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Dominująca w chrześcijaństwie koncepcja piekła
jako miejsca wiecznej kaźni potępionych urąga
nie tylko Bogu, ale i ludzkiemu poczuciu sprawiedliwości.
Skąd wzięła się wizja nieustającej izby tortur? Czym w Biblii
jest piekło, gdzie się znajduje i kto w nim przebywa?
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Mimo doświadczenia w opiece nad chorymi na raka
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Historia człowieka, któremu złe decyzje zniszczyły życie.
Bóg jednak nigdy nie rezygnuje, a wytrwała modlitwa jego
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Teistyczny ewolucjonizm próbuje pogodzić teorię ewolucji z wiarą
biblijną. Jednak na przeszkodzie ku temu stoi zjawisko umierania.
Czy faktycznie da się pogodzić wizję śmierci obu diametralnie
różnych stanowisk?
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To jedno z najstarszych miast świata było świadkiem powstania
i upadku starożytnego Izraela, ale także jednym z miejsc
narodzenia się chrześcijaństwa. To w drodze do tego miasta Saul
zmienił się z prześladowcy chrześcijan w wyznawcę Chrystusa.

24 Religijne zaślepienie

Apostoł Paweł, autor połowy ksiąg Nowego Testamentu,
zanim został wyznawcą Jezusa Chrystusa, był gorliwym
prześladowcą pierwszych chrześcijan, których szczerze nienawidził.
Nosił wtedy imię Saul. Jak doszło to jego niesamowitej przemiany?
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Medycyna osteopatyczna.
Bezoperacyjne leczenie układu
ruchu i innych schorzeń

Rozmowa z dr. Jarosławem Ciechomskim — fizjoterapeutą
i dyplomowanym osteopatą, twórcą pierwszej w Polsce szkoły
osteopatii, międzynarodowym nauczycielem i szkoleniowcem.
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Gdy jedni polscy protestanci spotykali
się niedawno w Watykanie z papieżem,
inni protestanci zareagowali różnie — od słów
uznania i radości z takiego spotkania, przez
jego krytykę, aż po hejt.
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Rozmowa z Ewą, matką trojga dzieci,
w tym jednego niepełnosprawnego
od urodzenia, o zmaganiach i Bożych prezentach.
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Paradoksem związanym
z modlitwą jest to, że właśnie
wtedy, kiedy rozpaczliwie jej potrzebujemy,
najusilniej jej unikamy.
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Krótka historia
małżeństwa

Dzisiejsze postrzeganie
małżeństwa to efekt różnych wpływów
— od biblijnych, przez oświeceniowe,
po rewolucję seksualną, nie wyłączając nawet
darwinowskiego ewolucjonizmu.

NIE ZGADZAM SIĘ!
O apostazji znanych i nieznanych, niesprawiedliwym piekle
i przymuszaniu ludzi do religii.

P

od koniec października media obiegła wieść o zamiarze
apostazji z Kościoła rzymskokatolickiego idola polskiej młodzieży Dawida Podsiadły. Wokalista przyznał, że z tym Kościołem
niewiele go już łączy. Podkreślił, że
nie piętnuje wiary, lecz kościelną hipokryzję. W internecie pojawiło się
po tej zapowiedzi mnóstwo komentarzy. Nie mam tu zamiaru oceniać
decyzji muzyka. Wolność religijna
to nie tylko wolność do wyznawania religii według własnego wyboru, ale to także wolność od religii,
co niekoniecznie musi oznaczać odcięcie się od Boga. Jak jest naprawdę, tylko Bóg wie.
Przypomniało mi to moje własne odejście z Kościoła powszechnego. Ponieważ nie była to formalna apostazja, pewnie nadal gdzieś
tam figuruję jako ochrzczony w niemowlęctwie katolik. Tylko co z tego, skoro jako 22-latek świadomie
zmieniłem wyznanie na inne? Czasem jednak, gdy zauważam, jak niektórzy katoliccy hierarchowie lub
politycy, powołując się na mityczne 95 procent Polaków katolików,
żądają traktowania swojego Kościoła jako pierwszego między równymi, a nie jako równoprawnego z innymi Kościołami i religiami, to aż
mnie korci, żeby dopełnić tej formalności.
O powodach mojej zmiany wyznania pisałem tu już miesiąc temu. Dziś wspomnę o tym, któ-

ry nawiązuje do tematu okładkowego — chodzi o katolicką naukę
o piekle, a przy okazji i czyśćcu. Nie
ma chyba nauki ukazującej Boga
w bardziej niekorzystnym świetle jak nauka o wiecznych mękach
w ogniu za średnio 70 lat grzeszenia w doczesności. Nie ma też bardziej „skorumpowanej” nauki teologicznej niż nauka o czyśćcu, według której przez wstawiennictwo
żyjących, a zwłaszcza przez ofiarę mszy, wypominki i odpusty (co
na ziemi wiąże się z konkretnymi
wpłatami materialnymi do kościelnej kasy) Bóg może skrócić cierpienia duszom w czyśćcu i przyjąć je
wcześniej do nieba. Toż to czysta
korupcja! Dość mam jej na ziemi, żebym musiał ją jeszcze znosić
w niebie. Na szczęście Bóg nie jest
przekupny. Zrozumiałem to dawno temu.
W internecie głośno też było
ostatnio o październikowej wizycie polskich liderów wspólnot charyzmatycznych, katolickich i niekatolickich, u papieża Franciszka.
Miał się on podczas tego spotkania
bardzo krytycznie wyrazić o zjawisku prozelityzmu. Zwykle rozumie
się pod tym pojęciem przekonywanie jednych chrześcijan przez drugich do zmiany wyznania. Wychodzi na to, że papieżowi nie podoba
się, gdy niekatolicy przekonują katolików do swojego wyznania. Tylko co w tym złego? Kto broni katolikom przekonywać niekatolików
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do katolicyzmu? To działa w obie
strony. Byle nie na siłę, nie przymusem, nie manipulacją lub… wykorzystując obowiązek szkolny.
Tą ostatnią uwagą nawiązuję do niedawnego zaproszenia
przez jedno z pułtuskich liceów
byłego gangstera, by opowiedział
uczniom o swoim nawróceniu i miłości do Boga na specjalnie zwołanym spotkaniu. Obecność była obowiązkowa (sic!). Jeden z uczniów
opisał tę sytuację w mediach społecznościowych, pytając, czy to normalne. Nie, to nie jest normalne. Bo
choć wolność religii obejmuje jej
uzewnętrznianie, a więc na przykład opowiadanie innym o swoim
nawróceniu, to jest to też, jak już
wspomniałem, wolność od religii.
A to oznacza, że nie można nikogo
zmuszać do uczestniczenia w praktykach religijnych, a w tym do słuchania w szkole o cudzych nawróceniach.
Wolność sumienia i wyznania
nie ma nic wspólnego z przymusem. Chyba nie do końca rozumie
to nawet lider partii rządzącej, gdyż
ostatnio w Częstochowie raczył był
powiedzieć, że każdy „Polak patriota, nawet jeśli jest niewierzący, musi przyjąć chrześcijański system wartości”. Boję się, że dla niego
„chrześcijański” znaczy „katolicki”,
ale jeszcze bardziej obawiam się słowa „musi” w odniesieniu do religii.
Jakem Siciński, mówię: weto!
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