Epilog

Prawie 20 lat temu sta em na rozdro u, na którym Ty sam
wkrótce mo esz si znale . Mia em do podj cia najtrudniejsz
decyzj mojego ycia. Z jednej strony by a wiara mojej m odoci, moje religijne dziedzictwo i mój Ko ció . Z drugiej strony
– chrze cija stwo, jakie pozna em w S owie Bo ym. Tym, co
komplikowa o podj cie decyzji, by a wiadomo , e je li opuszcz Ko ció katolicki, to moja rodzina zostanie straszliwie zraniona. Jednak nie wierz c ju d u ej, e Ko ció katolicki jest
jedynym, wi tym, katolickim i apostolskim Ko cio em za o onym przez Chrystusa, wiedzia em, e musz go opu ci . Musiaem by pos uszny Bogu, a nie ludziom (Dz 4,19; Dz 5,29).
Moj modlitw jest, aby Bóg poprowadzi Ci , tak jak poprowadzi mnie, w tym najtrudniejszym okresie mojego ycia.
Chc zaproponowa Ci nast puj ce biblijne zasady, które mog
prowadzi Ci , gdy sam b dziesz rozwa a t spraw .
Id za przyk adem ludzi w Berei, których Biblia chwali za
to, e „byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyj li nauk z ca
gorliwo ci i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”
(Dz 17,11). Pro Boga z wiar , aby da Ci m dro potrzebn do
zrozumienia Biblii (Jk 1,5-8). Je li chcesz pe ni wol Bo , to
Bóg obiecuje dostarczy Ci informacji i zrozumienia, którego

potrzebujesz (J 7,17). Kiedykolwiek nauczysz si czego ze S owa Bo ego, natychmiast wciel to w czyn (Jk 1,22-25). Gdy b dziesz to czyni , Pan b dzie Ci uczy dalszej prawdy ( k 19,26).
Zalecam rozpocz cie czytania Biblii od przeczytania Ewangelii
wed ug Jana, Dziejów Apostolskich, Listu Paw a do Galatów
i Listu Paw a do Rzymian.
Wierz Bogu i Jego obietnicom (Hbr 11,6). Co najwa niejsze, w kwestii zbawienia z ó ca kowicie swoj ufno w Chrystusie (Rz 10,8-13). Wyrzeknij si polegania w tej kwestii na
Ko ciele, sakramentach, Twoich dobrych uczynkach i Maryi
(Dz 4,12; Flp 3,7-11).
Nie s d , e pozostaj c w Ko ciele katolickim, mo esz go
zmieni . Chocia ka dy b d przedstawiony w tej ksi ce zosta
wytkni ty Ko cio owi przez innych ju dawno temu, Ko ció
odmawia s uchania o swoich b dach. Ko ció nigdy nie uzna
ani jednego doktrynalnego b du. Faktycznie, nie mo e tego
uczyni , gdy w przeciwnym wypadku ludzie u wiadomiliby
sobie, e roszczenie Ko cio a do nieomylno ci jest fars . B d c
daleko od uznania swych b dów, Ko ció katolicki przez wieki
bezwstydnie przeciwstawia si krytykom, plami c swoje r ce
ich krwi .
Rada, której udziela Bóg chrze cijaninowi znajduj cemu si
w niebiblijnej instytucji, jest jej opuszczenie:
I us ysza em inny g os z nieba mówi cy: Ludu
mój, uchod z niej; by cie nie mieli udzia u w jej
grzechach i adnej z jej plag nie podlegli: bo
grzechy jej naros y – a do nieba, i wspomnia
Bóg na jej zbrodnie.
Apokalipsa Jana 18,4-5

Przeto wyjd cie spomi dzy nich i od czcie
si od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co
nieczyste.
2 List do Koryntian 6,17

Tym, którzy oka pos usze stwo, Pan dodaje obietnic :
[…] a Ja was przyjm i b d wam Ojcem, a wy
b dziecie moimi synami i córkami – mówi Pan
wszechmog cy.
2 List do Koryntian 6,17-18

Kiedy raz wy onisz si z mg y katolicyzmu, to ja niej zobaczysz prawdy Pisma wi tego. Znajd zborow spo eczno
chrze cijan, którzy kochaj Pana i za swój najwy szy autorytet
uznaj jedynie Pismo wi te. Tam b dziesz wrasta w poznaniu Boga, nie doznaj c przeszkód fa szywej nauki. Tam równie
znajdziesz okazje, by s u y Panu i wiadczy o Nim.
A co z Twoj katolick rodzin i przyjació mi? Najlepsz rzecz , jak mo esz dla nich zrobi , to opu ci samemu Ko ció
katolicki i sta si cz onkiem silnego biblijnego zboru. Gdy nauczysz si y tak jak Chrystus, Twoje ycie stanie si wiadectwem przemieniaj cej mocy ewangelii. B dziesz wzrasta w zrozumieniu prawdy i zdolno ci do wyja niania jej. B dziesz równie w stanie us ugiwa innym, którzy szukaj Boga. Gdy opucisz Ko ció katolicki, Twoja rodzina i przyjaciele b d chcieli
dowiedzie si , dlaczego to zrobi e . Wykorzystaj t okazj , aby
wyja ni to, co odkry e , lecz czy to „z agodno ci i boja ni
Bo ” (1 P 3,16), mówi c prawd w mi o ci (Ef 4,15).

Wysoko ponad g ównym o tarzem Bazyliki w. Piotra znajduje si napis, umieszczony wokó podstawy wielkiej centralnej kopu y. Dostatecznie wielki, by wszyscy byli w stanie go
przeczyta , jest on sztandarowym wersetem katolicyzmu: „Ty
jeste Piotr czyli Opoka, i na tej opoce zbuduj Ko ció mój”
(Mt 16,18).
Jak e trafnym jest to charakterystyczne twierdzenie Ko cioa katolickiego jako instytucji zbudowanej na cz owieku! Tak
w a nie instytucj Ko ció jest. Przyznajmy Ko cio owi katolickiemu status, którego si domaga. Jak pokazuje jego teologia,

katolicyzm spoczywa na ludzkim fundamencie, na po czeniu
drogi Bo ej i drogi ludzkiej, na mieszaninie prawdy i fa szu. Jest
to system wiary oparty na Pi mie wi tym (S owie Boga) oraz
Tradycji (s owie ludzkim). Oferuje on przeb aganie przez ofiar
Jezusa oraz przez ofiar kap anów. Naucza o zbawieniu przez
dzie o Chrystusa oraz przez ludzkie uczynki. Mówi ludziom, aby
zbli ali si do Boga za po rednictwem Pana Jezusa Chrystusa
oraz za po rednictwem Naj wi tszej Dziewicy Maryi. W ka dej
ze swych charakterystycznych doktryn katolicyzm jest „drog ,
co komu wydaje si s uszna, lecz jest to w ko cu droga mierci”
(Prz 14,12). W zgodzie z tym przekonaniem, Ko ció zbudowa
g ówny o tarz Bazyliki w. Piotra na krypcie pe nej ko ci martwych ludzi, w ród których s rzekomo ko ci samego Piotra.
Jednak kto móg by zapyta , w jaki sposób tak wielki b d
mo e wspó istnie z tak wielk chrze cija sk prawd ? To nie
powinno nas szokowa . Proroctwo biblijne ostrzega nas, e
powtórne przyj cie Chrystusa poprzedzi odst pstwo od wiary
chrze cija skiej (2 Tes 2,3). Pismo wi te mówi, e w ostatnich dniach powstan „fa szywi nauczyciele, którzy wprowadz w ród was zgubne herezje. Wypr si oni W adcy, który
ich naby ” (2 P 2,1). Ci fa szywi nauczyciele nie przeciwstawi
si otwarcie chrze cija skiej wierze. Wprost przeciwnie, b d
wznosi modlitwy w imieniu Chrystusa, u ywa Pisma wi tego w czasie swoich ceremonii i obiecywa zbawienie tym,
którzy pójd za ich nauk . „B d okazywa pozór pobo no ci,
ale wyrzekn si jej mocy” (2 Tm 3,5), przeciwstawiaj c si
prawdzie, podobnie „jak Jannes i Jambres wyst pili przeciw
Moj eszowi” (2 Tm 3,8). Byli to dwaj czarnoksi nicy z dworu
faraona, którzy rzucili wyzwanie autorytetowi Moj esza przez
na ladowanie tego, co on czyni (Wj 7,11; Wj 7,22; Wj 8,7). Podobnie, fa szywi nauczyciele czasów ostatecznych poprowadz
wielu ludzi na manowce b du poprzez podst pne na ladowanie
chrze cija stwa. Biblia mówi, e „wielu pójdzie za ich rozpust ,
przez nich za droga prawdy b dzie obrzucona blu nierstwami.
Dla zaspokojenia swej chciwo ci ob udnymi s owami sprzedadz was” (2 P 2,2-3).

Kto kryje si za tym wielkim oszustwem? Wed ug Biblii
„Duch za otwarcie mówi, e w czasach ostatecznych niektórzy odst pi od wiary, sk aniaj c si ku duchom zwodniczym
i ku naukom demonów” (1 Tm 4,1). Ostatecznie k amstwo to
ma swój pocz tek u samego szatana, odwiecznego zwodziciela,
„ojca k amstwa” (J 8,44).
Nie oznacza to, e papie , biskupi i ksi a Ko cio a katolickiego s wiadomi tego, e s u zamys om szatana. Wielu
z nich jest niew tpliwie szczerych. Wi kszo z nich, podobnie
jak Pawe przed swym nawróceniem, „dzia a z nie wiadomoci , w niewierze” (1 Tm 1,13); s „b dz cy” (Tt 3,3). Tym niemniej, s odpowiedzialni przed Bogiem, gdy nie s uchaj S owa
Bo ego. Uwierzywszy fa szywej ewangelii, pozostaj w swoich
grzechach. W konsekwencji ogromna wi kszo katolików yj cych na ziemi dzisiaj, zarówno kler jak i laikat, umrze w swoich
grzechach, chyba e nast pi wielkie wylanie Ducha wi tego
w dniach ostatecznych.
Do Boga musimy wo a . Zgubionych musimy szuka .

Biblia mówi nam, e „je li nawet Ewangelia nasza jest ukryta,
to tylko dla tych, którzy id na zatracenie, dla niewiernych, których
umys y za lepi bóg tego wiata, aby nie ol ni ich blask Ewangelii
chwa y Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor 4,3-4). Módl
si , aby Bóg otworzy oczy katolików, „bo mo e Bóg da im kiedy
nawrócenie w stron pe nego poznania prawdy i mo e oprzytomniej , i wyrw si z side diab a, przez którego ywcem zostali
schwytani i zdani na wol tamtego” (2 Tm 2,25-26).

Poniewa katolicyzm przebiega zwykle wzd u koligacji rodzinnych i etnicznych, wielu katolików nie ma ani jednego niekatolickiego przyjaciela. Stosunkowo niewielu z katolików kiedykolwiek s ysza o jasn prezentacj ewangelii.

Pro Boga, aby rozbudzi w Tobie mi o i wspó czucie dla
katolików. Nast pnie szukaj sposobów rozwijania z nimi przyja ni. Odkryjesz, e najwi ksze okazje do dzielenia si wiar
pojawiaj si zwykle na pocz tku kszta towania nowej relacji,
wi c nie przegap ich. Katolicy s dzisiaj bardziej otwarci ni
wi kszo ludzi to sobie u wiadamia. Ka dego roku tysi ce
z nich nawraca si do Chrystusa. Nie bój si zwraca do ksi y
i zakonnic. Wielu z nich czuje si samotnymi i szuka odpowiedzi
na duchowe pytania.

Wielu katolików jest bardziej obowi zkowych ni oddanych.
Nie oczekuj wiele od Ko cio a, a Ko ció nie oczekuje wiele
od nich. Ich rodzinne oczekiwania s zaspakajane i uciszone
sumienie pozostaje w równowadze pokojowego wspó istnienia
z Ko cio em.
Je li mieszka w nas mi o Bo a, to nie mo emy siedzie bezczynnie. Przejmij inicjatyw . Spraw, aby Twój katolicki przyjaciel zacz my le o swoim duchowym stanie. Na przyk ad,
spróbuj zaoferowa przyjacielowi jak chrze cija sk literatur
lub kaset wideo. Zapytaj go (lub j ), czy wie na pewno, co stanie si z jego (jej) dusz , gdy umrze.
Nie b d sparali owany przez strach obra enia kogo . Skonfrontowanie Twojego katolickiego przyjaciela z b dami Kocio a mo e by najlepsz rzecz , jak mo esz dla niego zrobi .
Niektórzy katolicy b d roze leni zanim zostan zbawieni, lecz
pó niej podzi kuj Ci za to, e kocha e ich dostatecznie mocno,
aby przedstawi im prawd .

Przeci tny katolik ufa, e Ko ció b dzie troszczy si o jego
dusz i powie mu, w co wierzy odno nie Boga i zbawienia.
Przychodz c do Chrystusa, musi nauczy si my le samodzielnie, wzi osobist odpowiedzialno za swoj dusz i oprze

swoj wiar na S owie Bo ym. To wymaga znacz cej zmiany
my lenia.
Mo esz pomóc Twojemu katolickiemu przyjacielowi rozpocz ten proces przez zach cenie go do czytania Pisma wi tego. Upewnij si , e ma on egzemplarz Biblii, któr mo na atwo
czyta i która jest wygodna w u yciu. Nie powinna to by du a
rodzinna edycja Biblii. Wyja nij przyjacielowi, jaka jest struktura Biblii i jak znale w nim dany fragment. Zasugeruj miejsce,
od którego powinien zacz j czyta . Zapro przyjaciela na studium biblijne. Najlepsz jego form jest czytanie Biblii po czone z dyskusj , w trakcie której uczestnicy mog obserwowa , co
si dzieje. Gdy osoba poszukuj ca Boga odkryje, e mo e uczy
si bezpo rednio z Pisma wi tego, to nikt nie b dzie w stanie
jej przed tym powstrzyma .

Najwi kszym problemem Twojego przyjaciela nie jest Koció katolicki; jest nim jego w asny grzech. Dlatego nie pozwól,
aby katolicyzm sta si sednem waszych dyskusji. Jak omówiono
to w Rozdziale 4, Powtórne usprawiedliwienie, wielu katolików
posiada niedostateczne zrozumienie powagi grzechu i jego konsekwencji. S dz oni, e poniewa zostali ochrzczeni i prowadz
wzgl dnie moralne ycie, to wszystko jest w najlepszym porz dku. Pomó Twojemu przyjacielowi dostrzec, co Bóg mówi na temat grzechu w Biblii. Módl si , aby zosta szczerze przekonany
o swoich grzechach.
Wyja nij mu drog zbawienia. Zrób to bezpo rednio na
podstawie Pisma wi tego. To pomo e Twojemu katolickiemu
przyjacielowi dostrzec, e autorytet tego, o czym mówisz, nie
pochodzi od Ciebie lub Twojego ko cio a, lecz opiera si na natchnionym S owie Boga. Upewnij si , e Twój przyjaciel rozumie, co mówi Biblia, prosz c go, aby sam Ci to wyja ni . Poniewa katolicy i niekatolicy u ywaj wielu podobnych poj , które
posiadaj jednak odmienne znaczenie, b d uwa ny w definiowaniu poj .

Nie piesz si ! Nie sk aniaj przedwcze nie przyjaciela do modlitwy o przyj cie Chrystusa. Jak widzieli my, katolicyzm jest
nieko cz cym si ci giem obrz dów i modlitw. Im wi cej ich
jest, tym lepiej; przynajmniej katolicy tak my l . Twój przyjaciel
mo e zinterpretowa Twoje zaproszenie do modlitwy o przyj cie Chrystusa jako jeszcze jeden obrz d i powtórzy Twoje s owa bez wzgl du na to, czy rozumie, co robi, czy nie. Zaczekaj,
a b dzie wyra nie przekonany o swoim grzechu i zrozumie
ewangeli . Nast pnie zach go do podj cia decyzji dla Chrystusa przez zwrócenie si do Boga w asnymi s owami.

Pan Jezus nakaza nam czyni ludzi uczniami, chrzci ich
i naucza ich gruntownie chrze cija skiej wiary (Mt 28,19-20).
Dlatego dzie o ewangelizacji nie jest sko czone, dopóki Twój
katolicki przyjaciel nie jest zbawiony, ochrzczony i w czony do
zdrowego, biblijnego zboru.
Zach go do ca kowitego zerwania z katolicyzmem. Elementem tego procesu mog by gruntowne porz dki w jego domu.
Wyja nij znaczenie pozbycia si wszystkiego, co jest zwi zane
z niebiblijnymi przekonaniami i praktykami: figurek, ró a ców,
szkaplerzy, cudownych medalików, wi tych obrazków, wi conej wody itp. (Dz 19,17-20; Jud 23). Mo esz nie u wiadamia
sobie, jak mocno zakorzeniony mo e by katolicyzm nawet
u niedba ych katolików. Módl si o duchowe uwolnienie ich i regularnie ich zach caj.
Je li nowonarodzony katolik ma problem z opuszczeniem Kocio a katolickiego, spróbuj wyja ni w pe niejszy sposób, czego katolicyzm naucza i dlaczego jest to niebiblijne. Zacznij od
Mszy wi tej. Je li osoba jest prawdziwie zbawiona, to wkrótce
u wiadomi sobie, e nie mo e d u ej uczestniczy w nieustannej ofierze Chrystusa czy czci chleb i wino. Je li problemem
jest cze oddawana Maryi, podkre l chwa Pana Jezusa Chrystusa i Jego wystarczalno . Podobnie robimy, gdy namawiamy

niemowl do puszczenia szkodliwego dla niego przedmiotu – by
zrobi to najskuteczniej, oferujemy mu w zamian co lepszego.

Jezus naucza , e pój cie za Nim cz sto spotyka si z opozycj , szczególnie ze strony cz onków rodziny (Mt 10,34-39).
Przygotuj nowonarodzonego katolika na nadej cie przeciwno ci.
Zaczynaj si one zwykle wtedy, gdy dana osoba opuszcza Koció katolicki lub decyduje si na biblijny chrzest. Dorad takiej
osobie, aby unika a ostrych dyskusji i sta ych, niemile widzianych prób nawracania cz onków rodziny. Przeciwnie, napomnij
nowonarodzonego katolika, aby sk ada wiadectwo swojej rodzinie przez prowadzenie ycia podobnego do ycia Chrystusa,
przez okazywanie yczliwo ci, pokory i cierpliwo ci.

Im lepiej zrozumiesz katolicyzm, tym efektywniej b dziesz
umia przekazywa katolikom ewangeli . Rozwa przeczytanie
nowego Katechizmu Ko cio a Katolickiego. Nast pnie u ywaj
go w ewangelizacji, aby pokaza katolikom, czego uczy katolicyzm i skonfrontowa to z prawd biblijn . Mo esz tak e zdoby uproszczon wersj Katechizmu i s ownik katolicki. W ko cu, rozwa zaprenumerowanie katolickiej gazety lub magazynu,
aby by na bie co ze wspó czesnymi trendami wewn trz Kocio a katolickiego.

Jednym z g ównych celów Soboru Watyka skiego II by a
promocja ekumenizmu – przywrócenia jedno ci wszystkich kocio ów chrze cija skich. Sobór wskaza trzy zasady, które maj
kierowa ko cielnym ruchem ekumenicznym. Po pierwsze, katolicy maj by wiadomi, e Chrystus ustanowi Ko ció katolicki i da mu Eucharysti , Ducha wi tego oraz biskupów z papie em jako ich g ow , by rz dzili Ko cio em tak, aby Ko ció

móg pozosta zjednoczony [538]. Po drugie, niekatoliccy chrzecijanie, którzy zostali usprawiedliwieni przez chrzest, powinni
by uwa ani za braci od czonych [818, 1271]. Ko ció twierdzi, e
posiadaj oni w a ciwe rodki zbawienia, lecz nie posiadaj ich
w pe ni, tak jak Ko ció katolicki [819, 824] [539]. Po trzecie, wszyscy katolicy powinni promowa ekumenizm przez unikanie
nieuczciwego krytykowania innych chrze cijan. Aby promowa
zrozumienie i wspó prac , kompetentni eksperci powinni podj dialog [821] [540].
Sobór stwierdzi , e celem ko cielnej strategii ekumenicznej jest jedno wszystkich ko cio ów chrze cija skich poprzez
wspóln komuni z Ko cio em katolickim [820-822, 855]:
[…] aby t drog , stopniowo, po pokonaniu
przeszkód utrudniaj cych doskona wspólnot
(communio) ko cieln , wszyscy chrze cijanie
skupili si przez jedno sprawowanie Eucharystii
w jedno ci jednego i jedynego Ko cio a, której
Chrystus od pocz tku udzieli swojemu Ko cioowi; wierzymy, e ta jedno trwa stale w Kociele katolickim i ufamy, e nieustannie wzrasta a do sko czenia wiata.
Sobór Watyka ski II [541]

Chocia Rzym musi jeszcze osi gn swój ostateczny cel,
to jednak uda o mu si podkopa oddanie wielu chrze cijan
sprawie ewangelizacji katolików. Rozwa my na przyk ad podpisanie porozumienia zatytu owanego Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium
(Chrze cijanie ewangeliczni i katolicy razem: Chrze cija ska
misja w trzecim tysi cleciu) [542], które mia o miejsce w Stanach
Zjednoczonych w 1994 roku. W dokumencie tym przywódcy
ewangelicznego chrze cija stwa i katolicy stwierdzili, e „ewangeliczni chrze cijanie i katolicy s bra mi i siostrami w Chrystusie”. Ewangelizacj aktywnych cz onków ka dej ze swych
trzód nazwali niedozwolon teologi i „wykradaniem owiec”.
Postanowili „zbada mo liwo ci wspó pracy i wspólnego wiadectwa dla post pu misji Chrystusa”.

Takiemu ekumenicznemu kompromisowi trzeba si przeciwstawi . W biblijnym chrze cija stwie nie ma miejsca dla jednoci czy wspó pracy z Rzymem i jego fa szyw ewangeli , nieustann ofiar i ba wochwalcz pobo no ci maryjn . Jak d ugo
Ko ció katolicki nadal „pisma te w po czeniu ze wi t Tradycj uwa a i uwa a zawsze za najwy sz regu swej wiary” [543],
tak d ugo nie ma nawet wspólnej podstawy do dialogu.

