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.ie •lti o swycitatwo nad ,wiatem tracą dziaiaj i7oi• Pl'••oittni lu4z1e, taą 
~M 917 - 01e,1e. gospodynie domowe i dzieci szkolne 

W ~,oej obecnie rywalizacji poteg miodz~odowych chodzi o to, kt6ra ideologia 
l kt6rj a:vatem ekonomiczny podbije świat - 66 lałsiecki aelcretarz generalny KC KPZR Leonid Brełniew powiedziała nuwałauą •1•b1e •• •;:0 twiatowego ayatemu aocjalistycznego, za oddział światowej &1"1111 bojownikcSw) 0 ~2:!~968 •oo~alismu i komunizmu na całym świecie". - 11Reader•s Digt•at" (ąd.amer. • ~- ' 

z:chld ze swej strony żywi podobne pragnienia 1 dqty do zdobycia przewagi w ~•1•-
dzinie ekonomicznej i kulturalnej A-•-' ◄ tr rq 40 roz-

Katdy z tych dwóch systemó• nieufnie obserwuje dątenia ...... -""&1,
6
•~ 8 0 

szerzenia sfery swych wpływów i stara się im przeciwdziała . 
Skutki tej rywalizacji odczuwają nawet małe narody oraz te, kt6re sie podają 

za neutralne j 6wnowa-
Rywalizacja między Wschodem i Zachodem grozi wybuchem -wojny nuklearne I "r 

ga strachu" nie mote uspokoić obaw ludzi przed przyszłośćią · ni 
Ludzie z niepokojem wysłuchują p~rr.nnych wiadomości ra4iowych, csyta6łą · :o •
eienia prasowe o gwałtownych p~zewrotach, rozruchach i wojnach w r ~nyc csę
ściach' świata1 czytają komentarze prasowe na temat widokiw na przyszłość 

Y związku z postawionym (w tytule) pytaniem, dotyczącym bezpośrednio naszego tycia, 
zbadajmy, co w tej sprawie ma d9 powiedzenia historia i Biblia 

Zobaczymy, co może znaczyć wyrażenie 11zwyciętyć świat" i jaki korzystny wpływ 
wywrze to na nasze życie -

OZY NAPRAwni MOŻNA ZWYCIEŻYĆ ŚWIAT I w JAKI SWPOSĆB? (6 min.) 
Historycy nazwali zwycięzcą świata Aleksandra Wielkiego, ale jego zwycięstwo było 

tylko przejściowym podbo1em terytorialnym · -
W wieku zaledwie dwudz estu kilku lat postanowił podbić świat siłą swej doskonale 

wyszkolonej armii ( 11Bądź wola twoja na ziemi", e.180-182) 
nMiał przejść jako zwycięzca. przez cały znany wówczas świat 1 dla wi~kszośc~. mieszkańców 
tee;o świa_ta stał się · za swego t1c1a bogiem". - .,Mankiud', Rok 2, nr 1, s.20 , 

Wprawdzie podbił on obszar o powierzchni około 4 milionów kilometrow kwadratowych, 
kosztowało to jednak wiele istniań ludzkich i nie zapewniło pokoju ani sienie 
utrzymało 

Zmarł w wieku 32 lat, tracąc w ten sposób wszystko, co zdobyłJ jego imperium 
niebawem rozdzielili między siebie jego generałowie 

Wielka jest różnica pomiędzy Aleksandrem a innym człowiekiem, który zmarł mniej 
wi~cej w tym samym wieku i który również zwycięży~ świat 

Jezus Chrystus jest nazwacy zwycięzcą świata, chociaż w zupełnie. innym sensie (Od
czytaj Jana 16:33) 

Twierdzenie to jest niezwykłe, ponieważ on nigdy nie miał armii, ziemskiego im
perium, bog<lctw ani innych oznak dostojeństwa zwyoiezcy świata 

A· zatem świ~t można zwycięzyć w dwojakim seneie1 obie możliwości wchodzą w rachubę 
i obie trzeba zrozumieć, zanim się znajdzie odpowiedź na pytanie zawarte w tytule 

1. Można dokonać podboju w sposób dosłowny, materialny, jak to uczynił Aleksan
der i jak obecnie zmierzają do tego mocarstwa światowe · 

2. Można też zwyciężyć świat w taki sposób, jak tego dokona.ł Jezus, musi to b;y"ć 
ważne, skoro Bóg spowodował umieszczenie tego w Biblii 

Ponieważ B6g jest najwyższym autorytetem we wszechświecie, więc mo~emy być pew
ni, że b~dą mieć miejsce oba rodzaje - zwycięstw, zastanów się: "W jakiej mierze 
dotyczy to mnie?" · _ . 

Zbadamy oba rodzaje zwyoięstw1 zanim s tanie sie jasna informacja biblijna o 
1nn,ym zwyci~stwie, trzeba najpierw zrozumieć, ,na czym polegało zwyci~stwo 
Jezusa nad swiatem 

JBZUS I JEGO NAŚLADOWCY DALI PRZYKŁAD JAKO ZWYC~ZCY ŚWIAfA (15 min.) 
Biblia wskazuje, te kałdy prawdziwy czoiciel Boga toczy rzeczywistą walko, albo on 
zwyci~ży świat, albo świat odniesie zwycięstwo nad nim 

Nie jest to jedynie walka o utrzymanie się przy życiu ;w świecie, , w kt6eym' pełno 
trudnośo1 goepodaTczych i panoszy się przestępczość 

Ir 74 

Ciągle są podejmowane wojownicze próby zachwiania niezłomności czcicieli Boga 
(Om6w krótko l:joba 2,2-io1 1ke.,Prawda", a.BO) . 
Jeżeli tak jf\k Ijob chciałbyś wielbić Boga w sposób zaeługuj~cy na Jego uzna
nie, to przeciwstawiasz się Szatanowi i światu 

Świat wywiera na ciebie naciek i wpływ, żebyś mu ule~ł i dostosował ai~ de 
niego1 toczysz b6j, żeby się ostać (Odczytaj Judy 3) 
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Jeau■1z/~"'~dzen1em oparł Air wszelkiemu naciekowi ze strony świata i w ten epoe6b 
•-.: f Y• ~wiat, om6wmy subie kr6tko niektóre rodzaje nacisku 

rt~ a
1
tarann1e zbadnc , jak i co Jezus zwyciężył, ponieważ każdy z naa może po

czuł. 8 ę zmne~on.y postqpić w taki sam sposób 
Chrystus przeciwstawił się wywieranej na niego presji reli~ijpej żeby wziął u

dziia1bliw f1ałozywym wielbieniu albo przynajmniej zrezygnowa z p~~nych prze1ow6w 
we en a prawdziwego 

Szatan usilnie nakłaniał Jezusa do złożenia mu hołdu (opowiedz Łukasza 4:5-8 ) 
atakował wtedy, gdy wiedział , że Jezus był osłabiony fizycznie 

Chrystus musiał stoczyć prawdziwą walkę; nigdy nie pomyślał· sobie, że raz 
m~żna sobie na to pozwolić;nadal służy Bogu 

Prjzyw?dcy religijni próbowali pokonać go podstępem; wywierali na niego pree-
1ę, zeby uznał ich pogląd na sabat i zaniechał w ~ym dniu dobrych uczynków 
\Opowiedz Mateusza 12: 9-•14) 

Gdyby się zgodził, żeby oni decydowali o tym, jak i ~i edy ma służyć Bogu, 
zostałby pokonany; ,było to zręczne zwycięstwo · . 

Odpiera~ ataki, których celem było pokonanie go przez wci,gnlęcie do politycznych 
spraw sw~ata; nie był częścią świ.ata (Przytocz Jana 17:10 ) , 

Odrzucił modne ubi eganie się o zdobycie jakiejś pozyc j i, ns której musiałby 
się udzielać w społecznym i politycznym życiu świata (Odczytaj Jana ~s~5) 

Ni(e dał się uwikłać w stanięcie po którejś s t ronie w s porach politycznych 
Opowiedz Mateusza 22 :15-21; ks. 11 Ż;ycie", s.1.91 - 195 ) · 

Gdyby dał się wciągnąć w taki spór, świat by go pokonał; potępił 1ch prze-
biegłą strategię · 

W swej walce o przeciwstawienie się wpływom świata Jezus zniósł duchowe i ciele
sne prze śladowanie (Mat.27:26-44) 

Gdy go zniewaz.ano, nie tracił panowania nad sobą i nie odpowiadał zniewagąJ 
nie było t o łatwe, ale zwyciężył (1 Piotra 2:23) 

Nie pozwolił, żeby ból i cierpienia fizyczne skłoniły go do opuszczenia Boga 
i do ratowania za wszelką cenę własnego życia 

Bóg sowi cie nagrodził Chrystusa za jego udane zwycięstwo nad światem (PowołaS 
się j eszcze r az na Jana 16:33) · •. 

Jako zwycięzca, Jezus został wskrzeszony z martwych · i otrzymał od Boga wyso
kie s tanowisko (Główna myśl Filipian 2:8-11) 
Było t o owi, le mi-żniejsze i cenniejsze niż zwycięstwo Aleksanira; nie na 
kilka mozolnych latp lecz na całą wieczność --

To dowodzi, że ten przykład zwycięstwa zasługuje na szcze@łowe zba danie i 
naśladowanie ( i Piotra 2:21) 

Równie ż pierwsi chrześcijanie zwyciężali świat przez opieranie się wpływom i nacis-
kom, podobnym do tych, jakie wywierano na Jezuaa · 

Biblia ostrzegała ich, że będą musieli toczyć walkę (polł'błaj się jeszcze raz na 
Judy J); opisano w niej również ich zbroję i oręż (Efez.6s11-17) _ 

Wywierano na nich wielki nacisk, _żeby się dostosowali do otaczającego ich świ~-
ta, ale oni nie dali się pokonac · 

Sumienne odmawiaru.e przez cnrześcijan oddawania czci boskiej cesarzowi i j ego pos~owi 
"oraz brania udziału w j akichkolwiek bałwochwalcsych ceremoniach w czasie świąt państwo
wych, a tak~e niechęć do służby w cesarskich siłach zbr~jnych, ignorowanie przez nich 
polityki ( •• • ) ściągnęło na nich podejrzenie wrogości wobec Cezarów i ludu rzymskiego 
( ••• ). Ta długotrwała i krwawa WOJNA przeciw /chrześcijanon/ ostatecznie chybiła oelu. 
Obl i czona na wytępienie , tylko oczyściła. Wymagała cnót chrześcijańskiego bohaterstwa 
i doprowadziła jedynie do umocnienia i rozpowszechnienia nowej religii".-Philip Sehaf'f'J 
nHistory of t he Christian Churcb" (Historia kościoła chrześcijańskiego), tom I, s.160-

T~G~owodzi , że chrześcijanie byli prześladowani i pbddawani nac~akowi polity
cznemu i rel i gijnemu, była to prawdziwa walka1 nie zostali pokonani 

zastanów się : 11Co j a bym zrobił, gdyby wywierano na mnie nacisk, żeby wzią6 
udział w życiu religijnym, politycznym czy wojskowym, skoro ~iem, że B6g te-
go nie uznaje? Czy nie dałbym się pokona6?" . . 

Chociaż całkowite zwycięstwo nad światem miało nastąpi6 dopiero w przyszłości, 
chrześcijanie zostali pochwaleni za już ~siągnięte zwycięstwo 

Pr zez dochowanie wierności aż do śmierci okazują aię w całym znaczeniu tegó 
słowa zwycięzcami świata (P~zytocz Objawienie 2;10) 

Te j zachęty udzielono im pr.zez Jana, który sam był uw:tędony na wyspi e Pa-
tmos , uwięziony, ale ni ,. pokonany , . 

Tę nagrodę otrzymują namaszozeni chrześcijanie, kt6rzy ływią nadziej ~ na 
życie w niebie i zwycicżają · · 6 po-

Chociaż nadal walczą, toczą b6j, okazują wytrwałość, mogą -juł ołrsyma 
chwałę j ako ~wycięzcy (Odczytaj 1 Jana 2: 1 ~b, 1'4b) .1-b w 

Wyobra ź sobie, j aką satyefekcję miałbys , jako bojoW?rl;k duchow,-, g...., Y 
natchniouym liście nazwano ci~ zwyei@zoą · 

Rozważyliśmy, jak Jezus i pierwsi chrześcijanie zwyci~tyli świat pod jednym wzgl~
dem, ale ezy my potr&.i'imy to zrobić? Jak? Kiedy? 
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ZOSTAC ZWYCI~ZCĄ $WIATA (20 min.) 

iareltł•n1• świata lety w zasięgu twoich możliwości, ale trzeba stoczyć "twardy b6j", 
~ o w ataku, jak i w obronie 

J:ałcly chraeśoijanin jest w tej walce duchowej żołnierzem frontowym, a ni e rezer
w1etą1 mogą go czekać cierpienia i wyrzeczenia 

Podczas działań wojennych nikt nie jest lubiany przez wrogaf tak samo jes t w 
ohrseśoijańskiej walce duchowej (Gł6wna myśl Jana 15:18,19) 

To oswiadczenie złożył ktoś, kto obserwował te zmagania w ciągu tysięcy lat 1 
jest to niezbita prawda 

Większość ludzi podających się obecnie za chrześcijan nawet nie pr6buje zwyciężać 
świata, lecz poddaje mu się przez przyłączenie się do niego 

Chcą się cieszyć powszechnym uznaniem i popularnością albo trawi ich żądza po
wodzenia bądź szukania rozrywek 

Jeżeli chcesz dostąpić błogosławieństwa jako zwycięzca , to nie wolno ci ulec religij
nemu i politycznemu naciskowi ze strony świata 

Chcąc uniknąć wplątania aię w działalność religijną ludzi, wśr6d kt6rych żyjemy, 
trzeba mieć odwagę i rozeznanie 

Ataki nie zawsze przybierają rażącą formę żądania złożenie hołdu Szatanowi lub 
spalenia kadzidła przed bałwanem 

W zakładzie pracy l ub w szkole IlP chrześcijanina może być wywierany nacisk, że-
by wziął udział w obrzędach religii fałszywej , 

To, czego się żąda od niego, może się zdawać mało istot ne; pierwsi chrzes
cijanie nie spaliliby leu czci cesarza nawet szczypty,_kadzidła 

Drudzy mogą m6wić, że rozumieją twoje przekonania, ale zależy im na stupro
centowym uczeatnictwie1 zapewnią cię, że nikt się o tym nie dowie 

Jeżeli twoje rozeznanie mówi ci, że to jest złe w oczach Bojych, to musisz 
odważnie stanąć po stronie Jezusa i innych chrześcijan 

Szyderstwa i zł'e traktowanie, jakie mogą cię za to spotkać, powinny cię 
utwierdzić w przekonaniu, że to jest rzeczywity b6j 

Nie myśl, że jesteś osamotniony1 inni toczą podobny b6j 
Świat może próbować wciągnąć cię w spory polityczne, czy podejmiesz wyzwanie i · 
zwyciężysz go? 
Niesprawiedliwość społeczna skłania wielu do brania udziału w demonstracjach 
lub do stawani a w inny spos6b po ktc6rejś stronie 

Coś, co na pozór mogłoby się ~dawać moralnym obowiązkiem (udzi elenie pomo
cy lub wyrażenie swego zdania), może spowodować, że trudno będzie uniknąć 
uwikłania się 

Gdy kt o raz ulegnie i opowie się po kt6rejś stronie, stając się w tej spo
sób częścią świata, wtedy świat go zwycięży 

Niekiedy jest wywierany nacisk, żeby zaniechać neutralności i wstępować dopa-
rtii polityc znych · 

W Malawi świadkowie Jehowy odm6wili przJjęcia legitymacji partii polityc~
nej i nie u czynili tego nawet potajemnie ("Strażnica" 22/70,s.12) 

Wiedzi el i , że gdyby raz stanęli po czyjejś stronie, zostaliby pokonaniJ 
świat by ich uznawał ale B6g nie 

Ogromnie ważne dl a każdego z nas jest zachowanie czujnościJ pomyśl: nCzy 
mnie czeka taki bój? Co ja bym zrobił?" 

Jezus nie dał się wciągnąć nawet w dyskuej~ polityczną (Mat.2~115-21)1 dał 
nam dobry przykład 

Nawet przebywając samotnie w więzieniu chińskim, misjonacz Stanley Jones 
nie rozmawiał ze strażnikami o polityce 

Możemy analizować swoje rozmowy, żeby stwierdzić, czy nie dajemy się uwik
łać i przez t o pokonać 

Niski poziom moralny świata utrudnia chrześcijaninowi zwyciężanie świata; musi to
czyć nieustanny, twardy bój 

Dawniej si koledzy mogą ci~ znieważać (Sena 1 Piotra 4:3-5) 
Przesadne podkreślanie w swiecie seksu może łatwo rozbudzić niewłaściwe pragnie
nia i narazić na pokus ę dopuszczenia się niemoralności 

Czytanie s zmirowa tych książek lub oglądanie filmów, w których się podkreśla 
l ub choćby tylko zahacza o niemoralność, jest osłabianiem siebie 

Kto t oczy walkę ze złymi pragnieniami ciała, ten zwycięża świat (Odczytaj -Rzymian 
7:21-23 ) 

Niebezpieczeństwo grozi starym i młodym, mężczyznom i kobietom, żonatym lub za
mężnym i wolnym; nawe t dla apostoła była to walka na śmierć i tycie 

Zwalczeni e czyhającej pokusy jest źródłem ogromnej radości i zadowolenia; ta-
ki -jest zwycięzcą ' 

•ożesz zwycietyć świat , gdy on cię prześladuje fizycznie lub moralnie za to, że j e
steś wiernym chrześcijaninem 

Musisz być zdecydowany zachować niezłomność bez wzgledu na to, co by cie mo6~o 
spotkać 
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aootal niekł6rsy ohrzeóoijanie z obecnego pokolenia byli torturowani 1 atn.::io> \. 

0111 ąoie, to j~~nek nie zoetnlj nokonani1 oni triumfowali 
.ot•l'tl•nl• ••1adk6w Jehowy w obozach były nawet gor••• od o1erpie6 sad.awa1J7oh Żydoa, 

ruvrtat011 lub komunlatom. Ohooiat ta •ekta je•t -ł•• katdy jej ezłonek sdaj• •1t 
twlerda,, ktÓNI motna aburzyć al• nigdy zdobyć" - Prot.•.tb•r•t•in1 n'?he ••• 

S t•" (Pańaiwo faazyatowakie), a.215 
lnoes,o prześladowanie, musisz stale pamiętać , co wyniknie ze zwycięstwa (Głó-
wna ~śl 2 Koryntian 4116-18) · 

Oętti moralne mogą ci zadawać krewni, którzy chcieliby, żebyś przestał głosić 
albo chodzić na zebrania (Mat.10:21-22) 

Ciągle szyderstwa w donru mogą się uprzykrzyć; trzeba je uwa~ć za część ogól
~oh wysiłków świata, który chce cię zwyciężyć 

Wiezłomne postanowienie, żeby nie dać się zwyciężyć, może przynieść zadziwia
j,ce wyniki (Prz1tocz jakieś doświadczenie lub wykorzystaj "Strażnicę" XCII/ 
~o, s.10, par.12) · 

Zamiast dopuśc~ć, żeby prześladowanie moralne lub fiz~czne wywołało u ciebie 
~gorzknienie i nienawiść, odpłacaj dobrem (Odczytaj Rz~ ... 1.an 12 :21) 

Takim postępowaniem udaremniasz wysiłki świata, a jednocześnie zwyciężasz zło 
(Możesz opowiedzieć doświadczenie ze "Strażnicy" 14/70, s.12) 

W naszej walce o zwycięstwo nad światem nie jesteśmy osamot nieni ani bezbronni (Od-
czytaj jeszcze raz 1 Jana 2:13 ,14) · 

Koniezne jest poznawanie Boga (stanięcie po Jego stronie) .. oraz dokładne zapozna
nie się z Jego Słowem . 

Biblia mote nas wyczulić na metody i zamiary przeciwnik6w; zapewnik nas, że 
Bóg interesuje się nami i pomaga nam -

W Słowie Bożym można znaleźć przykłady oraz podstawę Niary; bez niej nie moż
na zwyciężyć świata (Przytocz 1 Jana 5:4) 

Tak jak ,w pierwszym wieku n.e., i dziś są zbory chrześcijańskie, w których motna 
krzepie swą wiarę , żeby odnieść zwycięstwo · 
Wielotysięczne rzesze regularnie uczęszczają na zebrania świadków; jeżeli 

chces z zwyciężyć świat, zachęcam~; cię gorąco, żebyś posze~ł w ich ślady 

WKRÓTCE ARMIE CHRYSTUSA ZWYCiiŻĄ ŚWIAT I ZAi'ROWADZĄ POKÓJ (1 O min.) 
Żadnemu 11ielkiemu blokowi narodów nie powiedzie się podbój świata 

Ograniczony czas nie pozwala omówić szczegółów, ale proroctwo Daniela podaje, ja
ki będzie wynik tych zmagań 

Opisuje ono wojnę toczącą się między 11królem północy" a „królem południa" 
("Strażnica" 922, s.6,7) • 

W naszych czasach historia i proroctwa biblijne utożsamiają te dwie strony z 
głównymi blokami narod0w - Wschodem i Zachodem 

Na oba te systemy przyjdzie kres, gdy je zdruzgocze wyznaczony przez Boga zwy
cięzca 

Wkrótce Cłll"ystus i j ego wojska zwyciężą królów ziemi (Odczytaj Objawienie 17i14) 
Biblia utożsamia Jezusa Chrystusa z Barankiem (Jana 1:29), a Objawienie 17z12, 

14 wskazuje , że on stoczy bitwę z ziemskimi królami 
w tej nadchod·zącej zagładzie, zwanej bitwą Armagedonu, zostaną usunięte stworzo

ne przez ludzi przeszkody do ustanowienia pokoju na ziemi 
Całokształt dO'.:odów wskazuje , źe zr,yciężenie burzycieli pokoju w Armagedonie na
stąpj prawdopcdQbnie w latach siedemdziesiątych 

Ghronologia biblijna wskazuje, że 6000 lat dziejiw człowieka upłynie w poło
wie lat siedemdziesiątych 

świadkowie Jehowy często przytaczają proroctwa i wskazują na wydarzenia 
światowe, z których wynika , dlac,-ego wkrótce można się spodziewać zwycię
s twa nad złem 

Wchodzi t u~ fi!:ę nasze życie , _g~yż znajdziemy się wtedy albo po stronie zwycięz
ców albo ws rod martwych ~wy~ięzonych 

Chrześcijanie , którzy dochowali "wierności" i znaj dą się wówczas w niebie, będą 
mieć udział z Chrystusem w t yn! zwycięAtwie nad światem 

zanim się dostaną do n :i eba , muszą s_i ę przec iwstawiać vrpływom świata (Odczytaj 
Obj awienie 2 :26, 27) . . . 

Biblia walcazuj c , że w tym cza:Jie ch:rze~cijanie na z iemi nie staną do walki, 
znajdą się jednak po str onie zw:ycięzcow 

Podkreśla, jak wa żne dla każd~go z ~as j est teraz podjęcie twardego boju 
o wiarę i prze z obecne zwyci~z mie swiat a , jak to czynił Jezus w I wieku 
n.e., stuje się po .i ego otron:i e , 

Ci co na ziemi orzeżyj~ Armagedon, dostąpią błogosławienstw wiecznego po-
koju, zdrowia i azczęscia1 warto więc ponosić trJdy . 

A zatem odpowiedź na pytanie (w· tytule) jest bardzo zachęcająca fil a wszyatk1.c!l, 
którzy wierzą i są :>.decydowani służyć Bogu 

11Kto zwycięży?" - Wkrótce zwycięży Chrystus i jego n.1śladowcy w niebie przez 
· zniszczenie złego s ystemu na ziemi wra~ z jego aprzymierz~ńcumi oraz przez 2.t1-

prowadzenie pokoju · 
"Kto zwycięży?" - Ty, jeżeli z wiarą bgd7 .ie □z s1ę trzymać ~łowa Bożego i speł
niać teraz Jego wolę1 zostaniesz nagrod zo~y wie cznym pokoJ em 
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