
Woda i ogieñ

Niejeden chrze�cijanin zmaga siê z problemem pogodzenia
wiary z wiedz¹. A mam na my�li wiedzê biblijn¹ i wiarê Chrystu-
sow¹. Siêgam my�l¹ wstecz i zastanawiam siê, w jaki sposób Chry-
stus stan¹³ na drodze mego ¿ycia. Czy o moim nawróceniu zade-
cydowa³a iskra Bo¿a rozpalaj¹ca ogieñ gorliwo�ci, czy te¿ inte-
lektualne przekonanie o s³uszno�ci idei proponowanej przez Mi-
strza z Nazaretu? Pytanie to dotyczy zreszt¹ nie tylko pocz¹tku
pielgrzymki, ale i dalszego kroczenia �ladami Jezusa. Jak¹ rolê w
podejmowaniu ¿yciowych decyzji winno odgrywaæ wewnêtrzne,
mistyczne przekonanie o s³uszno�ci dokonywanych wyborów, a
jak¹ zwyk³a rzetelna wiedza wynikaj¹ca z lektury Pisma �wiête-
go? Mo¿na by dalej pytaæ, w jaki sposób S³owo Bo¿e udziela od-
powiedzi na nasze pytania? Czy tym, co odkrywa nam prawdziwe
znaczenie s³ów Biblii, jest �serce� czy te¿ �rozum�. Owe dwa ¿y-
wio³y � emocja i intelekt � wydaj¹ nam siê tak odleg³e i niemo¿li-
we do pogodzenia jak ogieñ i woda. Sk³ania nas to zwykle do
opowiedzenia siê tylko po jednej stronie tak okre�lonego konflik-
tu i do jednostronnego kszta³towania osobowo�ci rozwijaj¹cego
siê w nas nowego stworzenia.

�ledz¹c historiê my�li ludzkiej, i to nie tylko w obrêbie chrze-
�cijañstwa, mo¿na dostrzec pewn¹ prawid³owo�æ. Je�li jedno po-
kolenie, oscyluj¹c wokó³ postawionego przez nas pytania, opo-
wiedzia³o siê po stronie rozumu, to po nim przychodzi nastêpne,
które zrzuca w¹skie gorsety akademickiej wiedzy i próbuje roz-
dmuchiwaæ gasn¹cy ogieñ ¿arliwo�ci wiary. Po nim za� przycho-
dzi kolejne, które strumieniami zimnej wody gasi rozbuchane p³o-
mienie nazbyt mo¿e fanatycznej gorliwo�ci ojców. Wydaje siê, ¿e
w ramach tego falowania, koniec XX wieku sprzyja postawom
mistycznym, które przeciwstawiaj¹ siê surowemu panowaniu ro-
zumu przez ostatnie dwa wieki. Tak¿e w obrêbie spo³eczno�ci
badaczy Pisma �wiêtego da siê zauwa¿yæ schy³ek dominacji rozu-
mu nad emocjonalnym poznawaniem nauki Jezusa. Czy to do-
brze, czy �le, pytamy samych siebie? Jak¹ postawê wobec tego
problemu powinien zaj¹æ prawdziwy chrze�cijanin? W jakiej ko-
lejno�ci ustawia wiarê i wiedzê moje osobiste do�wiadczenie reli-
gijne?

Wiara

�Bo sprawiedliwo�æ Bo¿a w niej [Ewangelii Chrystusowej]
bywa objawiona z wiary w wiarê� (Rzym. 1:17). Wiara jest po-
cz¹tkiem i koñcem chrze�cijañskiej drogi do Boga. Jest tak¿e jej
tre�ci¹. Rozwijanie owej ufno�ci i wewnêtrznego przekonania, ¿e
Bóg nie opu�ci nas nigdy i w ¿adnej sytuacji, jest w gruncie rzeczy
najg³êbszym sensem chrze�cijañskiego ¿ycia. Wiara jest ogniem,
który grzeje duszê i �wieci jasnym �wiat³em w mrokach trudnych
chwil prze�ladowañ, niezrozumienia i odrzucenia.

Jednak nawet i wiara mo¿e rozwijaæ siê w niew³a�ciwym kie-
runku. �Ty wiarê masz? miej¿e j¹ sam u siebie przed Bogiem�
(Rzym. 14:22), pisa³ aposto³ Pawe³, znany obroñca doktryny uspra-
wiedliwienia z wiary. Wiara mo¿e ulec wynaturzeniu, które pole-
ga na traktowania swych wewnêtrznych mistycznych prze¿yæ jako
absolutnej prawdy, zas³uguj¹cej na to, by staæ siê powszechn¹
norm¹ chrze�cijañskiego ¿ycia. Wiara mo¿e przerodziæ siê w p³o-
mieñ, który �zapala ko³o urodzenia�, który rozpala polemiki, kon-
flikty, prze�ladowania i wojny religijne.

Wiedza

�Umiejêtno�æ nadyma� (1 Kor. 8:1), pisa³ �w. Pawe³ do braci
Koryntian. Z drugiej jednak strony gor¹co zachêca³ wszystkich
chrze�cijan do rozwijania wiedzy. Wskazywa³ na zagro¿enia ze

strony nieu¿ytecznej wiedzy, ale te¿ nikt nie dorówna³ mu w roz-
wijaniu metod konsekwentnego rozumowania opartego na rzetel-
nej znajomo�ci Pisma �wiêtego. To w³a�nie aposto³ Pawe³ stwo-
rzy³ najsolidniejsze podstawy chrze�cijañskiej wiedzy.

Wiedza istotnie mo¿e byæ niebezpieczna, gdy¿ prowokuje do
pychy, zapewnia jednak jej posiadaczowi wolno�æ. Cz³owiek g³u-
pi bêdzie zawsze niewolnikiem. Je�li zachowa³ choæ trochê rozu-
mu, to zaprzeda siê w niewolê ludzi m¹drzejszych od siebie, na
których wiedzê tak czy owak jest zdany. Je�li nie oprze siê na au-
torytecie wiedzy ludzi m¹drzejszych od niego, to wpadnie w sid³a
tradycyjnej obyczajowo�ci otoczenia, w którym ukszta³towa³a siê
jego osobowo�æ. W najgorszym za� przypadku, je�li uparcie od-
mówi podporz¹dkowania siê autorytetowi mêdrców albo obycza-
jowej tradycji, popadnie w niewolê najgorsz¹ � niewolê w³asnej
g³upoty. W przekonaniu, ¿e jest prawdziwie wolny, gdy¿ opar³ siê
wszystkim wp³ywom zewnêtrznym, bêdzie s³u¿y³ w³asnym niskim
namiêtno�ciom staczaj¹c siê w bezdenn¹ otch³añ upodlenia i wy-
naturzenia.

Cz³owiek m¹dry � cz³owiek, który wie � jest wolny. Jego wol-
no�æ jest uporz¹dkowana wed³ug zewnêtrznego systemu warto-
�ci, ale to on sam go wybra³ oraz �wiadomie i dobrowolnie zago-
spodarowa³ przy jego pomocy sw¹ wolno�æ. Takie w³a�nie �wia-
dome i dobrowolne podporz¹dkowanie siê systemowi idealnych
warto�ci chroni cz³owieka przed zniewoleniem przez drugiego
cz³owieka albo przez samego siebie.

Wiedza jest jak woda, która zmywaj¹c brud, ukazuje w³a�ciwy
obraz rzeczy. Swym ch³odem zrasza znu¿one stopy wêdrowca.
Zaspakaja najskrytsze pragnienia duszy wysychaj¹cej na pustyni
materializmu i niewiary. Woda wiedzy gasi p³omienie fanatyzmu i
nadgorliwo�ci.

Godzenie wody z ogniem

Wobec tych zagro¿eñ zadanie chrze�cijanina nie jest ³atwe.
Polega ono bowiem na godzeniu wody z ogniem. Wod¹ mo¿na siê
zach³ysn¹æ. Nie chcemy zalewaæ zimn¹ wod¹ akademickiej wie-
dzy ledwie tl¹cego siê p³omyka wiary. Woda jest ciê¿ka. Nie chce-
my obarczaæ siê nadmiernym balastem nieu¿ytecznej wiedzy, któ-
ra nie s³u¿y rozumieniu S³owa Bo¿ego. Zarazem jednak, nie chce-
my rozpalaæ ognia naszej wiary do granic fanatyzmu i mistyczne-
go oszo³omienia. Chcemy, by ogieñ wiary grza³ wodê wiedzy.
Chcemy, ¿eby woda stabilizowa³a temperaturê naszego wewnêtrz-
nego ¿ycia i w chwilach, gdy przygasa p³omieñ, oddawa³a ciep³o
zgromadzone w lepszych czasach. Nawet wtedy, gdy ogieñ, nad-
miernie podgrzewaj¹c wodê, prowadzi do jej zagotowania, Bóg
potrafi wykorzystaæ ci�nienie gromadz¹cej siê pary. W taki w³a-
�nie sposób nieraz ju¿ wprawiane by³y w ruch ko³a historii. Je�li
jednak w naszych zapasach zabraknie wody, ciep³y jasny ogieñ
wiary zamieni siê w niszczycielski ¿ywio³ wypalaj¹cy puste na-
czynia g³upoty i fanatyzmu.

Pozwalajmy p³on¹æ naszej wierze ¿ywym ogniem. Nie zapo-
minajmy jednak o skrupulatnym gromadzeniu najmniejszej nawet
kropli niebiañskiej rosy Hermonu. Niech dba³o�æ o równowagê i
harmoniê miêdzy wiar¹ i wiedz¹ stanie siê nawykiem naszego
chrze�cijañskiego ¿ycia.
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