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Wprowadzenie

Książka ta jest wprowadzeniem do apologetyki – dziedziny myśli chrześcijańskiej, która koncentruje się na uzasadnianiu podstawowych zagadnień wiary
chrześcijańskiej oraz ich skutecznym przekazywaniu światu niechrześcijańskiemu. Zaleca ona przyjęcie nastawienia polegającego na z a a n g a ż o w a n i u, to znaczy zachęcaniu chrześcijan do wchodzenia w styczność z ideami
obecnymi w naszej kulturze, zamiast uciekania od nich lub utrzymywania,
że można je zignorować. Celem apologetyki jest przemiana wiernych w myślicieli, a myślicieli w wiernych. Angażuje ona nasz rozum, naszą wyobraźnię
i nasze najgłębsze tęsknoty. Otwiera serca, oczy i umysły. Jak pewnego razu
zażartował wielki apologeta G.K. Chesterton (1874–1936): „Umysł, tak jak usta,
otwiera się po to, by napełnić go czymś konkretnym”1. Apologetyka wysławia
i głosi zasadność intelektualną, bogactwo wyobrażeniowe oraz duchową głębię
Ewangelii sposobami, które mogą trafiać do naszej kultury.
Apologetykę należy postrzegać nie jako obronną i wrogą reakcję skierowaną
przeciwko światu, lecz jako upragnioną sposobność pokazywania, chwalenia
i prezentowania skarbnicy chrześcijańskiej wiary. Zachęca ona wiernych do
uświadamiania sobie swojej wiary, jak również wyjaśniania i zachwalania jej
ludziom spoza Kościoła. Ma na celu prezentowanie intelektualnego, moralnego,
wyobrażeniowego i relacyjnego bogactwa wiary chrześcijańskiej – częściowo po to, aby dodawać wiernym otuchy i pomagać im w rozwijaniu wiary,
ale przede wszystkim po to, by umożliwić osobom spoza wspólnoty wiary dostrzeżenie porywającej perspektywy, która zajmuje centrum chrześcijańskiej Ewangelii.
Celem tej książki jest przedstawienie czytelnikom głównych tematów apologetyki przez odsłonięcie jej zamiarów i podejścia. Starałem się nadać niniejszej
publikacji dostępną, interesującą i użyteczną formę, wskazując jednocześnie
bardziej szczegółowe źródła, dzięki którym czytelnik będzie mógł kontynuować

1

G.K. Chesterton, Autobiografia, przeł. M. Reda, Apostolicum–Fronda, Ząbki–Warszawa
2010, s. 270.
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lekturę w wybranym momencie. Nie jest wyczerpująca, więc jeżeli ktoś zechce,
uzupełni ją bardziej dogłębnymi i specjalistycznymi tekstami. Nie przedstawia
też punktu widzenia żadnej konkretnej szkoły apologetycznej. Zamiast ograniczać się do jakiejś jednej, określonej szkoły lub podejścia apologetycznego, praca
ta sięga po ich wspólne bogactwo. Ma ona zachęcić i przygotować czytelników,
by mogli rozwijać apologetyczny sposób myślenia i samodzielnie dalej zgłębiać,
jak objaśniać i propagować Ewangelię w naszej kulturze. Podejście prezentowane w książce pod wieloma względami odzwierciedla postawę C.S. Lewisa
(1898–1963), być może największego apologety XX wieku. Ma ona ułatwić czytelnikowi zorientowanie się, o jakie zagadnienia chodzi i jak chrześcijanie
mogą na nie reagować. Jak każde wprowadzenie, pozostawi ona czytelnika
z pragnieniem, by dowiedzieć się więcej i pójść dalej. Nie ma za to wcale na celu
odpowiedzieć na wszystkie pytania!
Materiał wykorzystany w tej publikacji był przez ponad sześć lat w całości sprawdzany na studentach i w publicznych wystąpieniach, przede wszystkim w ramach prowadzonego przeze mnie podstawowego cyklu wykładów
w Oksfordzkim Centrum Apologetyki Chrześcijańskiej pt. „Wprowadzenie do
apologetyki chrześcijańskiej”. Uzupełniłem go o treści opracowane dla szkół
letnich w Oksfordzie oraz Regent College w Vancouver, które koncentrowały
się na centralnych zagadnieniach apologetyki oraz na tym, jak umożliwiają one
Kościołowi pozytywne i nieustanne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów
stawianych przez naszą kulturę. Jestem głęboko wdzięczny moim studentom
za ich reakcje, pomysły i zachęty, tak ważne dla mnie przy opracowywaniu
podejścia przedstawionego w tej książce. Mam nadzieję, że pomoże ona innym
ludziom odkryć, dlaczego apologetyka jest z jednej strony tak ciekawa, a z drugiej tak decydująca dla przyszłości chrześcijańskiej wiary.
Alister McGrath, King’s College, Londyn
Grudzień 2010
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Rozpoczęcie

Czym jest apologetyka?
„Ostatnie polecenie” nadaje każdemu chrześcijaninowi przywilej i obowiązek głoszenia Dobrej Nowiny aż do końca świata: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody” (zob. Mt 28,18–20)1. Każdy żyjący dzisiaj chrześcijanin jest
złączony z tym decydującym momentem za pomocą skomplikowanego łańcucha wydarzeń historycznych. Każdy z nas ma drzewo genealogiczne wiary
sięgające zamierzchłych czasów. Z upływem stuleci, jak biegacze w wielkiej
sztafecie historii, jacyś ludzie przekazywali Dobrą Nowinę z pokolenia na pokolenie. Teraz pałeczka trafiła do nas. Obecnie jest nasza kolej. Powierzono
nam przekazanie Dobrej Nowiny ludziom wokół nas oraz tym, którzy po nas
przyjdą.
Jest to fascynująca myśl. Na początek pomaga nam ona ujrzeć szerszy kontekst naszej egzystencji. Ale dla wielu osób myśl ta jest również dość trudna.
Wydaje się zbyt wymagająca. Czy naprawdę się do tego nadajemy? Jak sobie
damy radę z tak ogromną odpowiedzialnością? Jest ważne, aby sobie uświadomić, że chrześcijanie zawsze czuli się przytłoczeni wyzwaniami związanymi
z przekazywaniem wiary. Czujemy, że brak nam do tego mądrości, zrozumienia
i sił – i mamy prawo się tak czuć. Jednak musimy też zdawać sobie sprawę,
że Bóg zna nas dokładnie takich, jakimi jesteśmy (zob. Ps 139). Zna nasze najgłębsze tajemnice, nasze mocne strony i nasze słabości. I jest zdolny działać
w nas i przez nas, aby mówić do świata, za który umarł Chrystus.
Jednym z wielkich tematów chrześcijańskiej Biblii jest to, że ilekroć Bóg
nas prosi, byśmy coś dla Niego zrobili, to udziela nam też darów, jakich do
tego potrzebujemy. Znając nas takimi, jakimi jesteśmy, wyposaża nas do tego,
byśmy mogli zrobić to, czego pragnie. „Ostatnie polecenie” zawiera zarówno
nakaz, jak i obietnicę. N a k a z zmartwychwstałego Chrystusa skierowany
do Jego uczniów jest śmiały i wymagający: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (w. 19). Jego o b i e t n i c a dla nich jest równie uspokajająca

1

Cytaty biblijne według Biblii Tysiąclecia, http://biblia.deon.pl/ – przyp. tłum.
Rozpoczęcie

| 13

i zachęcająca: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (w. 20). Jest to dogłębnie pocieszająca myśl. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Zmartwychwstały Chrystus jest przy nas i z nami,
gdy robimy, co tylko możemy, by przekazać Dobrą Nowinę o tym, kim jest
i co dla nas uczynił.
Jednak wiedza, że zmartwychwstały Chrystus towarzyszy nam w pielgrzymce
wiary i nas umacnia, nie rozwiązuje wielu problemów, którym musimy stawić
czoła i które musimy rozpoznać, głosząc i propagując Ewangelię. Czy ktokolwiek
zdoła wiernie oddać ekscytację, radość i zachwyt chrześcijańską Ewangelią? Raz
po raz odkrywamy, że nie potrafimy należycie wyrazić w słowach jej bogactwa.
Rzeczywistość Boga i Ewangelii zawsze przerasta nasze zdolności do wyrażenia
ich. Jak przekonywająco odpowiedzieć na pytania o Boga, zadawane przez naszą kulturę, lub zastrzeżenia, jakie zgłasza ona wobec wiary? Jak znaleźć żywe,
wierne i dynamiczne sposoby objaśniania i wyrażania Ewangelii, które pozwolą
jej odpowiedzieć na nadzieje i obawy otaczających nas ludzi?
Jak chrześcijanie mają objaśniać swą wiarę w sposób zrozumiały dla ludzi
spoza Kościoła? Jak mamy walczyć z nieporozumieniami lub przeinaczaniem
chrześcijańskiej wiary? Jak mamy przekazywać prawdę, podkreślać atrakcyjność
i radość chrześcijańskiej Ewangelii naszej kulturze? Oto pytania, przed którymi
chrześcijanie stają od czasów Nowego Testamentu. Aktywność ta nosi w tradycji
nazwę a p o l o g e t y k i – i jest tematem tej książki.

Definicje apologetyki
Czym zatem jest apologetyka? Augustyn z Hippony (354–430), jeden z największych teologów Kościoła chrześcijańskiego, jest powszechnie podziwiany
jako egzegeta biblijny, kaznodzieja i piewca łaski Bożej. Jedną z najistotniejszych rzeczy, jakie wniósł do rozwoju teologii chrześcijańskiej, są jego refleksje
na temat doktryny Trójcy Świętej. Jak przekonają się czytelnicy, doktryna ta
często sprawia ludziom trudności. Ale Augustyn miał własny problem z formułą „trzy Osoby, jeden Bóg”. Dlaczego – narzekał – chrześcijanie użyli tutaj
słowa „osoba”? Nie jest ono za bardzo pomocne. Z pewnością musi istnieć
jakieś lepsze słowo. W końcu jednak Augustyn doszedł do wniosku, że odpowiedniejszego słowa prawdopodobnie nie ma, i Kościół po prostu będzie
nadal musiał używać słowa „osoba” w tym znaczeniu.
Często mam podobne odczucia, kiedy używam terminu „apologetyka”. Nie
wydaje się on zbyt pomocny. Większości ludzi sugeruje ideę „przepraszania”.
Owszem, mam pewność, że Kościół chrześcijański musi przepraszać za wiele
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rzeczy. Jednak nie o to bynajmniej chodzi w apologetyce. Jeśli tego mało, słowo „apologetyka” brzmi tak, jakby stanowiło liczbę mnogą – choć naprawdę
jest pojedynczą2. Lecz chociaż chrześcijańscy pisarze od wieków poszukują
innych terminów, żaden nie wydaje się naprawdę zyskiwać na popularności.
Pozostaje nam więc tylko po prostu dalsze używanie słowa „apologetyka”. Ale
jeśli nie możemy zmienić słowa, to możemy dopilnować, by rozumieć bogactwo
jego znaczenia.
Termin „apologetyka” staje się znacznie bardziej zrozumiały, jeśli uwzględnimy znaczenie greckiego słowa, od którego pochodzi – a p o l o g i a.
A p o l o g i a oznacza „obronę”, przemyślaną argumentację dowodzącą niewinności oskarżonego w sądzie albo wykazanie poprawności argumentu lub
przekonania. Odnajdujemy ten termin w wersecie 1 P 3,15, uważanym przez
wiele osób za klasyczne biblijne stwierdzenie ważności apologetyki:
Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do
obrony [apologia] wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia [logos]
tej nadziei, która w was jest.

Jest to ważny tekst, warty odczytania w jego pełnym kontekście. Pierwszy
List św. Piotra jest adresowany do chrześcijan z regionu imperium rzymskiego
znanego jako Azja Mniejsza (dzisiejsza Turcja). Piotr dodaje im otuchy i pociechy w obliczu zagrożenia prześladowaniem. Zachęca do zainteresowania
krytykujących i pytających łagodnym i pełnym poszanowania objaśnieniem
podstaw i treści ich wiary.
Piotr wyraźnie zakłada, że idee chrześcijańskie są błędnie rozumiane lub
przeinaczane, i nakłania czytelników do jasnego przedstawienia sprawy – lecz
jednocześnie uprzejmego i taktownego. Zdaniem Piotra w apologetyce chodzi
o obronę prawdy z łagodnością i poszanowaniem. Celem apologetyki nie jest
zrażenie ani poniżenie ludzi spoza Kościoła, lecz pomaganie im w otwieraniu
oczu na realność, wiarygodność i adekwatność wiary chrześcijańskiej. Między głoszonym orędziem a tonem głoszącego posłańca nie może być żadnego
rozziewu ani sprzeczności. Musimy być ujmujący, wspaniałomyślni i kulturalni.
Jeśli Ewangelia ma powodować trudności, to musi to się dziać z powodu jej

2

Uwagi autora odnoszą się do języka angielskiego, w którym „apologetyka” to apologetics,
a „przepraszać” to apologize. Końcówka „s” jest zaś w tym języku typowym sposobem
konstruowania liczby mnogiej. W języku polskim te problemy nie występują – przyp. tłum.
Rozpoczęcie
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wewnętrznej natury i treści, a nie sposobu głoszenia3. Czym innym jest, jeśli
Ewangelia stanowi obrazę, a całkiem czym innym, jeśli obrazę powodują jej
obrońcy wskutek niemądrego wyboru języka lub agresywnego i lekceważącego
stosunku wobec osób z zewnątrz.
Chrześcijanie brali sobie tę radę do serca od pierwszych dni Kościoła. Już
Nowy Testament zawiera kilka ważnych fragmentów – głównie w Dziejach
Apostolskich – które wobec rozmaitych odbiorców objaśniają i zachwalają
chrześcijańską wiarę oraz jej bronią. Na przykład w słynnym kazaniu w dzień
Pięćdziesiątnicy Piotr argumentuje, że Jezus z Nazaretu jest uwieńczeniem
nadziei Izraela (zob. Dz 2). Równie znane kazanie Pawła do ateńskich filozofów
ukazuje, że Jezus z Nazaretu jest uwieńczeniem długotrwałego poszukiwania
przez ludzi mądrości (zob. Dz 17).
To zaangażowanie na rzecz wyjaśniania i obrony wiary trwało przez całą
historię Kościoła. Wcześni pisarze chrześcijańscy interesowali się szczególnie
nawiązaniem kontaktu z platonizmem. Jak przekazywać prawdę i moc Ewangelii odbiorcom nawykłym do platońskiego sposobu myślenia? Podejście to
obejmowało określenie tak możliwości, jak i wyzwań, i prowadziło do wykorzystania tych możliwości oraz podołania wyzwaniom. Ale platonizm zasadniczo wypadł z mody we wczesnym średniowieczu. Na większości zachodnich
uniwersytetów od XIII aż po początek XVI wieku ulubionym filozofem był
Arystoteles. Chrześcijańscy apologeci po raz kolejny sprostali temu zadaniu.
Rozpoznali wyzwania stawiane przez arystotelizm – takie jak jego przekonanie o wiecznym istnieniu świata. Określili również możliwości, jakie otwierał
przed wiarą. Zadanie to istnieje po dziś dzień, kiedy stajemy w obliczu nowych
intelektualnych i kulturowych wyzwań oraz możliwości. Łatwo jest poczuć się
przytłoczonym wyzwaniami wynikającymi ze zmian kulturowych – a w efekcie
nie zauważyć otwieranych przez nie możliwości.

Podstawowe zagadnienia apologetyki chrześcijańskiej
Zanim zbadamy te możliwości, musimy zastanowić się trochę głębiej nad
naturą apologetyki. Jakie zagadnienia obejmuje? Jak pomaga w głoszeniu
i przekazywaniu Ewangelii? Trzy zadania, przed którymi stoją dawni i obecni

3

Wielki szwajcarski teolog Emil Brunner (1889–1966) utrzymywał, że Ewangelia słusznie
wywołuje „zgorszenie” u ludzi epoki nowoczesności z powodu doktryn kwestionujących
nowoczesne mity na temat ludzkiej natury i przeznaczenia człowieka – takich jak nauka
o grzechu pierworodnym. Zob. E. Brunner, The Scandal of Christianity, Westminster Press,
Philadelphia 1946.
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apologeci, moglibyśmy opatrzeć trzema wielkimi nagłówkami: obrona, zachwalanie i przekładanie.

Obrona
W tym wypadku apologeta ma na celu wykrycie przeszkód dla wiary. Czy
powstały wskutek niezrozumienia lub przeinaczeń? Jeśli tak, to trzeba je skorygować. Czy ich powodem są autentyczne trudności, wywołane wymaganiami
prawdy chrześcijańskiej? Jeśli tak, to trzeba na nie odpowiedzieć. Ważne jest,
by zauważyć, że obrona jest zasadniczo strategią reaktywną. Pojawia się ktoś
mający jakąś obawę; mamy obowiązek na nią zareagować. Na szczęście istnieją
wspaniałe odpowiedzi, których można udzielić, i apologeta musi je znać i rozumieć. Kiedy padają uczciwe pytania, należy zdecydowanie, ale uprzejmie
udzielić uczciwych odpowiedzi.
Jednak każdy ma inne pytania, troski i niepokoje. W efekcie apologeta musi
znać swoich odbiorców. Jakich trudności doświadczają ludzie w związku z chrześcijańską Ewangelią? Jedną z pierwszych rzeczy, jakich uczy się apologeta, zajmując się apologetyką – w przeciwieństwie do czytania tylko książek na jej
temat – jest fakt, że odbiorcy ogromnie się różnią. Każda osoba ma własne,
konkretne trudności związane z wiarą i nie wolno jej redukować do uogólnionego stereotypu.
Trudności te mają często wymiar intelektualny i dotyczą pytań o podstawy
dowodowe wiary lub pewnych zasadniczych doktryn chrześcijańskich. Ważne jest jednak, by zdać sobie sprawę, że nie wszystkie trudności należą do tej
kategorii. Niektóre z nich stanowią troski o wiele głębsze i dotyczą nie tyle
trudności z rozumieniem racjonalnym, ile problemów z zaangażowaniem
egzystencjalnym. Francuski apologeta Blaise Pascal (1623–1662) pewnego razu
wnikliwie skomentował: „Serce ma swoje racje, których rozum nie zna”. Celem
apologetyki jest rozpoznanie tych przeszkód dla wiary, niezależnie od ich natury,
oraz podanie odpowiedzi pomocnych w ich przezwyciężeniu.
Apologetyka zatem zachęca chrześcijan do rozwijania „uczniowskiego nastawienia umysłu”. Zanim będziemy mogli odpowiedzieć innym na pytania
o naszą wiarę, musimy znaleźć te odpowiedzi dla siebie samych. Chrystus wzywa
swoich uczniów do miłowania Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą
i całym swoim umysłem (zob. Mt 22,37). Również Paweł mówi o odnawianiu
umysłów (zob. Rz 12,2), jako elemencie procesu przemiany naszego życia. Bycie
chrześcijaninem polega na myśleniu o naszej wierze, zaczynając od opracowania
odpowiedzi na własne pytania. Apologetyka ma wchodzić dalej i głębiej w wiarę
Rozpoczęcie
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chrześcijańską, odkrywając jej bogactwa. Jest dobra dla uświadomienia sobie
samemu bogactw i racjonalności naszej wiary. Jednak, co być może równie
ważne, umożliwia nam radzenie sobie z pytaniami, które mają inni.
Istotne jest także, by zdać sobie sprawę, że nie tylko ludzie spoza Kościoła
zadają pytania o wiarę. Także wielu chrześcijan doświadcza trudności z wiarą
i stwierdza, że szukają wyjaśnień lub podejść, które pomogą im ją podtrzymać.
O ile podstawowym przedmiotem zainteresowania apologetyki jest rzeczywiście kultura jako całość, o tyle nie wolno nam nigdy zapominać, że pomocy
związanej z wiarą potrzebuje wielu chrześcijan. Dlaczego Bóg zezwala na cierpienie? Jak pojąć Trójcę Świętą? Czy moje zwierzęta trafią po śmierci do nieba?
Wszystkie te pytania apologetyczne zna każdy duszpasterz. I trzeba na nie odpowiedzieć. Na szczęście naprawdę istnieją odpowiedzi głęboko zakorzenione
w długiej chrześcijańskiej tradycji wykorzystującej Pismo Święte.
Ważne jest, aby chrześcijanie pokazywali, że rozumieją te obawy, i nie uważali
ich tylko za argumenty do łatwego i prostego odrzucenia. Musimy zajmować
się nimi z wyczuciem i współczująco, wnikając w umysł osoby, która uważa
je za problem. Dlaczego stanowi to trudność? Co takiego dostrzegamy, czego
tamci ludzie nie widzą? Jak możemy im pomóc w ujrzeniu tych rzeczy w nowy
sposób, który albo neutralizuje problem, albo ukazuje wyraźnie, że są one
czymś, do czego się już przyzwyczaili w innych sferach życia? Ważne jest, aby
nie okazywać lekceważenia, lecz odnosić się życzliwie i ze zrozumieniem. Nasze
osobiste postawy i charakter są w apologetyce równie ważne jak argumenty
i analiza. Możemy bronić Ewangelii bez zajmowania postawy obronnej.

Zachwalanie
Tutaj apologeta pragnie sprawić, by odbiorcy uświadomili sobie prawdziwość
i sensowność Ewangelii. Odbiorcą może być jeden człowiek lub grupa. W każdym wypadku apologeta będzie starał się doprowadzić do tego, żeby wspaniałość
i blask chrześcijańskiej wiary zostały w całości zrozumiane i uświadomione.
Ci odbiorcy nie potrzebują ukazywania im adekwatności Ewangelii. Pytanie
brzmi, jak im pomóc w uchwyceniu tej adekwatności – na przykład za pomocą
pomocnych obrazów, analogii lub opowieści, pozwalających im ją dostrzec.
Apologetyka ma zatem silnie pozytywny wymiar – prezentowanie całej atrakcyjności Jezusa Chrystusa, tak aby osoby pozostające poza wiarą mogły zacząć
pojmować, dlaczego zasługuje On na tak szczególną uwagę. Sam Chrystus
przyrównał pewnego razu królestwo niebieskie do perły o wielkiej wartości:
„Podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy
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znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”
(Mt 13,45–46). Kupiec znał się na perłach i umiał dojrzeć, że ta konkretna perła
jest tak piękna i cenna, że warto oddać wszystko, by móc ją posiąść.
Jak zobaczymy, istnieje pewna klasyczna metoda polegająca na ukazywaniu,
że chrześcijaństwo jest rozumowo nie do odparcia, że wyjaśnia rzeczywistość
lepiej niż inne światopoglądy. Ale jest niezmiernie ważne, aby atrakcyjności
Ewangelii nie ograniczać do ludzkiego rozumu. Co z ludzkim sercem? Ewangelie mówią nam raz za razem, że ludzi przyciągało do Jezusa z Nazaretu to,
iż dostrzegali, że był On w stanie przemienić ich życie. Argumenty są w apologetyce ważne, ale mają też ograniczenia. Wiele osób przyciąga dzisiaj do
wiary chrześcijańskiej przekonanie, że odmieni ona ich życie. Ich kryterium
potwierdzającym jest nie tyle: „Czy to prawda?”, ile: „Czy to będzie działać?”.
Naszym zadaniem jest pomaganie ludziom w uświadamianiu sobie, że wiara
chrześcijańska jest tak fascynująca i wspaniała, iż nic innego nie może się z nią
równać. Oznacza to pomaganie im w dostrzeganiu atrakcyjności wiary. Teologia pozwala nam określać i uświadamiać sobie poszczególne elementy wiary
chrześcijańskiej. To tak, jakby ktoś otworzył skarbczyk i wyjmował po jednym
klejnoty, perły i przedmioty ze szlachetnych metali, aby oglądać i podziwiać
każdy pojedynczo. Albo tak, jakby podnieść brylant do światła, by każda z jego
faset mogła zalśnić i umożliwić docenienie jego piękna i wspaniałości.

Przekładanie
Tutaj apologeta uznaje, że wiele zasadniczych idei i zagadnień wiary chrześcijańskiej jest prawdopodobnie nieznanych dla sporej grupy odbiorców. Trzeba
je wyjaśnić przy użyciu znanych lub zrozumiałych obrazów, terminów albo
opowieści. C.S. Lewis jest słusznie uważany za mistrza tej sztuki i jego opinię
o jej znaczeniu należy sobie wziąć do serca:
Musimy uczyć się języka naszych odbiorców. Pozwólcie mi zacząć od tego, że nie
ma wcale sensu ustalać a priori, co „prosty człowiek” rozumie lub czego nie rozumie. Musicie to odkryć w praktyce… Musicie przekładać każdy element waszej
teologii na język potoczny… Doszedłem do wniosku, że jeśli nie potraficie przełożyć swoich myśli na język niewykształconych ludzi, to znaczy, że wasze myśli
są poplątane. Zdolność przekładania to sprawdzian, czy naprawdę rozumiemy
to, co mamy na myśli4.

4

C.S. Lewis, Christian Apologetics, w: tegoż, Essay Collection, Harper-Collins, London 2000,
s. 153, 155.
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Chodzi tu o to, jak wiernie i skutecznie przekazywać chrześcijańską wiarę kulturze, mogącej nie pojmować tradycyjnych chrześcijańskich terminów
lub pojęć. Musimy być w stanie przedstawiać i wyjaśniać wielką atrakcyjność
chrześcijańskiej Ewangelii dla naszej kultury przy użyciu zrozumiałego dla
niej języka i obrazów. Nie jest przypadkiem, że Chrystus uczył o królestwie
Bożym, posługując się przypowieściami. Używał języka i obrazów już znanych w wiejskiej kulturze Palestyny z Jego czasów, by przekazywać głębsze
prawdy duchowe.
Jak zatem przekładać zasadnicze idee wiary chrześcijańskiej – takie jak odkupienie i zbawienie – na potoczny język kultury? Jeśli terminy biblijne mają
wejść w interakcje z tym, czym ludzie żyją dzisiaj, to wymagają wyjaśniania
i interpretowania. Rozjaśni to przykład. Paweł oświadcza: „Dostąpiwszy więc
usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa” (Rz 5,1). Jest to ewidentnie stwierdzenie zasadniczego elementu chrześcijańskiej Ewangelii. Jednak dla nowoczesnych odbiorców będzie on
niezrozumiały, gdyż prawdopodobnie zrozumieją oni błędnie centralne Pawłowe pojęcie „usprawiedliwienia”. Może to nastąpić na jeden z dwóch sposobów:
1. Obrona naszej uczciwości czy też „sprawiedliwości” w znaczeniu: „Przekazałem pracodawcy uzasadnienie mojego postępowania”. Chodzi tu
o ukazanie, że postępujemy właściwie.
2. Wyrównanie tekstu do marginesu, zwłaszcza podczas edycji. Chodzi
o uporządkowanie nierównego tekstu5.
Żadne z tych znaczeń nie naświetla zgodnie z prawdą myśli Pawła wyrażonej
w Rz 5,1. W rzeczywistości można by utrzymywać, że obie definicje prawdopodobnie wprowadzą ludzi w błąd co do jego intencji i idei. Dlatego Pawłowa
idea usprawiedliwienia musi zostać wyjaśniona przy użyciu określeń, które będą
zarówno wierne jego intencji, jak i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców.
Objaśnienie tego zdania można by na przykład zacząć od stwierdzenia o „staniu
się w porządku” wobec Boga, co pozwoli rozpatrzyć zarówno relacyjny, jak
i prawny aspekt pojęcia usprawiedliwienia.

*
5

Znaczenie to może być niejasne dla polskiego czytelnika; w obu przypadkach występuje
angielskie słowo justification, w drugim przypadku tłumaczone na polski jako „justowanie” – przyp. tłum.

20 |

Rozdział pierwszy

