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PRAWDZIWE
CHRZEŒCIJAÑSTWO

Henryk Dominik

Wolnoœæ i niezawis³oœæ Boga Pawe³ poLiœcie do Rzymian (9, 6.7.8) czytamy: Ale nie jest tak, jakoby kazuje nam przede wszystkim na przymia³o zawieœæ S³owo Bo¿e. k³adzie zjawiska wyboru, który dokonuje
Albowiem nie wszyscy, którzy pocho- siê w historii i realizuje w obietnicy i powodz¹ z Izraela, s¹ Izraelem; i nie wszyscy ³aniu przez Boga. Z tych s³ów Listu wynika,
¿e nie mo¿na byæ dzieæmi
s¹ dzieæmi, dlatego ¿e s¹
Abrahama (a zatem w rozupotomstwem AbrahamoWolnoœæ i niezawis³oœæ
mieniu ¯ydów wybranymi
wym, lecz jest tak: "Od
Boga Pawe³ pokazuje
przez Boga) z samych tylko
Izaaka zwaæ siê bêdzie
nam przede wszystkim
powodów naturalnych: nie
potomstwo twoje" to
na przyk³adzie zjawiska
wszyscy s¹ dzieæmi dlaznaczy, ¿e nie dzieci ciewyboru, który dokonuje
tego, ¿e s¹ potomstwem
lesne s¹ dzieæmi Bo¿ymi,
siê w historii i realizuje
Abrahamowym. Ismael talecz dzieci obietnicy licz¹
w obietnicy i powo³aniu
k¿e by³ synem Abrahama,
siê za potomstwo.
przez Boga.
ale Izaak by³ dzieckiem
S³owa te by³y pewno
obietnicy Bo¿ej. On zosta³
kamieniem obrazy dla potomków Abrahama, za jakich uwa¿ali siê przez Boga wybrany. B³ogos³awieni pocho¯ydzi, ale te s³owa tak¿e dotycz¹ chrzeœci- dz¹ z powo³ania Boga, a nie cz³owieka.
Kiedy Nowy Testament mówi o powojan. Izrael tak d³ugo odtr¹ca³ oczekiwanego
³aniu
i usprawiedliwieniu przez Boga, s³owa
Mesjasza, nie zwa¿aj¹c na S³owo Bo¿e,
które Go wyraŸnie wskazywa³o. Uwa¿ali, te dotycz¹ nie tylko Izraela, ale dotycz¹
równie¿ chrzeœcijan.
¿e ka¿dy urodzony w rodziZakodowa³o siê wœród
nie ¿ydowskiej i obrzezany
Kiedy Nowy Testament
chrzeœcijan
nies³uszne skoch³opiec jest automatycznie
mówi o powo³aniu
jarzenie s³ów: chrzeœcicz³onkiem narodu wybranei usprawiedliwieniu przez
go. W ten sposób odrzucali Boga, s³owa te dotycz¹ nie jañstwo - chrzest. Skojarzenie to dla wielu sugeruje,
dzia³anie Boga, przyjmuj¹c
tylko Izraela, ale dotycz¹
¿e kto jest ochrzczony, autoza punkt wyjœcia tylko dziarównie¿ chrzeœcijan.
matycznie staje siê chrzeœci³anie cz³owiecze. A Pawe³
janinem. Nie jest to niestety
nam udowadnia, ¿e Bóg
jest naprawdê Bogiem, dlatego Jego prawda. Wiemy, jak wielu ochrzczonych
czynów nie mo¿na porównaæ z ¿adnym porzuca potem Boga, staj¹ siê jego wrogami, s³u¿¹ innym bo¿kom, a nawet szatatwórczym dzia³aniem cz³owieka.
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nowi. S¹ zaprzeczeniem tego wszystkiego, egoiŸmie, a wiêc grzechu. Rozejrzyjmy siê
co g³osi³ Zbawiciel. Nie ma w nich wiary, dooko³a, ilu¿ takich pseudochrzeœcijan
nie ma w nich mi³oœci, ani pokory, ani widzimy. Biblia mówi wyraŸnie: Po owomi³osierdzia, nie ma chêci s³u¿enia drugie- cach poznacie ich. I tak jest.
mu cz³owiekowi. Jest za to
A Jezus jeszcze nam
buta, pycha, pogarda dla
przypomina
wypowiadaj¹c
Trawestuj¹c cytowane
innych. Jest pazernoœæ, jest
ostrze¿enie, o którym oni
na pocz¹tku s³owa
czêsto i gniew i nienawiœæ,
zapominaj¹: Nie ka¿dy, kto
z 9 rozdzia³u Listu do
a nierzadko i zbrodnia. Tacy
do mnie mówi Panie,
Rzymian, mo¿na powieludzie nieraz udaj¹ chrzeœciPanie, wejdzie do Króledzieæ: Albowiem nie
jan, chodz¹ do koœcio³a
stwa Niebios; lecz tylko
wszyscy, którzy s¹
w niedzielê, jednoczeœnie
ten, kto pe³ni wolê Ojca
w koœciele s¹
daj¹c w pozosta³e dni tygomojego, który jest w niechrzeœcijanami
dnia jak najgorsze œwiabie (Mt 7,21).
dectwo chrzeœcijañstwu.
Byæ chrzeœcijaninem to
Do nich to mo¿na odnieœæ te s³owa wielka odpowiedzialnoœæ. To wiara, a wiêc
Jezusa z Mt 18,6: Kto zaœ zgorszy jed- pos³uszeñstwo i ufnoœæ Jezusowi. Pos³unego z tych ma³ych, którzy wierz¹ we szeñstwo i ufnoœæ S³owu Bo¿emu. To naœlamnie, lepiej bêdzie dla niego, aby mu dowanie Zbawiciela w chwilach dobrych
zawieszono u szyi kamieñ m³yñski i z³ych. To nadzieja zbawienia i to mi³oœæ
i utopiono go w g³êbi morza.
przede wszystkim do Boga i do ludzi. To
Trawestuj¹c cytowane
sta³a s³u¿ba S³owu i luna pocz¹tku s³owa z 9 rozdziom. To patrzenie i widzedzia³u Listu do Rzymian,
nie œwiata przez pryzmat
Byæ chrzeœcijaninem to
mo¿na powiedzieæ: Albo- wielka odpowiedzialnoœæ, S³owa Bo¿ego.
wiem nie wszyscy, którzy
Czy osi¹gnêliœmy ju¿
to wiara - a wiêc pos³us¹ w koœciele s¹ chrzeœcitakie widzenie œwiata i luszeñstwo i ufnoœæ Jezujanami.
dzi? Na to pytanie odposowi, pos³uszeñstwo
wiedzmy sobie w duchu
Smutne to stwierdzenie,
i ufnoœæ S³owu Bo¿emu,
sami. Poproœmy jednoczeœale taka jest prawda, gdy¿
to naœladowanie Zbawinie Boga, aby nam pomóg³
tak wielu ludzi przyznaciela w chwilach dobrych
byæ autentycznymi chrzeœcij¹cych siê do przynale¿noœci
i z³ych, to nadzieja zbajanami.
chrzeœcijañskiej g³osi i czyni
wienia i to mi³oœæ przede
coœ wrêcz chrzeœcijañstwu
wszystkim do Boga
Henryk Dominik
obcego i wstrêtnego. Bari do ludzi.
dziej czcz¹ ba³wany w³adzy,
Tekst ukaza³ siê w formie
chwa³y i pieni¹dza ni¿ Boga.
audycji Trans World Radio
03,2005,nr 04
Przestali wierzyæ w obietnice Stwórcy, polegaj¹c wy³¹cznie na cz³owieku, na swym
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FILOZOFIA WIARY A NAUKI

Leon Krzemieniecki

iedy historia siêga skali legendy, matematyczne liczenie zbli¿eñ i oddaleñ bez wiêkszego znaczenia. Priorytet fabu³y nad geografi¹ i czasem. Poddanie sercu i wyobraŸni. Prze¿ycie religijne ma wiele wspólnego z dziedzin¹ fenomenologii, z jej powrotem w stronê pierwotnej intuicji, któr¹ zwê religi¹ natury. Fenomenologia ducha bada
dzieje ludzkiej œwiadomoœci wznosz¹cej siê od zarania ku przedstawieniom Boga.
Wszelkie zjawiska œwiadomoœci wy¿szego rzêdu nie wymagaj¹ opisu, s¹ refleksj¹ nad
aktem. Prze¿yciem i zachowaniem. Filozofia Wiary nad naukami ma na celu udostêpnienie spo³ecznoœci szeroko pojêtej, refleksji nad dialogiem ewangelicznym Jezusa Chrystusa
z Nikodemem i nakreœleniem drogi bioformizmu niezbêdnego istocie ludzkiej, jako
to¿samej osobowoœci d¹¿¹cej do ¿ycia po œmierci na ziemi. Przez minione tysi¹clecia
staro¿ytnej filozofii ludzkiej, temu zadaniu nie podo³ano. Co wiêcej napotykamy
wynurzenia lekkomyœlne profanacji.

K

P.S. Trudnym tematom nie odpowiada powierzchniowoœæ.
Leon Krzemieniecki

Podo³aæ przykazaniom, dziesiêciu z kamiennych tablic Moj¿esza;
zaistnieæ wed³ug wskazañ zawartych w Ewangelii;
braæ udzia³ w nabo¿eñstwach u O³tarza z Krzy¿em;
poznaæ psalm litanijny sto trzydzieœci szeœæ
i staæ siê, jak ów z psalmu dwadzieœcia trzy.
Oznacza zamieszkanie w jednym z mieszkañ,
przygotowanych przez Jezusa Chrystusa
w Niebie.
Leon Krzemieniecki
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CA£UN TURYÑSKI
rzestudiowa³em pisma i wypowiedzi fachowe i postronne dotycz¹ce owej relikwii. Orzekam wstêpnie, nie uznajê Ca³unu Turyñskiego za œwiêtoœæ. S¹dzê w przekonaniu, ¿e owo lniane p³ótno, jak podano
o wymiarze 4,36 x 1,10 m nie spowija³o cia³a
zmar³ego Chrystusa. Jest dzie³em póŸniejszym, zbli¿onym w czasie do renesansu, prac¹ mistrzowskiego warsztatu wszelkiego obrazowania i rozwiniêtej techniki malunku.
Nieco mniejszych lub wiêkszych p³ócien lnianych u¿ywano ubraniowo
w staro¿ytnej Grecji i Rzymie. Oczywiœcie przez elity.
S³u¿y³o tunice, czêœci stroju, w rodzaju koszuli umiejêtnie nak³adanej i œci¹ganej paskiem. Tunika
z odpowiednim lamowaniem œwiadczy³a o pe³noletnioœci, stanowisku ekwity lub senatora. Kobieca
by³a d³u¿sza, wê¿sza i bez
paska. Z kolei toga by³a
wierzchni¹ szat¹ z pasma
materia³u o ok. 5 m i szerokoœci ok. 3 m.
Trudne przypuszczenie, aby tak wielki
ca³un okrycia by³ ówczeœnie u ¯ydów. Przy
jednoczesnym prze¿yciu ¿a³oby i koniecznym poœpiechu przed sabatem. A je¿eli
tak, pofa³dowanie nie mog³o daæ odbicia,
jakie Ca³un przekazuje. Obraz winien mieæ
przerwy. Portret le¿¹cego w ca³oœci zmar³ego
od g³owy do stóp zosta³ sprokurowany.
Szczegó³owo przylegaæ do cia³a, co mo¿liwe
by³o przez pe³ne starannoœci przyk³adanie do
zagiêæ. Ramiona winny mieæ nie ten uk³ad.

P

Leon Krzemieniecki

raczej przystosowanie do modlitwy. Wizerunek na p³ótnie nie jest Chrystusa. Brak
zupe³ny uduchowienia. Zmar³y na Krzy¿u by³
ju¿ w pe³ni Synem Boga. W twarzy by³o, byæ
musia³o, co naturalne, szczêœcie spe³nionej
Misji i Ofiary! Jedynie Graal, krew zebrana
przez Józefa z Arymatei do miseczki by³a
jedyn¹ pami¹tk¹ Prawdy.
Czekamy na wyniki ekspertyz, najnowszej techniczno-chemicznej próby, mikrobiologicznej. Czasami sobie myœlê, mo¿e nieprawid³owo, ¿e idee s¹ pokrywane korzyœciami materialnymi. Jednego dnia obejrza³o Ca³un 30 tys. osób i jak
widzia³em na zdjêciu, modlono siê. Czy nie ba³wochwalczo?
Jak w powrocie Moj¿esza w Horebie? Ewangelista
£ukasz pisze: I zdj¹wszy je
obwin¹³ je w przeœcierad³o i z³o¿y³ je w grobowcu (23, 53). Przeœcierad³o
nie jest rzecz¹ odpowiadaj¹c¹ lnianemu p³ótnu opisanej wielkoœci.
Logiczne jest dopowiedzenie, w pospiesznej
sytuacji ³atwiej o przeœcierad³o z domostw,
ni¿ o zakup nagl¹cy lnianego p³ótna ubogaconych elit. Wielkoœci Turyñskiego! Argument opuch³ego policzka nie jest argumentem, ze wzglêdu na burzliw¹ staro¿ytnoœæ upadku Cesarstwa Romy i najazdów
plemion oraz zwyczajnych rozbojów, którym
epoka sprzyja³a. Ewangeliczna relacja £ukasza z I wieku jest w pe³ni wiarogodna i rzetelna.
Leon Krzemieniecki (pisa³em w marcu 2008 r.)
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