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Nowotwory są jedną
z najczęstszych przyczyn
zgonów w krajach uprzemysłowionych.
Przypuszcza się, że w roku 2025 spowodują
50 proc. przypadków śmierci. Wciąż są
jednak na ziemi miejsca, gdzie rak niemal nie
występuje lub występuje w niewielkim stopniu.

Istnieje wirus, który zakaża absolutnie każdego,
objawowo lub bezobjawowo. Jednych niszczy szybko,
innym pozwala żyć względnie długo, w złudnym przekonaniu,
że są czyści, dobrzy, a wręcz święci.

W

irusy a Księga Rodza�ju? Czy Biblia coś mówi
o wirusach? Oczywiście,
że nie, co nie znaczy, że nie opisuje
wydarzeń, które mogły mieć wpływ
na ich powstanie. Okładkowy artykuł to w istocie kolejna z teorii po�chodzenia wirusów — tyle że upatrująca ich początków w biblijnym
potopie, opisanym właśnie w Księ�
dze Rodzaju. Jeśli komuś od razu przychodzi do głowy zaprzeczać i mówić, że to nienaukowe,
to przypomnę, iż nawet w świecie
nauki pochodzenie wirusów wcale
nie jest pewne i naukowcy też
opierają się tu jedynie na różnych
teoriach. Jedna z nich upatruje ich
pochodzenia z tak zwanej prebio�tycznej zupy — hipotetycznej mieszaniny związków organicznych,
które według jednej z teorii mia�
ły dać początek życiu na Ziemi.
Co my tu mamy? Teorię o hipote�tycznej zupie dającą początek innej teorii. Na tym tle teoria autora
okładkowego artykułu o pochodze�niu wirusów z popotopowej bioma�sy i kurzu nukleinowego wydaje się
całkiem sensowna.
Ale ja mam jeszcze inną teorię
pochodzenia wirusów, niesprzeczną z tą popotopową, ale sięgającą
wcześniej i też opartą na Księdze
Rodzaju. Jeśli bowiem pojawienie się wirusów było konsekwen-

cją potopu, to czego konsekwencją
był sam potop? Biblia odpowiada:
namnożenia się zła, nieprawości
i skażenia do poziomu już nieak�ceptowalnego1. A skąd to całe zło
się wzięło, z czego się tak namno�żyło, skoro zaledwie kilka rozdziałów przed opisem potopu, w opi�sie stworzenia świata, napisano,
że „spojrzał Bóg na wszystko, co
uczynił, a było to bardzo dobre”2?
Odpowiedź jest na następnej stronie Księgi Rodzaju: zaczęło się
od pierwszego grzechu pierwszej
ludzkiej pary. Ten grzech diametralnie zmienił nie tylko ich życie
i kolejnych pokoleń, ale także wpły�nął na całe otaczające ich środowisko — z przyjaznego miało stać się
nieprzyjaznym3. Nowy Testament
o konsekwencjach pierwszego grze�chu mówi wręcz tak: „Dlatego, tak
jak przez jednego człowieka grzech
przyszedł na świat i przez grzech
śmierć, tak też na wszystkich ludzi
przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli”4. To namnażający się grzech
doprowadził świat do takiego stanu, że Bóg musiał położyć mu kres
potopem. A po nim mogły pojawić
się wirusy, których — a zwłaszcza jednego — dziś się tak wszyscy boją. Ale okazuje się, że wirusem jeszcze gorszym, jeszcze bardziej zjadliwym, jeszcze szybciej
się namnażającym i jeszcze bar�-
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dziej śmiertelnym jest wirus grzechu. Dotyka absolutnie każdego,
objawowo lub bezobjawowo. Jednych niszczy szybko, innym pozwala żyć względnie długo, w złudnym
przekonaniu, że są czyści, dobrzy,
a wręcz święci. Problem w tym, że
wielu w jego istnienie nie wierzy,
a nawet jak wierzy, to go lekceważy.
Na szczęście jest lekarstwo na tego wirusa: „Jak też z powodu nie�posłuszeństwa jednego człowieka
wielu stało się grzesznikami, tak
z powodu posłuszeństwa Jednego,
wielu stanie się sprawiedliwymi”5.
Tym Jednym Jedynym jest Jezus
Chrystus: „gdyż wszyscy zgrzeszyli
i brak im chwały Bożej, i są uspra�
wiedliwieni darmo, z łaski jego,
przez odkupienie w Chrystusie Je�
zusie”6. A co zrobić, jeśli już się tym
wirusem zakazimy? „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg
i sprawiedliwy i odpuści nam grze�chy, i oczyści nas od wszelkiej nie�prawości. (…) A jeśliby kto zgrze�szył, mamy orędownika u Ojca,
Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem
za grzechy nasze, a nie tylko za na�sze, lecz i za grzechy całego świata7.
Choć nie należy lekceważyć zagrożenia koronawirusem, to fakty
są takie, że świat boi się dziś bardziej koronawirusa niż wirusa, który może każdego człowieka pozbawić życia wiecznego i korony chwa�ły8. Nie bądź jak świat!
ANDRZEJ SICIŃSKI
1
Zob. Rdz 6,5-7.11-13. 2 Rdz 1,31 Biblia ekumeniczna (BE). 3 Rdz 3,17-19 BE. 4 Rz 5,12 BE. 5 Rz 5,19 BE.
6
Rz 3,23-24 Biblia warszawska (BW). 7 1 J 1,9; 2,1-2 BW.
8
Zob. Ap 2,10.
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Rzeczywistość nie napawa optymizmem. Kryzys gospodarczy, globalne
ocieplenie, konflikty zbrojne, choroby i zarazy — to treść codziennych
serwisów informacyjnych. Nic dziwnego, że ludzie żyją w lęku i poczuciu
bezradności. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, dokąd zmierza nasz świat.
Książka ta przynosi zaskakującą odpowiedź — odpowiedź zawartą w biblijnej Księdze Apokalipsy. Jednak najważniejsze jest to, że odpowiedź ta przynosi nie tylko ostrzeżenie, ale też nadzieję.
Dowiedz się, co wkrótce czeka nasz świat, jakie wydarzenia są tuż przed
nami i jakie znaczenie będą one miały dla ciebie oraz dla tych, których
kochasz. Czas nagli…
Książka ta stanowi publicystyczną adaptację programu „Trzy kosmiczne
przesłania”, który został wyemitowany w 2020 roku przez międzynarodową
telewizję chrześcijańską Hope Channel. Premiera polskiej wersji programu
miała miejsce w lutym 2021 roku (patrz: www.trzykosmiczneprzeslania.pl).
Mark Finley jest międzynarodowym ewangelizatorem i autorem ponad 70
książek, był gospodarzem programu telewizyjnego „It Is Written”. Odwiedził dziesiątki krajów, w tym kraje bloku komunistycznego, w których przemawiał do tysięcy ludzi, niosąc im chrześcijańską nadzieję.
Stron 208. Oprawa miękka. Cena 18 zł. Wydawca: Orion plus.

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA

Żyjemy w czasach pełnych gwałtownych zmian. Wszystko gna do przodu,
a nasze życie jest jak brnięcie pod prąd. Coraz częściej widzimy ludzi padających
ofiarą nałogów, emocjonalnego rozchwiania, materializmu, chaosu i frustracji.
Jak możemy odnaleźć to, co ważne? Skąd wziąć nadzieję na przyszłość i jak
odnaleźć sens życia? Biblia odpowiada na te pytania, a prorocze księgi — Księga
Daniela i Apokalipsa Jana — pomogą nam zrozumieć czasy, w których żyjemy,
oraz żyć w sposób mający sens i cel.
Oparta na historycznych faktach książka „Ujawnione tajemnice” pomoże
ci przemierzyć czas i zbadać wypełnienie biblijnych proroctw w kontekście wydarzeń czasów końca. Znajdziesz w niej wyjaśnienie wielu twoich
wątpliwości. A co ważniejsze, twoja wiara zostanie wzmocniona nadzieją
na lepszą przyszłość.
ALEJANDRO MEDINA-VILLARREAL ukończył studia teologiczne, pedagogiczne i literaturoznawcze na trzech uniwersytetach w Meksyku.
Ma szerokie doświadczenie jako wydawca, pastor i wykładowca akademicki. Jest też autorem książek.
Stron ok. 280. Bogato ilustrowana. Oprawa miękka. Wydawca:
Wydawnictwo „Znaki Czasu”. PREMIERA: IV KWARTAŁ 2021 ROKU.

