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Dlaczego wierzę w Boga 

 

 
 
 
 

 

 

ESEJ I 
 

DLACZEGO WIERZĘ W BOGA? 

 
Zauważyłeś zapewne, że niektórzy naukowcy, jak np. dr James Jeans 

i sir Arthur Eddington oraz niektórzy znakomici filozofowie, jak np. dr 

C.E.M. Joad, mają ostatnio dużo do powiedzenia na temat Boga 

i religii.  Jeans i Eddington gotowi są przyznać, że w twierdzeniach 

ludzi, którzy mówią, że doświadczyli Bożego działania, istotnie może 

coś być. Joad wyznaje, że natręctwo zła praktycznie zmusiło go do 

ponownego przyjrzenia się argumentom na istnienie Boga. Postrzega 

on zło jako coś, czego nie da się usunąć z ludzkiego umysłu. Do 

podobnych wniosków dochodzi również teolog modernista dr Reinhold 

Niebuhr, który mówi o grzechu pierworodnym. 

 Mamy okazję postawić sobie pytanie: Czy tak naprawdę śmierć jest 

końcem wszystkiego? Przypominasz sobie zapewne Sokratesa, 

wielkiego greckiego filozofa, który usilnie starał się zgłębić ten 

problem na dzień przed wypiciem kielicha z trucizną. Pytasz siebie: 

Czy myśl o sądzie po śmierci ma jakikolwiek sens? Czy jestem 

całkowicie pewien, że nie?  Skąd wiem, że Boga nie ma? 

 Jako człowiek inteligentny obdarowany poczuciem 

odpowiedzialności od czasu do czasu pytałeś siebie o podstawy swoich 

myśli i działań.  Badałeś lub przynajmniej z troską zastanawiałeś się 
nad tym, co filozofowie mają na myśli, kiedy mówią o teorii 

rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że kiedy zaproponowałem ci, abyś 
spędził niedzielne popołudnie ze mną, rozmawiając o powodach, dla 

których wierzę w Boga, odniosłem wrażenie, przynajmniej na wstępie, 

że jesteś tym zainteresowany.  

 Po to, aby ciekawiej nam się rozmawiało, na początek przyjrzyjmy 

się mojej i twojej przeszłości. Może okazać się to bardzo pomocne 

zważywszy, że obecnie toczy się ożywiona debata o roli dziedziczenia 

i wpływie środowiska. Być może myślisz, że jedyną przyczyną mojej 
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wiary w Boga jest wychowanie i że od samego początku nauczono 

mnie wiary w Boga. Oczywiście, uważam, że tak nie jest. Nie przeczę, 
w dzieciństwie rzeczywiście nauczono mnie wierzyć w Boga, ale 

jestem mocno przekonany, że zanim stałem się dorosłym człowiekiem, 
zdążyłem już usłyszeć komplet argumentów przeciwko wierze w Nie-

go. I właśnie teraz, usłyszawszy je, jestem jeszcze bardziej gotów 

wierzyć w Boga. Co więcej, uważam teraz, że cała historia i 

cywilizacja nie miałyby dla mnie sensu, gdyby nie wiara w Boga. Jest 

to tak pewne, iż chciałbym postawić tezę, że o ile Bóg nie jest 

podstawą wszystkiego, to niczemu nie można nadać jakiegokolwiek 

znaczenia. Nie potrafię nawet argumentować na rzecz wiary w Niego 
bez uprzedniego założenia, że On istnieje. Uważam też, że i ty nie 

możesz argumentować przeciwko wierze w Niego, o ile również 
wcześniej nie założysz, że On istnieje. Utrzymuję, że dyskutowanie na 

temat istnienia Boga jest podobne do dyskusji na temat powietrza. 

Możesz mówić, że powietrze istnieje, a ja, że nie. Ale w czasie 

dyskusji na ten temat obaj bez przerwy oddychamy. Używając innej 

ilustracji - Bóg jest tym mocnym fundamentem, na którym muszą 
stanąć nawet te działa, których zadaniem jest zniszczyć Go 

doszczętnie. Jednakże jeżeli po usłyszeniu w skrócie historii mojego 

życia wciąż będziesz myślał, że wiara w Boga jest tylko wypadkową 
dziedziczenia i wpływu otoczenia, nie będę się więcej sprzeciwiał. 

Będę jednak starał się przekonać cię, że istnieje pełna harmonia 

pomiędzy moją wiarą jako dziecka, a moją wiarą jako mężczyzny. 

Wynika to z faktu, że sam Bóg stanowi moje środowisko. On kierował 

moimi wczesnymi latami i On również nadał sens mojemu 

późniejszemu życiu.  

 
Przypadkowość narodzin 
Często mówi się, że bardzo wiele w życiu zależy od przypadkowości 

narodzin. W czasach starożytnych mówiono o niektórych, że 

wyskoczyli w wieku dojrzałym z głów bogów. Przynajmniej dzisiaj tak 

się nie dzieje.  Ale rozumiem, że podobnie wspaniała rzecz przydarzyła 

się tobie.  Słyszałem, że urodziłeś się w Waszyngtonie, w cieniu 

Białego Domu. Ja natomiast urodziłem się w Holandii w małym 

domku krytym strzechą, obok którego stała obora. Ty nosiłeś 
srebrzyste kapcie, a ja drewniaki. 

 Ale czy tak naprawdę jest to ważne w kwestii jaką rozważamy?  

Raczej nie. Ważnym jest jednak fakt, że nikt z nas nie urodził się ani 
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w Guadalcanal, ani w Timbuktu. Czyli że obydwaj urodziliśmy się 
pośrodku i pod wpływem cywilizacji chrześcijańskiej. Tak więc 

ograniczymy naszą dyskusję jedynie do Boga chrześcijaństwa. Ja 

wierzę, podczas gdy ty nie wierzysz (lub nie jesteś pewien, czy 
wierzysz) w tego konkretnego Boga. Takie ograniczenie doda naszej 

dyskusji ostrości.  Bowiem nie ma sensu rozmawiać na temat istnienia 

Boga, o ile nie wiemy, o istnienie którego konkretnie Boga chodzi.  

 Mam nadzieję, że możemy zgodzić się co do tych wstępnych 

kwestii.  Przynajmniej ogólnie wiemy, jaki Bóg ma być przedmiotem 

naszej rozmowy. Gdybyśmy jeszcze mogli uzgodnić standard czy też 
test, za pomocą którego udowodnimy lub obalimy tezę o istnieniu 

Boga, to myślę, że wtedy moglibyśmy już zaczynać. Mam nadzieję, że 

nie oczekujesz ode mnie tego, że przyprowadzę Boga do tego pokoju, 

abyś mógł Go zobaczyć. Jeżeli byłbym w stanie to uczynić, nie byłby 

to Bóg chrześcijaństwa. To czego ode mnie oczekujesz to raczej, abym 

wskazał na racjonalne przesłanki, które skłoniłyby cię do wiary 

w Boga. I natychmiast chciałbym cię zapewnić, że właśnie to będę 
starał się osiągnąć. Jedna tylko rzecz jeszcze mnie zastanawia. Otóż, 
jeżeli rzeczywiście nie wierzysz w Boga, to naturalnie nie wierzysz, że 

jesteś Jego stworzeniem. Z drugiej strony ja, który wierzę w Boga, 

naturalnie wierzę, że wiara stworzeń Bożych w Boga jest jak najbar-

dziej uzasadniona. Dlatego mogę jedynie próbować wykazać ci, że bez 

względu na to, co myślisz, wiara w Boga ma sens nawet dla ciebie. 

 Widzę, że zaczynasz się ekscytować. Czujesz się pewnie trochę jak 

człowiek, który ma być poddany poważnej operacji. Wiesz dobrze, że 

zmiana przekonań odnośnie Boga wymagałaby nowego spojrzenia na 

samego siebie. Nie sądzę, żebyś był na to całkowicie gotów. 

Oczywiście, możesz odejść, kiedy tylko zachcesz. Na pewno nie 

chciałbym być niegrzeczny. Pomyślałem tylko, że jako osoba 

inteligentna zechcesz wysłuchać również drugiej strony. W końcu nie 

proszę cię o to, abyś się zgodził z tym, co mówię. Zgodziliśmy się 
jedynie formalnie i ogólnie co do tego, co mamy na myśli, kiedy 

mówimy: Bóg. Dlatego też nie musimy teraz uściślać naszego testu lub 

standardu. Jeżeli zechcesz, możesz śledzić dalej moją argumentację, 
chociażby tylko dla niej samej. 

 
Dzieciństwo 
Pamiętam, że jako dziecko lubiłem się bawić w piaskownicy koło 
stodoły. Ze stodoły poprzez oborę można było wejść do naszego domu. 



4 

Cornelius Van Til 

W stodole znajdowało się również łóżko dla robotnika sezonowego. 

Pamiętam, że bardzo chciałem, by rodzice pozwolili mi spać w tym 

łóżku. I w końcu tak się stało. Freud wciąż nie był mi znany, ale 

zdążyłem już usłyszeć co nieco o duchach i posłańcach śmierci. Tamtej 

nocy słyszałem krowy poruszające łańcuchami. Wiedziałem, że to były 

krowy i że one zawsze robią dużo hałasu łańcuchami, ale po pewnym 

czasie nie byłem już pewien, czy wszystkie te dźwięki powodowały 
krowy. A może był tam ktoś jeszcze, kto się przechadzał między nimi 

i zbliżał się do mnie? Już wtedy nauczono mnie, jak się modlić. 
Niektóre ze słów modlitwy brzmiały następująco: "Panie nawróć mnie, 

a będę nawrócony." Nieświadom paradoksu modliłem się tą modlitwą 
tamtej nocy po raz pierwszy. 

 Nie przypominam sobie, abym rozmawiał z ojcem lub z matką 
o moim strachu. Nie byliby w stanie dostarczyć mi nowoczesnej 

pomocy w postaci psychologii czy też "Poradnika Domowego dla 

Pań." Jednak wiem, co by mi powiedzieli. Oczywiście, nie ma 

żadnych duchów w stodole, a nawet gdyby były, to nie mam się czego 

obawiać, ponieważ duszą i ciałem należę do mojego Zbawiciela, który 

umarł za mnie na krzyżu i powstał z martwych po to, aby jego lud 

mógł być zbawiony od piekła i pójść do nieba! Powinienem więc 

gorąco i często modlić się, aby Duch Święty dał mi nowe serce, 
abym mógł prawdziwie kochać Boga zamiast grzechu i siebie. 

 Skąd wiem, że powiedzieliby właśnie to? Ponieważ często w ten 

sposób rozmawialiśmy i taka była atmosfera naszego codziennego życia.  

W naszej rodzinie nie było udawanej pobożności. Nie pamiętam jakichś 
wielkich wybuchów emocji, raczej wiele rozmawiało się o sianokosach 

latem i o zajmowaniu się krowami i owcami zimą. Ale w tym wszystkim 

była głęboko przenikająca wszystko nuta. Pomimo, że nie było żadnych 

ulewnych deszczów duchowej odnowy, to jednak ogólna "wilgotność" 
zawsze była wysoka. Zbieraliśmy się całą rodziną przy każdym posiłku.  

Zawsze modliliśmy się na początku i na końcu i za każdym razem czytano 

rozdział z Biblii. Czytaliśmy ją całą – od księgi Rodzaju do Objawienia. 

Przy śniadaniu czy obiedzie zawsze słyszeliśmy teksty z Nowego 

Testamentu albo, że: "synami Gada byli: Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, 

Arodi i Areli." Przyznaję, że nie zawsze rozumiałem wszystko, co było 

czytane. Jednak co do końcowego rezulatu nie można było mieć żadnych 

wątpliwości. Biblia stała się dla mnie we wszystkich jej częściach i w 
każdej sylabie, najczystszym Słowem Boga.  To, co miało miejsce w 

przeszłości, w szczególności to co wydarzyło się w Palestynie, miało dla 
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mnie największe znaczenie. W skrócie, wychowałem się w środowisku, 

które dr Joad nazwałby "topograficzną i czasową małomiasteczkowością". 
Zostałem "uwarunkowany" w jak najbardziej całościowy sposób. Nie 

mogłem nic zrobić, jak tylko uwierzyć w Boga - Boga chrześcijaństwa, 
Boga całej Biblii! 

 Ty natomiast mieszkając w sąsiedztwie Biblioteki Kongresowej, nie 

miałeś tego typu ograniczeń. Twoi rodzice byli ludźmi oświeconymi 

w kwestiach poglądów religijnych. Czytali ci z Biblii Świata raczej niż 
z Biblii Palestyny. Odpowiesz, że nic takiego nie robili. Nie chcieli 

zbyt wcześnie zawracać ci głowy sprawami religijnymi. Ich celem było 

pielęgnowanie "otwartego umysłu" u swoich dzieci. 

 Tak więc, czy powinniśmy po prostu stwierdzić, że ja w swoich 

wczesnych latach zostałem tak wychowany, aby wierzyć w Boga, 

a tobie pozostawiono wolność, abyś mógł wyrobić sobie własny pogląd 

w tej sprawie? Nie sądzę. Wiesz doskonale, że każde dziecko jest 

kształtowane przez swoje środowisko. Także ty zostałeś 
uwarunkowany, aby nie wierzyć w Boga, tak jak ja, aby w Niego 

wierzyć. Tak więc nie obrzucajmy się wyzwiskami. Jeżeli chcesz 

powiedzieć, że wiara została mi wlana do gardła, to pamiętaj, że i ja 

mogę powiedzieć, że tobie została wlana do gardła niewiara. Myślę, że 

te wstępne wyjaśnienia przygotowały grunt dla dalszej dyskusji.  

 
Wczesna edukacja 
Przejdźmy do samej argumentacji. Pozwól jeszcze, że wspomnę co 

nieco o moim wykształceniu. Da to pełniejszy obraz.  

 Nie miałem jeszcze pięciu lat, kiedy ktoś - na szczęście nie 

pamiętam kto - zabrał mnie do szkoły. Pierwszego dnia dano mi 

szczepionkę i bardzo mnie bolało. Wciąż to czuję. Chodziłem już 
wtedy do kościoła.  Pamiętam to dokładnie, ponieważ lubiłem nosić 
moje ładnie wypolerowane, skórzane buty. Przeczytano nade mną 
formułkę podczas chrztu, która uroczyście stwierdzała, że zostałem 

poczęty i urodziłem się w grzechu. Chodziło o to, że moi rodzice, jak 

wszyscy ludzie, odziedziczyli grzech po Adamie - pierwszym 

człowieku i reprezentancie całej ludzkości. Ta sama formułka 

stwierdzała dalej , iż pomimo tego, że zostałem już uwarunkowany 

przez grzech, którego nie da się uniknąć, to jednak byłem dzieckiem 

Przymierza odkupionym w Chrystusie. Podczas ceremonii moi rodzice 

uroczyście obiecali, że jak tylko będę w stanie rozumieć cokolwiek, 

będą mnie uczyli tych wszystkich rzeczy przy pomocy wszelkich 
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dostępnych im środków.  

 To właśnie z powodu tej przysięgi posłali mnie do chrześcijańskiej 

szkoły podstawowej. Tam zrozumiałem, że moje zbawienie od grzechu 

i moja przynależność do Boga oznacza rewolucję we wszystkim, co 
wiem i robię. Zacząłem postrzegać potęgę Boga w przyrodzie oraz w 

Jego opatrzności nad biegiem historii. Był to właściwy fundament dla 

mojego zbawienia, które miałem w Chrystusie. Wkrótce cały wielki 

świat, który dzięki szkole stopniowo otwierał się przed moimi oczami, 

postrzegałem jako działający w każdym swoim detalu pod 

kierownictwem wszechpotężnego i wszechmądrego Boga, którego 

dzieckiem byłem dzięki Chrystusowi. Uczyłem się naśladować Boże 

myślenie w każdej dziedzinie życia. 
 Oczywiście, w szkole miały miejsce różnego rodzaju starcia. 

W niektórych brałem udział. Drewniaki to wspaniała broń. Ale 

stanowczo zabraniano nam używać ich nawet do samoobrony. Często 

rodzice i nauczyciele mówili nam o grzechu związanym z naszymi 

wyprawami wojennymi. Szczególnie chodziło im o sytuacje, kiedy 

oddział z naszej szkoły udawał się do walki z uczniami szkoły 

państwowej. Dzieci ze szkoły państwowej nie lubiły nas. Używały 

bardzo wyszukanego słownictwa, aby nas przezywać. W końcu kimże 

byliśmy?  Byliśmy tymi "lepszymi" - zbyt dobrzy, aby chodzić do 

szkoły państwowej! "Jeśli tak mówicie, to niech tak będzie!", 
odpowiadaliśmy i nasze poczucie wartości bardzo wzrastało. Ale 

później mówiono nam, że musimy nauczyć się znosić cierpliwie kpiny 

ze strony świata. Czyż świat nie nienawidził Kościoła od czasów 

Kaina? 

 Jakże inaczej wyglądała twoja wczesna edukacja! Uczęszczałeś 
do "neutralnej" szkoły. Twoi nauczyciele nauczali według strategii 

twoich rodziców. Chcieli, abyś miał "otwarty umysł." Nie było 

miejsca dla Boga czy to w nauce przyrody, czy historii. Od samego 

początku uczono cię rozumowania (jakoby) bez uprzedzeń.   
 Oczywiście teraz lepiej się orientujesz w tej sprawie. Jesteś świadom, 

że założenia twojej szkoły były tylko złudzeniem. Być "bez uprzedzeń" 
oznacza po prostu reprezentować określony rodzaj uprzedzeń. Pojęcie 

neutralności jest po prostu bezbarwnym garniturem, który ukrywa wrogie 

nastawienie do Boga. Przynajmniej to powinno być jasne, że ten, kto nie 

jest za Bogiem chrześcijaństwa, jest przeciwko Niemu. Widzisz, cały 

świat należy do Niego, również ty jesteś Jego stworzeniem i dlatego 

spoczywa na tobie obowiązek, aby Jemu oddawać cześć: czy jesz, czy 
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pijesz, czy cokolwiek innego robisz. Bóg mówi, że żyjesz jak gdyby na 

jego posiadłości. Ta posiadłość jest bardzo dobrze oznaczona przy pomocy 

dużych znaków rozmieszczonych właściwie wszędzie, stwierdzających 

Jego prawa własności. Nie sposób ich nie zauważyć - nawet gdybyś 
pędził 120 km/h. Bóg, który objawił siebie w Biblii, stwierdza, że każdy 

fakt w tym świecie nosi na sobie znak Jego pieczęci, którego nie można 

zedrzeć. Tak więc, jakże możesz pozostać neutralny wobec takiego Boga? 

To tak, jakbyś przechadzał się 4 lipca po Waszyngtonie, zastanawiając 

się, czy Memoriał Lincolna do kogoś należy, albo spoglądając na flagę 
amerykańską powiewającą na wysokim maszcie, zastanawiałbyś się, czy 

ona coś oznacza? Myślę, że zasługiwałbyś na los "człowieka bez 

ojczyzny" gdy, będąc Amerykaninem, byłbyś neutralny w stosunku do 

Ameryki. Podobnie, ale w o wiele głębszym znaczeniu, zasługujesz na 

życie bez Boga, jeśli nie przyznajesz się do Niego i nie czcisz Go jako 

Stworzyciela. Jakże możesz mieć odwagę używać Bożego świata, 

a zwłaszcza samego siebie - nosiciela Jego obrazu - dla swoich własnych 

celów? Kiedy Ewa stała się neutralna (jak gdyby zawieszona pomiędzy 

Bogiem a szatanem), rozpatrując roszczenia każdego z nich (jakby mogły 

być one z samej swojej natury równorzędne), w rzeczywistości już obrała 

stronę, po której chciała być - stronę diabła! 

 Widzę, że znów się denerwujesz. Usiądź i uspokój się. Masz 

przecież otwarty umysł i jesteś neutralny, czyż nie? Przecież nauczyłeś 
się, że każda hipoteza (zgodnie z teorią życia) ma takie samo prawo 

być wysłuchana jak każda inna, czyż nie? W końcu chcę tylko, abyś 
zobaczył, co zawiera się w chrześcijańskim pojmowaniu Boga. Jeżeli 

Bóg chrześcijaństwa istnieje, dowody na Jego istnienie muszą 
występować w obfitości i muszą być na tyle jasne, aby rzeczą zarówno 

nienaukową, jak i po prostu grzeszną było nie wierzyć w Niego. 

Kiedy dr Joad mówi: "Dowody przemawiające za istnieniem Boga 

są dalekie od oczywistych", ma na myśli to, że gdyby były oczywiste, 

wtedy każdy by w Niego wierzył. Ale to niczego nie wyjaśnia. Jeżeli 

Bóg chrześcijaństwa istnieje, dowody na Jego istnienie muszą być 
jasne. Przyczyną, dla której nie wszyscy w Niego wierzą jest to, że 

wszyscy jesteśmy zaślepieni przez grzech. Każdy z nas nosi kolorowe 

okulary. Pewnie słyszałeś opowieść o dolinie ślepców. Młodzieniec, 

który wybrał się na polowanie, spadł w przepaść do doliny ślepców. 

Ślepcy nie rozumieli, o czym mówi, kiedy opisywał słońce i kolory 

tęczy, ale pewna młoda dziewczyna rozumiała, co miał na myśli, kiedy 
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zaczął mówić o miłości. Ojciec dziewczyny nie chciał zgodzić się na 

małżeństwo córki z pomyleńcem, który często i dużo mówił 

o rzeczach, które przecież nie istnieją. Ale wielcy psychologowie na 

uniwersytecie niewidomych znaleźli sposób na wyleczenie go z jego 

szaleństwa poprzez zaszycie powiek. Po takim zabiegu, zapewniali, 

stanie się normalny jak każdy inny. Ale ten prostolinijny jasnowidz 
nadal utrzymywał, że widzi słońce.  

 Tak więc, teraz gdy popijamy herbatkę, chciałbym zaproponować 
nie tylko operację na twoim sercu, aby zmienić twoją wolę, ale również 
na twoich oczach, aby zmienić twoje spojrzenie na świat. Poczekaj 

jednak chwileczkę. Nie, w zasadzie nie proponuję ci żadnej operacji, 

gdyż ja sam nie mogę nic takiego dokonać. Po prostu chcę ci 

delikatnie zasugerować, iż możliwe, że jesteś nieboszczykiem 

i ślepcem i pozostawić tę sprawę twoim przemyśleniom. Jeżeli jakaś 
operacja ma mieć miejsce, to sam Bóg musi ją przeprowadzić.  
  
Późniejsza edukacja 
Pozwól tymczasem, że dokończę historii mojego życia. W wieku lat 

dziesięciu przybyłem do tego kraju i po kilku latach zdecydowałem, że 

będę się uczył, aby zaangażować się w służbę duszpasterską. 
Oznaczało to, że muszę pójść na wstępne studia w chrześcijańskiej 

szkole przygotowawczej, a następnie do college’u. Wszyscy 

nauczyciele nauczali swoich przedmiotów z chrześcijańskiego punktu 

widzenia.  Wyobraź sobie nauczanie nie tylko religii, ale również 
algebry z chrześcijańskiego punktu widzenia! Ale tak właśnie to 

wyglądało. Mówiono nam, że wszystkie fakty we wszystkich swoich 

relacjach, numerycznych i innych, są, czym są, ze względu na 

uwzględniający wszystko plan Boga. Dlatego właśnie wszystkie 

definicje przedmiotów są nie tylko niekompletne, ale w bardzo 

podstawowym sensie niepoprawne, o ile przy ich formułowaniu nie 

bierze się pod uwagę Boga. Czy to oznacza, że nie mówiono nam 

o poglądach innych ludzi? Czy to oznacza, że nigdy nie usłyszeliśmy 

o ewolucji i Immanuelu Kancie, wielkim filozofie, który tak 

zdecydowanie usiłował wykazać, że wszystkie argumenty za 

istnieniem Boga są chybione? Bynajmniej. Owszem, słyszeliśmy 

o tym wszystkim, ale jednocześnie prezentowano nam odpowiednią 
tego krytykę, która była jak najbardziej adekwatna.  

 W seminariach, w których się kształciłem, tj. Kalwin i Princeton 

(przed reorganizacją tego drugiego wg postmodernistycznych 
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poglądów w 1929r.), panowała podobna sytuacja. Np. dr Robert Dick 

Wilson zwykł mówić, na tyle na ile rozumieliśmy języki, i pokazywać 
na podstawie różnych dokumentów, że wyższa krytyka tekstu nie 

dokonała niczego, co mogłoby słusznie podważyć prostotę naszej 

wiary (jak u dziecka) w to, że Stary Testament jest Słowem Boga. 

Podobnie dr Gresham Machen i inni wykazywali, że można obronić 
nowotestamentowe chrześcijaństwo, bowiem Biblia nie myli się, co 

do swoich stwierdzeń. Możesz sam ocenić ich argumenty, czytając je. 

Podsumowując, przekazano mi prawdę chrześcijaństwa i prawdę 
o Bogu, na której się ona opiera, zaprezentowane przez tych, którzy 

w nią wierzyli i najlepiej mogli ją zinterpretować.   
 Myślę, że opowieść o moim życiu pomoże nam postawić to 

podstawowe pytanie w sposób prosty i jasny. Teraz wiesz doskonale 

o jakim Bogu z tobą rozmawiam. Jeżeli mój Bóg istnieje, to właśnie 

On w ostateczności powodował moimi rodzicami i nauczycielami. On 

był tym, który uwarunkował wszystko, co uwarunkowało mnie we 

wczesnych latach życia. Jednocześnie to On uwarunkował wszystko, 

co uwarunkowało również ciebie we wczesnych latach twojego życia. 

Bóg, czyli Bóg chrześcijaństwa, jest wszystkouwarunkowującym 
Bogiem. 

 Jako wszystkookreślający Bóg jest również wszechświadom. Bóg, 
który kontroluje wszystkie rzeczy, musi je kontrolować "według 

zamysłu swojej woli". Jeżeli by tego nie czynił, wtedy On sam byłby 

uwarunkowany przez coś innego. Dlatego utrzymuję, że moja wiara 

w Niego i twoja niewiara w Niego są równie bez znaczenia, chyba że 

założymy Jego istnienie.   

 
Przedstawione zarzuty 
Zapewne zastanawiasz się teraz, czy tak naprawdę słyszałem 

kiedykolwiek zarzuty, które podnosi się przeciwko wierze w takiego 

Boga. Myślę, że tak. Najpierw słyszałem je od moich nauczycieli, 

którzy starali się na nie odpowiedzieć. Słyszałem je również od 

nauczycieli, którzy nie sądzili, że można na nie dać odpowiedź. 
Podczas studiów w Seminarium Princeton uczęszczałem pewnego razu 

na kurs letni w Szkole Teologii w Chicago. Oczywiście już wcześniej 

słyszałem o współczesnym czy też liberalnym podejściu do Pisma 

Świętego, które w pełni zostało tam zaprezentowane. Po ukończeniu 

seminarium spędziłem dwa lata na Uniwersytecie Princeton, 
odbywając podyplomowe studia filozoficzne. Tam właśnie teorie 
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współczesnej filozofii były zarówno wyjaśniane, jak i bronione przez 
bardzo zdolnych ludzi. W skrócie, zaprezentowano mi wtedy pełen 

wachlarz argumentów przeciwko wierze, podobnie jak wcześniej - za 

wiarą. Miałem okazję wysłuchać obu stron - ludzi, którzy mocno 

wierzyli w to, czego nauczali. 

 Opowiedziałem ci o tym powodowany wyrazem twojej twarzy.  

Twoje gesty sugerują, że nie potrafisz zrozumieć, jak ktoś znając fakty 

i argumenty prezentowane przez współczesną naukę i filozofię może 

wciąż wierzyć w Boga, który stworzył świat, który kieruje wszystkim 

na świecie, według planu, prosto do celu, który też On sam wyznaczył. 

Ale jestem tylko jednym z wielu, którzy trzymają się wiary z całą 
świadomością tego, co mówi współczesna nauka, filozofia i krytyka 

biblijnego tekstu.  

 Oczywiście nie mogę odpowiedzieć tu i teraz na wszystkie zarzuty 

wysuwane przeciwko wierze w Boga. Niektórzy np. uczynili Stary 

Testament, a inni Nowy Testament przedmiotem studiów, 
którym poświęcili całe swoje życie. Musiałbyś przeczytać książki, 

które napisali, aby poznać szczegóły ich odpowiedzi na krytykę tekstu 

biblijnego. Inni specjalizują się w dziedzinie fizyki i biologii. 

Musiałbym się do nich odwołać w kwestiach takich jak biologiczna 

ewolucja. Ale przez wszystkie te dyskusje przewija się pewna wspólna 

nić. I właśnie teraz chciałbym się nią zająć. 
 Możliwe, iż myślisz, że bardzo odkryłem swoje pozycje. Zamiast 
mówić o Bogu jako o czymś, co jest niejasne i nieokreślone (tak, jak to 

czyni współczesny modernista, idący za Karolem Barth’em, lub mistyk 
mówiący o bogu, któremu tak tragicznie brakuje treści, że nie może już 
niczego żądać od ludzi, gdyż niewiele ma już wspólnego z realnym 

światem), zaprezentowałem Boga "przestarzałej" nauki i "sprzeczności" 
logicznych. Zdaje się, że odważyłem się dolać oliwy do ognia przez 

zaprezentowanie Boga, który wywołuje najwięcej sprzeciwu. Wygląda na 

to, że bez większego trudu powinieneś być w stanie rozwiać świat moich 

nadziei. Widzę, że szykujesz się do tego, by odczytać ponad moją głową 
tony faktów zaczerpniętych z podstawowych podręczników akademickich 

z dziedziny fizyki, biologii, antropologii i psychologii lub by zgnieść mnie 

przy pomocy sześćdziesięciotonowych czołgów ze słynnego dzieła 

I. Kanta "Krytyka czystego rozumu". Ale już wcześniej zostałem oblany 

tym zimnym prysznicem. Zanim zaczniesz się trudzić, aby ponownie 

otworzyć kurek, chciałbym poruszyć pewną podstawową kwestię. 
Wspomniałem już o tym przy okazji naszej dyskusji na temat testu lub 
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standardu.  
 Chodzi o rzecz następującą: nie wierząc w Boga, nie uważasz siebie 

za Boże stworzenie. Nie wierząc w Boga, nie sądzisz, że wszechświat 

został przez Niego stworzony. Innymi słowy, uważasz, że ty po prostu 

jesteś i cały wszechświat po prostu jest. Ale jeżeli jednak jesteś Jego 

stworzeniem, wtedy twoje obecne nastawienie do Boga jest bardzo nie 

w porządku. W takim wypadku, jak sądzę, jest ono dla Niego obelgą.  
Obraziłeś Boga i Jego niezadowolenie spoczywa na tobie. Można 

nawet powiedzieć, że Bóg i ty nie rozmawiacie z sobą. Masz poważne 

powody ku temu, aby dowodzić, że On nie istnieje. Jeśli On istnieje, na 

pewno ukarze cię za lekceważenie Go. Właśnie w tym celu włożyłeś 
kolorowe okulary, które decydują o tym, co mówisz o faktach i 

dowodach na niewiarę w Niego. Cieszyłeś się majówkami 
i polowaniami bez pytania o Jego pozwolenie. Jadłeś winogrona z 

Jego winnicy bez zapłaty, co więcej – wręcz znieważałeś Jego 

wysłanników, gdy pytali cię o nią.   
 Muszę cię teraz przeprosić. My, którzy wierzymy w Boga, nie zawsze 

jasno przedstawialiśmy naszą pozycję. Często przecież rozmawialiśmy 

z tobą na temat faktów i mocnych dowodów, jakbyśmy się zgadzali co do 

tego, czym one w rzeczywistości są. W naszych dyskusjach na temat 

istnienia Boga często zakładaliśmy, że mamy pewien wspólny zakres 

wiedzy, co do którego całkowicie się zgadzamy. Ale tak naprawdę nie 

możemy się zgodzić na to, że ty widzisz poprawnie jakikolwiek fakt 

w jakiejkolwiek sferze życia. Nosisz bowiem kolorowe okulary czy to 

kiedy mówisz o kurczakach i krowach, czy też kiedy mówisz o życiu 

pozagrobowym. Powinniśmy byli powiedzieć ci o tym o wiele jaśniej niż 
to zrobiliśmy. Ale tak naprawdę trochę wstydziliśmy się, iż pomyślisz, że 

nasze stanowisko jest dziwne lub bardzo radykalne. Ale nie chcemy już 
więcej prezentować ci naszego Boga jako mniejszego lub mniej 

ekscytującego, niż naprawdę jest. Bóg chce byśmy Go głosili jako 

wszystkookreślający fundament, na którym nawet ci, którzy mu 

zaprzeczają, muszą się oprzeć.   
 Mówiąc o faktach i ich dowodach, zakładałeś, że taki Bóg nie 

istnieje.  Uważałeś, iż nie potrzebujesz żadnego fundamentu poza sobą 
samym.  Założyłeś autonomiczność swojego własnego doświadczania 

świata. W konsekwencji nie jesteś w stanie, tzn. nie chcesz, uznać za 

fakt jakiegokolwiek faktu, który rzuciłby wyzwanie twojej 

zadeklarowanej samowystarczalności. Dlatego zawsze będziesz uważał 

za sprzeczne wszystko, co wymyka się poza obręb twojego 
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intelektualnego pojmowania. Pamiętasz co uczynił Prokrust? Jeżeli 

jego goście byli zbyt wysocy, skracał ich z każdego końca, a jeżeli byli 

za niscy, rozciągał. Mam wrażenie, że dokładnie to uczyniłeś 
z każdym faktem ludzkiego doświadczenia. Proszę cię, abyś teraz 

krytycznie spojrzał właśnie na to bardzo podstawowe założenie. Czyż 
nie powinieneś zejść do "piwnicy" swojego doświadczenia, aby 

sprawdzić, co się tam przez tyle lat nagromadziło, podczas gdy byłeś 
tak bardzo zajęty powierzchownym badaniem życia? Możliwe, iż 
będziesz bardzo zaskoczony tym, co tam odkryjesz. 
 Dla jasności pozwól, że zilustruję, co mam na myśli, wskazując 

na sposób, w jaki współcześni filozofowie i naukowcy podchodzą do 

faktów i prawd chrześcijaństwa.   

 Fundamentem wszystkich faktów i prawd chrześcijaństwa, a tym 

samym i wiary w istnienie Boga, jest prawda o stworzeniu. Stąd 

większość współczesnych filozofów i naukowców uważa, iż 
wyznawanie tej doktryny lub wiara w ten fakt zaprzeczy naszemu 

doświadczeniu.  Mają oni na myśli nie tylko to, że nikt nie był 

naocznym świadkiem stworzenia, ale nawet w bardziej podstawowym 

sensie uważają to za logicznie niemożliwe. Twierdzą, iż byłoby to 

pogwałceniem podstawowych praw logiki.   

 Obecny sposób argumentowania przeciwko stworzeniu pochodzi od 

Immanuela Kanta. Jego stanowisko dobrze oddają słowa filozofa żyjącego 

bliżej czasom nam współczesnym, Jamesa Warda: "Jeżeli podejmiemy 

próbę pojmowania Boga bez świata, nie ma już nic, co by mogło nas 

zawieść do stworzenia." ("Realm of Ends" str. 397). Inaczej mówiąc, 

jeżeli Bóg ma w ogóle być połączony ze wszechświatem, musi 

podporządkować się jego warunkom. Ale tradycyjna doktryna 

o stworzeniu mówi, że Bóg spowodował istnienie świata. Co jednak mamy 

na myśli, kiedy mówimy "spowodował"? Zgodnie z naszym 
doświadczeniem przyczyna jest połączona logicznie ze skutkiem. Jeżeli 

masz skutek, to musisz mieć przyczynę, oraz jeżeli masz przyczynę, to 
musi być i skutek. Jeżeli Bóg spowodował świat, to musiało to się stać, 
gdyż Bóg nie mógł nic innego zrobić jak tylko spowodować skutek. Tak 

więc można prawdziwie powiedzieć o skutku, że był przyczyną przyczyny. 

Dlatego nasze doświadczenie nie może zezwolić na istnienie żadnego 

Boga, jak tylko takiego, który jest zależny od świata w takim samym 

stopniu, w jakim świat jest zależny od Niego.   
 Bóg chrześcijaństwa nie może spełnić wymogów, jakie mu stawia 
autonomiczny człowiek. Ten Bóg mówi o sobie, że jest zupełnie 
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samowystarczalny. Twierdzi On, że stworzył świat nie z konieczności, ale 

z wolnej woli. Twierdzi, że kiedy stworzył świat, nie zaszła w Nim żadna 

zmiana. Tak więc o Jego istnieniu autonomiczny umysł musi powiedzieć, 
że jest ono niemożliwe, a o prawdzie stworzenia, że jest absurdem.  

 O opatrzności również mówi się, że jest w niezgodzie 

z doświadczeniem. Tego też  można było oczekiwać. Ten, kto odrzuca 

stworzenie, musi również w konsekwencji odrzucić opatrzność. Często 

słyszymy, że jeśli wszystko jest pod kontrolą Bożej opatrzności, wtedy 

nie może zdarzyć się nic prawdziwie nowego i historia staje się po 

prostu teatrem lalek.   

 Widzisz więc, że mógłbym ci zaprezentować ogromną ilość faktów, 

aby udowodnić istnienie Boga. Mógłbym powiedzieć, że każdy skutek 

wymaga istnienia przyczyny. Mógłbym wskazać na wspaniałą, 
misterną konstrukcję oka jako dowód Bożego celowego działania 

w przyrodzie.  Mógłbym przypomnieć historię ludzkości, aby wykazać, 
iż była ona kierowana przez Boga. Ale wszystkie te dowody nie 

wywarłyby na tobie większego wrażenia. Po prostu odpowiedziałbyś, 
że możemy tłumaczyć to wszystko na przeróżne sposoby, lecz nie 

wolno nam wprowadzać Boga do naszego wyjaśnienia. Skutek 

i przyczyna, będziesz powtarzał, są wyrażeniami, których istoty ludzkie 

używają w odniesieniu do otaczającego świata, który po prostu jest, 
jaki jest. Nic więcej nie możemy zrobić. 
 Kiedy stajesz wobec dowodów na poparcie prawdziwego 

chrzecijaństwa, robisz dokładnie to samo. Jeżeli wskażę na to, że 

proroctwa Biblii zostały wypełnione, po prostu odpowiesz, że można 

było oczekiwać, że ja i mi podobni tak to zinterpretujemy. Ale 

utrzymujesz, że tak naprawdę niemożliwym jest, aby jakikolwiek 

umysł mógł przewidzieć przyszłość na podstawie przeszłości. Jeśli 
byłoby to możliwe, oznaczałoby to, że znowu wszystko jest już 
ustalone w historii bez możliwości zaistnienia żadnej nowości czy 

wolności.  

 Kiedy wskażę następnie na cuda, znowu uzyskam podobną 
odpowiedź. Aby to zilustrować pozwól, iż przytoczę nieżyjącego już 
dr. Williama Adamsa Browna, znakomitego współczesnego 

teologa modernistycznego: "Weź jakikolwiek cud, który dokonał się 
w przeszłości: narodzenie z dziewicy, wskrzeszenie Łazarza lub 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przypuśćmy, że jesteś w stanie 

udowodnić, że te wydarzenia miały miejsce dokładnie tak, jak zostały 

opisane. Cóż osiągnąłeś? Wykazałeś jedynie, iż nasze granice tego, co 
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możliwe, muszą być poszerzone i że nasze wcześniejsze kategorie 

i uogólnienia były zbyt wąskie i muszą być zrewidowane. Problemy 
nawarstwiają się wokół powstawania życia i jego odnowy, czego do 

obecnego czasu byliśmy nieświadomi. Ale jednej rzeczy nie dowiodłeś 
i w istocie nie jesteś w stanie tego uczynić, a mianowicie, że cud miał 

miejsce, gdyż aby to uznać, trzeba stwierdzić, że te problemy są 
z natury nie do rozwiązania (nigdy nie będą rozwiązane), czego 

oczywiście nie można stwierdzić aż do czasu, gdy wszystkie 
możliwe testy zostaną przeprowadzone" ("God at Work," New York, 
1933, str. 169). Widzisz, z jaką pewnością Brown używa swojej broni 

logicznej niemożliwości (sprzeczności) przeciwko cudom. Wielu 

krytyków Słowa Bożego rzucało w przeszłości wyzwanie cudom w 

taki czy inny sposób.  Przypuszczali oni powolną, kawałek po kawałku, 

inwazję na wyspę chrześcijaństwa. Brown, z drugiej strony, kończy 

całą operację natychmiast jednym bombardowaniem dywanowym z 

powietrza. Odosobnionymi punktami oporu, które pozostaną, zajmie 

się później. Ale najpierw jego celem jest szybkie objęcie kontroli nad 

całym terytorium. I czyni to przez bezpośrednie zastosowanie prawa 

niesprzeczności. Tylko to jest możliwe, mówi Brown, co mogę poznać 
jako logicznie spójne według uznanych przeze mnie praw logicznych. 

Tak więc, jeżeli cuda mają być zatwierdzone przez naukę, czyli jeżeli 

mają być one rozpoznane jako normalne fakty, muszą ubiegać się 
o taki status przed trybunałem badań naukowych. I taki status zostanie 

im przyznany, kiedy tylko zgodzą się na małą przeróbkę uogólnienia, 

która pozbawi je ich unikalności. Cuda muszą przyjąć dokumenty 

naturalizacji, jeżeli chcą mieć prawo głosu w państwie nauki lub 

jakikolwiek wpływ na to, co się w nim dzieje.   

 Spójrz teraz na te cztery sprawy, o których mówiłem: stworzenie, 

opatrzność, proroctwa i cuda. Wspólnie reprezentują one całość 
chrześcijańskiego teizmu. Wspólnie mówią o treści pojęcia "Bóg" jak 
i o tym, co On uczynił wokoło nas i dla nas. Dowody te były 

prezentowane wielokrotnie i na różne sposoby. Ale ty zawsze masz 

gotową i skuteczną odpowiedź: To niemożliwe! To niemożliwe!  

Zachowujesz się jak listonosz, który otrzymał wiele listów 

zaadresowanych w różnych językach, który mówi, że dostarczy je 

wtedy, gdy będą one zaadresowane przez wszystkich nadawców po 

angielsku.  Do tego czasu będą składowane w miejscu dla listów bez 

adresata.  Podobnie podstawowym zarzutem wysuwanym przeciwko 

istnieniu Boga przez przeciętnego filozofa i naukowca jest twierdzenie 
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(inaczej: założenie), iż przyjęcie takich dowodów oznaczałoby po-

gwałcenie praw logiki.   
 Widzę, że ziewasz. Zjedzmy kolację. Chciałbym poruszyć jeszcze 

jedną sprawę. Na pewno byłeś kiedyś u dentysty. Dentysta wierci głębiej 

i głębiej, aż w końcu dochodzi do nerwu. Zanim dowiercę się do samego 

nerwu, znowu muszę cię przeprosić. Fakt, że tak wielu ludzi jest 

skonfrontowanych z całym wachlarzem dowodów na istnienie Boga, 

a pomimo tego nie wierzą, bardzo nas zniechęcał. Z tego powodu często 

przyjmowaliśmy metody desperackie. Bardzo chcąc zdobyć waszą 
przychylność, szliśmy na kompromis co do naszego Boga. Zważywszy na 

to, iż ludzie nie widzą, przyznaliśmy im rację, że to, czego nie widzą, jest 

trudne do zobaczenia. W naszym wielkim pragnieniu, aby zdobyć ludzi, 
pozwoliliśmy na stwierdzenie, że dowody na istnienie Boga są tylko 

prawdopodobne. I na podstawie tego tragicznego wyznania popełniliśmy 

następny błąd, praktycznie przyznając również, że dowody na Jego 

istnienie, nie są jednoznaczne. Wtedy jedyną ucieczką, jaka nam została, 

było świadectwo naszego nawrócenia, które miało zastąpić wszelką 
argumentację. Przecież, ostatecznie, Boga nie da się znaleźć na końcu 

jakiejś argumentacji. Bóg jest w naszych sercach. Tak więc porzucając 

wszelkie intelektualne dowodzenie, po prostu składamy świadectwo, że 

kiedyś byliśmy martwi, ale teraz żyjemy, byliśmy ślepi, ale teraz widzimy. 

 Czy przypuszczasz, że nasz Bóg aprobuje takie nastawienie 

u swoich naśladowców? Nie sądzę. Bóg, który mówi, że uczynił 

wszystkie fakty i odcisnął na nich swoją pieczęć, nigdy nie powie, 

iż istnieje jakiekolwiek inne wytłumaczenie dla tych, którzy 

odmawiają dostrzeżenia tego. Poza tym, taka metoda niszczy samą 
siebie. Gdyby ktoś w twoim rodzinnym mieście Waszyngtonie 

zaprzeczał, że istnieje coś takiego, jak rząd Stanów Zjednoczonych, 

czyż nie zabrałbyś go w dół rzeki Potomac, aby mu to udowodnić? 

Podobnie twoje doświadczenie i świadectwo narodzenia na nowo 

okazałoby się bez znaczenia, gdyby nie obiektywna prawda 

obiektywnych faktów, które ono zakłada. Świadectwo, które nie jest 

argumentacją, nie jest też świadectwem, podobnie jak 

argumentacja, która nie jest świadectwem, nie jest argumentacją.   
 Zaraz do tego wrócimy, ale tymczasem zobaczmy, co współczesny 

psycholog religii, stojący na tym samym fundamencie, co filozof, uczyni 
z naszym świadectwem. Rozróżnia on między "surowymi", "nagimi" 
danymi, a ich przyczynami, zgadzając się ze mną co do nagich faktów, ale 

rezerwując dla siebie wyjaśnienie przyczyny. Profesor James H. Leuba, 
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wielki psycholog na Bryn Mawr, stosuje bardzo typową procedurę. Mówi, 
co następuje: "Rzeczywistość jakiejkolwiek danej bezpośredniego 

doświadczenia (w znaczeniu w jakim to teraz używam), nie może być 
kwestionowana: kiedy jest mi zimno lub ciepło, jestem smutny lub wesoły, 

zniechęcony lub pewny - jest mi zimno, smutno, czuję zniechęcenie itp., 

i wszelka argumentacja, przy pomocy której usiłowanoby mi udowodnić, 
że nie jest mi zimno, jest w swej istocie absurdalna. Bezpośrednie 

wrażenie leży poza możliwością negacji. Ono nie może się mylić." Bez 
zagłębiania się w jej znaczenie, ta wypowiedź wydaje się zachęcać. W 

imigrancie chcącym uzyskać zezwolenie zejścia na ląd budzą się już 
wielkie nadzieje. Jednakże wciąż jeszcze musi przejść przez Ellis Island 

(Wyspa u wybrzeży Nowego Jorku, przez którą musiał przejść każdy 

starający sie o pobyt stały w USA - przyp. tłum.). "O ile nagie fakty 

doświadczenia nie podlegają krytyce, to przyczyny, które im się 
przypisuje, podlegają jej jak najbardziej. Powiedzmy, że jeśli moje 

odczucie chłodu jest spowodowane otwartym oknem lub stanem uniesienia 

spowodowanym przez działanie narkotyku, lub moją odnowioną ufnością 
do Boga, to wtedy moje stwierdzenie odnosi się do czegoś poza moim 

bezpośrednim doświadczeniem. Przypisałem jemu przyczynę, ale ta 

przyczyna może być właściwa lub nie" ("God or Man" New York, 1933, 
str.243). Tak więc nasz imigrant musi czekać na Ellis Island przez miliony 
lat. Jako wierzący przez Chrystusa w Boga stwierdzam, że doświadczyłem 

narodzenia się na nowo dzięki Duchowi Świętemu. Psycholog odpowie 

mi, że to jest nagi fakt doświadczenia i jako taki nie do zanegowania. "My 

temu nie przeczymy," odpowie, "ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia. 

Jeżeli chcesz, aby to miało dla nas jakiekolwiek znaczenie, to musisz temu 

przypisać przyczynę. Wtedy poddamy ją analizie. Czy twoje 

doświadczenie było spowodowane opium czy Bogiem? Mówisz, że 

Bogiem. Hm, to niemożliwe, gdyż jako filozofowie wykazaliśmy, że 

logiczną sprzecznością jest wierzyć w Boga. Zawsze możesz przyjść 
z powrotem, aby z nami porozmawiać, gdy tylko zmienisz zdanie 

o przyczynie. Chętnie cię przywitamy jako obywatela naszego królestwa, 

jeżeli tylko przyjmiesz papiery naturalizacyjne."   
 Znaleźliśmy się nad potężną przepaścią. Zgodziliśmy się, aby od 

samego początku szczerze rozmawiać. Jeżeli cię obraziłem, to tylko 

z tej przyczyny, że nie ośmielę się, nawet w celu zdobycia ciebie, 

obrazić mojego Boga. A jeżeli ciebie nie obraziłem, to nie mówiłem 

o moim Bogu.  Bo tak naprawdę to, co uczyniłeś z dowodami na 

istnienie Boga, świadczy o tym, że sam siebie ustanowiłeś Bogiem. 
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Zakres mocy swojego intelektu uczyniłeś standardem tego, co jest i co 

nie jest możliwe. Tym samym określiłeś z góry, że nigdy nie masz 

zamiaru spotkać się z żadnym faktem, który wskazuje na Boga. Aby 

fakty w ogóle były faktami (na "przyzwoitym" naukowym 
i filozoficznym fundamencie), muszą posiadać twoją pieczęć jako ich 

właściwego stwórcy, zamiast pieczęci Boga.  

 Oczywiście doskonale rozumiem, że nie twierdzisz, iż możesz 

stworzyć sekwoję czy słonia. Ale jednak stwierdzasz, że sekwoje 

i słonie nie mogły zostać stworzone przez Boga. Słyszałeś o człowieku, 

który nigdy nie chciał zobaczyć lub stać się fioletową krową. Tak więc 

w praktyce zdecydowałeś, że nigdy nie zobaczysz ani nie będziesz 

stworzonym faktem. Tak jakbyś powtarzał za sir Arthurem 

Eddingtonem: "Czego moja sieć nie złowi, nie jest rybą". 
 Nie twierdzę oczywiście, że kiedy jesteś skonfrontowany z tym, co 

czynisz, jesteś w stanie zmienić swoje nastawienie. Podobnie jak 

Etiopczyk nie może zmienić swojej skóry ani lampart swojego 

cętkowanego futra, tak i ty nie możesz zmienić swojego nastawienia. 

Przycementowałeś kolorowe okulary do twarzy tak mocno, że nie 

możesz ich zdjąć nawet do snu. Freud nie dostrzegł nawet 

w najmniejszym szczególe zła grzechu, który kontroluje ludzkie serce. 

Jedynie wielki Lekarz dzięki ofierze krwi, jaką złożył na krzyżu, 

poprzez dar swojego Ducha Świętego jest w stanie zdjąć ci te okulary 

i sprawić, że przejrzysz i zobaczysz fakty takimi, jakimi one są, fakty 

jako dowody, jako bezwzględnie naglące świadectwo za istnieniem 

Boga.  

 Powinieneś już widzieć, w jakiego Boga wierzę. Jest to Bóg 

wszystkookreślający. Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy, który przy 

pomocy swojej opatrzności opisał moją młodość, abym w Niego 

uwierzył i który w moich późniejszych latach z powodu swojej 

łaskawości wciąż sprawia, iż chcę w Niego wierzyć.   
 Możesz na to odpowiedzieć: W takim razie jaki jest sens w tym, aby 

ze mną dyskutować i rozprawiać? Otóż jest to jak najbardziej 

sensowne!  Widzisz, jeśli rzeczywiście jesteś stworzeniem Bożym, 

wtedy On ma zawsze do ciebie dostęp. Kiedy Łazarz leżał w grobie, 
cały czas był dostępny dla Chrystusa, który przywołał go z powrotem 

do życia. Na tym właśnie opierają się prawdziwi głosiciele. Syn 

marnotrawny myślał, że uciekł od wpływu swojego ojca. 

W rzeczywistości Ojciec kontrolował daleki kraj, do którego syn się 
udał. Podobnie jest z rozumowaniem.  Prawdziwe rozumowanie 
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o Bogu to takie, które opiera się na Bogu jako fundamencie, który 

jedynie jest w stanie nadać znaczenie jakiejkolwiek ludzkiej 

argumentacji. I mamy prawo oczekiwać, że takie rozumowanie 

zostanie użyte przez Boga, aby przerwać sen o ludzkiej autonomii.   

 Widzę, że chcesz już pójść. Nic dziwnego - ostatni autobus 
odjeżdża o północy. Chciałbym z tobą porozmawiać innym razem. 

Zapraszam cię na obiad w przyszłą niedzielę. Ale ponieważ przekłułem 

twoją bańkę mydlaną, możliwe, że już nie zechcesz przyjść. Mam jed-

nak nadzieję, że się mylę. Zależy to od upodobania Ojca. Głęboko w 

sercu wiesz, że to, co mówiłem, jest prawdą. Wiesz o tym, że nie ma 

żadnej spójności w twoim życiu. Nie chcesz znać żadnego Boga, który 

swoją wolą dostarcza ci spójności, której tak bardzo potrzebujesz. Taki 

Bóg, powiadasz, nie zezwoliłby na żadną nowość. I dlatego wymyślasz 

swoją własną spójność. Ale ta spójność nie może, jak to wynika z niej 

samej, zabić tego, co jest "prawdziwie i w całości nowe". Dlatego 
musi ona kontrastować z "prawdziwie nowym", a tym samym nigdy 
go nie dotykać. I w taki sposób, idąc drogą twojego rozumownia, 

mówisz o rzeczach możliwych i niemożliwych, ale wszystkie twoje 

rozważania zawieszone są w próżni. Zgodnie z twoimi własnymi 

normami nie może to mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Logika 

według ciebie ma do czynienia z wiecznymi i niezmiennymi sprawami, 

podczas gdy rzeczywistość, z jaką masz do czynienia, nieustannie się 
zmienia; tak więc nie jest dane tym dwóm nigdy się spotkać! I w taki 

właśnie sposób sprowadziłeś do absurdu swoje własne doświadczenie. 

Razem z synem marnotrawnym jesteś przy świńskim korycie, ale może 

się zdarzyć, iż w przeciwieństwie do syna marnotrawnego odmówisz 

powrotu do domu Ojca.  

 Z drugiej strony dzięki wierze w Boga ja posiadam spójność 
w interpretacji mojego doświadczenia. Oczywiście, nie taki rodzaj 
spójności, jaki by ciebie zadowolił. Ta spójność nie jest rezultatem 

mojego autonomicznego określenia tego, co jest, a co nie jest 
możliwe. Ale jest to spójność wynikająca ze spójności, która jest ponad 

moją i uprzednia do mojej. Na fundamencie Bożej opatrzności mogę 
szukać faktów bez wcześniejszego ich niszczenia. Na fundamencie 

Bożego postanowienia mogę być dobrym fizykiem, biologiem, 

psychologiem lub filozofem.  We wszystkich tych dziedzinach 

używam swych zdolności logicznego myślenia, aby dostrzegać tak 

wiele uporządkowania w Bożym wszechświecie, jak wiele zostało 

przeznaczone do poznania przez Jego stworzenia. Systemy, jakie 
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konstruuję, są prawdziwe, ponieważ wskazują one na tę podstawową 
i pierwotną spójnię, która znajduje się w Bożym opisaniu świata.   

 Rozglądając się wokoło, widzę zarówno porządek, jak 
i nieporządek w każdym aspekcie życia. Jednak spoglądam na obydwa 

te aspekty poprzez światło Wielkiego Określającego, który stoi za nimi. 

Nie muszę zaprzeczać żadnemu z nich, by zachować optymizm lub 

pesymizm.  Widzę wybitnych biologów, którzy wytrwale przeszukują 
góry i doliny, aby udowodnić, że prawda o stworzeniu nie jest prawdą 
w odniesieniu do ludzkiego ciała, tylko po to, aby za moment dodać, że 

nadal brakuje brakującego ogniwa. Widzę wybitnych psychologów 

przeczesujących głębię podświadomości, ludzką i zwierzęcą 
świadomość, aby wykazać, że stworzenie i opatrzność nie są 
prawdziwe w odniesieniu do duszy ludzkiej, tylko po to, aby chwilę 
później przyznać, że istnieje potężna przepaść między ludzką 
a zwierzęcą inteligencją. Widzę wybitnych naukowców z dziedzin 

logiki i metodologii badań naukowych badających wnikliwie 

transcendentalne obszary, aby znaleźć fundament, który nie zostanie 

porwany przez nieustannie zmieniający się nurt całkowitej nowości, po 

to tylko, aby za moment przyznać, że nie są w stanie znaleźć 
jakiegokolwiek pomostu między logiką a rzeczywistością. Widzę też, 
że przedstawiciele wszystkich wspomnianych dziedzin, pomimo tego, 

że stoją na głowach, stwierdzają wiele prawdziwych rzeczy. Muszę 
tylko postawić na nogi ich sprawozdania, czyniąc Boga, a nie 

człowieka ich istotą, a natychmiast uzyskuję wspaniałą manifestację 
faktów. Wtedy dopiero mogę postrzegać fakty tak, jak Bóg tego chce.   

 Jeżeli moja spójność jest wystarczająco kompleksowa, aby 

uwzględnić wysiłki tych, którzy ją odrzucają, jest też na tyle szeroka, 

aby uwzględnić również to, czego nawet ci, którzy narodzili się na 

nowo, zobaczyć nie mogą. Moja spójność jest taka jak u dziecka, które 

idzie przez las ze swoim ojcem. Dziecko nie boi się, ponieważ ojciec 

wie wszystko i jest w stanie sprostać każdej zaistniałej sytuacji. Jestem 

gotów przyznać, że są pewne "trudności" związane z wiarą w Boga 

i z Jego objawieniem w przyrodzie i Biblii, których nie potrafię 
rozwiązać. Prawdę mówiąc, z każdym faktem, z którym mam do 

czynienia (jak i z każdą relacją tego faktu do reszty rzeczywistości) 

wiąże się jakaś tajemnica. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że 

wszystkie fakty mają swoje ostateczne wyjaśnienie w Bogu, którego 

myśli są wyższe od moich myśli i którego drogi są wyższe od moich 

dróg. Bowiem Bóg, o którym mowa, istnieje w sposób konieczny. 
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Bez Boga - Boga Biblii, Boga autorytetu, Boga, który jest 

samowystarczalny i tym samym niepojęty dla ludzi – nic nie miałoby 

żadnego definiowalnego znaczenia. Żaden człowiek nie jest w stanie 

niczego wytłumaczyć w takim sensie, że poznał coś do końca, ale tylko 

ten, kto wierzy w Boga ma podstawę do tego, by twierdzić, że w ogóle 

istnieje uzasadnienie (dla wszystkiego). 

 Tak więc sam widzisz, że jako młody człowiek zostałem całościowo 

uwarunkowany; nie mogłem nic innego uczynić, jak tylko uwierzyć 
w Boga. Wierzę w Boga, gdyż, o ile On nie byłby 

wszystkookreślającym Bogiem, życie zamieniłoby się w chaos. 

 Nie nawrócę cię przy końcu mojej argumentacji. Choć uważam, że 

jest poprawna. Nie sądzę, że wiara w Boga jest jedynie tak rozsądnym 

wyjściem jak każde inne, a nawet, że jest to bardziej lub nieskończenie 

bardziej prawdopodobne rozwiązanie niż inne. Utrzymuję raczej, że 

o ile nie uwierzysz w Boga, nie możesz logicznie wierzyć w nic. Ale 

ponieważ wierzę w Boga, który określił zarówno mnie, jak i ciebie, 
wiem, że możesz z pełną satysfakcją z pomocą biologów, 

psychologów, logików i krytyków Biblii zredukować wszystko, co 

powiedziałem tego popołudnia i wieczoru, do poziomu obracającego 

się w kółko marudzenia beznadziejnego wyznawcy autorytetów. W 

pewnym sensie moje marudzenie było obracaniem się w kółko. 

Wszystko obracało się wokół Boga. Tak więc pozostawię cię teraz z 

Nim i Jego litością.  
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ESEJ II 
 

MOJE KREDO 

 
Nie wiem, w jaki sposób mogę okazać wam wdzięczność za zaszczyt, 

jakim mnie obdarzyliście, przyczyniając się do wydania tej księgi 

pamiątkowej. Najpierw chciałbym przedstawić w formie kredo ogólny 

zarys moich przekonań, jakie mam na dzień dzisiejszy. Następnie 

w odpowiedzi na eseje chciałbym osobno zająć się uwagami 

i sprzeciwami, jakie niektórzy z was zgłosili wobec niektórych moich 

poglądów. Czynię to z nadzieją, że będziemy dla siebie nawzajem 

wsparciem i zachętą, podobnie jak wspólnie wyznajemy imię Jezusa, 

jedyne imię dane pod niebem, w którym jest zbawienie.   

 
Samouwiarygadniający Chrystus Biblii 
Samouwiarygadniający Chrystus Biblii był zawsze punktem wyjścia dla 

wszystkiego, co głosiłem. Mam nadzieję, że gdy przejdę dalej, stanie się 
jaśniejsze, jak to się ma do konkretnych zagadnień. Pozwólcie, że teraz 

zilustruję, co mam na myśli, przywołując sytuację, kiedy Jezus uzdrowił 

paralityka. Gdy Jezus powiedział mu: "Synu, odpuszczone są grzechy 

twoje", niektórzy z uczonych w Piśmie myśleli tak: "Czemuż ten tak 

mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego 

Boga?" (Ew. Marka 2:5, 6). Żydzi ciągle oskarżali Jezusa o bluźnierstwo. 

Właśnie dlatego przybili Go do krzyża.  

 Ci Żydzi, nazwijmy ich faryzeuszami, byli bardzo "ortodoksyjni".  

Przysięgali na Mojżesza i proroków. Abraham był ich ojcem, a Bóg 

Abrahama ich Bogiem. "Dziękujemy ci, Boże, że nie jesteśmy 

politeistami, jak inne narody". Bóg jest i może być tylko jeden. "Słuchaj 

Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!" (V Moj. 6:4). 

 Zatem gdy Jezus oznajmił, że jest jedno z Ojcem, byli przekonani, 

że zbluźnił. Cóż to za arogancja ze strony człowieka twierdzić, że jest 

Synem Bożym! Precz z nim! 
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 Jakaż to była gorliwość o jedynego prawdziwego Boga, Boga 

Mojżesza! Oczywiście, nie chcieli poddawać żadnego człowieka 

torturom ukrzyżowania, ale Bóg Mojżesza chciał tego. Musieli chronić 
lud przed sentymentalną miłością do tego człowieka. Wkrótce okazało 

się, że rzeczywiście "zbawili" lud. "Zawołali znowu wszyscy: Nie tego, 

ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą" (Ew. Jana 18:40). 

 Ironią w tym wszystkim było to, że żydowscy przywódcy wcale nie 

kochali Boga Abrahama ani Mu nie służyli! Podobnie jak ościenne 

narody, zwłaszcza Grecy, stali się raczej czcicielami stworzenia niż 
Stwórcy!  Swą odstępczą świadomość moralną uczynili miarą dobra 

i zła. Pojęcie żywej Tory pozwalało im zadośćuczynić niezmienności 

prawa i jednocześnie żyć zgodnie z zasadami nowej moralności. 

 W obliczu faryzejskiej opozycji twierdzenie Jezusa, że jest Synem 

Bożym i Synem Człowieczym, nabierało wyjątkowego znaczenia. 

Każdy fakt w rozmowie faryzeuszów z Jezusem prowadził do 

ostatecznej konkluzji, że właśnie Jezus jest Synem Bożym, a więc 

również obiecanym Mesjaszem. W rezultacie Jezus zarzucał 

faryzeuszom, że zniekształcili nie do poznania przesłanie każdego 

słowa Starego Testamentu. 

 Nic więc dziwnego, że mieli Jezusa za bluźniercę. Nie żeby pojęcie 

bluźnierstwa miało jakieś znaczenie dla ich sposobu postrzegania 

rzeczywistości. Po prostu, jeśli prawdą było twierdzenie Jezusa, że jest 

obiecanym Mesjaszem, Synem Bożym, wówczas oni, faryzeusze, byli 

reakcjonistami, rewolucjonistami i odstępcami. Tkwili w 

intelektualnym, moralnym i duchowym błędzie we wszystkim, co 

mówili i czynili. Czy mogli przyjąć, że Jezus miał rację, gdy mówił, że 

ich ojcem jest diabeł? Czy Jezus mógł mieć rację, gdy oznajmił: "Ale 

poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej" (Ew. Jana 5:42)? 

 Jako chrześcijanie nie jesteśmy sami z siebie lepsi czy mądrzejsi od 

faryzeuszy. Chrystus przez swoje słowo i Ducha utożsamił się z nami, 

a jednocześnie powiedział, kim naprawdę jesteśmy. Jako chrześcijanin 

wierzę przede wszystkim całemu świadectwu, jakie Jezus dał o sobie 

i o swym dziele. Mówił, że został posłany na świat, by zbawić swój lud 

od grzechów. Jezus żąda ode mnie, bym czynił to, czego żądał od 

faryzeuszy, a mianowicie, bym czytał Pismo w świetle tego 

świadectwa o Nim samym. On posłał swego Ducha, by zamieszkał w 

moim sercu i bym dzięki temu mógł wierzyć, i abym pojął, że 

wszystkie rzeczy są tym, czym On mówi, że są. Przez Jego Ducha 

nauczyłem się rozumieć nieco z tego, co Jezus miał na myśli, mówiąc: 
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"Ja jestem droga i prawda, i żywot". Nauczyłem się coś nie coś o 

tym, co znaczy oddawać każdą myśl w niewolę Chrystusowi, co 

znaczy być nawracanym każdego dnia do uświadomienia sobie, że nie 

zrozumiem niczego poprawnie, o ile nie ujrzę tego we właściwej relacji 

do Chrystusa jako Stworzyciela i Odkupiciela mojego i mojego świata. 

Ponad wszystko inne szukam Jego królestwa wraz z jego 

sprawiedliwością. Na podstawie świadectwa Jego Ducha, 

świadczącego z moim duchem, wiem teraz, że mój wysiłek nie jest 

daremny w Panu. "Gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem 

tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego 

dnia" (II Tym. 1:12). Całe moje życie: w rodzinie, kościele, 

społeczeństwie i powołaniu jako zwiastuna dobrej nowiny 

i nauczyciela apologetyki chrześcijańskiej jest zjednoczone pod 

sztandarem Pro Rege! - Dla Króla! Nie jestem bohaterem, lecz 
w Chrystusie nie obawiam się tego, co może mi uczynić człowiek. 

Bramy piekła nie mogą powstrzymać zwycięskiego marszu Chrystusa, 

któremu dana jest wszelka moc w niebie i na ziemi. 

 
List od Chrystusa 
Nigdy nie spotkałem Chrystusa w ciele. Ale to nic, bo On napisał do 

mnie list. Wybrał do tego pomocników. Przez Jego Ducha, Ducha 

prawdy, pomocnicy napisali wszystko, co On chciał, abym wiedział. 

Następnie mój Pan zesłał z nieba Ducha Świętego w dniu 

Pięćdziesiątnicy, aby zamieszkał w sercach tych, których odkupił. 

Dzięki jego łasce jestem jednym z nich. Razem tworzymy Kościół, 

Jego lud. Chrystus utwierdza swoje królestwo w nas i przez nas. Jako 

żołnierz krzyża wzmocniony Jego mocą w wewnętrznym człowieku co 

dzień walczę przeciwko szatanowi, który w każdej chwili dąży do tego, 

aby utwierdzić swoje własne królestwo w sercach ludzi i to ku ich 

zgubie.  

 Jezus w swym liście mówi mi, że wszyscy ludzie są tej samej krwi, 

ponieważ wszyscy zostali stworzeni przez Boga. W tym sensie 

wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi, wszyscy noszą w sobie Jego obraz. 

Lecz pierwsza para, z której wszystkie późniejsze pokolenia powstały 

przez zwykłe rozmnażanie, zgrzeszyła przeciw Bogu. Bóg przedłożył 

im idealną radość, którą dałby im, gdyby tylko poszli w swoim życiu 

zgodnie z kierunkiem, jaki im wytyczył. Kierunek ten miał się 
odznaczać miłością i posłuszeństwem względem Stwórcy 

i Dobroczyńcy. Lecz pierwsi rodzice stanęli oko w oko z szatanem, 
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który opowiedział im o wolności, jakiej doświadczył, odkąd 

zadeklarował swoją niezależność od Boga. Człowiek po to, aby stać się 
samookreślającym, oczywiście musi posiadać zdolność do 

decydowania o naturze dobra bez oglądania się na to, co Bóg o tym 

mówi. 

 Adam pojął punkt widzenia szatana. "Masz rację szatanie, na 

początek muszę zdecydować, czy ten Bóg, który tak często do nas 

mówi: (1) wie, co jest dobre dla nas; (2) panuje nad historią, a więc 

może określić, co się stanie na wypadek nieposłuszeństwa i (3) ma 

prawo żądać od nas posłuszeństwa. Jeśli odpowiedź na powyższe 

pytania brzmi ‘tak‘, wtedy dopiero powinienem stać się Jemu 

posłuszny. Ale z pewnością nie wcześniej". 

 Lecz uzurpując sobie prawo do rozstrzygania tych kwestii, Adam 

już w istocie podjął decyzję i to negatywną. Jeśli Bóg jest tym, który 

wie co jest dobre dla nas, kontroluje wszystko, co się ma wydarzyć, i 
ma prawo do żądania niekwestionowanego posłuszeństwa, wtedy 

człowiek jest posłuszny Jego słowu, ponieważ to jest Jego słowo. 

Adam w nieposłuszeństwie stał się "wolnym" człowiekiem. 

 Ale szatan przeliczył się. Odrzucając wiarę w to, że Bóg kontroluje 

bieg historii, podjął próbę pozyskania całego rodzaju ludzkiego dla siebie. 

Po tym, jak odniósł sukces z pierwszym Adamem, spróbował swojej 

sztuczki z ostatnim Adamem. Lecz ostatni Adam odpowiedział stosownie 

do szatańskiej intrygi: "Odejdź ode mnie szatanie" oraz: "Albowiem jest 

napisane..." Ostatni Adam zarówno znał Słowo Boże, jak i je przyjmował, 

ponieważ był Bogiem - Słowem. Żył zgodnie z tym, co z góry sam zapisał 

w swoim programie. Nawet słowo "pragnę" zostało wypowiedziane na 

krzyżu zgodnie z tym, co było napisane.  
 Otóż to, co zostało napisane, dotyczyło głównie obietnicy danej Jego 

ludowi o ostatnim Adamie, który miał dokonać odkupienia z grzechu na 

oczach szatana i jego zastępów. Miał On stać się ich Wielkim 

Arcykapłanem złożywszy samego siebie w zastępczej ofierze. "Przeklęty 

każdy, kto zawiśnie na drzewie." Miał być, tak jak Mojżesz, ich 

Prorokiem, zwiastując ostateczne słowo wybawienia dla swego ludu i 

utwierdzając go w prawdzie wbrew wysiłkom szatana, który chciał, by 

wierzyli kłamstwu. Ustanowiwszy swój wybrany lud "świętych", miał być 
ich Królem wbrew wysiłkom szatana, który starał się założyć inne 

królestwo na fundamencie samousprawiedliwienia faryzeuszy.  
 On przyszedł, doświadczył i zwyciężył - było to historyczne 

przejście od gniewu do łaski. Nadszedł nowy czas - czas łaski i chwały. 
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Jezus opowiada nam w swym liście o tym nowym okresie. Duża część 
tego listu dociera do nas przez Jego sługę, Pawła. Rozwój wczesnego 

królestwa Chrystusa nastąpił w znacznej mierze właśnie dzięki pracy 

Pawła. Zobaczmy, w jaki sposób Paweł przedstawił relację 
o Chrystusie. 

 W Liście do Rzymian mówi o przewrotnej drodze ludzkości. 

Zarówno Żydzi, jak i Grecy od początku świata nieustannie są 
konfrontowani z prawdą o Bogu, lecz mimo to zamienili prawdę Bożą 
na kłamstwo, służąc i uwielbiając stworzenie raczej niż Stwórcę. 
Ponieważ postanowili wykluczyć Boga ze swego poznania, gniew 

Boży niczym jakaś straszna, niszcząca powódź objawia się z nieba 

przeciwko tym, którzy tłumią Jego objawienie. Taka powódź zmiecie 

wszystkich, którzy nie chcą się nawrócić do Boga przez Syna.  

 Dzieci Adama zarówno w przeszłości, jak i obecnie robią wszystko, 

by zakryć prawdę o sobie samych i o Bogu. Każdy fakt postrzegają 
inaczej niż ma on się w rzeczywistości. Za pomocą literatury, teatru, 

poezji i filozofii starają się dowieść sobie samym, że świat nie jest 

własnością Boga, a oni nie są stworzeni na Jego obraz. Zarówno Żydzi, 

jak i Grecy oślepili się i nie dostrzegają, czym naprawdę są i czym jest 

świat wokół nich - ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jeśli nie 

są stworzeniami Bożymi, to przecież nie mogli zgrzeszyć przeciwko 

komuś takiemu jak Bóg. I dlatego też nie potrzebują odkupieńczej 

śmierci Chrystusa dla odpuszczenia grzechów. To, co Szczepan 

powiedział o Żydach, trzeba powiedzieć i o poganach, a mianowicie, że 

zawsze przeciwstawiali się Duchowi Świętemu ku własnej zgubie. 

 W przemówieniu na Areopagu Paweł głosi imię 
zmartwychwstałego Chrystusa łamiącym przymierze poganom, którzy 

nie chcą nawet słyszeć o sądzie Bożym. Nie stawia się jednak na ich 

poziomie, by zbadać naturę bytu ogólnego i ogólnego poznania w celu 

odkrycia, czy Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba może istnieć. Mówi im, 

że ich ignorancja jest karygodna, gdyż Bóg jest tak blisko nich jak oni 

sami. Dlatego wzywa ich, aby się odwrócili od oddawania chwały 

bożkom i zwrócili do żywego Boga, bo w przeciwnym razie będą 
musieli stanąć w dniu sądu przed zmartwychwstałym Chrystusem bez 

szaty sprawiedliwości. 

 Pawłowe przemówienie do Żydów było podobne do zwiastowania 

Noego zwracającego się do ludzi swoich czasów. Kiedy na początku 

Noe oznajmił, że Bóg dał mu słowo ostrzeżenia, ludzie odrzucili je, 

czyniąc to na własną zgubę, przy czym byli pewni, że mogą odrzucić 
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takie twierdzenia na podstawie własnej mądrości. Mówili, że nie ma 

takich faktów czy ważnych powodów, dla których mieliby przyjąć 
twierdzenie Noego, chyba że ktoś zaakceptuje fakt, że Bóg przemówił 

do Noego. Lecz tylko Noe mógłby to potwierdzić, a kimże był Noe? 

Ale kiedy tonęli, zobaczyli, czym naprawdę są i że ich mądrość okazała 

się głupotą. Wtedy było już za późno. Podobnie u kresu czasu ludzie 

w obliczu gniewu Baranka znów ujrzą, czym są i czym jest ich 

mądrość i zawołają na góry, aby ich przykryły, byleby tylko nie wpaść 
w ręce rozgniewanego Boga. 

 Paweł wiedział, że Grecy nie mogli prawdziwie określić się 
w kategoriach własnej filozofii. "Chaos" i "ciemna noc" były dla nich 

jedyną alternatywą tego, co Paweł mówił o pochodzeniu 

i przeznaczeniu świata. Próbowali różnych form ostatecznej 

racjonalności (jedność) i ostatecznego przypadku (różnorodność) przy 

pomocy takich terminów jak "forma" czy "materia", chcąc, by zajęły 

one miejsce należne stworzeniu i opatrzności. Nie udało się jednak. 

Pomimo ich niepowodzeń Paweł nie mógł udowodnić Grekom, 

udowodnić w ich własnym zrozumieniu tego słowa, że to, w co wierzą, 
jest głupotą, a to, w co on wierzy, jest "rozsądne". Nie mógł przyjąć 
zasad "wolnego" pierwszego Adama, by udowodnić zasady ostatniego 

Adama. Paweł spostrzegł, podobnie jak jego grecka publiczność, że 

wszystkie jego idee były głupotą dla niechrześcijańskiego umysłu. 

Grecy nie chcieli wierzyć żadnej z nich, a tym bardziej wszystkim 

naraz w ich właściwej wzajemnej relacji, o ile uprzednio nie otrzymali, 

dzięki odnowieniu Ducha Świętego, nowych oczu, które widzą 
w Chrystusie całą prawdę Bożą. Paweł wiedział, że z naturalnym 

człowiekiem jest tak jak z Ksantypą, o której mówi się, że obcinała 

uporczywie swoje palce, choć były one jedyną rzeczą wystającą ponad 

wodę. Będzie on aż do utraty tchu mówił, że Chrystus się myli, 

a szatan ma rację, chyba że Duch w miłosierdziu da mu światło i życie.  

 Takie jest zatem przesłanie listu napisanego przez samego 

Chrystusa do mnie i do całego Kościoła. Odkąd pamiętam, mój ojciec 

czytał mi ten list i całej rodzinie. O nim słyszałem również w Kościele, 

gdy zwiastował go sługa Chrystusa. Każdy pastor w tamtych czasach 

nosił tytuł V.D.M. - Verbum Dei Minister (Sługa Bożego Słowa). Stąd 

też, gdy zostałem nauczycielem apologetyki, w naturalny sposób 

myślałem nie tylko o tytule magistra teologii (Th.M.) czy doktora 

filozofii (Ph.D.), ale ponad wszystko myślałem o tytule V.D.M. Te 

wcześniejsze były tylko środkiem prowadzącym do tego ostatniego. 
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 Zastanawiam się, w jaki inny sposób można naśladować 
reformatorów? Kalwin i Luter objaśniali Pismo Święte ku zbudowaniu 

Kościoła Chrystusa. Uratowali oni Biblię jako Słowo Boże dla Bożego 

ludu przed odstępczym kościołem rzymskim. Kiedy położyli nacisk na 

konieczność, autorytet, wystarczalność i jasność Pisma, odrzucili 

w zasadzie całą rzymsko-katolicką teologię, która w dużym stopniu 

opierała się na myśli greckiej - tak energicznie zwalczanej przez Pawła. 

 Chcąc podążać za reformatorami, czytałem i wysoko ceniłem dzieła 

tych, którzy przede mną usiłowali czynić to samo. Na początku zająłem 

się pracami Abrahama Kuypera i Hermana Bavnicka. Jakże 

fundamentalne były ich przemyślenia i jakże szerokie było ich 

spojrzenie! Mówili oni, że znaczenie Biblii nie może być nigdy 

oddzielone od jej przesłania.  
 Rzymscy katolicy rozdzielając te dwie rzeczy, zniekształcają 
biblijny obraz grzechu i zbawienia. Zgodnie ze stanowiskiem Rzymu 

przejście od grzesznika do świętego jest metafizycznym procesem 

umieszczenia kogoś coraz wyżej na drabinie bytów. Ta grecko-

chrześcijańska metafizyka zbawienia niesie ze sobą fałszywy obraz 

natury Pisma. Biblia w myśl takiego podejścia nie może być 
samowystarczalna. Rzymski kościół stawia się w roli organu 

kontynuującego spisane objawienie i przez to osiąga wystarczalność, 
której Pismo samo w sobie nie ma. Bavnick trafił w sedno, kiedy 

powiedział, że natura przesłania o zbawieniu i natura Pisma zawsze idą 
ręka w rękę. 
 No właśnie! Z reformowanego punktu widzenia wszyscy tak zwani 

ewangeliczni nie reformowani teologowie (ci wszyscy, którzy choć nie 

reformowani, uznają to, co J. I. Packer nazwał "ewangelicznym 
zrównaniem" Pisma ze Słowem Bożym, tak jak czyni to ortodoksyjny 

luteranizm, tradycyjny arminiański wesleyanizm i synergistyczny 

fundamentalizm) razem z niewłaściwym obrazem suwerennej łask 

posiadają również niewłaściwy obraz Pisma. Bóg, który nie może 

panować nad historią, gdyż istnieją niezliczeni ludzie z wolą niezależną 
od Niego, może uczynić zbawienie co najwyżej możliwością. Chrystus 

mógłby umrzeć na próżno. Wszyscy ludzie będąc wolni mogą 
odmówić działania zgodnie z ich rzekomo nadaną przez Boga 

wolnością, by "zrealizować czek na życie wieczne, który dla 

wszystkich został złożony w niebieskim banku". Boży plan 

zmierzający do powołania Jego ludu mógłby nigdy nie zostać 
zrealizowany. Nie trzeba dodawać, że każda główna doktryna Pisma 



28 

Cornelius Van Til 

wyklucza taki schemat historii. Bóg jest Bogiem. Chrystus dokonał 

dzieła zbawienia swojej własności. Tylko ci, którzy od założenia świata 

byli w Chrystusie, umarli z Nim na krzyżu. Chrystus zbawił swoje 

owce, a nie uczynił ich zbawienia zaledwie prawdopodobnym. Dlatego 

też podkreślenie ludzkiej autonomii w nie reformowanej ewangelicznej 

teologii nie tylko sieje zniszczenie w biblijnym przesłaniu o zbawieniu 

z łaski, ale i przekręca doktrynę o Biblii. Czyni to poprzez szukanie 

ostatecznego egzegetycznego narzędzia w subiektywnym 

doświadczeniu ludzkiej wolności oraz przez odmawianie Biblii 

i Duchowi Świętemu mocy, autorytetu i potrzeby wkraczania do 

ludzkich dusz. W takim przypadku to nie Duch Święty i Słowo Boże 

zmieniają ludzi, lecz człowiek pierwszy godzi się na zmianę!  Z tego 

powodu żadna nie reformowana teologia właściwie nie może być 
nazywana teologią Ducha Świętego. Z kolei teologia, która traci prawo 

bycia nazywaną teologią Ducha Świętego, traci również prawo, by być 
nazywaną teologią Słowa Bożego. Nic więc dziwnego, że G. C. 

Berkouwer mówi o "wyodrębnionym reformowanym spojrzeniu na 

Pismo Święte". Nabiera to jeszcze większego znaczenia w konfrontacji 

z teologią egzystencjalną. 
 O ile nie reformowane ewangeliczne systemy teologiczne zmierzają ku 

subiektywizmowi, to współczesna nie ewangeliczna teologia kurczowo się 
go trzyma! Weźmy np. teologię Karola Bartha. Twierdził on, że wolna 

łaska Boża nie mogła być przekazana za pomocą ustabilizowanego, 

zobiektywizowanego objawienia. Barth argumentuje, że ortodoksyjna 

teologia zredukowała żywe, aktywne objawienie Boże do pozbawionej 

życia formy. Dlatego zgadzając się z werbalnym natchnieniem, 

aktualizował je i dopiero wtedy umieszczał w swoim systemie. Przez 

sprowadzenie Biblii do wymiaru przyczynowych relacji, ortodoksja 

całkowicie sprowadza, jego zdaniem, religijne relacje pomiędzy Bogiem 

a człowiekiem do poziomu nieosobowych koncepcji i idei. Ortodoksja to 

teologia tzw. "błogosławionych posiadaczy", teologia tych, którzy 

reglamentują wolność Boga. Bóg ortodoksji, a właściwie Bóg kalwinizmu, 

nie jest suwerenny! Bóg Kalwina nie jest Bogiem suwerennej łaski.  

 Możemy powiedzieć, że barthiańska soteriologia suwerennej, 

wolnej łaski, którą spotykamy jedynie w naszej subiektywności, wnosi 
z sobą nowy obraz Pisma Świętego. Biblia może być nazywana 

Słowem Bożym o tyle tylko, o ile niesie nam to subiektywnie 

odczytywane przesłanie.  Wyznanie, że "Biblia jest Słowem Bożym", 

nie oznacza dla Bartha bezpośrednio dostrzegalnego objawienia się 
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Boga w historii, jaką znamy.  

 Z analizy przykładów rzymskiego katolicyzmu, arminiańskiego 

weslejanizmu i luteranizmu, jak i współczesnej teologii jasno wynika, 

że: (1) znaczenie Pisma nigdy nie może być oddzielone od jego 

przesłania i że (2) żadna z tych nie reformowanych ewangelicznych 

i modernistycznych teologii nie prezentuje takiego podejścia do Pisma, 

w myśl którego Chrystus Pan zwracałby się do ludzi 

z niekwestionowanym autorytetem. Samouwiarygadniający Chrystus 

Biblii nie jest ostatecznie punktem centralnym tych systemów 

teologicznych. A w związku z tym nie może stać się punktem 

centralnym dla apologetyki, używanej do ich obrony. 

 
Ku chrystocentrycznej apologetyce 
Decydując się pójść w teologii za reformatorami, rzecz jasna 

uczyniłem to samo w apologetyce. Zwróciłem się do takich 

reformowanych apologetów, jak Warfield, Green i inni. Co znalazłem? 

Znalazłem teologów samouwiarygadniającego Chrystusa, którzy 

bronili swej wiary metodą, która Mu całkowicie zaprzecza! Aby 

pokazać, że tak jest, spróbuję zaprezentować krótki przegląd tego, co 

nazywam tradycyjną metodą chrześcijańskiej apologetyki. 

 Tradycyjna metoda przedłożona pierwszy raz w szczegółach w swej 

katolickiej formie przez Tomasza z Akwinu, a w protestanckiej przez 

Joshepa Butlera (choć w zasadzie była prezentowana już przez 

najwcześniejszych apologetów) bazuje na założeniu, że człowiek 

posiada pewien stopień autonomii, że czasoprzestrzenny świat jest 

w pewnej mierze przypadkowy i że człowiek musi stworzyć dla siebie, 

w ostatecznym sensie, swoją własną epistemologię.  
 Tradycyjna metoda kapitulowała w tych podstawowych punktach, 

w których powinna była żądać kapitulacji. W ten sposób dążyła do 

samounicestwienia. Zbudowano ją w oparciu o przekonania, że nie 

odrodzony człowiek, w oderwaniu od dzieła Ducha Bożego, posiada 

prawo i kompetencje, by osądzać treść autorytatywnego Słowa Bożego. 

Człowiek za pomocą swoich samoustanowionych intelektualnych 

narzędzi przystawia Słowu Bożemu pieczęć aprobaty i dopiero wtedy, 

po tym doniosłym wydarzeniu, słucha go. Boże Słowo musi najpierw 

przejść ludzkie testy na dobro i zło, prawdę i fałsz. Ale kiedy tak to 

zostanie przedstawione niewierzącemu, czemuż miałby on martwić się 
czymkolwiek, co jeszcze chcesz mu powiedzieć. Przecież zapewniłeś 
go już, nie ma nic niestosownego w jego stylu bycia! Tak więc Pismo 
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Święte nie ma już racji, mówiąc o zaciemnionym umyśle, świadomej 

ignorancji, martwych i ślepych ludziach! Taka metoda wspiera tylko 

rzekomą poprawność rozumowania nie odrodzonego człowieka. Daje 

mu wszystko, czego potrzebuje, by odrzucić chrześcijańską wiarę. 
 Obserwując niepowodzenia teologów i apologetów, w tym także 

reformowanych, w ich wysiłkach zmierzających do konsekwentnej 

obrony samouwiarygadniającego Chrystusa Biblii, jasno ujrzałem 

potrzebę stworzenia nowego fundamentu, choć nie podjąłem się tego 

zadania całkiem de novo. Nauczyłem się wiele od innych ludzi, tak jak 

w przypadku teologii od Kuypera i Bavnicka. Ponieważ pojmowałem 

chrześcijańską  apologetykę  jako skupiającą  się  na 

samouwiarygadniającym Chrystusie Biblii, naturalnym było, że wiele 

nauczyłem się o osobie Chrystusa, patrząc na historyczny i teologiczny 

rozwój Kościoła. Trzy okresy w historii pomogły chrześcijańskiej 

apologetyce pójść we właściwym kierunku. 

 
Sobór w Nicei 
Tu w 325 roku n.e. Kościół doszedł do wniosku, że jedynie 

adekwatnym wyrażeniem nauczania Chrystusa odnoszącego się do 

Niego samego i apostolskiej nauki dotyczącej Boga jest formuła, że 

wszystkie trzy osoby Trójcy są równie ostateczne. Kościół odrzucił 

podporządkowanie Syna Ojcu w jakimkolwiek ontologicznym sensie. 

Herman Bavnick podkreślił, że tym samym została odrzucona wszelka 

próba takiego zjednoczenia Boga z człowiekiem, która 

spowodowałaby, iż Bóg przestałby być Bogiem.  

 
Kredo chalcedońskie 
To sformułowanie wiary Kościoła skoncentrowało się na trudnej 

kwestii boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Przyjęte w 451 roku n.e. 

mówiło, że boska i ludzka natura Chrystusa są niezmieszane, 

niezmienione, niepodzielne i nierozłączne. Pierwsze dwa przymiotniki 

skierowane były przeciwko eutychianom, a ostatnie dwa przeciwko 

nestorianom.  

 Zadanie Kościoła, by zrozumieć Chrystusa, było teologiczne i, co za 

tym idzie, apologetycznie decydujące. Dzieło Chrystusa pozostaje 

niejasne dopóki biblijne nauczanie, przy zachowaniu szacunku dla Jego 

osoby, nie stanie się zrozumiałe. A mimo to prawdziwe znaczenie Jego 

osoby staje się jasne jedynie wtedy, gdy zrozumiemy, czego dokonał 

dla swego ludu. Aby zrozumieć to drugie, musimy teraz sięgnąć do 
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reformowanych wyznań wiary. One właśnie w ściślejszy sposób 

opisują dzieło Ducha Chrystusa -  Ducha Świętego, który jest teraz 

z nami - jako kontynuację historycznego dzieła Chrystusa. 

 
Reformowane wyznania wiary 
Weźmy za przykład Belgijskie Wyznanie Wiary. "Przyjmujemy te 

i tylko te księgi jako święte i kanoniczne, aby regulowały, tworzyły 

i pokrzepiały naszą wiarę, wierząc bez żadnego zwątpienia, że 

wszystkie rzeczy zawarto w nich nie dlatego, że Kościół przyjmuje 

i zatwierdza je, ale właśnie dlatego, że Duch Święty zaświadcza 

w naszych sercach o ich pochodzeniu od Boga, czego dowody noszą 
same w sobie. Albowiem nawet niewidomi mogą dostrzec, że rzeczy 

zapowiedziane w nich, wypełniają się" (Art. V). 

 Okazuje się, że do czasu Reformacji nie było kościoła, jako 

kościoła, który wyznawałby przed światem właściwy obraz Ducha 

Świętego, który usługuje nam Słowem Chrystusa, tak jak czynił wobec 

uczniów i apostołów. Tak naprawdę tylko w reformowanych 

wyznaniach znajdujemy dzieło Ducha Chrystusowego jako zasadniczą 
część dzieła Chrystusa w zbawianiu Jego owiec.  

 Na powyższych przykładach widzimy wzrastające zrozumienie 

Kościoła co do osoby i dzieła Chrystusa. Poszczególni teologowie 

również mieli w tym swój udział. Jednym z nich był Tertulian, a innym 

Augustyn.  Obaj z ogromnym szacunkiem odnosili się do Chrystusa 

i Jego dzieła.  Obaj widzieli centralne miejsce Ducha Świętego 

w odkupieńczym dziele Chrystusa. Starali się zachować spójność 
swoich wywodów, kiedy dyskutowali z niewierzącymi. Tertulian pod 

tym względem odniósł większy sukces niż Augustyn.  

 Jak powiedział Warfield, w Tertulianie mamy szczególny przypadek 

właściwego człowieka we właściwym czasie i miejscu: "prawdziwego 
ojca chrześcijańskiej doktryny o Trójcy". Powodowany szacunkiem do 

Chrystusa Tertulian mógł powiedzieć: "Od czasu Jezusa Chrystusa nie 

mamy żadnej potrzeby, aby spekulować, a od czasu Ewangelii nie 

mamy żadnej potrzeby, aby poszukiwać. Odkąd uwierzyliśmy, nie 

mamy ochoty, aby wierzyć w cokolwiek innego, gdyż zaczynamy od 

wiary, że nie ma nic innego, w co musimy wierzyć". Wyznanie to nie 

jest dla Tertuliana zwykłym formalnym posłuszeństwem Pismu. Dla 

niego istnieje Chrystus, który daje nam w Biblii system prawdy, 

w który ludzie muszą uwierzyć. "To, czego musisz szukać, to to, czego 

Chrystus nauczał." Dla niego całe szukanie prawdy jest pozbawione 
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znaczenia, o ile nie jest czynione w świetle podstawowej prawdy 

przedstawionej człowiekowi w Piśmie Świętym - Słowie, przez które 

Chrystus mówi do nas z nieba. Tertulian jednak nie był obskurantem 

czy literalistą. "Możesz szukać i dyskutować, ile chcesz, byleby istota 

Prawdy nie została naruszona". Prezentując system prawdy, który 

konfrontuje ludzi z Chrystusem, wnioskował: "Odtąd będę poddawał 

dyskusji punkt odniesienia moich przeciwników." Ludzie nie są od 

tego, by rozsądzać o naturze Chrystusa, zanim Go spotkają, gdyż "nasz 

Pan sam określił żyjąc na ziemi, kim był, kim był wcześniej, jak 

wypełnił wolę Ojca i jaki obowiązek złożył na człowieka."  

 Oto czego nauczyłem się od Tertuliana. Ale był on, tak jak i my 

wszyscy, dzieckiem swojej epoki. Nigdy nie udało mu się uwolnić 
ze szponów spekulacji na temat Logosu. "Logos w swej istocie był 

bogiem, który został poczęty w relacji do rzeczy w czasie 

i przestrzeni, zatem bóg nie absolutny, ale zależny. Koncepcja 

Logosu z konieczności więc wprowadzała najsilniejsze 

podporządkowanie w relacji Syna i Ojca. (...) Logos zatem to 

osłabiona boskość - boskość na krańcach raczej, niż w samym sercu 

definicji". Tak mówił o tym Warfield.   

 Widzimy tu zatem wielkiego teologa, który rozwijając ideę 
samouwiarygadniającego Chrystusa Biblii, spada na samo dno greckich 

rozważań, których celem jest zaprzeczenie temu Chrystusowi in toto. 
Występując przeciwko gnostykom, nie tylko adoptuje on formę, ale i treść 
ich teorii o emanacji, żywiąc nadzieję, że ich przekona przez dodanie 

Chrystusa do ich już gotowych i odpowiednich poglądów na pochodzenia 

człowieka i świata. I nawet nie próbuje "poddawać krytyce fundamentu 

swoich przeciwników", tak jak to najpierw zamierzał uczynić. Nie 

pozostaje więc konsekwentny wobec metody, którą sam zaproponował. 

Kalwinowi więc przypadło w udziale, naśladując metodę Tertuliana, 

oczyścić ją z jej teologii Logosu. 

 Wspomniałem wcześniej, że rozwój doktryny o Chrystusie odbywał 

się w trzech zasadniczych przedziałach czasowych, a każdy z nich był 

potrzebny do rozwoju prawdziwie biblijnej apologetyki. Pokazałem 

też, że Tertulian był człowiekiem wyrastającym ponad swoją epokę 
zarówno w chrystologii, jak i metodzie obrony wiary. Trzeci okres - 

okres reformowanych wyznań wiary - był z gruntu wyrazem teologii 

Jana Kalwina. Lepiej zrozumiemy ten okres przyglądając się bardziej 

szczegółowo chrystologii Kalwina. Czyniąc to, powinniśmy również 
zwrócić uwagę na rozwój i zastosowanie metody Tertuliana, a przy tym 
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na początki chrystocentrycznej apologetyki.  

 Dla Kalwina spekulacja o Bogu w oderwaniu od Pisma Świętego 

była wykluczona. Teologia naturalna była więc także wykluczona. 

Teologia naturalna rozpoczyna się od autonomicznego człowieka oraz 

świata jako danych wstępnych. Teologowie ją wyznający twierdzą, że 

rozum, logika i fakty są religijnie neutralne. Są one jedynie 

narzędziami, przez które człowiek może i musi określać, co jest, a co 

nie jest możliwe. 

 Istotę Reformacji wyraził Jan Kalwin na samym początku swoich 

Ustanowień: "Człowiek jest tym, czym Bóg w Chrystusie przez Pismo 

mówi, że jest. Bóg jest trójjedyny." "Kalwin wyobrażał sobie 

trójosobowość Boga, (...) nie jako dodatek idei Boga i nie jako coś, w co 

Bóg przekształcił się w trakcie swego istnienia, ale jako coś, co 

nierozerwalnie łączy się z istotą Boga, bez czego Bóg nie mógłby być 
prawdziwie postrzegany".  Kalwin wiązał doktrynę o Trójcy ze 

zbawieniem: "Chrześcijaństwo głosi prawdę, iż odkupiający Chrystus 

i uświęcający Duch są obaj boskimi osobami". "Główna rzecz, przy której 

obstawał to to, że ludzie powinni wierzyć szczerze, że jest tylko jeden Bóg, 

któremu powinni służyć; oraz, że Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel, i Duch 

Święty, który nas uświęca, są nie mniej nie więcej, ale tym jednym 

Bogiem, tak samo jak Bóg Ojciec, któremu zawdzięczamy istnienie; 

a jednak każdy z nich trzech indywidualnie jest obiektem naszej miłości 

i adoracji". Z powodu głębokiej troski religijnej, by uczynić trójjedynego 

Boga Biblii punktem wyjścia dla całej swojej teologii, Kalwin uznał za 

konieczne zatarcie wszelkiego śladu wskazującego na podporządkowanie 

w istocie Trójcy, którego ktoś mógłby się dopatrywać w zatwierdzonych 

sformułowaniach z Nicei. W odniesieniu do Syna Bożego użył on więc 

słowa autoqeoV (prawdziwy Bóg - przyp. tłum.). 
 Miało to ogromne znaczenie dla apologetyki. "Wszyscy, którzy 

z jakiejkolwiek przyczyny lub w jakimkolwiek stopniu są niezdolni, 

bądź niechętni do przyznania Chrystusowi boskości równej pod 

każdym względem boskości Ojca, byli z konieczności zgorszeni obroną 
jego boskiego samoistnienia". Kalwin objaśnił osobę Chrystusa, 

używając wyłącznie biblijnych określeń, tzn. jego metoda jest raczej 

egzegetyczna, niż spekulatywna. Metoda jest prosta - to kim Chrystus 

jest, zależy od Jego samoidentyfikacji. Jeśli Chrystus jest tym, za kogo 

się podaje, wtedy wszelkie spekulacje są wykluczone, gdyż Bóg może 

przysiąc tylko na samego siebie. Człowiek może zwrócić się jedynie do 

Biblii, by dowiedzieć się, kim jest Bóg i kim jest on sam. Wiara 
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w samouwiarygadniającego Chrystusa Biblii jest początkiem, a nie 

konkluzją mądrości! Dopiero w pełni rozwinięta teologia trynitarna 

Kalwina mówiąca, że Chrystus ma autorytet, gdyż jest autoqeoV, 
rozwinęła prawdziwą chrześcijańską metodologię teologii i 
apologetyki. Metoda, przez którą chrześcijanin rozwija istotę swej 

wiary, nie może zaprzeczać metodzie, której używa, by jej bronić. 
Kalwin widząc to, odrzucił wszelką spekulację wraz z teologią 
naturalną jako drogę do wiary. Powiadał, iż wiara i zrozumienie są 
darami hojnej łaski.  

 Nakreślona już tak dalece metoda apologetyczna stanie się jeszcze 

bardziej jasna, gdy weźmiemy pod uwagę zastrzeżenie, typowe zresztą, 
wobec stanowiska Kalwina. Pochodzi ono od Stuarta Corneliusa 

Hacketta z jego dzieła pt. Zmartwychwstanie teizmu. Hackett 
twierdzi, iż musimy mieć "racjonalne wytłumaczenie metafizycznego 

punktu odniesienia" naszej wiary. Według niego kalwinizm temu 

zaprzecza. Kalwiniści mówią, że Bóg "stworzył racjonalnych ludzi 

jako zwyczajne marionetki swojej suwerenności. Lecz jeśli człowiek 

jest naprawdę zobligowany do tego, by wierzyć Ewangelii i jeśli musi 

on przyjąć Chrystusa jako Zbawiciela, zanim Duch Boży odnowi jego 

serce - jeśli człowiek jest moralną i racjonalną istotą, skonfrontowaną 
z objawieniem, za przyjęcie którego jest on moralnie i racjonalnie 

odpowiedzialny, tak jak to widzę, wówczas niech rozumowanie 

przyjmujących założenia wstępne będzie skazane na pastwę 
irracjonalizmu, który tak mocno zarysowuje się w ich poglądach. (...)  

Podczas gdy przeciwnicy rozumu ponoszą klęskę, on sam nas ponagla 

do wzięcia pod uwagę właśnie doświadczenia zmysłów, aby określić, 
czy Bóg istnieje naprawdę". 

 Tymi słowy Hackett trafnie oddaje istotę sporu pomiędzy nim jako 

arminianinem, a mną jako kalwinistą. Oczywiście, nasze poglądy 

dotyczące tego, co Biblia mówi o człowieku i jego grzeszności oraz 

o Duchu Świętym i jego suwerenności, są diametralnie różne. 

W rzeczy samej, kwestie sporne między nami mają konsekwencje 

odnoszące się do całości. Nie mamy wspólnych podstaw. 

Z konieczności takie sprawy jak stworzenie, opatrzność, upadek 

człowieka, przebłaganie przez Chrystusa, Jego bezgrzeszność 
i zmartwychwstanie, Jego drugie przyjście i ostateczny tryumf, 

doktryna o Piśmie Świętym czy natura zbawczej wiary będziemy 

rozumieli w odmienny sposób. Chrześcijańska wiara Hacketta i moja 

chrześcijańska wiara są radykalnie różne, przy czym obaj pragniemy, 
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aby niechrześcijanie ją przyjęli. Różnią się one nie tylko w zawartości, 
ale i samej metodzie ich ujęcia. 

 W odniesieniu do tego wyróżniłem dwa szerokie spojrzenia. Po 

pierwsze, każda niechrześcijańska teoria poznania oparta o zasady 

możliwe do przyjęcia per se przez "cielesny zmysł" (a więc o te 

z metody Hacketta) jest z góry skazana na zupełne niepowodzenie - nie 

tylko niepowodzenie, aby stać się drogą do chrześcijańskiej wiary, ale 

aby stać się drogą do jakiejkolwiek formy poznania czegokolwiek. 

Myślę, że może to być i niejednokrotnie było udowodnione przeze 

mnie jak i wielu innych. Po drugie, podstawowy zarzut Hacketta, że 

kalwinizm jest deterministyczny i irracjonalny, jest po prostu nieprawdą. 
Przede wszystkim co do zarzutu, że jest deterministyczny i że ludzie są 
jedynie "marionetkami" - wystarczy poczytać Kalwina, aby się przekonać, 
że takie zrozumienie kalwinizmu jest błędne. Kalwinistyczne wyobrażenie 

boskiej suwerenności nie ma nic wspólnego z filozoficznym 

wyobrażeniem fizycznego, przyczynowego determinizmu. W innych 

miejscach szczegółowo rozwinąłem przymierzowy i do końca osobowy 

pogląd na opatrzność, który jest częścią myśli kalwinistycznej.  
 Co do zarzutu, że kalwinistyczna pozycja jest "irracjonalna", 

przypuszczam, że Hackett nie mógł mieć na myśli, że jest ona 

niekonsekwentna. W końcu jeden z tzw. grzechów Kalwina polegał na 

tym, że rzekomo był on zbyt dedukcyjny, zbyt logiczny w wyciąganiu 

implikacji z tego lub tamtego urywka w Biblii, tak iż poddając teologię 
logice zniszczył jej serce. Zakładam, że Hackett miał na myśli to, że 

z kalwinistycznego punktu widzenia człowiek "bez podania mu 

powodów" jest wezwany do żalu za swoje grzechy i do przyjęcia 

Chrystusa. Kalwinista nie może wymienić powodów, gdyż wg 

Hackett’a nie ma on punktu styczności z niewierzącymi. Dla 

kalwinisty nie ma powodów, dla których miałby się wysilać, aby 

przywieść swojego znajomego do przyjęcia Chrystusa. 

 Jest to argument chybiony. Hackett przyjmuje, że aby znaleźć punkt 

styczności z nie odrodzonym człowiekiem, należy zgodzić się z nim w 

jego fałszywych poglądach na człowieka i świat, gdyż w przeciwnym 

razie punktu styczności znaleźć się nie da. Przeciwko tej pozycji, za 

Kalwinem idącym w ślad za Pawłem, wysuwam twierdzenie, że mój 

punkt styczności tkwi w rzeczywistym stanie rzeczy między ludźmi, 
o czym mówi nam Biblia. To właśnie Hackett nie ma rzeczywistego 
punktu styczności, gdyż jego punkt tkwi w tym, co ludzie wyobrażają 
sobie (tj. "zgadzają się ze sobą"), że jest prawdą. Punkt styczności dla 
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kalwinistów jest zakorzeniony w rzeczywistym stanie rzeczy. Wszystkie 
rzeczy są tym, czym są, z racji swego odniesienia do dzieła trójjedynego 

Boga, jak to relacjonuje Biblia. Punkt styczności dla Hacketta jako 

ewangelicznego arminianina jest w istocie kantowską epistemologią, 
według której nie ma żadnej relacji pokrewieństwa między ludźmi, 

a jednocześnie wszyscy ludzie zostają utożsamieni ze sobą nawzajem.  
 Szukać punktu styczności z niewierzącym w jego własnym 

wyobrażeniu o nim samym i o świecie znaczy zachęcać go w jego 

grzesznym buncie i utwierdzać go w jego samozaprzeczeniu. 

Widzieliśmy już, jak naturalny człowiek sam poddał się złudzeniu, że 

jest wolny, tzn. niezależny od kontroli i rady Bożej, i że fakty wokół 

niego są również w ten sam sposób wolne. Może więc udawać, że ma 

otwarty umysł i że jest gotowy, by rozważyć, czy Bóg istnieje. Lecz 

będąc w ten sposób neutralnym, popełnia ten sam grzech, co Adam 

i Ewa.  

 Po co szukać prawdy tam, gdzie można znaleźć tylko kłamstwo? 

Czy niechrześcijanin może powiedzieć nam, a więc także samemu 

Chrystusowi, czym są fakty i jak się odnoszą do siebie nawzajem oraz 

w jaki sposób wiążą się z sobą, gdy najpierw wykluczy on stworzenie 

i opatrzność? Jeśli jest w stanie powiedzieć nam prawdę, wtedy 

chrześcijańska relacja po prostu nie jest prawdą! Ponieważ jednak 

naturalny człowiek nie może tego uczynić i ponieważ chrześcijańskie 

przesłanie jest prawdziwe, wciąż jedyny sens ma teologia, w której 

trójjedyny Bóg Biblii posiada inicjatywę w zbawieniu.  

 Kalwinistyczna idea rzeczywistego, w przeciwieństwie do 

wyobrażonego, punktu styczności nie jest jakimś bezużytecznym 

pojęciem. Jest to jedyny spójny punkt styczności. Niechrześcijanie 

utrzymują, że czysty przypadek oraz fatum są równie ostatecznymi 

i wzajemnie współzależnymi pojęciami, które stanowią ramy ich 

systemu. Czysta przypadkowość i fatum są również zasadami, których 

używają, aby wyjaśnić fakt, że możemy tak wiele nauczyć się o 

świecie, oraz że jest w nim porządek, jednolitość, choć także następuje 

ciągła zmiana i rozwój. Ale tak naprawdę niechrześcijańskie 

wyjaśnienie niczego nie wyjaśnia. Używając stwierdzenia: "Tak po 

prostu jest", by cokolwiek wyjaśnić, równie dobrze można by rzec: "Nie 
mam żadnego wyjaśnienia".  

 Kalwinista przy pomocy swojego zrozumienia wspólnej 

płaszczyzny demonstruje niewierzącemu, że gdyby świat nie był tym, 

czym Biblia mówi, że jest, a poznanie naturalnego człowieka nie było 
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faktycznie zakorzenione w stworzeniu i opatrzności Bożej, wtedy nie 

mogłoby być żadnego poznania. Chrześcijanin twierdzi, że 

niechrześcijanie odkrywali i nadal odkrywają wiele prawd o świecie 

właśnie dlatego, że świat jest tym, czym Chrystus mówi, że jest. 

Niewierzący naukowiec zawsze pożycza, bądź kradnie, chrześcijańskie 

zasady stworzenia i opatrzności, gdy mówi, że jakiekolwiek 

wyjaśnienie jest możliwe, ponieważ wie, że nie może udzielić 
wyjaśnienia w oparciu o własne założenia. Niewierzący jako ten, który 

nosi w sobie Boży obraz i który działa w świecie kontrolowanym przez 

Boga, pośrednio przyczynia się do korzystnego rozwoju ludzkiego 

poznania i kultury.  

 Kiedy Hackett twierdzi, że pozycja kalwinistyczna jest irracjonalna, 

gdyż nie może podać powodów, dla których należy wierzyć, musi mieć 
na myśli, że z pozycji takiej, jak moja, chrześcijanie nie przyjmują 
niechrześcijańskiego schematu, w którym niechrześcijanie określają, 
czym są dobre i przekonujące dowody. Ma zupełnie rację z wyjątkiem 

tego, kiedy zarzuca nam irracjonalizm. Chrześcijanin głosi światu 

samouwiarygadniającego Chrystusa jako jedyny fundament, na którym 

każdy musi oprzeć się, aby w ogóle dowodzić czegokolwiek. Każda 

inna ontologia, oprócz chrześcijańskiej, całkowicie niweczy samo 

pojęcie dowodzenia czegokolwiek. Co więcej, chrześcijanin twierdzi, 

że jedynie po zaakceptowaniu biblijnego schematu rzeczy, można 

zrozumieć i wytłumaczyć nawet racjonalne myślenie człowieka.  

 Powiedziałem już wystarczająco dużo, by dać czytelnikom jasny 

obraz mojego toku rozumowania. Mimo to myślę, że w ostatniej części 

należałoby jeszcze raz spojrzeć na całość w zarysie.   

 
Spojrzenie na całość 
A. Moje zastrzeżenia odnośnie tradycyjnej metody 
Metoda ta idzie na kompromis w kwestii samego Boga, utrzymując, że 

Jego istnienie jest tylko możliwe czy choćby najbardziej 

prawdopodobne, zamiast ontologicznie i racjonalnie konieczne. 
 Idzie na kompromis w kwestii planu Bożego, gdyż nie pojmuje go 

jako zawierającego wszystko. Tak więc sprzeciwia się Bogu jako 

ostatecznej przyczynie wszystkiego w historii. 

 Idzie na kompromis w kwestii objawienia Bożego, gdyż: 
 1. Idzie na kompromis w kwestii jego konieczności. Czyni to nie 
zważając na fakt, że nawet w raju człowiek musiał interpretować 
ogólne (naturalne) objawienie Boże w kategoriach przymierzowych 
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zobowiązań, jakie Bóg na niego nałożył przez objawienie szczególne. 

Naturalne objawienie w tradycyjnym poglądzie może być rozumiane 

jako "samo w sobie". 

 2. Idzie na kompromis w kwestii jego jasności. Zarówno 
o ogólnym, jak i szczególnym objawieniu Bożym mówi się, że jest 

niejasne, tak iż człowiek może powiedzieć tylko, że Boże istnienie jest 

prawdopodobne. 

 3. Idzie na kompromis w kwestii jego wystarczalności. Czyni to 
przyzwalając na ostateczne panowanie przypadku, z którego mogą 
zaistnieć fakty zupełnie nowe zarówno dla Boga, jak i dla człowieka. 

Takie fakty nie podlegają interpretacji i wyjaśnieniu czy to 

w kategoriach ogólnego, czy szczególnego objawienia Bożego. 

 4. Idzie na kompromis w kwestii jego autorytetu. W tradycyjnym 
poglądzie, samouwiarygadniający charakter Słowa Bożego, a w tym 

jego autorytetu, jest drugorzędny w stosunku do autorytetu rozumu 

i doświadczenia.  Słowo Boże nie określa się samo, ale to człowiek je 

określa i rozpoznaje jako autorytet w kategoriach swojego własnego 

autorytetu. 

 Idzie na kompromis w kwestii stworzenia człowieka na obraz Boga, 

gdyż myśli o jego stworzeniu i poznaniu jako rzeczach niezależnych od 

istnienia i poznania Bożego. W tradycyjnym podejściu człowiek nie musi 

w swoim myśleniu podążać za Bogiem. 
 Idzie na kompromis w kwestii przymierzowej relacji człowieka 

z Bogiem przez to, że nie rozumie działania Adama jako reprezentanta 

ludzkości - działania, które całkowicie określa przyszłość. 
 Idzie na kompromis w kwestii grzeszności rodzaju ludzkiego, która 

jest rezultatem grzechu Adama, gdyż nie rozumie moralnego zepsucia 

człowieka jako dotykającego całego człowieka, w tym jego myśli 
i postawy. 
 Idzie na kompromis w kwestii łaski Bożej, gdyż nie rozumie, że jest 

ona koniecznym warunkiem wstępnym "odnowienia ku poznaniu". 

W tradycyjnym poglądzie człowiek sam może i musi odnowić się ku 

poznaniu przez "właściwe użycie rozumu". 

 
B. Moje filozoficzne ujęcie relacji pomiędzy chrześcijaninem 
niechrześcijaninem 
Obaj mają założenia wstępne odnośnie istoty rzeczywistości: 
 1. Chrześcijanin z góry zakłada trójjedynego Boga i Jego plan 

odkupienia świata, który raz na zawsze został przedstawiony w Biblii. 
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 2. Niechrześcijanin z góry zakłada dialektykę pomiędzy 

przypadkiem a regularnością, tłumacząc pierwszym pochodzenie 

materii i życia, drugim natomiast powszechny sukces naukowego 

przedsięwzięcia. 
 Żaden z nich, jako byt skończony, nie może za pomocą logiki 
stwierdzić, czym rzeczywistość musi lub nie może być: 
 1. Dlatego chrześcijanin próbuje zrozumieć swój świat poprzez 

obserwację i logiczne porządkowanie faktów ze świadomością swej 

zależności od planu samouwiarygadniającego Chrystusa Biblii. 
 2. Niechrześcijanin tymczasem próbuje podobnego przedsięwzięcia, 

cały czas używając logiki, by obalić chrześcijański punkt widzenia. 

Z jednej strony zwraca się do nieracjonalności materii, mówiąc, że 

przypadkowy charakter faktów jest dowodem przeciwko chrześcijańskiej 

pozycji. Z drugiej zaś strony twierdzi za Parmenidesem, że chrześcijańskie 

przesłanie zdecydowanie nie może być prawdą. Człowiek musi być 
autonomiczny, logika musi określać, co jest możliwe, a możliwość musi 
być ponad Bogiem. 
 Obaj twierdzą, że ich pozycje są zgodne z faktami: 
 1. Chrześcijanin twierdzi tak, ponieważ interpretuje fakty i swoje 

doświadczenie w świetle objawienia samouwiarygadniającego 

Chrystusa w Biblii  Zarówno jedność, jak i różnorodność mają 
u swoich podstaw wszystko-obejmujący plan Boży. 

 2. Niechrześcijanin twierdzi tak, ponieważ interpretuje fakty 

i swoje doświadczenie w świetle autonomii ludzkiej osobowości, 

ostatecznej neutralności świata oraz zgodności materii i rozumu. 

Nie może być więc żadnego faktu, który zaprzecza autonomii 

człowieka i świadczy o tym, że zarówno świat, jak i człowiek 

pochodzi od Boga. 
 Obaj twierdzą, że ich pozycja jest racjonalna: 
 1. Chrześcijanin czyni to, twierdząc, że jego pozycja jest nie tylko 

konsekwentna, ale też, że może wyjaśnić pozornie niewytłumaczalną 
zgodność faktu z logiką jak i potrzebę oraz przydatność racjonalnego 

myślenia, tak jak to określa Biblia. 

 2. Niechrześcijanin może lub nie stwierdzić to samo. Jeżeli tak, 

wtedy chrześcijanin odpowie, że tamten nie może uczynić tego 

konsekwentnie.  Jeżeli niechrześcijanin próbuje wytłumaczyć zgodność 
faktu i logiki w kategoriach ostatecznej racjonalności kosmosu, to 

będzie bezsilny, gdy przejdzie do wyjaśniania ewolucji ludzi i rzeczy. 

Jeśli stara się to uczynić w kategoriach czystego przypadku 
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i ostatecznej irracjonalności jako studni, z której wyłania się zarówno 

racjonalnie myślący człowiek, jak też racjonalnie spójny świat, wtedy 

możemy odpowiedzieć, że takie wyjaśnienie w rzeczywistości nic nie 

wyjaśnia i że niszczy ono samą zdolność formułowania wyjaśnień. 
 

C. Moja propozycja konsekwentnej chrześcijańskiej metodologii 
w apologetyce 
 1. W apologetyce używamy tej samej zasady co i w teologii - 

samouwiarygadniającego i samowyjaśniającego Chrystusa Biblii. 

 2. W ogóle nie odwołujemy się do wspólnych pojęć, co do których 

chrześcijanin i niechrześcijanin się zgadzają. Odwołujemy się 
natomiast do wspólnego fundamentu, który wszyscy bez wyjątku 

posiadają, gdyż człowiek i jego świat są tym, czym Biblia mówi, że są. 
 3. Odwołujemy się do człowieka jako człowieka stworzonego na 

obraz Boży. Czynimy to tylko wtedy, gdy przeciwstawimy 

niechrześcijańską zasadę autonomii w rozumowaniu, chrześcijańskiej 

zasadzie zależności poznania człowieka od Bożego poznania 

objawionego w Osobie i Duchu Chrystusa. 
 4. Twierdzimy więc, że jedynie chrześcijaństwo jest zgodne 

z poprawnym rozumowaniem. Zupełnie irracjonalne jest trwanie na 

każdym innym stanowisku. Jedynie chrześcijaństwo nie poświęca 

rozumu na ołtarzu przypadku. 

 5. Argumentujemy zatem przez założenie wstępne. Chrześcijanin 

musi zakwestionować fundamentalne założenia swego przeciwnika, tak 

jak czynił to Tertulian. Jedyny dowód prawdziwości chrześcijańskiego 

stanowiska jest taki, że o ile jego prawdziwość nie jest założona na 

wstępie, to nikt nie ma możliwości udowodnienia czegokolwiek. 

Rzeczywistość, którą głosi chrześcijaństwo, stanowi konieczny 

fundament dla samego dowodu. 

 6. Zwiastujemy ze zrozumieniem, że przyjęcie Chrystusa Biblii przez 

grzeszników, którzy jako obcy Bogu próbują uciec sprzed Jego oblicza, ma 

miejsce kiedy Duch Święty w obecności jakże jasnego świadectwa otwiera 

ich oczy, by ujrzeli rzeczy takimi, jakimi są naprawdę.  
 7. Prezentujemy przesłanie i dowód chrześcijańskiej pozycji tak 

jasno, jak tylko to jest możliwe, wiedząc, że ponieważ człowiek jest 

taki, jak go przedstawia chrześcijanin, niechrześcijanin będzie w stanie 

zrozumieć w intelektualnym sensie kwestie zawarte w tym przesłaniu i 

dowodzie.  Czyniąc to, będziemy mu mówić w większości o tym, co on 

już wie, lecz stara się tłumić. Ten proces przypominania przygotowuje 
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żyzny grunt dla Ducha Świętego, który w suwerennej łasce, jeśli 
zechce, da niewierzącemu skruchę, aby mógł poznać Tego, który jest 

życiem wiecznym. 
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ESEJ III 
 

DIALOG: CZARNY, BIAŁY I SZARY 

 
Jako pierwszego przedstawmy niechrześcijanina, który oddaje cześć 
stworzeniu raczej niż Stworzycielowi. Nazwijmy go Czarnym. Czarny 
może być bardzo przyzwoitym człowiekiem. Dzięki powszechnej 

Bożej łasce może czynić wiele dobrego. Ale jeśli nawet tak jest, to 

w swoim nienawróconym stanie w oczach Bożych pozostaje czarny. 

 Z drugiej strony mamy jednego z tych, którzy dzięki działaniu 

Bożej łaski stali się czcicielami Stworzyciela i Odkupiciela. Jego 

nazwijmy Białym. Białemu daleko do bycia dokładnie takim, na 
jakiego wskazywałoby jego imię. Został jednak obmyty krwią 
Baranka. W Chrystusie jest bielszy niż śnieg. Biały to 

reformowany chrześcijanin.   
 Ale o dziwo jest jeszcze ktoś. Nazwijmy go Szarym. Jest 
arminianinem. Oczywiście w Chrystusie Szary jest tak samo biały, 
jak Biały. Szary uważa, że Biały zbyt ostro ocenia Czarnego. Czarny 

nie jest przecież aż taki czarny. Niepedagogicznym jest wymaganie od 

Czarnego całkowitego zwrotu w jego przekonaniach. Z pewnością 
żadna całościowa rewolucja nie jest potrzebna Czarnemu ani 

w dziedzinie nauki, ani w dziedzinie filozofii. Wielu jego 
naśladowców z oddaniem broniło istnienia Boga przed materializmem, 

ateizmem czy pozytywizmem. Nawet w teologii niejeden uczeń 
Czarnego wystąpił w obronie Boga, kiedy teologowie nurtu "Bóg 

umarł"atakowali Go. Stąd też w obronie chrześcijaństwa Szary przyjął 
metodę Tomasza z Akwinu i Butlera.   

 Zwróćmy uwagę na różnicę w sposobie, w jaki Biały i Szary głoszą 
niewierzącemu Ewangelię o Chrystusie. Zilustrujmy to tak: Czarny 
skarży się na ból zęba. Zarówno Biały, jak i Szary to dentyści. Biały 
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jest zwolennikiem radykalnych metod. Uważa, że cała zepsuta część 
zęba musi zostać usunięta, zanim się go wypełni. Szary natomiast ma 

miękkie serce. Nie chce sprawiać Czarnemu przykrości i dlatego nie 

chce wiercić zbyt głęboko. Ma zamiar usunąć jedynie część zepsutego 

zęba i zaraz potem go wypełnić.   
 Oczywiście Czarnemu bardzo się to podoba. Niestety jego ząb 

wkrótce zacznie się znowu psuć. Wraca więc do Szarego, który znów 

nie chce radykalnie rozprawić się  z jego problemem. W rezutlacie 

nigdy nie będzie w stanie udzielić mu prawdziwej pomocy. 

Przypuśćmy teraz, że zamiast pójść do Szarego, Czarny szukał pomocy 

w gabinecie Białego. Biały to radykał. Skrajny radykał. Najpierw przy 

pomocy rentgena ocenia stan Czarnego. Następnie wierci głęboko. 

Cała zepsuta część zęba musi zostać usunięta. Wtedy dopiero 

wypełnienia ząb. Czarny nie musi już nigdy poddawać się kolejnym 

zabiegom. Ta prosta ilustracja wskazuje na pewną podstawową 
prawdę.   
 Biblia uczy, że człowiek jest duchowo martwy z powodu grzechu.  

Reformowane wyznania wiary wskazują na całkowity upadek 

człowieka.  Jedynym lekarstwem na duchową martwotę jest odnowa 

dokonująca się dzięki działaniu Ducha Świętego na podstawie 

odkupieńczej śmierci Chrystusa. Stąd też Biały do badania swoich 

pacjentów używa światła Biblii, które obnaża naturalny stan człowieka. 

Oczywiście Biały może również włączyć światło doświadczenia, 

zawsze jednak podkreśla, że to światło pochodzi od światła Biblii. Tak 

więc może on odwoływać się do rozumu, historii, ale tylko na tyle, na 

ile będą one postrzegane w świetle Biblii. Nie szuka jednak żadnego 

poparcia dla biblijnego nauczania w doświadczeniu, rozumie czy 

historii - poddaje raczej wszystkie te rzeczy działaniu biblijnego 

światła. Dla niego Biblia i w związku z tym Bóg Biblii jest podobny do 

słońca, od którego pochodzi światło lamp olejnych, gazowych 

i elektrycznych.  

 Arminianin ma zupełnie inne nastawienie. Szary używa Biblii, 

doświadczenia, rozumu i logiki jako w równym stopniu niezależnych 

źródeł informacji o jego własnym i tym samym Czarnego kłopotliwym 

położeniu. Nie mówię, że dla Szarego Biblia, doświadczenie i rozum są 
tak samo ważne. Oczywiście, że nie są. On wie, że Biblia jest o wiele 

ważniejsza. Ale pomimo tego ciągle odwołuje się do doświadczalnych 

faktów i do logiki, zamiast najpierw zająć się samą istotą faktu i istotą 
logiki w odniesieniu do Biblii.  
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 Różnica dotyczy kwestii podstawowych. Kiedy Biały diagnozował 

Czarnego, używał jako rentgena jedynie Biblii. Szary natomiast zaczął 
od użycia rentgena doświadczenia, następnie użył rentgena logiki, 

a w końcu największego rentgena - Biblii. Mógł ich nawet użyć 
w dowolnej kolejności. Każda z tych rentgenowskich maszyn jest dla 

niego niezależnym źródłem informacji.   

 Rozważmy najpierw po krótce typową procedurę spotykaną dzisiaj 

powszechnie w kręgach ewangelicznych. Innymi słowy, zwróćmy 

uwagę na to, jak Szary analizuje Czarnego, a tym samym 
zobaczmy, jak Szary będzie próbował zdobyć Czarnego dla 

chrześcijaństwa. Posłużymy się serią artykułów, które ukazały się 
w 1950 r. w styczniowym, lutowym i marcowym wydaniu "Moody 

Monthly", opublikowanych przez Moody Bible Institute w 
Chicago. Napisał je nieżyjący już Edward John Carnell, autor "Wstępu 
do apologetyki chrześcijańskiej", profesor apologetyki w Fuller 

Theological Seminary. Jego pisma uznaje się za najlepsze, jakie 

powstały w kręgach ewangelicznych. W swojej książce Carnell często 

argumentuje w sposób, w jaki oczekiwanoby tego od apologety 

reformowanego. Jednak ogólnie biorąc reprezentuje on raczej 
arminiańską niż reformowaną metodę apologetyczną.  
 Kiedy Carnell poucza swoich czytelników, w rozdziale 
zatytułowanym: "Jak każdy chrześcijanin może bronić swojej wiary" 
najpierw odwołuje się do faktów i do logiki jako niezależnych źródeł 

informacji o prawdziwości chrześcijaństwa. Oczywiście, nawet w 
tym miejscu musi wspomnieć o Biblii. Ale Biblia odgrywa w tej 

argumentacji jedynie rolę książki informującej o pewnym fakcie, który 

przez historię nazwany został chrześcijaństwem. Od samego początku 

nie przedstawia się jej jako Słowo Boże. Raczej przy pomocy faktów 

i logiki usiłuje się zademonstrować Czarnemu, że jest to Słowo Boże. 

Carnell chce uniknąć za wszelką cenę rozumowania w kółko. Nie chce, 

aby Czarny wskazał na niego palcem mówiąc: Ależ ty dowodzisz 

prawdziwości Biblii na podstawie samej Biblii. To jest błędne koło. Jak 

ktokolwiek, kto darzy logikę nawet odrobiną szacunku, może przyjąć 
taką metodę dowodzenia? 

 Carnell chciałby uniknąć tego zarzutu, wykazując, że 

doświadczalne fakty (tak, jak widzą je wszyscy ludzie) oraz logika 

(taka, jakiej muszą używać wszyscy ludzie) dowodzą 
prawdziwości Biblii. Cytuję: "Jeżeli znasz się nieco na filozofii, 

możesz wskazać na niesamowitą wręcz zgodność chrześcijaństwa z 
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poczuciem moralności, które występuje u każdego człowieka. 

Możesz mówić o wpływie Chrystusa na naszą etykę, zwyczaje, 

literaturę, sztukę i muzykę. W ostateczności możesz mówić o 

swoim własnym doświadczeniu czy to modlitwy, która została 

wysłuchana, czy też świadectwie Ducha Świętego w twoim sercu. 

(...) Jeżeli wywrze to wrażenie na twoim rozmówcy, natychmiast 
podziel się z nim Ewangelią. Przeczytaj podstawowe urywki i 

pozwól, by Duch działał w zakamarkach jego serca. Pamiętaj, że 

apologetyka jest tylko przygotowaniem gruntu. Po tym jak zaorałeś 
i zabronowałeś, natychmiast siej i podlewaj."1 

 W przedstawionej powyżej argumentacji zakłada się, że Czarny 

zgadza się z Szarym co do charakteru poczucia moralności 

u człowieka. Tak istotnie może być. Ale jeżeli tak jest, to tylko dlatego, 

że pojęcie poczucia moralności Szarego nie pochodzi wyłącznie 

z Biblii. Jeśliby Szary, podobnie jak Biały, zaczerpnął pojęcie etycznej 

postawy człowieka z Biblii, wtedy utrzymywałby, że Czarny będąc 

całkowicie upadłym, źle zinterpretuje swoją własną etyczną postawę. 
Oczywiście, prawdą jest, że chrześcijaństwo pozostaje w zgodzie 

z moralną naturą człowieka. Ale dzieje się tak jedynie dlatego, iż 
moralna natura człowieka jest taka, jak ją opisuje Biblia - pierwotnie 

stworzona jako doskonała, poprzez grzech człowieka stała się 
całkowicie zepsutą w swoich pragnieniach.  

 Jeżeli rozmawiasz z naturalistą, radzi Carnell, zapytaj go, dlaczego, 
kiedy dziecko wybije mu szybę w oknie, nie ściga kamienia, ale 

dziecko.  Najwidoczniej nawet naturalista wie, że to dziecko, a nie 

kamień posiada wolność i tym samym odpowiedzialność. "O butelce 

wody nie można powiedzieć, że ‘powinna’ - ona musi. Kiedy więc 

dowiedliśmy istnienia wolnego ducha człowieka - dowód oparty na 

moralności, wskazujący na istnienie Boga, który narzuca moralne 

posłuszeństwo - stwarza to pomost między Bogiem a człowiekiem".2 
 Tutaj właśnie pojawia się najistotniejsza różnica w podejściu do 

Czarnego pomiędzy Szarym i Białym. Jak to już zostało wspomniane, 

polega ona na tym, że mamy do czynienia z różnymi koncepcjami 

wolnej woli człowieka. Innymi słowy, różnica polega na różnym 

pojmowaniu istoty człowieka jako człowieka. Biały zdefiniowałby 

człowieka, a zatem jego wolność, jedynie w odwołaniu do Słowa 

Bożego. Dlatego rozpocząłby od stwierdzenia faktu, że człowiek jest 

stworzeniem Boga.  Oznacza to, że wolność ludzka jest wtórną 
wolnością. Taka wolność nie jest i nie może być całkowicie niezależną, 
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tzn. samowystarczalną wolnością. Biały wie, że Czarny nie zgodzi się z 

nim co do definicji człowieka i jego wolności. Wie, iż Czarny wcale 

nie będzie bardziej skłonny zgodzić się z tym niż z prawdą o swoim 
całkowitym upadku.   
 Szary natomiast wręcz przeciwnie, pragnie za wszelką cenę znaleźć 
punkt styczny z systemem myślenia Czarnego, który jest typowym 

człowiekiem nienawróconym. Szary tak samo boi się zarzutu 

rozumowania w kółko jak tego, że zarzuci mu się, iż mówi o czymś, co 

jest poza doświadczeniem. Dlatego zmuszony jest, by mówić 
ogólnikami o wolnym duchu człowieka. Oczywiście, Czarny nie 
oponuje, gdyż wolny duch człowieka najzupełniej odpowiada jego 

poglądom. To jest dokładnie to, w co wierzy w głębi serca, nawet jeśli 
jest naturalistą. Całe jego podejście jest oparte na pojęciu człowieka 

jako wolnego ducha, tzn. ducha, który nie jest zależny od prawa swego 

Boga Stworzyciela. I tak Carnell nie rozróżnia pomiędzy biblijną 
doktryną o wolności, która wywodzi się i opiera na stworzeniu 

człowieka, a doktryną wolności pojmowaną jako autonomia, która 

czyni człowieka prawem dla siebie.  

 Oczywiście, Czarny będzie pod wrażeniem takiej argumentacji 

Szarego za prawdziwością chrześcijaństwa. Istotnie, jeśli między 

chrześcijaństwem a moralną naturą człowieka (tak jak Czarny 

postrzega moralność) istnieje tego rodzaju zgodność, wtedy Czarny nie 

potrzebuje radykalnego nawrócenia, aby przyjąć chrześcijaństwo. 

W zamian wystarczy, że przyjmie je jako dodatek do tego, w co już 
wcześniej wierzył. Upewniono go w przekonaniu, że wszystko będzie 

w porządku, jeśli przyjmie chrześcijaństwo jako nadbudówkę 
opierającą się na jego uprzednio wybudowanych fundamentach 

niewierzącego serca.  

 Ewangeliczny chrześcijanin na pewno nic takiego nie ma na myśli.  
Carnell też byłby ostatnim, który miałby to na myśli. Dlaczego więc 

ewangeliczny chrześcijanin nie widzi tego, że prezentując 

niewierzącemu arminianizm zamiast wiary reformowanej, idzie na 

kompromis co do chrześcijańskiej wiary? Dlaczego Carnell nie widzi, 

że przez to, co czyni, ani fakty, ani logika nie stanowią już żadnego 

wyzwania dla niewierzącego? Bowiem o ile fakty i logika same 

najpierw nie są postrzegane w świetle chrześcijaństwa, nie mają żadnej 

mocy, aby przynaglić niewierzącego do zmiany jego podejścia. Fakty i 

logika, jeśli nie opierają się na doktrynie o stworzeniu i jeśli nie są 
częścią doktryny o wszystkoobejmującej Opatrzności Bożej, która 
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znajduje swój punkt szczytowy w odkupieńczym dziele Chrystusa, 

występują bez znaczącego połączenia między sobą, a tym samym są 
całkowicie odarte z jakiegokolwiek znaczenia.   

 Ta prawda musi być zademonstrowana Czarnemu. Trzeba mu pokazać 
głupotę trwania w jakimkolwiek światopoglądzie z wyjątkiem tego, który 

opiera się na prostocie wiary w absolutny autorytet, który jest ponad 

człowiekiem, tj. autorytet Biblii. Tylko wtedy czynimy to, co Paweł: 
"Gdzie jest mędrzec? Gdzie jest naukowiec? Gdzie jest ten, co się chce 

spierać w tym wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupstwem mądrości 

świata?" (I Kor. 1:20).   
 Jako reformowany chrześcijanin Biały nie może współpracować 
z Szarym w swojej analizie Czarnego. Stanie się to bardziej oczywiste, 
gdy rozważymy obraz Czarnego po tym, jak Biały podda go wyłącznie 

biblijnej analizie.   

 Zgodnie z analizą Białego, Czarny nie jest mordercą. Nie jest także 

ani pijakiem, ani narkomanem. Mieszka na przedmieściach i jest w 

każdym calu dżentelmenem. Wspiera finansowo Czerwony Krzyż 
i inne organizacje charytatywne. Był nawet harcerzem, jest członkiem 

loży masońskiej. Innymi słowy, żywo angażuje się w życie społeczne 

i jego nazwisko często pojawia się w lokalnych gazetach jako wielce 

szanowanego obywatela. Ale jednocześnie Czarny jest duchowo 

martwy.  Jest wypełniony duchem błędu. Możliwe, iż chodzi do 

szanowanego kościoła w swoim miejscu zamieszkania, ale pomimo 

tego jest jednym z tych, "którzy błądzą w sercu swoim" (Ps. 95:10). 
Żyje w otępieniu (Rzym. 11:8). Mądrość Boża jest dla niego 

głupstwem. Prawda o Bogu i o sobie w relacji do Boga jest dla niego 

nie do zniesienia. Nie chce jej słuchać. Stara się zamknąć swoje oczy 

i uszy na tych, co składają mu świadectwo o prawdzie. Podsumowując 

- całkowicie tkwi w zakłamaniu.  

 Ze swojego punktu widzenia Czarny jest przekonany, że spogląda 

na świat z jedynie słusznego punktu widzenia. Nawet jeśli ma 

wątpliwości co do prawdy, którą wyznaje, to i tak nie dostrzega tego, 

że normalnie (racjonalnie) myślący człowiek może myśleć lub 

postępować inaczej niż on. Przyczyną jego wątpliwości, jeżeli je ma, 

jest to, że przecież nikt tak naprawdę nie może być niczego pewien. 

Jeśli ma jakieś obawy, to tylko dlatego, że strach jest czymś, czego 

należy się spodziewać w tym niebezpiecznym i wieloznacznym 

świecie, w jakim żyje współczesny człowiek. Jeśli widzi, że ludzkie 

rozumowanie się załamuje, to jest to również coś, czego można się 
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spodziewać zważywszy na obecne warunki zwiększonego wysiłku 

i stresu. Kiedy widzi dorosłych, którzy zachowują się jak dzieci, mówi 

że wywodzą się od zwierząt. Dla niego wszystko, włączając anomalie, 
jest normalne.   

 Postępując w ten sposób, Czarny uznał za oczywiste, że to, co 

Biblia mówi na temat świata i niego samego, nie jest prawdą. Uznał 

to z góry za oczywiste. Możliwe, że nigdy nawet nie bronił tego 

stanowiska w dyskusji. Tak więc przycementował różowe okulary do 

swojej twarzy.  Nie może ich teraz usunąć, ponieważ nie chce tego 

zrobić. Jest ślepcem i uwielbia nim być.   
 Nie myślmy jednak, iż Czarnemu łatwo to przychodzi. Jest 

człowiekiem, który zawsze musi płynąć pod prąd. Jego sumienie zawsze 

go niepokoi.  Głęboko w sercu wie, że to, co Biblia mówi o nim i o 
świecie, jest prawdą. Nawet jeśli nigdy nie słyszał o Biblii, wciąż jednak 

wie, że jest Bożym stworzeniem i że złamał Boże prawo (Rzym. 1:19-20; 

2:14-15).  Podobnie syn marnotrawny po opuszczeniu domu swego ojca 

nie mógł natychmiast wymazać jego wyglądu i głosu z pamięci.  
Powracały one nawet wtedy, gdy był przy świńskim korycie. Tak bardzo 
starał się udawać, iż pieniądze, którymi tak swobodnie zabawiał przyjaciół, 

nie pochodziły od jego ojca. Zapytany, skąd przyjechał, na pewno 

odpowiedziałby, że "z tamtej strony." Nie chciał, aby ktokolwiek 

przypominał mu o jego przeszłości. Jednak nie był w stanie jej zapomnieć. 
Musiał stale tłumić w sobie pamięć o niej. Ale choćby dzięki temu ciągle 

pamiętał.   
 Czarny codziennie zamienia prawdę Bożą w kłamstwo. Codziennie 

tłumi prawdę w nieprawości (Rzym. 1:18). Ale za to ile ma kłopotów 

z samym sobą! Raz próbuje przypalić swoje sumienie jak rozgrzanym 

żelazem, innym razem próbuje ucieczki od wszelkiego wpływu tych, 

którzy składają świadectwo o prawdzie. Jednak nigdy nie jest w stanie 

uciec od siebie samego jako tego, który składa świadectwo o prawdzie.   

 Jego świadomość wciąż mówi mu: Panie Czarny, jesteś zbiegiem 

przed sprawiedliwością. Uciekłeś z domu od wielkiej miłości swojego 

ojca. Jesteś złoczyńcą, złodziejem i łajdakiem! Nie uda ci się 
w ostateczności uniknąć sprawiedliwości. Ojciec wciąż cię karmi, ale 

ty lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, nie 
rozpoznając, że celem Bożej dobroci jest twoje nawrócenie (Rzym. 

2:4). Dlaczego płyniesz pod prąd? Dlaczego zagłuszasz głos sumienia? 

Dlaczego używasz tego wspaniałego daru, jakim jest intelekt, który 
dał ci Bóg, jako narzędzie, aby tłumić głos Boga zwracającego się do 



49 

Dlaczego wierzę w Boga 

ciebie przez ciebie samego i twoje środowisko? Dlaczego budujesz 

swój dom na piasku zamiast na skale? Skąd ta pewność, że nigdy nie 

zaskoczy ciebie żadna zawierucha? Czyżbyś był wszechwiedzący? 

Czyżbyś był wszechmocny?  Powiadasz, iż nikt nie wie, czy Bóg 

istnieje lub czy chrzecijaństwo jest prawdziwe. Mówisz, że nikt tego 

nie wie, dlatego że człowiek jest ograniczony. Jednak zakładasz, że 

Bóg nie może istnieć i że chrześcijaństwo nie może być prawdziwe. 

Zakładasz, że żaden sąd nigdy nie będzie miał miejsca. Musiałbyś być 
wszechwiedzący, aby to wiedzieć. Jednak właśnie stwierdziłeś, iż 
wszystko, co człowiek może powiedzieć o świecie ‘poza‘, musi 
opierać się na jego krótkim okresie istnienia w tym świecie czasu i 

przypadku. Jak możesz więc jednocześnie stwierdzić co może i co nie 

może się stać w całej przyszłości, która nas czeka, jeżeli założyłeś, że 

przypadek jest jednym z najbardziej podstawowych składników 

ludzkiego doświadczenia. W oczywisty sposób uczyniłeś z siebie 

samego głupca, panie Czarny - mówi do siebie pan Czarny. Odrzucasz 

stwierdzenia, o których wiesz, że są prawdziwe, czyniąc to przy pomocy 

kłamstwa, o którym wiesz, że jest kłamstwem. To właśnie ty, a nie pan 

Biały, wpadasz w błędne koło rozumowania. To właśnie ty, a nie Biały, 

odmawiasz rozpoznania faktów takimi, jakimi one są. To właśnie ty, a nie 

Biały, niszczysz logikę. 
 Nie zawsze Czarny jest świadom faktu, iż żyje jak syn 

marnotrawny, który chciałby jeść to, co jedzą świnie, wiedząc, że nie 

może tego czynić, ponieważ jest człowiekiem. Czarny nie zawsze jest 

świadom swojej głupoty. Przynajmniej po części wynika to z faktu, iż 
chrześcijanie, a zwłaszcza reformowani chrześcijanie, nie zawsze 

uświadomili mu jego elementarną głupotę. Reformowany chrześcijanin 

powinien według swoich założeń chcieć wykazać Czarnemu głupotę 
jego dróg.   

 Jednakże kiedy reformowany chrześcijanin, tj. Biały, mając 

zrozumienie bogactwa swojego stanowiska, odważy się rzucić 
wyzwanie Czarnemu, przedstawiając mu jego własne zdjęcie, które 

zrobiła maszyna rentgenowska zwana Biblią, wtedy natychmiast 

pojawiają się zarzuty rozumowania w kółko i braku jakichkolwiek 

punktów stycznych ze światem doświadczalnym. Również i arminianin 

skrytykuje Białego za argumentowanie za chrześcijaństwem w sposób 

irracjonalny i za nieudolność w próbach dotarcia do zwykłego 

człowieka z ulicy.   

 I tym sposobem znaleźliśmy się w nie lada tarapatach. Istnieje 
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podstawowa różnica pomiędzy Białym a Szarym w podejściu do 

ewangelizowania Czarnego. Szary uważa, iż Czarny nie jest aż takim 

złym człowiekiem. Przecież w końcu jesteśmy w stanie żyć z nim na 

tym samym świecie. Czarny to człowiek mocnych argumentów. 

Najlepiej więc podpisać z nim kompromisowy traktat pokojowy. Tak 

powinien postąpić mądry i praktycznie myślący polityk. Biały 

natomiast uważa, że na dłuższą metę niemożliwym jest dzielić 
z Czarnym ten sam świat.  Dlatego należy przedstawić Czarnemu 

żądanie całkowitej i bezwarunkowej kapitulacji przed Chrystusem. 

Biały nigdy nie odważyłby się brać pod uwagę jakiegoś 
kompromisowego traktatu pokojowego z Czarnym i dopiero później 

żądać bezwarunkowego poddania się Chrystusowi! Ale co wtedy 

z zarzutami rozumowania w kółko i braku jakiejkolwiek wspólnej 

płaszczyzny z niewierzącym?   

 
A. Konsekwentne świadectwo 
Jedną z głównych kwestii, którą teraz poruszymy, jest to, czy 
chrześcijanie, którzy wyznają reformowaną naukę, muszą również 
wyznawać szczególne reformowane podejście w rozumowaniu, kiedy 
angażują się w obronę wiary.   

 To szerokie pytanie nie odnosi się jedynie do pięciu punktów 

kalwinizmu. Kiedy arminianin atakuje te wielkie prawdy (całkowita 

upadłość, bezwarunkowe wybranie, ograniczone odkupienie, skuteczna 

łaska, zachowanie świętych), my kalwiniści zaraz stajemy w ich 

obronie.  Wierzymy bowiem, że pochodzą one wprost z Biblii. Ale 

pytanie, o którym myślę, brzmi: Czy broniąc którejkolwiek z prawd 

chrześcijaństwa, reformowani chrześcijanie powinni używać jakiejś 
szczególnej metody?  

 Często na to pytanie pada odpowiedź "nie". Czyż nie mamy wielu 

wspólnych doktryn z wszystkimi innymi chrześcijanami? Czyż nie 

wszyscy ortodoksyjnie wierzący protestanci wierzą w zastępczą ofiarę 
Chrystusa? A nawet co do różnych szczegółów w Biblii -  czyż każdy 

wierzący, jeśli w ogóle ma wiarę, nie przyjmie ich po prostu jako 

niepodważalne fakty? Czy można mieć swoiście reformowane 

podejście do takiego faktu, jak na przykład zmartwychwstanie 

Chrystusa? Jeżeli wspólnie z ewngelikalnymi chrześcijanami 

wyznajemy pewne podstawowe prawdy i fakty biblijne, tak jak są one 

zapisane, jak można powiedzieć, że reformowani powinni mieć inne 

podejście do obrony tych prawd? 
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 Jednakże bardzo łatwo można zademonstrować, iż właśnie taka jest 

prawda. Weźmy na przykład doktrynę o ofierze Chrystusa. 

Arminiańska doktryna o ofierze Chrystusa nie jest identyczna 

z reformowaną.  Zarówno arminianin, jak i kalwinista twierdzą, iż 
wierzą w zastępczą ofiarę Chrystusa. Jednak arminiańskie podejście 

jest zabarwione (czy, jak byśmy powiedzieli, przedstawione 
w fałszywych kolorach) z powodu ich podejścia do kwestii wolnej 

woli. Zgodnie z arminiańskim podejściem człowiek ma absolutną 
i ostateczną władzę, aby przyjąć lub odrzucić oferowane zbawienie. 

W konsekwencji zbawienie zaoferowane człowiekowi jest tylko 

potencjalnym zbawieniem.   
 Zilustrujmy to tak: powiedzmy, że złożyłem milion dolarów na 

twoim koncie w banku. Od ciebie zależy, czy w to uwierzysz i 
użyjesz tych pieniędzy, aby pokryć podłogi w swoim domu perskimi 

dywanami w miejsce zużytych szmat, które tam obecnie leżą. Tak więc 

według arminiańskiego schematu to, co jest możliwe, nie zależy już 
wyłącznie od Boga, ale wręcz przeciwnie – przynajmniej w niektórych 

kwestiach - jest zależne od człowieka. Skuteczność tego, co Chrystus 
uczynił dla nas, zależy od tego, co my uczynimy. Nie można już 
powiedzieć, że dla Boga wszystko jest możliwe.  

 Dlatego jest rzeczą oczywistą, że arminianie przyjęli do swojej 

wersji protestantyzmu dużą dozę kwasu kościoła rzymsko-

katolickiego.  Arminianizm jest mniej radykalny i mniej konsekwentny 

w swoim protestantyźmie niż powinien. 

 Zważywszy na to Szary, ewangeliczny chrześcijanin, nie powinien 

natrafić na większe trudności, gdy będzie się starał skłonić Czarnego, 
niewierzącego, aby ten przyjął zastępczą ofiarę Chrystusa. Wszak 

Szary może stanąć na wspólnym gruncie z Czarnym, tj. może się z nim 

zgodzić w kwestii tego, co jest, a co nie jest możliwe. Posłuchajmy 

ich rozmowy. 

 "Panie Czarny, czy przyjąłeś Chrystusa jako swojego osobistego 

Zbawiciela? Czy wierzysz, że On umarł na krzyżu w twoje miejsce? 

Jeśli nie, na pewno będziesz zgubiony na wieki". 
 "Ależ po co ten pośpiech", odpowiada Czarny, "właśnie 

odwiedził mnie Biały w tej samej sprawie. Zdaje się, że macie to samo 

do powiedzenia. Obydwaj wierzycie, że istnieje Bóg, że On stworzył 

świat, że pierwszy człowiek, Adam, zgrzeszył i że my wszyscy 

mamy być posłani do piekła z powodu tego, co ten pierwszy 
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człowiek uczynił i tak dalej. Wszystko to wydaje mi się zbyt 

fatalistyczne. Jeśli jestem stworzeniem, tak jak mówisz, wtedy nie 
mam żadnej ostatecznej władzy, no więc nie jestem wolny. Jeżeli nie 

jestem wolny, to też nie jestem odpowiedzialny. Tak więc jeśli idę do 

piekła, to tylko dlatego, że wasz Bóg tak zdecydował. Wy 

ortodoksyjnie myślący chrześcijanie zabijacie wszelką moralność 
i humanitarny postęp. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Do 

widzenia!" 
 "Ale chwileczkę", powiada Szary w wielkim pośpiechu. "Ja 

wcale nie zgadzam się w tej kwestii z tym kalwinistą. Mam takie samo 

zdanie jak ty na ten cały determinizm, o którym mówiłeś. Oczywiście, 

że jesteś wolny! Jesteś absolutnie wolny, aby przyjąć lub odrzucić 
ofiarę, jaka jest ci oferowana. Oferuję ci zastępczą ofiarę Chrystusa 

jedynie jako możliwość. Sam musisz uczynić ją rzeczywistością dla 

siebie. Całkowicie zgadzam się z tobą (przeciwko kalwiniście), iż 
możliwość jest szersza od woli Bożej. Nawet przez chwilę nie 

zgodziłbym się z nim, że Boże postanowienie określa wszystko, co ma 
miejsce. 

 Poza tym nawet mniej ekstremalni kalwiniści jak np. dr J. Oliver 
Buswell, Jr. w zasadzie są po naszej stronie. Posłuchaj tego, co mówi 
Buswell: ‘Jednakże nasze moralne decyzje są decyzjami, w których 

ostatecznymi przyczynami jesteśmy my sami.’ Dr Buswell sam chce 
udać się poza zwykłą arbitralną odpowiedź, mówiąc o Rzymian 9:20-

21, urywku, który mówi o garncarzu i glinie, i chce zaoferować 
bardziej dogłębną analizę Bożego planu zbawienia w oparciu 

o Rzymian 9:22-24, gdzie Paweł przedstawia Faraona jako tego, ‘który 

zgodnie z przedwiedzą Bożą, miał się zbuntować przeciwko Bogu‘.3 
 "Rozumiem teraz" odpowiada Czarny, "że wy arminianie 

i bardziej umiarkowani kalwiniści sprzeciwiacie się determinizmowi 

zwykłych, staroświeckich kalwinistów wyrosłych w tradycji 

historycznych reformowanych wyznań wiary. Cieszę się, że tak jest. 

Twierdzenie, że wszystko od zawsze zostało już określone przez Boga 

jest straszne! Aż mnie dreszcz przeszedł! Co by się stało z całą 
moralnością i przyzwoitością, gdyby wszyscy ludzie w to wierzyli? 
Ale na szczęście wy arminianie przyłączyliście się do nas 

w wyznawaniu, iż możliwość jest niezależna od woli Boga. Tak więc 

wraz z wszystkimi poczciwymi ludźmi, wszystkimi liberałami 

i teologami neoortodoksji, jak np. Karol Barth, umożliwiliście 
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wszystkim ludziom zbawienie.   

 To oczywiście oznacza, iż zbawienie jest możliwe również dla tych, 

którzy nigdy nie usłyszeli o Jezusie z Nazaretu. Tak więc zbawienie 

jest możliwe bez przyjęcia jakiejś tam zastępczej ofiary w Chrystusie, 

o którym mówisz. Oczywiście, nie chciałbyś powiedzieć, tak jak 
kalwiniści, że Bóg już określił granice wszystkich narodów i jednostek 

i w ten sposób w ostateczności zadecydował, że niektórzy ludzie 

(prawdę mówiąc, miliony ludzi) nigdy nie usłyszą Ewangelii. 

 Poza tym, jeśli możliwość jest niezależna od Boga, tak jak wy 

ewangeliczni i umiarkowani chrześcijanie nauczacie, wtedy nie muszę 
się obawiać piekła. Jest bowiem całkiem możliwe, iż piekła nie ma. 

Piekło, zgodzicie się ze mną, jest torturą ludzkiego sumienia, której 

doświadcza ono, kiedy nie potrafi żyć według swoich własnych 

moralnych ideałów.  Tak więc nie sądzę, żebym miał już teraz 

zamartwiać się przyjmowaniem Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. 

Mam jeszcze dużo czasu". 
 Biedny Szary. Tak naprawdę chciał wspomnieć, że jednak coś łączy 

go z kalwinistą. W głębi serca wiedział, że to Biały, kalwinista, a nie 

Czarny, niewierzący, jest jego prawdziwym przyjacielem. A jednak 

zawarł sojusz z Czarnym przeciwko domniemanemu determinizmowi 

Białego. Dlatego później ciężko mu było zawrócić i przyznać się do 

wspólnego stanowiska z Białym przeciwko Czarnemu. Nie miał teraz 

nic mądrego do powiedzenia. Jego metoda obrony wiary zmusiła go do 

przyznania, że Czarny, praktycznie rzecz biorąc, miał rację. Nie miał 

nawet możliwości, aby przedstawić Czarnemu to, co ten miał przyjąć. 
Słowa Szarego wręcz utwierdziły Czarnego w jego przekonaniu, że nie 

ma żadnej potrzeby, aby w ogóle przyjmować Chrystusa. 

 Oczywiście prawdą jest, iż w praktyce Szary jest o wiele lepszy niż to 

zostało przedstawione zarówno w swojej teologii, jak i w metodzie 

prezentowania Ewangelii. Ale dzieje się tak, ponieważ w praktyce każdy 

ewangeliczny chrześcijanin, który kocha swego Pana, tak naprawdę jest 

kalwinistą. Bo czy mógłby zwracać się do Boga o pomoc, zakładając 

jednocześnie, że Ten może nie być w stanie mu jej udzielić? W głębi serca 

wszyscy prawdziwi chrześcijanie wierzą, że Bóg kontroluje wszystko, co 
się dzieje. A jednak kalwiniści nie mogą wspólnie z arminianami 

świadczyć o zastępczej ofierze Chrystusa, gdyż ci od samego początku 

sprzymierzają się z niewierzącymi przeciwko nim w kluczowej kwestii, 

czy Bóg kontroluje wszystko, co się wydarza. 
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 Należy zawsze pamiętać, iż pierwszym warunkiem efektywności 

świadectwa jest jego spójność. Konsekwentny arminianizm niszczy tę 
spójność.   
 Drugim warunkiem efektywności świadectwa jest, aby temu, 

któremu świadczymy, jasno wskazać na przczyny, dla których 

powinien porzucić swoje dotychczasowe przekonania, i przyjąć to, co 
jest mu zwiastowane.  Konsekwenty do końca arminianizm niszczy 

powód, dla którego niewierzący miałby przyjąć Ewangelię. Dlaczego 

miałby zmienić swoje przekonania, jeśli nie pokaże mu się, iż tkwi 

w błędzie? Dlaczego miałby zmienić swoje przekonania na 

chrześcijańskie, jeżeli ten, który mu wskazuje na potrzebę zmiany, 
tak naprawdę swoją postawą przyznaje mu rację? Kalwinista zatem 

potrzebuje lepszej metody do obrony doktryny o zastępczej ofierze niż 
ta, której używa arminianin.  

 Zajmowaliśmy się doktryną o przebłaganiu, którego dokonał 

Chrystus. Doprowadziło nas to do rozważenia kwestii, czy Bóg jest 
źródłem możliwości, czy raczej możliwość jest źródłem Boga. 

Wykazaliśmy, że arminianin reprezentuje podejście, które wymaga od 

niego utrzymywania tych dwóch sprzecznych ze sobą tez jednocześnie. 

Ale co się dzieje w świecie faktów? Może spytasz, czy twierdzę 
również, że musimy starać się o to, aby używać szczególnej 

reformowanej metody do obrony faktów chrześcijaństwa. Weźmy np. 
zmartwychwstanie Chrystusa. Dlaczego nie możemy mieć wspólnego 

stanowiska w tej sprawie z arminianami?   

 I znowu pan Szary, arminianin, dzwoni do drzwi pana 
Czarnego.  Czarny zaprasza go do środka. "Przyszedłem znowu panie 

Czarny", rozpoczyna Szary, "ponieważ wciąż zależy mi na tym, abyś 
przyjął Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Ostatnim 

razem, kiedy z tobą rozmawiałem, zapędziłeś mnie w kozi róg. 

Zaplątaliśmy się w tym problemie ‘możliwości‘.   
 "Ale teraz mam coś o wiele mniej złożonego, o czym chciałbym 

porozmawiać. Otóż chciałbym zająć się prostymi faktami. Chciałbym 

pokazać ci, że zmartwychwstanie Jezusa jest takim samym faktem jak 

każdy inny. Możnaby zacytować samego dr. Wilbura Smitha, który 
jest umiarkowanym kalwinistą, ale sprzeciwia się swoiście 

reformowanemu podejściu do obrony wiary, a który powiedział: 

‘Znaczenie zmartwychwstania jest kwestią teologiczną, natomiast fakt 

zmartwychwstania jest kwestią historyczną; istota zmartwychwstałego 

ciała Chrystusa może stanowić tajemnicę, ale fakt, iż to ciało zniknęło 



55 

Dlaczego wierzę w Boga 

z grobowca jest czymś, o czym muszą zdecydować dowody 

historyczne‘.4  Historyczne dowody przemawiające za 

zmartwychwstaniem są tymi właśnie dowodami, które ty jako 

naukowiec pragniesz zobaczyć.   
 "Smith pisze następnie w tej samej książce: ‘Mniej więcej rok temu 

po długich studiach nad kwestią zmartwychwstania naszego Pana, po 

napisaniu setek stron maszynopisu na ten temat, nagle zrozumiałem, że 

współczesna nauka, a nawet psychologowie domagają się dokładnie 

tego samego rodzaju dowodów (koniecznych, aby określić istnienie 

czegokolwiek), jakie są przedstawione w Ewangeliach w odniesieniu 

do zmartwychwstania Pana Jezusa, tzn. rzeczy, które można zobaczyć 
ludzkim okiem, dotknąć ludzką ręką i usłyszeć ludzkim uchem. To jest 

przecież to, co nazywamy danymi doświadczalnymi. Można odnieść 
wrażenie, że części Ewangelii odnoszące się do zmartwychwstania 

zostały napisane na użytek czasów takich jak nasze, w których 

empiryzm zdominował nasze myślenie.‘5 
 "Uważam, iż Smith ma całkowitą rację ostro rozróżniając pomiędzy 

faktem, a znaczeniem zmartwychwstania", nadal mówi Szary, 
"zatem teraz proszę cię tylko o to, abyś przyjął fakt zmartwychwstania. 

Istnieją najjaśniejsze z dowodów na prawdziwość tego faktu. Żyjącego 

Jezusa dotykały ludzkie ręce i widziały oczy zwykłych ludzi, po czym 

ukrzyżowano go i złożono w grobie. Wydaje mi się, że powinieneś 
uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa jako fakt historyczny. A 

wiara w zmartwychwstałego Chrystusa oznacza zbawienie." 
 "Ale poczekaj chwileczkę", odpowiada Czarny. "Twój przyjaciel 

kalwinista, Biały, znowu był tu przed tobą. Wczoraj wieczorem 

rozmawiał ze mną o tym samym. Jednakże nie rozróżniał, tak jak ty to 

czynisz, pomiędzy faktem a znaczeniem zmartwychwstania. Nawet 

przez chwilę nie godził się na to, aby oddzielić fakt zmartwychwstania 

od systemu chrześcijaństwa, z którego czerpie ono całe swoje 

znaczenie. Mówił mi o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który powstał 

z martwych. Mówił o Synu Bożym, przez którego świat powstał i jest 

podtrzymywany w istnieniu. Mówił, że ten Syn Boży zmartwychwstał. 

Kiedy zapytałem go, jak to jest możliwe, aby ten Bóg umarł i na nowo 

powstał, odpowiedział mi, że Bóg nie umarł i nie powstał z martwych, 

ale że druga osoba Trójcy przyjęła postać człowieka i właśnie w tej 

ludzkiej postaci on umarł i powstał na nowo. W skrócie, wraz 

z przyjęciem faktu zmartwychwstania chciał, abym przyjął całą tę 
abrakadabrę o jednym Bogu w trzech osobach. Podejrzewam, że ty 
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również usiłujesz podstępnie nakłonić mnie do czegoś podobnego." 
 "Bynajmniej!" odpowiada Szary. "Całkowicie zgadzam się z tobą 
w tej kwestii. Mamy wspólne stanowisko przeciwko niemu. Ja również 
oddzieliłbym fakt od systemu. Czyż już wcześniej nie zgodziłem się 
z tobą, że możliwość jest niezależna od Boga? Tak więc tym samym 

utrzymuję, że różnego rodzaju fakty mogą zaistnieć w oderwaniu od 

planu Bożego. My arminianie chcemy stanąć z tobą na neutralnym 

gruncie, czego kalwiniści nie chcą uczynić. Chcemy po prostu 

rozmawiać tylko o faktach chrześcijaństwa, bez natychmiastowego 

zajmowania się znaczeniem czy też doniosłością tych faktów. 

 "Chce mi się śmiać", kontynuuje Szary, "kiedy pomyślę o tym, że 

Biały przychodzi tutaj, aby cię nawrócić. Ten biedak zawsze rozumuje 

w kółko! Myślę, że właśnie takie rozumowanie jest konsekwencją jego 

determinizmu. Ciągle mówi o samowystarczalnym Bogu. Powiada, że 

wszystkie fakty są tym, czym są, ze względu na Boży plan. Wtedy 

każdy fakt, aby w ogóle mógł być faktem, koniecznie musiałby 

dowodzić prawdziwości chrześcijańskiego systemu. Z kolei 

prawdziwości każdego faktu dowodzi on właśnie na jego podstawie. 

Doskonale rozumiem, że ty jako współczesny naukowiec i filozof nie 

chcesz mieć nic wspólnego z takim potwornym rozumowaniem 

w błędne koło.  

 "Z tej właśnie przyczyny my, ewangeliczni arminianie, ostro 

rozróżniamy pomiędzy zmartwychwstaniem jako faktem historycznym 

a znaczeniem zmartwychwstania. Dlatego proszę cię tylko o 

przyjęcie faktu zmartwychwstania. Nie proszę cię o nic, czego nie 

mógłbyś uczynić w pełnej zgodzie ze swoją wolnością i z metodą 
naukową." 
 "No, no - to wspaniałe, co słyszę", odpowiada Czarny. "Zawsze 

odnosiłem wrażenie, że właśnie kalwiniści są naszymi prawdziwymi 

wrogami. Ale we wczorajszej gazecie znalazłem wzmiankę, że niektóre 

kalwińskie kościoły i przedstawiciele tego nurtu zaproponowali 

wspólne wyznanie z arminianami w celu głoszenia Ewangelii. 

Dotychczas myślałem, że Ewangelia ma coś wspólnego ze zbawieniem 

od piekła i pójściem do nieba. Wiedziałem, że moderniści i nowi 

moderniści na czele z Barthem, nie łączą faktów historycznych 

z takimi, ze wszechmiar śmiałymi, spekulacjami. Wydawało mi się, że 

fundamentaliści powiązali wiarę w historyczne fakty, jak np. śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa, z pójściem do nieba lub piekła. Dlatego 

bardzo się cieszę, że ty chociaż też jesteś fundamentalistą, jesteś gotów 
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połączyć się z liberałami i neoliberałami w rozróżnianiu pomiędzy 

historycznymi faktami a systemem myśli za jaki uważam chrześcijań-
stwo. 

 "Jeśli chodzi o moje przyjęcie zmartwychwstania Jezusa", Czarny 

mówił dalej, "które jest we właściwy sposób oddzielone od 

tradycyjnego systemu teologicznego, nie mam z tym najmniejszego 

problemu. Prawdę mówiąc, już od pewnego czasu przyjmuję 
zmartwychwstanie za fakt historyczny. Dowody są bardzo mocne. 

Żyjemy w dziwnym świecie.  Ciągle mają w nim miejsce różnego 

rodzaju ‘cuda‘. Wszechświat jest systemem otwartym. Tak więc 

dlaczegóż nie miałoby w nim zdarzyć się jakieś zmartwychwstanie tu 

czy tam? Zmartwychwstanie Chrystusa jest doskonałym tematem dla 

wydawnictwa Ripleya – ‘Wierzcie, jeśli chcecie‘. Może powinniśmy 

mu to podrzucić?" 
 Szary chciał kontynuować swój wywód. Mimo wszystko chciał 

powiedzieć coś o wspólnym stanowisku z kalwinistą. Ale było już za 

późno. Nie pozostało mu już nic. Ponownie próbował galopować 
w dwóch różnych kierunkach jednocześnie. I znowu usunął wszelkie 

podstawy wiarygodności świadectwa, jakie chciał złożyć. Ponownie 

utwierdził Czarnego w przekonaniu, iż jego nieodrodzony rozum ma 

rację. Dla Czarnego było oczywiste (co powinno być oczywiste dla 

Szarego), iż wiara w fakt zmartwychwstania w oderwaniu od systemu 

chrześcijaństwa sprowadza się do stwierdzenia, iż nie jest to 

prawdziwy system. Po prostu wiara we wszechświat, którym rządzi 

przypadek, wyklucza wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który 
powstał z martwych.  

 Oczywiście, w praktyce arminianin potrafi o wiele lepiej 
świadczyć o zmartwychwstaniu Chrystusa, niż to tutaj zostało 

przedstawione. A to dlatego, że jak to już zostało powiedziane, każdy 

ewangeliczny chrześcijanin będąc szczerym chrześcijaninem, jest tak 
naprawdę w głębi serca kalwinistą. Jednakże składanie świadectwa jest 

zarówno sprawą głowy, jak i serca. Jeśli świat ma usłyszeć konsekwentne 

świadectwo wiary chrześcijańskiej, jedynie kalwinista może je 

zaprezentować. Jeżeli zabraknie ściśle reformowanego podejścia do 

obrony każdego artykułu z chrześcijańskiego wyznania wiary, wtedy nie 

będzie możliwe jasne przedstawienie niewierzącemu, czym różni się ono 

od jego własnych przekonań oraz dlaczego powinien przyjąć Pana Jezusa 

Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Cieszymy się oczywiście i 

jesteśmy wdzięczni za cały wysiłek arminian w składaniu świadectwa. 
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Cieszymy się, że pomimo ich braku konsekwencji w prezentacji 

świadectwa, coś ze światła prawdy Ewangelii, częstokroć bardzo wiele, 

przedostaje się do ludzi, którzy dzięki niemu zostają zbawieni.  

 
B. Autorytet Biblii 
"Ale jak można powiedzieć cokolwiek na temat świata ‘poza‘?", pyta 

Czarny.   

 "No więc sprawa wygląda tak," odpowiada Szary, "jeśli chcesz 

znaleźć całkowitą pewność, taką jak np. w geometrii, to 

chrześcijaństwo jej nie oferuje. Posiadamy jedynie ‘racjonalne 

prawdopodobieństwo‘.  Chrześcijaństwo, jak to już powiedziałem, 

kiedy mówiłem o śmierci Chrystusa, stoi na fundamencie faktów 

historycznych, które ze swej natury nie mogą być zademonstrowane 

z geometryczną dokładnością.  Wszelkie werdykty dotyczące 

szczegółów historycznych zależą od zmiłowania złożoności czaso-

przestrzennego wszechświata. Jeśli naukowiec nie może wznieść się 
ponad racjonalne prawdopodobieństwo w swoich badaniach opartych 

na doświadczeniu, dlaczegóż chrześcijanin miałby się silić na coś 
więcej? I oczywiście, to co jest prawdą o śmierci Chrystusa," dodaje 
Szary, "jest również prawdą o jego zmartwychwstaniu. Ale wskazuje to 

tylko na to, iż chrześcijanin posiada światopogląd, który należy 

traktować poważnie, jeśli chodzi o wytłumaczenie rzeczywistej 

historii."6 
 Mówiąc to, Szary ponownie poszukuje neutralnego punktu 
stycznego z Czarnym. Dla Czarnego historia jest czymś, co unosi się 
na nieskończenie wielkim i bezdennym oceanie Przypadku. Z tego 

powodu może powiedzieć, że może się wydarzyćcokolwiek. Kto wie, 
możliwe, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, Syna Bożego, 
również wyłoniło się z łona Przypadku? Takie wydarzenia miałyby 

taką samą szansę zaistnienia co: "snarki," "bohumy," "splinty" i "trele-

morele."  Możliwe, iż sam Bóg zamieszkuje tę sferę Przypadku. Wtedy 

byłby On całkowicie różny od nas i Jego objawienie w historii byłoby 

całkowicie unikalne. 

 Arminianin nie rzuca wyzwania tej przenikającej wszystko filozofii 

Przypadku, która określa sposób, w jaki niewierzący pojmuje historię.  
Tak bardzo zależy mu na tym, aby niewierzący zaakceptował 

możliwość istnienia Boga wraz z faktem zmartwychwstania 
Chrystusa, że jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, zamieni swoją filozofię 
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faktów na taką, jaką wyznaje niewierzący. Chcąc tak bardzo opierać się 
na doświadczeniu, podobnie jak to czyni niewierzący, wrzuca 

wszystkie fakty do bezdennej czeluści Przypadku. A może raczej rzuca 

wszystkimi faktami w niewierzącego, który natychmiast rzuca je za 

siebie w bezdenne czeluści Przypadku.   

 Oczywiście niczego takiego nie chce zrobić ani Wilbur Smith, ani 

Edward J. Carnell czy J. Oliver Buswell, Jr. Jednak ponieważ nie 

rzucili wyzwania filozofii Przypadku, na którym niewierzący opiera 

swoje pojęcie faktu, w rzeczywistości to właśnie czynią.  
 Podejście, jakie zaprezentował Szary, jest nie do uniknięcia, 

jeśli trzymamy się arminiańskiej teologii. Arminiański pogląd na 
wolną wolę człowieka zakłada, iż możliwość jest ponad Bogiem. Bóg, 

którego otacza Przypadek, nie może mówić z autorytetem. Mówiłby 

wtedy w próżnię.  Jego głos nie byłby słyszalny. Jeśli Boga otacza 

Przypadek, wtedy to samo dzieje się z ludźmi. Musieliby wtedy żyć 
w próżni i nie byliby w stanie usłyszeć czy to swoich własnych głosów, 

czy też innych. Wtedy cała historia włączając wszystkie jej fakty nie 
miałaby jakiegokolwiek znaczenia.   

 Właśnie to powiedziałby Czarnemu Biały, reformowany 
chrześcijanin.  W samej prezentacji zmartwychwstania Chrystusa jak 

i każdego innego faktu historycznego chrześcijaństwa Biały ująłby je 

wszystkie tak, jak już zostały one autorytatywnie zinterpretowane 

przez Biblię.  Argumentowałby, że jeśli Czarny nie zgodzi się na to, 

aby postawić wszystkie fakty historyczne na fundamencie znaczenia, 

które autorytatywnie zostało im przypisane przez Biblię, uczyni ze 

wszystkiego historyczne trele-morele. 

 Gdyby historia była tym, czym Czarny zakłada, że jest, wtedy 

wszystko mogłoby się wydarzyć i nikt nie byłby w stanie niczego 

przewidzieć. Żadnej poszczególnej rzeczy nie możnaby wtedy 

przypisać większego prawdopodobieństwa niż jakiejkolwiek innej. 

Wielki sceptyk, David Hume, przedstawił na to niepodważalne argu-

menty. Jeśli w swoim systemie rozumowania przypiszesz jakąkolwiek 

rolę przypadkowi, wtedy tracisz wszelką podstawę do mówienia 

o jakichkolwiek relacjach prawdopodobieństwa. Szalony wir 

przypadku staje się królem. Wtedy żadna hipoteza nie może mieć 
większego odniesienia do faktów niż jakakolwiek inna. Czy Bóg 

wskrzesił Chrystusa z martwych? Prawdopodobnie tak. A może Jowisz 

tego dokonał?  Możliwe, że tak. Co to jest prawda? Nikt nie wie. Tak 

wyglądałby wszechświat, gdyby Czarny miał rację.   
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 Mała to pociecha, kiedy arminianin zapewnia nas, że ponieważ 
chrześcijaństwo nie uzurpuje sobie prawa do niczego więcej jak tylko 

do racjonalnego prawdopodobieństwa, to "system chrześcijaństwa 

może być odrzucony tylko na podstawie prawdopodobieństwa. 

Możliwe, że to okaże się dla nas pomocne." Ale jak ktokolwiek może 

argumentować za większym prawdopodobieństwem prawdy 

chrześcijaństwa niż prawdy poglądu przeciwnego, jeśli samo znaczenie 

prawdopodobieństwa spoczywa na pojęciu Przypadku? Na takim 

fundamencie zarówno przyroda, jak i historia stałyby się niczym 

innym jak tylko serią odsyłaczy w pustkę.  
 Zakładając prawdziwość swojej filozofii Przypadku, a tym samym 

w zasadzie stwierdzając, że nikt nie wie, co jest fundamentem 
wszystkich powszednich zjawisk codziennego doświadczenia, Czarny 

również w istocie stwierdza, że chrześcijańskie spojrzenie na świat jest 

błędne.   
 Jeśli twierdzę, że w szafie siedzi czarny kot, a ty powiesz mi, że nikt 

tak naprawdę nie może powiedzieć, co znajduje się w szafie, to tak 

jakbyś powiedział, że się mylę. Tak więc kiedy mówię Czarnemu, iż 
Bóg istnieje, a on uprzejmie odpowiada, że to całkiem możliwe, gdyż 
nikt nie wie, co się znajduje w świecie "poza", w rzeczywistości 

mówi, że jestem w błędzie. Czarny oczywiście ma na myśli takiego 

boga, który mógłby wygodnie żyć w szafie. Ale Bóg Biblii nie może 

żyć w szafie.   

 Kiedy Czarny staje przed wyzwaniem Boga i Chrystusa, odpowiada 

w następujący sposób: Nikt nie wie, jednakże twoja hipoteza jest na 

pewno błędna, a moja na pewno prawdziwa! Nikt nie wie, czy Bóg 
istnieje, ale Bóg na pewno nie istnieje, a Przypadek istnieje na pewno. 

 W momencie gdy Czarny wypowie swoje uniwersalne przeczenie, 

którego konsekwencją jest to, że Bóg w żadnym wypadku nie może 
istnieć i chrześcijaństwo w żadnym wypadku nie może być prawdą, 
musi jednak następnie poszukać czegoś solidnego, na czym mógłby 

stanąć. Ale czy to, na czym się opiera, jest twardą skałą? Ależ skąd! 

Stoi na wodzie! Stoi na swoim własnym doświadczeniu. A to 

doświadczenie z kolei zgodnie z jego założeniami opiera się na 

Przypadku. Tak więc stojąc na Przypadku, butnie posługuje się logiką 
i stwierdza, czego nie może być w świecie, który jest "poza", o 
którym, jak już powiedział, nic nie można powiedzieć.   
 Oczywiście, to, co czyni Czarny, jawi się jemu samemu jako 
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bardzo rozsądne. "Pewnie", powiada, jeśli zada mu się pytanie, "że 

rozsądny człowiek potrzebuje systematycznej spójności swojego 

doświadczenia świata. Dlatego nie może przyjąć za prawdziwe 

niczego, co nie pozostaje w zgodzie z prawem niesprzeczności. Jak 

długo więc twój Bóg pozostaje w sferze ‘poza‘, w sferze 
nieokreślenia, możesz oddawać mu cześć, jeśli chcesz. Ale kiedy tylko 

zaczynasz twierdzić, że twój Bóg objawił się w stworzeniu, przez 

opatrzność lub w twojej Biblii, natychmiast poddam to objawienie 

testowi racjonalnej spójności. 

 "W świetle takiego testu ani jedna z twoich doktryn nie jest 

możliwa do przyjęcia. Wszystkie są sprzeczne. Żaden rozsądnie 

myślący człowiek nie może przyjąć ani jednej. Jeśli twój Bóg jest 

wieczny, wtedy znajduje się poza moim doświadczeniem i zamieszkuje 

niedostępny dla mojego poznania świat ‘poza‘. A jeśli miałby On mieć 
cokolwiek do czynienia z tym światem, wtedy musiałby się w całości 

zawierać w świecie.  Musiałbym pojąć twojego Boga na wskroś, jeżeli 

miałbym coś sensownego powiedzieć na temat jego stosunku do 

mojego świata i do mnie. Twoje twierdzenie, iż Bóg jest zarówno 

wieczny, jak i niezmienny, a jednak pozostaje w bliskiej relacji do 
świata, o czym mówi doktryna o stworzeniu i opatrzności, jest 

oczywistą sprzecznością. 
 "Abym mógł przyjąć twojego Boga", mówi Czarny, "musiałbyś 
uczynić z Nim to, co Karol Barth, tzn. obedrzeć Go z wszystkich cech, 

jakie przypisała mu ortodoksyjna teologia i w ten sposób umożliwić 
Mu przemianę w swoje przeciwieństwo. Taki typ Boga dostarczyłby 

mi jednoczącą zasadę, która połączyłaby harmonijnie całe moje 

doświadczenia świata. Wtedy Bóg byłby całkowicie częścią 
wszechświata. Jeżeli więc zaoferujesz mi takiego Boga i na dodatek 

zaoferujesz Go jako najprostszą hipotezę, przy pomocy której będę 
mógł porządkować moje dane doświadczalne w miarę, jak wyłaniają 
się one z morza Przypadku, wtedy wymagania logicznego prawa 

niesprzeczności będą zaspokojone. Jako człowiek kierujący się 
rozumem nie mogę się zgodzić na nic innego." 
 Paradoksalnie Czarny, miłośnik filozofii Przypadku i antydeterminista, 

jest w gruncie rzeczy całkowitym deterministą, a nawet fatalistą. Czarny, 

irracjonalista, który mówi, że nikt nie wie, co znajduje sie "poza", 
jednocześnie jest gorąco oddanym racjonalistą. Dla niego może być tylko 
to, co sam jest w stanie wyczerpująco określić przy pomocy logiki, że musi 

być. Na początek jest w stanie nawet przyznać, że wszystko może 
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zaistnieć, ale kiedy to mówi, ma na myśli, że nic nie może zaistnieć i nic 

nie może posiadać jakiegokolwiek znaczenia dla człowieka jak tylko to, co 

człowiek jest w stanie do końca poznać. Dlatego dla Czarnego Bóg 

chrześcijaństwa nie może istnieć. Doktryna o stworzeniu nie może być 
prawdą. Nie może istnieć żadne objawienie Boże skierowane do człowieka 

czy to w przyrodzie, czy to w historii. Nie może zdarzyć się coś takiego 

jak zmartwychwstanie Chrystusa. 
 Najdziwniejsze jest to, że kiedy Czarny mówi, że Bóg nie może 

istnieć i że zmartwychwstanie Chrystusa nie może być faktem, i kiedy 

z drugiej strony mówi także, że Bóg równie dobrze może istnieć i że 

jest całkiem możliwe, że zmartwychwstanie Chrystusa miało miejsce, 
to nie porzuca on swoich założeń. Po prostu musi, aby pozostać 
wiernym swojej metodzie, doświadczać wewnętrznej sprzeczności 

w każdym swoim wyrażeniu na temat jakiegokolwiek faktu. Gdyby tak 

nie było, oznaczałoby to zdradę albo jego filozofii Przypadku, albo 

jego filozofii Fatum. Zgodnie z nią każdy napotkany na drodze fakt, ma 

dwie części składowe: Przypadek i Fatum, całkowicie nieznaną 
i całkowicie znaną. W ten sposób człowiek zamienia narzędzia 

logicznego myślenia, w które wyposażył go Stwórca, aby przy ich 

pomocy podążać w swoich myślach za Jego myślami (na poziomie 

stworzenia), na środki, przy pomocy których upewnia się, że Bóg 

nie może istnieć, a tym samym nie może się objawić.  
 Kiedy Biały spotka Czarnego, będzie starał się mu to uzmysłowić.  
Powie Czarnemu, że przy pomocy jego metody jest rzeczą niemożliwą 
sprawić, aby jakikolwiek fakt lub zespół faktów nabrał dla niego 

samego jakiegokolwiek znaczenia. Posłuchaj, co powie niewierzące-

mu: 

 "Na twoim fundamencie, panie Czarny, żadnego faktu nie da się 
zidentyfikować przez odróżnienie go od jakiegokolwiek innego faktu, 

ponieważ ustawicznie wszystkie fakty zmieniają się w swoje 

przeciwności. Wszystko stałoby się bezsensownym ‘trele-morele‘.  
Jednocześnie nic nie mogłoby w ogóle ulec jakiejkolwiek zmianie. 

Czyż Bóg nie uczynił mądrości świata głupstwem? Jasno widać, że tak. 

Wiem, że nie jesteś w stanie tego dostrzec pomimo, że to jest zupełnie 

oczywiste.  Wiem, że wydłubałeś sobie oczy. Z tego też powodu twoja 

niemożność widzenia jest również brakiem chęci widzenia. Wołaj do 

Boga o przebaczenie i nawróć się." 
 Jakie natomiast będzie podejście arminianina, Szarego, do logiki?  
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Uczyni coś podobnego do tego, co zrobił w odniesieniu do faktów.  

Będzie znowu próbował przypodobać się Czarnemu, 
usprawiedliwiając swoje odwołanie do Biblii przez wykazanie, że 

zarówno samo to odwołanie, jak i treść Biblii w pełni odpowiadają 
wymogom logiki. Posłuchaj, co powie niewierzącemu: 

 "Masz całkowitą rację, mówiąc, że nic znaczącego nie może zostać 
powiedziane bez założenia prawdziwości prawa niesprzeczności," 
powiada Szary.7 "Biały to konserwatysta, który żarliwie broni systemu 

autorytetów.8  Ale nie mając przyczyny, aby gromadzić dowody na rzecz 

danego autorytetu, jakże można odróżnić właściwy autorytet od złego?  

Bez systematycznego uporządkowania, które mogłoby nas wesprzeć, 
wydaje się, iż jedyną rzeczą jaka nam pozostaje, jest rzucanie monetą 
i gra w marynarza, aby wybrać autorytet. Kiedy jednak zastosujemy prawo 

niesprzeczności logicznej, zamiast autorytetu typu ipse dixit (ja 
powiedziałem - przyp. tłum.), odwołujemy się do spójnej prawdy.9  Biblia 

nakazuje nam, aby badać duchy (I Jn. 4:1). Można to uczynić jedynie 

przez zastosowanie kanonów prawdy. Bóg nie może kłamać. Jego 

autorytet, a wraz z nim spójna prawda spotykają się ze sobą w każdym 

punkcie. Prawda, a nie ślepe pójście za autorytetem, ratuje nas od bycia 

ślepymi uczniami ślepych nauczycieli.10 

 "Przynieś swoje objawienia!", nadal mówi Szary, "niech 

zaspokoją wymagania prawa niesprzeczności i faktów historycznych, 

a wtedy zasłużą sobie na zgodę inteligentnego człowieka.11 Każda 

teologia, która odrzuca arystotelowską czwartą księgę ‘Metafizyki’ jest 
pełna elementów, które przyniosą jej własne zniszczenie.12 Jeśli apostoł 

Paweł nauczałby, że ukrzyżowany Chrystus jest obiektywnie rzecz 

biorąc głupstwem w tym znaczeniu, że nie można Go racjonalnie 

zaklasyfikować, wtedy skierowałby się w stronę szalonych 

i obłąkanych, jako właściwych reprezentantów prawdy."13 
 "No cóż," powiada na to Czarny, "to rzeczywiście jest dobra nowina.  

Wiedziałem, że moderniści są gotowi rozpoczynać wraz z nami od 

doświadczenia ludzkiego jako ostatecznego punktu odniesienia.  

Wiedziałem też, że są gotowi na to, aby rozpoczynać wraz z nami od 

Przypadku jako źródła wszystkich faktów, po to aby ‘wyprodukować’ 
takie fakty przyrody i historii, na jakie zezwoli im logiczne prawo 
niesprzeczności opierające się na Przypadku. Wiedziałem już, że Karol 

Barth, znany neoortodoksyjny teolog, jest gotów przerobić Boga 

historycznego chrześcijaństwa tak, aby mógł się On przemienić w swoje 
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przeciwieństwo i aby w ten sposób mógł zadowolić zarówno wymagania 

naszej irracjonalistycznej filozofii przypadku, jak i naszą racjonalistyczną 
filozofię logiki. Ale nie wiedziałem, że istnieją ludzie z kręgów ortodoksji 

teologicznej, którzy również są gotowi na coś takiego. Choć nie pierwszy 
raz mnie zaskakujesz. Już wcześniej byłeś gotów na to, aby wrzucić 
zmartwychwstanie w czeluści Przypadku, bylebym je zaakceptował. Tak 

więc powinienem był się spodziewać, że będziesz również gotów na to, 

aby oprzeć prawo niesprzeczności na człowieku zamiast na Bogu.  

 "Tak bardzo się cieszę, że nie tylko fundamentalni arminianie, ale 
również mniej ekstremalni czy też umiarkowani kalwiniści, tacy jak 
Buswell, Carnell i Smith są teraz gotowi badać objawienie w oparciu 

o zasadę, która jest całkowicie niezależna od niego. To tylko kwestia 

czasu i będą musieli całkiem przejść na nasze pozycje.   

 "Nie lubię tylko tych zwykłych kalwinistów. Ale trzeba przyznać, że 

z ich punktu widzenia mają całkowitą rację. Biały utrzymuje, że jestem 

stworzeniem Bożym. Co więcej, mówi, że wszystkie fakty uczynił Bóg, 

który kontroluje je swoją opatrznością. Mówi też, że wszyscy ludzie 

zgrzeszyli w Adamie jako swoim reprezentancie. Następnie dodaje, że 

z tego powodu jestem ślepy duchowo i przewrotny moralnie. Mówi to 

wszystko i wiele więcej w oparciu o absolutny autorytet Biblii. Interpretuje 

mnie, moje fakty i moją logikę, odwołując się do biblijnego autorytetu. 

Powiada, że potrzebuję tego autorytetu. Powiada, że niczego więcej mi nie 

potrzeba. Jego Biblia, jak twierdzi, jest zupełnie wystarczalna i ostateczna. 

Utrzymuje, że wszystko staje się jasne w jej świetle. 

 "Z mojej strony wygląda to na czysty, historyczny 
Protestantyzm. Intelektualnie mogę zrozumieć kalwinistę, jeżeli chodzi 

o tę całą kwestię autorytetów. Ale nie mogę zrozumieć ciebie. Wydaje 

mi się, że starasz się osiągnąć dwa sprzeczne cele. Jeśli naprawdę 
wierzysz w autorytet Biblii, to dlaczego nie tłumaczysz wszystkich 

rzeczy: człowieka, faktu i logiki w odniesieniu do niego? Jeśli 
natomiast chcesz, tak jak my to czynimy, żyć według swojego 

własnego autorytetu, tj. według doświadczenia rasy ludzkiej, to 
dlaczego nie porzucisz Biblii jako absolutnego autorytetu? Wtedy 

w najlepszym wypadku mogłaby ci ona nadal służyć w roli eksperta. 

 "Mówiąc o racjonalnym człowieku, który wszystko bada w świetle 

faktów historycznych i prawa o niesprzeczności, rzeczywiście 

zbudowałeś wspólny fundament z nami. Jeżeli teraz wyciągniesz z tego 

konsekwencje, to rzeczywiście uda ci się osiągnąć całkowitą 
zgodność pomiędzy twoim stanowiskiem a naszym. Będąc z nami, 
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osiągnąłbyś całkowitą zgodność również pomiędzy pojęciem 

człowieka a pojęciem Boga. Zgodność naszych stanowisk jak 

i zbieżność Bożego i ludzkiego pojmowania wynika z tego, iż my tak 

jak i ty mamy Boga i Chrystusa, który w zasadzie jest identyczny 

z człowiekiem.   

 "Czy nie uważasz, panie Szary, że zbyt wysoką cenę przyszło ci 

zapłacić? Pewnie nie chcesz w ten sposób zwlec swojego Boga w dół 

do poziomu wszechświata. Na pewno nie chcesz w ten sposób na nowo 

ukrzyżować swojego Chrystusa. Dlaczego więc wahasz się między 

dwoma opiniami?  Ja nie wierzę w chrześcijaństwo, ale gdybym 

wierzył stanąłbym po stronie Białego." 
 
C. Dowody na istnienie Boga 
Kiedy Czarny zarzuca Białemu, że bezwarunkowe poddanie się 
autorytetowi Biblii jest irracjonalne, wtedy Szary potakuje i dodaje, że 

oczywiście "inteligentny człowiek" ma pełne prawo do tego, aby 

poddawać wiarygodność Biblii testowi logiki. Kiedy Biblia mówi o tym, 

że Bóg w suwerenny sposób wybiera niektórych ludzi do zbawienia, to 

musi to oznaczać coś, co dobrze współgra z Jego "racjonalną naturą".  
Kiedy Czarny zarzuca Białemu, że jego bezwarunkowe poddanie się Biblii 

jest irracjonalne, Szary znowu kiwa potwierdzająco głową i mówi, że 

oczywiście prawdziwe człowieczeństwo polega na tym, że człowiek ma 

pełne prawo do tego, aby poddać treść Biblii testowi doświadczenia.  

Kiedy Biblia mówi o tym, że Bóg kontroluje wszystko, cokolwiek ma 

miejsce, to musi oznaczać to coś, co współgra z ludzką "wolnością". 
Bóg stworzył człowieka i dał mu nieco ze swojej wolności, dlatego 
ludzie mają udział w Jego wolności. 

 Ale co zrobić z objawieniem Boga w przyrodzie? Tutaj nie może 

być żadnej różnicy, powiesz, pomiędzy stanowiskami Białego 

i Szarego. W tym wypadku nie mamy do czynienia z żadnym prawem i 

z żadną obietnicą, tylko z faktami przyrody. Jak można nawet 

mówić o jakimkolwiek stanowisku w odniesieniu do nich? Biały 

wreszcie może zapomnieć o swoich pięciu punktach kalwinizmu i 

połączyć się z Szarym w demonstrowaniu Czarnemu galerii faktów 

tego świata, wskazując na ich piękno tak, aby ten wraz z nim 

spontanicznie wykrzyknął: Cały chór natury wznosi jeden hymn 

uwielbienia dla swego Stwórcy. 

 Wyobraźmy sobie Białego, który zapomina o swoich pięciu 

punktach.  "Ależ to oczywiste", mówi do siebie, "że nie ma nic złego 
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w przyłączeniu się do Szarego w pokazywaniu Czarnemu cudów 

stworzenia. Przecież wierzymy w tego samego Boga, czyż nie? 

Obydwu nam zależy na tym, aby przedstawić Czarnemu fakty 

stworzenia, aby ten uwierzył w Boga. Kiedy Czarny mówi: ‘Nie widzę 
żadnego znaczenia w niczym, co zobaczyłem i w dalszym ciągu 

jestem zdezorientowany i zakłopotany‘, przecież Szary i ja możemy 

razem zabrać go do obserwatorium astronomicznego na górze Mt. 

Wilson, aby mógł zobaczyć rozgwieżdżone niebo nad swoją głową. 
Czyż Księga Natury, która jest dostępna dla każdego, nie jest źródłem 

poznania nauk przyrodniczych? Czyż sama Biblia nie mówi o świetle 

natury, które nie może i nie jest przekazywane przez okulary Słowa? 

Jeżeliby tak nie było, to jakże mogłaby Biblia mówić o tych, którzy 

mają dostęp jedynie do światła przyrody, że nie mają nic na swoje 

usprawiedliwienie?" 
 Tak więc cała trójka, Biały, Szary i Czarny, udają się razem, by 

odwiedzić różne miejsca. Szary i Biały zgodzili się zapłacić za 

wszystko.  Czarny jest ich gościem. 

 Najpierw udają się do obserwatorium Mt. Wilson, aby oglądać 
rozgwieżdżone niebo. "Jak wspaniałe, jak potężne!" wykrzykuje 
Szary.  Następnie do cudów teleskopu dodają cuda mikroskopu. 

Okrążają glob, aby obejrzeć "cuda świata". Słuchają astronautów 

mówiących z okolic Księżyca. Prezentacje nie mają końca, aż wreszcie 

Czarny wygląda na zmęczonego. Siadają więc na plaży. Czyż teraz 

Czarny nie skapituluje? 
 Podczas gdy oczekują na odpowiedź, Szary spostrzega zegarek, który 

ktoś zgubił. Trzymając go w ręce, powiada do Czarnego: "Spójrz 

wokół na świat. Pomyśl o całości i o każdym szczególe. Odkryjesz, iż 
jest to nic innego jak tylko jedna wielka maszyna, podzielona na 

niezliczoną ilość mniejszych maszyn, które z kolei dzielą się na 

mniejsze do takiego stopnia, iż wszystko wykracza daleko poza 

możliwości ludzkich zmysłów, aby je prześledzić i wyjaśnić. 
Wszystkie te różnorakie maszyny, a nawet ich najmniejsze części, są 
dostosowane do siebie nawzajem z dokładnością, która zmusza do 

podziwu każdego, kto nad tym się zastanowił. To zdumiewające 

przystosowanie środków i celów występujące w całej przyrodzie 

przypomina, chociaż znacznie je przewyższa, produkty ludzkiej 

inteligencji i pomysłowości. Ponieważ skutki są podobne, prowadzi nas 

to do konkluzji, iż zgodnie z wszelkimi zasadami analogii, przyczyny 

również przypominają siebie nawzajem. Autor Natury jest w pewien 
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sposób podobny do człowieka, chociaż posiada o wiele większe 

zdolności, proporcjonalnie do potęgi dzieła, którego dokonał. 

 "Tak więc teraz, panie Czarny, nie chciałbym wywierać 
niepotrzebnej presji. Znasz swoje potrzeby. Ale uważam, że jako 

inteligentna istota powinieneś przyłączyć się do stronnictwa teistów. 

Czyż nie wydaje ci się wysoko prawdopodobnym, iż Bóg istnieje? 

 "Nie proszę cię teraz, abyś stał się chrześcijaninem. Posuwamy się 
krok po kroku. Mówię tylko o Księdze Natury. Oczywiście, o ile Bóg 

jest i ten Bóg ma Syna, i jeśli ten Syn miałby siebie objawić, to na 

pewno nie będzie ci trudniej uwierzyć w Niego niż w Ojca. Ale teraz 

proszę cię tylko o to, abyś przyznał, że istnieje wiele dowodów (które 

każdy naukowiec czy filozof musi uznać za wiarygodne) na to, że 

istnieje Bóg jako fundament wszechrzeczy, Bóg który jest poza tym 

światem. Spójrz na zegarek. Czyż nie jest wysoce prawdopodobne, że 

uczyniła go siła wyższa od niego samego? Wiesz do czego służy 

zegarek. Czyż nie jest równie prawdopodobne, że wszystkie misterne 

i cudowne szczegóły natury służą celowi jakiegoś boga? Spoglądając 

wstecz w naturalny sposób myślimy o bogu, który jest przyczyną 
świata, podczas gdy patrząc naprzód myślimy o jakimś bogu, który 

nadał światu cel. Obserwując bieg i strukturę wszechświata, myślę, że 

nie powinieneś mieć żadnych trudności z uwierzeniem w jakiegoś boga 

posługując się swoją własną metodą argumentacji. Dlaczegóżby nie 

zostać teistą? Chcesz być z tymi, którzy wygrywają w dyskusji, czy 
nie? Tak więc, badania opinii przeprowadzone przez Gallupa wykazują 
tendencję zmierzającą do ostatecznego zwycięstwa teizmu." 
 Kiedy Szary dokończył swoją bardzo poważną i elokwentną prośbę, 
Czarny wyglądał na pogrążonego w zadumie. Zdecydowanie był 

dżentelmenem. Nie chciał rozczarować swoich dwóch przyjaciół po tym, 
jak bardzo ofiarni się okazali. Będąc jednak zupełnie szczerym, nie był 

w stanie dostrzec żadnej podstawowej różnicy pomiędzy ich poglądem 

a swoim. Tak więc grzecznie, ale śmiało odmówił "nawrócenia" na 
teizm.  Oto, co powiedział: "Mówisz o dowodach na inteligencję i 

celowość we wszechświecie. Widzisz stojącą za tym wszystkim 

inteligentną istotę, która jest fundamentem wszechświata i która, twoim 

zdaniem, najprawdopodobniej nadała wszechświatu cel. Ale kto jest 

fundamentem twojego Boga, aby z kolei Jego wyjaśnić? Twoja własna 

definicja mówi przecież, że twój Bóg nie jest absolutny 

i samowystarczalny. Mówisz o Nim, że prawdopodobnie istnieje, co 
oznacza, że dopuszczasz możliwość, że On może nie istnieć. 



68 

Cornelius Van Til 

Prawdopodobieństwo spoczywa na możliwości.  Myślę, że każdy 

naukowo myślący człowiek powinien podejść z otwartym umysłem do 

faktów wynikających z obserwacji wszechświata. Powinien zacząć od 

stwierdzenia, iż jakikolwiek rodzaj faktu może istnieć. 
Z zadowoleniem zauważyłem, że zgodziłeś się ze mną co do tego 

najważniejszego ze wszystkich punktu. Tak więc jedyny rodzaj boga, 

w jakiego ty albo ja możemy wierzyć, to bóg, który może istnieć albo 

może nie istnieć. Innymi słowy, nikt z nas nie wierzy (ani nie może 

wierzyć) w Boga, który nie może nie istnieć. Myślałem, że to właśnie 

w takiego Boga, który jest samowystarczalny i jako taki koniecznie 
istniejący, wierzyli chrześcijańscy teiści." 
 Biały już od pewnego czasu czerwienił się ze wstydu. Zaczynał 

rozumieć, iż zaparł się Boga swojej teologii - wszechmocnego Boga 

Biblii - przyzwalając swoim biernym zachowaniem na argumentację 
Szarego. Od razu spostrzegł, że Czarny ma rację. Albo uznamy, że Bóg 

jest fundamentem możliwości, albo uznamy, że możliwość jest 

fundamentem Boga. Albo wraz z historyczną reformowaną teologią 
stwierdzimy prawdę, która wynika z Biblii, że jest możliwe to i tylko 

to, co Bóg determinuje, albo zgodzimy się z wszelkimi formami 

niechrześcijańskiej myśli, iż sam Bóg jest otoczony przez morze 

prawdopodobieństwa. Ale przez chwilę jeszcze Biały tkwi 

w ogłupieniu. Nie może wykrztusić słowa. Tak więc Czarny zmierza 

do sedna: 

 "Z tego, że starając się mi przypodobać, przyjęliście moje 

podstawowe założenie w odniesieniu do możliwości 

i prawdopodobieństwa, jasno wynika, że wasz Bóg, jeśli On istnieje, 

w ogóle nie może się przydać do wyjaśnienia wszechświata, dlatego że 

z kolei On sam musi być wytłumaczony. Pamiętajmy o historii 

Hindusa i jego słonia. Chyba teraz ta historia znajduje największe 

zastosowanie. Jeśli świat materialny spoczywa na podobnym mu 

świecie idei, to świat idei z kolei musi spoczywać na jakimś innym 

i tak dalej bez końca. Po prostu byłoby lepiej nigdy nie wychodzić 
poza materialny świat. W skrócie panowie, nie chcę was 

rozczarowywać, ale to, co macie mi do zaoferowania, wcale nie 
jest lepsze od tego, co już mam. Wasz Bóg sam jest otoczony przez 

czyste prawdopodobieństwo i Przypadek. W jaki więc sposób może mi 

pomóc?  Jakże mogę być odpowiedzialny przed Nim? Zarówno dla 

was, jak i dla mnie wszystko w ostateczności jest irracjonalne." 
 Szary zbladł. Desperacko poszukiwał jakiegoś argumentu w swoim 
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arsenale, którym mógłby przekonać Czarnego. Miał jeszcze jeden, którego 

nie używał od jakiegoś czasu. Argumentację za istnieniem Boga, jakiej 

używał dotychczas, zaklasyfikowałby jako a posteriori. Takie 
argumenty, twierdził, muszą się odwoływać do "doświadczalnego" 
nastroju czasów. Wszystkie one rozpoczynały od ludzkiego 

doświadczenia, przyczynowości i celowości, aby następnie przy 

pomocy analogii argumentować za pojęciem przyczyny i celu dla 

świata jako całości. Ale Czarny zauważył, że jeśli ktoś zaczyna od 

pojęcia przyczyny i celu, jako mających sens dla człowieka bez 

odwołania się do Boga, a następnie wskazuje na ich zastosowanie do 

relacji wewnątrz wszechświata, wtedy ten ktoś nie jest w stanie z 
konsekwencją powiedzieć, że potrzebuje Boga jako przyczyny i celu 

dla wszechświata jako całości. Tak więc teraz Szary otworzył 

szufladkę zawierającą argumentację a priori. Zwykle nazywał to 
argumentacją od skończonego do absolutnego bytu. "Jako istoty 

skończone," mówi, "posiadamy ideę istoty absolutnej. Pojęcie 

skończonego bytu musi koniecznie odwoływać się do bytu 

absolutnego. Posiadamy ideę bytu absolutnego. To pojęcie musi mieć 
odpowiednik w rzeczywistości. Gdyby tak nie było, wtedy wszystkie 

nasze idee mogłyby okazać się błędne. Przecież musimy utrzymywać, 
że rzeczywistość w ostatecznym rozrachunku jest racjonalna i spójna 

i że nasze pojęcia prawdziwie oddają tę rzeczywistość. W przeciwnym 

razie żadna nauka nie miałaby racji bytu." 

 Kiedy Szary w ten oto sposób odwoływał się do logiki raczej niż do 

faktu, Biały przez moment zaczął nabierać otuchy. Czyż to nie było 

przynajmniej odejściem od koncepcji mówiącej, że Bóg istnieje 

prawdopodobnie? Na pewno nieprzekazywalne atrybuty Boże, o których 

uczono go na lekcjach katechizmu, opierały się na fundamencie 

i opisywały Boga, jako koniecznie istniejącego. Ale Czarny wkrótce 

ponownie rozwiał jego nadzieje, w następujący sposób odpowiadając na 

argumenty Szarego: "I znowu nie widzę żadnej podstawowej różnicy 

pomiędzy twoim podejściem a moim. Oczywiście, musimy 
utrzymywać, że rzeczywistość jest racjonalna w ostatecznym rozrachunku. 

I oczywiście, musimy wierzyć w to, że nasze umysły uczestniczą w tej 

racjonalności. Ale mówiąc to, w zasadzie twierdzisz, że nie wolno nam 

wierzyć w Boga, którego istnienie byłoby niezależne od ludzkiego 

istnienia. Bóg, którego mamy znać, musi wraz z nami być częścią 
racjonalnego systemu, który jest dostępny i wyraża zarówno Jego, jak 
i nas. Jeśli Bóg jest konieczny dla ciebie, wtedy również ty jesteś 
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konieczny dla Boga. To jest jedyny rodzaj Boga, jaki mieści się w twojej 

argumentacji." 
 "Ależ panie Czarny, to jest okropne, to jest nie do zniesienia! My 

chcemy, abyś uwierzył w Boga. Składam świadectwo o Jego istnieniu.  

Dam ci Biblię. Proszę, przeczytaj ją! Ona mówi o Jezusie Chrystusie 

i o tym, że możesz być zbawiony przez Jego krew. Narodziłem się na 

nowo i ty też możesz narodzić się na nowo, jeżeli tylko uwierzysz. Tak 

bardzo proszę, aby uwierzył pan w Boga i został zbawiony!" 
 W międzyczasie Biały nabrał odwagi. Zrozumiał, że popełnił 

poważny błąd, siedząc cicho, podczas gdy Szary prezentował 
swoje argumenty.  Argumentacja za istnieniem Boga oparta na 

pojęciach przyczynowości i celowości, taka jaką zaprezentował Szary, 

prowadzi do czystego irracjonalizmu i Przypadku. Natomiast 

argumentacja oparta na absolutnym bycie, jak ją prezentował Szary, 
prowadzi do czystego racjonalizmu i determinizmu. W obu 

przypadkach Czarny miał zupełną rację, mówiąc, że Bóg, którego 

istnienie stoi pod znakiem zapytania, i Bóg, który istnieje dla tej samej 

konieczności co wszechświat, wciąż jest tylko jednym z aspektów lub 

po prostu całością wszechświata. Ale teraz pomyślał, że może Szary 

miał rację, składając świadectwo po prostu o samym istnieniu Boga. 

Pomyślał, że jeżeli argumenty, które zostały użyte nie są logicznie 

przynaglające do wiary, może przynajmniej mogą być one użyte jako 

sposób zwiastowania niewierzącym. Na pewno świadczenie o 

istnieniu Boga zawsze jest na miejscu. Ale biedny Biały znowu miał 

się rozczarować. Ponieważ zwiastowanie Szarego opierało się na 

założeniu, że wiara w Boga jest kwestią kompletnie irracjonalną, 
a nawet niemądrą. 
 Odpowiedź Czarnego jasno na to wskazywała: "Bardzo cenię twoją 
troskę o moją wieczną szczęśliwość. Ale mam jeszcze dwa albo trzy 

pytania, na które chciałbym, abyś udzielił mi odpowiedzi.  Przede 

wszystkim chciałbym zapytać cię, czy przez samo zwiastowanie mi 
Bożego istnienia przyznajesz, że argumenty przemawiające za Jego 

istnieniem nie są wiarygodne? A może raczej przyznajesz, że te 

argumenty, jeśli w ogóle czegoś dowodzą, prowadzą tylko do Boga 

skończonego i współzależnego z człowiekiem? Tak więc twoje 

podejście naprawdę nie różni się od mojego." 
 Szary nie odpowiedział, ponieważ nie mógł na to odpowiedzieć 
w żaden inny sposób, jak tylko przez przyznanie Czarnemu racji.   
 "Po drugie", kontynuował Czarny, "teraz składasz świadectwo 
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o Chrystusie jak i o Bogu, o chrześcijaństwie jak i o teiźmie.  

Przypuszczam, iż twoja argumentacja za chrześcijaństwem byłaby 

w swojej istocie podobna do argumentacji za teizmem, czyż nie?  

Argumentowałbyś, że Jezus Chrystus Nowego Testamentu jest 

prawdopodobnie Synem Bożym i że jest całkiem prawdopodobne, że 

On umarł za grzechy ludzi. I w ten sposób teraz zwiastujesz mi 

swojego Jezusa Chrystusa. Ale ponieważ jesteś zaangażowany 

w zwiastowanie raczej niż w rozumowanie, wydaje mi się, że 

przyznajesz, że nie istnieje żaden obiektywny dowód na prawdziwość 
tych rzeczy o Chrystusie, o których mówisz, że są prawdziwe. Czyż nie 

mam racji?" 
 I znowu Szary nic nie odpowiedział. Jedyną konsekwentną 
odpowiedzią, jaką mógł zaoferować, było zgodzenie się z Czarnym.   

 "Po trzecie," mówił dalej Czarny, "zwiastujesz teraz nie tylko Boga 

Ojca, ale również Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oraz Ducha Świętego.  

Powiadasz, że narodziłeś się na nowo, że wiesz, iż jesteś zbawiony, 
podczas gdy ja obecnie jestem zgubiony. Oczywiście, byłoby rzeczą na 

wskroś nienaukową przeczyć temu, że miałeś pewnego rodzaju 

doświadczenie w swoim życiu. Ale jeżeli chcesz zwiastować mi swoje 

doświadczenie, musisz lepiej wytłumaczyć mi jego istotę. Aby to 

osiągnąć, musisz mówić do mnie używając kategorii, które będę 
w stanie zrozumieć. Takie kategorie muszą być ogólnie dostępne. Tak 

więc jeśli wytłumaczysz mi swoje doświadczenie przy pomocy 

kategorii, które są jasne dla mnie jako nienarodzonego na nowo, jakże 

wtedy twoje duchowe narodzenie na nowo może wciąż być czymś 
unikalnym? Z drugiej strony, jeśli nadal utrzymujesz, że twoje 

doświadczenie odnowy duchowej jest czymś szczególnym, to czy 

jesteś w stanie powiedzieć mi o nim cokolwiek, co mógłbym 

zrozumieć? Czyż nie wydaje ci się teraz, że całe twoje zwiastowanie 

jest kompletnie irracjonalne i pozbawione jakiegokolwiek znaczenia? I 

w ten sposób znowu nie jesteś w stanie zaprezentować żadnego 

dowodu na obiektywną prawdziwość twoich poglądów.   

 "Podsumowując, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że twoje 

argumenty za istnieniem Boga utwierdziły mnie w mojej niewierze.   

Ukazały mi one, że nie można przedstawić żadnego dowodu na 
istnienia Boga, który jest Stwórcą i sprawuje kontrolę na światem. Po 

drugie, jeśli używasz takich argumentów, jakich użyłeś na istnienie 

Boga, udowadniając prawdziwość chrześcijańtwa, to w obu 

wypadkach kończy się to katastrofą dla twojego poglądu. W obu 
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wypadkach najpierw używasz intelektualnego argumentu, który opiera 

się na założeniu poprawności mojego niewierzącego podejścia. 

Później, kiedy wskazałem na to, co czynisz, zaczynasz zwiastowanie. 
Ale wtedy twoje zwiastowanie jest w swojej istocie działaniem, 

o którym ty sam powiedziałeś, że jest kompletnie irracjonalne 

i oderwane od rozumnego myślenia." 
 Kiedy Czarny skończył, Biały był bardzo przygnębiony. Ale 

właśnie dzięki temu przygnębieniu był w stanie w końcu dostrzec 

bogactwo swojej wiary. Nie chciał udawać, iż posiada więcej zdolności 

intelektualnych od Szarego. Postanowił jednak przerwać swoje 

milczenie.  Jego milczenie było grzechem - teraz to wiedział. Czarny 

odniósł nad Szarym całkowite zwycięstwo, tak że ten nie miał już nic 

do powiedzenia. Czarny pomimo najlepszych intencji Szarego, który 

mówił też w jego, Białego, imieniu, już miał zamiar ich opuścić, 
będąc raczej utwierdzonym niż zachwianym w swojej niewierze. 

Białego ogarnęło nagłe poczucie odpowiedzialności, aby ogłosić 
przesłanie od wszechmocnego Boga. Najpierw zauważył, iż argumenty 

na istnienie Boga, tak jak je przedstawił Szary, opierają się na 

założeniu, że niewierzący ma rację co do zasad, w oparciu o które 

tłumaczy świat wokół siebie. Te zasady to: (1) człowiek nie jest 

Bożym stworzeniem, ale raczej sam w sobie jest bytem ostatecznym 

i dlatego musi odwoływać się do siebie raczej niż do Boga jako punktu 

odniesienia w wyjaśnianiu wszystkich rzeczy, (2) wszystkie rzeczy 
wokół niego nie są stworzone, ale raczej kontrolowane przez 

Przypadek, (3) potęga logicznego myślenia, którą posiada, używana 

jest do tego, aby określić, co jest i co nie jest możliwe w tym 

wszechświecie przypadkowości.   

 W końcu Biały zrozumiał, że jeśli najpierw zgodzimy się 
z niewierzącym co do tych zasad, a później chcemy, aby przyjął on 

istnienie Boga, który jest Stworzycielem i Sędzią wszystkich, to jest to 

podobne do twierdzenia, że historycznie rzecz biorąc Stany 

Zjednoczone są prowincją Rosji i jednocześnie, że powinny one być 
rozpoznane jako niezależne i kontrolujące wszystko mocarstwo.   

 Poza tym teraz Biały jasno to widział, że błędna argumentacja za 

istnieniem Boga i za chrześcijaństwem oznacza błędne zwiastowanie 

istnienia Boga i prawdziwości chrześcijaństwa. Jeżeli ktoś broni 

istnienia Boga i prawdziwości chrześcijaństwa na założeniu, że Czarny 

ma rację co do swoich zasad poznania, to wymusza to zwiastowanie na 

tym samym założeniu. Wtedy trzeba będzie wytłumaczyć Czarnemu, 
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przy pomocy terminologii, którą ten będzie w stanie przyjąć, co to 

znaczy być narodzonym na nowo. Czarny zastosuje wtedy zasady 

współczesnej psychologii religii analizując świadectwo Szarego o jego 

nowonarodzeniu, aby pokazać, że było to coś jak najbardziej 

naturalnego, co wydarzyło się w okresie dojrzewania.   

 Biały zobaczył również, iż rzeczą jak najbardziej zrozumiałą jest, że 

Szary argumentuje w oparciu o prawdziwość anty-chrześcijańskiego 

i anty-teistycznego systemu. Teologia Szarego nie jest reformowana.  

Opiera się na pojęciu Boga, który nie jest całkowicie suwerenny 

w relacji do człowieka. Co więcej, zakłada, iż odpowiedzialność 
człowieka zawiera w sobie dozę swoistej autonomii, która przecież 
stanowi istotę jak i fundament całego myślenia Czarnego. Nic więc 

dziwnego, że Szary uważa, że nie należy niczego zmieniać 
w przeświadczeniu Czarnego o własnej ostateczności i autonomii.   

 Biały zdecydował, pomimo iż bardzo cieszyło go towarzystwo 

Szarego i cenił jego szczerość i oddanie prawdzie Bożej, że musi pójść 
swoją własną drogą w dziedzinie apologetyki, podobnie jak od czasów 

Reformacji kroczył swoją własną drogą w teologii. Postanowił 

niezwłocznie umówić się z Czarnym. W międzyczasie wyraził swoją 
wielką miłość do Szarego jako brata w wierze oraz podziw dla jego 

odważnych i wytrwałych prób zdobywania ludzi dla prawdy, która jest 

w Jezusie. Następnie wyznał, że towarzyszyły mu wyrzuty sumienia 

podczas całej podróży z Czarnym. Miał nadzieję, że wysiłki Szarego 

zaowocują zdobyciem Czarnego. Dlatego był gotów, zwłaszcza że 

Szary był bardziej rozmowny, aby ten go reprezentował. Ale w końcu 

zrozumiał, że nie tylko cały wysiłek spełzł na niczym, ale co więcej 

było to okropną zniewagą dla Boga. Bo jakże wieczny Bóg o imieniu 

Jestem mógłby być zadowolony z zaprezentowania Go jako jakiegoś 

boga, który prawdopodobnie istnieje, jako prawdopodobnie 
koniecznego do wyjaśnienia niektórych rzeczy, ale nie wszystkich, 
jako tego, który chętnie zaakceptowałby ostateczność swoich własnych 

stworzeń? Czy Bóg, który wymagał od ludzi w raju bezwzględnego 

posłuszeństwa, miałby teraz zadowolić się sprzecznymi żądaniami 

wysuwanymi przez Jego stworzenia? 
 Z powyższego dialogu jasno wynika, dlaczego orędowaliśmy za 

reformowanym podejściem do apologetyki, różnym od tradycyjnego.  

Tradycyjna metoda, którą praktykowali chrześcijanie w przeszłości, 

została stworzona przez katolików i arminian. Można powiedzieć, iż 
wywodzi się ona z katolickiej i arminiańskiej teologii. Zarówno 
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katolicka, jak i arminiańska teologia idzie na kompromis w kwestiach 

kluczowych doktryn Biblii, tj. Boga, człowieka i zbawienia. 

Tradycyjna metoda apologetyczna idzie na kompromis po to, aby 

zyskać ludzi.  

 Tradycyjna metoda idzie na kompromis w kwestii biblijnej doktryny 

o Bogu, nie rozróżniając jasno pomiędzy istnieniem, jakie On ma sam 
w sobie, a Jego relacją do świata. Tradycyjna metoda idzie na kompromis 

w kwestii biblijnej doktryny o Bogu i Jego objawieniu, nie kładąc nacisku 

na to, że człowiekowi jako stworzeniu i grzesznikowi nie wolno określać 
natury Boga innym sposobem jak tylko na podstawie Jego własnego 

objawienia.   

 Tradycyjna metoda idzie na kompromis w kwestii biblijnej 

doktryny opatrzności Bożej, nie postrzegając jej jako wszystko 

uwzględniającej i ostatecznej "przyczyny" wszystkiego, co ma 
miejsce.   

 Tradycyjna metoda idzie na kompromis w kwestii jasności Bożego 

objawienia, które On kieruje do człowieka - objawienia zarówno 

w przyrodzie, jak i w Biblii. Stworzone fakty nie są postrzegane jako 

jednoznacznie objawiające Boga; uważa się, że wszystkie fakty 

dotyczące przyrody i człowieka wskazują jedynie, że jakiś bóg 

prawdopodobnie istnieje.   
 Tradycyjna metoda idzie na kompromis w kwestii konieczności 
nadprzyrodzonego objawienia w połączeniu z objawieniem 

w przyrodzie. Zapomina się, że nawet w raju człowiek musiał 

interpretować objawienie w przyrodzie w świetle przymierzowych 

obowiązków nałożonych przez Boga dzięki nadprzyrodzonemu 

objawieniu. W rezultacie metoda tradycyjna nie wskazuje na 

konieczność odkupieńczo-nadprzyrodzonego objawienia po upadku 

człowieka, które szłoby w parze z objawieniem w przyrodzie.  

 Tradycyjna metoda idzie na kompromis w kwestii wystarczalności 
odkupieńczo-nadprzyrodzonego objawienia w Biblii, dopuszczając 

istnienie całkowicie nowych faktów, które pojawiają się w rzeczywi-

stości.  Są one nowe zarówno dla Boga, jak i człowieka.  

 Tradycyjna metoda idzie na kompromis w kwestii autorytetu Biblii, 
nie postrzegając jej jako samoświadczącej w pełnym tego słowa 

znaczeniu. 

 Tradycyjna metoda idzie na kompromis w kwestii biblijnej 

doktryny przymierza, nie dostrzegając praktycznych skutków 
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działania Adama jako naszego reprezentanta.  

 Tradycyjna metoda idzie na kompromis w kwestii biblijnej 

doktryny grzechu, nie postrzegając go jako etycznego zerwania 

kontaktu z Bogiem.  Zerwanie to jest całkowite w swojej istocie, 

chociaż nie w praktyce.   

 Pomimo tego tradycyjna metoda była stosowana przez teologów 

reformowanych, co stanowiło poważną przeszkodę na drodze rozwoju 

prawdziwie reformowanej apologetyki.   

 
Konkluzja 
Mam nadzieję, że teraz jest już jasne, że reformowany pastor nie 
może bardziej współpracować z arminianinem niż z katolikiem, gdy 

chodzi o obronę wiary chrześcijańskiej.   

 Arminianin, podobnie jak i katolik, nie jest w stanie rzucić 
niewierzącemu wyzwania radykalnego nawrócenia. Ani arminianin, ani 

katolik nie jest w stanie pokazać niewierzącemu, czym tak naprawdę 
jest Ewangelia. Nie badają niewierzącego przy pomocy 

wszystkoujawniającego światła Biblii. Nawet nie ukazują mu twarzy 

Wielkiego Lekarza, by czasami Wielki Lekarz nie powiedział, że serce 

człowieka nienawróconego jest całkowicie złe i że żaden człowiek nie 

zna głębi tej przewrotności jak tylko sam Lekarz, który jest w stanie 

uzdrowić jego wszystkie choroby.   

 Oczywiście mówimy tu raczej o systemach, a nie o ludziach. Wielu 

katolików, a zwłaszcza wielu arminian myśli w sposób o wiele bardziej 

biblijny niż wynikałoby to z ich własnych systemów. Z tego wszyscy 

powinniśmy się radować. Ale reformowany chrześcijanin musi być 
wierny swojemu Panu. Musi kochać grzeszników z wielkim 

współczuciem, ale nie wolno mu kochać grzeszników bardziej niż 
kocha Chrystusa. Im bardziej prawdziwie kocha grzeszników, tym 

bardziej w bezkompromisowy sposób będzie domagał się od nich 

uznania, że zbawienie dokonuje się nie na ich warunkach, ale na 

Bożych. Chrystus poprzez swoje Słowo, Biblię, musi ich 

zdiagnozować. On uzdrawia tych, którzy wyznają, że cierpią właśnie 

na tę chorobę, jaką dostrzegł w nich Chrystus. 
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