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S£OWO  WSTÊPNE

Najpierw zapraszam do refleksji nad okre�leniem
znaki czasu (lub �znaki czasów� � ³ac. sígna témpo-
rum), które w ostatnich dziesiêcioleciach wesz³o na
sta³e do jêzyka nie tylko teologicznego. Nie jest to okre-
�lenie nowe, choæ w naszych czasach nabra³o jakby
nowego znaczenia i wci¹¿ zyskuje na aktualno�ci.
Idzie o rozumienie historii i dziejów, zarówno tych po-
wszechnych, wielkich, dotycz¹cych ca³ej ludzko�ci, jak
i ma³ej historii jednostkowego istnienia i ¿ycia cz³o-
wieka � jako historii zbawienia. Mówi¹c: �znaki cza-
su�, my�limy wiêc o celu ostatecznym i pe³nym sen-
sie ludzkich wszechdziejów.

1. Rozumiejcie chwilê obecn¹ (Rz 13, 11)

Sobór Watykañski II, zw³aszcza w Konstytucji
duszpasterskiej o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym
Gáudium et spés, uwra¿liwi³ nas na �obowi¹zek bada-
nia znaków czasu i wyja�niania ich w �wietle Ewan-
gelii�, by ludzie mogli znale�æ odpowied� �na ich
odwieczne pytania dotycz¹ce sensu ¿ycia obecnego
i przysz³ego oraz wzajemnego ich stosunku do sie-
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bie. Nale¿y zatem poznawaæ i rozumieæ �wiat, w któ-
rym ¿yjemy � czytamy dalej w soborowym dokumen-
cie � a tak¿e jego nieraz dramatyczne oczekiwania,
d¹¿enia i w³a�ciwo�ci� (KDK 4).

     

a) napiêcie miêdzy rado�ci¹ a smutkiem

Ukazuj¹c g³êbokie przemiany spo³eczne i radykal-
n¹ zmianê warunków ¿ycia cz³owieka, Sobór dostrze-
ga paradoksalne napiêcie pomiêdzy �rado�ci¹ i na-
dziej¹� a �smutkiem i trwog¹ ludzi wspó³czesnych�
(Gáudium et spés, lúctus et ángor hóminum húius témpo-
ris � KDK 1). Szybki rozwój dziedzin nauki i szybki
postêp techniczny, a zarazem brak równowagi w �wie-
cie wspó³czesnym, a zw³aszcza w samym cz³owieku
(wewnêtrzne rozdarcie i wielorakie uzale¿nienia �
KDK 5-10), s¹ u pod³o¿a tych napiêæ.

b) nadzieja w Bo¿ym obdarowaniu

A jednak Ko�ció³ spieszy z pomoc¹ ludzko�ci, �wy-
znaj¹c najszczytniejsze powo³anie cz³owieka (altíssi-
mam vocatiónem hóminis prófitens) i g³osz¹c, ¿e ma on
w sobie zasiane pewne boskie ziarno (divínum quód-
dam sémen in eo insértum assevérans)� (KDK 3). Natu-
ralna godno�æ cz³owieka ja�niej¹ca w jego inteligen-
cji (rozum) i wolno�ci (wola), sprawia, ¿e jest on
�obrazem i podobieñstwem Boga�. Ale to nie koniec!
�Ko�ció³ za� wierzy � czytamy dalej � ¿e Chrystus,
który za wszystkich umar³ i zmartwychwsta³ mo¿e
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cz³owiekowi przez Ducha swego udzieliæ �wiat³a i si³,
aby zdolny by³ odpowiedzieæ najwy¿szemu swemu
powo³aniu�. Sobór przypomina równie¿ wiarê Ko�cio-
³a, stwierdzaj¹c, �¿e klucz, o�rodek i cel ca³ej ludzkiej
historii znajduje siê w Jego Panu i Nauczycielu (clávis,
céntrum et fínis totíus humánae históriae), czyli w Jezu-
sie Chrystusie Paschalnym (KDK 10).

      

c) rozeznawanie znaków czasu

W innym dokumencie Sobór wezwa³ te¿ kap³anów,
by wspó³pracuj¹c z lud�mi �wieckimi, wspólnie roz-
poznawali znaki czasów (DK 9). W jeszcze innym za-
chêca, by wszyscy wierni czynnie uczestniczyli
w dziele zjednoczenia chrze�cijan, rozeznaj¹c w eku-
menizmie jeden z wa¿nych znaków czasu (por. DE
4). W Gáudium et spés czytamy równie¿, ¿e lud Bo¿y
prowadzony przez Ducha �wiêtego potrafi rozpoznaæ
prawdziwe znaki Bo¿ych zamys³ów i Bo¿ej obecno-
�ci w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach ludz-
kich, odró¿niaj¹c je starannie od negatywnych zna-
ków, które stanowi¹ ostrze¿enie jako przejawy
�zepsucia ludzkiego serca� (ex corruptióne humáni cór-
dis) i potrzebuj¹ oczyszczenia w religijnym nawróce-
niu (por. KDK 11). W Deklaracji o wolno�ci religijnej
Sobór wita z rado�ci¹ pomy�lne znaki, jakie przynosi
nasza epoka, zw³aszcza uroczy�cie deklarowan¹ w do-
kumentach miêdzynarodowych wolno�æ religijn¹, tak-
¿e w kulcie publicznym; ze smutkiem i ubolewaniem
stwierdzaj¹c jednocze�nie, ¿e w praktyce wiele
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pañstw, wbrew tym deklaracjom � pozbawia tej wol-
no�ci swoich obywateli (zob. DWR 15).

W Konstytucji o �wiêtej liturgii Ojcowie Soboru
wyrazili rado�æ z kolejnego pozytywnego znaku na-
szych czasów, w którym dostrzegli opatrzno�ciowe
dzia³anie Boga, a mianowicie starania o rozwój i od-
nowienie liturgii Ko�cio³a. To �jakby przej�cie Ducha
�wiêtego w Jego Ko�ciele� � czytamy tam. �Nadaje
ono charakterystyczny rys ¿yciu Ko�cio³a oraz ca³ej
wspó³czesnej my�li i dzia³alno�ci religijnej� (KL 43).

Kolejny wielki znak naszych czasów, zas³uguj¹cy
na szczególn¹ uwagê to � jak czytamy w Dekrecie
o apostolstwie �wieckich � �wzmagaj¹ce siê stale i nie-
odwracalnie poczucie solidarno�ci wszystkich naro-
dów�, które trzeba troskliwie popieraæ i przekszta³caæ
w szczere i prawdziwe poczucie braterstwa (DA 14).

Ko�ció³ wiêc w swoim bogatym nauczaniu sobo-
rowym gor¹co uwra¿liwia³ nas na znaki czasu. Ale
te¿ nieustannie uczy nas czujno�ci i zachêca do od-
czytywania znaków czasu, nade wszystko za� prosi
Boga o ten dar. W najwa¿niejszej modlitwie, stanowi¹-
cej centrum Mszy �wiêtej, s³yszymy s³owa: �Niech
wszystkie dzieci Ko�cio³a umiej¹ rozpoznawaæ znaki
czasu� (z V Modlitwy eucharystycznej).

      

d) najwiêkszym znakiem � Chrystus Paschalny

W tej trosce Ko�ció³ jest wierny Chrystusowi i Je-
go Ewangelii. Tam bowiem, w Ewangelii, s³yszymy
bolesne pytanie Pana Jezusa, które jest zarazem
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wyrzutem pod adresem wszystkich, którzy nie od-
czytuj¹ znaków czasu: Wygl¹d nieba umiecie rozpozna-
waæ, a znaków czasu nie mo¿ecie? (Mt 16, 3; £k 12, 54).
Chrystus Pan mówi³ o znakach mesjañskich, potwier-
dzaj¹cych wszystkie obietnice Bo¿e i ludzkie oczeki-
wania, które w Nim siê wype³ni³y i otrzyma³y osta-
teczny sens. Jezus Chrystus Paschalny jest zatem
najwiêkszym znakiem, jaki Bóg da³ ludzko�ci (znak
Jonasza), znakiem koniecznym, by wej�æ na drogê zba-
wienia i osi¹gn¹æ pe³niê cz³owieczeñstwa w zjedno-
czeniu z Nim (por. J 14, 6-14). Chrystus Pan wszed³
w ludzk¹ historiê i w sobie j¹ stre�ci³ (por. KDK 38).
On jest znakiem, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹ (£k 2, 34;
por. £k 12, 50-53). Bez Chrystusa Paschalnego nie zro-
zumie siê paradoksów wielkiej i ma³ej historii zba-
wienia. Poznaj¹c z wiar¹ i mi³o�ci¹ Chrystusa Pana
umêczonego i zmartwychwsta³ego, uczymy siê prak-
tycznie rozpoznawaæ znaki czasu, by negatywne od-
rzucaæ, a dobre znaki akceptowaæ i wed³ug nich
kszta³towaæ swe ¿ycie.

Do nawróconych pogan (i ¯ydów) Aposto³ naro-
dów kieruje podobne wezwanie, by docenili now¹
sytuacjê w ich ¿yciu i czujnie strzegli w sobie Bo¿ego
¿ycia, nowego, otrzymanego w paschalnej walce na-
wrócenia: Rozumiejcie chwilê obecn¹ (Rz 13, 11). Wci¹¿
trzeba powstawaæ ze snu, odrzucaæ uczynki ciemno�ci,
czyli grzechy, przyoblekaæ siê w zbrojê �wiat³a, czyli
w Chrystusa Pana.
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2. Wielki znak czasu � wszechstronne
ataki na rodzinê

Jeden z istotnych wniosków, jaki siê nam nasuwa
z obserwacji wspó³czesnego ¿ycia, to fakt, ¿e obecnie
ma miejsce najbardziej zaciêta w historii ludzko�ci
walka duchowa. W centrum tej walki dostrzegamy
dobrze przygotowan¹ i zamierzon¹ na wielk¹ skalê
bataliê o ma³¿eñstwo i rodzinê, o jej kszta³t, o jej po-
wo³anie i prawdziwy, obiektywny sens. Ostatecznie
jest to walka o cz³owieka: o jego istnienie i ¿ycie, o sza-
cunek dla osoby ludzkiej, o wizjê ka¿dego cz³owieka
� o cz³owieczeñstwo.

a) �Sodoma i Gomora�

Promowana coraz szerzej i na wiele sposobów
aborcja i eutanazja, lekcewa¿one zabójstwa, pope³nia-
ne nawet przez m³odocianych, narastaj¹ca fala samo-
bójstw, zalew pornografii, ró¿norakich perwersji sek-
sualnych, a wreszcie bezczelne narzucanie tak
zwanych �zwi¹zków partnerskich�, przede wszyst-
kim pomiêdzy osobami tej samej p³ci � zamiast praw-
dziwego ma³¿eñstwa � i bezwzglêdna walka o uprzy-
wilejowanie tych w³a�nie perwersyjnych zwi¹zków
� oto najwa¿niejsze przejawy negatywnych znaków
epoki. Biblijne okre�lenie �Sodoma i Gomora� jako
synonim wielkiego, dog³êbnego zepsucia i ostatecz-
nej ruiny cz³owieczeñstwa, dzi� jest ju¿ promowan¹
na si³ê wokó³ nas rzeczywisto�ci¹. Oto pora¿aj¹ca
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wizja cz³owieka i �wiata � bez Boga! To ju¿ siê dzieje
na forum ca³ego �wiata, który przy obecnych mo¿li-
wo�ciach medialnej komunikacji sta³ siê �globaln¹
wiosk¹�.

b) �najwiêkszy dramat naszych czasów�

Nikt nie mo¿e pozostawaæ obojêtny wobec tych
zjawisk, w których objawiaj¹ siê negatywne i to bar-
dzo wielkie znaki czasów. Jeszcze raz trzeba podkre-
�liæ, ¿e jeste�my w centrum rozstrzygaj¹cej walki du-
chowej o cz³owieka i jego los ostateczny, wieczny,
a obecnie nawet o los ca³ej ludzko�ci ¿yj¹cej na ziemi:
bêdzie istnieæ czy zaginie?! W adhortacji �Ko�ció³
w Europie�, Jan Pawe³ II, interpretuj¹c te narastaj¹ce
zagro¿enia, odwo³uje siê do Apokalipsy jako metody
rozumienia rzeczywisto�ci. �Apokalipsa bowiem � pi-
sze Jan Pawe³ II � zawiera s³owo skierowane do wspól-
not chrze�cijañskich, aby umia³y interpretowaæ i prze-
¿ywaæ swój udzia³ w historii, z wynikaj¹cymi z tego
pytaniami i troskami, w �wietle ostatecznego zwyciê-
stwa Baranka z³o¿onego w ofierze i zmartwychwsta-
³ego. Jednocze�nie jest to s³owo, które zobowi¹zuje,
by ¿yæ odrzucaj¹c stale powracaj¹c¹ pokusê budowa-
nia miasta ludzi bez Boga czy wprost przeciw Nie-
mu. Gdyby do tego dosz³o, ludzka spo³eczno�æ wcze-
�niej czy pó�niej dozna³aby ostatecznej klêski� (Ecclésia
in Európa 5).

Arcybiskup K. Majdañski mówi wprost �o najwiêk-
szym dramacie naszego czasu: o zamiarze zniszcze-



14

nia rodziny� (�Rado�æ i nadzieja�, s. 47). I rzeczywi-
�cie! Bo je�li �przysz³o�æ ludzko�ci idzie przez rodzi-
nê� (Jan Pawe³ II, Familiáris consórtio 86), to zamiar
zniszczenia rodziny jest planem zag³ady ludzko�ci.
Sk¹d taki zamys³ w�ród ludzi? Przecie¿ to plan sa-
mobójczy! Komu na tym zale¿y i dlaczego?

3. Cel ataków � zniszczyæ dzie³o Bo¿e

Odpowied� na to pytanie daje nam ca³a historia
zbawienia. Oto jawi siê ona jako najprawdziwszy dra-
mat; jest po prostu walk¹ w ca³ym tego s³owa znacze-
niu. Dlaczego? Bo oprócz Boga-Mi³o�ci, Stworzyciela
cz³owieka i ca³ego �wiata, pragn¹cego dla ca³ego stwo-
rzenia jedynie dobra, wystêpuje w tym dramacie bar-
dzo czynnie szatan, z³y, nie-�wiêty byt duchowy, któ-
ry sta³ siê takim przez �wiadome odwrócenie siê od
Boga, a sam utraciwszy wieczn¹ szczê�liwo�æ, za
wszelk¹ cenê chce pozbawiæ jej ludzi. Dlatego ca³¹ po-
têg¹ usi³uje wp³yn¹æ na przebieg i ostateczny wynik
dziejów zbawienia. Jest to wiêc walka Prawdy � z za-
k³amaniem, Rzeczywisto�ci � z fikcj¹ i ob³ud¹, Mi³o�ci
� z nienawi�ci¹, �wiêto�ci � z grzechem. Wszystko to
dzieje siê w cz³owieku, skupia siê w jego umy�le i ser-
cu, gdzie obydwa �centra duchowe� walcz¹ o cz³owie-
ka; Bóg, aby go u�wiêciæ i, upodabniaj¹c do siebie,
uczyniæ szczê�liwym w ¿yciu wiecznym � szatan za�,
aby zdeprawowaæ cz³owieka i zatraciæ w wiecznym
potêpieniu, upodabniaj¹c do siebie.
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