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WZORZEC
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B³ogos³awiony,
który przychodzi
w imieniu Pañskim.
Mateusz 23, 39

Kiedy wyznajê - Chrystus jest moim, liczê, nied³ugo ka¿dy myœl¹cy nasze
Planety, tak powie. Prawoœæ wspóln¹ nadziej¹ istnieñ. Jezus Chrystus, Pan ów
ziemski do czasu zbawczej publicznej Misji, zachowuj¹cy regu³y i normy
obowi¹zuj¹ce w pañstwie Izrael, jest wzorcem humanizmu. Postawy etycznej.
Cenimy Osobowoœæ. Cz³owiek wszechstronnie wykszta³cony. Pos³annictwo
oparte na wiedzy. Studia biblijne wykazuj¹ to niepodwa¿alnie. By³ mistrzem
dos³ownie w ka¿dej dziedzinie, która dostêpna rozumieniu w ogóle ludzkoœci.
Wstêpem do pe³nego wizerunku poznanie Chrystusa w latach, kiedy wzbrania³ siê rozpowiadania, ¿e jest Synem Boga. Jako cz³owiek - podkreœlam Cz³owiek! - by³ wykszta³cony. Mimo, ¿e nie istniej¹ œwiadectwa studiów. S¹dzê,
¿e istotne winno byæ zastanowienie siê nad t¹ w³aœciwoœci¹. Jezus cz³owiek
z Nazaretu by³ w naszym pojêciu genialnym Samoukiem.
Po pierwszych miesi¹cach nauk i uzdrowieñ rzesz, Jezus Chrystus, nasz Pan,
przyby³ do Nazaretu. Przypomnieæ siê, powitaæ rodzinny dom, matkê Mariê
i ojczyma, starzej¹cego siê Józefa. Mniej sprawnego w ciesió³ce. Nie b¹dŸmy, jak
Nazarejczycy, którzy go nie rozumieli.
Leon Krzemieniecki

S³owo Parafialne
3/2007

33

PA M I ¥T K A R E F O R M A C J I 2 0 0 7

RAFA³ ÆWIKOWSKI

NADZIEJA
³owo z tytu³u niniejszego artyku³u
ka¿dy z nas wypowiada wielokrotnie
w ci¹gu swojego ¿ycia. Ale czy wiemy
co ono oznacza? Sam siê nad tym
wielokrotnie zastanawiam. Ja nie wiem.
Nie wiem naprawdê czym jest nadzieja i jak
rozumieæ to pojêcie.
Sens znaczeniowy tego s³owa zawiera
za³o¿enie, ¿e coœ na co liczymy, czego
oczekujemy jeszcze nie nast¹pi³o choæ
nast¹piæ powinno. Jakaœ potencjalnoœæ,
jakieœ prawdopodobieñstwo, ale w ¿adnym
wypadku pewnoœæ. Dlaczego wiêc pojêcie
to, robi w naszym ¿yciu tak¹ karierê jak
mi³oœæ i wiara? Dlaczego wymieniamy je
jednym tchem z szeregiem pojêæ pe³nych
emocjonalnego baga¿u, gdzieœ na pograniczu sensu wszystkiego, wiary niewzruszonej? Czy nadzieja nie jest oszukiwaniem
samego siebie? Czy nie jest z³udnym
przeœwiadczeniem, ¿e jeszcze mamy szanse
na spe³nienie pragnieñ choæ nic nie
wskazuje na to, ¿e mamy prawo do takich
przypuszczeñ?
Pewnie nadzieja jest tym wszystkim po
trochê. Myœlê, ¿e w tym pojêciu kryje siê
najwiêkszy ³adunek nadprzyrodzonoœci.
Tego stanu ducha nie sposób w ³atwy
sposób uzasadniæ stanami psychiki,
regu³ami psychologii, predyspozycjami,
potrzebami itp. W nadziei cz³owiek rzuca
siê w nieznane, przenika w ciemnoœæ
niewiedzy, zapada siê w otch³añ bez asekuracji. Karmi siê wiar¹ bez wiedzy. Je¿eli
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ludzi staæ na taki stan ducha jakim jest
nadzieja, to chyba tylko dziêki Boskiemu
pierwiastkowi w naszej duszy. Nadzieja nie
jest zaklêciem, przez które ziœci siê to czego
tak bardzo pragniemy tylko dlatego, ¿e
pragnienie jest niezmiernie silne. Nie
mo¿na swoich pragnieñ uczyniæ przyczyn¹
sprawcz¹ realizacji naszych oczekiwañ.
Gdyby to by³o mo¿liwe czy nie by³aby to
jakaœ forma magii?
W magii chcê i mam - jeœli tylko
odpowiednio mocno chcê. W nadziei
mogê jedynie chcieæ i czekaæ. Z nadziej¹
œciœle wi¹¿ê wiêc wiarê. To wiara daje mi
si³ê do tego oczekiwania. Nawet je¿eli
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj¹,
¿e nie mam szans na realizacjê tego czego
pragnê to w nadziei bêdê trwa³ silny wiar¹,
¿e mo¿e jednak, ¿e mo¿e kiedyœ, ¿e
mo¿e...
Nadzieja, zreszt¹ tak jak i wiara, zak³ada
podjêcie ryzyka bez ¿adnej gwarancji na
sukces. To co dla innych mo¿e wydawaæ siê
z³udzeniem, pogoni¹ za nieznanym, naiwnoœci¹, dla mnie w nadziei bêdzie si³¹ do
trwania w oczekiwaniu. Ani czas ani okolicznoœci nadziei nie mog¹ z³amaæ, bo
w samej swojej istocie jest ona pozbawiona
realnych przewidywañ na czas realizacji.
A zatem wiara i nadzieja wystêpuj¹ razem
we wzajemnie uzupe³niaj¹cej siê konfiguracji.
To wiara jest si³¹ napêdow¹ nadziei,
a nadzieja treœci¹ wiary. Konsekwencje ja-
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kie przyniesie ¿ycie mog¹ byæ dalekie od
oczekiwañ nadziei i odwrotne do za³o¿eñ
wiary. To co stanie siê treœci¹ naszych losów
mo¿e okazaæ siê wielkim rozczarowaniem.
Loteria uœmiecha siê tylko do nielicznych.
Dla reszty pozostaje najczêœciej rozbudzona nadzieja i pokusa sukcesu.
Dlaczego wiêc doœwiadczani tyloma
niespe³nionymi oczekiwaniami, tyloma
rozczarowaniami jednak pozostajemy
wierni nadziei. Bo ka¿d¹ pora¿kê mo¿emy
oswoiæ mi³oœci¹. Mi³oœæ równie bezwarun-

kowa jak wiara i nadzieja, uczy nas aby nie
porzucaj¹c swoich marzeñ, nie trac¹c z
widoku swoich pragnieñ, uczyniæ treœci¹
swojego ¿ycia realizacjê pragnieñ innych,
pomóc w urzeczywistnianiu marzeñ
napotkanych ludzi.
Mi³oœæ pomaga oswoiæ pora¿ki, zapomnieæ o rozczarowaniu, zapomnieæ o sobie.
¯yj¹c dla innych i z innymi trwaæ w nadziei,
¿e jeszcze wszystko jest mo¿liwe.
Rafa³ Æwikowski

LEON KRZEMIENIECKI

BÓG JEST PRACOWITY
Pan Bóg ma rozleg³e obowi¹zki. Stworzenie Wszechœwiata dzie³em M¹droœci
i Mocy. Dzie³o liczy miliony lat. Jest sprawne. Sk³adniki wspó³istniej¹, s¹ zale¿ne
od siebie w ogromie i szczegó³ach. Budowa w nieustannym ruchu. Nie zu¿ywa
siê, budzi podziw trwa³oœci¹. Ma swój pocz¹tek i nie ma koñca. Zale¿na od Woli
Stwórcy. Od Jego czuwania.
Nikt z ziemian nie jest w stanie Wszechœwiat zbadaæ w obszarze i przestrzeni,
policzyæ jego elementy i dotrzeæ do struktur. A przecie¿ nic nie jest zale¿ne
jedynie od siebie. Co ma pocz¹tek, ma kres.
Ludzkoœæ o doœwiadczeniu i praktyce wie, ile dba³oœci wymaga przedmiot precyzyjny w ruchu. Wszechœwiat w swoim ogromie jest precyzyjny i w ci¹g³ym
ruchu. WyobraŸnia nasuwa, jak Bóg Stworzyciel czuwa nad prac¹ stworzonego
przez Siebie ze S³owa Dzie³a.
Tylko Bóg Stwórca, bêd¹cy ponad czasem, decyduje jak d³ugo i co dalej.
Filozofia wiary ten atrybut pracowitoœci Boga Stworzyciela, czuwania nad
sprawnoœci¹ istnienia Kosmosu, winna mieæ na uwadze.
Leon Krzemieniecki
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WAKACYJNE IMPRESJE
hoæ tegoroczne wakacje sta³y siê ju¿
nieco odleg³ym wspomnieniem,
chcia³bym podzieliæ siê kilkoma refleksjami. Mo¿e przydadz¹ siê komuœ podczas
planowania nastêpnych?
Wakacje mo¿na prze¿yæ, jakoœ prze¿yæ
lub zupe³nie nieŸle prze¿yæ. Czasami to zale¿y od okolicznoœci, czasami od ludzi,
z którymi przebywamy, czasami od miejsca,
które wybraliœmy na wakacyjny wypoczynek, a czasami nawet od pogody.
Jakoœ bywa tak, ¿e wielu jakby z definicji wakacji sobie kpi i z uporem szuka
takich miejsc gdzie wypocz¹æ nie sposób,
a zmêczyæ siê mo¿na natychmiast. I nie
myœlê tu o turystyce aktywnej lub sportach
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ekstremalnych. Myœlê o przepe³nionych
ludŸmi kurortach od Zakopanego po Ustkê.
Jak Polska d³uga i szeroka naród wyrusza do ulubionych punktów zbornych na
mapie turystycznej Polski by, tam w œcisku,
ha³asie i ba³aganie zmêczyæ siê okrutnie
wypoczywaniem. Dziki t³um na ulicach
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nadmorskich miejscowoœci
jest uroczy niczym koszmar
senny.
Sk¹din¹d powa¿ni w ci¹gu roku panowie nagle wciskaj¹ siê w krótkie spodenki
w palmy, okrutnie zniewieœcia³e klapeczki i idiotyczne
czapki z daszkiem, by w towarzystwie ozdobionych niczym umajona ³¹ka ¿on, powalczyæ na pla¿y o zaanektowanie skrawka piasku, na
którym mogliby pole¿eæ s³uchaj¹c radia s¹siada z prawej, poszczekiwania psa
s¹siadki z lewej, doznaæ zasypania oczu piaskiem od dzieci s¹siadów
z góry. A jeœli najdzie ich ochota na k¹piel,
to powspominaj¹ dmuchany basen na
ogródku lub czasy szkolnych igraszek
w rzece u babci na wsi, bo do morza i tak
nie wejd¹ ze wzglêdu na arktyczn¹ temperaturê wody. Za tak wysublimowany spo-
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sób spêdzania wakacji zap³ac¹ o jakieœ
300% wiêcej ni¿ nakazywa³by zdrowy
rozs¹dek oraz rachunek ekonomiczny.
Ja wybra³em ucieczkê nad jezioro,
w nikomu - kto uwa¿a siê za turystê - nieznanym rejonie. I to by³ w³aœciwy wybór.
Otó¿ w rzeczonym rejonie Polski, w miejscowoœci (której nazwy nie
zdradzê) mog³em prze¿yæ
swoje turystyczne katarzis.
Na pizzê czeka³em 10 min. a
nie pó³ godziny, za obiad
p³aci³em 1/3 ceny nadmorskiej, w jedynym w mieœcie lokalu nie by³o nikogo,
a na miejskiej pla¿y w samym s³oñcu lipcowego po³udnia siedzia³o a¿ 8 rodzin
(przy asyœcie ratownika). Toalety by³y czyste, ludzie
uprzejmi, a woda w jeziorze
zachêca³a swoj¹ czystoœci¹
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i temperatur¹ do k¹pieli kilkakrotnej w ci¹gu dnia. Lasy pe³ne jagód i grzybów, ceny
pokoi rozs¹dne i wszechogarniaj¹ca mnie
cisza za darmo.
W ci¹gu roku te¿ jakoœ tak jest, ¿e
dokonujemy czasem takich wyborów jakbyœmy celowo chcieli sami siebie ukaraæ,
skomplikowaæ sobie i tak skomplikowane
¿ycie. Ale coœ ju¿ takiego w naszej naturze
jest, ¿e jeœli nie mamy problemów, to sami
je stworzymy. Jeœli nie mamy wyobraŸni
i umiejêtnoœci, by sobie dokuczyæ, to bêdziemy ¿yæ problemami innych, byleby
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mo¿na na coœ ponarzekaæ. Radoœæ i optymizm jakby nie uchodzi za wartoœæ, natomiast borykanie siê z nawa³em trudnoœci
jak najbardziej nas nobilituje w oczach
w³asnych i wspó³rozmówców.
I wobec Boga zdarza nam siê przyj¹æ t¹
sam¹ taktykê. Ten, który nas kocha i szuka
naszej d³oni, by wyci¹gn¹æ nas z ¿yciowego
do³ka, nie mo¿e siê doczekaæ naszej
chrzeœcijañskiej odpowiedzi na Jego wezwanie. A to nie jestem jeszcze godzien, aby
przyjœæ do koœcio³a, a to nie jestem jeszcze
wystarczaj¹co upodlony w³asnymi wyrzuta-
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mi sumienia, aby doznaæ przebaczenia,
a to nie jestem wystarczaj¹co wyedukowany, aby pomóc innym, a to nie czuje siê
powo³any do s³u¿by dla drugiego cz³owieka. A ka¿dy dzieñ zbli¿a nas do œmierci
i chcemy tego czy nie, odbiera nam szansê
na uczynienie czegoœ dobrego dla innych.
Szkoda czasu na konsumowanie
tandetnego bezwartoœciowego produktu
wspó³czesnej masowej kultury rozrywki
i wypoczynku. Szkoda czasu na egzaltowanie siê promocjami, zakupami, nowoœciami, nowymi sklepami, medialnymi œwiecide³kami. Czas pomyœleæ, co mogê zrobiæ

dla swojego zdrowia, co mogê zrobiæ dla
mojego s¹siada, z kim w rodzinie powinienem zakoñczyæ od dawna pielêgnowany konflikt, komu móg³bym wybaczyæ.
Mo¿e okazaæ siê, ¿e uzyskam radoœæ
i wewnêtrzny pokój, którego nie spodziewa³em siê i nie zna³em mimo inwestowania
w ró¿ne formy wype³nienia swego ¿ycia.
Mo¿na byæ szczêœliwym cz³owiekiem lub
jedynie bywaæ. Mo¿na byæ chrzeœcijaninem
lub jedynie bywaæ. Czas dokonaæ wyboru.
Rafa³ Æwikowski

Poddani woli niebios
Z religii natury.
Nie znamy Zamierzeñ Stwórcy.
Rz¹dów Chrystusa Króla.
Dróg Œwiêtego Ducha.
Ziemi niezg³êbionych.
Leon Krzemieniecki
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HOMO LUDENS
Johan Huizinga (1872-1945), holenderski historyk, profesor katedr w Groningen
i Lejdzie osi¹gn¹³ tytu³ filozofa kultury, jako autor "Homo ludens" - “Cz³owiek zabawowy”.
Spisa³ tematyczne przemyœlenia w 1938 r. Wydanie polskie z 1985 r. w przek³adzie z
niemieckiego M. Kureckiej i W. Wirpszy. Podtytu³ "Zabawa jako Ÿród³o kultury".
Hipotezy interesuj¹ce i w¹tpliwe. Homo ludens podwa¿a Homo sapiens? Zgoda na
"niezbêdnoœæ elementu ludycznego" jako naturalnej potrzeby odpocznienia po trudach ludzkich d¹¿eñ, ale w treœci zabaw doszukiwaæ siê "Ÿróde³ kultury"? I jak daleko
ma siêgaæ pojêcie zabawy? O ile ma zaistnieæ Ÿród³em kulturotwórczym! Powo³anie
siê na obrzêdy ludzi od zarania - pe³ne powagi! - nie przekonuj¹. S¹ wynikiem religii
natury. Pl¹sy obrzêdowe by³y modlitw¹, swoistym wyznaniem ho³du Bogu, ró¿nie
wyobra¿anym.
Mitologie s¹dzi³y, ¿e bogami s¹ ziemscy herosi. Kult zabawy, jako postêp umys³owoœci, zachowañ i postaw nie jest miarodajny w d¹¿eniu cz³owieka do cz³owieczeñstwa.
Bez którego zachwiana staje siê moralnoœæ, ta z filozofii Platona i Kanta, której
znakiem Chrystianizm. Filozofia wiary nie mo¿e przejœæ nieuwa¿nie obok wypowiedzi
naruszaj¹cych prawdê. Prawdziwa i poszanowana kultura to myœl sprzymierzona z
Absolutem, sprzyjaj¹ca, w³aœciw¹ postawê organizuj¹ca, osobist¹ jednostki. M¹droœæ
antyczna rozumia³a podzia³ spo³eczny wed³ug umys³owoœci. Badania obecne wsparte
genetyk¹ dowodz¹ ró¿nic rozumowania zachodz¹cych z natury. Zabawowo daje siê
wp³yn¹æ na obyczaje, nie na kulturê w s³owa znaczeniu. Teatr Sofoklesa czy Szekspira
nie pulsuje zabaw¹.
Homo ludens istnieje. Ma siê dobrze, rzek³bym coraz lepiej. Lekkomyœlny, nie
uznaj¹cy wartoœci innej, ni¿ nieustanna rozrywka. Sprzyja mu techniczny rozwój
medialny. Jest klaszcz¹cym do rytmu widzem show businessu i uczestnikiem idolizmu. U¿ywki zadowalaj¹. Kosztowny proceder. Filozof kultury byæ mo¿e ten stan
przewidywa³. Pob³¹dzi³ przyznaj¹c priorytet.
Leon Krzemieniecki
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