Moje Credo (3)

Wiara w Boga
Dlatego pomin¹wszy podstawowe nauki o Chrystusie przeniemy siê do tego, co doskona³e, nie zak³adaj¹c ponownie fundamentu, jaki stanowi¹: pokuta od uczynków martwych i wiara w
Boga, ...
Fundamentem prawdziwej nauki o Chrystusie jest wiara w
Boga. Autor Listu do Hebrajczyków twierdzi, ¿e bez wiary nie
mo¿na podobaæ siê Bogu. Tak wiêc jeli chcê siê podobaæ Bogu
muszê wierzyæ, muszê wierzyæ w tego Boga, muszê wierzyæ tylko w tego Boga.
Wspó³czesna cywilizacja racjonalizmu nauczy³a mnie uto¿samiaæ wiarê z niekwestionowaniem istnienia Boga. Czy jednak
zwyk³e uznanie istnienia pozaludzkiej inteligencji mog³oby stanowiæ fundament nauk o Chrystusie? W I wieku naszej ery, gdy
powsta³ przeczytany tekst, ogromna wiêkszoæ ludzi uznawa³a istnienie jakiego boga. Jednak wiedza to jeszcze nie wiara. Przekonanie o istnieniu Boga nie mog³oby zmieniæ mego ¿ycia, nie da³oby mi mocy potrzebnej do wzniesienia siê na wy¿yny doskona³oci. Wiara jest jednym z atrybutów mi³oci. Mi³oæ ... wszystkiemu wierzy. Wiara to przekonanie o skutecznej mocy Boga, to
rêka wyci¹gniêta po kosztowne owoce Jego obietnic. To przyjañ,
zaufanie, wspó³czucie, zrozumienie i wybaczenie. Jak to wspó³czucie? Wybaczenie? Jakim prawem ja robak mia³bym wybaczaæ
Stworzycielowi nieba i ziemi.
Zacznijmy od pocz¹tku. Brak wiary by³ przyczyn¹ nieszczêcia Adama. Zakaz spo¿ywania owocu z drzewa wiadomoci zrodzi³ podejrzenie, ¿e Bóg nie chce podzieliæ siê boskoci¹ ze swym
synem Adamem. Zamiast rozmowy z Bogiem i wyjanienia w¹tpliwoci Adam podj¹³ samowoln¹ decyzjê o z³amaniu prawa. Tak
wiêc to nie smakowity wygl¹d zakazanego owocu, ani nie przywi¹zanie do ¿ony, ale utrata zaufania do Boga sta³a siê przyczyn¹
grzechu pierworodnego.
Podejrzliwoæ jest wrogiem wiary, a jedynym sposobem rozwiania w¹tpliwoci jest szczera rozmowa. Sprawia mi to trudnoæ
nawet w zwyk³ych uk³adach przyjacielskich, a w stosunkach z
Bogiem napotykam na znacznie wiêksze trudnoci. Na ogó³ nie
potrafiê poj¹æ zamierzeñ mojego wielkiego Przyjaciela. Jego plany rozgrywaj¹ce siê na przestrzeni tysiêcy lat i ogarniaj¹ce niezliczone miliardy istnieñ ludzkich i anielskich przerastaj¹ moje mo¿liwoci percepcji. Rozmawiaæ z Bogiem mogê jedynie w modlitwie i przez czytanie Jego S³owa. Odpowiedzi, które otrzymujê s¹
wyra¿one tajemniczym jêzykiem symboli i znaków. Czêsto muszê
d³ugo na nie oczekiwaæ, albo te¿ nie otrzymujê ich w ogóle. To
wszystko nie u³atwia mi zadania porozumiewania siê z Tym, któremu mam wierzyæ. A w¹tpliwoci drêcz¹ mnie nieustannie. Z trudnoci¹ wybaczam mu trzêsienie ziemi w Japonii, wybicie Kanaanitów przez Jozuego i mieræ mojej matki. Pytanie-zarzut: Panie
Bo¿e, dlaczego, pojawia siê w moich modlitwach coraz czêciej,
poniewa¿ wraz z up³ywem lat mojego ¿ycia dostrzegam coraz wiê-

cej z³a, a dawno ju¿ opuci³ mnie m³odzieñczy zapa³ zmieniania
wiata. Nad przepaci¹ jaka oddziela moj¹ wiedzê od Boskiej rzeczywistoci przerzuci³em w¹sk¹ k³adkê modlitwy Jezusa  nie jako
ja chcê, ale Ty, niech siê stanie Twoja wola. Mi³oci¹ rozwiewam
w¹tpliwoci, bo coraz czêciej stwierdzam, ¿e nie wiem.
Bóg szuka przyjació³. Abraham by³ przyjacielem Bo¿ym, gdy¿
z mi³oci gotów by³ ofiarowaæ na mieræ swego jedynego syna.
Tylko on móg³ naprawdê wspó³czuæ Bogu, gdy¿ prze¿y³ cierpienie ojca trac¹cego ukochanego syna. Innego przyjaciela  proroka
izraelskiego Ozeasza, poprosi³ Bóg, aby pokocha³ nierz¹dnicê, tak
jak on kocha³ naród Izraelski, który cudzo³o¿y³ z ka¿dym napotkanym bogiem. Na ile potrafiê zrozumieæ i prze¿yæ cierpienia,
które od prapocz¹tku by³y udzia³em najczulszego serca wszechwiata, na tyle stajê siê przyjacielem Boga, poniewa¿ potrafiê Mu
wspó³czuæ. Wspólne prze¿ycia rodz¹ prawdziw¹ przyjañ i zaufanie.
Wierzê w Boga. Wierzê w tego Boga. Spotykam czasem ludzi,
którzy przekonuj¹ mnie, ¿e nie ma sensu sprzeczaæ siê o szczegó³y, poniewa¿ wierzymy w tego samego Boga. Dwa tysi¹ce lat temu
sytuacja by³a znacznie prostsza. Ka¿dy, kto sam wymyli³ boga
nadawa³ mu te¿ imiê. I tak ludzie czcili setki bogów o ró¿nych
imionach i obliczach. Dzisiaj dalej wymyla siê bogów, ale nazywa siê ich imieniem Tego Jedynego. Najwiêksze religie wspó³czesnego wiata s¹ monoteistyczne. Gdy spotykaj¹ siê dwaj monoteici, to albo muszê stwierdziæ, ¿e jeden z ich bogów nie istnieje,
albo ¿e jest to jeden i ten sam Bóg. Nieszczêciem naszych czasów jest, ¿e coraz czêciej przewa¿a ten drugi pogl¹d. A ja mam
wierzyæ, ¿e mój Bóg jest tylko innym wcieleniem jakiego okrutnego bóstwa, które stworzy³o piek³o i zamierza w nim w okrutny
sposób przez ca³¹ wiecznoæ mêczyæ wiêkszoæ swoich stworzeñ.
To s¹ przecie¿ dwaj ró¿ni bogowie, którzy tylko przypadkiem nosz¹ to samo imiê.
Wierzê w tego Boga. Wierzê tylko w tego Boga. Mój Bój jest o
mnie zazdrosny. Nie odpowiada mu sytuacja rywalizacji o moje
uczucia z innymi bogami. Jeli nie staram siê na co dzieñ sprawiaæ
przyjemnoci mojemu Ojcu i Przyjacielowi, jeli inne wartoci albo
zwyk³a bezmylnoæ wyznaczaj¹ drogê mojego postêpowania, to
znaczy, ¿e wierzê tak¿e w innych bogów, albo po prostu s³u¿ê
bogini g³upoty. S³owa s¹ w przyjani wa¿ne i potrzebne, ale decyduj¹ uczynki, gdy¿ one buduj¹ wzajemne zaufanie przyjació³. Dlatego staram siê pokazaæ mojemu Bogu, ¿e w Niego wierzê. Moja
wiara poszukuje dowodów lojalnoci ze strony Boga. Im wiêcej
przeszkód ustawia przede mn¹ kolejny dzieñ, tym bardziej przekonujê siê, ¿e mogê na Nim polegaæ, nawet wtedy gdy nie do koñca Go rozumiem. Staram siê jednak, by i Bóg by³ coraz bardziej
przekonany, ¿e mo¿e na mnie liczyæ, gdy¿ wiara to przyjañ, a
przyjañ wymaga wzajemnoci.
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