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rawda - jakie to mocne, ale i wiotkie słowo. Używamy go niemal codziennie, odmieniając we
wszystkich przypadkach. Stwierdzamy, poświadczamy, przysięgamy; często nie zdając sobie sprawy
z tego, że mamy do czynienia z prawdą wycinkową, która należy do nas osobiście. Co jeden uznaje za
prawdę - dla drugiego może być kłamstwem i odwrotnie. Z kilku definicji tego słowa przytoczę najtrafniejszą: Prawdą nazywamy to, co jest zgodne z kryteriami nieodwołalnymi i ostatecznymi. Dobrze, ale
gdzie tych kryteriów szukać? Jeśli kryterium absolutnym jest Bóg, to przecież milczy - powiemy. Sytuacja wydawałaby się beznadziejna, gdyby nie jeden fakt. Blisko 2000 lat temu, stąpał po ziemi pewien
Człowiek, który stwierdził: Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J. 14, 6).
Ach, ten XX wiek! Co za czasy! Świat skurczył się do rozmiarów wioski, w której działa 1000 religii. Co
rusz, zaganiają nas pod swe skrzydła. Twierdzą, że znają prawdę, głoszą prawdę, otrzymali upoważnienie
prosto z niebios; ba, nawet są nieomylni! Wzniecają nadzieje bez pokrycia, albo trwogę i na nich wznoszą
swój kościół. A człowiek, jak to człowiek... Zalatany, skołowany, bezradny; czasem nie wie już w co ma
wierzyć. …każdy z naszych, zda rachunek Bogu za samego siebie (Rzym. 14, 12; NBG). Więc nie będzie się mógł zasłonić innymi.
„Historie religii” są przeważnie opasłymi tomami, które prowadzą do nikąd. Gdy starannie przesiejemy
materiał - wyłania się jednak, ziarno prawdy. Na świecie jest 1000 religii. Jedna Boga - a 999 szatana.
Aby zrozumieć co się stało po opuszczeniu doliny Synear - powróćmy do współczesności. Dokonamy
przeglądu najważniejszych religii świata i porównamy je z biblijnym objawieniem. Monoteizm wyznaje
dzisiaj 54,1% ogółu wierzących: Żydzi i szeroko pojęci (nominalni) chrześcijanie - Boga Biblii oraz mahometanie - Koranu. A w co, lub w kogo wierzy reszta? Oto zestawienie podstawowych grup:
Inne główne religie świata
Religie Indii: Hinduiści, Dżajniści, inni - 13,0%
Religie wsch. – azjaty. - 27,5%
w tym: buddyści - 12,7%
konfucjanie - 13,1%
taoiści - 1,7%
Religie mniejszych kultur - 5,4%
razem
- 45, 9%
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