NAUKA I WIARA

WIARA WZBOGACA WIEDZÄ˜ CZÅ•OWIEKA

"If you loose God, you loose science as well." (z ang. JeÅ›li tracisz Boga, tracisz naukÄ™)

DoÅ›wiadczenie tamtych sÅ‚awnych Trzech MÄ™drcÃłw ze Wschodu - Poszukiwaczy Boga jest
rÃłwnieÅź naszym doÅ›wiadczeniem.

â€žA oto gwiazda, ktÃłrÄ… widzieli na Wschodzie, szÅ‚a przed nimi, aÅź przyszÅ‚a i zatrzymaÅ‚a
siÄ™ nad miejscem, gdzie byÅ‚o DzieciÄ™. Gdy ujrzeli gwiazdÄ™, bardzo siÄ™ uradowali. Weszli do
domu i zobaczyli DzieciÄ™ z MatkÄ… Jego, MaryjÄ…; upadli na twarz i oddali Mu pokÅ‚on. I
otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: zÅ‚oto, kadzidÅ‚o i mirrÄ™...

(Mt 2,1-12 - Biblia TysiÄ…clecia)

RÃ“Å»NICE MIÄ˜DZY NAUKÄ„ A WIARÄ„
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Na ogÃłÅ‚ mÃłwi siÄ™, Åźe nauka i wiara to dwie rÃłÅźne dziedziny zdobywania wiedzy ludzkiej. MajÄ…
one teÅź odrÄ™bne ÅºrÃłdÅ‚a, z ktÃłrych czy przy pomocy ktÃłrych czerpiÄ… wiedzÄ™; nauka czerpie
wiedzÄ™ z doÅ›wiadczenia, a wiara z Objawienia czyli z Pisma Å›wiÄ™tego i nauki KoÅ›cioÅ‚a. W obu
dziedzinach bardzo waÅźnÄ… rolÄ™ odgrywa rozum ludzki, posÅ‚ugujÄ…cy siÄ™ logikÄ… i pewnymi
zasadami rozumowania. RÃłÅźny jednak jest stopieÅ„ pewnoÅ›ci wiedzy naukowej i wiary. Wiedza
naukowa w duÅźej mierze nosi charakter pewnoÅ›ci, ale sÄ… tam nie tylko tezy, twierdzenia, ale teÅź
bardzo czÄ™sto hipotezy, teorie, definicje, postulaty i prawdopodobieÅ„stwa. Wyniki badaÅ„ naukowych
bardzo czÄ™sto siÄ™ zmieniajÄ…, sÄ… poprawiane w miarÄ™ postÄ™pu badaÅ„ naukowych.
Wiara natomiast ma wiÄ™kszy stopieÅ„ pewnoÅ›ci ze wzglÄ™du na jej ÅºrÃłdÅ‚o i autora, od ktÃłrego
pochodzi, ale o tym trochÄ™ pÃłÅºniej. W kaÅźdym bÄ…dÅº razie nauka i wiara nigdy nie mogÄ… staÄ‡
w sprzecznoÅ›ci do siebie. JeÅźeli ktoÅ› widzi sprzecznoÅ›Ä‡ miÄ™dzy naukÄ… a wiarÄ…, to znaczy,
Åźe albo Åºle rozumie naukÄ™ lub wiarÄ™ albo nie poprawnie rozumuje i interpretuje dane nauki czy
wiary.
Co to jest nauka? PojÄ™cie â€žnaukaâ€• jest dziÅ› bardzo wieloznaczne. BÄ™dziemy tego pojÄ™cia
uÅźywaÄ‡ tak, jak siÄ™ je rozumie spontanicznie, intuicyjnie, jako dociekania naukowe rÃłÅźnych
badaczy rzeczywistoÅ›ci doÅ›wiadczalnej i osiÄ…gane oraz potwierdzane eksperymentem rezultaty
badaÅ„. MÃłwi siÄ™, Åźe nauka zajmuje siÄ™ dziedzinÄ… doÅ›wiadczalnÄ…, a wiÄ™c tym wszystkim,
co siÄ™ da zmierzyÄ‡, zwaÅźyÄ‡, matematycznie obliczyÄ‡ i ujÄ…Ä‡ w pewne prawa przyrodnicze lub
inne. W pierwszym rzÄ™dzie jako dyscypliny naukowe wymienia siÄ™ fizykÄ™, biologiÄ™, chemiÄ™,
astronomiÄ™ itp. Tak pojmowana nauka rÃłÅźni siÄ™ bardzo od filozofii i teologii.
PoniewaÅź Å›wiat realny jest rzeczywistoÅ›ciÄ… uporzÄ…dkowanÄ… i logicznÄ…, wiÄ™c zadaniem
nauki m. in. jest odkrywanie (a nie tworzenie) praw przyrody, ktÃłre sÄ… zapisywane w jÄ™zyku
matematyki. Nauka posÅ‚uguje siÄ™ dostosowanÄ… do swej moÅźliwoÅ›ci metodÄ…. Metoda naukowa
zacieÅ›nia przedmiot badaÅ„ do Å›ciÅ›le okreÅ›lonego przedmiotu, najczÄ™Å›ciej podlegajÄ…cego
doÅ›wiadczeniu. Nauka w duÅźej mierze posÅ‚uguje siÄ™, i to w sposÃłb wÅ‚aÅ›ciwy, hipotezami i
teoriami, ktÃłre mogÄ… byÄ‡ bÄ…dÅº prawdziwe bÄ…dÅº faÅ‚szywe.
Nauka ma teÅź swÃłj odpowiedni jÄ™zyk, Å›cisÅ‚y i intersubiektywnie zrozumiaÅ‚y, swojÄ…
aparaturÄ™ pojÄ™ciowÄ…. Badania naukowe obejmujÄ… pewien wycinek rzeczywistoÅ›ci materialnej i
doÅ›wiadczalnej. KrÃłtko mÃłwiÄ…c nauka ma swoje naturalne granice, poza ktÃłre nie moÅźe
wychodziÄ‡. StÄ…d teÅź nie zaspokaja ona wszystkich pragnieÅ„ i potrzeb obdarzonego intelektem
czÅ‚owieka. CzÅ‚owiek ograniczajÄ…cy siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie do nauki, posiada niepeÅ‚nÄ… wiedzÄ™ o
realnym Å›wiecie. Jego wiedza jest uboga, ograniczona, budzi niedosyt.
DopeÅ‚nieniem wiedzy naukowej jest wiedza filozoficzna i wiedza teologiczna. Te trzy filary wiedzy
ludzkiej, tzn. nauka, filozofia i teologia wzajemnie siÄ™ uzupeÅ‚niajÄ… a nie wykluczajÄ…. Dobrze
przedstawiÅ‚ to uczony francuski jezuita ks. Piotr Teilhard de Chardin kiedy powiedziaÅ‚: â€žJak
poÅ‚udniki na kuli ziemskiej zbiegajÄ… siÄ™ w jednym punkcie na biegunie ziemskim, tak nauka,
filozofia i teologia zbiegajÄ… siÄ™ razem w pobliÅźu CaÅ‚oÅ›ciâ€•. Tak, zbiegajÄ… siÄ™ one w Tym,
ktÃłry jest CaÅ‚oÅ›ciÄ…, czyli w Bogu. Od Niego one pochodzÄ…, stÄ…d nie mogÄ… byÄ‡ sprzeczne
miÄ™dzy sobÄ…. Jedynie moÅźe ktoÅ› bÅ‚Ä™dnie im takÄ… sprzecznoÅ›Ä‡ wewnÄ™trznÄ…
przypisywaÄ‡, ale to juÅź jest jego osobisty problem.
WrÃłÄ‡my na chwilÄ™ do wiary. Od razu trzeba sobie uÅ›wiadomiÄ‡, Åźe wiara moÅźe byÄ‡ bÄ…dÅº
to naturalna, bÄ…dÅº to nadprzyrodzona. SÅ‚uszne jest stwierdzenie, Åźe normalny czÅ‚owiek bez
wiary (przynajmniej naturalnej) ÅźyÄ‡ nie moÅźe. Ale co to jest wiara? Wiara jest to rozumowe
przyjÄ™cie czegoÅ› za prawdÄ™ na podstawie autorytetu innych; przyjmujÄ™ coÅ› za prawdÄ™, bo
tak mÃłwiÄ… rodzice, profesor, nauczyciel itp. Sam nie dochodzÄ™ do pewnych prawd, przyjmujÄ™ je
na podstawie autorytetu ludzi, ktÃłrym ufam. Gdy przyjmujÄ™ prawdy naukowe, bo tak gÅ‚oszÄ…
uczeni, to jest to wiara naturalna. Gdy przyjmujÄ™ prawdy religijne, bo tak mÃłwi BÃłg, Objawienie,
Nauka KoÅ›cioÅ‚a, to jest to wiara nadprzyrodzona. Tu autorytetem jest prawdomÃłwny BÃłg. Wiara
wiÄ™c ma miejsce i w religii i w nauce. RÃłÅźnica jest taka, Åźe Åźaden autorytet ludzki, naukowy, nie
jest nieomylny, natomiast autorytet BoÅźy jest nieomylny.
StÄ…d sÅ‚usznie wiÄ™ksze zaufanie moÅźna mieÄ‡ do tego co mÃłwi BÃłg, ktÃłry nie moÅźe siÄ™
myliÄ‡, niÅź do tego, co mÃłwi czÅ‚owiek, ktÃłry moÅźe siÄ™ myliÄ‡. Gdy mÃłwimy o nieomylnoÅ›ci
wiary i religii, to mamy na myÅ›li wiarÄ™ i religiÄ™ w KoÅ›ciele Katolickim, ktÃłrego gÅ‚owÄ… jest
kaÅźdorazowy PapieÅź, nastÄ™pca Å›w. Piotra, ktÃłry osobiÅ›cie otrzymaÅ‚ od Chrystusa dar
nieomylnoÅ›ci w sprawach wiary i moralnoÅ›ci. Dar nieomylnoÅ›ci PapieÅźa w wyÅźej wspomnianych
sprawach, jest gwarantem prawdziwoÅ›ci wiary katolickiej.
Czasem moÅźna sÅ‚yszeÄ‡ zdanie, Åźe nauka i wiara stojÄ… w sprzecznoÅ›ci do siebie, bo co innego
mÃłwi nauka, a co innego wiara. OtÃłÅź nieporozumienie to polega na tym, Åźe albo Åºle rozumiemy i
interpretujemy naukÄ™, albo nie wÅ‚aÅ›ciwie rozumiemy wiarÄ™. Jedno jest pewne, Åźe nie ma
miÄ™dzy nimi wewnÄ™trznej sprzecznoÅ›ci. PoniewaÅź zarÃłwno nauka jak i wiara pochodzÄ… od
jednego ÅºrÃłdÅ‚a, Boga, ktÃłry sobie przeczyÄ‡ nie moÅźe, wiÄ™c nauka i wiara teÅź nie mogÄ… sobie
przeczyÄ‡. Na przykÅ‚ad: powie ktoÅ›, Åźe nauka gÅ‚osi teoriÄ™ ewolucji biologicznej, wedÅ‚ug
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ktÃłrej Åźycie powstaÅ‚o drogÄ… stopniowych przemian materii nieorganicznej w organicznÄ… i
ÅźywÄ…, a wiara gÅ‚osi, Åźe Åźycie stworzyÅ‚ BÃłg (jest to dogmat naszej wiary). I jak to pogodziÄ‡?
OtÃłÅź nauka bada stronÄ™ zjawiskowÄ… Åźycia, jego powstania i jego rozwoju i ogranicza siÄ™ do
podania tzw. antecedensÃłw (poprzednikÃłw) zdarzeÅ„, czyli przyczyn najbliÅźszych. Warto zwracaÄ‡
uwagÄ™ na to, Åźe przyrodnik â€“ naukowiec w ramach dostÄ™pnych mu metod nie moÅźe
twierdziÄ‡, Åźe Åźycie pochodzi od Boga, ale teÅź nie moÅźe gÅ‚osiÄ‡, Åźe Åźycie nie pochodzi od
Boga, Åźe powstaÅ‚o na drodze przypadkowego, powolnego rozwoju materii i wyÅ‚Ä…cznie przy
pomocy siÅ‚ w niej tkwiÄ…cych. Ponadto wszystko to, co gÅ‚osi nauka na temat powstania Åźycia, jest
tylko hipotezÄ… lub co najwyÅźej teoriÄ… mniej lub wiÄ™cej prawdopodobnÄ…, a nie tezÄ…
udowodnionÄ…. Wiara katolicka natomiast ustami jej przedstawiciela PapieÅźa, gdy ogÅ‚asza dogmat o
stworzeniu Åźycia przez Boga, kaÅźe nam przyjmowaÄ‡ za niezbitÄ… prawdÄ™, Åźe stwÃłrcÄ… Åźycia
jest BÃłg.
WyraÅºna rÃłÅźnica miÄ™dzy naukÄ… a wiarÄ… uwidacznia siÄ™, gdy rozpatrujemy pierwszorzÄ™dne
cele jednej i drugiej dziedziny. I tak celem nauki jest badanie rzeczywistoÅ›ci ziemskiej, doczesnej,
materialnej i psychicznej; prawomocnie posÅ‚uguje siÄ™ ona metodami eksperymentalnymi
(technicznymi i manipulacyjnymi). Nie jest i nie moÅźe byÄ‡ celem nauki (oczywiÅ›cie w znaczeniu
wÄ™Åźszym) badanie rzeczywistoÅ›ci pozaziemskiej, nadprzyrodzonej, niedostÄ™pnej
doÅ›wiadczeniu.
Gdy nauka cokolwiek wypowiada na tematy o rzeczywistoÅ›ci nadprzyrodzonej, nie doÅ›wiadczalnej,
przekracza wÃłwczas swoje kompetencje i staje siÄ™ nie wiarygodna. Owszem celem nauki jest, jak juÅź
wspomniano, odkrywanie (nie tworzenie) praw przyrody, praw naukowych, stosowanie ich w
praktycznym Åźyciu. MoÅźe rÃłwnieÅź posÅ‚ugiwaÄ‡ siÄ™ hipotezami, ekstrapolacjami, teoriami jak i
wypowiadaÄ‡ tezy prawdopodobne. Tezy, ktÃłre gÅ‚osi nauka, nie sÄ… jednak, jak to siÄ™ mÃłwi, nie
obalane, czyli mogÄ… byÄ‡ kiedyÅ› zakwestionowane.
Celem pierwszorzÄ™dnym wiary, oczywiÅ›cie katolickiej, jest zupeÅ‚nie coÅ› innego. Wiara nie jest
dziedzinÄ… eksperymentalnÄ…. Prawdy wiary przyjmuje siÄ™ za pewne na podstawie autorytetu Boga,
Objawienia lub UrzÄ™du Nauczycielskiego KoÅ›cioÅ‚a. Celem wiary jest gÅ‚oszenie prawd
nadprzyrodzonych, dotyczÄ…cych uÅ›wiÄ™cenia i zbawienia ludzi. Szczytem prawd wiary i jej
najwiÄ™kszym autorytetem jest NajwyÅźsza Prawda Jezus Chrystus, BÃłg-CzÅ‚owiek.
WaÅźnym celem wiary jest rÃłwnieÅź gÅ‚oszenie podstawowych norm moralnych i etycznych, ktÃłrych
zachowywanie uÅ‚atwia ludziom wierzÄ…cym osiÄ…gniÄ™cie celu ostatecznego, ktÃłrym jest
uczestniczenie w Åźyciu i chwale Boga. Zasady i normy moralno-etyczne wynikajÄ… z wiary
nadprzyrodzonej i sÄ… Å›ciÅ›le z niÄ… zwiÄ…zane. Nie ma norm moralnych niezaleÅźnych od wiary.
Wiara i normy moralne majÄ… ten sam cel: ukazanie czÅ‚owiekowi (kaÅźdemu) rzeczywistoÅ›ci
wiecznej, nadprzyrodzonej i pokazanie drÃłg, ktÃłre prowadzÄ… do jej osiÄ…gniÄ™cia.
A zatem choÄ‡ sÄ… rÃłÅźnice, i to nie raz powaÅźne, miÄ™dzy naukÄ… i wiarÄ…, to jednak godne
podkreÅ›lenia jest to, Åźe nie zachodzi miÄ™dzy nimi sprzecznoÅ›Ä‡ realna, choÄ‡ czasem moÅźe
byÄ‡ tylko pozorna, i Åźe obie dziedziny nie wykluczajÄ… siÄ™, lecz uzupeÅ‚niajÄ…; w ten sposÃłb
wiara wzbogaca wiedzÄ™ czÅ‚owieka, poszerzajÄ…c jÄ… o drugÄ… dziedzinÄ™, nieznanÄ… nauce, a
bardzo potrzebnÄ… czÅ‚owiekowi jako istocie z natury religijnej, o dziedzinÄ™ caÅ‚ej naszej
przyszÅ‚oÅ›ci wiecznej.
Grzegorz Bernard BÅ‚och ofm

BIOETYKA I SENS
Czy nauka i religia sÄ… rzeczywiÅ›cie wrogami - Ks. dr Tadeusz Pacholczyk

Tematem, na ktÃłry czÄ™sto schodzÄ™ w rozmowach z przyjaciÃłÅ‚mi i znajomymi, jest pozorny
konflikt pomiÄ™dzy religiÄ… i naukÄ…. ZaskakujÄ…co wiele osÃłb uwaÅźa, Åźe tych dwÃłch
potÄ™Åźnych siÅ‚ istniejÄ…cych w naszym spoÅ‚eczeÅ„stwie nie da siÄ™ ze sobÄ… pogodziÄ‡.
NiektÃłrzy nawet twierdzÄ…, iÅź zachodzi miÄ™dzy nimi wewnÄ™trzny konflikt.
Kiedy ktoÅ› siÄ™ dowiaduje, Åźe jestem naukowcem, a jednoczeÅ›nie ksiÄ™dzem katolickim, czÄ™sto
z niedowierzaniem pyta: "Jak to moÅźliwe?". ChoÄ‡ osobie postronnej moÅźe siÄ™ wydawaÄ‡, Åźe
nauka i religia rywalizujÄ… ze sobÄ… w odniesieniu do tych samych zagadnieÅ„, to w rzeczywistoÅ›ci
wcale tak nie jest.
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WiÄ™cej

Co warto wiedzieÄ‡ o ateizmie?

CZY ATEIZM JEST NAUKOWY?

Zanim odpowiemy na to pytanie, najpierw wyjaÅ›nijmy co znaczy â€žnaukaâ€•, â€žnaukowyâ€•;
jak te pojÄ™cia naleÅźy rozumieÄ‡ zgodnie ze wspÃłÅ‚czesnÄ… metodologiÄ… nauk? Nauka obejmuje
w swych badaniach okreÅ›lonÄ… czÄ™Å›Ä‡ rzeczywistoÅ›ci materialnej i doÅ›wiadczalnej.
PozostaÅ‚ymi fragmentami Å›wiata realnego zajmuje siÄ™ filozofia i teologia. Te trzy dziedziny: nauka,
filozofia i teologia dajÄ… w sumie przybliÅźony obraz caÅ‚ej istniejÄ…cej rzeczywistoÅ›ci.
Nauka zajmuje siÄ™ doÅ›Ä‡ wÄ…skim zakresem wiedzy ludzkiej; w zasadzie obejmuje ona wszystko
to, co jest materialne i doÅ›wiadczalne, a wiÄ™c moÅźna powiedzieÄ‡ to, co jest mierzalne, dotykalne i
co da siÄ™ zwaÅźyÄ‡ oraz sfotografowaÄ‡. Zasadniczym ÅºrÃłdÅ‚em poznania naukowego jest
doÅ›wiadczenie empiryczne; ono teÅź jest zasadÄ… weryfikacji twierdzeÅ„ naukowych.
WspÃłÅ‚czeÅ›nie najbardziej typowy przykÅ‚ad wiedzy naukowej stanowiÄ… nauki przyrodnicze, a od
XIX wieku miano nauki zwykÅ‚o siÄ™ dawaÄ‡ naukom szczegÃłÅ‚owym takim jak: fizyka, chemia,
biologia, ekonomika, psychologia, socjologia itd. Takie pojecie nauki przetrwaÅ‚o do naszych czasÃłw.
Obecnie przyrodnicy i naukowcy posÅ‚ugujÄ… siÄ™ takim wÅ‚aÅ›nie pojÄ™ciem nauki.
Nauki przyrodnicze ograniczajÄ… siÄ™ do opisywania i wyjaÅ›niania w Å›wiecie przyrody
prawidÅ‚owoÅ›ci zdarzeÅ„ oraz ich przewidywaÅ„. Poznanie naukowe musi opieraÄ‡ siÄ™
bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio na empirii, czyli na doÅ›wiadczeniu zmysÅ‚owym. OprÃłcz nauki
uprawia siÄ™ w pewnych krÄ™gach, z duÅźym zainteresowaniem i poÅźytkiem duchowo-intelektualnym,
filozofiÄ™, ktÃłra bazuje na rozumie oraz teologiÄ™ opartÄ… na Objawieniu. Ani filozofia, ani teologia nie
sÄ… w powyÅźszym (wÄ…skim) znaczeniu naukÄ…, co nie oznacza, Åźe sÄ… gorsze lub mniej
wartoÅ›ciowe od nauki.
Dodam jeszcze, Åźe nauka urzeka wspÃłÅ‚czesnego czÅ‚owieka ze wzglÄ™du na szybki rozwÃłj i
postÄ™p oraz wkÅ‚ad w osiÄ…gniÄ™cia nauk technicznych. Nie naleÅźy jednak nauki przeceniaÄ‡ i
uwaÅźaÄ‡ jej za jedyne i prawdziwe ÅºrÃłdÅ‚o naszej wiedzy. W nauce oprÃłcz pewnikÃłw, twierdzeÅ„,
jest wiele hipotez, zaÅ‚oÅźeÅ„, teorii nie udowodnionych. Owszem, nauka siÄ™ rozwija, robi ciÄ…gle
postÄ™py, ale teÅź udoskonala swoje dotychczasowe osiÄ…gniÄ™cia, stÄ…d jej obecne rezultaty z
natury rzeczy sÄ… mniej lub bardziej przybliÅźone. Nie moÅźna zatem powoÅ‚ywaÄ‡ siÄ™ na naukÄ™
jako na ÅºrÃłdÅ‚o wiedzy absolutnej i nie powÄ…tpiewalnej.
Zapytajmy teraz, jak w powyÅźszym Å›wietle ma siÄ™ ateizm do nauki, czy jest on naukowy? Najpierw
zwrÃłÄ‡my uwagÄ™ na to, co sÄ…dzÄ… na ten temat niektÃłrzy ateiÅ›ci? CzÄ™Å›Ä‡ z nich,
nazywana ateistami scjentystycznymi, uwaÅźa, Åźe ateizm jest naukowy i uznaje tylko to, co zostaÅ‚o
empirycznie udowodnione, a wiÄ™c rzeczy realnie istniejÄ…ce i czyste fakty. SÄ… oni zdania, iÅź nauki
empiryczne potwierdzajÄ… ich ateistyczny Å›wiatopoglÄ…d, a religia jest niepotrzebna.
Czy to wszystko prawda? Czy ateizm da siÄ™ empirycznie i naukowo zweryfikowaÄ‡? OtÃłÅź naleÅźy
stwierdziÄ‡, Åźe ateizm nie moÅźe byÄ‡ uznany za naukowy i empirycznie weryfikowalny, gdyÅź
gÅ‚Ãłwna jego teza o nieistnieniu Boga jak i twierdzenie o przypadkowym i ewolucyjnym pochodzeniu
Å›wiata i czÅ‚owieka, wykracza poza moÅźliwoÅ›Ä‡ empirycznego sprawdzania naukowego. Ateizm
wypowiadajÄ…c metafizyczne (oczywiÅ›cie faÅ‚szywe) oraz nieweryfikowalne tezy, wypowiada siÄ™
niekompetentnie na tematy religii. Nie moÅźe byÄ‡ uznany za naukowy, ani za empiryczny, skoro
gÅ‚osi twierdzenia, ktÃłrych nie da siÄ™ zweryfikowaÄ‡ przez obserwacjÄ™ naukowÄ….
NienaukowoÅ›Ä‡ ateizmu oraz jego zaÅ‚oÅźenia metafizyczne o nieistnieniu Boga stawiajÄ… go w
rzÄ™dzie tych, ktÃłrzy sami siÄ™ okÅ‚amujÄ… i wolÄ… wierzyÄ‡ w coÅ›, czego niema, niÅź w
KogoÅ›, kto jest. DowodÃłw na nieistnienie Boga nie ma, bo byÄ‡ nie moÅźe. Naukowiec jako taki nic
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nie moÅźe powiedzieÄ‡ na temat rzeczywistoÅ›ci nadprzyrodzonej, poniewaÅź pozostaje ona poza
obrÄ™bem jego moÅźliwoÅ›ci poznawczych i stosowanej prawnie metody.
Odrzucanie wiÄ™c wiary w Boga w imiÄ™ nauki nie wytrzymuje juÅź dzisiaj krytyki z punktu wiedzenia
metodologicznego. BÃłg religii, czyli BÃłg osobowy nie moÅźe w Åźaden sposÃłb staÄ‡ siÄ™
przedmiotem badaÅ„ prowadzonych w obrÄ™bie nauk szczegÃłÅ‚owych. NaleÅźy stwierdziÄ‡ â€“ jak
to czyni Coreth â€“ â€žÅźe to, przeciwko czemu zwracajÄ… siÄ™ rÃłÅźne odmiany wspÃłÅ‚czesnego
ateizmu, jest w duÅźej mierze wypaczonym obrazem Bogaâ€• i takiego Boga rzeczywiÅ›cie nie ma, to
jest BÃłg istniejÄ…cy wyÅ‚Ä…cznie w niezdrowej wyobraÅºni ateistÃłw.
PrawdÄ… wiary jest, Åźe czÅ‚owiek istnieje dziÄ™ki stwÃłrczej mocy Boga, ktÃłry go nieustannie
podtrzymuje w istnieniu. ZarÃłwno wierzÄ…cy jak i ateista uczestniczÄ… w istnieniu Boga; to, Åźe ktoÅ›
jest ateistÄ…, niczego tu nie zmienia. Wszyscy ludzie, i ci, ktÃłrzy przyjmujÄ… istnienie Boga, jak i ci,
ktÃłrzy Go negujÄ…, istniejÄ… w najÅ›ciÅ›lejszych z Nim zwiÄ…zkach ontycznych.
Jest paradoksem i wielkim nietaktem ateisty gÅ‚osiÄ‡ czy wierzyÄ‡, Åźe nie ma Tego, od ktÃłrego
pochodzi, ktÃłremu wszystko zawdziÄ™cza, do ktÃłrego, chcÄ…c nie chcÄ…c, zmierza i z ktÃłrym siÄ™
spotka, wczeÅ›niej czy pÃłÅºniej, oraz od ktÃłrego bÄ™dzie zaleÅźaÅ‚a wiecznoÅ›Ä‡.
Â
Grzegorz Bernard BÅ‚och OFM

CO WARTO WIEDZIEÄ† O ATEIZMIE?

Gdy KoÅ›ciÃłÅ‚ ogÅ‚asza Rok Wiary po to, aby jÄ… u swoich wiernych pogÅ‚Ä™biÄ‡ i umocniÄ‡,
zwolennicy anty-wiary intensywnie kontynuujÄ… szerzenie niewiary i ateizmu. Ojciec Å›wiÄ™ty PaweÅ‚
VI w encyklice Ecclesiam suam nazwaÅ‚ ateizm najpowaÅźniejszym problemem naszych czasÃłw.
Problem istotnie waÅźny. Dlatego ateizm powinien byÄ‡ badany, aby zrozumieÄ‡ przyczyny jego
powstawania i aby wszyscy chrzeÅ›cijanie mogli zajmowaÄ‡ wÅ‚aÅ›ciwÄ… postawÄ™ w stosunku do
niewierzÄ…cych i tzw. inaczej myÅ›lÄ…cych; warto zatem bliÅźej przyjrzeÄ‡ siÄ™ i rzeczowo
przeanalizowaÄ‡ ten problem.
Å»yjemy w epoce, w ktÃłrej ateizm zatacza coraz szersze krÄ™gi i staje siÄ™ coraz bardziej wojujÄ…cy i
agresywny. Przez sÅ‚owo â€•ateizmâ€• rozumiemy, najogÃłlniej mÃłwiÄ…c, negacjÄ™ Boga; dzisiaj
terminem â€žateizmâ€• okreÅ›lamy umyÅ›lnÄ… i caÅ‚oosobowÄ… negacjÄ™ Boga i naszÄ…
relacjÄ™ do Niego. CzÄ™sto ateizm wiÄ…Åźe siÄ™ z agnostycyzmem, ktÃłry przyjmuje
niepoznawalnoÅ›Ä‡ istnienia bÄ…dÅº istoty Boga osobowego.
Jest wiele rÃłÅźnych form i ÅºrÃłdeÅ‚ ateizmu, do ktÃłrego naleÅźÄ… takÅźe tzw.
â€žniewierzÄ…cyâ€•; sÅ‚owem tym okreÅ›lamy ludzi, ktÃłrzy w teorii jak i w praktyce nie
wyznajÄ… Åźadnej religii. Ponadto sÄ… ludzie nie tyle niewierzÄ…cy w Boga, co raczej zraÅźeni do
KoÅ›cioÅ‚a i chrzeÅ›cijan, niosÄ…cy w sobie niezabliÅºnione urazy.
SÅ‚owo â€žniewierzÄ…cyâ€• nie jest adekwatne w stosunku do czÅ‚owieka, bo niewierzÄ…cych
ludzi, tak w ogÃłle i w nic, to nie ma. Bez wiary ÅźyÄ‡ nie moÅźna. Jak powiedziaÅ‚ o. Teilhard de
Chardin, sÄ… ludzie mniej wierzÄ…cy i wiÄ™cej wierzÄ…cy (gdy chodzi o zakres przedmiotu wiary);
pierwsi to np. ateiÅ›ci (na pewno majÄ… wiarÄ™ naturalnÄ…) i sÄ… teiÅ›ci, czyli wiÄ™cej wierzÄ…cy,
bo oprÃłcz wiary naturalnej majÄ… wiarÄ™ nadprzyrodzonÄ…. Ci drudzy sÄ… duchowo bogatsi od
pierwszych.
JeÅźeli wiarÄ™ pojmujemy jako przyjÄ™cie czegoÅ› za prawdÄ™ na podstawie czyjegoÅ› autorytetu, to
jest pewnÄ… reguÅ‚Ä…, Åźe im wiÄ™kszy autorytet jÄ… gwarantuje, tym mocniejsze moÅźna mieÄ‡
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:24

zaufanie, i odwrotnie. NajwyÅźszym autorytetem dla wiary w Boga chrzeÅ›cijan jest sam nieomylny i
prawdomÃłwny BÃłg. PoniewaÅź zaÅ› ateiÅ›ci nie majÄ… takiego autorytetu nieomylnego (a nauka,
mity, hipotezy nim byÄ‡ nie mogÄ…) to muszÄ… przyjmowaÄ‡ na wiarÄ™, Åźe BÃłg nie istnieje, czyli
muszÄ… mieÄ‡ bardzo silnÄ… wiarÄ™ w nieistnienie Boga.
CzÅ‚owiek, Å›ciÅ›le mÃłwiÄ…c, nie rodzi siÄ™ ani ateistÄ…, ani teistÄ…. Wraz z upÅ‚ywem lat
dokonuje wyboru: wiarÄ™ w Boga lub niewiarÄ™. I pada pytanie: co jest bardziej racjonalne? â€“
Wiara w Boga czy ateizm? KaÅźdy czÅ‚owiek logicznie myÅ›lÄ…cy odpowie, Åźe bardziej racjonalnym
poglÄ…dem jest wiara w Boga, gdyÅź wszechÅ›wiat w caÅ‚ej swej nieskoÅ„czonoÅ›ci, mÄ…droÅ›ci i
celowoÅ›ci nie mÃłgÅ‚ powstaÄ‡ samoistnie.
Nauka i wiara w Boga siÄ™ nie wykluczajÄ…, lecz uzupeÅ‚niajÄ…, sÄ… dwoma rÃłÅźnymi drogami
prowadzÄ…cymi do poznania prawdy o otaczajÄ…cym nas Å›wiecie. Sama nauka czÅ‚owiekowi nie
wystarcza, bo nie odpowiada mu na odwieczne i gnÄ™biÄ…ce go pytania: skÄ…d jestem, dokÄ…d
zmierzam, po co ÅźyjÄ™, czym siÄ™ koÅ„czy moje Åźycie, jaki jest sens cierpienia, skÄ…d bierze siÄ™
zÅ‚o? itd. AteiÅ›ci nie sÄ… w stanie daÄ‡ zadowalajÄ…cej i racjonalnej odpowiedzi na te pytania.
GÅ‚Ä™boki niepokÃłj musi budziÄ‡ to, Åźe ateizm czÄ™sto powoÅ‚ujÄ…c siÄ™ na naukÄ™, gÅ‚osi
urojonÄ… wizjÄ™ czy koncepcjÄ™ czÅ‚owieka i Boga. Jak sÅ‚usznie zauwaÅźyÅ‚ o. Henri de Lubac SJ,
â€žWspÃłÅ‚czesny Å›wiat przeciwstawia wierze chrzeÅ›cijaÅ„skiej (â€Ś) radykalnie odmiennÄ…
koncepcjÄ™ czÅ‚owieka, w ktÃłrej nie ma miejsca na Bogaâ€•. I to wÅ‚aÅ›nie jest przyczynÄ…
powstawania rÃłÅźnych form ateizmu i rÃłÅźnych postaw niewiary. Nie koniecznie trzeba siÄ™ zgodziÄ‡
ze zdaniem tych, ktÃłrzy uwaÅźajÄ…, Åźe â€žateizm jest ewidentnie przeznaczony dla stosunkowo
maÅ‚o inteligentnej czÄ™Å›ci spoÅ‚eczeÅ„stwaâ€• (sÄ… bowiem ateistami niektÃłrzy ludzie
jednostronnie wyksztaÅ‚ceni i uczeni). PrawdÄ… natomiast jest, Åźe â€žtrzeba byÄ‡ wyjÄ…tkowo
naiwnym ateistÄ…, aby uwierzyÄ‡ bez jakichkolwiek dowodÃłw, tak na sÅ‚owo honoru, w nieistnienie
Bogaâ€•
AteiÅ›ci walczÄ… z Bogiem ktÃłrego nie ma. TworzÄ… sobie wizjÄ™ czy koncepcjÄ™ Boga zupeÅ‚nie
faÅ‚szywÄ…, bÅ‚Ä™dnÄ…. BÃłg wymyÅ›lony przez ateistÃłw to twÃłr, ktÃłry ÅźadnÄ… miarÄ… nie jest
Bogiem Ewangelii. KaÅźdy ateista powinien mieÄ‡ Å›wiadomoÅ›Ä‡, Åźe walka z prawdziwym Bogiem,
jest walkÄ… z wiatrakami i jednoczeÅ›nie jest walkÄ… przeciwko sobie samemu. To powinni wiedzieÄ‡
wszyscy niewierzÄ…cy.
ZresztÄ… na koniec zwrÃłÄ‡my uwagÄ™ na to, Åźe wÅ‚aÅ›ciwie ateistom chodzi nie tyle o
udowodnienie, Åźe Boga nie ma (istnienie zÅ‚a i cierpienia nie jest takim dowodem), ile raczej o
postawienie czÅ‚owieka na miejscu Boga i wmÃłwienie mu, iÅź jest autonomiczny, niezaleÅźny od nikogo
oraz Åźe jest wolny, sam sobie jest celem, sÄ™dziÄ…, prawodawcÄ… i demiurgiem swojej wÅ‚asnej
historii.

Grzegorz Bernard BÅ‚och ofm

Ateizm, czyli urojona wizja czÅ‚owieka
Â
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autor: Ks. Marek Dziewiecki
Â
Â
Punktem wyjÅ›cia ateizmu jest wiara w to, Åźe nie ma istotnej rÃłÅźnicy miÄ™dzy czÅ‚owiekiem a
zwierzÄ™tami.
Irracjonalizm wiary ateistÃłw IlekroÄ‡ rozmawiam z ateistami, to za kaÅźdym razem dziwiÄ™ siÄ™
temu, iÅź Åźaden z nich nie wyciÄ…ga wnioskÃłw z historii ateizmu. Moi rozmÃłwcy potwierdzajÄ…
swojÄ… postawÄ… i swoim sposobem prowadzenia dyskusji to, Åźe stali siÄ™ wiÄ™Åºniami wÅ‚asnego
systemu wierzeÅ„. AteiÅ›ci nie reagujÄ… na najbardziej nawet oczywiste argumenty, ktÃłre wykazujÄ…
irracjonalnoÅ›Ä‡ przyjÄ™tego przez nich systemu przekonaÅ„. KaÅźdy z ateistÃłw, z ktÃłrymi dotÄ…d
rozmawiaÅ‚em, zachowuje siÄ™ tak, jakby w swoim sposobie myÅ›lenia oraz w swoim sposobie
uciekania od faktÃłw byÅ‚ dokÅ‚adnÄ… kopiÄ… innych ateistÃłw. WspÃłlnÄ… cechÄ… ateistÃłw, z
ktÃłrymi miaÅ‚em kontakt, jest to, Åźe sprawiajÄ… wraÅźenie, jakby nie wiedzieli, iÅź to wÅ‚aÅ›nie
systemy ateistyczne doprowadziÅ‚y do najbardziej okrutnych dyktatur oraz do najwiÄ™kszych zbrodni w
historii ludzkoÅ›ci...
Punktem wyjÅ›cia ateizmu jest wiara w to, Åźe nie ma istotnej rÃłÅźnicy miÄ™dzy czÅ‚owiekiem a
zwierzÄ™tami. Irracjonalizm wiary ateistÃłw IlekroÄ‡ rozmawiam z ateistami, to za kaÅźdym razem
dziwiÄ™ siÄ™ temu, iÅź Åźaden z nich nie wyciÄ…ga wnioskÃłw z historii ateizmu. Moi rozmÃłwcy
potwierdzajÄ… swojÄ… postawÄ… i swoim sposobem prowadzenia dyskusji to, Åźe stali siÄ™
wiÄ™Åºniami wÅ‚asnego systemu wierzeÅ„. AteiÅ›ci nie reagujÄ… na najbardziej nawet oczywiste
argumenty, ktÃłre wykazujÄ… irracjonalnoÅ›Ä‡ przyjÄ™tego przez nich systemu przekonaÅ„. KaÅźdy z
ateistÃłw, z ktÃłrymi dotÄ…d rozmawiaÅ‚em, zachowuje siÄ™ tak, jakby w swoim sposobie myÅ›lenia
oraz w swoim sposobie uciekania od faktÃłw byÅ‚ dokÅ‚adnÄ… kopiÄ… innych ateistÃłw. WspÃłlnÄ…
cechÄ… ateistÃłw, z ktÃłrymi miaÅ‚em kontakt, jest to, Åźe sprawiajÄ… wraÅźenie, jakby nie wiedzieli,
iÅź to wÅ‚aÅ›nie systemy ateistyczne doprowadziÅ‚y do najbardziej okrutnych dyktatur oraz do
najwiÄ™kszych zbrodni w historii ludzkoÅ›ci...
czytaj wiÄ™cej

Â
UWAGA: ATEIZM szkodzi zdrowiu. OTO naukowe badania.
Â

Wiara powoduje przeprogramowanie mÃłzgu. Andrew Newberg, neurobiolog z University of Pennsylvania,
dowodzi w wydanej kilka dni temu ksiÄ…Åźce `How God Changes Your Brain" (Jak BÃłg zmienia twÃłj
mÃłzg), Åźe pogrÄ…Åźenie siÄ™ w modlitwie zwiÄ™ksza aktywnoÅ›Ä‡ pÅ‚ata czoÅ‚owego, co
dziaÅ‚a uspokajajÄ…co. U osÃłb, ktÃłre regularnie siÄ™ modlÄ…, po 15 latach ten oÅ›rodek mÃłzgu
jest juÅź wyraÅºnie grubszy. To dlatego ludzie wierzÄ…cy czÄ™Å›ciej wykazujÄ… spokÃłj nawet w
trudnych sytuacjach Åźyciowych. Z badaÅ„ prof. Andrew Clarka z Paris School of Economics wynika, Åźe
katolicy i protestanci lepiej sobie radzÄ…, gdy spotka ich rozwÃłd lub utrata pracy.

PomijajÄ…c kwestie metafizyczne, modlitwa wykazuje wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci terapeutyczne podobne do tzw.
efektu placebo.
czytaj wiÄ™cej-kliknij
Tym bardziej Åźe placebo nie polega jedynie na sugestii. Ludzki mÃłzg ma wbudowanÄ… wrodzonÄ…
zdolnoÅ›Ä‡ do samoleczenia. Trzeba tylko wzbudziÄ‡ w nim nadziejÄ™ na wyzdrowienie lub ulgÄ™ w
cierpieniach. Pod wpÅ‚ywem placebo w mÃłzgu chorych wydzielane sÄ… opioidy, Å›rodki
przeciwbÃłlowe. Do uspokojenia dochodzi dziÄ™ki wiÄ™kszej aktywnoÅ›ci kory przedczoÅ‚owej i
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ukÅ‚adu limbicznego. Zaktywizowany mÃłzg wpÅ‚ywa nawet na odpornoÅ›Ä‡ organizmu, zwiÄ™ksza
siÄ™ aktywnoÅ›Ä‡ komÃłrek odpornoÅ›ciowych.
Modlitwa nie dziaÅ‚a jak automat, do ktÃłrego wrzuca siÄ™ monetÄ™, Åźeby otrzymaÄ‡ batonik. Ma
jednak tÄ™ zaletÄ™, Åźe jest Å‚atwiejsza w uÅźyciu i ulega jej wiÄ™cej osÃłb. 98 proc. ludzi na
Å›wiecie deklaruje wiarÄ™ w siÅ‚Ä™ wyÅźszÄ…, a 50 proc. nazywa jÄ… Bogiem. AÅź co trzecia osoba
twierdzi, Åźe doÅ›wiadcza Å‚aski kontaktu ze StwÃłrcÄ…. To potÄ™Åźna siÅ‚a terapeutyczna, nawet
jeÅ›li uznamy, Åźe religia jest jedynie produktem ubocznym ludzkiej psychiki. Dean Hammer,
amerykaÅ„ski genetyk, uwaÅźa, Åźe czÅ‚owiek jest genetycznie zaprogramowany do wiary w Boga.
`Ludzie nie majÄ… innego wyboru, bo nasz mÃłzg to maszyna wiaryâ€• â€“ twierdzi Andrew Newberg
w ksiÄ…Åźce `Why We Believe, What We Believeâ€• (Dlaczego wierzymy w to, w co wierzymy)â€•

Czy zatem wzorem napisÃłw na papierosach, przed wszystkimi ateistycznymi ksiÄ…Åźkami, postami nie
powinniÅ›my stawiaÄ‡ napisÃłw ostrzegajÄ…cych o szkodliwoÅ›ci ateizmu?
1) ostrzeÅźenie powszechne o treÅ›ci: `Ateizm zabijaâ€™ albo `Ateizm powaÅźnie szkodzi Tobie i
osobom w Twoim otoczeniuâ€™;
2) jedno z nastÄ™pujÄ…cych ostrzeÅźeÅ„ dodatkowych:
a) `AteiÅ›ci umierajÄ… mÅ‚odziejâ€™,
b) `Ateizm jest przyczynÄ… zawaÅ‚Ãłw serca i udarÃłw mÃłzguâ€™,
c) `ChroÅ„cie dzieci â€“ nie zmuszajcie ich do ateizmuâ€™,
d) `TwÃłj ksiÄ…dz lub zakonnik pomoÅźe Ci wyjÅ›Ä‡ z ateizmuâ€™,
e) `Ateizm silnie uzaleÅźnia â€“ nie traÄ‡ wiaryâ€™

Czy wiecie, Åźe efekt placebo aÅź u 70% chorych jest w stanie zastÄ…piÄ‡ kombinacjÄ™ trzech silnych
antybiotykÃłw? Wiara naprawdÄ™ czyni cuda. PoniewaÅź nauka o tym wie, dlatego wprowadzajÄ…c lek
do obrotu, testuje go razem z placebo. Tylko dlaczego tak rzadko nauka o owym zbawiennym i
leczniczym wpÅ‚ywie wiary przypomina?
Zatem podsumujmy i zapamietajmy:
ATEIZM: ZwiÄ™ksza ryzyko Å›mierci dwukrotnie w ciÄ…gu oÅ›miu lat. ZwiÄ™ksza ryzyko
zachorowania na raka, oraz innych chorÃłb. ZwiÄ™ksza ryzyko utraty pracy.
Czytaj dalej

"Dzisiaj prÃłbuje siÄ™ zakwestionowaÄ‡ nie tylko zmartwychwstanie, ale nawet istnienie Boga. Åšwiat
bez wiary w zmartwychwstanie jest Å›wiatem bez nadziei... czytaj
Â

Â
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SkÄ…d czerpiemy informacje?

Wiara towarzyszy nam na wszystkich drogach i w przestrzeni wirtualnej teÅź.

Wiara â€“ to sprawa prywatna czy publiczna?

W hierarchii wartoÅ›ci zaraz po darze Åźycia naleÅźy umieÅ›ciÄ‡ Å‚askÄ™ wiary nadprzyrodzonej.
Ojciec ÅšwiÄ™ty Benedykt XVI w paÅºdzierniku 2012 roku ogÅ‚osiÅ‚ Rok Wiary, by bliÅźej przyjrzeÄ‡
siÄ™ naszej wierze i jÄ… pogÅ‚Ä™biÄ‡. JuÅź SobÃłr Trydencki stwierdziÅ‚, iÅź wiara jest
fundamentem i korzeniem Å›wiÄ™toÅ›ci. WiarÄ™ moÅźna rozpatrywaÄ‡ w rÃłÅźnych aspektach, dziÅ›
jednak rozwaÅźanie na jej temat ograniczymy do zagadnienia, czy jest ona sprawÄ… osobistÄ…,
prywatnÄ… czÅ‚owieka, czy teÅź sprawÄ… publicznÄ…? W naszych czasach coraz bardziej powszechne
staje siÄ™ przekonanie, Åźe wiara (religijna, katolicka) jest prywatnÄ… sprawÄ… kaÅźdego czÅ‚owieka.
Tak dziÅ› nakazuje mÃłwiÄ‡ tzw. poprawnoÅ›Ä‡ polityczna. TakÄ… opiniÄ™ wyraÅźaÅ‚y wszystkie
dotychczasowe systemy o laickim Å›wiatopoglÄ…dzie i ateistyczno-lewackim rodowodzie. Co do tego,
Åźe wiara jest sprawÄ… prywatnÄ…, nie miaÅ‚ wÄ…tpliwoÅ›ci antyreligijny i ateistyczny Lenin.
Komunizm zawsze walczyÅ‚ z obecnoÅ›ciÄ… Boga i KoÅ›cioÅ‚a w Åźyciu publicznym i dÄ…ÅźyÅ‚ do
rozdzielenia Åźycia religijnego od Åźycia spoÅ‚ecznego czy zawodowego. W naszej OjczyÅºnie w
minionym okresie nie udaÅ‚o siÄ™ wÅ‚adzy ludowej przekonaÄ‡ naszych wiernych, Åźe wiara jest
sprawÄ… prywatnÄ…. Niestety, nawet po 1989 roku ten szkodliwy sposÃłb myÅ›lenia moÅźna spotkaÄ‡
u wielu ludzi, zwÅ‚aszcza mÅ‚odych, mÃłwiÄ…cych: BÃłg jest OK, KoÅ›ciÃłÅ‚ w zasadzie teÅź, ale
moje Åźycie, moje wybory moralne, moja wiara - to wszystko moja prywatna sprawa. Czy to prawda?
NIE! â€“ to oczywisty absurd!

PowszechnoÅ›Ä‡ wiary

Wiara bowiem juÅź ze swej nazwy jest powszechna. U wszystkich ludÃłw, nawet najbardziej pierwotnych,
spotykamy zjawisko wiary i religijnoÅ›ci. A i obecnie nie ma takiej dziedziny Åźycia, ktÃłra mogÅ‚aby
byÄ‡ wyÅ‚Ä…czona z Åźycia religijnego. BÃłg na zawsze wszedÅ‚ w czas i przestrzeÅ„ czÅ‚owieka.
Wielu ludzi uwaÅźa, Åźe sprawy Boga i sprawy czÅ‚owieka znajdujÄ… siÄ™ na przeciwlegÅ‚ych
biegunach (â€Ś) Drugie niebezpieczne zjawisko polega na tym, Åźe dzieli siÄ™ przestrzeÅ„, w ktÃłrej
Åźyjemy, na tÄ™, ktÃłra naleÅźy wyÅ‚Ä…cznie dla czÅ‚owieka i na tÄ™, ktÃłra naleÅźy wyÅ‚Ä…cznie
do Boga (bp Guzdek). Tymczasem BÃłg i czÅ‚owiek spotykajÄ… siÄ™ w jednej i tej samej przestrzeni.
Owszem, kontakt z Bogiem na modlitwie czy kontemplacji ma charakter wybitnie indywidualny, osobisty.
Z Bogiem moÅźna porozumiewaÄ‡ siÄ™ bezpoÅ›rednio; wszystkie aspekty religijne naszego Åźycia
moÅźna z Bogiem zaÅ‚atwiaÄ‡ osobiÅ›cie, bez niczyjego poÅ›rednictwa, a nawet bez niczyjej wiedzy.
W takim przypadku moÅźna mÃłwiÄ‡, Åźe moja wiara jako przeÅźycie kontaktu z Bogiem ma charakter
prywatny, osobisty, indywidualny. Moja wiara ma charakter prywatny teÅź w tym znaczeniu, Åźe mogÄ™
wyznawaÄ‡ takÄ… wiarÄ™, jakÄ… wybieram, ale to nie znaczy, Åźe mogÄ™ wyznawaÄ‡ jÄ… tak, jak
mi siÄ™ podoba. Wiara zawsze bÄ™dzie zjawiskiem gÅ‚Ä™boko osobowym i osobistym, ale
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rÃłwnoczeÅ›nie bardzo publicznym. MÃłwienie w minionej epoce, Åźe religia (wiara) to: Twoja sprawa
czysto prywatna miaÅ‚o na celu zamkniÄ™cie ludzi wierzÄ…cych w czterech Å›cianach swego
mieszkania, gdzie mogli byÄ‡ sobie praktykujÄ…cymi katolikami; obowiÄ…zywaÅ‚ zakaz obecnoÅ›ci
wszelkich przejawÃłw Åźycia religijnego w sferze publicznej (w parlamencie, w szkoÅ‚ach, w fabrykach,
na uczelniach, itp.) co prowadziÅ‚o do schizofrenii Å›wiatopoglÄ…dowej, sprzecznej z naturÄ…
czÅ‚owieka.

ChrzeÅ›cijaninem jest siÄ™ zawsze i wszÄ™dzie

Jasne, Åźe nie moÅźna byÄ‡ uczniem Chrystusa na pÃłÅ‚ etatu, tylko w sferze prywatnego Åźycia. Wiara
raz przyjÄ™ta i wyznawana nie jest sprawÄ… prywatnÄ…. Trzeba jÄ… wyznawaÄ‡ i przekazywaÄ‡ tym,
ktÃłrzy jeszcze Jezusa nie poznali. KaÅźdy chrzeÅ›cijanin jest zobowiÄ…zany do dawania Å›wiadectwa
w kaÅźdym czasie, w kaÅźdej sytuacji, sÅ‚owem i czynem. Wiara jest wielkim skarbem czÅ‚owieka; tym
skarbem trzeba siÄ™ dzieliÄ‡ z innymi. Ten obowiÄ…zek wynika z przyjÄ™cia objawionej prawdy o
pochodzeniu i zaleÅźnoÅ›ci czÅ‚owieka od Boga oraz o przeznaczeniu czÅ‚owieka do Åźycia wiecznego,
na ktÃłre trzeba sobie zasÅ‚uÅźyÄ‡ Åźyciem zgodnym z zasadami wskazanymi przez Boga. MoÅźna
siÄ™ zgodziÄ‡, Åźe wiara jest w pewnym sensie sprawÄ… i prywatnÄ…, i publicznÄ…. Jako
chrzeÅ›cijanie jesteÅ›my zobowiÄ…zani do dawania Å›wiadectwa wiary. ZobowiÄ…zanie to wynika
wyraÅºnie z nauki Chrystusa: IdÅºcie na caÅ‚y Å›wiat i gÅ‚oÅ›cie EwangeliÄ™ wszelkiemu stworzeniu
(Mk 16, 15). Do kaÅźdego wiÄ™c, kto siÄ™ przyzna do mnie przed ludÅºmi, przyznam siÄ™ i Ja przed
moim Ojcem, ktÃłry jest w niebie. Lecz kto siÄ™ mnie zaprze przed ludÅºmi, tego zaprÄ™ siÄ™ i ja przed
moim Ojcem, ktÃłry jest w niebie (Mt 10, 32 - 33). Wiary nadprzyrodzonej jako daru Boga nie moÅźemy
chowaÄ‡ pod korzec, ale mamy obowiÄ…zek wnosiÄ‡ jÄ… do kaÅźdego przejawu Åźycia publicznego. I
taka wiara zawsze bÄ™dzie wywieraÅ‚a wpÅ‚yw na obydwu pÅ‚aszczyznach: prywatnej (osobowej,
indywidualnej) i publicznej. Jako uczniowie Chrystusa mamy niezaprzeczalne prawo i obowiÄ…zek
publicznego wyznawania wiary. ApostoÅ‚owie z wielkÄ… mocÄ… Å›wiadczyli o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa, a wszyscy oni mieli wielkÄ… Å‚askÄ™ (Dz 4, 33). Zatem moja wiara jest sprawÄ… osobistÄ…,
ale nie prywatnÄ…. Dlatego mamy prawo manifestowaÄ‡ swojÄ… wiarÄ™ w czasie
chrzeÅ›cijaÅ„skiego koncertu w miejscu publicznym, iÅ›Ä‡ w procesji ulicami miast, opowiadaÄ‡ o
Chrystusie w telewizji, uczyÄ‡ o Nim szkole, czy powiesiÄ‡ w naszym biurze krzyÅź. Chodzi nam o to,
byÅ›my mogli wiarÄ… ÅźyÄ‡, wyraÅźaÄ‡ jÄ… sÅ‚owem, czynem, gestem, myÅ›lÄ….
o. Grzegorz BÅ‚och OFM
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Odwagi! Nie lÄ™kajmy siÄ™! Jest z nami Chrystus
Â
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