
on tylko piękne jabłka. Niemniej jednak różnią się one od siebie również swoim pięknem. Gwiazda
od gwiazdy będzie się różnić.

Marius Kwarciak

Ta przypowieść została podana przez Naszego Pana, aby lepiej zilustrować zalecenia wersetu 33.
Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. Aby stanąć na
straży, wspiąć się na wieżę obserwacyjną i intensywnie patrzeć na widoczne duchowym wzrokiem
wydarzenia, musimy czuwać i modlić się. Nasza czujność jest słaba, ludzka, dlatego potrzebujemy
Bożej pomocy w odpowiedzi na nasze modlitwy.

Zalecenie pana domu, aby zachować czujność, dotyczyło wszystkich sług, co zostało przypomniane
w wersecie 37. A to, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! W przypowieści każdy sługa
musiał pracować i czuwać jednocześnie. Ta praca, to zajmowane stanowisko, to dzieło powierzone
przez pana domu w pracy pańskiej, było specyficzne dla każdego sługi. Przypomina mi to talenty
powierzone sługom, każdemu według przemożenia jego. Mateusz 25 :15

Każdy na swoim miejscu! każdy według swoich kompetencji! Szczególną rolę powierzono
odźwiernemu, którego głównym zadaniem było pilnowanie zewnętrznych drzwi domu, aby je
otworzyć przy powrocie pana domu. Jego stała uwaga i czujność zostały nagrodzone przywilejem
otwarcia drzwi i przywitania pana jako pierwszy, przed innymi sługami.

Wyrażenia: Wieczór, o północy, gdy kur zapieje, rankiem z wersetu 35, są to nazwy własne
każdej straży nocnej. Podkreśla to, że przez całą noc Wieku Ewangelii wszyscy uczniowie mieli
czuwać.

Henryk Szarkowicz

Mar.13;34-37 W wersecie 37 Pan powiedział że wszystkim to mówi by czuwali, i nie znam
osobiście powodów, by ktoś z wierzących był zwolniony z czuwania. Odźwierny albo wrotny, to
Duch Święty, który działa przez ludzi spłodzonych z tegoż Ducha i stanowiących Ciało
Chrystusowe. Dlatego każdy z nich jest zobowiązany czuwać. Z czuwania i rozpoznania kiedy Pan
Onego domu przyszedł, wynika dla nas ważna nauka. Zrozumieliśmy stąd powód dla którego
nastąpiły błogosławieństwa dla powołanych w czasie drugiej obecności Pańskiej. Dan.12;12 .
Rozumiemy też i widzimy lepiej przemiany jakie mają miejsce na świecie. Jak wcześniej
mówiliśmy, rozpoznaliśmy że już blisko jest do lata, i że żyjemy obecnie w żniwie Wieku
Ewangelii. A co za tym idzie w czasie trudnym, bo w czasie przesiewania, i szczególnych
doświadczeń. 2 Tym 3:1 „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy”. I to powinno
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to być dla nas radością, tak jak powiedział Pan w Łuk. 21:28 ,,A gdy się to pocznie dziać,
spoglądajcież (czuwajcież) a podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupienie wasze.

Trzecie pytanie

3. Wielu z nas wierzy, że żyjemy już w niewidzialnej fazie parousii. Czy powinniśmy nadal czuwać?
Czy jest to już może niepotrzebne?

H. Szarkowicz – PL
M. Kwarciak – FR
T. Krupa – ENG
H. Schültz – DE

Henryk Szarkowicz

Uważam że czuwanie jest zawsze właściwą i dobrą rzeczą. Tylko kwestią jest, co rozumiemy pod
pojęciem czuwania. Bardzo ważną rzeczą jest czuwać i zrozumieć w jakim czasie żyjemy. Bardzo
ważne jest by czuwać i zrozumieć proroctwa, oraz Boski Plan w stosunku do człowieka i narodów.
Dobrze jest czuwać i widzieć jak się wypełniają Boże zamiary, bo to nas utwierdza w wierze i
nadziei. Ale myślę, a nawet jestem przekonany, że to czuwanie jest nie mniej ważne, by skupić go
na sobie. Jeżeli rozpoznaliśmy czas, to przekonani jesteśmy że jest on końcowy, i nie możemy jak
mówi przypowieść, przespać swój czas rozwoju duchowego. Powinniśmy w związku z
rozpoznaniem tego czasu skupić nasze czuwanie przede wszystkim nad samym sobą. Czy już
rozwinęliśmy w sobie taki stan serca i ducha, któryby kwalifikował nas do osiągnięcia Królestwa
Chrystusowego. Czy już osiągnęliśmy taki charakter w którym by Najwyższy zechciał nas mieć za
swoje dzieci. Mamy czuwać nad rozwojem naszego charakteru na wzór Jezusa Chrystusa, a jeżeli
zauważam że mi czegoś brakuje, to muszę swoje czuwanie na tym skupić przede wszystkim, ,, Bo
choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał
pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.’’1 Kor. 13:2

Bo powiada Ap. Paweł, że te trzy rzeczy zostały nam teraz dane pod opiekę, i nad nimi musimy
przede wszystkim czuwać. ,,A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy; lecz z nich
największa jest miłość.” 1 Kor.13:13

Marius Kwarciak

Czuwanie i modlitwa były zalecane przez Naszego Pana wszystkim uczniom, przez całe ich życie i
na cały czas trwania wieku Ewangelii. Oczekiwanie na powrót Pana i wypatrywanie znaków Jego
obecności, było tylko jednym z aspektów, z pewnością bardzo ważnym, tej czujności. Czuwajcie i
módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.
Ew. Mateusza 26 : 41
Pokus miało być coraz więcej pod koniec tego wieku, więc teraz, kiedy żyjemy w tym czasie
"końca tego świata", nasza działalność w zakresie czuwania i modlitwy powinna być tym bardziej
intensywna.
 Ktoś, kto ma błogosławieństwo dobrego zrozumienia drugiej obecności Pana, musi jednak nadal
czuwać i modlić się, aby wzmocnić swoją wiarę. Musi obserwować i rozumieć wypełnianie się
proroctw, które potwierdzają tę obecność i prawidłowo interpretować wydarzenia, które dzieją się
teraz na świecie. Nie może on słabnąć w tej czujności ani zasypiać, ponosząc ryzyko swej
destabilizacji lub utraty tej prawdy.
Z drugiej strony, to dobre zrozumienie nie może popychać go w kierunku pychy albo poniżania
drugiego, a braterska miłość musi zawsze towarzyszyć temu czuwaniu.
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Tim Krupa (wypowiedź kompletna, odczytana na żywo jedynie częściowo)

Chciałbym opowiedzieć historię z greckiego teatru. Otóż używano tam bardzo ważnego greckiego
słowa, zwłaszcza w teatrze, ale także w codziennych rozmowach. To samo słowo jest używane w
Piśmie Świętym i odnosi się do naszego tematu powrotu Pana.

Wiemy, że starożytni Grecy kochali teatr i dramat, a dramaty, które lubili najbardziej, zawierały
historie o wielkiej złożoności. Pisarze wymyślali historie, które stawały się coraz bardziej
skomplikowane, dopóki nie zapanował taki chaos, że nie pozostawało ŻADNE ROZWIĄZANIE.
To był klucz do dobrego greckiego dramatu. Autor musiał opracować sytuację, która wydawała się
niemożliwa do naprawienia.

Oprócz tego wszyscy aktorzy na greckiej scenie występowali w maskach. Aktorzy nosili maski,
aby publiczność mogła wyraźnie zobaczyć wyraz twarzy, i mogła odróżnić postaci i sprawić, by
temat opowieści (komedii czy też tragedia) był dla widzów wyraźnie oczywisty.

Kiedy sytuacja w spektaklu stała się tak chaotyczna, że nie było rozwiązania, oto co się działo. Ktoś
zostawał zesłany z nieba, aby rozwiązać problem. Osoba wysłana z nieba wchodziła na scenę, ale
nikt nie mógł odróżnić, kto jest tą postacią z nieba, ponieważ wszyscy nosili maski. Tak więc
postać z nieba była ukryta pomiędzy aktorami na scenie bo była w masce.

Na scenę wkracza więc postać z nieba, ale nikt nie wie, że już tam jest. Potem, gdy sytuacja stała
się jeszcze bardziej katastrofalna, posłaniec nieba zdejmuje maskę, a publiczność widzi, że jest to
jeden z greckich bogów. Ten grecki bóg rozwiązuje ten nierozwiązywalny problem. Wszyscy żyją
długo i szczęśliwie. Widzowie są zachwyceni, biją brawa i wszyscy wracają do domu szczęśliwi.

Taka historia greckiego boga, który przybył z greckich niebios, aby rozwiązać problem, wydarzyła
się tak wiele razy we wszystkich sztukach i dramatach, że ten moment czy punkt kulminacyjny
otrzymał nazwę. Moment „zdejmowania maski” i „rozwiązywania problemu” miał bardzo specjalną
i dobrze znaną nazwę.

Jak „uwertura” w symfonii lub „przerwa” na meczu piłki nożnej. Wszyscy znają nazwę tego
momentu. Nie trzeba tłumaczyć melomanowi, czym jest „uwertura”. Albo kibicowi, czym jest
„przerwa”. A w greckim teatrze ten moment ujawnienia rozwiązania, zrzucenia maski, znany był
wszystkim, wiedzieli że jest to … EPIFANIA.

Wydaje się, że to użycie słowa EPIFANIA doskonale pasuje do tego, co dzieje się w związku z
wtórą obecnością naszego Pana.

Po pierwsze, jest okres, w którym osoba z nieba jest obecna, ale bardzo niewielu jest świadomych
jej obecności. Jest to okres, w którym „przychodzi jak złodziej w nocy”.

Mamy również wersety, które opisują następny okres. Okres, w którym „każde oko go zobaczy”.

Jak trafnie to słowo EPIFANIA, używane na co dzień w greckim teatrze, opisuje ten dwuetapowy
proces. Najpierw obecność na scenie, na której „bohater” (że tak powiem) jest obecny, ale w
większości nierozpoznany. A w krótką chwilę później, maska jest zdjęta i nierozwiązywalna
sytuacja jest rozwiązana.

Kiedy apostoł Paweł użył tego słowa, wszyscy jego słuchacze, każdy czytelnik, nawet dzieci,
dokładnie wiedzieli, o co mu chodzi. Miał na myśli to, że rozwiązanie nadeszło i było oczywiste.
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Dlatego Paweł użył słowa EPIFANIA, kiedy mówił o Królestwie. Epifania będzie czasem, kiedy
wszyscy zobaczą rozwiązanie.

Nie zniechęcajmy się, tym, że znajdujemy się w sytuacji zamieszania, chaosu i pozornie
nierozwiązywalnych kryzysów. Mamy dowody tego, że ten, kto rozwiąże problem, jest już na
scenie. Ale jeszcze nie nadeszła epifania. Pamiętajmy, że nawet w greckim teatrze za czasów Pawła
rozwiązanie polegało na dwuetapowym procesie. Świat znajduje się w wielkim zamieszaniu, nie
widać żadnych prawdziwych rozwiązań, ale Bóg ma plan. Nasz Pan, który powrócił, nadal nosi
maskę. Modlimy się o skompletowanie Kościoła, a wtedy może nadejść epifania.

Helbring Schültz

Pytanie, czy Pan jest obecny, czy nie, już w końcówce latach 50. minionego tysiąclecia podzieliło
całe wspólnoty, m.in. naszą. Nagłe wydarzenia to nadal ulubione pomysły niektórych z braterstwa.
„Milenium” pojawia się nagle i wtedy królestwa tego świata upadają. Jezus może wówczas na
gruzach upadłych światowych imperiów zbudować swoje królestwo pokoju. Nie, nasz Pan nie musi
czekać, aż upadną imperia tego świata. On jest Panem świata i siedzi po prawicy mocy Ojca. On
rządzi wśród swoich wrogów i pokonuje ich.

Nasz Pan sprawił, że my tu w Europie możemy od 70 lat żyć w pokoju, bezpieczeństwie i
dobrobycie. On rządzi pośrodku swoich wrogów, ale świat tego nie zauważa. Wielu wierzących też
tego nie dostrzega, ponieważ nie zwracają uwagi na znaki czasu. Można powiedzieć, że Pan
dokonuje wielkich dzieł, a ludzie tego nie zauważają.

Wielu wierzących uważa, że Pan nie działa, ponieważ wciąż jest tak wiele wojen na ziemi i nie
zwracają uwagi na to, co Pan mówi w Mat. 24:6, gdzie jest napisane: „Usłyszycie też o wojnach i
pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to
jeszcze nie koniec”.

Tak, Pan działa w ukryciu, a świat nie może Go dostrzec. Swoją pracę wykonuje w niewidzialnej
fazie swojej obecności. Ludzkość nie ma o tym pojęcia, z wyjątkiem Jego następców, którym
pozwolono rozpoznać Jego dzieło po znakach czasu.

Niech Pan prowadzi i błogosławi każdemu z nas.


