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Dlaczego chrześcijaństwo
nie działa?

Intelektualizacja wiary, fanatyzm religijny,
ignorancja, irracjonalizm czy nieprzystawanie do współczesnego
świata — co jest przyczyną utraty mocy chrześcijaństwa?

3 Kraj fasadowego chrześcijaństwa
4 Znaki i fakty

8 Czyja to Księga?

Choć atakowana od stuleci, wciąż ma się dobrze. Najpierw
milczeć jej kazał sam Kościół, potem jej śmierć zwiastował świecki
humanizm. A ona jakby kpiła sobie ze słów Woltera, który
krzyczał, że za sto lat o Biblii nikt nie będzie pamiętał.
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Reaguj, nie milcz!

Opinię publiczną poruszyły ostatnio
doniesienia o 10-latku z Lubonia,
który przyszedł na komendę policji w piżamce
i kapciach szukać ochrony przed maltretującym
go ojczymem.
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Skąd się wzięły
wirusy?

Pochodzenie wirusów
współcześni naukowcy próbują wytłumaczyć
na trzy sposoby. Rodzi się też czwarta
koncepcja, która ma swe źródła w teorii
samorództwa. Piąte rozwiązanie sięga do…
Księgi Rodzaju.

10 Poza zasięgiem pojmowania

Pojęcie osobowego Boga, który jest nieskończony czy absolutny
w każdym wymiarze swej natury i pozbawiony ograniczeń
właściwych stworzonym istotom, jest najbardziej zaawansowaną
z koncepcji pojmowanych ludzkim umysłem.

14 Typowo chrześcijańska iluzja

Gosia jest uczciwą, solidną, pracowitą, wykształconą i do tego
jeszcze uzdolnioną artystycznie kobietą. Ma tylko jeden problem —
nie akceptuje sama siebie, dopóki nie zaakceptuje jej ktoś inny.

24 Matki z dziećmi u Jezusa

Jezus zawsze był miłośnikiem dzieci. Wdzięczne pochwały płynące
z ich czystych ust były muzyką dla Jego uszu i ożywiały Jego
ducha, zgnębionego stykaniem się z przebiegłymi i dwulicowymi
ludźmi.
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Dociekliwy ksiądz

Młody ksiądz miał dylemat —
co zrobić z tym, że treść Pisma
Świętego nie zgadza się z naukami Kościoła?
Odsuwał problem, ale w końcu wrodzona
uczciwość kazała mu podjąć decyzję.

26 Kim byli Hetyci?

Abraham nabył miejsce na grób Sary od Hetytów. Ezaw, wnuk
Abrahama, ożenił się z dwiema Hetytkami, nad czym ubolewała
jego matka Rebeka. Hetytą był Uriasz, mąż Batszeby, z którą król
Dawid miał romans.
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Detoks, czyli zielona
krew

Na wiosnę warto oczyścić
organizm z toksyn. Najprostszym sposobem jest
włączenie do diety soku z młodego jęczmienia.

Czy polskie chrześcijaństwo jest jakieś
specjalne, lepsze niż w innych
nacjach, że niektórzy aż chcą nim
ewangelizować Europę, czy
przeciwnie — gorsze, bo fasadowe?

C

zy rzeczywiście, jak twierdzi
autor okładkowego artykułu,
chrześcijaństwo w Polsce nie
działa? Jego zdaniem dowodzi tego postępująca laicyzacja, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Problem
widzi w intelektualizacji wiary, co
sprowadza chrześcijaństwo do jakiejś teorii wiary, a nie praktyki, do�świadczenia i przeżywania. Winien
ma być też system kościelny, który
tłamsi jednostkę. Kolejne problemy
to fundamentalizm i fanatyzm re�ligijny, mylenie współczesnej etyki chrześcijańskiej z etyką Chrystu�
sa, ignorancja i irracjonalizm wie�lu współczesnych chrześcijan oraz
sprowadzanie wiary do teologii, gdy
istotą tej pierwszej jest nawiązanie
bliskiej relacji z Bogiem. To tylko za�
rys tego bardzo ciekawego artykułu.
A może wcale nie jest tak, że
chrześcijaństwo nie działa z tych
powodów? Czy chrześcijanin, który z tych powodów przestaje wie�rzyć, w ogóle kiedyś prawdziwie
wierzył, był prawdziwym chrześcijaninem? Może jakieś chrześcijaństwo rzeczywiście z tych powo�dów nie działa — takie bardziej fasadowe, nieautentyczne.
Bo czyż nie jest właśnie takie
polskie chrześcijaństwo — fasadowe, na pokaz, od święta do świę�
-

ta, od procesji do procesji, chrzest,
pierwsza komunia, bierzmowanie, ślub i grób w poświęconej zie�mi? Niby po bożemu, ale w domach
na co dzień picie, bicie, przeklinanie. Dziesięciolatek z takiej rodzi�ny sam szukał pomocy na komisariacie. Ale dlaczego sam? Gdzie byli
chrześcijańscy sąsiedzi, na których
drzwiach co roku biją w oczy Kac�per z Melchiorem i Baltazarem? Mie�
li aż tak wygłuszone drzwi i ściany?
Czy po chrześcijańsku jest dawać się
przekupywać i pozwalać na zło, gdy
ma się możność położyć mu kres?
Wiele zachodnich społeczeństw —
wydaje się już całkiem zlaicyzowanych, w których chrześcijaństwo ma
nie działać z definicji — bije nasze,
statystycznie jeszcze chrześcijańskie
społeczeństwo na głowę w praktyko�
waniu wielu chrześcijańskich zasad,
choćby takich jak uczciwość i posza�nowanie prawa. Nieuczciwy chrześcijanin na procesji to pozorant.
Jak bardzo obraz tego zmaltretowanego dziesięciolatka szukającego
pomocy na komisariacie i jego mat�ki, która na takie traktowanie własnego dziecka pozwalała jego ojczymowi, kontrastuje z ewangelicznym
obrazem matek, które przyprowadzały swoje dzieci do Jezusa, by je pobłogosławił. Tamtym matkom zależało
na szczęściu swoich dzieci. Wiedziały, że szczęście zaczyna się od nawiązania relacji ze Stwórcą. Wiedziały, że serca dzieci są na to otwarte,
otwarte na miłość, dobroć, autentyczność — że to są wartości, któ�rych trzeba uczyć za młodu, by kie�dyś przyniosły owoc w postaci szczę�śliwego i produktywnego życia. Tak
się zachowują prawdziwie chrześci-
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jańskie matki. Wpuszczanie księdza
po kolędzie to jeszcze nie chrześcijaństwo. W wielu wypadkach to je�
dynie fasada, iluzja chrześcijaństwa.
Jak śmiemy nazywać się krajem
chrześcijańskim, jeśli nie czytamy
Biblii — listu Boga do swoich dzieci? Czy jako rodzice akceptujemy
myśl, że nasze dzieci nie chciałyby
czytać naszych listów? Że nie interesowałoby je, co mamy im do powiedzenia? To już wiemy, co czuje Pan Bóg, gdy Jego list kurzy się
na półkach, gdy nie jest czytany;
albo nawet czytany, ale nie stosowany. Biblia to również podstawa
wiary chrześcijan — to przecież
z niej dowiadujemy się o Jezusie
Chrystusie, Jego naukach, życiu
i zmartwychwstaniu. Nie znać Bi�
blii to nie znać Chrystusa, nie znać
chrześcijaństwa.
W kogo wierzą chrześcijanie,
którzy nie znają Biblii…? W isto�cie w księdza — w to, co im powie
o Bogu i zbawieniu. Tyle że Bóg nie
chce z nami relacji przez takich po�średników; pośredników, którzy
zresztą często nie dorastają do roli,
do jakiej aspirują. Jeden jest tylko
pośrednik między Bogiem a ludźmi
— Jezus Chrystus, Żywe Słowo Boże, objawione w Biblii. Do Niego się
modlić, ją czytać i zachowywać wy�czytane z niej Boże nauki — oto jak
postępują prawdziwi chrześcijanie.
Reszta jest iluzją i fasadą.
Czy zatem chrześcijaństwo w Pol�sce nie działa? Działa, ale to prawdziwe, które zawsze, od wieków było i jest w mniejszości.
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NOWOŚĆ!
Rzeczywistość nie napawa optymizmem. Kryzys gospodarczy,
globalne ocieplenie, konflikty zbrojne, choroby i zarazy — to
treść codziennych serwisów informacyjnych. Nic dziwnego, że
ludzie żyją w lęku i poczuciu bezradności. Wszyscy zadajemy
sobie pytanie, dokąd zmierza nasz świat. Książka ta przynosi
zaskakującą odpowiedź — odpowiedź zawartą w biblijnej
Księdze Apokalipsy. Jednak najważniejsze jest to, że odpowiedź
ta przynosi nie tylko ostrzeżenie, ale też nadzieję.
Dowiedz się, co wkrótce czeka nasz świat, jakie wydarzenia są
tuż przed nami i jakie znaczenie będą one miały dla ciebie oraz
dla tych, których kochasz. Czas nagli…
Książka ta stanowi publicystyczną adaptację programu „Trzy
kosmiczne przesłania”, który został wyemitowany w 2020 roku
przez międzynarodową telewizję chrześcijańską Hope Channel.
Premiera polskiej wersji programu miała miejsce w lutym 2021
roku (patrz: www.trzykosmiczneprzeslania.pl).
Mark Finley jest międzynarodowym ewangelizatorem i autorem
ponad 70 książek, był gospodarzem programu telewizyjnego
„It Is Written”. Odwiedził dziesiątki krajów, w tym kraje bloku
komunistycznego, w których przemawiał do tysięcy ludzi, niosąc
im chrześcijańską nadzieję.
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