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HEGEL
W historii filozofii poznania dostrzegamy
liczne zbli¿enia do filozofii wiary. Blisko niej
by³ Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831), student protestanckiego Uniwersytetu w Tybindze nad Neckarem, kóry
zosta³ profesorem wysokiej klasy i stworzy³
doktrynê zwan¹ od nazwiska heglizmem.
Hegel i wczeœniejszy Immanuel Kant zaliczeni zostali do nowoczesnych myœlicieli.
Znamienne, Hegel, jak staro¿ytni Platon i Arystoteles, dochodzi³ do wniosków na
pod³o¿u "Nauki logiki". Poprawne myœlenie metod¹ filozofii wiedzy.
Hegel, mówi¹cy o wiedzy absolutnej, nad naukami, sk³ania³ doktrynê ku religii. Tê filozofiê wiary uwa¿a za naturê cz³owieka, potwierdzan¹ przez archeologiê, obrzêdowoœæ
wykopaliskow¹. Absolut identyfikuje siê z wszechmoc¹ Stwórcy, Pana Boga. A¿ dziw, ¿e
tego formatu myœliciel, znaj¹cy filozofiê poznania Kanta - co nieosi¹galne rozumowo
przeka¿emy wierze! - nie skonkretyzowa³ g³êbi. W³aœnie Hegel, myœliciel œwiatowy,
którego idee rozrzucono po prawicy i lewicy, orzek³, wiedza absolutna jest ostatecznym
celem historii, zrealizowaniem ludzkoœci w jednostce i humanizmu w dziejach.
Uogólniaj¹c, Hegel istnia³ humanizmem Jezusa Chrystusa. W logice myœlenia podstawowym dzie³em œwiêta Ewangelia. Jak¿e to pokrewne filozofii wiary z ide¹ bioformizmu
ku nieœmiertelnoœci.
Leon Krzemieniecki

Niech dziêkuj¹ ci, Panie, wszystkie dzie³a twoje… Psalm 145, 10
Obraz Œwiata uczy pokory wobec Stwórcy i wobec dzie³a piêkna,
po¿ytecznoœci i Ducha.
Mocy Wspania³ego Pana Boga nikt z ludzi nie wys³owi,
to Atrybuty Niebosiê¿ne.
W pokorze pok³onu wznieœmy Bogu ho³d wdziêcznoœci
za uwieñczenie ¿ycia tak donios³y, Darem!
Leon Krzemieniecki (3 sierpnia 2008)

S³owo Parafialne
3/2008

27

wydarzenia parafialne 3-2008.qxd

2008-10-28

13:53

Page 28

PA M I ¥T K A R E F O R M A C J I 2 0 0 8

REFORMACJA
NADAL AKTUALNA

Henryk Dominik

ie pierwszy raz na tych ³amach piszê w zatroskaniu o Koœció³, gdy¿ widzê, ¿e zaczyna on coraz bardziej ulegaæ duchowi wspó³czesnych czasów przez zeœwiecczenie,
gustowanie w ziemskiej chwale i w³adzy œwieckiej, unikanie biblijnej nauki o grzechu i s¹dzie i tolerowanie grzechu we w³asnych szeregach,
Nie tak znowu dawno koœcio³y wspó³pracowa³y z wrogimi cz³owiekowi i chrzeœcijañstwu re¿imami totalitarnymi i wydaje siê, ¿e czas przypomnieæ pewne fakty z historii,
które doprowadzi³y do Reformacji, co wydaje siê nieodzowne dzisiaj, by powstrzymaæ
widoczny ponownie upadek ¿ycia wielu chrzeœcijan z winy ich duchowych przywódców.
Nale¿ê do tego diasporycznego pokolenia, które we w³asnym ¿yciu doœwiadcza³o, co
to znaczy byæ ewangelikiem i nie chcia³bym, by ten cenny depozyt przekazany nam przez
naszych przodków by³ zaprzepaszczony. Dlatego jeszcze raz, mo¿e ju¿ ostatni, ze wzglêdu na mój wiek, zabieram g³os, byœmy siê opamiêtali i przyst¹pili do ratowania naszego
dziedzictwa, jeszcze raz podjêli trud Reformacji.

N

Dziwne by³y drogi Ewangelii w historii cz³owieka i koœcio³a chrzeœcijañskiego.
dy Koœció³ powstawa³, oparty by³ na
mocnym fundamencie, którym by³
Chrystus (1 Kor 3,11; Ef 2,20).
Z Niego bra³a siê moc wierz¹cych i ¿adne
przeœladowania, które Koœció³ w tym czasie
przechodzi³, nie mog³y go zniszczyæ. Spoiwem tego fundamentu by³o Bo¿e S³owo,
przekazane wiernym przez Jezusa i aposto³ów. S³owo, które trwa przez wieki (1 P
1,25), które by³o i jest wieczystym zaczynem wiary (Rz 10,17), które jest moc¹ (Ef
6,17), jest zawsze naszym sumieniem i sêdzi¹ (Hbr 4,12) i jest drog¹ do zbawienia
wierz¹cych (J 5,24 i 8,51).
Jednak ju¿ w pierwszych wiekach,
w dzia³alnoœci poszczególnych zborów, jak

G
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i ca³ego Koœcio³a pojawi³y siê pierwsze rysy,
o których mo¿emy dowiedzieæ siê ze stron
Nowego Testamentu (Dz Ap 5,1-11; 1 Kor
1,12; 1 Kor 6) Rysy zrodzone przez ludzki
egoizm, pychê i chêæ w³adzy, co zawsze
prowadzi do rozbicia wspólnoty. PóŸniej
dosz³y do tego dotycz¹ce pozycji Jezusa
spory teologiczne, o których nie bêdê siê tu
rozpisywa³, a które rozbija³y raczkuj¹ce
chrzeœcijañstwo i zrodzi³y pierwsze sekty.
Z chwil¹ edyktu Konstantyna, zapewniaj¹cego swobodê dzia³ania, a nawet
uprzywilejowane stanowisko chrzeœcijan,
przejêli oni niestety w Europie cesarsk¹
schedê pogañskich tradycji rzymskich i hierarchicznoœci, a Ewangelia i jej znaczenie,
zesz³a na plan dalszy. Wa¿niejsze sta³o siê
ugruntowanie w³adzy biskupów, a szczególnie biskupa Rzymu, który wzorem
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A¿ nadszed³ czas, gdy zakazano œwiedawnych cesarzy uzurpowa³ sobie w³adzê
nad ca³ym chrzeœcijañstwem, daj¹c wtedy ckim czytania Biblii. W 1079 roku papie¿
w³aœciwy pocz¹tek papiestwu. Zwi¹zane Grzegorz VII zakaza³ przet³umaczenia jej na
z tym by³y fa³sze historyczne (Piotr pier- jêzyk czeski, uzasadniaj¹c, ¿e nie bez powszym papie¿em?), walka o w³adzê nad wodu spodoba³o siê Bogu Wszechcesarzem i królami, sfa³szowanie tzw. mog¹cemu (?!), aby pewne miejsca
"donacji Konstantyna", daj¹cej rzekomo œwiêtych pism okryæ tajemnic¹.
papie¿owi œwieck¹ w³adzê nad ziemiami W tym piœmie spotykamy chyba pierwsz¹
cesarstwa zachodniego.
jasn¹ uzurpacjê w³adzy boskiej przez paOd tego momentu
pie¿y. Niewiele póŸniej,
chrzeœcijañstwo coraz szyb- G³oszenie Ewangelii i misja w roku 1229, w czasie konnabiera³y przymusowego
ciej oddala³o siê od wzorsylium w Walencji zakazaców apostolskich, a i w du- charakteru poprzez krucja- no oficjalnie czytania Biblii
¿ej mierze tak¿e od nauki ty i wojny, a wszelki sprze- przez œwieckich. Znalaz³a siê
ciw by³ surowo karany
Chrystusa. Koœció³ od s³u¿by
ona w spisie ksi¹g zakazaprzez powo³ywane od
przeszed³ do w³adzy i to tonych. Zakaz ten Koœció³
1184 roku s¹dy
talitarnej w³adzy papie¿y.
rzymski powtórzy³ jeszcze
inkwizycyjne.
Wzorem dawnych cesarzy
w XVII w. i obowi¹zywa³ on
dekrety zast¹piono dogkatolików do 1923 roku.
matami, czêstokroæ sprzecznymi z nauk¹
Nasta³y czasy, gdy herezja stawa³a siê
Ewangelii. Biskup Rzymu jako papie¿ autentyczn¹ prawd¹, a koœcielna nauka ex
i "pontifex maksimus" (tytu³ przejêty z po- catedra - herezj¹. Czasy wrogiego podzia³u
gañstwa) posiad³ w³adzê absolutn¹ nie spo³eczeñstw wbrew nauce Chrystusa (Rz
tylko nad Koœcio³em, ale i w³adcami i naro- 10,12; Gal 3,28); czasy poni¿ania laików,
dami. Zacz¹³ ograniczaæ w³adzê nawet szczególnie gdy by³y to kobiety, ludzie innej
swych biskupów i soborów.
rasy, religii, wyznania; czasy tortur i stosów
G³oszenie Ewangelii i misja nabiera³y niszcz¹cych ludzi i Biblie. Bo¿¹ naukê
przymusowego charakteru poprzez krucja- zastêpowano ludzkimi baœniami apokryfów
ty i wojny, a wszelki sprzeciw by³ surowo i ¿ywotów œwiêtych. By³ to czas, przed
karany przez powo³ywane od 1184 roku którym aposto³ Pawe³ ostrzega³ w Listach
s¹dy inkwizycyjne. Jednoczeœnie ogranicza- do Kolosan 2,8 i Drugim do Tymoteusza
ne nauczanie Ewangelii powodowa³o 4,4.
wzrost ba³wochwalstwa poprzez anuloUdane i nieudane powroty
wanie biblijnego drugiego przykazania,
do Ÿróde³.
wprowadzenie kultu zmar³ych, uznanych
eformacja, zarówno luterañska, jak
œwiêtymi, kult rzeŸb i obrazów (od 375 r.),
i kalwiñska, anglikañska, a póŸniej
relikwii, a wiêc wszystkiego, co aposto³
wesleyowska i jej pochodne, przywróPawe³ surowo potêpi³ w 1 Liœcie do Rzyci³a w³aœciwy szacunek S³owa Bo¿ego
mian.

R
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i wydawa³o siê, ¿e nowe Koœcio³y przybior¹ upadek wiary, poddawanie siê œwieckim,
apostolsk¹ szatê skromnoœci i pokory, w wielu wypadkach ateistycznym czy nihiwykreuj¹ nowego, wzorowanego na apo- listycznym pogl¹dom, jak neopoganizm,
stolskich wzorach cz³owieka (Rz 12,1-2; nazizm czy komunizm.
Wszystko to skutkowa³o postêpuj¹cym
2 Kor 5,17; Gal 2,20). Wydawa³o siê, ¿e
rozwój Reformacji, a póŸniej wolnoœæ myœli podzia³ chrzeœcijañstwa i wzrastaj¹c¹,
zrodzona przez czasy Oœwiecenia, zmieni¹ szczególnie w Europie, w wyniku II Wojny
ca³kowicie ludzk¹ mentalnoœæ, zdepra- Œwiatowej powszechn¹ laicyzacjê spo³ewowan¹ przez wieki autorytarnego prania czeñstw. Nie S³owo Bo¿e, ale inne czynniki
mózgów, pozbawiaj¹c¹ samodzielnego zaczê³y kszta³towaæ umys³y. Jak pisze czesmyœlenia. Po czêœci tak siê sta³o i œwiadczy ki teolog katolicki prof. Tomasz Halik
o tym poreformacyjny rozw swej ksi¹¿ce Wzywany
Wydawa³o siê, ¿e rozwój
wój oœwiaty i nauki, likwiczy nie wzywany Bóg
Reformacji, a póŸniej
dacja analfabetyzmu, przysiê tutaj zjawi"(WAM
wolnoœæ myœli zrodzona
najmniej w krajach protes2006): Po II wojnie deprzez czasy Oœwiecenia,
tanckich, póŸniej zakaz procyduj¹c¹ “religio” Zacesów o czary i tortur, roz- zmieni¹ ca³kowicie ludzk¹ chodu sta³y siê media...
mentalnoœæ, zdeprawowój pokojowych misji i toOne przede wszystkim
wan¹ przez wieki autorywarzystw biblijnych.
przekazuj¹ i kszta³tuj¹
tarnego prania mózgów,
Ale grzechy egoizmu
ca³oœciowe
postrzepozbawiaj¹c¹ samodzieli wi¹zanie siê koœcio³ów
ganie œwiata...
nego myœlenia.
z centrami w³adzy pañstwoBardziej ni¿ inne zjawej czêsto dalej propawiska, tworz¹ - nie tylgowa³y jedynow³adztwo myœli (cuius reko w sensie psychologicznym gio eius religio), dalej jeszcze toczy³a siê
globalne spo³eczeñstwo i s¹ jego
walka, tym razem z konkurencj¹ teologisi³¹ integruj¹c¹, jako “religio”. Halik
czn¹.
spostrzeg³ tak¿e, ¿e ateizm jest cenSwoboda myœli zrodzi³a, wbrew ostrzenym sprzymierzeñcem wiary - gdy
¿eniom Jezusa i aposto³ów (J 8,36; 1 Kor
demontuje wszystko, co w religii
6,12; Gal 5,1), nowe niebezpieczeñstwa
w teologii. Z jednej strony, w niektórych jest obumar³e, zmursza³e, zje³cza³e.
spo³ecznoœciach kurczowe trzymanie siê Pustoszej¹ce koœcio³y Europy wskazuj¹
tylko litery, a nie ducha Biblii, zrodzi³o skra- wyraŸnie na kryzys duchowy chrzeœcijañjny fundamentalizm. Z drugiej strony stwa.
Jak pisze prof. Leszek Ko³akowski
tworzy³a siê teologia skrajnie liberalna,
podwa¿aj¹ca fundament S³owa Bo¿ego, (Wiara dobra, niewiara dobra):
jego prawdziwoœæ, a jednoczeœnie dopro- Ró¿ne schizmy, apostazje, sekty
wadzaj¹ca do redukcji biblijnych zasad ety- przewa¿nie wyrasta³y z przeœwiadcznych. Takie stanowisko rodzi³o nieufnoœæ, czenia, ¿e Koœció³ zdradzi³ swoje
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pierwotne powo³anie, co mo¿na "tania ³aska" zaczyna w koœcio³ach tryumby³o oprzeæ na obserwacji jego fowaæ.
Równie niepokoj¹cy jest pog³êbiaj¹cy
grzesznych ludzi, zw³aszcza kap³asiê
rozdzia³
miêdzy œwieckimi, a duchownynów. Tak jest i nadal w naszych czasach, mo¿e bardziej wyraziœcie, mi. Uzurpowanie sobie w³adzy "uœwiêtyle, ¿e Koœció³ utraci³ w znacznym conej, a nieomylnej" przez niektórych
stopniu
narzêdzia
przymusu. duchownych, pogardzaj¹cych, a nawet poZ tych, co go porzucaj¹, jedni miataj¹cych œwieckimi cz³onkami koœcioporzucaj¹ zarazem wiarê, inni ³ów, jest nie do zaakceptowania w koœcio³ach opartych na Biblii.
zachowuj¹ wiarê bez Koœcio³a.
Kryzys pog³êbia³ siê szczególnie w la- Zgromadzenie wierz¹cych?
tach wojen, gdy koœcio³y wda³y siê w poakty, które przytoczy³em, a jest to tylko
pieranie ideologii nacjonalistycznych (III
cz¹stka rzeczywistoœci, œwiadcz¹ o istRzesza, Serbia) czy plemiennych (Ruanda).
nieniu koœcio³ów, które gromadz¹ nie
Uwidacznia siê to w obni¿aniu poprzeczki ludzi wierz¹cych, a tylko dziedzicznie uczeetycznej w ¿yciu koœcielnym. Tolerowanie stnicz¹cych. Koœcio³ów bez autentycznej
antychrzeœcijañskich ideologii, jawno- wiary, ale z przymusowym, genetycznie zagrzeszników, na³ogowców, pedofilów, kodowanym ceremonia³em i statystyk¹. Nie
homoseksualistów w gronie
wymagaj¹ od przychodz¹koœcielnym wœród duchowcych niczego, z wyj¹tkiem
Kryzys pog³êbia³ siê
nych, jest jawnym pogwa³ofiar i uczestnictwa w cereszczególnie w latach
ceniem nauki biblijnej (1 Kor
moniach. Mniejsze znaczewojen, gdy Koœcio³y
6, 9-10) i sta³o siê zaczynem
nie ma w nich wiara ni¿
wda³y siê w popieranie
z³a, które mo¿e w przyudzia³ w religijnych obrzêideologii nacjonalistysz³oœci Koœció³ zniszczyæ,
dach, ni¿ religia. Wspomcznych (III Rzesza,
gdy¿ coraz bardziej bêdzie
niany ju¿ Tomasz Halik
ostatnio Serbia) czy
siê obni¿a³ jego standard
tak pisze o ró¿nicy miêdzy
plemiennych (Ruanda)
teologiczny i etyczny.
religi¹ i religijnoœci¹, a wiaSiedzia³em kiedyœ doœæ
r¹: Wiara jest woln¹
d³ugo nad protoko³ami synodów protes- odpowiedzi¹ cz³owieka na Bo¿e
tanckich XVI i XVII wieku w Polsce i podzi- wezwanie. Religia jest spraw¹ trawia³em rygoryzm moralny ówczesnego dycji, zbiorowoœci, komunikacji,
¿ycia zborowego, gdy alkoholizm, a nawet
autorytetu - wiara zak³ada osobiste
zwyk³e nieporozumienia ma³¿eñskie by³y
nawrócenie i przemianê “metapowa¿n¹ przyczyn¹ niedopuszczenia do
noiê” œciœle mówi¹c wiary nie
udzia³u w Wieczerzy Pañskiej szlacheckich
mo¿na odziedziczyæ. Podstawowym
panów. Dzisiaj z tego nic nie zosta³o i czêswiêc aktem wiary jest dzia³alnoœæ prakto niektóre zbory s¹ z tego powodu
tyczna w historii i spo³eczeñstwie,
zgorszeniem dla wielu. Bonhoefferowska
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pojmowana jako wyraz solidarnej
nadziei w Bogu Jezusa, jako Bogu
¿ywych i umar³ych, który wzywa
wszystkich, aby przed Jego obliczem byli podmiotami.
Dlatego Koœció³ Chrystusa nie mo¿e byæ
instytucj¹ zbiurokratyzowan¹, zhierarchizowan¹, lecz spo³ecznoœci¹ wierz¹cych.
Teolog amerykañski Roger Williams widzia³ w zborze chrzeœcijan - ludzi œwiêtych
i pobo¿nych, którzy ¿yj¹ przez S³owo
Bo¿e, trwaj¹ tam, gdzie jest ono
g³oszone i przyjmowane, nikogo nie
przeœladuj¹, gdy¿ przeœladowanie
przeczy jego prawdziwej duchowej
mocy.
Koœció³ musi byæ prowadzony przez Ducha Œwiêtego, kiedy jego zabraknie Chrystus pozostaje przesz³oœci¹,
Ewangelia staje siê martw¹ liter¹,
Koœció³ zwyczajn¹ instytucj¹, w³adza staje siê dominacj¹, misja jest
propagand¹, religia - ewokacj¹,
¿ycie chrzeœcijañskie - niewolnicz¹
moralnoœci¹"(metropolita prawos³awny
Ignatus z Lataki).
Koœcio³y wspó³czesne straci³y swój autorytet w du¿ej mierze z powodu b³êdów
i fa³szów, jakie pope³nia³y w przesz³oœci
i pope³niaj¹ nadal; dlatego, ¿e przesta³y byæ
u wielu autorytetem wiary, a sta³y siê
apologet¹ swego w³asnego "ja". Dlatego
chrzeœcijañstwo ju¿ staje siê niepostrze¿enie nie kwesti¹ dziedzicznoœci, ale wolnego wyboru. W dziedzinie religijnej tak¿e
zapanowa³ wolny rynek. Je¿eli dziœ chcemy
wyjœæ z kryzysu postchrzeœcijañstwa, to
zapamiêtajmy, ¿e dziœ g³ównym wrogiem

32

wiary nie jest ju¿ ateizm, ale zabobon
i ba³wochwalstwo, które oœmieszaj¹
u wspó³czesnych, coraz bardziej wykszta³conych ludzi, naukê wielu Koœcio³ów, gdy¿
przesta³a ona ju¿ byæ nauk¹ Chrystusa.
Koœció³, który ma porwaæ ludzkie
rzesze, musi byæ Koœcio³em ¿ywym,
Koœcio³em ¿ywego S³owa Chrystusowego,
a nie martwych ludzkich rytualnych
formu³ek, fa³szywych apokryficznych bajek
i kolorowego nadêtego obrzêdu. S³owo
Bo¿e, a nie sprzeczne z nim dogmaty;
S³owo Bo¿e, a nie polityka musi w nim
panowaæ. Duch braterstwa, a nie hierarchiczna pycha ma byæ jego cech¹; biblijna
prawda, a nie ksenofobia i nacjonalistyczne
mity typu "Polak-katolik" czy walka
z "¿ydomasoneri¹", bowiem Bóg nie
jest nazist¹ (Thomas Morton), o czym
niektórzy zdaj¹ siê zapominaæ.
Jezus ¿y³ dla innych, nie dla pieniêdzy,
nie dla w³asnoœci, wiêc nie wypada, by
Koœcio³y ¿y³y wy³¹cznie dla siebie, dla
swego stanu posiadania i dla swej chwa³y.
Maj¹ ¿yæ dla Jezusa, ¿yæ dla bliŸnich, ¿yæ
Jego misj¹. W tym celu Koœció³ zosta³ powo³any przez Jezusa (Mt 28,19 -20; Rz
12,1 - 2 ). Koœció³ jest tam, gdzie
mieszka Bóg (Philip Yancey, Jezus
jakiego nie zna³em) i zadaniem jego jest
byæ znakiem Boga. Jak w swej Dogmatyce pisa³ Karol Barth: Koœció³
istnieje... by postawiæ na ziemi nowy znak, który radykalnie ró¿ni siê
od postêpowania œwiata i jest mu
na tyle przeciwny, by napawaæ nadziej¹. A Dietrich Bonhoeffer do³o¿y³
do oceny Koœcio³ów jeszcze jedn¹ uwagê:
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Koœció³ walcz¹cy tylko o w³asne mo¿e to byæ te¿ wiara oparta na naukoprzetrwanie, sam siebie pozbawi³ wych pogl¹dach, wzglêdnie tylko na uczumisji przebaczania i zbawienia ciach i na cudach. Wiara rozumna jest
ludzkoœci. Oczywiœcie, czytaj¹c tê myœl, oparta tylko na S³owie, gdy¿ jest ona
musimy pamiêtaæ, ¿e to nie Koœció³ prze- darem Boga, darem, który daje nam moc
bacza i zbawia, tylko sam Bóg, o czym Ducha, pewnoœæ przebaczenia, usprawiedliwienia i pokój (Rz 4,5). Taka wiara
czêsto siê zapomina.
Wyci¹gnijmy z tych twierdzeñ wnioski pomaga pokonywaæ choroby (Mt 9), daje
dla siebie, dla swych zborów i Koœcio³ów. wytrwa³oœæ i cierpliwoœæ w czasach przeœlaKonfrontujmy fakty ze s³owami Biblii, da to dowañ, umacnia w s³u¿bie Chrystusowi
nam w³aœciw¹ ocenê obecnej rzeczywi- i jest gwarantem dostêpu do ³aski Bo¿ej
stoœci, jak¿e daleko odbiegaj¹cej od apos- i zbawienia (Rz 5,2).
Pamiêtajmy, ¿e wiara jest ze s³uchatolskich wzorów (Dz Ap 4,32-35).
Przede wszystkim, by koœcio³y by³y au- nia, a s³uchanie przez S³owo Chrytentycznym zgromadzeniem wierz¹cych, stusowe (Rz 10,17), dlatego obowi¹zpotrzebne jest przebudzenie wiary, wiary kiem ka¿dego wierz¹cego jest S³owo czytaæ, S³owa s³uchaæ, S³owo
opartej wy³¹cznie na S³owie
W dziedzinie religijnej
g³osiæ i broniæ go przed
Bo¿ym, wiary, któr¹ tym
tak¿e
zapanowa³
wolny
fa³szywymi nauczycielami,
S³owem musimy wzbudziæ
rynek. Je¿eli dziœ chcemy
których ostatnio mamy
w ludzkich sercach; wiary,
wyjœæ
z
kryzysu
postchrzeœcoraz wiêcej. Jedni S³owo
która bêdzie ¿yw¹ ufnoœci¹ i
cijañstwa, to zapamiêtazniewa¿aj¹, a drudzy podpos³uszeñstwem wobec Bojmy,
¿e
dziœ
g³ównym
wrowa¿aj¹ lub zniekszta³caj¹.
ga i mi³oœci¹ wobec bliŸnich,
giem wiary nie jest ju¿
Obrona S³owa jest zatem
gdy¿ bez niej nie podobna
ateizm,
ale
zabobon
naszym i Koœcio³a œwiêtym
podobaæ siê Bogu (Hbr
i ba³wochwalstwo
obowi¹zkiem (2 Tm 4,1-5),
11,6). Ma to byæ wiara,
a nie ¿aden akt religijny,
gdy¿ akt religijny jest zawsze czymœ
cz¹stkowym, wiara jest czymœ ca³oœciowym, aktem ¿yciowym. Jezus
powo³uje nie do nowej religii, lecz
do ¿ycia. Nie jakiœ akt religijny
czyni z nas chrzeœcijan, lecz uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa
w ¿yciu œwieckim - pisa³ Bonhoeffer
w liœcie z wiêzienia w 1944 roku.
Ale wiara jest darem Boga i bez modlitwy o ni¹ nie mo¿e byæ przebudzenia, nie
mo¿e byæ odnowy serc i koœcio³ów. Nie
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gdy¿ czêsto widzimy ludzi
popadaj¹cych w zw¹tpienie i odchodz¹cych od czystej Ewangelii, b¹dŸ j¹ fa³szuj¹cych wed³ug w³asnych upodobañ (Gal
1,7-9; Rz 1,21-23).
Pamiêtajmy, ¿e S³owo Bo¿e zawarte
w Biblii jest najwa¿niejszym czynnikiem
Bo¿ej prawdy i obrony cz³owieczeñstwa. Jej
znaczenie podkreœli³ dawno temu Emmanuel Kant tymi s³owy: Istnienie
Biblii jako ksi¹¿ki dla ludzi jest
najwiêkszym
dobrodziejstwem,
jakie by³o kiedykolwiek udzia³em
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rodzaju ludzkiego. Ka¿da próba
umniejszania jej roli jest zbrodni¹
przeciwko ludzkoœci. Odpowiedzmy na
to twierdzenie czynem i broñmy prawdy
Ksiêgi bez wzglêdu na konsekwencje. Ona
te¿ niech bêdzie fundamentem odnowy
Koœcio³a Chrystusowego. Aby S³owo Bo¿e
na trwale zapanowa³o w sercach wierz¹cych, potrzebne jest nie tylko przyjêcie go,
ale pielêgnowanie. Porzuæmy wreszcie
stare, oparte na œredniowiecznych wzorcach katechizmy, pe³ne pamiêciowych
formu³ek, ucz¹ce pewnych tylko prawide³
i praktyk rytualnych, a nie pobudzaj¹ce ani
wiary, ani to¿samoœci chrzeœcijañskiej,
a wyznaniowej w szczególnoœci.
Ka¿da próba zredukowania religii do przekazu katechizmowego,
wpisuje siê w³aœnie w owo fatalne
dziedzictwo, redukuj¹ce religiê do
infantylnych formu³, których wyznawcy winni siê nauczyæ i zapamiêtaæ. Krytyczne myœlenie przy
tak pojêtym przekazie tradycji religijnych jest nie tylko zbêdne, ale
wrêcz niepo¿¹dane, mo¿e bowiem
prowokowaæ pytania, na które
zwiêz³e formu³y nie przewidzia³y
odpowiedzi - pisa³ s³usznie Stanis³aw
Obirek (Religia - schronienie czy wiêzienie).
Zamiast katechizacji, potrzebna
jest Ewangelizacja.
w³aœciwie reewangelizacja ogó³u
cz³onków koœcio³ów. Wyk³adowcy
S³owa g³osz¹ bowiem czêsto "tani¹
³askê", pomijaj¹c ostrze¿enia Biblii, lekcewa¿¹ lub unicestwiaj¹ prawdê o s¹dzie
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i karze. John Wesley kiedyœ powiedzia³:
Zanim mogê zwiastowaæ mi³oœæ,
mi³osierdzie i ³askê, muszê g³osiæ
grzech, Prawo i s¹d. Jak¿e czêsto dziœ
o tym zapominamy. Zapominamy, ¿e grzesznicy musz¹ zostaæ uœmierceni
przez Prawo, zanim bêd¹ mogli byæ
o¿ywieni przez Ewangeliê (Charles
Spurgeon). O tym kanonie S³owa nie
wolno zapominaæ (Hbr 4,12-13).
Nauka religii, œciœle oparta na Biblii,
godziny i kursy biblijne powinny obejmowaæ wszystkich cz³onków wspólnoty, nie
tylko chêtnych, z nastawieniem na wnikliwe studiowanie S³owa Bo¿ego i wyci¹ganie
z niego praktycznych wniosków dla swego
¿ycia i dzia³añ spo³ecznych. Tak¿e wyst¹pienia medialne przedstawicieli koœcio³ów
powinny s³u¿yæ w³aœnie tym celom, a nie
wyst¹pieniom hierarchów czy propagandzie obrzêdów.
Duchowni powinni pojmowaæ sw¹
pozycjê wzorem Ewangelii Marka 10,45 i 2
Listu Paw³a do Tymoteusza 4,2-5, jako
s³u¿bê Chrystusowi, swej wspólnocie
i spo³eczeñstwu, a nie jako panowanie
i s³u¿bê dla w³asnej chwa³y. Jezus by³
cz³owiekiem ¿yj¹cym dla innych pisa³ Bonhoeffer. Koœció³ jest Koœcio³em tylko wtedy, gdy istnieje dla
innych... musi mieæ swój udzia³
w œwieckich problemach zwyk³ego
ludzkiego ¿ycia, nie panuj¹c, lecz
pomagaj¹c i s³u¿¹c. S³u¿ba ta ma odbywaæ siê w duchu pokory, ubóstwa, a nie
materializmu i wygody. Ma zajmowaæ siê
nie tylko wskazywaniem problemów spo³ecznych, ale ich rozwi¹zywaniem, w miarê
swych mo¿liwoœci.
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Nie mo¿e Koœció³ narzucaæ swych dogmatycznych pogl¹dów ca³emu, ró¿norodnemu pod wzglêdem religijnym spo³eczeñstwu czy pañstwu; ani ¿¹daæ podporz¹dkowania prawa swym zachciankom i nie
mo¿e wyszarpywaæ pañstwu dóbr materialnych dla bezprawnego pomna¿ania
swych zysków. D¹¿enie do utworzenia
pañstwa wyznaniowego prowadzi do dyktatury fanatyzmu i do upadku pañstwa,
o czym mogliœmy siê przekonaæ z historii
Polski. Ale taka polityka przede wszystkim
prowadzi do ca³kowitego upadku autorytetu i Koœcio³a, i chrzeœcijañstwa, co nie
powinno byæ celem dzia³ania ¿adnego
wierz¹cego. Koœció³ przysz³oœci musi wiêc
budowaæ siê wy³¹cznie na autorytecie
duchowej prawdy S³owa i gwarancji tej
wolnoœci wierz¹cych, której uczy³ Chrystus.
Chrzeœcijañstwo przysz³oœci bêdzie
prawdopodobnie duchowoœci¹.
uch zapanuje nad instytucj¹.
Chrzeœcijañstwo przesta³o byæ
oczywistoœci¹, rzecz¹ odziedziczon¹, sta³o siê kwesti¹ wyboru.
W tym upodabnia siê ono do
swoich najwczeœniejszych pocz¹tków - pisze obserwator czeskiej i europejskiej rzeczywistoœci prof. Tomasz
Halik (Radzi³em siê dróg).
By tworzyæ przysz³oœæ Koœcio³a chrzeœcijañskiego nasz punkt widzenia musi
byæ punktem widzenia S³owa Bo¿ego - Francis Schaeffer (Dok¹d), a wiêc
musi nie tylko g³osiæ Ewangeliê mi³oœci, ale
przede wszystkim poselstwo s¹du Bo¿ego,
gdy¿ ostatnich kilka pokoleñ zdepta³o prawdy Reformacji i to, co one
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ze sob¹ przynios³y. Jak on zauwa¿y³,
obecne pokolenie, ogarniête ³atwizn¹ ¿ycia, nie jest powa¿nym partnerem Koœcio³a,
szczególnie takiego, który kroczy drogami
tego œwiata.
By budowaæ Koœció³ przysz³ych pokoleñ, trzeba uœwiadomienia obecnemu
pokoleniu istoty grzechu, uœwiadomienia
grozy po³o¿enia, w którym i pojedynczy
chrzeœcijanie i koœcio³y nie rozdzielaj¹
wyraŸnie pojêæ dobra i z³a, nie nazywaj¹
rzeczy po imieniu i nie rozprawi¹ siê raz na
zawsze z grzechami Koœcio³a (mam na
myœli chrzeœcijañskiego, jako ca³oœci), bez
wzglêdu, jakie tego bêd¹ koszty, gdy¿
Koœció³ materii, pob³a¿ania grzechom, nie
maj¹cy Chrystusowego ducha czystego
S³owa, jest skazany na zag³adê. Staje siê
niewiarygodny i pogardzany. Jeszcze raz
chcê przypomnieæ: chrzeœcijañstwo, czy
tego chcemy czy nie chcemy, staje siê religi¹ osobist¹, religi¹ osobistego wyboru.
Koœcio³y w najbli¿szym czasie jeszcze
bardziej strac¹ na znaczeniu, gdy¿ iluzja
wolnoœci Europejczyków ka¿e im samym
decydowaæ o swym ¿yciu i wierzeniach, a
zadaniem chrzeœcijan bêdzie uczyniæ ten
wybór, zgodnym z nauk¹ Chrystusa. Dlatego tê naukê, jako jedyn¹ potrzebn¹ do
zbawienia, powinniœmy szeroko upowszechniaæ. Bêdzie nas prawdopodobnie mniej,
ale bêdziemy bardziej szczerze oddani
Chrystusowi, bardziej misyjni i bardziej ni¿
dziœ zatroskani spraw¹ zbawienia bliŸnich.
A gwoli sprawiedliwej oceny, zastanówmy siê: jaki procent chrzeœcijan bierze
dzisiaj udzia³ w ewangelizacjach? Znikomy!
Jaki procent bierze udzia³ w upowszechnianiu Pisma Œwiêtego? Znikomy! Jaki pro-
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cent czyta codziennie S³owo Bo¿e? Znikomy! Czy odpowiedzi na te pytania nie s¹
kompromituj¹ce dla wszystkich koœcio³ów?
Wspó³czesne obni¿enie znaczenia koœcio³ów jako instytucji religijnych ma jednak
te¿ pozytywne znaczenie, gdy¿ zmusza je
do przeanalizowania swej dzia³alnoœci
i d¹¿enia do zreformowania skostnia³ych
form i metod dzia³ania, zwrócenia wiêkszej
uwagi na lud Bo¿y, na stan wiary, a nie na
zewnêtrzn¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, wizjê swej
mocy, gdy¿ inaczej musi siê liczyæ z zakoñczeniem swego istnienia, a konkurencja
jest du¿a. Wizja samego Koœcio³a przes³ania bowiem wielokrotnie wa¿niejsz¹
wizjê - wizjê Zbawiciela, która dzisiaj jest
zbyt ma³a i ograniczana historyczn¹ tradycj¹, ba³wochwalstwem i wszêdobylskim
egoizmem ludzi. Dlatego g³oszenie Chrystusa jest priorytetowym zadaniem ka¿dego chrzeœcijanina. Ten, kto posiada
rosn¹ce objawienie wielkoœci Chrystusa, nie musi siê baæ ¿adnego
problemu, diab³a ani ¿adnej mocy
na tej ziemi. Wie bowiem, ¿e Chrystus jest wiêkszy ni¿ to wszystko
(Dawid Wilkerson).
Gdy bêdziemy siê kierowaæ Chrystusow¹ Ewangeli¹, mo¿emy nie baæ siê upadku
Koœcio³a. Jezus zagwarantowa³ jego istnienie (Mt 16,18) na fundamencie wiary.
Mo¿emy wiêc iœæ œmia³o z Ewangeli¹ wiary
do tych, którzy jej nie znaj¹, a takich jest
miliony, nawet w naszym kraju. W imieniu
Chrystusa mo¿emy doznaæ mocy jej dzia³ania. On bêdzie gwarantem nowej misji
i ewangelizacji, gdy w Jego imieniu i dla
Niego bêdziemy dzia³aæ. On pozostawi³
wierz¹cym zadanie, po³¹czone z obietnic¹
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(Mt 28,18-20), które musimy wykonaæ.
To jest nadzieja na przysz³oœæ, nawet,
gdy widzimy obojêtnoœæ lub wrogoœæ,
amoralnoœæ œwiata i niestety Koœcio³ów.
Podstaw¹ dzia³ania i nadziei musi byæ nasza wiara, darowana, nie wyuczona, nie
powierzchowna, ale p³yn¹ca prosto z serca,
nie statyczna, ale bojowa.
Jak pisa³ ks. Józef Tischner: Wiara
nie jest spokojnie p³yn¹cym strumieniem, lecz wielkim wewnêtrznym sporem cz³owieka o siebie,
o sw¹ mi³oœæ, o swego bliŸniego
i o swego Boga. Dlatego musimy j¹
pog³êbiaæ i doskonaliæ, broniæ i g³osiæ, gdy¿
tylko ona mo¿e nam przynieœæ zwyciêstwo
(1 J 5,4) w walce o Koœció³ przysz³oœci.
Przysz³oœæ Koœcio³a nie mo¿e siê opieraæ
na biernych uczestnikach niedzielnych
nabo¿eñstw, lecz na pe³nym zaanga¿owaniu wierz¹cych. Tylko dziêki takiemu dzia³aniu aposto³ów, chrzeœcijañstwo nie
upad³o w czasach przeœladowañ. Tylko
dziêki g³êbokiej wierze i zaanga¿owaniu
bez lêku i trwogi, mog³a zwyciê¿yæ Reformacja. Dzisiaj te¿ nadszed³ taki czas, byœmy
sprawy Koœcio³a wziêli wszyscy w swoje
rêce.
Nie wahajmy siê podj¹æ decyzji aktywnego w³¹czenia siê w jego ¿ycie, jako
kamienie ¿ywe budujmy siê w dom
duchowy, w kap³añstwo œwiête (1 P
2,5). Nie dopuœæmy do stracenia zdobyczy
Reformacji!
Henryk Dominik
"S³owo i Myœl" nr 08, 2008r.
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ŒWIÊTO ZMAR£YCH
Henryk Dominik

awsze by³em przeciwny naszym zwyczajom obchodzenia Œwiêta Zmar³ych. Te tysi¹ce
lampek zapalonych na grobach, olbrzymie iloœci kwiatów, które drogo kosztuj¹,
³adnie wygl¹daj¹ kilka dni, a potem zamieniaj¹ siê w jedno wielkie œmietnisko.
A przecie¿ wszystko to jest zwyczajem pogañskim, zwyczajem, który ma swe korzenie
w okultyŸmie, tak znienawidzonym przez Boga i przez Niego zabronionym. U niektórych
dochodzi tak¿e w dniu tego œwiêta jeszcze jeden pogañski zwyczaj - uczty na grobie,
w czasie której biesiadnicy zostawiaj¹ czêœæ jad³a i napoju zmar³ym. A przecie¿ oni i tak
nie przyjd¹, ich ju¿ nie ma wœród ¿ywych. Zosta³a z nich tylko garstka martwego prochu,
gdzieœ g³êboko w ziemi.
Jest to zamkniêta karta cz³owieka. Jak mówi Psalm 88, 11-12: Czy dla umar³ych
czynisz cuda? Czy zmarli powstan¹, aby ciê chwaliæ? Czy opowiada siê
w grobie o ³asce twojej, A w miejscu zmar³ych o wiernoœci twojej?
Zastanówcie siê Drodzy Czytelnicy, czy nie by³oby lepiej tych milionów z³otych
wydanych na kwiaty i znicze w skali kraju wydaæ na chleb dla g³oduj¹cych ¿ywych,
których wœród nas nie brakuje? Czy Bóg nie cieszy³by siê bardziej z mi³osierdzia wobec
¿ywych ni¿ z kultywowania pogañskich zwyczajów?
Aposto³ Pawe³ w Liœcie do Hebrajczyków 9,27 pisze: A jak postanowione jest
ludziom raz umrzeæ, a potem s¹d i od tego nie ma odwo³ania. Obojêtnie kim by³eœ
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za ¿ycia, co zrobi³eœ za ¿ycia, wszystko bierzesz na barki swego sumienia. Idziesz na s¹d,
staniesz przed swym Stwórc¹, by zdaæ rachunek z twego ¿ycia. I wtedy nie pomog¹ ci
¿adne ju¿ mod³y, ¿adne b³agania twych bliskich, ¿adne ceremonie. Staniesz przed Bogiem
takim, jakim by³eœ. Przeczytaj sobie Ewangeliê aposto³a Mateusza 25 rozdzia³ wiersze od
31 do 46 o s¹dzie, i odpowiedz sobie, do której kategorii s¹dzonych nale¿ysz?
I zapamiêtaj, ¿e póki ¿yjesz, jest jeszcze dla ciebie ratunek, ale zdecyduj siê zaraz, bo
jutro mo¿e bêdzie za póŸno. Bóg, który nas kocha i nie chce zguby ¿adnego cz³owieka,
zes³a³ nam ratunek. Czytamy o tym w Liœcie do Rzymian 5,8: Bóg zaœ daje dowód
swojej mi³oœci ku nam przez to, ¿e kiedy byliœmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umar³. I w Ewangelii Jana 3, 16.18: Albowiem tak Bóg
umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto weñ
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny. Kto wierzy w niego, nie bêdzie
s¹dzony; kto zaœ nie wierzy, ju¿ jest os¹dzony dlatego, ¿e nie uwierzy³
w imiê Jednorodzonego Syna Bo¿ego.
Dlatego tylko za ¿ycia z wiar¹ pójdŸmy za Jezusem Chrystusem, naœladujmy Go,
g³oœmy Jego S³owo swym bliŸnim, a On, gdy przyjdzie s¹dziæ œwiat, powie te s³owa, które
ka¿dy z nas chcia³by us³yszeæ: PójdŸcie, b³ogos³awieni Ojca mego, odziedziczcie
Królestwo, przygotowane dla was od za³o¿enia œwiata (Mt 25,34).
Gdy stajemy nad grobami zmar³ych, pamiêtajmy, ¿e oni s¹ ju¿ albo u Zbawiciela, je¿eli
byli Jego wierz¹cymi dzieæmi, albo, je¿eli odrzucili Jego dar ³aski zbawienia, s¹ odrzuceni
od oblicza Boga, s¹ w czeluœciach piek³a. Innej drogi nie ma po œmierci. S³owo Bo¿e mówi
to wyraŸnie. W Ksiêdze proroka Daniela 2,2 czytamy: A wielu z tych, którzy œpi¹
w prochu ziemi, obudz¹ siê, jedni do ¿ywota wiecznego, a drudzy na
hañbê i wieczne potêpienie"
Dlatego, mimo szacunku dla naszych bliskich, którzy ju¿ odeszli, nie oddawajmy czci
¿adnym umar³ym, nawet tym tzw. znamienitym, zas³u¿onym, gdy¿ oni wszyscy byli tylko
i wy³¹cznie ludŸmi, a jako tacy byli w oczach Boga grzeszni.
Czeœæ i uwielbienie oddawajmy tylko Bogu, naszemu Stwórcy, naszemu Zbawicielowi,
Jedynemu, który reprezentuje z jednej strony wszechmoc i sprawiedliwoœæ, a z drugiej
mi³oœæ do swego stworzenia. I na pewno mo¿emy potwierdziæ, ¿e z Jego mi³oœci¹
wielokrotnie siê w naszym ¿yciu doczesnym spotkaliœmy.
Miejmy te¿ niep³onn¹ nadziejê, ¿e On na nas czeka w swym Królestwie, które i dla nas
przygotowa³.
Henryk Dominik
Trans World Radio 10.2005.Nr 6
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