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WIERZĘ W...
A skoro nauka zawodzi, musi istnieć inna droga poznania. Ludzie nazywają ją „naturalnym światłem rozumu”. Biblia wspomina o tej drodze; kładąc nacisk na prawdę Słowa, potwierdzoną świadectwem Ducha. Hm. Więc, czymże jest owo światło? Jak je zaświecić? Czy potrzebna jest dodatkowa wiedza? Otóż,
nie. Bowiem wiedza nie utożsamia mądrości, a doświadczenie stanowi część poznania. Bóg jest owym
Światłem dla człowieka - Mądrością, poznaniem i Prawdą. Jeżeli Go przyjmujesz - Światło płonie, jeśli
odrzucasz - gaśnie.
A więc - Bóg, Istota Wyższa, odpowiedź dana człowiekowi, ale i nowe pytania: Kim On jest? Dlaczego
Go nie widzę? Czemu mam być posłuszny? Od najdawniejszych czasów, aż do dzisiaj, dręczą ludzi podobne wątpliwości. Wtedy, spośród orkanu, WIEKUISTY odpowiedział Ijobowi, mówiąc: Któż to jest, co
zaciemnia Mój plan bezmyślnymi słowami? Jako mąż przepasz swe biodra, a Ja się ciebie zapytam, abyś
Mi zdał sprawę. Gdzie byłeś, gdy utwierdzałem ziemię? Powiedz, jeśli posiadłeś mądrość. Kto ustanowił
jej rozmiary, jeśli to znasz? Albo kto rozpiął nad nią sznur mierniczy? Na czym są ugruntowane jej podstawy? Albo, kto rzucił jej kamień węgielny, gdy razem zaśpiewały poranne gwiazdy i radośnie zagrzmiały wszystkie istoty Boże? … Czy dotarłeś do źródeł morza i przechadzałeś się po dnie otchłani? Czy odsłoniły się przed tobą bramy Krainy Umarłych, albo czy oglądałeś wrota śmiertelnej pomroki? Czy ogarnąłeś rozumem przestworza ziemi? Powiedz, jeśli to wszystko wiesz… Potrafisz związać więzy plejad, czy
rozerwać okowy Oriona? Zdołasz wyprowadzić gwiazdy zodiaku w swojej porze i poprowadzić Niedźwiedzicę wraz z jej młodymi? Czy znasz porządek niebios, albo czy ustanawiasz jego panowanie na ziemi?...Kto złożył w ukrytym miejscu mądrość, kto udzielił rozumowi bystrości? Kto obliczył w Swojej mądrości pył? …Czy dajesz rumakowi dzielność? Czy jego szyję przystrajasz w falującą grzywę? Czy na
twój rozkaz wzlatuje orzeł i wysoko ściele swoje gniazdo? I dalej WIEKUISTY odpowiedział Ijobowi,
mówiąc: Czy ten, który wiedzie spór chce jeszcze krytykować Wszechmocnego? Niech odpowie ten, co
strofuje Boga. Zatem Ijob odpowiedział WIEKUISTEMU, mówiąc: Zaprawdę, jestem zbyt znikomy; co
miałbym Ci odpowiedzieć? (Ijob 38,1…40,4; NBG)
Bóg jest Duchem - oznajmił Jezus. Nie można Go zobaczyć, czy ogarnąć. Przebywa w wyższych wymiarach, poza świadectwem zmysłów. Można Go natomiast - odkryć pośrednio. Gdyby z kosmosu nadeszło
działanie: 2 + 2 = 4, zaraz by oznajmiono, że pośród gwiazd ktoś mieszka. A przecież dookoła znacznie
więcej. Każde spojrzenie na rzeczywistość, ład i porządek wszechrzeczy, dają świadectwo Stwórcy. Choć
On sam, pozostaje Bogiem „ukrytym”. Spróbuję to niezdarnie wyjaśnić.
JAKIE ZNAMY BYTY?
Przez „byt” rozumiem wszystko, co istnieje w jakikolwiek sposób. Przyjmijmy uproszczony obraz.

Bytem elementarnym
nazwiemy materię (atomy,
pierwiastki, ziemię). Jest to
byt martwy.

Rośliny są bytem wyższym.
Składają się z materii, lecz
posiadają ”dar życia”; Coś,
co sprawia, że z ziarna
rozwija się kwiat.

Bytem jeszcze wyższym
są zwierzeta. To również
zlepek pierwiastków, ale
jakże cudowny. Nie dość,
że żyje, to jeszcze się
porusza, szczeka, śpiewa,
potrafi być przebiegły.

