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W języku chińskim podobno jest taki znak, który może oznaczać zarówno
‘kryzys’, jak i ‘szansę’. Niektórzy twierdzą, że Kościół katolicki przeżywa
obecnie największy kryzys od 500 lat. A może Kościół katolicki staje przed
szansą, by się odnowić?
Jak wyglądało życie pierwszych chrześcijan? W Liście do Diogeneta
z II wieku czytamy: „Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy
przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda
ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże.
Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają
prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani
i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie […]. Jednym słowem: czym
jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie”.
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Siła pierwszych chrześcijan przyczyniła się do tego, że zawalił się zepsuty świat starożytnych Greków i Rzymian. Na przestrzeni zaledwie kilku
pokoleń uczniowie Jezusa wywrócili dotychczasowy porządek świata do
góry nogami. Trudno więc nie zapytać: Jak my, katolicy, możemy odzyskać
tę siłę oddziaływania, jaką mieliśmy kiedyś? Czym jest owa „szansa”?
Porównajmy się do pierwszych chrześcijan! Co mieli oni, czego my nie
mamy? Po pierwsze, mieli pewien określony wizerunek. Po drugie, mieli
w sobie ogień. Po trzecie, mieli odwagę.
Jak uzyskać wizerunek? Przez
odwagę odróżniania się. Są
tacy, którzy doradzają, by Kościół stał się bardziej „normalny”, by nie mówił o cudach,
ukrywał to, czym się wyróżnia, załagodził trudne kwestie, zmniejszył wymagania
i dostosował się do współczesnego świata. To absurd! Nikt
nie doradza Mercedesowi, by
produkował zwykłe samochody niskobudżetowe, ignorował
postęp technologiczny, a za wzór wziął sobie auta cieszące się nie najlepszą renomą.
Pierwsi chrześcijanie mieli odwagę, by ambitnie się odróżniać. Byli oni
niezwykle zaangażowani w poznawanie swojej wiary i tym wyróżniali się
spośród innych. Dlatego rozpowszechniano oszczerstwa na ich temat,
zarzucano im różne złe rzeczy, a nawet ich prześladowano, by w końcu
i tak wejść na „nową drogę”. Tym, co do tego przekonywało, była niezachwiana tożsamość pierwszych chrześcijan. Wiara nie była dla nich
piękną hipotezą, którą można w zależności od sytuacji zamienić na bardziej właściwą. To, w co wierzyli, było dla nich prawdą, za którą dawali
się – jeśli trzeba było – rzucać lwom na pożarcie.
Książka, która „opisuje” tożsamość Kościoła katolickiego to katechizm
– „duży” Katechizm Kościoła katolickiego, ale też jego bardziej zrozumiały format – katechizm YOUCAT. Katechizm nie zgadza się na fałszywe
kompromisy i w jasny sposób formułuje wspólną wiarę Kościoła katolickiego, dlatego nie cieszy się sympatią zwolenników zmian w Kościele.
Biskup Stefan Oster naraził się, gdy zapowiedział, że jako biskup zamie-
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rza walczyć o integralność wiary katolickiej. Uznaje bowiem za prawdziwe – na przykład – treści zawarte w Katechizmie Kościoła katolickiego,
„w zasadzie wszystkie – i to zarówno z teologicznego, jak i filozoficznego
punktu widzenia”.
Wielu katolików zauważa: Teraz przyszedł czas, by odzyskać wizerunek
i wyrazistą tożsamość jako wyznawcy wiary katolickiej!

Kurs wiary jest dla wszystkich, którzy tęsknią za pięknem i blaskiem Ewangelii.
Autor starał się opowiedzieć o głównych prawdach wiary tak ciekawie, jak opowiada się akcję dobrego filmu.
Na marginesach znajdują się też pytania z YOUCAT (oznaczone znakiem

), które prowadzą – niczym schody – w głąb wiary. Można po

nich zejść lub pozostać przy lekturze książki.
Kurs wiary można zgłębiać samemu. Lepiej jest jednak zebrać grupę przyjaciół, sąsiadów, parafian, ponieważ do wniosków najlepiej
dochodzi się przez rozmowę w tzw. grupie studyjnej (study group).
Jak stworzyć taką grupę (study group) i pobrać na telefon bezpłatnie
YOUCAT Study Guide, przeczytasz na stronie 170.

PS Jest oczywiście jeszcze więcej pytań, które nie wynikają z treści
Katechizmu Kościoła katolickiego. Dobrym uzupełnieniem dla YOUCAT
są konkretne pytania, które od młodych ludzi otrzymał ks. Michel
Remery, autor Tweetując z Bogiem. Niektóre z nich zamieszczone
zostały w tej książce. Znajdziesz obok nich ten znak
. Więcej
o tej pięknej inicjatywie przeczytasz na stronie 180.
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Co wiemy o Bogu?
Chodzi tu o pytanie,
skąd ludzie mają w ogóle
taki szalony pomysł,
że oprócz kamieni, zwierząt
roślin oraz ich samych
może jeszcze istnieć
coś pozaziemskiego,
z czym powinniśmy
nawiązać kontakt.
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Pytanie 41: Czy nauki
przyrodnicze wykazują,
że Stwórca jest zbyteczny?

YOUC AT Kurs wiary

L

udzie byli od zawsze religijni; nie ma chyba ani jednego narodu, ani jednej kultury, w której nie oddawano

by czci jakiemuś bóstwu lub wielu bogom. „Dlaczego
właściwie istnieje raczej coś niż nic?” – tak brzmi rów-

Filozof F.W.J.
Schelling
(1775-1854)
postawił
pytanie:
Dlaczego istnieje raczej
coś niż nic?

nież dziś podstawowe pytanie filozofii. Odpowiedzi na
nie są podobne; większość ludzi odpowiada: Nie można wyobrazić sobie rzeczywistości bez Boga. Najnowsze
hipotezy z obszaru nauk przyrodniczych (np. Wielki Wybuch, przypadek i konieczność, powstanie i rozwój życia
ludzkiego) nic zasadniczo nie zmieniają.
Już wczesne świadectwa religijne cechuje cześć, piękno

Pytanie 23: Czy istnieje sprzeczność między
wiarą a naukami przyrodniczymi?

i wdzięczność. Przed tym, który stworzył i podtrzymuje świat, rozsypywano kwiaty, palono przed nim wonne
kadzidła i wznoszono tajemniczemu twórcy wszystkiego
okazałe świątynie. Bóstwo z pewnością wszechwładne
i potężne. Ale czy było również dobre? Życie przynosiło
przecież nieprzerwanie szczęście i nieszczęście. Dlate-

Pytanie 355: Co znaczy:
„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”?

go starożytnemu wyobrażeniu Boga często towarzyszył
lęk: A co jeżeli ten bóg chce dla mnie źle? Ludzie czuli,
że nie oni decydują o swoim życiu, że przypomina ono
świeczkę na wietrze. W każdej chwili może zgasnąć, istnieje w nim wiele różnych zagrożeń. Nikt nie był w stanie wpłynąć na pogodę ani na urodzajność gleby.
A dokąd odchodzili zmarli? Ludzie czuli, że są
zależni od siły wyższej, często próbowano na nią wpłynąć przez ofiary,
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Wiara domaga się, aby jej przedmiot został poznany przy pomocy rozumu; rozum, osiągając szczyt swoich
poszukiwań, uznaje, jak konieczne jest to, co
ukazuje mu wiara. Wiedza […] zyskuje pełne
znaczenie tylko wówczas, jeśli jej treść zostaje
wpisana w szerszy kontekst wiary.
św. Jan Paweł II, papież

mówiono: Jeśli oddamy Bogu to, co mamy najlepszego,
będzie On dla nas łaskawy. Składano więc Bogu (lub bogom) w ofierze owoce, zwierzęta, a nawet ludzi – była to
wymiana, która zakładała wzajemność.
Lud Izraela cechowała niewątpliwie szczególna intuicja
w sprawach Bożych. Czytając Stary Testament, poznajemy mistrzowską lekcję historii o Bogu. Widzimy, jak Izrael odchodzi od wielobóstwa obecnego w kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu. Bóg może być tylko jeden.
Pytanie 30: Dlaczego
wierzymy w jednego
Boga?
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Słońce, Księżyc i gwiazdy, które przez okoliczne ludy
wciąż czczone są jako bóstwa, w Biblii określane są ironicznie jako lampy na niebie. Abraham dowiaduje się,
że z jedynym Bogiem można wejść w osobową relację
oraz że ten Bóg wcale nie wymaga, aby ludzie składali
Mu ofiary. W psalmach czytamy: „Bo nie pragniesz, bym
Ci składał ofiary, ani nie masz upodobania w całopalePs 51

niach” (Ps 51, 18). Bogu podoba się jednak niewątpliwie
czyste serce (→ Ps 51, 12). Czynienie dobra, bycie sprawiedliwym – to wskazywałoby na Boga, który jest dobry
i sprawiedliwy. Skąd więc na świecie zło? Skąd nienawiść, przemoc, wina, śmierć, płacz dzieci i cierpienie
niewinnych zwierząt?
Współcześnie rozróżnia się trzy formy relacji z Bogiem:
ateizm, agnostycyzm i teizm. ATEIZM (pogląd, który wy-

ATEIZM

kształcił się w dziejach ludzkości dosyć późno) opiera
AGNOSTYCYZM

się na rzekomej pewności, że Boga nie ma. AGNOSTYCYZM wychodzi z założenia, że człowiek nie jest w stanie

Pytanie 357: Czy ateizm
zawsze jest grzechem
przeciw pierwszemu przykazaniu?

dowiedzieć się niczego o Bogu, dlatego religią nie trzeba
się w ogóle zajmować.

Wyjaśniać powstanie życia na Ziemi działaniem przypadku to jak oczekiwać, że w wyniku
wybuchu drukarni powstanie leksykon.
Edwin Conklin (1863-1952), biolog amerykański

TEIZM

TEIZM zakłada istnienie Boga, nie mówi jednak nic na
temat tego, czym lub kim jest Bóg. Czy jest to jakaś zasada, uczucie, uniwersalna inteligencja, duch, osoba,
jakaś forma energii kosmicznej?
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Przyjmując chrześcijaństwo, Clive Staples
Lewis (1898-1963), autor Opowieści z Narnii, był już teistą. Na podstawie własnych
przemyśleń doszedł do wniosku, że Bóg
musi istnieć. Nie wywarło to jednak na niego żadnego
wpływu. Był to tylko czysto intelektualny wniosek, bez

15

„The Atheist Bus Campaign” [Kampania Ateistyczna] (zdj. wyżej) była projektem zainicjowanym w 2008
roku przez brytyjską dziennikarkę Ariane Sherine, którą wspierał Richard Dawkins.

jakichkolwiek konsekwencji. Jak bowiem można wejść
w relację z tą potężną „drugą stroną” naszej rzeczywistości? C.S. Lewis uznał to za niemożliwe. Czuł się jak
Hamlet, postać ze sztuki Szekspira – a więc ktoś, kto
odgrywa rolę w sztuce, której sam nie napisał. Pewnego
dnia zrozumiał jednak coś niezwykle ważnego: „Gdyby
Hamelt i Szekspir mieli się kiedykolwiek spotkać, to mogłoby dojść do tego tylko w wyniku działania Szekspira. Hamlet sam z siebie nie mógł niczego zainicjować”.
Można więc powiedzieć: Istota chrześcijaństwa polega
na tym, że autor sztuki nieoczekiwanie pojawia się na
scenie i ukazuje się swoim postaciom. Niezgłębiony Bóg

Pytanie 7: Dlaczego Bóg
musiał się ukazać, żebyśmy wiedzieli, jaki jest?

wychodzi ze swojej tajemnicy i ukazuje się taki, jaki jest.
Nazywamy to OBJAWIENIEM.
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