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Heretycy i ortodoksi

Wszyscy jeste�my chrze�cijanami. Wierzymy w Boga, daje-
my pieni¹dze na ko�ció³, a nawet czêsto chodzimy do ko�cio³a.
Czêsto rozmawiam z chrze�cijanami, którzy przychodz¹ do moje-
go domu i opowiadaj¹ mi o swojej wizji Królestwa i s¹du Bo¿ego.
Spotykam czasami innych chrze�cijan, którzy mówi¹ nieznanymi
jêzykami i uzdrawiaj¹ w imieniu Jezusa. Jeste�my wszyscy chrze-
�cijanami, a jednak tak bardzo ró¿nimy siê od siebie, twierdz¹c
jednocze�nie, ¿e s³u¿ymy temu samemu Bogu, ¿e wierzymy w moc
tej samej Chrystusowej krwi i ¿e chodzimy w mocy tego samego
ducha. Wszyscy jeste�my chrze�cijanami, uczniami Chrystusa, a
mimo to nie mo¿e nas zwi¹zaæ wzajemna mi³o�æ, która wed³ug
s³ów Mistrza mia³a byæ znakiem uczniostwa � �Po tym wszyscy
poznaj¹, ¿e�cie uczniami moimi, je�li bêdziecie siê wzajemnie
mi³owali� (Jan 13:35).

Nie potrafiê os¹dziæ zjawiska ró¿nic miêdzy chrze�cijanami.
Nie umiem wskazaæ heretyków, ani tym bardziej powiedzieæ, co z
nimi zrobiæ. Nie wiem te¿ jak wielka przestrzeñ tolerancji oddzie-
la pragnienie osi¹gniêcia organizacyjnej jedno�ci za wszelk¹ cenê
od ¿¹dzy spalenia przeklêtych heretyków na stosach nienawi�ci.
Mogê jedynie stwierdziæ, ¿e chrze�cijanie d¹¿¹ do tak ró¿nych
celów, maj¹ na tyle inne zasady, inne priorytety, ¿e nigdy nie zjed-
nocz¹ siê w uczniowskiej mi³o�ci, chyba ¿e wszyscy razem zapr¹
siê swoich w³asnych przekonañ, uznaj¹c, ¿e nie maj¹ one istotne-
go znaczenia. Taka jedno�æ osi¹gniêta kosztem zarzucenia pod-
staw by³aby jednak bez warto�ci. Pozostawa³aby te¿ w sprzeczno-
�ci z nauk¹ Jezusa i jednego z jego uczniów, który w li�cie do
braci Hebrajczyków napisa³:

�Dlatego pomin¹wszy podstawowe nauki o Chrystusie prze-
nie�my siê do tego, co doskona³e, nie zak³adaj¹c ponownie funda-
mentu, jaki stanowi¹: pokuta od uczynków martwych i wiara w
Boga, nauka o chrztach i nak³adaniu r¹k, o powstaniu z martwych
i s¹dzie wiecznym. A i to uczynimy, je�li Bóg pozwoli� � List do
Hebrajczyków 6:1-3.

Stwierdzenie o pominiêciu nauk podstawowych nie oznacza
bynajmniej, ¿e nale¿y zaniechaæ dyskusji na ich temat, gdy¿ s¹
one nieistotne i niewarte sporu. Wrêcz przeciwnie fundament pod-
stawowych nauk o Chrystusie musi byæ uzgodniony na samym
pocz¹tku wspólnoty w Bogu i w Chrystusie. Stwierdzenie � �Nie

zak³adaj¹c ponownie fundamentu� oznacza przecie¿, ¿e zosta³ on
ju¿ kiedy� za³o¿ony. Dopiero po osi¹gniêciu wspólnego funda-
mentu mo¿na przenie�æ siê �do tego, co doskona³e�. Okre�lony
tutaj fundament jest zatem podstaw¹ spo³ecznego kontaktu z Bo-
giem. Bez osi¹gniêcia jedno�ci w podanym przez Aposto³a zakre-
sie nie wyro�niemy nigdy z chrze�cijañskiego dzieciñstwa, gdy¿,
jak pisze on, �ka¿dy, który pije [tylko] mleko, nie�wiadom jest
nauki sprawiedliwo�ci� (List do Hebr. 5:13).

¯yjemy w �wiecie pomieszanych warto�ci. Przyspieszony rytm
¿ycia codziennego pozostawia nam coraz mniej czasu na refleksjê
i okre�lenie swojego osobistego stosunku do Boga i Chrystusa. W
tej sytuacji najchêtniej siêgamy po pigu³kê wiary podawan¹ nam
przez in¿ynierów teologii. Zrzucamy z siebie ciê¿kie prawo wol-
no�ci i odwo³ujemy siê do tradycji i przyzwyczajeñ spo³eczno�ci,
w którym wzro�li�my. Tak jest wygodniej, a wygoda jest religi¹
naszych czasów.

Chc¹c naprawdê oceniæ, czy wyznawane przeze mnie pogl¹dy
nie s¹ herezj¹, czy nie oddzielaj¹ mnie od prawdziwej wiary w
Boga i Chrystusa siêgn¹³em wiêc po zacytowany powy¿ej frag-
ment Listu do Hebrajczyków okre�laj¹cy podstawowe nauki o
Chrystusie. Jest on dla mnie kamieniem probierczym, pozwalaj¹-
cym mi okre�liæ nie tylko swoje w³asne przekonania, ale tak¿e
wyró¿niæ tych chrze�cijan, z którymi chcê pozostawaæ w sta³ej
spo³eczno�ci, pozwalaj¹c im wywieraæ wp³yw na moje postêpo-
wanie. Ów sprawdzian nie oznacza podzielenia chrze�cijan na z³ych
i dobrych, m¹drych i g³upich, podobaj¹cych siê Bogu i odrzuco-
nych przez Niego. Probierz ten pozwala mi jedynie okre�liæ ramy
mojej osobistej spo³eczno�ci z innymi chrze�cijanami, bez os¹-
dzania jako�ci ich kontaktu z Bogiem. Moje Credo nie wyznacza
granic chrze�cijañstwa, ale okre�la zakres spo³eczno�ci, której pra-
gnê byæ aktywnym uczestnikiem. Moje Credo przede wszystkim i
ponad wszystko wyznacza dla mnie samego kierunki my�lenia o
Bogu i Jego zamierzeniach wzglêdem swych stworzeñ. Moje Cre-
do stanowi podstawê pozwalaj¹c¹ mi skutecznie wznosiæ skom-
plikowan¹ konstrukcjê doskona³ej nauki sprawiedliwo�ci. Nie jest
to zadanie proste, ale zapewniona pomoc ducha sprawia, ¿e jest
ono wykonalne � �A i to uczynimy, je�li Bóg pozwoli�.
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