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Wstęp
Celem tej broszury jest porównanie Osoby Jezusa Chrystusa
i Jego nauki z twórcami i naukami innych religii. Po dokładniejszym
rozpatrzeniu zagadnienia stanie się jasne, że zarówno Osoba Jezusa,
jak i Jego nauka są wyjątkowe. Ta wyjątkowość zostanie przedstawiona w dwudziestu punktach. Jezus zostanie w nich porównany
z założycielami innych religii i ich naukami. A po lekturze każdy
niech sam podejmie decyzję!
Można szybko wyliczyć najbardziej znanych założycieli
istniejących na świecie kierunków religijnych: Zaratusztra —
założyciel zoroastryzmu (XVIII do XVII w. przed Chr.); Laozi —
założyciel taoizmu (ok. VI w. przed Chr.); Siddhartha Gautama
(Budda) — twórca buddyzmu (ok. VI w. przed Chr.); Mahawira
— założyciel dżinizmu (ok. IV w. przed Chr.); Mani — twórca
manicheizmu, którego zasada dualizmu pojawia się ponownie
w późniejszych wiekach (216 do 277 r. po Chr.); Mahomet
— założyciel islamu (VI do VII w. po Chr.); Guru Nanak —
pierwszy guru sikhizmu (XV w. po Chr.); Baha Allah — twórca
bahaizmu (1817 do 1892 po Chr.). Założony przez patriarchów
i proroków judaizm wypełnił się w Osobie Jezusa Chrystusa;
natomiast prąd judaizmu, który wyszedł z ludu izraelskiego,
lecz odrzucił żydowskiego Zbawiciela, po zburzeniu świątyni
jerozolimskiej (70 r. po Chr.) i po utracie Ziemi Obiecanej (135 r.
po Chr.) rozproszył się po całym świecie. Ten prąd nosi nazwę
pobiblijnego judaizmu i nie posiada właściwego założyciela.
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Wyjątkowy
Założyciel: Jezus
Żaden inny założyciel religii
nie głosił,
że jest Synem Bożym
Poprzysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, czyś ty jest
Chrystus, Syn Boży? Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział. (Mt 26, 63–64)
Największa część założycieli religii uważa siebie jedynie za
mędrców (Zaratusztra, Laozi, Budda) lub też za proroków (Mahomet).
Przedstawiciele niektórych religii twierdzą, że wśród nich są
„wcielenia pewnych bóstw”.
Jednak obecnych w buddyzmie tybetańskim wcieleń Dalajlamy
w żadnym wypadku nie można porównywać z chrześcijańskim
ujęciem „Logosu, który stał się człowiekiem”. Małe dziecko, które
zgodnie z tym poglądem ma być reinkarnacją bóstwa, musi mieć
określone fizyczne deformacje, które są uznawane przez tybetańskich
buddystów za znak boskości.
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Przykładowo dzisiejszy Dalajlama przedstawia siebie w autoryzowanej biografii za wcielenie jedenastogłowego Czenreziga
z tysiącem ramion, który miał spłodzić w zamierzchłej przeszłości
naród Tybetańczyków. Dwie brodawki poniżej jego łopatek miałyby
stanowić rodzaj pozostałości po dodatkowych 998 ramionach. Takie
wyobrażenie wcielenia jest więc rodzajem projekcji, w której dokonuje
się uczczenia powracającej na ziemię mitycznej istoty.
Można to porównać z pogańskimi legendami, w których wysławiano półbogów takich, jak: Herkules, Achilles czy Perseusz.
Oczywiście można tylko wierzyć, że Jezus Chrystus jest
Synem Bożym. Należy jednak sobie postawić zasadnicze pytanie:
któremu z tych wszystkich założycieli religii ja wierzę?
Czy tym, którzy sami z siebie mówią, że są tylko zwyczajnymi
ludźmi, czy też Temu, który mówi: „Ja jestem Synem Bożym”?
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Żaden inny założyciel religii
nie może głosić,
że żył całkowicie bez grzechu
Kto z was dowiedzie na mnie grzechu? (J 8, 46)
Na przykład Siddhartha Gautama spędził swoją młodość oddając
się rozpuście na dworze książęcym. Wielu innych twórców światopoglądów religijno-filozoficznych ma za sobą historię swego nawrócenia,
jak choćby Mahomet, który był najpierw pasterzem kóz i poganiaczem
wielbłądów, następnie poślubił swoją pracodawczynię Chadidżę, aż
w wieku 40 lat popadł w kryzys duchowy. Jego droga życiowa naznaczona była wykroczeniami i samowolą, popędem seksualnym (który
nie zna ograniczenia w liczbie kobiet dla proroka), nienawiścią wobec
wrogów, zabijaniem na zlecenie i wojnami napastniczymi. Zgodnie
z hadisami (zapisami tradycji islamskiej) Mahomet kazał w ciągu
jednego dnia zabić cały jeden ród żydowski (900 osób).
Tylko Jezus Chrystus przedstawia się od samego początku
jako doskonały, od momentu poczęcia aż do zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Jezus wśród swego własnego ludu
posiadał wielu wrogów, przede wszystkim faryzeuszy, którzy
w końcu skazali Go jako przestępcę na śmierć. Doskonałość
Jezusa dobitnie potwierdza fakt, że pomimo procesu przeprowadzonego przed najwyższym żydowskim sądem, oskarżyciele Jezusa nie mogli Mu wykazać żadnego grzechu. Jedynym
uzasadnieniem wyroku śmierci, który został ogłoszony przez
Kajfasza, było twierdzenie Jezusa, że jest Synem Bożym.
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Widząc zaś
przedniejsi kapłani i doktorowie dziwy, które
czynił, i dzieci
wołające w świątyni i mówiące:
Hosanna synowi
Dawidowemu —
rozgniewali się.
(Mt 21, 15)

O cudach żadnego
innego założyciela religii
nie mówi się w ten sposób
Od wieku nie słyszano, żeby kto otworzył oczy ślepo narodzonemu. Gdyby
ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. (J 9, 32–33)
Koran jednoznacznie stwierdza, że Mahomet nie uczynił żadnego
cudu: I powiadają: Dlaczego nie zostaną mu zesłane Znaki od jego Pana?
Powiedz: Znaki są u Allacha, ja zaś wyłącznie ostrzegam (Sura 29, 51). Tak
zwane „rozcięcie księżyca na pół” jest wyjaśniane na różne sposoby,
nie jest nawet w ogóle opisywane jako cud Mahometa. Pozostałe
historie cudów pochodzą w całości z hadisów, czyli powstałych
znacznie później opowiadań o Mahomecie.
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To samo należy odnieść do Maniego, o którym mówi się, że nie
mógł dokonać uzdrowienia. Hinduizm i buddyzm mówią wprawdzie
o pewnego rodzaju nadnaturalnej sile, zwanej siddhi, która ma być
wyzwalana przez szczególne „stopnie przebudzenia”. Jednak relacji
o cudach w buddyzmie nie da się porównać z cudami opisanym
w Piśmie Świętym. Przykład opisu cudu w buddyzmie: Pewnego
razu okrutny, dziki, dysponujący wielkimi magicznymi siłami wąż posłał
ogień w stronę Buddy. Budda przemienił swoje własne ciało w ogień i posłał
płomienie ognia z powrotem w stronę węża.
Szczególnym znakiem rozpoznawczym relacji o cudach
w Ewangeliach jest ich obiektywny i szczegółowy opis historyczny. Uzdrowienia, wskrzeszenia i inne cuda są opisane
w sposób nie występujący w całej starożytnej literaturze. Jako
przykład można wskazać zawarty w Ewangelii św. Jana opis
cudu uzdrowienia niewidomego od urodzenia (J 9, 1–7).
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Żaden inny założyciel religii
nie został przepowiedziany
Żaden inny założyciel religii nie został zapowiedziany, nawet
Mahomet. Istnieje legenda o Buddzie, która przedstawia proroctwo
w czasie jego narodzin. Jedynym Założycielem religii, którego nadejście
przepowiadano już 1700 (!) lat wcześniej, jest Jezus Chrystus.
Z Izraela tak wywyższony jak Mojżesz
Pwt 18, 18: Proroka im wzbudzę spośród braci ich, podobnego tobie, i włożę
słowa moje w usta jego, i będzie mówił do nich wszystko, co mu przykażę.
Z pokolenia Judy
Rdz 49, 10: Nie będzie odjęte berło od Judy ani wódz z biódr jego, aż
przyjdzie, który ma być posłan, a on będzie oczekiwaniem narodów.
Miejsce narodzenia: Betlejem
Mi 5, 2: A ty, Betlejem Efrata, malutkie jesteś między tysiącami judzkimi;
z ciebie mi wyjdzie, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego od
początku, od dni wieczności.
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Narodzony z Dziewicy
Iz 7, 14: Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą imię jego Emanuel.
Odrzucony przez własny naród
Iz 53, 3: (...) wzgardzonego i najpodlejszego z mężów, męża boleści
i znającego niemoc, a jakby zasłonięta twarz jego i wzgardzona, stąd i za nic
go mieliśmy (...)
Cierpiący Sługa
Iz 53, 7: Ofiarowany był, gdyż sam chciał, i nie otworzył ust swoich;
jak owca na zabicie wiedziony będzie i jak baranek przed strzygącym go
zamilknie, a nie otworzy ust swoich.
Jego bok włócznią przebity
Za 12, 10: (...) i patrzeć będą na mnie, którego przebodli, i opłakiwać go
będą płaczem jakby jednorodzonego; i będą nad nim zawodzić, jak się zawodzi
przy śmierci pierworodnego.
Ukrzyżowanie i zniszczenie Jerozolimy
Dn 9, 26: A po tygodniach sześćdziesięciu dwóch będzie zabity Chrystus,
a nie będzie ludem jego, który się go zaprze. A miasto i świątynię zburzy lud
z wodzem, który przyjdzie; (...)
Te proroctwa są tylko dlatego możliwe, ponieważ Bóg
jest wszechwiedzący. Jeżeli Założyciel religii jest oczekiwany
przez ponad tysiąc lat, a następnie na Jego Osobie spełniają się
dokładnie wszystkie proroctwa, stanowi to dowód na nieporównywalną mądrość i działanie Bożej Opatrzności. W ten sposób
Bóg daje sam świadectwo o sobie jako wszechwiedzącym Ojcu,
który troszczy się o swoje umiłowane dzieci.
Dalsze proroctwa można znaleźć w broszurce „Czy Jezus jest
Synem Bożym?”
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Anioł rzekł niewiastom: nie bójcie się wy;
bo wiem, że Jezusa,
który ukrzyżowany
jest, szukacie. Nie ma
go tu; albowiem powstał, jak powiedział.
Chodźcie, a oglądajcie
miejsce, gdzie był
położony Pan.
(Mt 28, 5–6)

O nikim innym nie twierdzi się,
że zmartwychwstał
Nie ma go tu; albowiem powstał, jak powiedział. (Mt 28, 6)
W czasie rewolucji francuskiej dążono do założenia nowej religii,
religii rozumu. Pewien wolnomyśliciel o nazwisku Lépeaux nie
zrealizował tego zamiaru, ponieważ wśród ludu nie znalazł zwolenników. Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord, mąż stanu tamtej
epoki, udzielił mu następującej rady: Jeśli chce Pan osiągnąć sukces [w
zakładaniu nowej religii], to niech Pan pozwoli się najpierw ukrzyżować,
pogrzebać, a następnie niech Pan po trzech dniach zmartwychwstanie.
Judaizm chasydzki (rygorystycznie pobożny) wydaje się mieć jakieś
pojęcie o tajemnicy zmartwychwstania.
Kiedy Menachem Mendel Schneerson, ostatni rabin dynastii
Chabad i przywódca ortodoksyjnego odłamu Chabad-Lubawicz,
zmarł 12 czerwca 1994 roku w Nowym Jorku, tysiące Żydów europejskich kupiło bilet w jedną stronę do Nowego Jorku i tygodniami
oczekiwało przy grobie zmarłego rabina na jego zmartwychwstanie,
które nie nastąpiło.
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Fenomen chrześcijaństwa: Człowiek bez władzy,
broni i pieniędzy,
który umiera jako
przestępca, zmienia
rachubę czasu i całą
historię świata!

Żaden inny założyciel religii
nie zdołał połączyć ludzkiej klęski
ze zwycięstwem
A gdy przyszli na miejsce, które zwią Trupią Głową, tam go ukrzyżowali;
i łotrów. (Łk 23, 33)
Jezus Chrystus, Syn Boży i Założyciel chrześcijańskiej, katolickiej
religii, umarł śmiercią haniebnego przestępcy. Trudno wyobrazić sobie
większe przeciwieństwo. Ta pozorna sprzeczność jest w rzeczywistości
dowodem na Boski charakter Jego misji: każdy zwyczajny człowiek
byłby po takiej klęsce zapomniany przez historię. Mówiąc po ludzku,
musiałaby także przeminąć założona przez Jezusa instytucja Kościoła
katolickiego, podobnie jak wiele samozwańczych żydowskich stronnictw religijnych, ponieważ śmierć Jezusa była w świetle prawa żydowskiego czymś bardzo odpychającym: ukrzyżowany jest uznawany
w świetle prawa mojżeszowego jako przeklęty od Boga (Pwt 21, 23).
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Za pomocą czysto ludzkich argumentów w żaden sposób nie
daje się wyjaśnić zwycięskiego pochodu Tego, który w świetle
żydowskiego prawa jest przeklętym przestępcą. Od 2000 lat
ten Człowiek, który poniósł klęskę i który nie dysponował
ani władzą, ani bronią, stanowi dla miliardów ludzi ratunek,
zbawienie i miłość. To jedyny w swoim rodzaju fenomen w całej
historii ludzkości.

Duch Święty zstąpi na
cię, a moc Najwyższego
zacieni cię. Przeto i to,
co się z ciebie narodzi
Święte, będzie nazwane
Synem Bożym.
(Łk 1, 35)

O nikim innym nie twierdzi się,
że został narodzony z Dziewicy
Gdy była poślubiona matka jego Maryja Józefowi, pierwej nim się zeszli,
znaleziona jest, jako mająca w żywocie z Ducha Świętego. (Mt 1, 18)
Wyjątkowość tego tekstu polega na jego zwyczajności i prostocie,
jakiej próżno by szukać w innych tekstach starożytnych. Nadzwyczajne poczęcie Jezusa jest wspomniane w jednym jedynym zdaniu,
bez próby poszukiwania dowodu, bez jakiegokolwiek wyjaśniania
„jak” i bez obrazowego upiększania, jakie występują w opowiadaniach
o starożytnych bogach, którzy zbliżają się do kobiety jako łabędź, byk,
czy też złoty pył.
Właśnie to porównanie ze starożytnymi mitami nadaje ewangelicznemu opisowi cechę wiarygodności.
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Wyjątkowa nauka
Jezusa
Trzynaście argumentów pozwala uzasadnić, dlaczego to właśnie
nauka Jezusa, którą Kościół katolicki zachowuje od dwóch tysięcy lat,
nie potrzebuje obawiać się porównania z innymi światopoglądami.
Wręcz przeciwnie, każdy z tych argumentów pokazuje, że katolicka
wiara jest najbardziej wiarygodna ze wszystkich innych.

W żadnej innej religii Bóg
nie objawił się w podobny sposób
Wielokrotnie i różnorodnie mówił Bóg niegdyś do ojców przez proroków,
a na koniec w te dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem
wszech rzeczy, przez którego uczynił i wieki. (Hbr 1, 1–2)
Już w Starym Testamencie Objawienie Boga było wyjątkowe i wykraczało daleko poza to, co twierdziło pogaństwo: Bóg był obecny dzięki
bezpośredniej interwencji w historię (wybranie Abrahama, wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, ogłoszenie przykazań), w namiocie
przymierza i w świątyni w Jerozolimie, przez działanie proroków.
Te wszystkie objawienia były jednak jedynie przygotowaniem na
najwyższy dar Boga: wcielenie Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
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Miłość oznacza
gotowość cierpienia za
ukochanego. W ogromie
cierpienia Jezusa można
zatem zobaczyć ogrom
Jego miłości, ponieważ
On cierpi za nas!

W żadnej innej religii
Bóg nie ofiarował sam siebie
za człowieka
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał.
(J 3, 16)
Tak uczy tylko chrześcijaństwo: sam Bóg oddaje swoje życie
z miłości do grzeszników. Wszystkie religie przypisują wprawdzie
swojemu bogu albo bogom udzielanie ludziom jakiegoś dobra, lecz te
dary dotyczą raczej aspektów czysto naturalnych: płodności, zdrowia,
ochrony przed złem, itd. Aby mieć takiego Boga, który oddaje swoje
życie, pozostałe religie musiałyby najpierw uznać, że Bóg staje się
człowiekiem. Ponieważ wcielenie Logosu zakłada istnienie Trójcy
Świętej (por. str. 40), a tylko religia chrześcijańska głosi naukę o Trójcy
Świętej, to żadna inna religia nie może nauczać o ofiarowaniu się Syna
Bożego.
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Żadna inna
historia nie
uzasadnia troski
o bliźniego tak,
jak czyni to
przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie.

Żadna inna religia nie objawia
istoty Boga jako „Miłości”
Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.
(1 J 4, 16)
Pośród 99 imion Allacha brakuje jednego: „Miłość”. Koran wprawdzie
przedstawia niekiedy Boga jako miłosiernego, lub jako miłującego, lecz
stosunek muzułmanina do Allacha nie jest żadną relacją miłości. Chodzi
w nim o przestrzeganie przepisów islamu, aby uniknąć kary. Z tej racji
muzułmanie odrzucają oparty na miłości związek Boga i człowieka,
ponieważ Bóg w swojej doskonałości całkowicie różni się od człowieka.
Ponadto Koran uczy, że Bóg najwyraźniej nie kocha wszystkich ludzi:
Bóg nie kocha niewiernych! (Sura 3, 32).
Buddyzm jest religią, w której nie występuje pojęcie Boga i z tej racji
w buddyzmie nie można określić Boga jako Miłości.
Hinduizm zna bóstwa miłości, jak na przykład Kamadewa, lecz są
one całkowitym przeciwieństwem myśli chrześcijańskiej. Ucieleśniają
raczej ludzkie występki, podobnie jak czczone przez starożytnych
Greków i Rzymian bóstwa Eros, Dionizos albo Wenus.
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Najmilsi, teraz
synami Bożymi jesteśmy,
a jeszcze się nie
okazało, czym
będziemy.
(1 J 3, 2)

Żadna inna religia
nie zna ubóstwienia duszy
Nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. (1 J 3, 1) — Przez niego
nam darował największe i kosztowne obietnice, abyście się przez nie stali
uczestnikami boskiej natury. (2 P 1, 4)
Kościół katolicki posiada znacznie więcej niż tylko formy
medytacji, praktyki milczenia lub oddania się Bogu. Kościół katolicki
posiada prawdziwą i rzeczywistą możliwość przekształcenia duszy
w podobną Bogu obecnemu w Trójcy Świętej.
To przekształcenie sięga tak daleko, że człowiek po przyjęciu
chrztu świętego staje się prawdziwie dzieckiem Bożym i ma udział
w Boskiej istocie (por. 2 P 1, 4).
Ten udział dokonuje się poprzez łaskę uświęcającą. Poprzez nią
Bóg w Trójcy Świętej jest obecny w duszy sprawiedliwego: Nie wiecie,
że świątynią Boga jesteście, i Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3, 16)
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Chrześcijaństwo jako
jedyna religia na świecie
jest w stanie nadać sens
cierpieniu i śmierci, które
poprzez wiarę w Jezusa
przemieniają się w niosący zbawienie krzyż.

Żadna inna religia nie zna
przykazania miłości nieprzyjaciół
Ja zaś wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie
tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i potwarzających was.(Mt 5, 44)
Koran naucza, aby wrogów Allacha prześladować i zabijać: Kiedy
więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy
ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta (Sura 47, 4). Nawet
jeśli umiarkowani muzułmanie ten fragment interpretują całkiem
inaczej, to istnieje wystarczająca ilość ugrupowań, które ten tekst — na
podstawie historycznego faktu rozszerzania się islamu (por. str. 31) —
rozumieją dosłownie, podobnie jak zawartą w prawie szariatu zasadę
zemsty krwi (qisâs): O wy, którzy wierzycie! Nakazuje się wam wyrównujące
odwzajemnienie w kwestii zabitych: człowiek wolny za wolnego, niewolnik za
niewolnika, niewiasta za niewiastę (Sura 2, 179).
Nie uznający Jezusa judaizm nadal podąża za tą samą zasadą zemsty
krwi zgodnie z prawem mojżeszowym: Oko za oko, ząb za ząb (Wj 21,
24; Kpł 24, 20; Pwt 19, 21). Na Bliskim Wschodzie arabskie wyrażenie
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qisâs spotyka się z izraelskim wyrażeniem neqmat dam — zemsta krwi
za zemstę krwi. Stanowi to ideologiczną podstawę, która wyjaśnia,
dlaczego spirala przemocy nadal tam się nakręca.
Na przykładzie hinduizmu można dokładniej zobaczyć, do jakich
błędnych konsekwencji może prowadzić fałszywy światopogląd.
Hinduizm nie zna zasady miłości nieprzyjaciół, a nawet odrzuca
zwyczajną zasadę miłości bliźniego. Opiera się w tym na następującym
rozumowaniu: każdy człowiek przechodzi cykl reinkarnacji (samsara).
Ten cykl człowiek może opuścić, jeśli jego karma została oczyszczona
przez cierpienie. Kto cierpi, potwierdza swoją złą karmę, którą musi
jeszcze spłacić. Gdyby chciano przyjść z pomocą cierpiącemu, to ten
cykl w niedozwolony sposób zostałby naruszony i przyczyniłby się do
tego, że człowiek urodziłby się ponownie ze złą karmą. W ten sposób
hinduizm dochodzi do — należałoby powiedzieć — szatańskiego
wniosku, że czyny miłosierdzia są szkodliwe.
Tymczasem chrześcijaństwo tak mocno ukształtowało społeczeństwo do miłości bliźniego, że takie zgodne z koncepcją
hinduistyczną zaniechania są w kulturze chrześcijańskiej
uznawane na czyny karalne.
W Polsce za nieudzielenie pomocy orzeka się karę pozbawienia wolności do lat trzech (por. art. 162 §1 kodeksu karnego).
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Albowiem przyjdzie Syn
człowieczy w chwale
Ojca swego z aniołami
swymi, a wtedy odda
każdemu według uczynków jego.
(Mt 16, 27)

Żadna inna religia nie daje
tyle pocieszenia w cierpieniu
Jeśli kto chce iść za mną, niech sam siebie zaprze, i weźmie krzyż swój,
a naśladuje mnie. (Łk 9, 23)
To pocieszenie jest konsekwencją wcielenia drugiej Osoby Boskiej.
Jezus jako wcielony Bóg znosił bowiem wszystkie cierpienia i trudy
ziemskiego życia. Można to porównać z królem, który wprawdzie na
swoich poddanych nakłada duże ciężary, lecz sam przy tym opuszcza
pałac, zakłada prostą odzież i znosi te same trudy. Lecz to nie wszystko:
Jezus — oprócz zwyczajnych trosk ziemskiego życia — wziął na siebie
mękę najokrutniejszego w świecie starożytnym sposobu zadawania
śmierci: ukrzyżowania.
Kto więc w chrześcijaństwie musi znosić ciężkie cierpienia, ten
może spoglądać na swego Boga, który już przed nim odczuł ból
cierpienia. Jezus powiedział: Jam jest drogą (J 14, 6), oraz Pójdź za Mną!
(Łk 9, 23). W ten sposób chrześcijaństwo jest jedyną na świecie religią,
która zna przemianę cierpienia. Poprzez przyjęcie krzyża w naśladowaniu Chrystusa cierpienie nie jest już złem, lecz staje się wartościową
zasługą na wieczność i pełną pociechy drogą do zjednoczenia z Bogiem.
To odnosi się także do cierpienia z własnej winy, jak pokazuje przykład
skruszonego dobrego łotra na krzyżu (Łk 23, 43).
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Żadna religia
na ziemi nie
może się równać
w wymaganiach
moralnych
z chrześcijaństwem.

Żadna inna religia nie stawia tak
wysokich wymagań moralnych
Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami. (Gal 5, 24) — A ja powiadam wam, że każdy, który patrzy na niewiastę,
aby jej pożądał, już ją scudzołożył w sercu swoim. (Mt 5, 28) — Czy nie
wiecie, że niesprawiedliwi nie posiędą królestwa bożego? Nie mylcie się: ani
rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani drapieżcy nie
posiędą królestwa bożego. (1 Kor 6, 9–10) — Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości. (Mt 5, 10)
Monogamia, nierozerwalność małżeństwa, podniesienie pozycji
kobiety (por. str. 28), dziewictwo, miłość nieprzyjaciół, rady ewangeliczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo itd. Żadna inna religia nie
zna tak wysokich wymagań moralnych.
Zwłaszcza islam charakteryzuje się ustępstwami na płaszczyźnie
zmysłowej, co widać szczególnie w kontynuacji staroorientalnego
zwyczaju wielożeństwa. Obok czterech żon mężczyźnie wolno dysponować — jako swoją własnością — licznymi konkubinami.
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Często twierdzi się, że mnisi tybetańscy przewyższają w swoich
moralnych wymogach mnichów chrześcijańskich. Jest to jednak
pomyłka. Postulowana przez mnichów tybetańskich powściągliwość
opiera się raczej na demonizowaniu kobiecości (por. str. 30). Ponadto
znanych jest coraz więcej przypadków seksualnej rozpusty w tych —
wysoko cenionych w świecie zachodnim — mniszych klasztorach.
Najbardziej ten problem dotyka tak zwanych „mnichów–dzieci”.
W 2013 roku magazyn Liberty Voice opublikował relację informującą,
że problem ten dotyczy najbiedniejszych dzieci z Bhutanu, których
rodzice nie są w stanie opłacić szkoły. Naoczni świadkowie opowiadają,
że ich wykorzystywanie seksualne jest na porządku dziennym. Na
Zachodzie tego rodzaju przypadki są skrzętnie skrywane.
Buddyzm tantryczny zna jednoznacznie seksualne magiczne
rytuały zaawansowanych w tantryzmie lamów. W sekcie Żółtych
Czapek, do której należy Dalajlama, także prawdopodobnie mają
one miejsce, choć brak tu jasnego stanowiska samego Dalajlamy
odnośnie charakteru tychże praktyk.
Można zarzucić, że właśnie Kościół katolicki — z powodu
ostatnio ujawnionych skandali wykorzystywania seksualnego
— wcale nie powinien wypowiadać się na ten temat, bowiem
jest pod tym względem jeszcze gorszy. Jednak wcale tak nie jest.
Wypadki seksualnego wykorzystywania w Kościele katolickim
miały miejsce jako rezultat lekceważenia nauki Jezusa i prawa
kościelnego, podczas gdy buddyzm naucza tych praktyk seksualnych oraz je zaleca. Tymczasem prawo kościelne przewiduje
dla tego rodzaju praktyk ciężkie kary.
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W domu Ojca
mego jest mieszkań wiele. (...)
A gdy odejdę,
i przygotuję
wam miejsce,
przyjdę znowu,
i wezmę was do
siebie, abyście
tam, gdzie Ja
jestem, i wy byli.
(J 14, 2–3)

Żadna inna religia nie naucza
o wyższym szczęściu
w życiu przyszłym
Oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co
zgotował Bóg tym, którzy go miłują. (1 Kor 2, 9)
Chrześcijaństwo jest religią życia przyszłego. Wszystkie teksty
w Piśmie Świętym są skierowane na zagadnienie życia po śmierci.
Wierny swojej wierze katolik, jeśli umrze jako dziecko Boże, wejdzie
po śmierci do wiecznej wspólnoty z Bogiem i będzie oglądać Przenajświętszą Trójcę twarzą w twarz. Będzie to najwyższa forma działania,
życia i bytu.
Buddyzm (podobnie jak hinduizm odnośnie problemu miłości
bliźniego) uczy dokładnie czegoś przeciwnego niż chrześcijaństwo.
Buddyzm chce dojść do stanu nirwany, a więc do uwolnienia
z wiecznego koła reinkarnacji. Nirwana oznacza zdmuchnięcie,
wygaśnięcie. Nawet jeśli nirwana nie jest rozumiana jako całkowite
unicestwienie, to oznacza jednak stan całkowitej apatii, stan bezczyn-
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ności. Nie ma ani przychodzenia, ani odchodzenia, ani stania, ani umierania,
ani rodzenia (Budda). Jest to natomiast wprost bezpośrednie przeciwieństwo wiecznej i możliwie najwyższej aktywności duszy
w oglądaniu Boga.
Natomiast islam naucza o istnieniu całkowicie zmysłowego raju,
który jest rozkoszą jedynie dla mężczyzn. Koran naucza w surze 56, 36,
że muzułmańscy mężczyźni zostaną w raju obdarowani dziewicami,
bardzo konkretnie opisując je w surach 22, 33, 56 i 78.
Interpretacja hadisów (zapisów tradycji) jest również jednoznaczna i mówi o cielesnym obcowaniu w raju mężczyzn z owymi
dziewicami.

Żadna inna religia nie może
uczynić skutecznego działania
Boga bardziej widocznym
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
zatrzymane. (J 20, 23)
Kościół dysponuje zewnętrznymi znakami, które wywołują
wewnętrzne, duchowe działanie: siedem sakramentów.
Chodzi tutaj o całkowicie wyjątkowe połączenie zewnętrznie
widzialnego czynu z duchowym działaniem na duszę. Nawet ten,
kto nie wierzy w duchowe działanie, musi przyznać, że tych siedem
znaków zewnętrznych obejmuje ludzkie życie w sposób najbardziej
doskonały. Żadna inna religia nie może w każdej sytuacji złączyć
człowieka z Bogiem, tak jak mogą to czynić kapłani Kościoła katolickiego poprzez sakramenty. Tych siedem sakramentów odpowiada
w naturalnym porządku dokładnie przebiegowi ludzkiego życia:
narodzeniu odpowiada chrzest, codziennemu pokarmowi odpowiada
Komunia św., dojrzewaniu do dorosłości odpowiada bierzmowanie,
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lekarstwu na chorobę i zranienie odpowiada spowiedź, przechodzeniu
przez śmierć odpowiada ostatnie namaszczenie.
Obok tych pięciu indywidualnych sakramentów Kościół dysponuje
jeszcze dwoma sakramentami, które służą uświęceniu całego społeczeństwa, zarówno w wymiarze państwa, jak i Kościoła. Małżeństwo
służy uświęceniu rodziny, czyli podstawowej komórki społecznej, zaś
kapłaństwo służy budowaniu duchowego porządku Kościoła.
W wielu religiach istnieją obyczaje, które stanowią imitację sakramentów. Wiele pogańskich religii zna obrzęd rytualnego obmycia dla
oczyszczenia. Na przykład w hinduizmie istnieje obrzęd rytualnego
obmycia w Gangesie. Jest to swego rodzaju imitacja chrztu i spowiedzi.
Pozostaje on jednak — niezależnie od wiary osoby go wykonującej —
czynem czysto zewnętrznym (kąpiel w indyjskiej rzece).
Spowiedź natomiast nie występuje w żadnej innej religii, ponieważ
nikt nie odważa się czynić tego, co każdy katolicki kapłan czyni
wypowiadając w imieniu Jezusa formułę rozgrzeszenia: Ja odpuszczam
tobie twoje grzechy! (zgodnie z poleceniem Jezusa: J 20, 23).

Żadna inna religia nie zna
podobnej uniwersalności
w przestrzeni i czasie
W czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy
i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
(Kol 3, 11) — I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów. (Ap 11, 9)
Wiele religii ograniczonych jest do rasy lub narodu, z którego się
wywodzą. Tak jest na przykład z judaizmem, który ściśle powiązany
jest z pochodzeniem od jednego z dwunastu pokoleń Izraela.
Podobnie jest też z hinduizmem. Tylko ten jest prawdziwym
wyznawcą, kto urodził się w jednej z indyjskich kast.
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Wbrew
orientalnej
obyczajowości
Jezus rozmawia publicznie
z Samarytanką:
'Dziwili się,
że z niewiastą
rozmawiał'.
(J 4, 27)

Żadna inna religia nie zna
tak wzniosłej pozycji kobiety
I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc
pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu. (Ap 12, 1)
To zagadnienie jest dzisiaj atakowane w szczególny sposób,
ponieważ Kościół katolicki nie wyświęca i nie może wyświęcać kobiet
na kapłanów. W tym kontekście nie zauważa się, że to Kościół był tą
instytucją, która ustanowiła równość kobiety i mężczyzny w małżeństwie.
Ponadto poprzez ideał dziewictwa Kościół wskazał ludziom
całkiem nową drogę. Tak ogromna liczba wybitnych kobiet występuje
tylko w historii Kościoła. Czegoś podobnego nie ma w żadnej innej
religii. Żadna religia na świecie nie może pochwalić się wielkimi
kobietami. Zdecydowana większość religii (islam, buddyzm) nie zna
nawet słynnych postaci kobiecych w zwykłym tego słowa znaczeniu.
Natomiast lista sławnych i świętych kobiet w Kościele jest prawie
nieskończona: święte męczennice pierwszych stuleci, święte założy-
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cielki zakonów, święte królowe i księżne, święte mistyczki, święte
misjonarki w nowych czasach. Wyliczenie wszystkich świętych kobiet
jest niemal niemożliwe. Oczywiście przed nimi wszystkimi jest Matka
Boża.
Wiele z tych świętych kobiet miało wielki wpływ na społeczeństwo:
królowie i cesarze pielgrzymowali do Klary i Hildegardy, aby zasięgnąć
u nich porady; św. Katarzyna ze Sieny karciła kolegium kardynałów;
św. Joanna Orleańska przewodziła chrześcijańskiej armii. Na tej liście są
wszystkie wielkie kobiety, które wprawdzie nie zostały kanonizowane,
lecz tylko w katolickim społeczeństwie mogły odegrać znaczącą rolę,
jak np. wiele władczyń katolickich państw.
Co więcej, już w średniowieczu, gdy społeczeństwo odznaczało się
duchem katolickim, znana była postawa adorowania kobiet (literacka
„Minne").
Zarzucana Kościołowi wrogość wobec kobiet jest w rzeczywistości owocem oświecenia i ateizmu XIX wieku. Jeden z jego
koryfeuszy, Artur Schopenhauer, sam będąc otwartym wrogiem
chrześcijaństwa i …szowinistą, w swym tekście O kobietach pisze
otwarcie, że są one [...] 'sexus sequior' (niższą płcią), która jest pod
każdym względem zacofana i wtórna.
W tym samym tekście zawiera on z niesmakiem tezę, że
europejska cześć wobec kobiet (nazywana przez niego absurdalną)
jest owocem chrześcijaństwa. Jednocześnie wychwala starożytny
i orientalny sposób traktowania kobiet właśnie jako stworzeń
niższych i bezmyślnych.
Natomiast islam nadal głosi staro-orientalne wielożeństwo,
gdzie kobieta uważana jest za własność mężczyzny. Niewypowiedzianym okrucieństwem jest praktykowane w wielu krajach
muzułmańskich obrzezanie dziewcząt. Judaizm pobiblijny
w kwestii małżeństwa kierował się zbawczą nauką chrześcijaństwa
i wprowadził monogamię. Jednakże na podstawie samych tekstów
Starego Testamentu nie można uzasadnić tej praktyki. W żydowskiej modlitwie porannej, którą prawowierni żydzi odmawiają
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codziennie, znajdujemy takie słowa: Chwała niech będzie Bogu, że
urodziłem się jako mężczyzna, a nie jako kobieta. Także hinduizm głosi
zniekształcony obraz kobiety. Wyrazem tego jest obecna do dnia
dzisiejszego praktyka palenia wdów (Sati) zaraz po śmierci mężów.
Znana jest także wrogość wobec kobiet tybetańskiego buddyzmu.
Samemu Buddzie przypisuje się wiele sentencji wrogich wobec
kobiet, np. Należy chronić się przed kobietami. Na jedną mądrą kobietę
przypada tysiąc głupich i złych. Kobiety są dzikie jak rozbójnicy i tak samo
podstępne. Rzadko mówią prawdę: dla nich prawda i kłamstwo są tym
samym.

Kościół katolicki zna niezliczoną rzeszę świętych kobiet: królowych, cesarzowych, przełożonych klasztorów, mistyczek, dziewic i wiele innych. Czegoś
podobnego nie ma w żadnej innej religii na świecie!
Obraz przedstawia królową, św. Elżbietę Węgierską rozdającą chleb ubogim.
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Mapa obrazuje
rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w IV
i V w. po Chrystusie. Natomiast
islam w VII w.
rozpoczął wojny
napastnicze,
aby przemocą
przymusić kraje
chrześcijańskie do
przyjęcia ideologii
Mahometa.

Żadna inna religia
nie rozprzestrzeniła się
w podobny sposób
Rozprzestrzenianie się Kościoła katolickiego można przedstawić
w trzech punktach, pokazujących różnicę w stosunku do islamu:
Bez przemocy mimo prześladowania
Chrześcijanie pierwszych trzech stuleci musieli odprawiać
nabożeństwa w katakumbach (podziemnych grotach). Wyznawanie
wiary w czasach prześladowań wiązało się ze śmiercią. Inaczej było
z islamem, który rozprzestrzeniał się jedynie poprzez wojny i prześladowania kaffr (niewiernych). Historia islamu wylicza 74 wojny napastnicze!
W każdej dyskusji pojawia się zaraz zarzut: ale chrześcijanie
w imię wiary także stosowali przemoc, wystarczy wspomnieć
o wyprawach krzyżowych! Jednak argument wypraw krzyżowych
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najlepiej pokazuje, że przeciwnicy Kościoła opierają się tylko na
hasłach, które przy dokładniejszym rozpatrzeniu wskazują na coś
wręcz przeciwnego (por. zarzut: Kościół ma niejedno na sumieniu! —
str. 43). Wyprawy krzyżowe miały miejsce w średniowieczu, kiedy
to ówcześnie znany świat już od dawna był chrześcijański. Przyczyną
wypraw krzyżowych był największy w średniowieczu zamach
terrorystyczny: zniszczenie największej świętości chrześcijaństwa
— kościoła Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Stąd też celem wypraw
krzyżowych nie było rozszerzanie wiary przemocą, lecz odzyskanie
tego, co dla chrześcijańskiej duszy miało znaczenie największe:
miejsca i kraju, w którym dokonało się zbawienie człowieka.
O najwyższych wymaganiach moralnych
Propagowanie wiary jest z ludzkiego punktu widzenia niezmiernie
trudne, jeśli od swoich wyznawców wiara wymaga wysokich
standardów moralnych, jak to ma miejsce w chrześcijaństwie.
Natomiast islam propaguje swobodne podejście do zasad moralnych
(por. str. 23).
Skomplikowane prawdy wiary
Także i w tym zakresie należy zauważyć, że z czysto społecznego
punktu widzenia byłoby o wiele łatwiej propagować taką religię,
w której wyznanie wiary składałoby się tylko z jednego zdania, jak to
jest w islamie.
W Kościele głosi się czternaście prawd wiary, niektóre z nich
wprawdzie przekraczają możliwości wyobraźni, lecz nie przeczą
ludzkiemu rozumowi: wcielenie, zmartwychwstanie ciała, realna
obecność Jezusa w Eucharystii, tajemnica łaski i in.
Tymczasem Mahomet ukształtował swój światopogląd niezwykle
prosto, umieszczając w dodatku w Koranie elementy pogańskiego
pochodzenia — na przykład oddawanie czci kamieniowi (Kaba) lub
wiara w duchy naturalne (dżiny) — aby ułatwić ludziom pustyni
przyjęcie nowej nauki.
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Zaprawdę
powiadam wam,
czegokolwiek
uczyniliście
jednemu z tych
braci najmniejszych, mnieście
uczynili.
(Mt 25, 40)

Żadna inna religia nie uczyniła
tak wiele dla dobra ludzkości
Zniesienie niewolnictwa i innych antycznych okrucieństw
W przeciągu kilku stuleci Kościołowi udało się uwolnić ówczesne
społeczeństwo od ofiar z ludzi, niewolnictwa, handlu ludźmi, zemsty
krwi, wielożeństwa, samowoli mężczyzny nad życiem kobiet i dzieci
oraz to społeczeństwo odpowiednio ucywilizować.
Zakładanie klasztorów
Klasztory przyczyniły się do największego rozwoju kultury, do
jakiego kiedykolwiek była zdolna wspólnota religijna. Mnisi nie tylko
uratowali całe piśmiennictwo ginącego antycznego świata kultury
greckiej i rzymskiej; dbali nie tylko o rozwój ducha, lecz przyczynili się
także do postępu w zakresie rolnictwa, hodowli zwierząt, wykorzystania zasobów naturalnych, doskonalenia umiejętności życiowych,
opieki socjalnej; jednym słowem: stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację.
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Edukacja i szkolnictwo
Wykształcona przez mnichów Kościoła katolickiego karolińska
minuskuła (średniowieczne pismo) stała się istotnym czynnikiem
alfabetyzacji cywilizacji zachodniej. Alkuin troszczył się w państwie
Karola Wielkiego o sieć szkół. Synody (Bawarski w 798 r., w Chalon
w 813 r. i w Aix w 816 r.) nakazały zakładanie szkół. Teodulf, teolog
dworski Karola Wielkiego, pisał w okresie wczesnego średniowiecza:
Na wsiach i w miastach księża powinni zakładać szkoły.
Zakładanie uniwersytetów
Średniowiecze to narodziny najważniejszej dla rozumu ludzkiego
instytucji: uniwersytetu. Pierwsze uniwersytety powstawały
w stolicach katolickiego świata: w Paryżu, Bolonii, Oksfordzie,
Cambridge i Kolonii. Papież był największym i najbardziej uniwersalnym obrońcą uniwersytetów.
Muzyka sakralna, malarstwo i architektura
Bezsprzecznie szczytowym punktem rozwoju ludzkiego umysłu
w sztuce i architekturze są katedry średniowieczne. Do tego
należy dodać malarstwo i śpiew. Kontynuacja tych trendów przez
wywodzący się z Włoch renesans przyczyniła się ostatecznie do
powstania klasycznych dzieł wielkich mistrzów. Cała wysoka kultura
w zakresie muzyki, malarstwa i rzeźby rozwijała się w chrześcijańskim
świecie zachodniej cywilizacji. Tacy geniusze jak Bramante, Michał
Anioł, Rafael, Caravaggio mogli działać dzięki opiece i protekcji
papieży.
Formułowanie praw
W walce przeciw wyzyskowi Indian przez hiszpańskich właścicieli wielkich majątków, dominikański mnich Bartłomiej de Las Casas
sformułował w XVI wieku prawa naturalne dla Indian. Prawa te
głosiły wolność, równość, własność, jak też konieczność politycznego
i religijnego samostanowienia i wymagały zwrotu zagrabionej
Indianom własności, zwolnienia z niewolnictwa i poszanowania dla
prawa do samodzielnego rządzenia.
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Kompleksowa opieka zdrowotna
Przez 1900 lat obowiązywała zasada: „Klasztor zamiast funduszu
zdrowia”. Przez prawie dwa tysiąclecia ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne nie istniało, lecz istniały klasztory i zakony miłosierdzia
w Kościele. Nawet sami wrogowie Kościoła dziwili się: Ci galilejscy
bluźnierscy karmią nie tylko swoich, lecz także naszych ubogich (Julian
Apostata). Wolter, przedstawiciel wrogiego Kościołowi oświecenia,
pisał: Oddzieleni od rzymskiej religii ludzie mogli tę wspaniałomyślną
miłość bliźniego naśladować jedynie w sposób bardzo niedoskonały.
Fundament nauk przyrodniczych
Żadna inna kwestia nie jest oceniana tak rażąco niesprawiedliwie. Panuje powszechne przekonanie, że Kościół jest największym
wrogiem nauk przyrodniczych. Jako jedyny (!) dowód przytacza się
konflikt Galileusza z Kościołem. Tymczasem jest wręcz przeciwnie: to
Kościół jest matką nauk przyrodniczych!
Roger Bacon (1214–1292) był mnichem franciszkańskim i profesorem w Oksfordzie; uważa się go za ojca eksperymentu: Bez eksperymentu nie można nic poznać w odpowiedni sposób.
Bp Albert Wielki (1200–1280) położył fundament pod fizykę,
logikę, metafizykę, biologię, psychologię i nauki o Ziemi. Nauczał, że
nie powinno się po prostu przyjmować wyników uzyskanych przez innych
bez uprzedniego zbadania przyczyn, które działają w przyrodzie.
Na liście znanych przyrodników katolickich można znaleźć postaci
takie jak: o. Mendel (genetyka), Kopernik (astronomia), ks. Lamaitre
(twórca teorii wielkiego wybuchu) i wielu innych.
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Religia chrześcijańska
jest jedyną
prawdziwą religią
Wielu katolików nie ma już odwagi, aby otwarcie wyznawać
chrześcijańską prawdę. A jedynie nieliczni mają odwagę powiedzieć:
Religia chrześcijańska jest jedyną prawdziwą religią. Pojawia się bowiem
obawa przed wielkim oburzeniem i sporą liczbą kontrargumentów.
Sześć najczęstszych zarzutów, które nieustannie pojawiają się
w dyskusjach, zostanie teraz poddanych analizie oraz zostanie udzielona
na nie odpowiedź. Oto one:

To jest przecież brak tolerancji!
Odpowiedź na ten zarzut na str. 38

Każdy twierdzi, że jest w posiadaniu
jedynej prawdziwej religii!
Odpowiedź na ten zarzut na str. 39

Inne religie także nauczają prawdy!
Odpowiedź na ten zarzut na str. 40
36

Nikt nie ma monopolu na prawdę!
Odpowiedź na ten zarzut na str. 41

Każdy musi zdecydować
sam za siebie!
Odpowiedź na ten zarzut na str. 42

Kościół ma niejedno na sumieniu!
Odpowiedź na ten zarzut na str. 43
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Zarzut:

To przecież brak tolerancji twierdzić, że
posiada się jedyną prawdziwą religię!
Odpowiedź: Co to jest tolerancja?
Wyraz tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa tolerare —
wytrzymywać, znosić. Tolerancja w wierze oznacza, że na nikim
nie wymusza się przyjęcia własnego poglądu w kwestiach wiary,
jak też nie poddaje się nikogo represjom z powodu jego odmiennej
wiary.
Jednak tolerancja nie oznacza, że się powinno z tego powodu
zrezygnować z reprezentowania własnego stanowiska. Wręcz
przeciwnie: aby móc okazać postawę tolerancji, musi się samemu
reprezentować inny punkt widzenia. Na tym więc polega zasadniczy błąd w argumentacji za pomocą tego hasła. Warunkiem
tolerancji jest istnienie dwóch różniących się w treści poglądów.
Przykład: chrześcijanin może tylko wtedy tolerować muzułmanina, jeśli sam jest chrześcijaninem. Jeśli obaj są muzułmanami,
to w kwestiach wiary nie mogą sobie okazać tolerancji, ponieważ
twierdzą obaj to samo. Stąd wynika, że im bardziej oba nurty wiary
są przekonywające, tym bardziej jest możliwe okazywanie sobie
tolerancji.
Jeśli inne religie są nietolerancyjne, ponieważ swoją wiarę
szerzą za pomocą zbrojnej przemocy i w ten sposób zmuszają
innych do przyjęcia ich poglądów, to przyczyna braku tolerancji
leży w fałszywej nauce tych religii. Pokazuje to przykład Koranu,
który zezwala i pochwala rozszerzanie wiary z użyciem przemocy.
Fakt, że jest się przekonanym o prawdziwości swojej wiary nie
oznacza automatycznie braku tolerancji.

Tolerancję można praktykować tylko tam,
gdzie istnieją dwa sprzeczne wobec siebie
poglądy.
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Zarzut:

Każdy twierdzi, że jest w posiadaniu
prawdziwej religii. Tak mówią muzułmanie i inni!
Odpowiedź: To nie jest żaden argument; wręcz przeciwnie, to
jest całkiem logiczna postawa. Jeśli ktoś w coś wierzy, to musi być
przekonany, że jego wiara jest prawdziwa. W przeciwnym razie
wcale by nie wierzył. To odnosi się do każdego, kto wyznaje swoją
wiarę.
Gdyby ktoś powiedział: Nie wiem, czy to, w co wierzę, jest prawdą,
to słusznie można by mu zadać pytanie: Dlaczego zatem w to
wierzysz?
Sprzeczna jest w tym kontekście postawa niektórych katolików
od zakończenia Soboru Watykańskiego II (1962–65). Uważają siebie
wprawdzie za „wierzących katolików”, lecz świadomie nie twierdzą
już, że są w posiadaniu prawdziwej religii. Muzułmanin lub żyd,
który jest przeświadczony o prawdziwości swojej wiary, działa
o wiele bardziej logicznie niż modernistyczny „katolik”, który głosi,
że wprawdzie wierzy w Jezusa, lecz nie może powiedzieć, czy jego
wiara jest prawdziwa. Ponadto sprzeciwia się w ten sposób Ewangelii,
bo Jezus głosił: Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (J 14, 6), Kto
uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony
(Mk 16, 16). Święty Piotr, pierwszy papież, naucza: i nie ma w nikim
innym zbawienia (Dz 4, 12).
Te spostrzeżenia ukazują w bardzo wątpliwym świetle
spotkanie przedstawicieli różnych religii w Asyżu w 1986 roku
(por. strona tytułowa). Jeśli chodziło w nim o to, aby prawdziwą
religię zdegradować do wymiaru jednej z wielu możliwych
dróg, to bez wątpienia jest to zdrada Jezusa Chrystusa.

Jeśli ktoś w coś wierzy, to musi być przekonany, że to jest prawdziwe.
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Zarzut:

Inne religie nauczają przecież wielu prawd!
Oprócz tego, my wszyscy wierzymy w tego samego Boga.
Odpowiedź: Niewątpliwie wszystkie religie zawierają w sobie
prawdę. Mówi się przecież, że w każdym kłamstwie jest ziarno
prawdy. Gdyby jakaś religia nauczała wyłącznie błędów i kłamstw,
nikt by jej nie wyznawał.
W ten sposób można znaleźć pewne elementy wspólne: wszystkie
religie monoteistyczne wierzą w jednego Boga.
● Nawet islam i chrześcijaństwo nauczają o dziewictwie Maryi.
● Chrześcijaństwo wraz z judaizmem głoszą Dziesięć Przykazań.
● Buddyzm poszukuje medytacji i wewnętrznego spokoju, co
stanowi również istotny element chrześcijańskiej wiary.
● Hinduizm propaguje pielgrzymowanie i w tym punkcie jest
zbieżny z chrześcijaństwem.
Wszystkie te podobieństwa lub częściowe zgodności nie mogą
jednak zaciemniać faktu, że religie te, w kontekście najbardziej
kluczowego zagadnienia, przeczą sobie. Chodzi o odpowiedź na
pytanie: kim jest Bóg? W tej kwestii jedynie Kościół rzymskokatolicki głosi niezmiennie od 2000 lat, że Bóg jest Trójcą Świętą.
Prawdę o Bogu w Trzech Osobach jednoznacznie odrzucają
judaizm i islam. Wszystkie pozostałe światopoglądy nie mają
żadnego wyobrażenia o Bogu (buddyzm), lub też wyznają wielobóstwo (hinduizm).

Każda religia zawiera coś prawdziwego.
Pomimo to, religie różnią się w najistotniejszej
kwestii: tylko jedna jedyna religia głosi prawdę
o Trójcy Świętej.
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Zarzut:

Nikt nie może powiedzieć, że posiada
monopol na prawdę! Wszystkie religie sławią tego samego
Boga, tylko każda w swoim języku!
Odpowiedź: Ten argument mija się z rzeczywistością, ponieważ
lekceważy podstawową zasadę logicznego myślenia: jeśli dwie
wypowiedzi są sprzeczne, to obie nie mogą być równocześnie
prawdziwe. Ponieważ poszczególne religie są sprzeczne w najistotniejszej kwestii (pytanie: Kim jest Bóg? — por. str. 38), to nie mogą być
równocześnie prawdziwe.
Tą zasadę nazywamy zasadą niesprzeczności. Jest ona podstawą
każdego procesu myślowego. Jest tak fundamentalna, że nie można
jej zakwestionować, ponieważ ktokolwiek chciałby zaprzeczyć
tej zasadzie, musiałby najpierw uznać ważność tej zasady. Jest
niewytłumaczalne, dlaczego w naszych czasach, tak zapatrzonych
w naukę, w kwestii religii ludzie całkowicie oddali się fantazjowaniu. W przypadku nauk przyrodniczych mogłoby to wyglądać
tak: dwóch dyskutantów wypowiada sprzeczne poglądy. Jeden
twierdzi, że Ziemia jest kulą, a drugi jest przekonany, że Ziemia jest
płaska. Nie zachowując zasady niesprzeczności możemy uznać, że
obaj mówią prawdę, ale każdy z nich w swoim języku. Żaden z nich
nie może twierdzić, że posiada monopol na prawdę, a ten drugi jest
w błędzie.
Dlaczego w kwestiach wiary gardzimy rozumem i oddajemy się
fantazjowaniu? Przyczyna leży w fakcie, że rzeczywistości pozaziemskiej (prawd wiary) nie można zbadać bezpośrednio. Należy
zatem wierzyć w to, co mówi świadek (por. broszura nr 1: „Co to jest
prawda?”)

Nawet jeśli rzeczywistość pozaziemska nie
jest bezpośrednio poznawalna, to do jej głoszenia należy stosować zasady rozumu.
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Zarzut:

W sprawach wiary nikogo nie można
przymusić! Każdy musi zdecydować sam za siebie!
Odpowiedź: Słusznie. Wiara w dużej mierze zależy od wolnej
woli. Dlatego Kościół katolicki wraz z ojcem Kościoła św. Augustynem naucza od samego początku: Wiara jest tylko wtedy możliwa,
kiedy człowiek sam podejmie decyzję w tym zakresie.
Dlatego do wyznawania wiary nie można nikogo przymusić,
ponieważ w momencie, kiedy następuje przymus, nie można już
mówić o akcie wiary. Cechą charakterystyczną katolickich misji jest
zdobywanie drugiego człowieka dla Jezusa poprzez dialog i głoszenie
Słowa Bożego, zgodnie z poleceniem Jezusa: Idąc na cały świat, opowiadajcie ewangelię wszelkiemu stworzeniu. (Mk 16, 15).
Błędem jest jednak twierdzenie, że dobra wola, mocne przekonanie lub wolny wybór mogą sprawić, że fałszywy pogląd stanie się
prawdziwy.
Gdyby ktoś chciał taką postawę praktykować w życiu codziennym,
to natychmiast zostałby uznany za niepoczytalnego umysłowo. Na
przykład lekarz mógłby przepisywać dowolne lekarstwa, uzasadniając, że działa z dobrej woli i robi wszystko co może dla wyleczenia
pacjenta. Urzędnik bankowy mógłby zamiast 1000 zł wypłacić
klientowi 10 zł, argumentując, że po głębokiej refleksji zadecydował
w sposób wolny o „właściwej” wartości pieniądza. Mógłby przy
tym twierdzić, że ma najlepszą intencję służenia klientowi, bowiem
wypłacając mu zaniżoną kwotę pieniędzy, pomaga mu uwolnić się od
wielu być może zbytecznych rzeczy. To samo dotyczy wszystkich
innych dziedzin ludzkiego życia.

Mocne przekonanie i dobra wola nie są
w stanie sprawić, aby fałszywa teza stała się
prawdziwą.
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Zarzut:

Kościół katolicki ma niejedno na sumieniu!

Odpowiedź: Wyprawy krzyżowe, palenie czarownic, ciemne
średniowiecze i tak dalej. Argumenty tego rodzaju można łatwo
obalić:
1. Nie chodzi tutaj o rzeczywiste argumenty, lecz o uogólniające
hasła. Ludzie bowiem nie wiedzą dokładnie, ile w rzeczywistości
było wypraw krzyżowych, kiedy miały miejsce i co było ich celem.
Jednak każdy, kto przytacza ten „argument”, zdaje się wierzyć, że
wyprawy krzyżowe były złe. Tymczasem nie ma to nic wspólnego
z obiektywnym przekazem historycznym.
2. Nawet gdy na podstawie historycznych przekazów można
dowieść konkretnych błędów, to są to zawsze pomyłki poszczególnych ludzi. Nie można zatem przytaczać ich jako ogólnych
argumentów przeciwko wierze.
Liczba tych, którzy żyli w wierze na chwałę Kościoła i uczynili
wiele dobrego, jest znacznie większa. Historię Kościoła można
porównać z księgą, w której obok niezliczonej liczby złotych stron
są także karty czarne. Sam Jezus tolerował zdrajcę w szeregach
swoich uczniów, aby w ten sposób pouczyć nas, że nawet w Kościele
będzie można znaleźć ludzkie słabości.
Można to porównać z pewnym doświadczeniem życia
codziennego: ktoś leczył się u złego dentysty. Jeśli z tego powodu
twierdzi, że wszyscy dentyści są partaczami, to wyprowadza
błędny wniosek.

Źli chrześcijanie nie stanowią dowodu na to,
że samo chrześcijaństwo jest fałszywe.
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Panie co chcesz,
abym czynił?
(Dz 9, 6)

Panie, co chcesz,
abym czynił?
Wierzyć.
Wierzyć oznacza uznawać coś za prawdziwe, ponieważ zostało
to przekazane przez wiarygodnego świadka. Do wiary konieczne
jest zaufanie wobec świadka. W ten sposób wiara staje się sprawą
wolnej woli. To jest zatem zależne od naszej całkowicie osobistej
i wolnej decyzji.
Wyobraźmy sobie, że stoimy przed mostem. Strażnik mostu
wzywa: Chodź, przejdź przez most! Po drugiej stronie znajdziesz się
w krainie, której piękna nie możesz sobie nawet wyobrazić!
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W swoim życiu spotykamy wielu strażników strzegących
mostów. Każdy mówi nam: Chodź, przejdź przez mój most! Jednak
nie powinniśmy podążać za każdym głosem.
Zadaniem niniejszej broszury jest ułatwienie znalezienia
odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania za pomocą rozumu
i logiki. Zanim bowiem w coś się uwierzy, należy temu, kto to
głosi, postawić pytanie: Czy to, czego nauczasz, jest wiarygodne?
Dlaczego miałbym uwierzyć właśnie twojej nauce?
Tych dwadzieścia punktów pokazało, dlaczego katolicka wiara
jest tak wyjątkowa. Niech będą one pomocą na tej początkowo
może niełatwej, lecz ostatecznie najważniejszej i najpiękniejszej
drodze życiowej:

na drodze wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego!
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Oblicze Jezusa na płótnie, którym był On owinięty po złożeniu do
grobu. To płótno nosi nazwę „Całun Turyński”, ponieważ jest przechowywane w Turynie. Powstanie tego płótna pozostaje do dzisiaj nierozwiązaną zagadką. Oryginał jest czarno-białym negatywem (ilustracja po
lewej). Jest to wypalone we włóknach lnu odbicie ciała ukrzyżowanego
Człowieka z dokładnym zaznaczeniem ran, o jakich wspominają teksty
Ewangelii w opisach męki Pańskiej. Dopiero gdy zrobi się fotografię
płótna (ilustracja po prawej), można zobaczyć oblicze Jezusa.

Dostępna jest aplikacja Shroud 2.0, która
jest bezpłatna dla
użytkowników iPada
i iPhone'a. Zapewnia
ona zbliżenie całunu
i pozwala powiększyć
różne jego części,
które 'gołym okiem'
nie są widoczne.

46

On zobaczył i uwierzył

Tomasz zaś, jeden z dwunastu, którego zwią Didymus, nie był z nimi, kiedy
przyszedł Jezus. Mówili mu więc inni uczniowie: 'Widzieliśmy Pana'. Ale
on im rzekł: 'Jeśli nie ujrzę w ręku jego przebicia gwoździ, a nie włożę palca
mego na miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę'.
A po ośmiu dniach byli znów uczniowie jego w domu, i Tomasz z nimi.
Przyszedł Jezus drzwiami zamkniętymi, i stanął w pośrodku, i rzekł: 'Pokój
wam!'. Potem rzekł Tomaszowi: 'Włóż tu palec twój, i oglądaj ręce moje,
i wyciągnij rękę twoją, i włóż w bok mój; a nie bądź niewierny, ale wierny'.
Odpowiedział Tomasz, i rzekł mu: 'Pan mój i Bóg mój!'. Powiedział mu
Jezus: 'Dlatego żeś mię ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli'. (J 20, 24–29)

Więcej na temat życia i Osoby Jezusa znajdą Państwo w broszurze nr 4: Czy Jezus jest Synem Bożym?.
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Z miłości do prawdy
Seria sześciu broszur:

Nr 1: Co to jest prawda?
Nr 2: Czy Bóg istnieje?
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Nr 4: Czy Jezus jest Synem Bożym?
Nr 5: Na czym polega wolność?
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