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Wstęp
Szanowny Czytelniku, czy zastanawiałeś się nad swoją
gotowością do obrony lub/i ochrony przed zagrożeniami,
a w szczególności – przed Swoim końcem Świata, inaczej – śmierci.
Nieprzewidziane, gwałtowne śmiertelne zagrożenie? Czy mógłbyś,
Szanowny Czytelniku, stworzyć Swoją hierarchię ochrony i obrony?
Codzienność to zabieganie – zarówno w życiu zawodowym,
jak i prywatnym, mimo tego każdy z nas dąży do stanu, w którym
możliwe jest osiągnięcie wewnętrznego pokoju. Im człowiek
na swoim zegarze czasowym – wybijającym nasz wiek – ma większą
liczbę lat za sobą, tym częściej ma odwagę przyznać się do faktu,
że korzysta albo korzystał z porad psychologa, wspomagał
się środkami uspakajającymi, stosował różnego rodzaju techniki
relaksacyjne,
w
tym
–
wschodnich
medytacji,
tylko
po to, aby uzyskać wewnętrzną równowagę. Kolejnym działaniem,
które stosuje prawie każdy z nas jest gromadzenie prywatnego
mienia po to, aby ten wewnętrzny spokój był niezachwiany. Wielu
ludzi po osiągnięciu wysokiej stabilności materialnej nadal poszukuje
tego magicznego spokoju, walcząc o coraz to bardziej kosztowną
stabilizację materialną. Tymczasem – tak naprawdę – to poszukują
oni potężniejszego WEWNĘTRZNEGO POKOJU, który przy tym
małym spokoju wydaje się tak wielki, jak m.in. liczba nieskończoności
do liczby 100. Przystępując do pisania tej pozycji książkowej autor
miał w zamyśle przedstawienie problemu głównego, który można
zdefiniować w sposób następujący: jak ma postępować i co zrobić
człowiek żyjący w XXI wieku aby osiągnąć wewnętrzny pokój ?
Następnie, autor stawia problem pomocniczy: gdzie naprawdę
leży źródło tego pokoju?
Analizując określenie bezpieczeństwo osobowe należy
wyodrębnić dwie przestrzenie zewnętrzną i wewnętrzną i kiedy
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wykorzystywane są one w sposób zrównoważony, to możemy mówić
o umacnianiu pozycji bezpieczeństwa w tym zakresie. Taka relacja
może być bezpośrednią przyczyną rozwoju człowieka i tworzyć
harmonię w danej zbiorowości społecznej.
Kultura postrzegania powyższego bezpieczeństwa w dualnej
przestrzeni stawia poważne wyzwania dla specjalistów z branży
bezpieczeństwa, których celem związanym z osobistym rozwojem
jest osiągnięcie zawodowstwa. Popularność działania w tej dualnej
przestrzeni bezpieczeństwa człowieka jest często niewłaściwie
związana bardziej ze sławą niż strategią bezpieczeństwa
osobowego.
Niekiedy wewnętrzny dyskretny głos rozsądku może być
zagłuszany przez socjotechniki medialno popularnościowe
odciągające od logiki umysłu-mądrości na rzecz medializmu1 grup
sprawujących władzę nad światem.
Celem niniejszej pozycji książkowej, poza zamiarem
przedstawienia powyższego tematu związanego z bezpieczeństwem
osobowym, jest miedzy innymi poruszenie spraw związanych
z ogólnie pojętym zagadnieniem strategii bezpieczeństwa
w niektórych przestrzeniach związanych z bezpieczeństwem
narodowym i bezpieczeństwem państwa.
Na dzień dzisiejszy autor nie spotkał się zarówno w Polsce,
jak i w znacznej części świata z systemem bezpieczeństwa
narodowego uwzględniającym interesy całego społeczeństwa
danego państwa, w sposób kompleksowy wypełniający interesy
bezpośrednie obywatela, realizujący jego podstawowe priorytety
życiowe.
Pod przykrywką bezpieczeństwa państwa gwarantuje się ochronę
interesów poszczególnych grup społecznych i zagranicznych
związanych z poszczególnymi opcjami politycznymi kosztem
1

„medializm” – filozofia złej informacji na temat tego, co złego, drastycznego, dramatycznego się
wydarzyło, „zakłamanie rzeczywistości” http://ptakiduszy.blog.onet.pl/2012/02/29/medializm/ [wejście
28.12.2015]
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przeważającej grupy biedniejszej, dla której zamiast poprawiać
lub chociaż utrzymywać dotychczasową pozycję egzystencjonalnosocjalną,
systematycznie
obniża
się
ją
doprowadzając
do absurdalnego wręcz ubóstwa.
Przywódcy wielu państw w celu przekonania swoich obywateli
o konieczności inwestowania w różne dziedziny gospodarki na rzecz
innych służących obywatelowi do godziwego codziennego życia,
stosują dialektykę erystyczną tj. sztukę prowadzenia dysputy
społecznej w taki sposób, aby zachować pozory racji wg zasady „per
fas et nef as ” (tj wszelkimi dozwolonymi lub nie dozwolonymi
środkami)2.
Autor dokona w tym miejscu przeskoku myślowego i przejdzie
do podzbioru zawierającego w swoim składzie elementy organizacji
i informacji przywołując rolę i wpływ
funkcji informacji na
bezpieczeństwo podmiotowe.
Człowiek jest najsłabszym elementem systemu ochrony
informacji. Jak wynika ze statystyk, około 80 % incydentów
związanych z przetwarzaniem informacji spowodowanych jest przez
czynnik ludzki. Powiedzenie „kadry decydują o wszystkim” jest jak
najbardziej prawdziwe.
Przetwarzanie informacji prawnie chronionych wymaga,
aby personel spełniał dodatkowe wymagania. W przypadku
przetwarzania informacji niejawnych pracownik powinien posiadać
poświadczenie
bezpieczeństwa
uprawniające
do
dostępu
do dokumentów i materiałów o określonej klauzuli tajności (ściśle
tajne, tajne, poufne, zastrzeżone). Poświadczenie bezpieczeństwa
daje rękojmię zachowania tajemnicy przez zainteresowanego.
W przypadku przetwarzania danych osobowych administrator danych
wydaje osobie przetwarzającej dane osobowe upoważnienie
A. Schopenhauer, Erystyka w tłumaczeniu B. i Ł. Konorscy, Wydawnictwo Alma-Pres, Warszawa
2012, s. 24.

2
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do przetwarzania danych osobowych. Z kolei dostęp do tajemnicy
przedsiębiorstwa
(przedsiębiorcy)
wymaga
od
pracownika
podpisania zobowiązania do zachowania tajemnicy.
Również w obrocie gospodarczym, przed rozpoczęciem
negocjacji handlowych, coraz częściej obserwujemy wśród
przedsiębiorców praktykę podpisywania umów o poufności.
Ryzyko „wycieku” informacji gospodarczych z organizacji zmusza
przedsiębiorców do zajęcia się problemem bezpieczeństwa
personelu. O bezpieczeństwie kadrowym musimy myśleć
już na etapie rekrutacji personelu, następnie monitorować je w czasie
trwania stosunku pracy, aż do momentu rozwiązania z pracownikiem
umowy o pracę. Dotyczy to zwłaszcza kluczowego personelu.
Ważne jest, aby na co dzień przestrzegać zasady „wiedzy
koniecznej” (ang. „need to know”), a nie zasady “przyjemnie byłoby
wiedzieć” (ang. „nice to know”). W oparciu o role w organizacji
pracownicy powinni posiadać określone prawa i mieć zdefiniowany
zakres dostępu do zasobów informacyjnych, zwłaszcza w systemach
informatycznych. Uprawnienia te powinny być okresowo przeglądane
i weryfikowane.
Zgodnie z normą ISO 17799 bezpieczeństwo osobowe
„ma na celu ograniczenie ryzyka błędu ludzkiego, kradzieży,
oszustwa lub niewłaściwego użytkowania zasobów”. W aktach
osobowych pracownika powinny znaleźć się stosowne zapisy
dotyczące zachowania poufności lub nieujawniania informacji
pozyskanych
w czasie stosunku pracy jak i po jego zakończeniu (m.in. umowa
o zakazie konkurencji) i zapisy dotyczące odpowiedzialności
pracownika za ochronę (bezpieczeństwo) informacji.
Kevin Mitnick w swojej książce „Sztuka podstępu” pisze
„łamałem ludzi nie hasła”. Dlatego też należy cyklicznie szkolić
własny personel, uświadamiać zagrożenia i wskazywać na potrzebę
ochrony informacji. Tematem szkoleń powinny być procedury
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bezpieczeństwa wynikające z przyjętej w organizacji polityki
bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza zasady dostępu do informacji
i obiegu dokumentów, procedury udostępniania i powierzania
przetwarzania informacji wrażliwych.
Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego
organizacji ma odporność własnego personelu na działania i metody
socjotechniczne stosowane przez osoby zatrudnione w wywiadzie
konkurencyjnym i gospodarczym. Kształtowanie świadomości
pracowników to najlepsza, najbardziej skuteczna, najtańsza i wciąż
niedoceniana metoda ochrony informacji, na którą stać wszystkich
przedsiębiorców bez względu na wielkość instytucji.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) stanowi bardzo mało znany
i niedoceniany przez przedsiębiorców instrument umożliwiający
przedsiębiorcom ochronę informacji. Ten niematerialny składnik
przedsiębiorstwa zdefiniowany jest w m.in. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z zapisem przytoczonego artykułu tajemnicą
przedsiębiorstwa są „nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje
techniczne,
technologiczne,
organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności”. Dzięki takiej definicji
tajemnicą przedsiębiorcy nie są tylko informacje „techniczne,
technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa”
ale także (od nowelizacji ustawy 9 listopada 2002 r.) „inne informacje
posiadające wartość gospodarczą”.
Wielu przedsiębiorcom sprawia kłopot wyjaśnienie kluczowej
w ustawie kwestii, jaką jest analiza podjęcia niezbędnych działań
„w celu zachowania poufności” danej informacji. Otóż, aby w pełni
wykorzystać uzyskaną dzięki ustawie ochronę należy opracować
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i wdrożyć administracyjne i organizacyjne środki służące zachowaniu
tajemnicy. Będą nimi m.in.:
- opracowanie regulaminu (zasad) ochrony tajemnicy,
- opracowanie wykazu informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorcy,
- zebranie od kluczowych dla funkcjonowania firmy
pracowników
zobowiązań
do
zachowania
tajemnicy
przedsiębiorstwa.
Wszystkie te działania winny być oczywiście poprzedzone
wnikliwą analizą specyfiki firmy oraz zachodzących w niej procesów,
podczas
realizacji
których
przetwarzana
jest
tajemnica
przedsiębiorstwa.

Marian Kryłowicz

1.Strategia bezpieczeństwa (Marian Kryłowicz)
Człowiek jest najsłabszym elementem systemu ochrony, w tym
informacji i to głównie od niego zależy skuteczne zabezpieczenie
w tej branży. Rzeczywistość potwierdza tę zależność, że około 80%
działań związanych z przetwarzaniem informacji uzależnionych jest
od czynnika ludzkiego. W tym przypadku zabezpieczenia typu
informatycznego, budowlanego czy wreszcie elektronicznego,
których udział na rzecz działania w tej przestrzeni związanej
z zabezpieczeniem stanowi jedynie 20% to jest 4-ro krotnie mniej
w tej przestrzeni. W tej zależności występuje ważny element dający
człowiekowi przewagę, to jego wykształcenie, kultura czy wreszcie
wyszkolenie. W osiągnięciu tej przewagi nad czynnikiem
przedmiotowym jakim są zabezpieczenia mechaniczno-budowlanoelaktroniczno-informatyczne,
konieczne
będzie
zagłębienie
się w sferę wewnętrzną człowieka co autor w niniejszej książce chce
uczynić, bez której nie ma możliwości skutecznego działania
w dłuższej przestrzeni czasowej. Aby osiągnąć założony we wstępie
cel należy sformułować następujące hipotezy: główną: należy
rozwijać obok wykształcenia mądrość, pomocniczą: źródło spokoju,
człowiek może osiągnąć poprzez rozwijanie swojej sfery duchowej,
autor pozwoli sobie rozwinąć w dalszej części tej książki z uwagi
na jej, z jednej strony prostotę a z drugiej złożoność intelektualną
wymagającą przedstawienia rozwiniętej retoryki, bez której treści te
mogą być niezrozumiałe i utożsamiane z erystyką.
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1.1. Wprowadzenie do strategii bezpieczeństwa i jej
typy
Rozwinięcie
pojęć
strategii
bezpieczeństwa
wymaga
dopracowania tej definicji, co niniejszym w tym rozdziale zostanie
przedstawione.
Strategia to przewidywanie w znacznie odległym czasie spraw
najważniejszych, najistotniejszych (głównych, podstawowych), które
pozwolą utrzymać dany podmiot na pozycji nie gorszej,
lub lepszej, niż wyjściowa. Fizycznie realizuje ją podmiot, poprzez
podstawowy (główny) cel, podstawowy (główny) problem,
narzędzia (instytucje) do realizacji tego celu i środki
do przeciwstawienia się (walce) temu problemowi3. Strategię
w skrócie możemy nazwać planowaniem spraw najważniejszych
w znacznie odległym czasie.
Należy pamiętać, aby nie mylić strategii z taktyką, która to z kolei
związana jest z działaniem w uzyskaniu zaplanowanego przez nas
celu.
W
właściwych
działaniach
związanych
ze
strategią
bezpieczeństwa należy wszelkie kroki rozpocząć od własnej wizji
tego bezpieczeństwa i dostosować do niej dopiero misję tak aby one
współgrały ze sobą w sposób czytelny i logiczny. Wizja nazwana
inaczej pomysłem jest jakoby tym najżywotniejszym elementem
naszego działania, po którym możemy dopiero przystąpić
do ustalenia w danym planowaniu, naszej misji co stanowi warunek
konieczny strategii. W naszym przypadku pod pojęciem misji należy
rozumieć cel, posłannictwo, ważne odpowiedzialne zadanie
do spełnienia. W działalności gospodarczej jej charakter określa
kierownictwo danej organizacji na podstawie przyjętych kryteriów
tj. preferencji klientów, oferowanych produktów czy przewagi
konkurencyjnej. Określając misję staramy się odpowiedzieć na
pytania: -po co istniejemy, -do czego dążymy, -co mamy osiągnąć, 3

Definicja wg autora.
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czyje (podmiotowo) i jakie (przedmiotowo) potrzeby zaspokajamy,
i jakie jest nasze znaczenie społeczne?4 Dopiero po wykonaniu tych
2-ch pierwszych kroków tj. uzyskaniu naszej wizji, którą w przypadku
państwa nazywamy racją stanu lub interesem w innym przypadku,
oraz misji inaczej określanej celem możemy przystąpić
do planowania czyli opracowania strategii danego podmiotu.
Ostatnim zaś elementem w tym postępowaniu będzie działanie, które
możemy nazwać taktyką. W celu lepszego zobrazowania tych
działań autor przedstawia poniższe rysunki.

WIZJA
lub
INTERES
(dla Państwa to racja stanu)

PLANOWANIE –
OPRACOWANIE STRATEGII

MISJA
1.Opisowa

2. Wyjaśniające 3. Przewidująca 4.Instrumentalna 5.Ideologiczna

WYKORZYSTANIE
TAKTYKI

DO
DZIAŁANIA

Rysunek nr 1. Od wizji przez misję, oraz strategię do działania – właściwa
kolejność.
Źródło opracowanie własne

4

L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN,
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Strategia bezpieczeństwa

a) OSOBOWEGO

b) PODMIOTU FIRMY

c) PAŃSTWA

e) ŚWIATA

d) UNII

Wg. M. Kryłowicza

Rysunek nr 2. Typy strategii bezpieczeństwa z punku widzenia podmiotów
Opracowanie własne

Warszawa 1994.
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BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE
ZEWNĘTRZNE
(PERSPEKTYWA DOCZESNOŚCI)

PRZEDMIOTOWE

PODMIOTOWE

(ODPOWIEDZIALNE PAŃSTWO)
WIDZIMY JE OCZAMI
ZMYSŁÓW

inaczej publiczne
jest dane
zdobywa się
poprzez szkolenia

WEWNĘTRZNE
(PERSPEKTYWA PRZYSZŁOŚCI)

PODMIOTOWE
(ODPOWIEDZIALNY KOŚCIÓŁ)
(MOŻEMY JE WIDZIEĆ OCZAMI UMYSŁU)

inaczej społeczne
uzyskuje się
poprzez:
zdobywanie wiedzy
w szkole, uczelni
zwiększenie nabytej
inteligencji

OSIĄGAMY POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE I
OSIĄGANIE MĄDROŚCI

Wg. M. Kryłowicza

Rysunek nr 3. Bezpieczeństwo osobowe w rozbiciu na zewnętrzne
i wewnętrzne wg autora
Opracowanie własne
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Strategia bezpieczeństwa

WŁASNE

*POSIADANIA PRACY
*EKONOMICZNE
*MATERIALNE (STAŁE WPŁYWY GOTÓWKI)
*RODZINNE
*PUBLICZNE
*FIZYCZNE
*PSYCHICZNE
*DUCHOWE
*NADPRZYRODZONE
*WOLNOŚCI
*WYKSZTAŁCENIE
*UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE
(NP.: UMIEJĘTNOŚĆ EWAKUACJI)

Osobowego

OBCE (VIP - A)
(OCHRONA OSÓB)
*OCHRONA ŻYCIA
*OCHRONA ZDROWIA
*OCHRONA WIZERUNKU

Wg. M. Kryłowicza

Rysunek nr 4. Bezpieczeństwo osobowe w rozbiciu na zewnętrzne
i wewnętrzne wg autora
Opracowanie własne
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1.2. Strategia bezpieczeństwa narodowego jako
funkcja podmiotu
Według umownego podziału pojęcia związanego z określeniem
podmiotowy należy rozumieć zbiór związany z bezpieczeństwem
narodowym i międzynarodowym a dla potrzeb tej pozycji autor
zagłębił się w zbiór narodowy przechodząc w dalszej części
do podzbioru osobowego5 uważając go za najbardziej istotny
dla życia i funkcjonowania człowieka, obywatela w strukturach
państwa, w którym przyszło mu żyć i egzystować.
„Można zatem przyjąć, że bezpieczeństwo narodowe stanowi
wartość nadrzędną pośród innych celów państwa (narodowych),
i jednocześnie przesądza o pomyślności w ich realizacji i dotyczy
celów obejmujących wartości (a w konsekwencji potrzeby, interesy):
-życiowe (kluczowe) [...] tożsamości narodowej i poczucia pewności
(bezpieczeństwa) przetrwania”6.
Wg W. Kitlera bezpieczeństwo narodowe tworzą dwa kluczowe
podmioty tj. państwo i jednostka jako grupa społeczna
z ich wzajemnymi powiązaniami wartości, na które składają
się w przypadku „państwa integralność terytorialna, niezależność
polityczna, przetrwanie narodu, tożsamość państwowa, ład
wewnętrzny, porządek prawny, wysoka pozycja międzynarodowa,
siła moralna i materialna [od autora: w przypadku] jednostki, grupy
społecznej tożsamość narodowa, prawa człowieka i obywatela,
kultura, zwyczaje, życie, zdrowie, wolność, styl i jakość życia, rozwój
[tworzące właściwe] bezpieczeństwo”.7

5

Wg autora M. Kryłowicza Bezpieczeństwo osobowe (bardzo ogólnie) – jest to ta część podzbioru
bezpieczeństwa podmiotowego związana i odpowiedzialna za czynniki związane z najbardziej istotnymi
dla życia i funkcjonowania człowieka, obywatela w strukturach państwa, w którym przyszło mu żyć.
6 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie uwarunkowania system, Akademia
Obrony, Warszawa 2011, s. 27.
7 Ibidem, s. 28.
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W dalszej części rozdziału postaramy się odpowiedzieć
na pytanie: co rozumiemy pod pojęciem narodu. Czesław
Znamierowski zalicza poczucie narodowe jako wiodącą cechę
na, którą składają się „przeświadczenie o pochodzeniu od wspólnych
przodków, świadomość i zgodna ocena wspólnych dziejów, poczucie
wspólnych
interesów
życiowych
w
chwili
teraźniejszej
i na przyszłość, wspólność ocen najważniejszych dla praktyki
życiowej, wreszcie wzajemna życzliwość i przychylność członków
zbiorowości oraz przywiązanie do niej”.8 Profesorowie Akademii
Obrony Narodowej Józef Marczak i Jacek Pawłowski, narodem
nazywają „trwałą wspólnotę ludzi, utworzoną historycznie, powstałą
na gruncie wspólnych losów historycznych, kultury języka, terytorium
i życia ekonomicznego”.9 Według Waldemara Kitlera z Akademii
Obrony Narodowej„ Posiadanie wspólnego terytorium nie jest jednak
warunkiem niezbędnym do wyróżnienia narodowej cechy określonej
zbiorowości.(…) szczególnie przy próbie znalezienia związków
między państwem a narodem”.10 Powstaje zatem pytanie
„o relacje między pierwotną, naturalną definicją narodu a definicją
narodu utożsamianego ze zbiorowością społeczną zamieszkującą
określone terytorium, tożsame z terytorium państwa. W tym ostatnim
przypadku naród oznacza tyle samo i to samo, co ludność,
społeczeństwo, a ściślej – obywatele państwa, czego (…)
przykładem są powszechne terminy: bezpieczeństwo narodowe,
strategia bezpieczeństwa narodowego, zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego, polityka narodowa itp., które bez większego błędu
można by zamiennie nazwać odpowiednio: bezpieczeństwo państwa,

8

C. Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważnie o państwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 3
J. Marczak, J. Pawłowski, O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Bellona, Warszawa
1995, s. 75
10 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie uwarunkowania system, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2011 s.16.
9
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strategia bezpieczeństwa państwa, zagrożenia bezpieczeństwa
państwa, polityka państwa”.11
W tym miejscu autor pozwoli sobie dodać, że postawienie znaku
równości między bezpieczeństwem narodowym a bezpieczeństwem
państwa będzie tożsame pod warunkiem potraktowania narodu jako
funkcji podmiotu, a państwa jako funkcji przedmiotu. Autor uważa,
że nie można poświęcić interesów narodu na rzecz interesów
państwa i pozwoli sobie na poniższe porównanie w dwóch
wymiarach mikro- i makrogospodarczych.
Grupa
osób
postanowiła
zainwestować
swój
kapitał
na uruchomienie przedsiębiorstwa – spółki z o.o. zakładając,
po pierwsze utrzymanie przy równoczesnym wzroście, włożonego
kapitału, po drugie regularnego otrzymywania raz do roku
wypracowanego zysku z utworzonej spółki. Inwestując swój kapitał
w przedmiotową firmę grupa ta nie będąc fachowcami z dziedziny
skutecznego i efektywnego zarządzania postanowiła zatrudnić
specjalistów do kierowania tą spółką, tak aby zostały spełnione
powyższe dwa konieczne warunki związane z utworzeniem
podmiotu, który będzie przynosił im zyski. Powołała więc kilku
osobowy zarząd z prezesem na czele. Na pierwszym posiedzeniu
wspólników ustanowiła (grupa właścicieli) zadania do wykonania
przez powołany zarząd i dla zabezpieczenia kontroli nad wybranym
kierownictwem w zakresie ustalonych zadań i wytycznych powołała
ponadto radę nadzorczą, aby między posiedzeniami walnego
zebrania wspólników mogła kontrolować pośrednio poczynania
prezesa i zarządu. W tym miejscu autor stawia pytanie, kto w tej
przedmiotowej spółce jest najważniejszy i czyje interesy należy
realizować jako nadrzędne? Kto jest pracownikiem najemnym
powołanym
do
realizacji
zadań
właścicieli
tej
spółki,
a kto ma obowiązek kontroli interesów właścicieli? Kolejnym
pytaniem jest kwestia, co zgodnie z kodeksem handlowym, cywilnym
11

Ibidem, s. 17.
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i karnym należy uczynić z zarządem spółki, który defrauduje kapitał
właścicieli doprowadzając do ich zubożenia nie płacąc ustalonego
zysku podczas gdy członkowie zarządu poprzez nieuczciwe działania
indywidualnie bogacą się kosztem udziałowców. Kto ponosi zgodnie
z ustalonym prawem odpowiedzialność za takie działanie?
Powracając do bezpośrednich zagadnień poruszanych w tym
podrozdziale, autor pozwoli sobie, na przykładzie układu scalonego,
dokonać komparacji spółki i państwa działających w systemie
kapitalistyczno-demokratycznym.
Według autora, w spółce właściciele, to w państwie obywatele,
zarząd to Rada Ministrów, rada nadzorcza to Prezydent.
Potwierdzeniem tej komparacji jest powołanie się na pragmatyzm,
za którym autor przyjął, że zasada działania państwa jako wymiaru
makrogospodarczego jest tożsama z zasadami obowiązującymi
w indywidualnym podmiocie jako wymiaru mikro. Różnica polega
jedynie na skali zjawiska przy założeniu działania w przestrzeni
normalności, ustroju demokratyczno-kapitalistycznym a nie np.
w systemie totalitarnym, komunistycznym lub monarchistycznym
gdzie tego typu komparacja jest niepoprawna z uwagi na fakt
przyporządkowania grupie rządzącej czy grupie tworzącej wspólny
zbiór z monarchą reszty społeczeństwa, których interesy (reszty
obywateli) są podrzędne w stosunku do wymienionych. Tak więc,
porównując te dwa organizmy gospodarcze w kapitalizmie
i demokracji, tj. państwa i podmiotu gospodarczego należy przyjąć
jako porównywalne i prawdziwe.
Powracając do tożsamości bezpieczeństwa narodowego
i bezpieczeństwa państwa może ona „być uznana za zasadną
rzeczywiście w odniesieniu do państwa tworzonego praktycznie
przez jeden naród, do takiej kategorii należy Polska. W odniesieniu
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do
państw
wielonarodowych
utożsamianie
tych
dwóch
12
bezpieczeństw może budzić wątpliwości”.
Przyjmując zasadę „krwi”, a nie „miejsca”, która w świecie
obowiązuje w wielu państwach min we Francji czy Izraelu, autor
dla dalszych rozważań przyjął system pojęciowy związany
z określeniem narodu za W. Kitlerem, że jest to wielka wspólnota
ludzka, najczęściej posiadająca to samo terytorium, którą łączy
historia, język, kultura-mniej lub bardziej ekonomia”.13
Tylko znikoma część z 201 państw niepodległych w świecie
(w czołówce ze Stanami Zjednoczonymi), deklaruje „Naród
obywatelski odnajdujący swoją tożsamość nie w jednostce etnicznokulturowej, lecz w działaniu swoich członków, którzy w aktywny
sposób wykorzystują swe demokratyczne prawa do udziału
i komunikacji”.14

1.3. Strategia bezpieczeństwa państwa jako funkcja
przedmiotu
W poprzednim rozdziale określona została przestrzeń związana
z pojęciem bezpieczeństwa podmiotowego, natomiast w tym
przedstawiono
przedmiotowy
zbiór
obejmujący
m.in.
bezpieczeństwa takie jak: polityczne, militarne, ekonomiczne,
społeczne, ekologiczne, kulturowe, ideologiczne, powszechne,
publiczne, itp. wg W. Kitlera.15
„Poszczególne dziedziny bezpieczeństwa narodowego nie są
zbiorami odrębnymi”16 i łączy je ścisła relacja co przedstawia
poniższy rysunek.
12

B. Ney, Prognoza warunków obronności Rzeczypospolitej Polski w latach 2001-2020, PAN Warszawa
1998. [w:] Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP…, op. cit., s. 17.
13
W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe …RP, op. cit., s.17.
14
W. Lamentowicz, Państwo współczesne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993,
s.29 [w:] Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP…, op. cit, s.17.
15 W. Kitler , Bezpieczeństwo Narodowe RP…, op. cit., s.41.
16 Ibidem, s. 41.
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Rysunek nr 5. Według W. Kitlera przedstawiającego relacje podmiotowe
bezpieczeństwa narodowego z relacjami przedmiotowymi realizowanymi przez
państwo.

„Bezpieczeństwo narodowe jest więc całością złożoną z różnych
zjawisk, sytuacji, stanów rzeczy, wzajemnie się uzależniających […].
W takim podejściu określona sytuacja (polityczna, militarna,
ekonomiczna, ekologiczna, inna) musi być rozpatrywana […]
w różnych dziedzinach państwa”.17

17

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe…, op. cit., s.41.
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1.4. Strategia bezpieczeństwa osobowego
„Posiadanie
nawet
najcenniejszej
wartości
materialnej
czy intelektualnej traci na znaczeniu, gdy nie ma bezpieczeństwa.
Ideę tak pojmowanego bezpieczeństwa wyraził Klaus Neuman
w
słowach”.18
„Bezpieczeństwo
nie
jest
wszystkim,
19
lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”. W tym miejscu
autor odsyła do podrozdziału nr 1.1 zatytułowanego: wprowadzenie
do strategii bezpieczeństwa i jej typy.

1.5. Bezpieczeństwo osobowe w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010r.
Problematyka bezpieczeństwa osobowego została uregulowana
w rozdziale 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 – zwanej dalej „ustawą").
Zgodnie z zapisami ustawy postępowania sprawdzające mogą
przeprowadzać: Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
ABW)
oraz
pełnomocnicy
ds. ochrony informacji niejawnych, przy czym ustawa zezwala
na
przeprowadzanie
we
własnym
zakresie
postępowań
sprawdzających wobec osób zatrudnionych (pełniących służbę)
oraz ubiegających się o przyjęcie do pracy (służby) przez:
- Agencję Wywiadu,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne,
- Biuro Ochrony Rządu,
- Policję,
- Służbę Więzienną,
- Służbę Wywiadu Wojskowego,
- Straż Graniczną,
- Żandarmerię Wojskową

18

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe…, op. cit., s.29.
K. Neuman, Die Bundeswehr In einer Welt im Umbruch, Wolf Jobst Verlag GmbH 1994,
[w:] W. Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe RP…., op. cit., s..29.
19
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z zastrzeżeniem, iż poświadczenia bezpieczeństwa wydane
przez wymienione instytucje tracą swoją ważność z chwilą odejścia
ze służby lub zakończenia w nich pracy.
Postępowania sprawdzające
Podstawą wszczęcia przez SKW postępowania sprawdzającego
wobec osoby ubiegającej się o stanowisko lub zlecenie prac
związanych z dostępem do informacji niejawnych jest pisemny
wniosek osoby upoważnionej do obsady stanowiska związanego
z dostępem do informacji niejawnych.
Do wniosku musi być dołączona wypełniona przez osobę
sprawdzaną ankieta bezpieczeństwa osobowego (za wyjątkiem
postępowań sprawdzających realizowanych w trybie art. 32
ust. 4 ustawy) - wzór ankiety bezpieczeństwa osobowego wraz
z instrukcją jej wypełnienia zawarto w załączniku nr 1 do ustawy).
Podpisując ankietę, osoba sprawdzana wyraża zgodę
na prowadzenie wobec niej czynności przewidzianych
w ustawie.
W kompetencjach SKW znajduje się prowadzenie postępowań
sprawdzających wobec osób ubiegających się o przyjęcie w SKW
oraz wobec: Szefa ABW, Szefa SWW, Komendanta Głównego ŻW
a także osób przewidzianych na te stanowiska, pełnomocników
ochrony
i ich
zastępców
a także
osób
przewidzianych
na te stanowiska w ABW, SWW i ŻW. Ponadto SKW prowadzi
poszerzone
postępowania
sprawdzające
wobec
żołnierzy
i pracowników cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanych, ataszatów obrony w placówkach
zagranicznych i żołnierzy w służbie czynnej wyznaczonych
na stanowiska służbowe w innych jednostkach organizacyjnych.
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Poświadczenia bezpieczeństwa NATO i UE
Zgodnie z uregulowaniami ustawy, funkcję krajowej władzy
bezpieczeństwa pełni Szef ABW, przy czym w myśl art. 11 ust. 3
ustawy, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych i osób
znajdujących się we właściwości ustawowej SKW, Szef ABW pełni
ww. funkcję za pośrednictwem Szefa SKW. W związku
z powyższym,
SKW
samodzielnie
prowadzi
postępowania
sprawdzające przed wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa
upoważniających
do
dostępu
do
informacji
niejawnych
międzynarodowych (NATO i Unii Europejskiej) dla osób pełniących
służbę
lub
zatrudnionych
w instytucjach
i jednostkach
organizacyjnych znajdujących się we właściwości ustawowej SKW.
Ww. poświadczenia bezpieczeństwa:
- są dokumentami upoważniającymi do dostępu do informacji
niejawnych NATO i UE na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
- stanowią podstawę do wydawania przez ABW zaświadczeń
potwierdzających w obrocie zagranicznym spełnianie
warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji
niejawnych
międzynarodowych
(tzw. „certyfikatów
bezpieczeństwa" - ang. Personnel Security Clearance
Certificate oraz Certificate of Security Clearance),
wykorzystywanych poza granicami RP, które potwierdzają
posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych
NATO i UE.

2. Obrona przed zagrożeniami osobowymi
W prowadzeniu sporów (Marian Kryłowicz)
Autor niniejszy podrozdział postanowił poświęcić tematyce
związanej z manipulacją słowną, zmierzającą bez względu
na prawdę i logikę, do narzucania innym własnych poglądów,
tak mocno i wszechstronnie stosowanych w naszym życiu osobistym,
społecznym, politycznym, zawodowym czy wreszcie handlowym.
W celu przygotowania tego typu ochrony należy znać sposoby
i chwyty jakie są stosowane na przykład przez prawników w Sądach,
którzy mimo, że ich klient nie jest w prawdzie, w swoim
postępowaniu, wygrywają spory, stosując jedną z najbardziej
skutecznych metod w tym zakresie zwaną erystyką.20 W celu
zaprezentowania sposobów, chwytów i wybranych 31 sposobów
dialektyki, autor sięgnął do pozycji Artura Schopenhauera
pt. „Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów” w tłumaczeniu
Bolesława i Łucji Konorskich.21

2.1. Definicja erystyki (sztuki prowadzenia sporów)
Zbiór reguł stosowanych w praktyce po to, aby wykazać
w sporze, że ma się rację, nawet wtedy, gdy ma się świadomość,
że obiektywna słuszność i prawda są po stronie przeciwnika.
Te sposoby i chwyty autor przedstawia nie po to, aby stosować
je jako zdecydowane do odrzucenia, lecz aby:
1) znać je do obrony,
2) zwalczać je u przeciwnika,
3) stosować je tylko w wyjątkowych przypadkach, w celu obrony
przed stosującym je przeciwnikiem,
20

Zagadnienie erystyki szerzej opisano w: M. Kryłowicz, Obrona przed zagrożeniami osobowymi
związanymi z erystyką, [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska (red.), Pedagogika społeczna. Wybrane
zagadnienia. Podręcznik dla studentów, WSTH Kde, Poznań 2015, s. 89-114.
21 A. Schopenhauer, tł. B. Ł. Konarscy, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Oficyna
Wydawnicza Alma- Press, Warszawa 2002-2012.
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4) wychwycić
niewłaściwe
22
przeciwnika.

lub

nieuczciwe

argumenty

Cel prezentowanego rozdziału
Logika przemyśliwanie, zastanawianie się, obliczanie. „Nauka o
prawach myślenia, o sposobach działania rozsądku”.23
Dialektyka: prowadzenie rozmowy przy wykorzystaniu faktów
lub poglądów. „Sztuka dyskutowania”, gdy dwie rozsądne osoby nie
zgadzają się ze sobą i prowadzą tzw. „walkę umysłową”.
Dialektyka erystyczna: nauka o wrodzonej chęci człowieka, by
zawsze mieć rację. Jest sztuką dyskutowania w taki sposób, aby
zachować pozory racji, a więc per fas et nefas wszelkimi
dozwolonymi lub niedozwolonymi środkami”.24
Człowiek powinien w początkowej fazie pomyśleć, a w kolejnej –
mówić. U większości ludzi do wrodzonej próżności dołącza jeszcze
gadatliwość i wrodzona nieuczciwość. Jeżeli następnie osoby
te zauważają, że ich twierdzenie było błędne i że nie mają racji,
pragną tworzyć iluzję, że mówili prawdę. „W dyskusji zazwyczaj
walczymy nie tyle o prawdę, ile słuszność naszego twierdzenia”,25
jak byśmy postępowali według zasady pro ara et focis (w obronie
ojczyzny i domu).26
Często na skutek pozornej argumentacji dajemy się zaskoczyć
i częstym jest, że zwycięża nie ten, kto ma rację, lecz ten który jest
sprytniejszy i zręczniejszy podczas „walki umysłowej”.
Stosowanie w „walce umysłowej” logiki, zajmującej się formą
twierdzeń, nie będzie w zasadzie skutecznym działaniem, może
je dać natomiast dialektyka treścią.
22M.

Kryłowicz, Obrona przed zagrożeniami osobowymi związanymi z erystyką, [w:] D. Czajkowska–
Ziobrowska (red.), Pedagogika społeczna wybrane zagadnienia. Podręcznik dla studentów, WSTH,
Poznań, 2015.
23 A. Schopenhauer, Erystyka…, op. cit., s. 21.
24 Ibidem, s. 24.
25 Ibidem, s. 29.
26 Ibidem, s. 29.
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Argumentowanie naszych poglądów winno być poprzedzone
elementami opartymi w pierwszej kolejności na formie, a dopiero
potem na treści – nigdy odwrotnie.
Według Arystotelesa, twierdzenia należy traktować filozoficznie
według prawdy, a dialektycznie według pozoru, czyli według aprobaty
lub zdania innych.27
Obalenie argumentów przeciwnika, przedstawiającego coś
co spostrzec można jedynie za pomocą zmysłów to zła taktyka, gdyż
wszystko co zmysłowe staje się niepewne, gdy tylko opuszcza sferę
zmysłów.
Dialektyka w naszych rozważaniach winna być elementem nauki
o obronie, nie ataku.
Przy powstawaniu sporu niemal każdy uważa, że prawda leży
po jego stronie. Z chwilą, gdy spór zostanie zakończony obie strony
zaczynają wątpić w swoje racje.
„Dialektyka podobnie jak fechtmistrz nie powinna interesować się
tym kto ma rację w sporze, lecz aby właściwie trafiać
i odparowywać”.28 Głównym celem dialektyki, jako nauki, jest
przedstawianie i analizowanie owych nieuczciwych chwytów
w dyskusji po to, aby w rzeczywistych sporach móc od razu
je poznać i udaremnić”.29 Końcowym celem dialektyki jest pozorna,
a nie obiektywna prawda.

27

Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 45.
29 Ibidem, s. 46.
28
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2.2. Wybrane sposoby dialektyki według Artura
Schopenhauer’a30
Przeciwnik albo my formułujemy pewną tezę. Chcąc ją zwalczyć
stosujemy dwie formy i dwie drogi jej zwalczania.
Formy:
α) „modus ad rem” (sposób odwołujący się do rzeczy).31
Twierdzenie nie zgadza się z naturą rzeczy, z absolutną
prawdą obiektywną
β) „modus
ad
hominem”
(sposób
odwołujący
się
32
do człowieka) nie zgadza się z innymi twierdzeniami
przeciwnika lub założeniami, na które ten się zgodził.
Drogi:
1) „Obalenie twierdzenia bezpośrednie, atakując tezę u jej
przyczyn
α) Wykazujemy przeciwnikowi, ze przesłanki jego twierdzenia
są błędne nego majorum, minorem (neguję przesłankę
większą lub mniejszą),
β) Akceptujemy przesłanki wykazując jednak, że dane
twierdzenie z nich nie wynika nego consequentiam (neguję
konsekwencję)”.33
1) „Obalenie twierdzenia pośrednie wykazując, że teza słuszna
być nie może i stosujemy:
α) apagogę (dowód wynikający z niemożliwości twierdzenia
przeciwnego). Przyjmujemy twierdzenie przeciwnika
za słuszne i łączymy je z innym twierdzeniem uznawanym
powszechnie za prawdziwe,34 jako przesłanki do dalszego
wnioskowania wysuwając konkluzję wyraźnie błędną,
sprzeczną z naturą rzeczy lub z innymi twierdzeniami
przeciwnika. Wynika to stąd, że pierwotne twierdzenie
przeciwnika było błędne, albowiem ze słusznych przesłanek
wynikają zawsze słuszne twierdzenia.35
30

Artur Schopenhauer filozof niemiecki (1788-1860).
Ibidem, s. 49.
32 Ibidem, s. 49.
33 Ibidem, s. 50.
34 Ibidem, s. 51.
35 Ibidem, s. 51.
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β) instancja (przykład przeciwieństwa) – „obalenie ogólnego
twierdzenia za pomocą przeprowadzenia bezpośredniego
dowodu
poszczególnych
przypadków
znajdujących
się w zakresie tego twierdzenia. Jeżeli okaże się,
że twierdzenie dla tych poszczególnych przypadków nie jest
słuszne, to z tego wynika wniosek, że ogólne twierdzenie
musi być błędne”.36
Metoda ta polega na wyciągnięciu z twierdzenia wniosku
absurdalnego wskutek czego samo twierdzenie staje się absurdalne.
Poniżej przedstawione sposoby lub chwyty pozwolą
przeprowadzić właściwą obronę przed przeciwnikiem, który
wymieszał prawdę z pozorami. Przy każdej dyskusji, w argumentacji
musimy uzgodnić jedną rzecz, która posłuży nam do osądzenia
danej kwestii według zasady contra negantem principia non est
disputandum37 (z kimś, kto neguje zasady, nie należy dyskutować).
Sposób 1
„Rozszerzyć wypowiedź przeciwnika poza jej naturalną granicę,
interpretując ją możliwie ogólnikowo, akceptując ją w jak
najszerszym sensie i traktując przesadnie. Własną wypowiedź
natomiast utrzymywać w możliwie ograniczonym sensie zawężając
do jak najciaśniejszych granic.
Im bardziej mamy do czynienia z twierdzeniem ogólnikowym,
tym bardziej jest ono narażone na ataki.
Środkiem zaradczym jest dokładne ustalenie puncti lub status
controversiae (tego, o co spór się toczy)”.38
Przykład 1.
Rozmówca A: „Anglicy są najlepsi w dziedzinie dramatu.

36

Ibidem, s. 51.
Ibidem, s. 52.
38 Ibidem, s. 52, 53.
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Przeciwnik B: próbuje zastosować metodę instantia (przykład
przeciwieństwa): odpowiedział, że wiadomo, Anglicy nie mają
osiągnięć w muzyce, zatem także w operze.
Rozmówca A odparł: muzyka nie jest zawarta w pojęciu sztuki
dramatycznej, która obejmuje tylko tragedię i komedię.
Przeciwnik B wiedział o tym bardzo dobrze i dlatego
tak próbował uogólnić wypowiedź A, aby odnosiła się do wszelkich
dzieł teatralnych, a więc i do oper, a zatem i do muzyki. Zrobił
to po to by rozmówcę A w ten sposób pokonać.
Można uratować wypowiedź A zawężając ją bardziej, niż to było
pierwotnym zamiarem”.39
Przykład 2
„A: Pokój z roku 1814 zwrócił niezależność także wszystkim
niemieckim miastom hanzeatyckim.
B stosuje instantia in contrarium (przykład przeciwieństwa)
i mówi: na skutek tego właśnie Gdańsk utracił niezależność nadaną
mu przez Bonapartego.
A ratuje się dodając: powiedziałem, że wszystkim niemieckim
miastom hanzeatyckim, Gdańsk zaś był polskim miastem
hanzeatyckim”.40
Sposób 2
„Stosujemy tzw. homonimię, dwuznaczność- czyli dwa wyrażenia
dla tego samego pojęcia w celu rozszerzenia wypowiedzi o wyrazy,
które mają jednakowe brzmienie natomiast mało albo nic wspólnego
z omawianą rzeczą. Następnie obalamy tą wypowiedź, aby w ten
sposób wywołać wrażenie, że obaliło się samo twierdzenie.
Homonimia to dla przykładu określenia: głęboki, ostry, wysoki
w odniesieniu do ciał, a innym razem do dźwięków. Rzetelny
czy uczciwy to synonimy.
39
40

Ibidem, s. 53, 54.
Ibidem, s. 54.
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Przykład 1.
A: Nie jest Pan jeszcze wtajemniczony w misterie filozofii Kanta.
B: Ach misterie! Nie chcę nic o tym słyszeć”.41
Sposób 3
„Relativie-absolute (bezwzględnie do czegoś). Przyjmujemy
twierdzenie wygłoszone w sensie relatywnym tj. wygłoszone
w odniesieniu do czegoś, tak jak gdyby było wygłoszone w sensie
ogólnym, ... bezwzględnie albo przynajmniej ująć je pod zupełnie
innym kątem i z tego punktu widzenia je obalać”.42
Przykład 1
A: Afroamerykanin jest czarny.
B: Jeżeli chodzi o zęby – jest biały, zatem jest czarny
i równocześnie nie jest czarny” (Arystoteles).43
Przykład 2
„Podczas rozmowy o filozofii A przyznał, że aktualny system
broni i chwali kwietystów.44
A: Hengel45 w przeważającej części pisał nonsensy.
B nie próbuje obalić tego stwierdzenia stosując sposób ad rem
(dowodem odwołującym się do rzeczy), lecz wysuwa argument
oparty
na
sposobie
ad
hominem
(sposób
odwołujący
się do człowieka, o którym mowa).
B: przed chwilą pochwaliłeś (A) „kwietystów, a oni napisali
również dużo nonsensów”46.
41

Ibidem, s. 56, 57.
Ibidem, s. 59.
43 Ibidem, s. 60.
44
Człowiek o biernej postawie w odniesieniu do świata i spraw życiowych (Słownik Języka Polskiego)
www.google.pl 15.07.2013.
45
Martin (1926-2009) niemiecki historyk religii.
46
Ibidem, s. 60
42
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A zgodził się z tym stwierdzeniem i sprostował
A: „nie chwaliłem kwietystów, jako filozofów i pisarzy, lecz jako
ludzi z powodu ich działania (...) pod względem praktycznym
podczas, gdy u Hengla chodzi o osiągnięcia teoretyczne.
Atak został odparowany”.47
Powyższe 3 sposoby mają cechę wspólną tj. przeciwnik
w dialektyce erystycznej prowadzi spór słowny nie o przedmiocie
sporu, lecz o czymś innym stosując sposób „ignoranro elenchi tj,
zgubienie wątku rozumowania (...). We wszystkich podanych wyżej
przykładach to, co mówi przeciwnik jest prawdziwe i znajduje się nie
w rzeczywistej, tylko pozornej sprzeczności z przyjętą w sporze tezą.
Zaatakowany
neguje
więc
konsekwencję
jego
wniosku,
przeciwstawia się zatem twierdzeniu wynikającemu z jego słuszności
wywodu do niesłuszności naszego. Jest to bezpośrednie obalenie
jego twierdzenia według sposobu per negationem consequentiae
tj. przez negowanie tego co wynika”.48
Gdy w sporze grożą nam niedogodne konsekwencje, możemy
zastosować dwa poniższe sposoby dialogu nr 4 i 5.
Sposób 4
Gdy chcesz osiągnąć określony cel w dialektyce erystycznej
nie należy stwarzać sytuacji, w której przeciwnik może
go przewidzieć. Należy tak kierować rozmowę, aby przyjął nasze
luźne i nieistotne dla nas przesłanki nie zauważając naszej gry
werbalnej. W innym przypadku, gdy zorientuje się może stosować
różne szykany. Gdy nasze luźne przesłanki nie są akceptowane
przez niego wysuwamy przesłanki stosując prosylogizmy.49

47

Ibidem, s. 62.
Ibidem, s. 63.
49
Prosylogizm – sylogizm zawierający jako konkluzję zdanie będące przesłanką następnego sylogizmu,
na podstawie: www.sjp.pwn.pl/słownik (16.07.2013).
48
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Sposób 5
„Jako dowód swojej tezy można stosować również przesłanki
błędne, ...gdyby przeciwnik nie zgodził się na prawdziwe
lub nie uznaje ich słuszności, albo widzi, że nasza teza zaraz
by z nich wynikła, należy wówczas stosować twierdzenia, które są
niesłuszne same w sobie, ale są słuszne ad hominem (odwołujący
się do człowieka) i argumentować z punktu widzenia przeciwnika ex
concessis (na co przystaje przeciwnik) (...) tak samo można obalać
błędne twierdzenia przeciwnika za pomocą innych błędnych
twierdzeń, które on uważa za prawdziwe (...) skoro ma się
do czynienia z określoną osobą, trzeba stosować jej sposób
myślenia”.50 Nasz przeciwnik jest przykładowo zwolennikiem partii,
której nie uznajemy – możemy stosować tezy tej partii, jako principia
(podstawy).
Sposób 6
„Użycie ukrytej tezy dowodzonej, jako przesłanki dowodu”51 –
petito principia, zgłaszając tezę, którą chcemy dowieść zmieniając
np. nazwę „honor” na „dobre imię” to, to co jest dyskusyjne jako
szczegół, jest łatwiejsze do przyjęcia jako ogólnik.
Przykład.
„Zamiast twierdzić, że nauka medyczna jest niepewna,
postulujemy niepewność całej ludzkiej wiedzy (...) dwie rzeczy
wynikają jedna z drugiej i jedną daje się dowieść, postuluje się drugą.
Jeżeli należy dowieść czegoś ogólnego, doprowadza się do przyjęcia
każdego szczegółu z osobna”.52
Sposób 7
W przypadku prowadzenia słownej szermierki w ścisły i formalny
sposób, dowodzi swojej racji ten, kto postawił tezę i stosuje wobec
50

Ibidem, s. 64.
Ibidem, s. 166.
52
Ibidem, s. 65.
51
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przeciwnika taktykę zapytań, aby poprzez jego odpowiedzi uzyskać
prawdziwość własnego twierdzenia. Jest to metoda erotematyczna
(stawianie pytań):
„Pytać wiele naraz i obszernie, aby ukryć to na czym nam
w odpowiedziach przeciwnika najbardziej zależy natomiast własną
argumentację oprzeć na tym co już zostało przyznane,
przedstawiając ją szybko”,53 aby przeciwnik nie mógł dokładnie
śledzić naszego toku rozumowania nie dostrzegając i przeoczając
braki i błędy naszego toku wnioskowania.
Sposób 8
Doprowadzić przeciwnika do złości poprzez np. bezczelne
zachowanie się, szykanowanie lub niesprawiedliwe jego traktowanie.
W emocjonalnym stanie złości nasz przeciwnik nie będzie w stanie
prawidłowo rozumować i pilnować swoich racji i korzyści.
Sposób 9
„stawiać pytania nie w takiej kolejności, jakiej wymagałoby
właściwe wnioskowanie stosując różnego rodzaju przesunięcia
tematyczne. Przeciwnik nie wie do czego zmierzamy i nie może
niczemu zapobiec”,54 a jego uzyskane odpowiedzi w zależności
od naszej potrzeby przypasować do naszej argumentacji. Sposób ten
podobny jest do sposobu nr 4 tj. maskowania swojego toku
rozumowania.
Sposób 10
Gdy przeciwnik umyślnie udziela negatywnych odpowiedzi
na nasze pytania, których potwierdzanie byłoby korzystne dla nas,
należy je zadawać jako będące przeciwieństwem naszej tezy tak,

53

54

Ibidem, s. 67.
Ibidem, s. 67.
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jak byśmy dążyli do pozytywnej odpowiedzi dając mu do wyboru oba
pytania tak aby nie zauważył, na której odpowiedzi nam zależy.
Sposób 11
Stosując indukcję (wnioskowanie od szczegółów do ogólności)
w konwersacji przeciwnik przyznaje nam rację w poszczególnych
przypadkach będących składnikiem naszego wnioskowania
indukcyjnego „to nie trzeba go pytać, czy zgadza się także na ogólną
prawdę, która z tych przypadków wynika, lecz należy wprowadzić
ją później tak, jak gdyby była już ustalona i uzgodniona. Czasami
przeciwnik sam uwierzy, że się na nią zgodził i tak też będzie
się wydawało słuchaczom”.55
Sposób 12
Jeżeli w naszej dialektyce erystycznej będziemy mieli
do czynienia z ogólnym pojęciem, które nie będzie miało swojej
własnej nazwy i zmuszeni będziemy przedstawić to pojęcie
obrazowo przez porównanie, to wybieramy takie porównanie, które
będzie przydatne dla potwierdzenia naszego twierdzenia.
Jeżeli przeciwnik B zaproponuje inną nazwę, A (odpowie):
nazywamy ją nowinką, co może być odebrane jako działanie
zawierające pierwiastek złośliwości.
Gdy propozycja jest naszą sugestią, to postępujemy na odwrót.
Określamy nazwę (A) argumentacją przeciwieństwa, jako istniejący
porządek, a pojęcie B: jako zacofane.
Np. zwolennik zastosuje nazwę pobożny, przeciwnik nazwie
ją zabobonem, albo preferencyjne zatrzymanie osoby jako
zamknięcie w więzieniu.
„Jeden mówi flirt, drugi zdrada małżeńska, kryzys finansowy
lub bankructwo, (...) wpływy i stosunki lub łapownictwo i nepotyzm,

55

Ibidem, s. 69.
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szczera wdzięczność i dobra zapłata”56. „Mówca często zdradza
już z góry swój zamiar przez nazwę, jaką wybiera dla danej rzeczy”.57
Sposób 13
W sytuacji, gdy nasze wygłoszone twierdzenie stwarza nam
kłopot w jego udowodnieniu to przedstawiamy byle jakie,
ale prawdziwe, słuszne twierdzenie sugerując, że chcemy z niego
wysnuć dowód. Przeciwnik podejrzewając naszą manipulację
odrzuca je, przez co doprowadzamy go do absurdu i triumfujemy.
Jeżeli przeciwnik zaakceptuje to nasze, byle jakie słuszne
twierdzenie, to czekamy, jako osoba, która powiedziała
coś rozsądnego, na dalszy tok dyskusji. Stosujemy podstęp
w twierdzeniu, że nasz dowód został dowiedziony. Takie
postępowanie wymaga dużej bezczelności, co w dzisiejszym teatrze
politycznym i medialnym jest częstym zdarzeniem, a osoby, które
stosują zaprezentowany sposób, doszły do perfekcji wykonując
te czynności instynktownie.
Sposób 14
„Argumenta ad hominem lub ex concessis (na mocy tego, na co
przystaje przeciwnik)”.58 Badamy każde twierdzenie przeciwnika,
czy ono nie znajduje się w sprzeczności z tym co przeciwnik
powiedział wcześniej:
na przykład
B: broni prawa do samobójstwa
A: to dlaczego sam się nie powiesisz.
Jest to sposób szukania kontrargumentu w formie szykany
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Ibidem, s. 71.
Ibidem, s. 70.
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Ibidem, s. 74.
57
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Sposób 15
Przeciwnik B atakuje nas kontrargumentem. Ratujemy się
subtelnym rozróżnieniem podwójnego znaczenia, które przeciwnik
zastosował.
Sposób 16
Oderwania uwagi od danej tezy mutatio controversiae (zmiana
przedmiotu sporu).59
Przeciwnik przytoczył argumentację, która nas pobije. Stosujemy
wybieg przerwania dyskusji np. przez zmianę tematu, zastosowanie
przerwy lub przejścia do innych twierdzeń.
Sposób 17
„Przeciwnik żąda wyraźnie, abyśmy przedstawili argumenty
przeciwko określonemu szczegółowi jego twierdzenia, a nie
znajdujemy niczego odpowiedniego, to przesuwamy całą sprawę
w sferę ogólników, aby potem wystąpić przeciwko nim. Musimy
wytłumaczyć dlaczego nie należy ufać pewnej określonej hipotezie
(...) mówiąc o omylności ludzkiej wiedzy, ilustrując ją na różnych
przykładach”.60
Sposób 18
W dialogu wypytywaliśmy przeciwnika o jego przesłanki
i uzgodniliśmy je z nim. Nie należy pytać o wniosek lecz wysunąć
go jako nasz wynikający z powyższych uzgodnionych wcześniej
przesłanek.
Jest to metoda fallacia non consae ut causa („potraktowanie
czegoś, co nie jest przyczyną, jako przyczyna”).61
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Ibidem, s. 76.
Ibidem, s. 76,77.
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Ibidem, s. 116.
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Sposób 19
„Przeciwnik żąda, abyśmy wyrazili zgodę na coś, z czego
bezpośrednio wynikałby sporny problem”.62 Odmawiamy. „Użycie
tezy dowodzonej jako przesłanki dowodu”63 zgodnie z zasadą petitio
principia może spowodować, że przeciwnik jak i sami słuchacze
będą uważać twierdzenie pokrewne problemowi za tożsame z
problemem postawionym przez przeciwnika w ten sposób
pozbawiamy przeciwnika twardego argumentu.64
Sposób 20
Pobudzenie przeciwnika poprzez opór i sprzeczkę do przesady
z jego strony. Aby, to uczynić drażnimy go swoim oporem,
aby spowodować rozszerzenie jego nawet na słuszny argument,
poza granicę prawdy. Jeżeli odeprzemy po tym zabiegu jego
przesadną wypowiedź, to wywołamy wrażenie jakbyśmy zanegowali
jego pierwotne twierdzenie. Sami winniśmy uważać, aby nie
przesadzać i nie skusić przeciwnika do sprowokowania rozszerzenia
naszego twierdzenia. Gdyby przeciwnik starał się rozszerzyć naszą
wypowiedź poza granice pierwotnego znaczenia; musimy jemu
to natychmiast udaremnić poprzez stwierdzenie „tyle powiedziałem
i nic ponad to”.65
Sposób 21
Z wypowiedzi przeciwnika wyprowadzamy sztucznie, fałszywe
wnioski absurdalne, albo niebezpiecznie przekręcając pojęcia, które
on ujął w swoim twierdzeniu, których tam nie zawarł ani też nie
zamierzał zawrzeć, a które są sprzeczne ze sobą albo z uznanymi
prawdami.66
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Sposób 22
Stosowanie przykładu przeciwieństwa przy zastosowaniu
równocześnie wnioskowania od szczegółów do ogólności
oraz przyjęciu dowodu wynikającego z niemożliwości twierdzenia
przeciwnego. Polega on na przytoczeniu wielu przypadków,
na których opierany jest dowód, do których przemycamy jeden
argument niezgodny z tym twierdzeniem i wtedy całe twierdzenie jest
sfalsyfikowane.67
Sposób 23
Polega na odwróceniu kierunku argumentu68 sztuczka według
retorsio argumenti, w której przejmujemy ten sam argument, który
planował zastosować nasz przeciwnik, odwracając go przeciwko
niemu.
Np.
B: „to jeszcze dziecko, trzeba mu pobłażać
A: właśnie dlatego należy je ukarać, aby nie przejęło złych
przyzwyczajeń”.69
Sposób 24
Nasz przeciwnik przy naszym argumencie niespodziewanie
wpada w złość, świadczy to, że dotknęliśmy jego słabego punktu
rozumowania. Należy na ten argument kłaść specjalny nacisk,
aby jeszcze bardziej mu zaszkodzić w jego dążeniu do wygranej.70
Sposób 25
Bardzo często stosowany przez dziennikarzy i polityków
w manipulacji medialnej.
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Specjaliści dyskutujący w otoczeniu nie specjalistów, gdy nie
mają argumentum ad rem (sposób odwołujący się do rzeczy)71
ani nawet argumentum ad hominem (sposób odwołujący
się do człowieka)72 stosują argumenty odwołujące się do słuchaczy –
argumentum ad auditors,73 którego błędność widoczna jest dla małej
garstki znawców, a nie dla słuchaczy, widzów, którzy nie muszą być
fachowcami tej dziedziny.
Znawcami natomiast są przeciwnicy, a nie słuchacze. W oczach
słuchaczy A stawia taki zarzut twierdzenia, w którym B zostaje
ośmieszony według zasady „do śmiechu ludzie są zawsze skorzy,
a śmiejących się mamy wówczas po naszej stronie”.74 W celu
wykazania nieważności zarzutu przeciwnik B musiałby wdać
się w długie wywody i sięgać do podstaw nauki lub innych źródeł,75
które niekoniecznie muszą znaleźć zrozumienie u słuchaczy.
Sposób 26 (podobny do sposobu nr 16)
Zauważamy, że czeka nas przegrana wtedy stosujemy dywersję
mówiąc nagle o czymś zupełnie innym dając do zrozumienia, że
należy to do rzeczy i jest argumentem przeciwnym.
Przyzwoite działanie oparte będzie na temacie sporu – thema
questionis76 natomiast bezczelne, gdy dotyczyć będzie przeciwnika
a ze sprawą nie będzie miało tematycznego związku i pociągnie
za sobą przerwanie wątku dialogu.
Wtedy możemy zacząć A: „a niedawno Pan(i) również
twierdził(a), że..., wówczas dywersja staje się atakiem osobistym”.77
Sposób ten stosowany jest głownie między pospolitymi ludźmi.
Jeden czyni drugiemu zarzuty osobiste, a ten nie stara się
bynajmniej ich odeprzeć, lecz ze swej strony stawia przeciwnikowi,
71
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także zarzuty osobiste, pozostawiając na uboczu zarzuty jemu
poczynione. Słuchacze dowiadują się wiele złego o obu stronach.
Ten sposób określony, jako „w braku czegoś lepszego” faute
de mieux.78
Sposób 27
Na przesłanki przeciwnika nie znajdujemy odpowiedzi
i stosujemy subtelną ironię zgłaszając swoją niekompetencję
A: To co Pan(i) mówi przechodzi moje słabe możliwości pojmowania;
być może, że to bardzo słuszne, ale ja tego nie mogę zrozumieć
i powstrzymuję się od wydania jakiegokolwiek sądu. W ten sposób
insynuuje się słuchaczom (...), że chodzi tu o nonsens”.79
Możemy w tym działaniu wpaść w pułapkę, gdy nasz przeciwnik
będzie miał większy posłuch u słuchaczy niż my sami. Taki wybieg
zadziała wtedy na naszą niekorzyść.
Chwytem odwrotnym będzie następująca reakcja B: „przy
Pańskiej wielkiej przenikliwości zrozumiałby to Pan z łatwością
i to tylko moja wina, że rzecz źle przedstawiłem”.80 Po tym przeciwnik
będzie nam tłumaczył według zasady „łopatą do głowy”. Chcieliśmy
insynuować nonsens a on sam dowiódł nam „brak rozumu (u nas)
z największa grzecznością.81
Sposób 28
Uznawania przyczyn a przeczeniu skutkom, „może to słuszne
w teorii; w praktyce jest to jednak fałszywe”. Jest to atak na regułę
a ratione ad rationatum valet consequentia (wywód następstwa
z racji jest wywodem poprawnym.
Twierdzenie to zakłada nieprawdziwe stwierdzenie wbrew
zasadzie: co jest słuszne w teorii, musi się zgadzać i w praktyce;
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jeżeli nie zgadza się to znaczy, że coś zostało pominięte,
nieuwzględnione i wystąpił błąd w teorii.82
Sposób 29
Przeciwnik B na pytanie albo argument A, nie daje odpowiedzi
bezpośredniej, stara się jej uniknąć zadając inne pytanie lub dając
odpowiedź pośrednią dążąc w innym kierunku – otrzymujemy znak,
że trafiliśmy w jego słaby punkt, który należy konsekwentnie
atakować nawet, gdy jeszcze nie rozszyfrowaliśmy na czym polega
ta jego słaba strona.83
Sposób 30
Zauważamy, że nasz przeciwnik jest silniejszy werbalnie,
że w końcu, w sytuacji, gdy nie będzie się miało racji to pozostaje
atak w sposób osobisty, obraźliwy, grubiański.
Porzuca się przedmiot sporu i atakuje się osobę przeciwnika
stosując argument natury osobistej – argumentum ad persona.
Nie atakuje się tego, co przeciwnik w danym temacie powiedział,
lecz odchodzi się całkowicie od przedmiotu, kierując natarcie
na osobę przeciwnika w sposób krzywdzący, złośliwy, obraźliwy,
grubiański. Jest to odejście od sił duchowych a przejście
do sił cielesnych lub zwierzęcych.
Jaką więc metodą, regułą ma posługiwać się zaatakowana
w ten sposób druga strona, aby nie doszło do bijatyki lub procesu
o naruszenie godności osobistej? Atakować wykazując spokojnie,
że nie ma on racji, że sądzi i myśli fałszywie. To będzie go drażnić
bardziej niż grubiańskie, obraźliwe słowa.
Dla znacznej części ludzi nie ma nic droższego niż dogodzenie
jego próżności. Rana zadana próżności boli najbardziej. Tylko zimna
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krew może być pomocna. Na osobiste ataki przeciwnika należy
odpowiadać, że to co powiedział nie należy do tematu.
Następnie powracamy natychmiast do tematu dowodząc
mu w dalszym ciągu, że nie ma racji nie zważając na jego obraźliwe
zachowanie.
Hipotezą do tego sposobu jest założenie, że należy dyskutować
z ludźmi, którzy cenią prawdę, lubią słuchać słusznych argumentów
bez względu na to kto je wygłasza, są dość sprawiedliwi,
aby móc znieść świadomość w przypadku, gdy prawda
jest po drugiej stronie.
Dyskusję należy potraktować, jako gimnastykę naszego intelektu
służącą własnemu rozumowaniu, także przy powstawaniu nowych
poglądów.
Dyskutanci powinni być sobie równi pod względem erudycji i
inteligencji. Brak inteligencji doprowadzi rozmówcę do rozgoryczenia,
nieuczciwości, do podstępów, a w końcu zaś do grubiaństwa.84
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3. Wpływ kultury na bezpieczeństwo
podmiotowe człowieka
3.1. Wprowadzenie (Marian Kryłowicz)
Wprowadzając do niniejszej pozycji pisarskiej rozdział
poświęcony wpływowi kultury (w rozumieniu wiary)
na
bezpieczeństwo osobowe człowieka, autor zastanawiał się jaki cel
powinien przyświecać całemu poniższemu 3 podrozdziałowi i
postanowił przytoczyć kilka cytatów: tj wypowiedź Bernarda
Cegłowskiego Polaka, pracownika UNICEF85-u organizacji, w której
służył do końca 2014 r. przez 15 lat. „Nie bez znaczenia-dla
utrzymania zdrowia psychicznego jest fakt deklarowanej wiary….
Wspomniał on, że wszyscy, których poznał i z którymi współpracował
byli osobami wierzącymi….znajdowali się ludzie różnych wyznań, ale
nie spotkałem żadnego niewierzącego, bo na ludziach wierzących w
sytuacjach kryzysowych można zawsze liczyć”.86
Kolejnym cytatem niech będzie artykuł Dominiki Ćocic pt „Dwa
światy Europy” „Elity lewicowo-liberalne powinny zrozumieć, że o ile
w świecie chrześcijańskim mogą się czuć bezpiecznie, o tyle
w muzułmańskim otoczeniu ich życie może być zagrożone….
To konfrontacja dwóch systemów wartości, … a nie religii.”87
Autor przytoczy teraz cel tego podrozdziału, do którego
napisania został sprowokowany przez ostatnie zdarzenia w Unii
Europejskiej , której przywódcy udają, że nie wiadomo co chodzi albo
są tak naiwni, że może ten rozdział spowoduje chociaż odrobinę
refleksji i uruchomi proces analityczny. Europa tak długo nie będzie
zjednoczona dopóki nie nastąpi zjednoczenie wspólnoty ducha,
85 UNICEF
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którego domaga się społeczeństwo europejskie. Już najwybitniejszy
z filozofów wszechczasów, Arystoteles w swojej Metafizyce podał
„wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania,…[które]
poznajemy spontanicznie [z udziałem umysłu i serca jako
połączonego równoczesnego działania na drodze wiedzy wąskiej
– autora], a potem w zorganizowany naukowy sposób, gdy
podejmujemy naukę”. [wiedza szeroka – od autora]. Człowiek
prowadząc badania natrafia na tajemnicę „odnajduje ślady Kogoś,
Kto jest niewidoczny, kto jest pełnią bytu, kto kieruje losem świata”.
Dlatego Szanowny Czytelniku zapraszam Ciebie do zapoznania
się z poniższym podrozdziałem, który także w moim umyśle
uzupełnił kolejną przestrzeń pamięci głębokiej o wiedzę szeroką
związaną
treściami merytorycznymi. Dziękuję autorom tego
podrozdziału panom dr. Wojciechowi Meixner i dr. Jackowi Beutlich
za zaprezentowanie w sposób merytoryczny poniższych kultur.

3.2. Kultura judaizmu (Wojciech Meixner)
Pośród kultur i religii występujących od dwudziestu wieków
na terenie Europy, judaizm odegrał rolę szczególną. Dotyczy
to również zagadnień związanych z bezpieczeństwem osobistym.
Z pewnym przybliżeniem korzenie kultury europejskiej zawierają
się w trójkącie: Rzym – Ateny – Jerozolima. Rola jaką spełniła tutaj
myśl żydowska jest bardzo szczególna. Bez niej Europa, a także
nasze postrzeganie świata byłoby zupełnie inne.
Nie negując osiągnięć starożytnych Rzymian i Greków, a także
innych ludów, które w sposób pośredni wywarły wpływ na rodzącą
się dopiero myśl europejską, myśl żydowska była szczególna.
Jej podstawą była Tora (Pierwszych pięć ksiąg Biblii.)
Słowo Tora w języku hebrajskim oznacza „instrukcję”. Instrukcję,
jak powinniśmy żyć.
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Religia żydowska – judaizm różniła się w sposób dramatyczny
od wszystkich innych religii starożytności. (Być może w pewnym
sensie religią podobną był perski zoroastryzm, zwany
też zaratustrianizmem.)
Judaizm, wokół którego powstała szczególna kultura,
w starożytności był zjawiskiem bez precedensu. Żydzi od tysiącleci
wierzyli w istnienie jedynego, niewidzialnego, niepodzielnego
i wszechmocnego Boga, który stworzył niebo i ziemię. Bóg
ten zawarł przymierze z „Narodem Wybranym”, a za jego
pośrednictwem z całą ludzkością.
Wyznawana przez Żydów religia stała się kolebką religii
wyznawanych przez liczne narody. Pośród najważniejszych należy
wymienić tu dwie wielkie religie: chrześcijaństwo i islam.
Bez odniesienia do judaizmu obie te religie nigdy by nie powstały,
ani nie posiadałyby własnego sensu. Przy takim obrocie sprawy,
bez judaizmu Europa i świat byłyby zupełnie inne. Zapewne gorsze.
Judaizm, określa się jako monoteizm etyczny. Nazwę
tę tłumaczy się faktem, że Tora, która stanowi podstawę Prawa
Żydowskiego – Halachy, wymaga od wyznawców judaizmu
spełnienia szeregu uczynków – mitzvot – przykazań. W religii
żydowskiej istnieje 613 przykazań. Po II wojnie światowej –
reformowany rabin Emil Fackenheim dodał 614 przykazanie:
„Nie będziesz przyznawać pośmiertnych zwycięstw Hitlerowi”.
Dla religijnego Żyda największą świętością jest ludzkie życie.
Fakt ten wywarł istotny wpływ na zagadnienie bezpieczeństwa
osobistego. Warto zwrócić tutaj uwagę na pewien mało znany fakt.
We wszelkich znanych autorowi niniejszego tekstu,
chrześcijańskich tłumaczeniach Biblii, w Dekalogu (Księga
Szemot/Wyjścia 20, 2-17 i Księga Dewarim/Powtórzonego Prawa 5,
6-21) znajdujemy przykazanie: „Nie zabijaj”. W oryginale hebrajskim,
przykazanie to brzmi: „Nie morduj.”
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Jak tłumaczą to autorytety rabiniczne, ta pozornie drobna
różnica stanowi bezwzględny nakaz obrony życia niewinnych ludzi.
3.2.1 Wizja powstania
Historię powstania judaizmu znajdujemy w Biblii. Wersję biblijną
potwierdzają badania historyczne i archeologiczne. Jakkolwiek
można twierdzić, że judaizm powstał w ściśle określonym momencie,
podczas wędrówki z Egiptu do Ziemi Kanaan, to w rzeczywistości
problem początków tej religii jest bardziej złożony.
Przyjmuje się za moment powstania judaizmu moment
otrzymania przez Hebrajczyków tablic ze słowami Dekalogu. Jednak
choćby pobieżna lektura Ksiąg Tory/Biblii: Księgi Bereszit/Rodzaju
oraz Księgi Szemot/Wyjścia wskazuje, że przez wiele stuleci Naród
Wybrany był przygotowywany do zawarcia na Synaju Przymierza
z Bogiem.
Ponadto należy zauważyć, że początki religii żydowskiej
podczas exodusu zapoczątkowały jej ewolucję do stanu, jaki istnieje
w dniu dzisiejszym.
Wszystko zaczęło się na Bliskim Wschodzie. W starożytności
zaszła tam najważniejsza rewolucja w historii ludzkości. Nastąpiło
przejście od zbieractwa do rolnictwa. Nowa sytuacja uczyniła,
że zdobywanie żywności stało się łatwiejsze, bardziej pewne. Część
plemion zamieszkujących ten rejon świata zaczęła zakładać miasta.
Inni pozostali koczownikami.
Zaistnienie rolnictwa nie gwarantowało pozbycia się widma
głodu. Susze, szarańcza i inne kataklizmy naturalne groziły głodem.
W umysłach ówczesnych ludzi pojawiła się idea, że zachowanie się
przyrody uzależnione jest od kaprysów bożków, którym należy
składać ofiary. Świat wypełniła idolatria. Produkowano bożki ze złota,
drewna i gliny. Każdy z nich odpowiedzialny był za określoną sferę
życia.
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W takim świecie, sporadycznie pojawiały się osoby, które
w diametralnie różny sposób postrzegały świat. Nie słuchali opinii
większości i nie poddali się bałwochwalstwu. Poznali jedynego Boga,
Stworzyciela i Pana Wszechświata. Fakt ten zmieniał wszystko,
ponieważ Bóg okazał się Przyjacielem człowieka. A człowiek
zobowiązany został do przestrzegania nakazów i zakazów etycznego
monoteizmu. Wyznawcy jedynego Boga w sposób trwały zmienili
świat.
Jedną z takich postaci był Noah – Noe. Żył on w czasach
moralnego zepsucia ludzkości. Na tle etycznego upadku ludzi, Noe
pozytywnie się wyróżniał. Był sprawiedliwym. (Sprawiedliwy
w judaiźmie jest trochę podobny do katolickiego świętego.) Dlatego
Bóg postanowił ocalić go wraz z rodziną. Bóg okazał również
miłosierdzie wobec zwierząt.
Noe posłuchał Boga i zbudował arkę. W niej przetrwał potop.
Po potopie Bóg zawarł Przymierze z Noem. (Księga
Beresziy/Rodzaju 9,12-17).
Uczynił też coś więcej. Przekazał (przypomniał) na ręce Noego
„Siedem Przykazań Potomków Noego”:
2) Zakaz jedzenia części żywego zwierzęcia. (Ewer Min ha-Chaj)
3) Zakaz złorzeczenia Bogu. (Birkat HaSzem)
4) Zakaz kradzieży. (Gezer)
5) Zakaz bałwochwalstwa. (Awoda zara)
5) Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych. (Gilui arajot)
6) Zakaz mordowania. (Szefichat damim)
7) Nakaz ustanawiania sądów do egzekwowania sześciu
poprzednich praw. (Dinim)
(Talmud, Sanhedryn 56).
Przykazania te według autorytetów rabinicznych obowiązują
nie tylko Żydów, lecz wszystkich ludzi.
W czasach nam współczesnych ważnym przejawem Siódmego
Przykazania Potomków Noego jest Wspólna uchwała Kongresu
USA, Prawo 102-14 z marca 1991 roku.
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Kolejną niezwykłą osobą był Avram/Avraham – Abram/Abraham.
W pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą żył
w Ur chaldejskim człowiek niezwykły, zwany początkowo Abramem,
a później Abrahamem. W czasach, gdy powszechnie panowało
bałwochwalstwo Abraham doszedł do przekonania, że istnieje tylko
Jeden Osobowy Bóg. Abraham został Przyjacielem Boga. Z Jego
rozkazu opuścił Ur chaldejskie, by udać się w niepewną podróż przez
Charan do Ziemii Kanaan (dzisiejszy Izrael). Abraham stał się jakby
pierwowzorem dla tych wszystkich, którzy wiele wieków później
powracali do Izraela z krajów rozproszenia w Diasporze.
W ciekawy sposób wyraził się o Abrahamie Levinás: „Abraham
nie był pierwszym, który poznał Boga. Ale jako pierwszy założył
rodzinę monoteistyczną”. Księga Bereszit/Rodzaju opisuje historie
ukazania się Wiekuistego Abramowi. Wiekuisty wypowiada tu ważne
słowa uzasadniające istnienie Izraela: „Ja, oto zawieram przymierze
Moje z tobą: Będziesz ojcem mnóstwa narodów, i nie będzie zwane
nadal imię twoje Abram, ale będzie imię twoje: Abraham; gdyż ojcem
wielu narodów ustanawiam cię. I rozplenię cię bardzo a bardzo;
i rozkrzewię cię w narody, a królowie z ciebie wyjdą. I utwierdzę
przymierze Moje między Mną a tobą i potomstwem twoim po tobie,
w pokoleniach ich, przymierzem wiecznym, abym był ci Bogiem
i potomstwu twojemu po tobie. I oddam tobie i potomkom twoim
po tobie, ziemię twojego przebywania, całą ziemię Kanaan,
w posiadanie wieczne, i będę im Bogiem.” (Księga Bereszit/Księga
Rodzaju 17, 4-8, tłumaczenie Izaaka Cylkowa).
Minęły stulecia. Na skutek głodu Hebrajczycy znaleźli
się w Egipcie. Początkowo, za życia Josefa – Józefa, gdy panował
faraon z semickiej dynastii żyło im się dobrze w kraju Micraim –
Egipcie. Po zmianie dynastii, około 3250 lat temu pojawił się nowy
faraon. Hebrajczycy stali się niewolnikami. Nastąpił okres okrutnych
prześladowań.
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Faraon rozkazał by położne zabijały świeżo narodzonych
hebrajskich chłopców. Jednego z nich matka postanowiła uratować.
Umieściła chłopca w specjalnie przygotowanej łódeczce, którą
wrzuciła do Nilu.
Osobliwą łódkę znalazła córka faraona. Postanowiła uratować
i wychować to hebrajskie dziecko. Nadała mu imię Mosze – Mojżesz.
Jemu to Bóg wyznaczył rolę wyprowadzenia Hebrajczyków z Egiptu.
W drodze do Kraju Kanaan mieli przemienić się z niewolników
w ludzi wolnych, w Naród. W drodze mieli otrzymać od Boga Tablice
Prawa. Miał to być początek judaizmu.
Tymczasem Mojżesz dorastał, aż w końcu stał się dorosłym
mężczyzną. Był świadomy tego, kim jest. Czuł związek z hebrajskimi
niewolnikami.
Pewnego dnia był świadkiem jak egipski nadzorca
bił Hebrajczyka. Mojżesz nie mógł pozostać obojętny wobec
zaistniałej niesprawiedliwości. Stanął w obronie Hebrajczyka.
Bijatyka zakończyła się śmiercią Egipcjanina, którego zwłoki ukrył
w piaskach pustyni.
Następnego dnia zabójstwo Egipcjanina wyszło na jaw.
Mojżesz, aby ratować własne życie uciekł na pustynię, gdzie
nie sięgała władza faraona.
Na pustyni miało miejsce zdumiewające zdarzenie. Mojżesz
spostrzegł płonący krzak. Niezwykłe było to, że krzew płonął, lecz
się nie spalał. Zaintrygowało to Mojżesza, który postanowił przyjrzeć
się z bliska niezrozumiałemu zjawisku. Wtedy z gorejącego krzewu
usłyszał Głos Boga. Mojżesz został ustanowiony wybawicielem
Izraela, który wyprowadzi go z Egiptu – Domu Niewoli. Mojżeszowi
towarzyszyć miał Aaron.
Podczas tego spotkania wydarzyło się jeszcze coś bardzo
ważnego. Mojżesz zapytał się Boga o Jego Imię. Wówczas usłyszał
JAHWE, co po hebrajsku znaczy: JA JESTEM. (Księga
Szemot/Wyjścia 3, 4-5)
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Po tym niezwykłym spotkaniu Mojżesz powrócił do swoich
umęczonych rodaków zamieszkujących Goszen, w Delcie Nilu.
Stamtąd wielokrotnie udawał się do faraona , by ten pozwolił
Izraelowi wyjść na pustynię, celebrować Święto dla Pana.
W tym czasie Bóg zatwardził serce faraona a, który nie wyrażał
zgody na prośbę Mojżesza. Za każdym razem Bóg zsyłał na Egipt
karę, kolejną plagę. Spośród plag najstraszliwsza była ostatnia –
siódma. W nocy Bóg zesłał do Egiptu Anioła Śmierci. Zabił
on wszystkich pierworodnych synów. Zarówno ludzkich, jak i u bydła.
W tą straszną noc tylko Hebrajczycy byli bezpieczni. Posłuchali
Głosu Boga i drzwi hebrajskich domostw posmarowali krwią
ofiarnego baranka. Gdy Anioł Śmierci przemierzał Egipt, gdy widział
drzwi oznaczone krwią, omijał dom nie czyniąc krzywdy.
Tej samej nocy Hebrajczycy opuścili swoje domy w Goszen.
Skierowali się na wschód, by opuścić Egipt. W tym niezwykłym
marszu przewodnikami byli Mojżesz i Aaron. Byli to jednak tylko
ludzcy przewodnicy. W rzeczywistości uciekinierów prowadził Bóg.
Wiekuisty podczas dnia widoczny był jako Słup Dymu, w nocy jako
Słup Ognia.
Bóg Izraela także tej nocy zatwardził serce faraona, który
za Hebrajczykami wysłał pogoń – żołnierzy na rydwanach.
W pewnym momencie uciekinierzy dotarli do brzegu „morza”.
Sytuacja wydawała się beznadziejna. Wtedy Bóg uczynił Cud. Wody
się rozwarły i Hebrajczycy bezpiecznie przeszli po dnie. Jednak,
gdy na dnie znaleźli się Egipcjanie, wody złączyły się, zatapiając ich.
Wszystkie zdarzenia tej szczególnej nocy upamiętnia Święto Pesach
– Pascha. Każdego roku na wiosnę 15 dnia, żydowskiego miesiąca
nissan Żydzi celebrują szczególny rytuał Wieczerzy Pesachowej,
w którym wspomina się cudowne ocalenie. Warto tu wspomnieć,
że znana wszystkim chrześcijanom Ostatnia Wieczerza była
Wieczerzą Pesachową.
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Nie znamy miejsca, w którym Hebrajczycy przeszli przez
„morze”. Mówienie o przejściu przez Morze Czerwone wydaje
się nieporozumieniem. Nazwa Morze Czerwone używana
jest dopiero od XIX wieku n. e. Tymczasem Biblia (Księga
Szemot/Wyjścia) mówi o Morzu Trzcin lub Morzu Sitowia. Sprawę
dodatkowo komplikuje fakt, że hebrajski wyraz „yam” oznacza
zarówno morze, jak i jezioro. Współczesne badania dna wykazały,
że miejscem, gdzie Hebrajczycy przekroczyli „morze” jest Zatoka
Akaba. Badania wykazały, że na dnie Zatoki znajduje się wał, który
w szczególnych warunkach Cudu umożliwił ucieczkę.
Hebrajczycy wyzwolili się z egipskiego jarzma. Do Ziemi
Obiecanej – Kanaan, teoretycznie mogli teraz dotrzeć w ciągu 4 dni.
Byli jednak niewolnikami. W planach Boga mieli jednak stać
się Narodem i to w dodatku Narodem Wybranym.
W czasach tych życie ludzkie było krótkie. Trwało 40 lat.
Wszyscy Hebrajczycy, którzy opuścili Egipt musieli umrzeć,
by powstał Naród Żydowski. Tylko jedna osoba pośród uciekinierów
dotarła do Kanaanu. Marsz po pustyni trwał 40 lat. W trakcie
wydarzyło się wiele różnych wydarzeń. Wśród nich jedno miało
bardzo szczególne znaczenie, gdyż było ono początkiem judaizmu,
takiego, jaki istnieje obecnie.
Pewnego dnia Hebrajczycy znaleźli się u podnóża Góry.
Wówczas Mojżesz wszedł na jej szczyt. Tam rozmawiał z Bogiem.
W trakcie rozmowy Mojżesz otrzymał od Boga Torę i dwie kamienne
tablice ze słowami Dekalogu. Mojżesz długo przebywał na szczycie.
W tym czasie Hebrajczycy wytworzyli sobie Złotego Cielca. Mojżesz,
gdy ujrzał, co się stało, rozbił kamienne tablice. Bóg był jednak
miłosierny. Gdy Mojżesz ponownie wszedł na Górę, otrzymał nowe
kamienne Tablice Dekalogu.
Nie wiemy dokładnie, gdzie to się wydarzyło. Tora/Biblia określa
to miejsce niejednoznacznie. Pojawiają się tu nazwy: Góra Synaj
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i Góra Horeb. Jeżeli Hebrajczycy przekroczyli morze przez Zatokę
Akabę, to góra ta znajduje się w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej.
Tora, którą otrzymali Żydzi od Boga stała się instrukcją jak żyć.
Stała się prawem etycznym obejmującym wszystkie dziedziny życia.
Szczególne znaczenie miał tutaj Dekalog.
Należy tu zwrócić uwagę na istniejące poważne rozbieżności
pomiędzy oryginałem hebrajskim i jego chrześcijańskimi
tłumaczeniami. Poniżej zamieszczono przykładowe tłumaczenie
żydowskie – Tora „Pardes Lauder” mówi:
Ja będę ci, twoim Bogiem, [ja], który wywiodłem cię z ziemi
Micrajim, z domu niewoli.
1) Nie wolno ci mieć obcych bogów oprócz mnie. Nie wolno
ci zrobić figury żadnego wyobrażenia tego, co jest w niebie
na górze, ani tego, co jest na ziemi w dole, ani tego, co jest
w wodzie poniżej lądu. Nie wolno ci oddawać im pokłonów
i nie wolno ci im służyć, bo Ja twój Bóg, jestem Bogiem
żądającym wyłączności, który [wymierza] karę [za] grzech
ojców [buntowniczym] synom do trzeciego i czwartego
pokolenia, tym, którzy Mnie nienawidzą, a tym, którzy mnie
kochają i przestrzegają Moich przykazań, wyświadczam dobro
przez tysiące [pokoleń].
2) Nie wolno ci przysięgać na Imię, twojego Boga, nadaremnie,
bo Bóg nie wybaczył temu, kto przysiągł na Jego Imię
nadaremnie.
3) Przestrzegaj dnia Szabatu, aby go uświęcać, tak jak Bóg twój
Bóg nakazał ci [przy Mara, zanim dał wam Torę]. Sześć dni
[powszednich] możesz pracować i wykonywać wszelkie
czynności, ale sobota to Szabat dla Boga twojego Boga. Nie
będziesz wykonywał żadnych zakazanych czynności ani ty,
ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca,
ani twój byk, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani
konwertyta, który przebywa w bramach twoich – po to, żeby
odpoczął twój sługa i twoja służąca jak ty. I pamiętaj, że
niewolnikiem byłeś w Micrajim, gdy Bóg, twój Bóg, wywiódł cię
stamtąd silną ręką i wyciągniętym ramieniem [abyście mu
służyli]. Dlatego Bóg, twój Bóg nakazał ci, żebyś zachował
Szabat.
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4) Szanuj twojego ojca i twoją matkę, tak jak Bóg, twój Bóg,
nakazał ci [przy Mara], żebyś długo żył i żeby ci się wiodło na
ziemi, którą Bóg twój Bóg, daje tobie.
5) Nie wolno ci mordować,
6) i nie wolno ci cudzołożyć,
7) i nie wolno ci porywać [człowieka],
8) i nie wolno ci świadczyć nadaremnie przeciwko twojemu
bliźniemu.
9) i nie wolno ci pożądać żony twojego bliźniego, nie wolno ci
pożądać domu twojego bliźniego, jego pola i jego sługi, i jego
służącej, i jego byka, i jego osła ani niczego, co należy do
twojego bliźniego.
(Księga Dewarim/Powtórzonego Prawa 5, 6-21)
Tekst Dekalogu okazał się niezwykle ważny. Nie tylko dla
wyznawców judaizmu, lecz także dla wiernych, powstałych później
religii abrahamowych. W chrześcijaństwie, w Nowym Testamencie
możemy odnaleźć liczne odniesienia do 10 Przykazań. Poniżej
zestawiono przykładowe odnośniki: 1 Kor. 8:6, Mt. 4:10, Hbr. 4:10,
Ef. 6:2, 1J. 3:15, Hbr. 13:4, Łk. 12:10, Ef.4:25 i Kol. 3:5. Podobne
odniesienia możemy znaleźć w Świętej Księdze islamu – Koranie:
47:19, 14:35, 2:224, 62:9, 17:23, 5:32, 17:32, 5:38, 2:283, 20:131.
Powstała w XIX wieku Księga Mormona cytuje niemal dosłownie
biblijny zapis Dekalogu – Księga Mosjasza 13:12-24.
Teofania na Górze zmieniła wszystko. Hebrajscy niewolnicy
stopniowo, bardzo powoli, zaczęli przemieniać się w wolnych ludzi –
Naród Żydowski. W dodatku ludzie ci otrzymali od Boga dwa
bezcenne dary: Torę i Arkę Przymierza. Żydzi stali się Narodem
Wybranym. Było to bardzo trudne wybranie. Wybranie do niesienia
Światła Tory. Wybranie, które stało się przyczyną niezliczonych
cierpień i prześladowań. Tragedii, która trwa już od 3 250 lat.
Żydzi powędrowali dalej przez pustynię. W wędrówce
towarzyszyła im skrzynia – Arka Przymierza, która zawierała Tablice
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Dekalogu. Arka Przymierza spoczywała w specjalnym Namiocie
Spotkania. W tym czasie powstało kapłaństwo. Funkcje te spełniali
mężczyźni z rodu Lewiego.
Tora uregulowała całokształt życia nowopowstałego narodu,
także życie religijne. Zbudowano ołtarze i rozpoczęło się regularne
składanie ofiar. Jednak istnienie judaizmu od początku było
zagrożone. Jego powodem było pogańskie otoczenie. Jeszcze przez
wiele wieków część społeczności żydowskiej ulegała pokusie
powrotu do pogaństwa.
Po 40 latach wędrówki Żydzi stopniowo zaczęli zasiedlać Ziemię
Kanaan – Izrael. Jak wskazują badania archeologiczne nie był
to brutalny podbój, lecz raczej powolne, ewolucyjne mieszanie
się z miejscową ludnością. Stwarzało to ciągłe zagrożenie powrotu
do bałwochwalstwa.
Podbój Kanaanu stworzył zupełnie nową sytuację. Po okresie
nomadycznego życia na pustyni rozpoczęło się zasiedlenie. Wywarło
to wpływ także na religię Żydów. Wydarzyło się bardzo wiele.
Charakter niniejszego opracowania uniemożliwia dokładny opis.
Poniżej wspomniano tylko kilka najważniejszych faktów.
Po zamieszkaniu w Kanaanie Żydzi posiadali nadal strukturę
plemienną. Ziemia Obiecana podzielona była na obszary
przynależne do poszczególnych „pokoleń Izraela”. Tylko Lewici
nie posiadali swojej ziemi. Całą społecznością zarządzali przywódcy
plemienni zwani sędziami. Wobec zagrożeń zewnętrznych
ten sposób rządzenia okazał się mało efektywny. Sędziów zastąpili
izraelscy królowie. Z religijnego punktu widzenia, koronacja króla
była źle postrzegana. Z opisów Biblii możemy wnioskować,
że im więcej w żydowskim życiu było polityki, tym mniej było etyki
judaizmu.
Nieco później, w okresie władzy króla Dawida pojawiła
się refleksja, że nie jest w porządku, że król mieszka w pałacu,
a Arka Przymierza, tak jak w czasie wędrówki po pustyni w namiocie.
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Król Dawid postanowił zbudować w Jerozolimie Świątynię, w której
składano by Bogu ofiary i gdzie zamieszkałaby Arka Przymierza.
Bóg nie zezwolił na realizację tego planu, gdyż Dawid prowadził
liczne wojny. Dopiero, gdy na tronie zasiadł jego syn Salomon,
zapanował pokój. Wtedy też powstała Świątynia Jerozolimska.
Powinna ona być głównym i jedynym miejscem składania ofiar.
Zawirowania historii Izraela uczyniły, że zaczęły powstawać
konkurencyjne miejsca składania ofiar, np., w Dan, Arad, i innych
miejscach. Stan taki trwał de facto przez wiele wieków.
W tym też czasie zaczęli pojawiać się prorocy. Byli to ludzie,
którzy doznawali stanu zachwycenia prorockiego, w którym potrafili
usłyszeć Słowa Boga. Później Słowa Boga przekazywali zarówno
królowi, jak i prostym ludziom. Słowa proroków często spisywano.
Dziś stanowią one pokaźną część Biblii. Za najważniejszego proroka
owego okresu uznaje się Eliasza. O jego znaczeniu najlepiej
świadczy fakt, że jest on bardzo ważny nie tylko w judaizmie. Wiele
Kościołów, w tym Kościół Rzymskokatolicki uznaje Eliasza
za świętego. W islamie pojawia się pod imieniem Ilias.
Mojżesz i Eliasz są jakby reprezentantami istoty judaizmu.
Mojżesz reprezentuje Torę (Prawo), a Eliasz proroków.
29 lipca 587 roku p.n.e. (606 rok według rachuby tradycyjnej)
wojska króla babilońskiego Nabuchodonozora II zdobyły Jerozolimę.
Nastąpiła straszliwa tragedia. Wojska babilońskie zniszczyły
Świątynię Jerozolimską i uprowadziły elitę Narodu Żydowskiego
do Babilonu. (Według Proroka Jeremiasza uprowadzono 4600 osób.
Księga Jeremiasza, Rozdział 52. Byt Narodu Żydowskiego stał się
zagrożony. Jednak Bóg nie zapomniał o swoich Żydowskich
Dzieciach. Wysłał do Babilonu proroków zwiastujących lepsze czasy
dla Izraela. Podczas pobytu w Babilonie nastąpiło szereg istotnych
zdarzeń, które zadecydowały o przyszłości judaizmu. Bardzo
ważnym okazał się kontakt z perskim zoroastryzmem
(zaratustrianizmem). Religia perska również była czymś w rodzaju
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szczególnego monoteizmu i to w dodatku monoteizmu etycznego.
Stało się tak, że wiele twierdzeń zoroastryzmu przeniknęło
do judaizmu, a później za jego pośrednictwem także
do chrześcijaństwa, islamu i jazydyzmu.
Żydzi od wieków wyznawali wiarę w jedynego Boga. Tyle, że
była to inna wiara, niż ta, którą znamy dzisiaj. Był to tak zwany
henoteizm. Oznaczało to, że Żydzi wyznawali tylko jednego Boga
Jahwe. Ale ten Bóg Żydów był Bogiem, którego władza ograniczała
się tylko do obszaru Izraela. Nad innymi krajami panowali inni
bogowie. I dopiero kontakt z Persami uświadomił Żydom, że Jahwe
jest jedynym Bogiem całego wszechświata.
W judaizmie zaczęły pojawiać się nowe pojęcia. Niektóre z nich
zadomowiły się w żydowskiej religii na stałe. Inne po przejściu
do chrześcijaństwa, a później także do islamu i jazydyzmu zaniknęły.
Najważniejszym z nich był Sajosti – zoroastryjska wersja Mesjasza.
Czasowo z zoroastryzmu przyjęto wyobrażenia życia po śmierci.
Przyjęto też perską demonologię. Pojęcia te zadomowiły
się na dobre, dopiero w chrześcijaństwie.
Na wygnaniu w Babilonie nie można było składać ofiar
w Świątyni Jerozolimskiej. W tych warunkach w Babilonie powstały
pierwsze synagogi.
Za czasów króla perskiego Cyrusa II Wielkiego nastąpił kres
niewoli. W latach 539/538 p.n.e. Żydzi mogli powrócić do Ojczyzny.
Bóg uczynił, że Żydzi z tego tragicznego doświadczenia wyszli
wzmocnieni. Zesłał Izraelowi Nechemiasza i Ezdrasza. Świątynia
Jerozolimska została odbudowana. Nastąpiła reforma judaizmu.
Lata 70 i 135 n.e. przyniosły kolejną wielką Tragedię Narodową.
Po przegranym Powstaniu Rzymianie zburzyli Drugą Świątynię
Jerozolimską.
Żydzi
zmuszeni
zostali
do
rozproszenia
się w Diasporze. Rozpoczął się czas niewyobrażalnego cierpienia.
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Zdarzenia, które nastąpiły po upadku starożytnego Izraela
pokazują, że Bóg nie zapomniał o Narodzie Wybranym. Bóg, nawet
wobec tragedii starał się czynić Dobro wobec Żydów.
Przed rokiem 70 n.e. judaizm zaczął rozpadać się na frakcje:
faryzeuszy, saduceuszy, esseńczyków, itp. Powstanie Diaspory
skończyło z tym rozbiciem. Brak Świątyni spowodował kolejną
reformę judaizmu. Konieczność zachowania Tory Ustnej
zaowocowała powstaniem Talmudu Jerozolimskiego i Talmudu
Babilońskiego oraz innych ważnych Tekstów Rabinicznych.
Żydzi docierali do kolejnych krajów świata. Swoimi modlitwami
uświęcali ziemie swojego pobytu. Mimo straszliwych prześladowań
złożyli przed światem świadectwo, że są Narodem Niosącym Światło
Tory.
Pod koniec XIX wieku Żydzi nadal żyli w rozproszeniu.
W żydowskiej duszy cały czas tliła się nadzieja (Hatikvah
– po hebrajsku Nadzieja. (Tak nazywa się Hymn Izraela.),
że obietnica dana przed wiekami przez Boga, powrotu do Erec
Yisrael (Ziemi Izraela), w końcu się spełni. Pojawiał się jednak
poważny problem. Zgodnie z judaizmem Izrael miał powstać dopiero
po przyjściu Mesjasza. Tymczasem nadejście Mesjasza
się opóźniało.
Wbrew wszystkiemu, w roku 1896 Theodor Herzl opublikował
książkę „Judenstaad” (Państwo Żydowskie). Książka stała
się podstawą ideową Ruchu Syjonistycznego, postulującego nie tylko
odrodzenie Państwa Żydowskiego, lecz również języka hebrajskiego
i opartej na nim kultury.
Paradoksem jest, że Syjonizm jest ruchem świeckim. Jednak
dokładniejsze przyjrzenie się Syjonizmowi sprawia, że pojawiają
się jego głębokie korzenie religijne.
Warto wspomnieć, że Herzl miał znakomitych, religijnych
prekursorów. Już w XIII wieku, Wielki Rabin Nachmanides z Gerony
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(Hiszpania), uważał, że wobec prześladowań Żydów w Hiszpanii,
należy powrócić do Erec Yisrael.
W 1834 roku rabin Jehuda Alkalai z Sarajewa, przy pomocy
Moisesa Montefiori zapoczątkował osadnictwo żydowskie w Ziemi
Obiecanej. Sarajewski rabin uważał, że powrót Żydów do Ojczyzny
przyspieszy nadejście Mesjasza.
W 1933 roku do władzy doszedł Adolf Hitler. Jego rządy okazały
się dla Żydów katastrofą. Prześladowania cały czas stawały
się gorsze. W końcu przerodziły się w ludobójstwo. Po wybuchu
II wojny światowej zaczęto realizować zbrodniczy plan zwany:
„Ostatecznym Rozwiązaniem Kwestii Żydowskiej” (Konferencja
w Wansee i później w Poznaniu.). W trakcie jego realizacji
zbudowano obozy zagłady. Największym z nich był Obóz AuschwitzBirkenau. W ten sposób zamordowano i spalono większość Żydów
zamieszkujących Europę. Większość z nielicznych ocalałych
wyjechała z Europy, by tworzyć odrodzone po 2 000 lat Mdinat
Jisrael (Państwo Izrael). W reaktywacji Izraela szczególną rolę
odegrali Żydzi pochodzący z Polski.
Podczas wojny wielu Żydów stawiało pytanie: „Gdzie był Bóg,
gdy mordowano Żydów?”. Wielu utraciło wiarę w Boga.
Po II wojnie światowej powstała nowa sytuacja. Po raz pierwszy
judaizm nie mógł spełniać roli jednoczenia Żydów. Wtedy w
świadomości żydowskiej, HaShoah (Holokaust) zaczęło nabierać
religijnego znaczenia. Od tego czasu judaizm i HaShoah spajają
Naród Żydowski.
3.2.2 Główni założyciele
Powstanie judaizmu i przybranie przez niego współczesnej formy
kultu i światopoglądu wyniknęło, jak to już przedstawiono w rozdziale
powyżej z trwającego długie wieki ewolucyjnego procesu
kształtowania się religii. Był to proces bardzo szczególny. Wiele
elementów religii Izraela do dnia dzisiejszego okazało się opornymi
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na typowe metody naukowe religioznawstwa. W dodatku judaizm
wykazuje pewne cechy szczególne, odróżniające go np.
od chrześcijaństwa.
Jeżeli np. w chrześcijaństwie niezwykle ważnym zagadnieniem
jest ortodoksja (prawidłowość wiary), to judaizm jest religią
ortopraksyjną (prawidłowość postępowania).
Za założyciela judaizmu przyjmuje się Mojżesza. Spowodowane
jest to faktem, że otrzymał on od Boga Torę stanowiącą podstawę
ortopraktycznej religii. Ponad to, przez Mojżesza Bóg zawarł
Przymierze z Izraelem.
Postać Mojżesz pojawia się w Biblii, w Księdze Szemot/Wyjścia.
Urodził się jako syn Amrama i Jokebed, jako brat Aarona i Miriam.
Był on przywódcą Hebrajczyków, a później Izraelczyków w czasie
wyprowadzania ich z Egiptu i w drodze do Ziemi Obiecanej Kanaan –
Izraela. Sam Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Umarł
na Górze Nebo w Jordanii. Według Tory/Biblii miejsce pochówku
jest nieznane. Muzułmanie wierzą, że znają miejsce grobu Mojżesza.
Ich zdaniem Prorok został pochowany w Meczecie Nabi Musa
(Prorok Mojżesz) na Zachodnim Brzegu Jordanu.
Mojżesz jest ważną postacią – prorokiem, w judaizmie,
chrześcijaństwie i islamie. W Kościele Katolickim i Kościołach
Wschodnich uważany jest za świętego.
Istnieją spory odnośnie imienia Mojżesza. W biblistyce ciągle
toczy się spór, co w istocie ono oznacza. Tradycyjnie uważa się,
że imię to powstało od hebrajskiego rdzenia spółgłoskowego „mszh”,
znaczącego: wyciągać, wyjmować. Imię to miałoby upamiętniać fakt,
że Mojżesz jako niemowlę został wyciągnięty z Nilu przez córkę
faraona.
Inne zdanie w tym względzie okazuje żydowski historyk Józef
Flawiusz. Zdaniem Flawiusza imię powstało przez połączenie dwóch
egipskich wyrazów: „moy” - woda i „eses” – ocalony. Według
tej interpretacji Mojżesz znaczyłoby „ocalony z wody”. Współcześni
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krytycy dzieł Flawiusza uważają z kolei, że imię proroka powstało
z egipskiego wyrazu: „mosu” – syn. Wyraz ten użyty został również
do stworzenia imion niektórych faraonów, np.: Ahmosis, Tutmosis,
itp.
Pośród biblistów i historyków czas, w którym żył Mojżesz jest
tematem ciągle kontynuowanych badań. Większość z nich uważa,
że Mojżesz żył około 1300 do 1350 lat przed naszą erą. Według
innych był to XV wiek przed naszą erą.
Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z Torą/Biblią musiał on żyć
w czasie wyjścia Izraelitów z Egiptu. Fakt ten stanowi podstawę
wszelkich dyskusji wśród historyków i biblistów. Naukowy dyskurs
wzbogacany jest również rezultatami prac archeologicznych.
Obecnie w kwestii okresu, w którym żył Mojżesz dyskutuje
się głównie następujące zagadnienia:
1) Brak odkrycia jakichkolwiek egipskich inskrypcji, które
wspominałyby wyjście Hebrajczyków z Egiptu.
2) Dyskusja dotycząca nazwy miasta Ramses, do którego
budowy Hebrajczycy używali cegły.
3) Interpretacja steli Mernaptaha. Zagadnienie określenia
miejsca oraz czasu osadnictwa Hebrajczyków w Egipcie.
4) Kwestia istnienia w XV wieku p. n. e. Moabu i Edomu.
5) Analiza śladów podboju Kanaanu.
6) Badania śladów odkrytych w Chasor.
Zgodnie z Torą/Biblią, Księga Szemot/Wyjścia, Mojżesz urodził
się wśród hebrajskich uchodźców, których przodkowie 400 lat
wcześniej, za sprawą Józefa trafili do Egiptu, chroniąc się tam przed
głodem.
Początkowo
Egipcjanie
odnosili
się
przyjaźnie
do hebrajskich przybyszów. Żyjąc w dobrych warunkach rozmnożyli
się, stając się coraz liczniejszym ludem. W końcu ich liczebność
została zauważona przez faraona, który uznał, że liczni Hebrajczycy
w wypadku wojny mogliby stanowić zagrożenie dla Egiptu. Wydał
więc rozkaz, by wszystkich świeżo narodzonych hebrajskich
chłopców zabijać. W takim świecie narodził się Mojżesz.
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Jego matka Jokebet chcąc ratować życie chłopca sporządziła
kosz. Uszczelniła go i wsadziła do niego niemowlę. Kosz z chłopcem
ukryła w sitowiu na brzegu Nilu.
Nieco później córka faraona przybyła, by wykąpać się w Nilu.
Usłyszała płacz małego Mojżesza. Kazała go wyciągnąć. Chłopiec,
którego ujrzała spodobał się jej i postanowiła go wychować.
Potrzebowała jednak kobiety, która mogłaby go wykarmić. Tak się
zdarzyło, że mamką Mojżesza została jego biologiczna matka.
Mojżesz wychowywany był na dworze faraona, pośród obcej
mu kultury egipskiej. Początkowo nie odczuwał więzi z ludem,
z którego pochodził. Jednak pomimo wychowania na dworze
faraona, w końcu zaczął odczuwać związek z Hebrajczykami, którzy
stanowili jego lud. Coraz silniej zaczął postrzegać jego niedole.
Nie potrafił pozostać bierny.
Pewnego razu zauważył Egipcjanina bijącego Hebrajczyka.
Stanął w obronie współbrata i zabił Egipcjanina. Jego zwłoki ukrył
w piasku.
Następnego dnia ponownie stanął w obronie, tym razem innego
Hebrajczyka. Usłyszał wtedy od Egipcjanina: „Czy i mnie chcesz
zabić?” Mojżesz nastraszył się i zbiegł na pustynię. Tam nastąpiło
niezwykłe wydarzenie. Mojżesz ujrzał płonący krzew, który się nie
spalał. Podszedł bliżej by obejrzeć, co się dzieje. Wtedy usłyszał głos
Boga. Bóg wyjawił mu swoje Imię i przedstawił swój plan
wyprowadzenia Hebrajczyków z Egiptu.
Po tym spotkaniu Mojżesz razem z Aaronem pojawił się przed
obliczem faraona domagając się wypuszczenia Hebrajczyków
na pustynię. Serce faraona było zamknięte na Słowo Boże. Dlatego
Mojżesz i Aaron spotykali się z faraonem wielokrotnie. Spotkaniom
tym towarzyszyły liczne cuda czynione przez Mojżesza. Były to tzw.
„plagi egipskie”.
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Po ostatniej z nich, Mojżesz z pomocą Boga wyprowadził
Hebrajczyków na pustynię. Po drodze bezpiecznie, po dnie,
przekroczyli morze.
Na pustyni dzięki Mojżeszowi Izraelici otrzymali od Boga Tablice
Dekalogu. Zostało zawarte nieprzemijające Przymierze między
Bogiem i Izraelem.
Podczas całej swojej działalności Bóg wspierał Mojżesza całą
swoją mocą, siłą i łaską, umożliwiając mu w ten sposób wypełnienie
otrzymanej od Boga misji. Mojżesz uznany jest za wielkiego proroka
przez judaizm, chrześcijaństwo i islam. Słowo Boże przekazane
przez Mojżesza
przemieniało
serca ludzkie.
Przyczyniło
się do powstania Narodu Żydowskiego. Z pomocą Boga Mojżesz
dokonywał cudów na oczach Narodu Wybranego. Mimo to, często
nie był rozumiany przez swoich rodaków, a jego działalność
wydawała się być nieskuteczna. Wówczas Izraelici ulegali pokusie
wędrowania własnymi drogami, by później powracać do przykazań
nadanych przez Boga.
W takich sytuacjach, gdy ze względu na nieposłuszeństwo ludu,
rozpalał się gniew Boga. Mojżesz prosił Przedwiecznego
o zmiłowanie i zaniechanie karania ludu. Z pomocą Mojżesza Bóg
ochraniał Izraelitów na pustyni przed licznymi niebezpieczeństwami.
Zapewniał im żywność i wodę.
Mojżesz trwał w pokorze przed Bogiem i ostatecznie doprowadził
Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Sam Mojżesz ze względu na swoje
nieposłuszeństwo nie wszedł do Ziemi Kanaan. Umarł na Górze
Nebo w dzisiejszej Jordanii.
Mojżesz jest ważnym prorokiem również w islamie. Występuje
tam pod imieniem Musa. W religii tej uważany jest za islamskiego
proroka, posłańca bożego, przywódcę i prawodawcę. Musa
(Mojżesz) pojawia się w Koranie częściej, niż inne postacie. Zgodnie
z wymaganiami islamu każdy muzułmanin powinien wierzyć
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we wszystkich proroków, których wymienia Koran. Wśród nich
znajduje się Musa (Mojżesz) i jego brat Harun (Aaron).
„I wspomnij w Księdze Mojżesza, który był szczerze oddany i był
prorokiem! Wezwaliśmy go z prawej strony góry i sprowadziliśmy
go blisko do poufnej rozmowy. I podarowaliśmy mu, z Naszego
miłosierdzia, brata jego Aarona, proroka.” Koran 19, 51-53.
Część badaczy islamu dopatruje się pewnych podobieństw
między Mojżeszem i Mahometem. Ich zdaniem Mojżesz w swoim
proroctwie przewidział nadejście Mahometa.
3.2.3 Misja judaizmu
Judaizm jest najstarszą z tzw. religii abrahamowych,
tzn. judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Wydarzenia historyczne
uczyniły z judaizmu religię narodową Żydów. Mimo to, religia
ta wykazuje wszelkie cechy religii uniwersalnych, tzn. przynajmniej
teoretycznie możliwych do przyjęcia przez wszystkich ludzi. Mimo
to, szczególnie współcześnie nie jest religią misyjną. Żydzi
nie prowadzą żadnej działalności misyjnej.
Żydem jest ten, kto urodzi się z matki Żydówki lub przejdzie
oficjalną konwersję rabiniczną. W tym drugim przypadku kandydat
do konwersji jest wielokrotnie zniechęcany do przyjęcia religii
Mojżesza. Rabin odpowiedzialny za konwersje uświadamia
kandydatowi,
że
jeżeli stanie
się
Żydem
narazi się
na prześladowania i liczne niebezpieczeństwa, z możliwością śmierci
włącznie. Powołuje się na tragiczne fakty historii.
Judaizm powstał w szczególnej sytuacji historycznej. O jego
powstaniu mówić można w momencie otrzymania przez Mojżesza
Tablic Dekalogu oraz Tory Pisanej i Ustnej na Górze Synaj/Horeb.
Fakt ten na zawsze zadecydował o charakterze judaizmu, który stał
się religią opozycyjną w stosunku do religii wyznawanej w Micraim
(Starożytnym Egipcie). Cechą szczególną wierzeń starożytnych
Egipcjan jest zogniskowanie ich myśli i działań wokół śmierci. Ludzie
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ci czynili wiele, by ciała ich przetrwały śmierć fizyczną, umożliwiając
w ten sposób życie wieczne. W tym celu budowali piramidy i bogate
grobowce. Ciała zmarłych balsamowano. Balsamowano nawet ciała
zmarłych zwierząt, np. kotów.
Nie tak miało być w judaizmie, który miał być religią życia
i żywych. W praktyce oznaczało to dwa fakty.
Judaizm w przeciwieństwie do chrześcijaństwa i islamu nigdy
nie interesował się szczególnie tym, co dzieje się z człowiekiem
po śmierci. Wierząc w istnienie pośmiertnego życia, wyobrażenia
o tym, jak ono wygląda, wybór pozostawia wiernym.
Po drugie judaizm obiecuje swoim wiernym zbawienie. Słowo
to ma jednak zupełnie inne znaczenie niż, np. w chrześcijaństwie.
Nie oznacza ono zbawienia wiecznego, w sensie pośmiertnego
przebywania w niebie.
Gdy Żyd modli się do Boga o zbawienie, chodzi mu w rzeczy
samej o wybawienie od jakiegoś zła. Może to być na przykład prośba
o uleczenie z choroby, wyzwolenie od wrogów lub pokonanie jakichś
istotnych problemów życiowych.
Sposób postępowania religijnego Żyda określają mitzvot. Słowo
mitzva (liczba mnoga mitzvot) określić można z pewnym
przybliżeniem jako przykazanie/przykazania. Warto tu wspomnieć,
że biblijny tekst znany jako „Dziesięć Przykazań”, z punktu widzenia
judaizmu obowiązuje wyłącznie Żydów. Goim (nieŻydzi) mogą lecz
nie muszą ich przestrzegać.
Tekst
ten
w
Księdze
Szemot/Wyjścia
i
Księdze
Dewarim/Powtórzonego Prawa nazywa się Aseret Hadibrot,
co można tłumaczyć jako Dziesięć Oświadczeń, Dekalog. Ciekawe,
że nigdzie w oryginalnym tekście hebrajskim nie pojawia się słowo
mitzva/mitzvot, przykazanie/przykazania.
W judaizmie istnieje 613 przykazań, które należy przestrzegać.
Wśród nich 365 nakazów i 248 zakazów. Źródłem przykazań
jest Tora – Pięć pierwszych Ksiąg Biblii. Obfitują one w liczne nakazy
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i zakazy. Zostały one usystematyzowane i uporządkowane
i uszczegółowione przez rabinów. W ten sposób powstało 613
przykazań.
Należy sobie zdać sprawę, że przykazania w judaizmie mogą
dość znacznie różnić się w charakterze od znaczenia słowa
przykazanie w chrześcijaństwie. Wyznawcy Jezusa przyzwyczajeni
są do stwierdzenia, że fakt nieprzestrzegania przykazań powoduje
grzech. W judaizmie sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Przykładowo, Żyd który nie przestrzega Dekalogu grzeszy. Jeżeli
jednak nie przestrzega mitzvy nakazującej rytualne obmycie rąk
przed posiłkiem, nie popełnia grzechu. Wchodzi za to w czasowy
stan nieczystości rytualnej.
Celem przestrzegania mitzvot nie jest uzyskanie od Boga
czegokolwiek. Ich przestrzeganie stanowi jedynie pewien sposób,
by stać się porządnym człowiekiem. W dodatku przestrzeganie
mitzvot/przykazań nie wiąże się z oczekiwaniem jakiejkolwiek
nagrody w życiu obecnym, ani przyszłym. Istnieje pewna nauka
rabiniczna, która brzmi następująco:
„Jaka jest nagroda za przestrzeganie mitzvot? Nagrodą
za przestrzeganie mitzvot jest przestrzeganie mitzvot.” Trudno
o większą bezinteresowność.
W judaizmie gdyż w religii tej nic takiego nie istnieje. Uważa
się, że Bóg może wybaczyć wyłącznie te grzechy, które zostały
popełnione wobec Boga. Zło uczynione bliźniemu musi być
wybaczone przez pokrzywdzonego. Jeżeli nie chce on wybaczyć
sprawę przekazuje się do rabina, który usiłuje przekonać
pokrzywdzonego o konieczności przebaczenia. Jeżeli interwencja
rabina nie skutkuje, a serce poszkodowanego jest zatwardziałe,
sytuację taką również uznaje się za wybaczenie grzechu.
Ogólnie, można stwierdzić, że Żyd, który widzi, że jego bliźni źle
postępuje zobowiązany jest zwrócić mu uwagę. Od zasady tej jest
tylko jeden wyjątek. Jest nią wyznawanie innej religii, niż judaizmu.
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Uważa się bowiem, że taka osoba nie robi nikomu krzywdy,
co najwyżej samemu sobie. Sytuację taką opisuje również
chrześcijański Nowy Testament Mt. 18,15-17.
Raz w roku, w Święto Yom Kippur (Dzień Przebaczenia), Żydzi
wzajemnie proszą siebie o przebaczenie, gdyż być może w ciągu
ostatniego roku wyrządzili sobie jakąś krzywdę. Wieczorem zbierają
się w synagodze. Wówczas osoba prowadząca nabożeństwo
w imieniu społeczności odmawia modlitwy proszące Boga
o wybaczenie grzechów popełnionych w ciągu ostatniego roku.
Modlitwy w wieczór Yom Kippur z prośbą o wybaczenie
grzechów są trochę podobne do spowiedzi zbiorowej w Kościele
Ewangelicko-Augsburskim i innych kościołach protestanckich.
Yom Kippur kończy ośmiodniowy okres zaczynający się w dzień
Rosz HaSzana (Nowy Rok Żydowski). Okres ten zwany jest Dniami
Grozy, albowiem w tym czasie Bóg podejmuje decyzję,
kto na przyszły rok zapisany będzie do Księgi Życia, a kto do Księgi
Śmierci.
W starożytności istniał zupełnie inny rytuał odpuszczania
grzechów ludu, w Dzień Yom Kippur. W dniu tym arcykapłan
nakładał ręce na głowę kozła, a następnie wyganiał go na pustynię.
Uważano, że w ten sposób kozioł zabierał na pustynię grzechy ludu,
oczyszczając tym samym Izrael od grzechów. Odległym echem tego
zwyczaju jest istniejący w języku polskim zwrot „kozioł ofiarny”.
Tego starożytnego zwyczaju nie kultywuje się obecnie. Gdy
w 70 roku naszej ery Rzymianie zburzyli Świątynię Jerozolimską
składanie ofiar i wykonywanie wielu czynności liturgicznych stało
się niemożliwe. Arcykapłani nie mogli nadal wykonywać swoich
funkcji. Judaizm przetrwał tylko dlatego, bo dostosował
się do nowych warunków życia w diasporze. Wykształcił się judaizm
rabiniczny, a centrum życia religijnego stała się synagoga.
Za synagogę uważa się każde pomieszczenie, w którym
aktualnie znajduje się Zwój Tory. Nie ma zawodowej kadry

73

kapłańskiej,
która
odprawiałaby
modlitwy
w
synagodze.
Najważniejszą osobą jest kantor, który odpowiedzialny jest za śpiew
w synagodze. (W synagodze ortodoksyjnej, podobnie jak w cerkwi
nie ma organów.) Modlitwy odmawia rabin, który nie jest kapłanem i
osoby, przez niego zaproszone. Jeżeli w synagodze aktualnie nie ma
rabina, ani kantora, modlitwy mogą się mimo to odbyć. Odprawić
modlitwy może każdy dorosły Żyd. Według Halachy (Żydowskiego
Prawa) Żyd staje się dorosły w wieku 13 lat, obchodząc Święto Bar
Mitzvah (Syn Przykazania).
Jednakże nie zawsze wszystkie modlitwy składające
się na żydowskie nabożeństwo mogą być odmówione. Istnieje
mianowicie pewna grupa modlitw, do których odmówienia potrzebny
jest minian. Oznacza to, że mogą być one odmówione tylko wtedy,
gdy w synagodze znajduje się przynajmniej 10 dorosłych Żydów
(mężczyzn).
Zasadę minianu wprowadzili rabini, gdy Żydzi rozeszli
się w Diasporę. Judaizm jest religią kultu rodzinnego. Większość
modlitw odmawiać można w domu, bez konieczności udania
się do synagogi. W dodatku niepójście do synagogi w Szabat
nie stanowi grzechu. Ponadto uważa się, że w przeciwieństwie
do mężczyzny, kobieta jest doskonała duchowo. Ta doskonałość
duchowa powoduje, że kobieta może, lecz nie musi się modlić,
nie musi chodzić do synagogi. W każdej synagodze ortodoksyjnej,
podobnie, jak w meczecie, istnieje wydzielone pomieszczenie
dla kobiet, zwane babińcem.
Wszystkie te zasady groziły zaniknięciem kultu synagogalnego,
na rzecz kultu domowego. By wymusić spotkania modlitewne
w synagodze rabini wprowadzili konieczność zbierania się minianu,
do odmówienia pewnych modlitw. Przykładowo, minian konieczny
jest do odmówienia Kadiszu, modlitwy za umarłych. Kadisz różni
się bardzo od katolickich modlitw za umarłych. W judaizmie
nie istnieje pojęcie „świętych obcowanie”. Dlatego Kadisz w rzeczy
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samej jest modlitwą na Chwałę Boga i za żyjących. Warto
tu wspomnieć, że najpopularniejsza modlitwa chrześcijańska „Ojcze
Nasz”, jest typowym żydowskim kadiszem.
Po modlitwie w synagodze, Żydzi często spotykają
się na kiduszu (uświęceniu). Kidusz jest nawet ważniejszy
od modlitwy w synagodze. Kidusz stanowi połączenie modlitw
z poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim. Właśnie integracja
środowiska żydowskiego podczas kiduszu jest bardzo ważna.
Jest pewnego rodzaju przedłużeniem rodziny, która stanowi
podstawę społeczności żydowskiej.
Żyd zobowiązany jest do trzykrotnej modlitwy w ciągu dnia. Rano
jest to „szacharit”, w południe „mincha” i wieczorem „maariw”.
W czasie modlitwy ortodoksyjni Żydzi nakładają na głowę „kipę”
(jarmułkę). Zakładają tałes – szal modlitewny. Do czoła i do lewej ręki
przywiązują filakterie (tefillin). Stanowią je skórzane paski, do których
przymocowane jest pudełko. W jego wnętrzu znajduje się pergamin
z tekstem modlitwy „Szema Jisrael” – „Słuchaj Izraelu”. Jest to chyba
najważniejsza żydowska modlitwa, a zarazem wyznanie wiary.
Oparta jest na fragmencie Księgi Dewarim/Powtórzonego Prawa
Pwt. 6,4-9, Pwt. 11,13-21, oraz Księgi Bamidbar/Liczb Lb.15. 37-41.
Modlitwa zaczyna się od słów: „Szema Jisrael, Adonaj Eloheynu,
Adonaj Echad” – „Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bobiem, Pan jest
jedyny”.
Drugą najważniejszą modlitwą jest „Amida” – „Stanie”, zwana
również „Szmone Esre” – „Osiemnaście”. Modlitwę tę odmawia się
na stojąco. Stąd jej nazwa. Składa się ona z 19 wezwań do Boga.
Obecnie nie odmawia się już dwunastego wezwania: „Przeciwko
heretykom”. Pozostało więc osiemnaście wezwań.
Bardzo ważnym pojęciem w judaizmie jest sprawiedliwość
i czynienie sprawiedliwości. Według żydowskiej legendy świat
istnieje, bo zawsze żyje w nim 36 sprawiedliwych. Gdyby chociaż
jednego z nich zabrakło, świat przestałby istnieć. Warto przypomnieć
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tu rozmowę Abrahama z Bogiem, ilu sprawiedliwych jest
potrzebnych, by ocalić Sodomę i Gomorę? Księga Bereszit/Rodzaju
18, 16-33.
Żydzi zobowiązani są do czynienia dobroczynności. W tym celu
wpłacają pieniądze na „cedakę” – „sprawiedliwość”. Kwestia
wrzucenia pieniędzy do skarbony na „cedakę” nie jest kwestią dobrej
woli (jak w chrześcijaństwie), lecz obowiązkiem. Stanowi sposób
wyrównania różnic majątkowych pomiędzy najbogatszymi |
i najbiedniejszymi. Stanowi przejaw solidaryzmu społecznego. Rabini
zalecają by na „cedakę” przeznaczyć przynajmniej 10% dochodów,
lecz nie więcej niż 20%, by samemu nie zbiednieć.
Ważną kwestią dla judaizmu jest zdefiniowanie, kto jest Żydem?
Według Halachy (Prawa religijnego) Żydem jest osoba, której matką
jest Żydówka lub też osoba, która przeszła konwersję rabiniczną.
Istotą
judaizmu
jest
monoteizm
etyczny.
Polega
on na przeświadczeniu, że człowiek rodzi się wyposażony
w egoistyczne instynkty. Dopiero później w miarę dorastania, pod
wpływem rodziny, religii i otaczającej go kultury powinien zacząć
postępować etycznie. Najważniejsze jest tutaj działanie, a nie wiara.
Stwierdzenie to jest zakorzenione tak głęboko, że nawet Żydzi,
którzy utracili wiarę w Boga starają się zachowywać świeckie zasady
Tory.
Jeden z największych rabinów w historii – Hillel Starszy streścił
zasady judaizmu w następujący sposób: „Nie czyń bliźniemu twemu,
co tobie niemiłe: to cała Tora. Reszta jest komentarzem.”
Judaizm zabrania jakiejkolwiek formy dyskryminacji wobec
kogokolwiek, jeżeli ten ktoś jest osobą sprawiedliwą.
W judaizmie istnieje pojęcie noahidy. Noahidą jest osoba, która
nie jest Żydem, lecz wyznaje wiarę w jedynego Boga, przestrzega
Siedmiu Przykazań Potomków Noego i nie należy oficjalnie
do żadnej religii monoteistycznej – chrześcijaństwa lub islamu.
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Istnienie innych religii, w szczególności chrześcijaństwa, przez
długie wieki stanowiło dla judaizmu problem. Po ustaleniu
się dogmatu o Trójcy Świętej pojawiło się wśród Żydów pytanie,
czy chrześcijaństwo jest monoteizmem? Wielu Żydów twierdziło
wówczas, że chrześcijaństwo jest politeizmem. Dopiero w XII wieku,
największy żydowski teolog i filozof, Majmonides uznał
chrześcijaństwo za religię monoteistyczną. Twierdził też,
że jakkolwiek chrześcijanie wyznają (z żydowskiego punktu
widzenia) błędną doktrynę religijną, to jeżeli żyć będą sprawiedliwie,
to razem z Żydami osiągną „olam haba” – świat, który przychodzi –
życie wieczne.
Ciekawe rozważania na temat judaizmu i chrześcijaństwa
pochodzą od żyjącego na początku XX wieku, żydowskiego filozofa
Franza Rosenzweiga. Swoje przemyślenia zawarł w książce
„Gwiazda Zbawienia”. Dotyczy ona relacji pomiędzy Bogiem,
człowiekiem
i
światem.
Zdaniem
Rosenzweiga
judaizm
i chrześcijaństwo stanowią jedną religię. Judaizm jest dla Żydów,
a chrześcijaństwo dla pogan.
Ogromny wpływ na samoświadomość Żydów wywarła II wojna
światowa, a szczególnie HaSzoah (Zagłada, Holokaust).
To, co wydarzyło się podczas II wojny światowej zachwiało
religijnością wielu Żydów. Zaczęto stawiać pytania, gdzie wtedy
był Bóg? Dlaczego dopuścił do tak okropnych zbrodni? A może Boga
nie ma?
Rabini starali się tłumaczyć, że to nie Bóg zbudował Auschwitz
i inne obozy zagłady. Za wszystkie okropności wojny odpowiedzialni
byli ludzie, którzy zrobili zły użytek ze swojej wolności. Mimo tych
tłumaczeń wielu Żydów utraciło wiarę. Obecny Izrael pomimo
ewidentnych wpływów żydowskich środowisk ultraortodoksyjnych
jest w dużej części zeświedczony. Holokaust stał się jakby religią,
która jednoczy wszystkich Żydów. Zarówno tych wierzących,
jak i też ateistów.
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W dodatku HaSzoah stało się dla Żydów jakby podwójną
tragedią. Religia wyznawana przez Żydów mówi: „Gdy przyjdzie
Mesjasz umarli zmartwychwstaną.” Jest jednak pewien warunek
zmartwychwstania. Człowiek musi być pochowany w ziemi i już nigdy
więcej nie wolno rozkopać grobu. Nie wolno też spalić ciała. Czy
oznacza to, że ofiary krematoriów nie zmartwychwstaną?
Po tym, co stało się w Europie w czasach nazizmu powstałe
w 1948 roku Mdinat Jisrael – Państwo Izrael musiało przyznać sobie
szczególną misję. Państwo Żydowskie stało się miejscem, który
odtąd powinien być bezpiecznym domem wszystkich Żydów.
Szczególnie,
jeżeli
gdziekolwiek
na
świecie
pojawią
się prześladowania.
Zarazem, na ile to jest możliwe, Izrael stara się realizować swoją
misję minimalizując czyjekolwiek cierpienia. Praktyka Państwa Izrael
wielokrotnie pokazała, że gdy to jest potrzebne, Państwo Żydowskie
udziela pomocy każdemu. Także tym, których Izrael mógłby uznać
za swoich wrogów. Jest rzeczą normalną leczenie w izraelskich
szpitalach obywateli państw arabskich w przypadkach, gdy pomoc
taka nie może z jakichś względów być udzielona na terenie państw
ościennych.
Izrael nie czyni tego dla celów propagandowych. Fakty
izraelskiego humanitaryzmu są przemilczane. Pomoc udzielana
w izraelskich szpitalach płynie z potrzeby serca. Tak nakazuje Tora.
Judaizm nakazuje też szczególny stosunek do nakazów władzy.
Wśród nauk rabinicznych znajduje się pouczenie zwane: „Nie ma
posłańca złych wiadomości.” Poucza ona, że nie wolno wykonać
jakiegokolwiek nakazu władzy, jeżeli wymagałoby one dokonania
czynu nieetycznego. W szczególności morderstwa. Wszelkie tego
typu nakazy są ze swojej natury nieważne. Nie wolno ich wykonać,
nawet jeżeli odmowa dokonania zbrodniczego czynu spowodowałaby
śmierć odmawiającego.
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Nie oznacza to całkowitego zakazu zabijania. Są sytuacje,
w których zabicie może być czynem nakazanym. Ma to miejsce,
gdy zagrożone jest życie niewinnych osób. Przykładem może
być sytuacja, gdy w autobusie wiozącym dzieci znajduje
się terrorysta, który za chwilę może zdetonować bombę. Wówczas
każda osoba, która widzi, co się dzieje, a ma przy sobie pistolet
zobowiązana jest zastrzelić terrorystę. Jeżeli tego nie uczyni popełni
grzech.
Największą świętością w judaizmie jest życie ludzkie.
Ma to bardzo istotny wpływ na stosunek do kary śmierci. Uważa
się mianowicie, że brak kary śmierci, oznacza brak szacunku
dla życia. Społeczeństwa, które zniosły karę śmierci uważane
są za te, w których życie ludzkie ma niską cenę. Ponad to judaizm
twierdzi, że w przypadku, gdy zwierze zabije człowieka, samo
powinno być zabite. Nie jest ważne, że zwierzę nie rozumie tego,
co dokonało. Jego zabicie oznaczać ma wyjątkową wartość życia
ludzkiego.
Pomimo takich przekonań Żydzi zawsze z najwyższą
ostrożnością
podchodzili
do
stosowania
kary
śmierci.
W starożytności kara śmierci mogła zostać wykonana wyłącznie
przez uduszenie lub ukamienowanie. Żydzi nigdy, nikogo
nie ukrzyżowali.
Wyrok śmierci mógł być wydany wyłącznie przez Sanhedryn –
Wysoką Radę. Obowiązywały tu liczne procedury utrudniające
zastosowanie kary śmierci. Wyrok mógł być wydany na podstawie
zeznań co najmniej dwóch świadków. Jeżeli sprawa rozpatrywana
przez Sanhedryn zagrożona była karą śmierci, to wyrok nie mógł
być wydany w ciągu jednego dnia. Członkowie Sanhedrynu musieli
mieć czas na przemyślenie wyroku i przespanie go przez noc. Wyrok
mógł być wydany dopiero następnego dnia rano.
Wyrok śmierci był ogłaszany jako wynik głosowania
w Sanhedrynie. Przyjmowano taki wyrok za jakim głosowała
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większość. Gdyby jednak za wyrokiem śmierci głosowało sto procent
członków Sanhedrynu, takiego wyroku nigdy nie wolno było
by wykonać. Pełna jednomyślność sędziów budziła podejrzenie,
że wyrok jest wynikiem nieuczciwej zmowy.
W starożytności istniało powiedzenie, że: „Sanhedryn, który
wydał dwa wyroki śmierci w ciągu siedemnastu lat uważany
był za wyjątkowo krwawy.
Na marginesie warto zasygnalizować, że w oparciu o Ewangelie
zestawione z prawniczymi realiami starożytnego Izraela, stwierdzić
trzeba, że całkowitą odpowiedzialność za śmierć Jezusa ponoszą
Rzymianie. Była to intryga polityczna Poncjusza Piłata.
Obecnie, w prawodawstwie współczesnego Państwa Izrael
istnieje możliwość wydania wyroku śmierci. W praktyce z tego prawa
skorzystano tylko jeden raz, w szczególnej sytuacji. 31 maja 1962
roku, w więzieniu w Ramli w Izraelu powieszono uprowadzonego
z Argentyny Adolfa Eichmanna. Ciało zbrodniarza spalono, a popioły
zatopiono w Morzu Śródziemnym.
Kontakt z ciałem zmarłego, człowieka lub zwierzęcia powoduje
poważną nieczystość rytualną. Dlatego przy wyjściu z żydowskich
cmentarzy znajdują się krany z wodą, do rytualnych oczyszczeń.
Osobom z rodu Lewitów wstęp na cmentarz jest zakazany. Nie wolno
im nawet przelatywać samolotem nad cmentarzem.
Zwierzęta drapieżne, np. pies lub kot uważane są za nieczyste
rytualnie, bo jedzą mięso, a więc mają kontakt z martwym ciałem.
Ultraortodoksyjni Żydzi uważają, że zwierząt tych nie wolno trzymać
w domu. Inni, bardziej umiarkowani uważają, że nie wolno
ich podnosić podczas Szabatu.
Świętość życia powoduje także cały szereg nieczystości
rytualnych, gdy człowiek czasowo nie może stworzyć nowego życia.
Dotyczy to kobiety, która urodziła dziecko lub miała menstruację,
oraz mężczyzny, który miał ejakulację.
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Warto tu zaznaczyć, że w judaizmie w przeciwieństwie
do chrześcijaństwa nie istnieje rozbieżność między dobrą duszą
i złym ciałem. Dusza i ciało stanowią jedność i jako Dzieło Boga
są dobre. Nie istnieje też „grzech pierworodny”.
Seksualność człowieka nie jest uważana za grzeszną. Celibat
uważany jest za nieposłuszeństwo wobec Woli Bożej. Osoba, która
nie współżyje płciowo uważana jest za niedojrzałą duchowo.
W zasadzie rabin nie może pełnić swojej funkcji, jeżeli nie posiada
żony. Podobnie, pewne czynności liturgiczne w synagodze,
np. procesja z Torą może być wykonana wyłącznie przez żonatego
mężczyznę. Małżonkowie mają obowiązek współżycia płciowego
przynajmniej raz w tygodniu, w noc szabatową.
Judaizm w zasadzie nie zajmuje się zagadnieniem życia
po śmierci, gdyż powstał w opozycji do religii starożytnego Egiptu,
którą uważa za religię śmierci. Żydzi wierzą, że istnieje życie
po śmierci oraz, że gdy nadejdzie Mesjasz umarli zmartwychwstaną.
Religia żydowska nie narzuca żadnych obowiązkowych wyobrażeń
tego co dzieje się po śmierci. Wierni mogą wierzyć w co chcą.
Od głębokiej starożytności wierzy się, że dusze zmarłych przebywają
w „szeolu” (rodzaju hadesu), gdzie wiodą bezcielesne życie.
Nie istnieje podział zaświatów na niebo, czyściec i piekło.
Wierzy się, że zmarli za swoje winy mogą iść do doczesnego
czyśćca/piekła na okres jednego roku, by tam odpokutować swoje
winy. W szczególnych przypadkach, najgorszych grzeszników,
np. Adolfa Hitlera, Bóg może unicestwić na zawsze ich duszę.
Wyobrażenia zaświatów mogą być bardzo różne. Według jednej
z żydowskich legend: „W zaświatach siedzi Mojżesz i dzień i noc
czyta Torę. Dla jednych jest to niebo, dla innych piekło”.
Wielu Żydów wyobraża sobie życie po śmierci podobnie
jak chrześcijanie. Ciekawe, że wyobrażenia te pojawiły się wśród
Żydów na długo przed powstaniem chrześcijaństwa. Stało
się to podczas Niewoli Babilońskiej, gdy do judaizmu przeniknęło
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wiele idei religijnych perskiego zoroastryzmu/zaratustranizmu.
Poglądy te uważał czasowo za prawdziwe. Tymczasem sam
judaizm, po powstaniu chrześcijaństwa oczyścił się z wpływów
perskiej religii.
Judaizm, podobnie jak chrześcijaństwo i islam wierzy, że nastąpi
Koniec Czasów i Sąd nad żywymi i umarłymi. Chrześcijaństwo,
a przedtem judaizm utworzyło specjalny gatunek literacki zwany
apokalipsą. Gatunek ten miał być pociechą w trudnych czasach,
wskazując, że zło będzie mieć rychło swój koniec. Wtedy przyjdzie
Mesjasz, który usunie całe zło ze świata.
Chrześcijanie mają swoją Apokalipsę Św. Jana, zwaną przez
protestantów Objawieniem Św. Jana. Także w Starym Testamencie
znajduje się apokalipsa. Jest nią Księga Daniela. Także Kościół
koptyjski w Etiopii posiada własną apokryficzną żydowską apokalipsę
– Księgę Henocha.
Ciekawym, obecnie już ludowym, a kiedyś rabinicznym pojęciem
rodem z zoroastryzmu jest pojęcie dybuka. Dybukiem jest człowiek,
który umarł nie załatwiwszy wcześniej jakichś ważnych spraw
w życiu. Dlatego nie może wejść do zaświatów. Błąka się po świecie.
W końcu wchodzi w ciało osoby żyjącej, by z jej pomocą wykonać
to, czego nie zdążył zrobić w ciągu życia. Dybuk dokonuje u osoby
żyjącej coś podobnego do opętania.
Jest jednak wielka różnica między opętaniem w chrześcijaństwie
i judaizmie. W chrześcijaństwie opętanie ma charakter demoniczny.
Osoba opętana zdolna jest do czynienia potwornego zła.
W przypadku dybuka jest dokładnie odwrotnie. Osoba posiadająca
dybuka zaczyna czynić dobro, którego dybuk nie wykonał za życia.
Żydzi przy pomocy dybuka tłumaczą ciekawe zjawisko, które
dość często zachodzi w obecnych czasach. Chodzi o ludzi, którzy
w niewytłumaczalny sposób, nieraz po wielu pokoleniach powracają
do judaizmu. Interpretuje się takie powroty działaniem dybuka.
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Warto na koniec jeszcze wspomnieć napisaną na początku
XX wieku książkę „Dybuk” – autorstwa Szymona Anskiego (Szlojme
Zajnwel Rapoport). Na podstawie książki Lodovico Rokki
skomponował operę. Jej premiera odbyła się w 1934 roku
w mediolańskiej La Scali. W 1937 roku „Dybuk” został w Polsce
sfilmowany. Film został nakręcony z dialogami w języku jidisz.
3.2.4 Forma przynależności i rezygnacji
Odpowiedź na pytanie: „Kto jest Żydem?” jest pozornie prosta.
W rzeczywistości jednak problem przynależności do Narodu
Żydowskiego
jest
bardzo
skomplikowany,
a
odpowiedź
niejednoznaczna. Panuje ogólna zgoda co do halachicznego
stwierdzenia, że „Żydem jest osoba, której matka była Żydówką”.
I musi to być koniecznie matka, nie ojciec, bo ojcostwo jest zawsze
niepewne. Chłopiec urodzony przez Żydówkę powinien w ósmym
dniu życia zostać obrzezany. Jeżeli jednak obrzezanie stanowiłoby
niebezpieczeństwo dla życia, np. w przypadku hemofilii, rezygnuje
się z obrzezania.
Człowiek, który nie urodził się Żydem, a chciałby dokonać
konwersji na judaizm, może tego dokonać przechodząc oficjalną
konwersję rabiniczną. W czasie jej trwania rabin zobowiązany
jest wielokrotnie zniechęcać kandydata do konwersji na judaizm.
Powinien uświadamiać kandydatowi, że bycie Żydem wiąże
się z ryzykiem możliwych prześladowań, a nawet śmierci. W czasie
poprzedzającym
konwersję
rabin
przekazuje
kandydatowi
podstawową wiedzę o judaizmie.
Na koniec kandydat musi stanąć przed Sądem Rabinackim, który
zadecyduje o przyjęciu, lub nie do grona wyznawców judaizmu.
Jeżeli kandydat jest mężczyzną musi jeszcze poddać się obrzezaniu.
Kobieta dokonuje rytualnego obmycia w mykwie.
Pozornie wszystko jest bardzo proste. W rzeczywistości jednak
szukając odpowiedzi na pytanie: „Kto jest Żydem?” trzeba
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uwzględnić fakt, że judaizm nie jest monolitem. Wszystkie
przedstawione powyżej stwierdzenia odnoszą się do judaizmu
ortodoksyjnego, który łączy tradycję żydowską ze zwyczajami
miejsca zamieszkania,
Sprawę komplikuje fakt, że podobnie, jak w wieku XVI
chrześcijaństwo, tak w XIX wieku judaizm przeszedł własny proces
reformacji. Powstały wówczas zreformowane formy judaizmu,
np. judaizm reformowany, judaizm konserwatywny, a z czasem
nawet ateistyczny judaizm humanistyczny. Reformacja żydowska
w porównaniu do chrześcijańskiej różniła się głównie tym,
że nie zmieniała zasad wiary, lecz zasady postępowania. Ponieważ
żydowska reformacja – haskala (Oświecenie) zapoczątkowana była
w Prusach, więc reformatorzy chcąc umożliwić Żydom łatwiejszy
dostęp do chrześcijańskiego świata, starały się upodobnić Synagogę
do Kościoła, szczególnie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
(Luterańskiego). Zreformowane synagogi zaczęły posługiwać się
nową, bardziej liberalną Halachą, niż oryginalna ortodoksyjna.
Wywarło to także skutek na sposób zdefiniowania Żyda.
Przykładowo, judaizm reformowany do zaliczenia kogoś do grona
Żydów nie wymaga by koniecznie urodził się z Żydówki. Wystarczy,
że ojciec był Żydem. Takie orzecznictwo judaizmu reformowanego
nie jest akceptowane przez judaizm ortodoksyjny.
Podobnie judaizm ortodoksyjny nie akceptuje konwersji
w judaizmie reformowanym. Akceptuje jednak konwersję w judaizmie
konserwatywnym
(wbrew
nazwie
judaizm
konserwatywny
jest bardziej liberalny, od ortodoksyjnego).
W niektórych krajach tragiczne wydarzenia historyczne
dodatkowo skomplikowały możliwość jednoznacznej definicji –
kto jest Żydem. Wydarzenia II wojny światowej oraz 1968 roku
w Polsce, 1492 roku w Hiszpanii, 1497 roku w Portugalii, itd.
spowodowały, że obecnie nie zawsze możliwe jest halachiczne
określenie żydostwa. Wówczas, przynajmniej do zagadnień
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nieoficjalnych stosuję się definicję Rasziego: „Żydem jest ten, kogo
Żydzi uważają za Żyda”.
Dodatkowym problemem jest fakt, że prawo Państwa Izrael
inaczej określa Żyda, niż prawo religijne – halacha. Pierwszy premier
niepodległego Izraela – Dawid Ben Gurion chciał by za Żyda
uznawano każdego, kto czuje się Żydem. Prawodawstwo izraelskie
nie przyjęło takiej definicji. Państwo Izrael wyszło z założenia,
że Żydem jest ten, kto z racji żydowskiej narodowości lub religii może
narażony być na prześladowania. Dlatego oparto się na określeniu
Żyda według Ustaw Norymberskich. „Za Żyda uznaje się tego,
kto miał choć jedną babcię Żydówkę lub dziadka Żyda. Takie osoby
po przybyciu do Izraela mogą automatycznie otrzymać obywatelstwo.
Problemem są osoby, które mają pochodzenia żydowskie
lecz wyznają inną religię niż judaizm. One także mogą otrzymać
obywatelstwo, nie natychmiast lecz przez zasiedzenie.
Wyrzucenie Żydów z Polski do Izraela w 1968 roku
spowodowało konieczność zmian w izraelskim prawie. Ta zmiana
prawa nazwana została „Poprawką polską do Knesetu”. Chodziło
w niej o to, że większość żydowskich małżeństw w Polsce było
religijnie mieszanych, np. katolicko-żydowskich. Na mocy „Poprawki
polskiej” wystarczyło by jeden z małżonków był Żydem lub Żydówka,
a cała rodzina otrzymywała pełnię praw żydowskich.
Każdy, kto poprzez narodzenie, bądź też konwersje staje
się Żydem, pozostaje nim na zawsze. Nie ma możliwości
by zrezygnować z bycia Żydem. Osoba, która przestała wyznawać
judaizm i przeszła konwersję na inną religię lub została ateistą, nadal
jest Żydem. Również ktoś, kto prowadzi złe, grzeszne życie,
niegodne Żyda ciągle uważany jest za Żyda. W ten sposób
pozostawia się możliwość „teszuwy” – powrotu/nawrócenia osobom,
które z punktu widzenia judaizmu zbłądziły. Ci, którzy oddali
się niegodnym ideologiom, stojącym w sprzeczności z Torą uważani
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są za nieżydowskich Żydów. Także dla nich droga powrotu pozostaje
otwarta.
Bycie Żydem, przynajmniej w sensie religijnym wiąże się z całym
szeregiem obowiązków i praw. Najogólniej można powiedzieć,
że wynikają one z tego, co znajduje się w Torze i Talmudzie. Rabini
przedstawili je w postaci 613 przykazań. Charakter niniejszego
opracowania uniemożliwia ich szczegółowy opis. Poniżej wymieniono
tylko kilka najważniejszych spośród nich.
Jednym z najważniejszych obowiązków Żyda jest okazywanie
miłosierdzia wobec osób potrzebujących. Także wobec nie Żydów.
Jest to tzw. cedaka – sprawiedliwość. Okazywanie miłosierdzia,
szczególnie, gdy polega ono na wsparciu materialnym, musi być
okazywane w bardzo delikatny sposób, by nie naruszyć godności
wspomaganej osoby.
Religijny (ortodoksyjny) Żyd zobowiązany jest modlić się trzy
razy w ciągu dnia.
Każdy Żyd, nie tylko rabini odpowiedzialni są za stan, w jakim
znajduje się judaizm.
Dla osoby religijnej obowiązkowy jest spoczynek szabatowy.
Szabat – największe żydowskie święto zaczyna się w piątek
o zachodzie słońca i kończy o zachodzie słońca w sobotę. W czasie
Szabatu wiele codziennych czynności jest zakazanych. Jest czasem
przeznaczonym na modlitwę i na wzmocnienie więzi z Bogiem,
rodziną i samym sobą.
Szabat rozpoczyna się w synagodze nabożeństwem „Kabalat
Szabat” – „Powitania Szabatu”. W sobotę przedpołudniem
w synagodze odprawiane jest kolejne nabożeństwo szabatowe.
Po nim odbywa się „Kidusz” – „Uświęcenie”. Jest to spotkanie
modlitewno-towarzyskie połączone z poczęstunkiem.
Wyznawca judaizmu, kilka razy w ciągu roku zobowiązany
jest pościć. Najważniejszy post jest w Święto Yom Kippur – Dzień
Pojednania, gdy Bóg decyduje o zapisaniu na następny rok danej
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osoby do Księgi Życia lub do Księgi Śmierci. Drugim ważnym
świętem jest Tisza BeAv, gdy wspomina się zburzenie Pierwszej
i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej.
Obowiązki dotyczą także sfery odżywiania się. Wszystko,
to co jest spożywane musi być koszerne. Słowo koszer po hebrajsku
oznacza odpowiedni. Zasady koszerności potraw są dosyć
skomplikowane i niemożliwe jest ich szczegółowe opisanie
w niniejszym opracowaniu.
Istnieje całkowity zakaz spożywania krwi. Dlatego zwierzęta
muszą być zabite przez ubój rytualny (wykrwawienie) i mięso
wymoczone w wodzie z solą. Zakaz ten nie dotyczy ryb, gdyż
usuwanie z nich krwi byłoby trudne. Zasady koszerności ściśle
określają, które gatunki zwierząt mogą być spożywane.
Nie wolno równocześnie jeść mięsa i przetworów mlecznych.
Między spożyciem mięsa i przetworów mlecznych lub odwrotnie,
musi minąć przynajmniej sześć godzin. Zakazana jest wszelka
żywność zawierająca jakiekolwiek zanieczyszczenia, chemikalia,
konserwanty lub pochodząca z GMO.
Jako koszerne określać można także produkty, które nie służą
do celów spożywczych. Może to być np. płyn do mycia naczyń.
Istnieją również koszerne telefony komórkowe lub przeglądarki
internetowe. Ich koszerność polega na tym, że nie można
ich uruchomić w Szabat.
Żyd wchodzący do synagogi, jeżeli jest mężczyzną podlega
obowiązkowi nałożenia na głowę kipy (jarmułki).
Judaizm zawsze był i nadal jest głównie religią kultu domowego.
Taki rodzaj kultu umożliwił Żydom i judaizmowi przetrwanie
wszelkich, bardzo licznych prześladowań, które spadały poprzez
wieki na Żydów.
Każdy wyznawca judaizmu, szczególnie jeśli jest mężczyzną
zobowiązany jest do trzykrotnej modlitwy w ciągu dnia. W jej trakcie
powinien założyć na głowę kipę (jarmułkę) oraz przywiązać do czoła
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i lewej ręki filakterie zawierające tekst modlitwy „Szema Jisrael” –
„Słuchaj Izraelu”.
W
ciągu
roku
judaizm
obfituje
w
liczne
święta.
Jest ich zdecydowanie więcej niż w chrześcijaństwie. Każde z nich
posiada własne rytuały do wypełnienia w ramach kultu domowego.
Przykładowo podczas Święta Sukkot (Namiotów) należy zbudować
szałas i w nim zamieszkać. Postulat ten jest łatwy do realizacji
w Izraelu. Jednak w Diasporze jest on często niewykonalny.
Wówczas wystarczyć musi symboliczny szałas zbudowany przez
Gminę Żydowską.
Wszystko to, co napisano powyżej nie oznacza jednak,
że w judaizmie nie istnieje forma spotkań religijnych.
Pierwsza z form zbiorowej modlitwy dotyczyła Świątyni.
Instytucja Świątyni pojawiła się w momencie otrzymania przez
Mojżesza Tory. Początkowo, podczas wędrówki przez pustynię
istniało przenośne Sanktuarium w postaci Namiotu Spotkania i Arki
Przymierza. Stan taki trwał nadal w początkowym okresie
po zdobyciu Kanaanu.
Dopiero król Salomon zbudował Świątynię w Jerozolimie.
Była ona miejscem nie tylko modlitw, lecz przede wszystkim
składania Bogu ofiar. Ofiary składane były przez kapłanów, którymi
byli mężczyźni z pokolenia Lewiego. Wierni przybywający
do Świątyni musieli być w stanie czystości rytualnej.
Trzy razy do roku odbywały się tzw. święta pielgrzymie – Pesach
(Pascha), Szawuot (Święto Tygodni) i Sukkot (Święto Namiotów). Na
te święta przybywali do Jerozolimy wierni z całego Izraela, a także
z zagranicy.
Po śmierci Salomona Izrael rozpadł się na Królestwo Izraela
i Królestwo Judy. W okresie tym zaczęły powstawać konkurencyjne
sanktuaria, np. w Dan lub w Aradzie. Ostatecznie jednak tylko
Świątynia Jerozolimska uznana została za jedyne miejsce legalnego
kultu.
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Losy Świątyni Jerozolimskiej były bardzo trudne. Zbudowana
przez Salomona zniszczona została przez Babilończyków.
Po powrocie z niewoli babilońskiej została odbudowana
pod kierownictwem Ezdrasza i Nechemiasza. Kolejne zniszczenie
nastąpiło podczas greckiej okupacji Izraela. Antioch IV Epifanes
przekształcił Świątynię w sanktuarium Zeusa Olimpijskiego.
Po wojnach machabejskich Świątynię odbudował król Herod
Wielki. Niestety Świątynia nie służyła długo żydowskiemu kultowi.
W 70 roku naszej ery wybuchło antyrzymskie powstanie. Powstanie
zakończone klęską. Jerozolima została zdobyta przez Rzymian
i zrównana z ziemią. Zburzono także Świątynię. Jedyną
pozostałością po świątyni jest mur oporowy zwany: HaKotel
HaMaaraiw – Ścianą Zachodnią (Płaczu). Żydom pod groźbą kary
śmierci zabroniono wstępu do Jerozolimy, którą zamieniono w nowe
rzymskie miasto Aelia Capitolina.
Sześć wieków później muzułmanie postawili na miejscu, gdzie
stała Świątynia dwa bardzo ważne meczety: Kopułę Skały i Meczet
Al.-Aqsa.
W czasach nam współczesnych w Jerozolimie powstał Instytut
Trzeciej Świątyni. Jego celem jest odbudowa Świątyni
Jerozolimskiej. Pomysł ten wydaje się niemożliwy do realizacji,
ze względu na istniejące na Wzgórzu Świątynnym (Moria)
Sanktuariów muzułmańskich.
Innym miejscem zbiorowego kultu jest synagoga. Instytucja
synagogi powstała na wygnaniu podczas niewoli babilońskiej.
Wówczas stanowiła zastępcze miejsce modlitw, gdy dostęp
do Świątyni Jerozolimskiej był niemożliwy. Synagoga od samego
początku nie była świątynią lecz Domem Modlitwy. Nigdy
nie składano tam żadnych ofiar.
Po powrocie z niewoli babilońskiej zaczęły powstawać synagogi
w Izraelu i także w Diasporze. Słowo synagoga jest greckim
odpowiednikiem hebrajskiego słowa Beit HaKneset – Dom
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Zgromadzenia, Zbór. Od słowa Beit HaKneset pochodzi również
hebrajskie słowo Knesija – Kościół.
Pomieszczenie staje się synagogą w momencie wprowadzenia
do niego Zwoju Tory. Zwój Tory przechowywany jest w Aron
HaKodesz – Świętej Szafie. Aron HaKodesz zawsze ustawiony jest
przy wschodniej ścianie synagogi. Ścianie oznaczającej Jerozolimę.
Ponieważ w synagodze nie składa się żadnych ofiar, nie ma tam
ołtarza. Po wschodniej stronie synagogi znajduje się podwyższenie
zwane bimą (tewa w synagodze sefardyjskiej). Na bimie rozkłada się
Zwój Tory i księgi, z których odczytywane są modlitwy. Słowo bima
ma także swoje świeckie znaczenie - scena. Najbardziej znany teatr
w Izraelu nazywa się HaBima – Ta Scena.
Na wschodniej ścianie synagogi znajduje się wieczna lampka.
Ma ona inne znaczenie, niż w Kościele. Nie oznacza ona
Sakramentu, gdyż takiego pojęcia nie ma w judaiźmie. Upamiętnia
ona żydowskich męczenników wszystkich czasów.
Synagoga ortodoksyjna powinna składać się z dwóch
pomieszczeń. Izby dla mężczyzn i osobnej dla kobiet. Pomieszczenie
dla kobiet nazywa się babińcem. Może nim być osobny pokój.
Babińcem może też być balkon. Wówczas synagoga posiada
konstrukcję podobną do zboru luterańskiego. W małych synagogach,
składających się z jednego pomieszczenia babiniec powstaje przez
wstawienie do synagogi mechicy – parawanu.
W synagodze podobnie, jak w kościele znajdują się ławki. Nie
ma tam jednak organów. Spowodowane to jest zakazem używania
instrumentów muzycznych podczas Szabatu. Tylko w niektórych
synagogach reformowanych spotkać można organy.
Każdy wchodzący do synagogi mężczyzna zobowiązany jest
nałożyć na głowę kipę (jarmułkę) lub jakiekolwiek inne nakrycie
głowy. Kipa na głowie oznacza wolnego człowieka, który za swoje
czyny odpowiada przed Bogiem. Symbolizuje posłuszeństwo wobec
woli Boga.
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Podczas nabożeństwa w synagodze najważniejszą rolę odgrywa
kantor wykonujący śpiewane części liturgii. Teksty mówione modlitw,
czytania liturgiczne z Tory i Tanachu (Starego Testamentu) wygłasza
rabin. Obecność kantora i rabina w synagodze nie jest niezbędna, by
mogło się odbyć nabożeństwo. Może być ono odprawione przez
każdego dorosłego Żyda, jeżeli potrafi on prowadzić modlitwy w
imieniu społeczności.
W czasie nabożeństwa odmawia się liczne modlitwy. Ich wybór
uzależniony jest od okazji, dla której odprawiane jest nabożeństwo.
Uporządkowany zbiór modlitw znajduje się w specjalnych
modlitewnikach, zwanych Sidur – Porządek. Niektóre modlitwy są
śpiewane przez osoby znajdujące się w synagodze. Odmówienie
niektórych modlitw w synagodze uzależnione jest od aktualnego
zaistnienia minianu – obecności w synagodze przynajmniej
dziesięciu dorosłych Żydów. Bez minianu nie wolno np. odmawiać
Kadiszu – modlitwy za umarłych. Na marginesie warto wspomnieć,
że doskonale znane chrześcijanom modlitwa „Ojcze Nasz” jest
typowym żydowskim Kadiszem.
Częścią każdego nabożeństwa jest czytanie Parszy – fragmentu
Tory. Jeżeli w synagodze znajduje się minian, a modlitwy prowadzi
osoba potrafiąca czytać po hebrajsku, wówczas z Aron HaKodesz
wyjmuje się Torę, z której odczytuje się wyznaczony na dany tydzień
fragment tekstu. Jeżeli w synagodze nie ma minianu lub nikt nie
potrafi czytać po hebrajsku, wtedy Parsza czytana jest z książki w
języku miejscowym, np. po polsku. W synagodze istnieje roczny cykl
czytania Tory, która podzielona jest na 54 części obejmujące całość
Tory.
Początek i koniec lektury Tory przypada na Święto Simchat Tora
– Radość Tory, które przypada na październik. Osoba czytająca
pierwszą Parszę e Simchat Tora otrzymuje specjalne
Błogosławieństwo będące szczególnym honorem dla Żyda.
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Po lekturze Tory wygłasza się komentarz (kazanie). Może być on
wygłoszony przez osobę prowadzącą modlitwy, bądź przez każdą
inną znajdującą się w synagodze.
Następnie odczytywana jest Haftora/Haftara, fragment Tanachu
– Biblii Hebrajskiej. Tanach stanowi Stary Testament według kanonu
palestyńskiego. Tego samego, który uznają kościoły protestanckie.
Wyznawcy judaizmu mają świadomość, że ich religia jest
najstarszą spośród religii abrahamowych. Stanowi korzeń, z którego
wyodrębniły się inne religie. Przede wszystkim chrześcijaństwo i
islam. Judaizm uznaje, że religie te przyjęły naukę Tory, jakkolwiek ją
zniekształciły. Mimo to, wyznawcy tych religii, jeżeli będą żyli
uczciwie osiągną „olam haba” – świat, który nadchodzi – życie
wieczne.
Przez
wiele
wieków
specjalny
problem
stanowiło
chrześcijaństwo. Ze względu na wiarę, że Jezus Chrystus jest
Synem Bożym i na dogmat o Trójcy Świętej nie było jasne, czy z
punktu widzenia judaizmu, chrześcijaństwo jest monoteizmem, czy
może politeizmem. Dopiero w XII wieku, największy żydowski teolog
Majmonides uznał chrześcijaństwo za monoteizm. Ze względu na
zagadnienia teologiczne judaizm jest bliższy islamowi, niż
chrześcijaństwu.
Judaizm nie jest religią misyjną. Nie usiłuje się nikogo nawracać,
a kandydatów do konwersji się wręcz zniechęca.
Żydzi, którzy poprzez długie wieki padali ofiarą prześladowań są
religijnie tolerancyjny, pod warunkiem jednak, że nikt nie próbuje
nawracać ich na religię inną, niż judaizm.
Wyznawcy judaizmu nie mogą się zgodzić na jakiekolwiek formy
politeizmu, np. w hinduizmie. Uważa się wręcz, że w
społeczeństwach politeistycznych (także ateistycznych) łatwo może
rodzić się zło.
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3.2.5 Organizacja judaizmu w świecie
Trudno jest podać konkretną liczbę wyznawców judaizmu. Na
przeszkodzie stoi fakt, że nawet osoby, które porzuciły judaizm i stały
się ateistami, bądź wyznawcami innych religii, nadal uważane są za
Żydów i domyślnie za potencjalnych wyznawców judaizmu. Sprawę
dodatkowo komplikuje fakt istnienia religii zbliżonych do judaizmu,
tzn. samarytan, karaimów i tzw. Żydów Mesjańskich. W przypadku
ostatniej z grup nazwa Żydzi celowo wprowadza w błąd, bo osoby
należące do tego wyznania, nawet jeżeli poprzednio byli Żydami
przechodząc konwersje sami wyłączają się z Narodu Wybranego.
Stanowią wówczas grupę chrześcijan przestrzegających niektórych
żydowskich rytuałów.
W chwili obecnej żyje na świecie około 18 000 000 Żydów.
Najwięcej, bo 5 540 000 zamieszkuje Izrael, 5 300 000 Stany
Zjednoczone, 490 000 Francję, 375 000 Kanadę, 295 000 Wielką
Brytanię, 215 000 Rosję i według różnych źródeł 182 300 – 800 000
Argentynę. Według Spisu Powszechnego z 2011 roku Polskę
zamieszkuje 8 000 Żydów. Liczbę tę należy uznać za kilkakrotnie
zaniżoną, gdyż większość spisywanych Żydów obawiała się podać
swoją narodowość.
Judaizm do XVIII wieku zachował względnie jednolity charakter.
Istniały pewne różnice między judaizmem wyznawanym przez Żydów
aszkenazyjskich
(Europa
środkowo-wschodnia),
a
Żydami
sefardyjskimi (Hiszpania i Portugalia, później Bałkany, Turcja,
północna Afryka i obie Ameryki). Były one jednak na tyle nieistotne,
że nie zachwiały jednością judaizmu.
Dopiero tragiczne wydarzenia XVIII wieku na terenie Polskich
Kresów (obecnie Ukraina), a szczególnie prześladowania Żydów ze
strony Chmielnickiego spowodowały powstanie żydowskiego ruchu
mistycznego, zwanego chasydyzmem. Ten ultraortodoksyjny nurt
judaizmu od samego początku stał w opozycji do oświeconego
judaizmu tradycyjnego.
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Chasydyzm nie zakończył się wraz ze śmiercią swojego twórcy
Bal Szem Towa. Trwa do dzisiaj. Wyznawców chasydyzmu spotkać
można w Europie środkowo-wschodniej, Stanach Zjednoczonych i w
Izraelu. Zamieszkują tam dzielnicę Mea Szearim w Jerozolimie i Bnej
Berak w Tel Awiwie. Na tle supernowoczesnego Izraela chasydzi
stanowią żywy skansen. W czasie Szabatu w poprzek ulic w Mea
Szearim przeciąga się łańcuchy, by nie mógł przejechać żaden
samochód. Wyłącza się elektryczność.
Izraelscy chasydzi nie uznają Państwa Izrael, gdyż według ich
wierzeń Izrael może być przywrócony wyłącznie przez Mesjasza,
który jeszcze nie nadszedł. Dla nich współczesny Izrael jest
sprzeciwianiem się Bogu, co będzie musiało ściągnąć na ten kraj
przekleństwo. Ich fanatyzm doszedł tak daleko, że potrafią modlić
się, by Iran zrzucił bombę atomową na Izrael.
Wydarzenia XIX wieku w Prusach spowodowały dalsze podziały
w judaizmie. Wówczas pruscy Żydzi otrzymali pełnię praw
obywatelskich. Pojawił się wtedy problem, czy wolno wyjść z gett i
włączyć się do życia otaczającej większości chrześcijańskiej (głównie
luterańskiej). Oznaczało to odpowiedź na pytanie, jak należy żyć?
Część myślicieli żydowskich zdała sobie sprawę z konieczności
zmian w życiu religijnym, konieczności reformacji. Nastąpił wówczas
podział judaizmu, na tradycyjny judaizm ortodoksyjny i kierunki
reformowane, np. judaizm reformowany, judaizm konserwatywny,
judaizm humanistyczny, itd. Zaistniałe różnice w judaiźmie
|są mniejsze, niż podobne różnice Kościołów po okresie (okresach)
Reformacji.
Większość mieszkańców Izraela (ok. 80%) uważa siebie
za niereligijnych, bądź mało religijnych, jakkolwiek obecnie
obserwuje się tam renesans religijności. W kraju tym za wiążące
z punktu widzenia prawnego są orzeczenia judaizmu ortodoksyjnego.
Z kolei w Stanach Zjednoczonych dominującym wyznaniem
żydowskim jest judaizm reformowany.
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W judaizmie nie istnieje nikt, kto mógłby pełnić rolę podobną
do papieża w katolicyzmie. Nie ma żadnej instytucji, która
określałaby w co i jak należy wierzyć. Jedyną wykładnią wiary
i sposobu życia jest Tora, Talmud i późniejsze responsy rabiniczne.
Poszczególne nurty judaizmu różnią się, co najwyżej metodami
ich interpretacji.
Synagogi i Gminy Żydowskie należące do określonego nurtu
judaizmu, w danym kraju zrzeszają się w różnego rodzaju związkach,
federacjach, itp. W Polsce najważniejszą taką organizacją
jest Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej
Polskiej.
Pomimo zrzeszania się synagog każda z nich jest niezależna
od pozostałych, podobnie jak w wielu Kościołach Ewangelikalnych
każdy zbór jest w pełni niezależny.
W judaizmie, w przeciwieństwie do Kościoła nie istnieje żadna
hierarchia duchowieństwa. Każdy rabin jest niezależny. Nie jest
możliwe, aby jeden rabin drugiemu rabinowi mógł coś nakazać
lub zabronić. Całość społeczności żydowskiej wobec kraju
zamieszkania reprezentuje naczelny rabin. W Polsce Naczelnym
Rabinem jest Michael Schudrich. Tylko Izrael posiada dwóch
naczelnych rabinów – aszkenazyjskiego i sefardyjskiego.
Osobny problem stanowią Żydzi mieszkający od wieków
w izolacji od reszty Żydów. Społeczności te żyją w wielu odległych
miejscach świata, np. Etiopii, Jemenie, Indiach, Chinach, Afryce
Południowej, itd. Każda z nich ma swoją własną odrębną specyfikę.
Przykładowo zamieszkujący Etiopię Falaszowie są trudno
odróżnialni od Koptów (chrześcijan). Jest to spowodowane tym,
że Kościół Koptyjski w Etiopii zachował szereg elementów judaizmu,
które zanikły w innych Kościołach, np. obrzezanie, obchodzenie
Szabatu, itd.
Inną specyfikę posiadają Kajfengowie w Chinach. Ta starożytna
społeczność oddzieliła się od Izraela na tyle dawno, że posiadają
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oni Torę, lecz nie znają Talmudu. W ich przypadku nie można mówić
o judaizmie rabinicznyma.
Specjalny problem stanowią tzw. anusim. Są to osoby, które
nieraz po wielu pokoleniach powracają do judaizmu. Zjawisko to jest
szczególnie wyraźnie w krajach, gdzie na skutek tragicznych
wydarzeń historycznych społeczności żydowskie uległy niemal
całkowitej zagładzie. Do krajów tych w pierwszym rzędzie zalicza się
Polskę, gdzie podczas II wojny światowej niemal cała społeczność
żydowska została wymordowana. Podobnie jest, jakkolwiek
z zupełnie innych przyczyn w Hiszpanii i Portugalii. Tam Izabela
i Ferdynand Katoliccy w 1492 roku w Hiszpanii i 1497 roku
w Portugalii zobligowali Żydów do opuszczenia tych krajów
lub przymusowej konwersji na katolicyzm.
Na koniec należy jeszcze wspomnieć o religiach podobnych
do judaizmu.
Religią taką jest samarytanizm. Samarytanie są mniejszością
etniczno-religijną (około 700 osób) zamieszkujących Samarię
w Izraelu. Są potomkami starożytnych mieszkańców Samarii
i emigrantów z Mezopotamii. Ze względu na zawieranie małżeństw
wyłącznie we własnym środowisku społeczność ta jest zagrożona
licznymi chorobami genetycznymi, które dość skutecznie leczy
izraelska medycyna.
Samarytanie nie uznają autorytetu Talmudu i rabinów. Uznają
tylko Torę. Jednak samarytańska Tora różni się minimalnie
od żydowskiej. Zbliżona jest do Tory znalezionej w rękopisach
z Qumran na Pustyni Judzkiej.
Samarytanie od starożytności składają Bogu ofiary na Górze
Gerazim w Samarii. Posiadają też Kohen HaGadol – Wielkiego
Kapłana.
Inną ciekawą religią pochodzącą od judaizmu jest karaimizm.
Został on założony w VIII wieku w Mezopotamii przez Anana syna
Mojżesza z Basry. Religia ta łączy ze sobą elementy judaizmu,
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chrześcijaństwa
i
islamu.
Jej podstawę
stanowi Tora.
W przeciwieństwie do judaizmu każdy indywidualnie powinien
interpretować Torę. Karaimi nie uznają Talmudu, ani rabinów.
Zamieszkują głównie Izrael, Rosję i Ukrainę. Obecnie karaimami
są zarówno potomkowie Żydów, jak też Tatarów. Duży ośrodek
karaimski znajduje się w Trokach na Litwie. Tam przed wiekami
na zamku karaimi stanowili ochronę Księcia Witolda. Według Spisu
Powszechnego w Polsce żyje 345 Karaimów (większość
we Wrocławiu).
Kolejną religią powołującą się na judaizm są tzw. Żydzi
Mesjańscy lub Mesjanistyczny. Nazwa wyznania, które łączy
elementy judaizmu i chrześcijaństwa i powiązana jest z niektórymi
wyznaniami
ewangelikalnymi
np.
baptystami
lub
zielonoświątkowcami. Żydzi Mesjanistyczni nie są uznawani przez
wyznawców judaizmu za Żydów. Religia ta uważana jest przez
Żydów za sektę. Z żydowskiego punktu widzenia jest to kolejny
podstęp by Żydów nawrócić na chrześcijaństwo.

3.3. Kultura chrześcijańska na przykładzie katolicyzmu
(Jacek Beutlich)
3.3.1. Wizja powstania
Powstanie chrześcijaństwa było długofalowym procesem,
dlatego ustalenie jego precyzyjnej daty jest trudne. Fundamentem,
na którym ono wyrosło jest Stary Testament z jego proroctwami
mówiącymi o przyjściu Mesjasza. Są one glebą, na której zapuści
korzenie wiara chrześcijańska odwołująca się do treści przekazanych
przez Pana Boga za pośrednictwem natchnionych przez ducha
świętego autorów biblijnych.
Za zwiastun narodzin chrześcijaństwa możemy uznać Dzień
Bożego Narodzenia, 25 grudnia, roku zapowiadającego nową erę
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w dziejach ludzkości, erę która trwa do dzisiaj. Odtąd wszystkie
wydarzenia w historii ludzkości będą określane przed narodzeniem
Chrystusa lub po narodzeniu Chrystusa. Okres ten nosi miano pełni
czasów, to znaczy ten moment w historii, w którym ludzkość dorosła
do pełnego przyjęcia Objawienia Bożego. Dla porządku należy
odnotować, że według współczesnych ustaleń nauki dawni badacze
popełnili błąd przy obliczeniach i Pan Jezus urodził się pomiędzy 8 r.
p.n.e., a 4 lub 2 r. p.n.e. Nie zmienia to doniosłości tego epokowego
wydarzenia.
Kolejne
daty
fundamentalne
dla
narodzin
chrześcijaństwa to: rozpoczęcie przez Pana Jezusa Jego
działalności publicznej w 30 roku życia i trwający 3 lata,
aż do Śmierci Krzyżowej.
Głównym źródłem dla początków dziejów Chrześcijaństwa
są Cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że w dniu
Pięćdziesiątnicy czyli pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana
Jezusa, na uczniów zgromadzonych w Wieczerniku zstąpił Duch
Święty przemieniając ich za sprawą darów męstwa i mądrości. Datę
tę uważa się jako dzień powstania Kościoła będącego wspólnotą.
Relację z tego wydarzenia przedstawiają dzieje apostolskie.
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali
się wszyscy na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełniał cały dom,
w którym przebywali. Ukazały im się też języki jakby z ognia, które
się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić.88

88

Dzieje Apostolskie 2,1- 4,41 – 42.
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Czasami Apostolskimi określamy okres od Zesłania Ducha
Świętego do śmierci ostatniego apostoła – św. Jana. Wiedzę dla tego
czasu czerpiemy z Nowego Testamentu, a zwłaszcza Dziejów
Apostolskich i listów św. Pawła. Pełnia czasów, w której przyszło
żyć i działać Panu Jezusowi oraz jego Apostołom polegała między
innymi na tym, że działali oni na terenie Cesarstwa Rzymskiego,
gdzie panował względny pokój, mimo prześladowań. Imperium
Rzymskie ofiarowało uczniom Chrystusa dobre drogi i morskie szlaki
komunikacyjne. Dzięki temu Chrześcijaństwo szybko docierało
do odległych krańców Cesarstwa, a również poza jego granice.
Dzieje Apostolskie opisują najważniejsze wydarzenia początków
działalności Kościoła, a więc: śmierć pierwszego męczennika
Świętego Szczepana, nawrócenie się św. Pawła. W dalszej części
opisane są decyzje Soboru Jerozolimskiego, który zwalnia nowo
nawróconych pogan z obowiązków judaizmu np. obrzezania. Czasy
apostolskie to okres wielkich podróży misyjnych św. Pawła jako
apostoła pogan po terenie całego państwa rzymskiego. Święty Paweł
utrzymuje poprzez swoje listy ciągły kontakt z nowo założonymi
gminami chrześcijańskimi np. listy do Zakonu Filipian
czy Tesaloniczan. Dzięki dziejom i listom św. Pawła dowiadujemy
się jak wspaniale rozwijał się pierwotny Kościół pełen miłości i wiary.
Własność w gminach wczesnochrześcijańskich była wspólna
i służyła wszystkim jej członkom. Wstrząsem w dziejach młodego
Kościoła była śmierć męczeńska jego głównych apostołów czyli
św. Piotra i św. Pawła. Święty Piotr został ukrzyżowany, a św. Paweł
ścięty. Obaj zginęli w Rzymie. Gminy wczesnochrześcijańskie stały
się zalążkiem Kościoła Katolickiego. Słowo katolicki jest pochodzenia
greckiego i oznacza uniwersalny i powszechny.
Od II wieku po narodzeniu Chrystusa powszechnie określa
się Kościół jako Katolicki, ale podzielony na gminy. Powoli zaczyna
kształtować się organizacja kościelna. Sobór powszechny uważano
za najwyższą instancję Kościoła. Koncentrowano się głównie

99

na prawdach wiary. Ustalono Wyznanie Wiary i Kanon Ksiąg
Świętych. W trakcie tych prac dochodziło do rozbieżności poglądów,
które rozstrzygano w dysputach religijnych. Pierwszy Kościół
też przeżywał prześladowania, a do największych należały
za panowania cesarza Nerona w latach 54 – 68 n.e.
Prześladowania przynosiły odwrotny skutek. „Krew męczenników
stała się nasieniem nowych chrześcijan”.
Nowym rozdziałem dla chrześcijaństwa stał się Edykt
Mediolański z 313 roku, na mocy którego Cesarz Konstantyn Wielki
udzielił swobodę wyznania Chrześcijanom. Chrześcijaństwo stało
się religią dominującą w całym Cesarstwie Rzymskim. W trakcie
kształtowania się doktryny Kościoła pojawiły się herezje
np. Arianizm. Bardzo ważną rolę w rozwoju teologii odegrali Ojcowie
Kościoła święci: Ambroży, Augustyn, Hieronim i papież Grzegorz
Wielki. W końcu III wieku rozwinął się ruch pustelniczy i zakonny.
Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, w dobie
całkowitego chaosu Kościół stał się jedyną ostoją dla swoich
wyznawców. Szczególną rolę w tym czasie odegrał papież Leon I,
który dzięki negocjacjom z Attylą uratował Rzym przed zniszczeniem
przez Hunów.
Okres średniowiecza to największy wzrost chrystianizacji
w Europie. Powstają nowe zakony np. benedyktyni. Obok nich
następuje rozwój zakonów żebraczych. Związane jest to z kryzysem
w kościele i rozwojem herezji np. Katarów.
Do
zakonów
żebraczych
zaliczamy:
Dominikanów,
Franciszkanów, Augustianów i Karmelitów. Na kształtowanie
się doktryn w Kościele średniowiecznym mają wpływ sobory
powszechne i konstantynopolitańskie II i III oraz Sobór Nicejski II.
Wielkim wstrząsem dla Kościoła powszechnego była Schizma
Wschodnia. Od V wieku wzrasta znaczenie biskupa Rzymu
po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. W Cesarstwie
Wschodniorzymskim, późniejszym Bizancjum, patriarcha był zależny
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od cesarza. Duchowieństwo Kościoła Wschodniego nie chciało
uznać nad sobą zwierzchnictwa papieża. Ostatecznie w 1054 roku
doszło do rozłamu, czyli wielkiej schizmy wschodniej. Rozłam
ten pogłębiło zajęcie Konstantynopola przez Krzyżowców w 1204
roku. Ten największy rozłam w dziejach chrześcijaństwa doprowadził
do podziału na Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew Prawosławną.
Krucjaty
czyli
wyprawy
krzyżowe
były
prowadzone
od XI do XIVw. Wyprawy te organizowano głównie do Ziemi Świętej
przeciwko muzułmanom, poganom np. Prusom jak i heretykom.
Krucjaty były ogłaszane i wspierane przez papiestwo. Główną siłą
wspierającą wyprawy krzyżowe były zakony rycerskie jak: Krzyżacy,
Templariusze, Joanici i Bożogrobowcy. Największym sporem
politycznym średniowiecznego papiestwa był spór o inwestyturę.
Toczył się on w XI wieku między niemieckim Cesarzem Henrykiem
IV, a papieżem Grzegorzem VII o mianowanie biskupów.
W rzeczywistości spór ten miał głębokie podłoże i dotyczył walki
o panowanie nad światem chrześcijańskim. Powstały dwa obozy
państw popierających: obóz papieski lub cesarski. Konflikt skończył
się kompromisem.
Kościół w średniowieczu był największym mecenasem nauki.
Z jego inicjatywy i pod jego opieką powstawały uniwersytety,
z których najstarszy powstał w Bolonii.
W 1184 roku powołana została Święta Inkwizycja do walki
z herezją. W 1231 Inkwizycja objęła wszystkie kraje katolickie.
Powstały urzędy inkwizytorów.
W latach 1378 do 1417 roku trwała Wielka Schizma Zachodnia.
Kardynałowie w tym czasie nie potrafili wybrać papieża. Na tron
papieski pretendowało dwóch, a nawet trzech kardynałów.
Epokę nowożytną w historii chrześcijaństwa otworzyło
wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku, zapoczątkowując okres
reformacji. Obok Lutra innym znaczącym przedstawicielem
reformacji został Jan Kalwin. Również za panowania Henryka VIII,
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który zerwał z Kościołem Katolickim, reformacja ogarnęła Anglię.
Odpowiedzią
Kościoła
Katolickiego
na
reformację
była
kontrreformacja, czyli reforma kościoła. W Europie znacznie
skurczyły się wpływy katolicyzmu na rzecz protestantów. Rozpoczęły
się wojny religijne i prześladowania, które z obu stron pochłonęły
znaczne ofiary np. wojna 30 letnia. Od tego czasu Europa podzieli
się na katolicką i protestancką.
Kolejnym wstrząsem zagrażającym Kościołowi Katolickiemu
i całemu Chrześcijaństwu była ekspansja islamu, zatamowana
ostatecznie przez wojska katolickie pod wodzą króla Jana III
Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku.
Kataklizmem grożącym chrześcijaństwu, w tym katolicyzmowi,
była rewolucja francuska 1789 roku. Państwo kościelne
było okupowane, a papież uwięziony.
Wszystkie te wydarzenia wymagały poważnych zmian
w Kościele, który wyszedł z tych opresji zwycięsko. Odpowiedzią
na reformację było zwołanie Soboru Trydenckiego. Obok walki
z reformacją sobór dokonał dogłębnych reform, które wzmocniły
Kościół. Zwołany w 1505 roku sobór był jednym z najważniejszych
soborów w historii Kościoła Katolickiego. Zakończył się w roku 1563.
Sobór zajął się kluczowymi problemami dotyczącymi Pisma Świętego
i Tradycji dając im równorzędną rolę w nauczaniu Kościoła. Świadczy
o tym prezentowany tekst:
Święty, ekumeniczny i generalny Sobór Trydencki, w Duchu
Świętym prawomocnie zgromadzony, pod przewodnictwem
wspomnianych trzech legatów Stolicy Apostolskiej, stawia
sobie zawsze przed oczyma, aby po zniszczeniu błędów
utwierdzić w kościele czystość Ewangelii, którą wcześniej
przyobiecaną przez Proroków w Pismach Świętych najpierw
własnymi ustami ogłosił nasz Pan Jezus Chrystus, a następnie
przez swoich apostołów polecił głosić każdemu stworzeniu jako
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źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i nauki dotyczącej
obyczajów. (Sobór) dostrzega również, że prawda ta i nauka
zawierają się w księgach spisanych i w tradycjach niepisanych,
które – przyjęte przez apostołów z ust samego Chrystusa, bądź
przez nich samych przekazane, jakby z ręki do ręki – dzięki
podpowiedzi Ducha Świętego – dotarły, aż do nas.89
Kolejną ważną kwestią była nauka o usprawiedliwieniu. Sobór
stwierdził, że potrzebna jest wiara, jak i dobre uczynki.
W soborowych dokumentach czytamy że:
Usprawiedliwienie
dorosłych
bierze
początek
z uprzedzającej łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa, czyli z Jego
wezwania, którym bez żadnych wcześniejszych zasług
są wzywani, aby (jako) ci, którzy przez grzechy byli odwróceni
od Boga, za sprawą Jego pobudzającej, wspomagającej
do nawrócenia łaski, przysposobili się do usprawiedliwienia ich
samych, dobrowolnie zgadzając się i współpracując z tą łaską.
Tak więc usprawiedliwieni, uczynieni przyjaciółmi
i domownikami Boga, przechodzą <z mocy w moc>, odnawiają
się <z dnia na dzień> (jak mówi Apostoł), czyli umartwiają
członki swojego ciała i przez zachowywanie przykazań Boga
i Kościoła uzbrajają się bronią sprawiedliwości dla uświęcenia.90
Te dwie fundamentalne sprawy rzutowały na resztę dekretów
soborowych. Między innymi sobór ogłosił dekrety poświęcone
sakramentom świętym: chrztowi, bierzmowaniu, spowiedzi,
Eucharystii, ostatniemu namaszczeniu. małżeństwu i kapłaństwu.
Szczególną uwagę poświęcono Eucharystii. W rozdziale: Powód
ustanowienia Najświętszego Sakramentu mówi się, że:
89
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Nasz Zbawiciel, mając odejść z tego świata do Ojca, ustanowił
ten sakrament, w którym niejako wylał bogactwo swej Bożej miłości
do ludzi, <czyniąc pamiątkę dla swych cudów>, i przez jego
spożywanie polecił nam czcić Jego pamięć i <głosić jego śmierć,
dopóki nie przyjdzie> sądzić świat. Chciał, aby ten sakrament
przyjmowany był jako duchowy pokarm dla dusz, którym mają się
karmić i umacniać, żyjąc życiem Tego, który powiedział: <Kto Mnie
pożywa, ten żyć będzie przeze Mnie>, oraz jako środek leczniczy
uwalniający nas od wykroczeń powszednich i chroniący przed
grzechami śmiertelnymi.
Chciał ponadto, aby ten sakrament był zadatkiem naszej
przyszłej chwały i wiecznej szczęśliwości, i dlatego symbolem
tego jedynego Ciała, którego On sam jest Głową, a z którym
chciał nas połączyć tak bardzo mocnymi więzami wiary, nadziei
i miłości, aby wszyscy byli jednomyślni i aby nie było u nas
rozłamów.91
Sobór uchwalił też szereg dekretów dotyczących odmiany
moralnej Kościoła, w tym życia duchowieństwa i zakonników
jak i ludzi świeckich. Powstał nowy system kształcenia w seminariach
duchownych. Według dokumentów soborowych wyglądał on tak:
Biskup podzieliwszy zaś tych młodych ludzi na tyle klas,
na ile uzna za stosowne, odpowiednio do ich liczby, wieku
i postępów czynionych w dyscyplinie kościelnej, będzie
im stopniowo przydzielał, w miarę jak uzna to za korzystne,
pełnienie służby w kościołach, a innych zatrzyma w kolegium
dla dalszego kształcenia, zaś miejsce wykształconych uzupełni
90
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innymi, aby w tym kolegium było zawsze źródło nowych sług
Bożych. Aby zaś kandydaci byli stosownie wykształceni
w każdej dziedzinie życia kościelnego, dlatego mając zawsze
tonsurę i strój duchowny, będą się uczyć gramatyki, śpiewu,
prowadzenia rachunków kościelnych i innych dziedzin nauki,
a ponadto gruntownie będą nauczani Pisma Świętego, ksiąg
kościelnych, kazań świętych oraz udzielania sakramentów,
a szczególnie zasad niezbędnych dla słuchania spowiedzi oraz
obrzędów i ceremonii liturgicznych. Biskup będzie się troszczył,
aby brali oni codziennie udział w ofierze mszy świętej,
a przynajmniej raz w miesiącu odbywali spowiedź i zgodnie
z osądem spowiednika, przyjmowali ciało Pana naszego Jezusa
Chrystusa, zaś w dni świąteczne, aby służyli w kościołach
katedralnych i w innych na danym terenie (…). Ponadto biskupi
dołożą starań, często dokonując wizytacji, ażeby wszystkie
te rozporządzenia były zawsze zachowywane, i będą surowo
karać oschłych, upartych i gorszycieli, szerzących złe obyczaje,
a także będą ich usuwać, jeżeli zajdzie potrzeba, oraz będą
się pilnie starać, aby usunąć wszelkie przeszkody, które
ich zdaniem dotyczą zachowania i rozwoju tak pobożnej
instytucji.92
W realizacji szkolnictwa duchownego bardzo dużą rolę odegrały
zakony i biskupi. Najbardziej zaangażowani w tą działalność
byli Jezuici. Na zakończenie soboru uchwalono dekret dotyczący
odpustów. W kwestii odpustów dekret stwierdzał:
zachować w Kościele praktykę odpustów, która jest nader
zbawienna dla ludu chrześcijańskiego i potwierdzona autorytetem
świętych soborów.(Kościół) pragnie, żeby przy nadawaniu odpustów
zachowano umiar, wedle od dawna przyjętego w Kościele zwyczaju
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nieosłabiania dyscypliny kościelnej przez nadmierną łatwość
ich uzyskania.93
W krajach protestanckich szczególnie ostro były atakowane
zakony, które likwidowano. Wielu zakonników padło ofiarą
prześladowań. Na fali odnowy soborowej, w krajach katolickich
zaczęły powstawać nowe zakony np. Oratorianie.
Najsłynniejszym zakonem posoborowym było Towarzystwo
Jezusowe potocznie zwani Jezuitami. Założycielem zakonu
był Ignacy Loyola. Jezuici zajmowali się pracą misyjną na całym
świecie. Ich dziełem była sieć szkół i seminariów, wyróżniających się
wysokim
poziomem
nauczania.
Jezuici
byli
głównymi
przedstawicielami kontrreformacji. Przyczynili się
oni do
zahamowania, a nawet cofnięcia reformacji. Najwybitniejszym
przedstawicielem polskiej kontrreformacji był ksiądz Piotr Skarga,
kaznodzieja i gorący patriota. Stosowanie nowoczesnych metod
kształcenia i pracy misyjnej przysporzyło Jezuitom wielu wrogów.
Zakon uległ kasacie w 1773 roku, ale został ponownie reaktywowany
w 1814 roku. Obok jezuitów powstawały też inne zakony np.
Zgromadzenie Misji, Pasjonatów, Redemptorystów oraz zakony
żeńskie: Urszulanek, Szarytek, Wizytek.
Reformie poddane zostały także dawne zakony, które istniały
już w średniowieczu. Franciszkanie podzielili się na: franciszkanów
konwentualnych i zakon braci mniejszych oraz Kapucyni. Również
inne zakony jak: karmelici benedyktyni zostały zreformowane.
Do czasu Soboru Trydenckiego chrześcijaństwo rozwijało
się w północnej Afryce, Europie i Zachodniej Azji. W dobie wielkich
odkryć geograficznych chrześcijaństwo, a w nim katolicyzm staje
się religią światową. Misjonarze docierają do Ameryki, Afryki i Azji.
Drogę i sposoby pracy misyjnej wyznaczają postanowienia
soborowe. Zakony dominikanów, franciszkanów, jezuitów i inne
93
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prowadzą misje wspierane przez Papiestwo, a zwłaszcza
Kongregację Rozkszewiania Wiary. Duży wysiłek misyjny podjęli
też protestanci. W misjach starano się głosić Ewangelię
z poszanowaniem tradycji, obyczajów i kultury mieszkańców.
Wiek XIX i XX to okres wielkiej ekspansji Kościoła na całym
świecie. Równocześnie był to okres prześladowań jakie przyniosła
ze sobą rewolucja francuska, a potem zjednoczenie Włoch.
W wyniku tego wydarzenia papieże utracili państwo kościelne.
Tak jak malała władza świecka papieży, tak równocześnie wzrastał
ich autorytet moralny. Poza rewolucją francuską katolicy duchowni
jak i świeccy byli prześladowani w Hiszpanii w latach 1936 – 1939
przez lewicowe rządy. Mordowano księży, zakonników, świeckich
katolików, bezczeszczono zwłoki i profanowano kościoły. Była
to zapowiedź jeszcze większych zbrodni i prześladowań w czasie
II wojny światowej. Przykładem może być Polska, gdzie na listach
do rozstrzelania na pierwszym miejscu byli zawsze księża katoliccy.
Ofiarom prześladowań byli także katolicy świeccy i wyznawcy innych
religii, zgłasza judaizmu. Katolicyzm poza Europą był też silnie
prześladowany w Meksyku.
Charakterystyczną cechą wieku XIX i XX był zanik walk,
prześladowań i wojen religijnych. Istniała mimo to pokojowa
rywalizacja między poszczególnymi wyznaniami. I i II wojna światowa
mimo, że licznie brali w niej udział chrześcijanie nie miała podłoża
religijnego. Prześladowanie katolików jak i innych chrześcijan zbliżyło
ich do siebie i pogłębiło proces ekumeniczny. Obok tego zjawiska
umożliwiło się otwarcie Kościoła na dialog z religiami
niechrześcijańskimi takimi jak: judaizm, islam, hinduizm, buddyzm
i inne.
W XIX i XX wieku Kościół stanął przed wyzwaniami
intelektualnymi. Pomimo dużej ostrożności Kościół zaakceptował
darwinizm jako hipotezę naukową, uznając, że nie ma sprzeczności
między wiarą i nauką. Podążają one różnymi drogami, ale wspólnym
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mianownikiem jest prawda. O wiele groźniejszym zjawiskiem
dla ludzkości okazał się marksizm, którego skutki dotykają
ją do dzisiaj. Kościół zdecydowanie sprzeciwił się marksizmowi,
jako doktrynie ateistycznej, również jednej z nielicznych,
przeciwstawiających z założenia jedną grupę społeczną, drugiej.
Teoria Freuda dotycząca psychoanalizy, została podobnie
jak darwinizm przyjęta z ostrożnością przez Kościół.
Wielkim wydarzeniem w dziejach Kościoła i nie tylko
był Pierwszy Sobór Watykański. Jego obrady trwały od 1869 do 1870
roku i miały po raz pierwszy charakter ogólnoświatowy.
Dwa konflikty, zjednoczenie Włoch i wojna francusko-pruska skróciły
obrady Soboru. Wydano tylko dwa dokumenty soborowe: konstytucję
dogmatyczną o wierze katolickiej i Pierwszą Konstytucję
dogmatyczną o Kościele Chrystusowym. W pierwszym dokumencie
widzimy szacunek dla wiary i rozumu:
Kościół zgadzał się i nieprzerwanie się zgadza również na to,
że istnieje dwojaki porządek poznawczy, różniący się nie tylko
zasadą, ale i przedmiotem: zasadą, ponieważ w jednym z nich
poznajemy przy pomocy naturalnego rozumu, a w drugim przy
pomocy wiary Bożej.94
Dalej w Konstytucji tej czytamy:
Mimo, że w istocie wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy
nie może istnieć rzeczywista niezgodność pomiędzy wiarą
i rozumem, gdyż ten sam Bóg, który objawia tajemnice i wlewa wiarę,
wzniecił też światło rozumu w duszy ludzkiej. (…..) Dlatego Kościół
nie tylko nie zwalcza rozwoju ludzkich nauk i umiejętności, ale
wspiera na różne sposoby oraz dąży do ich rozwoju.. (…) Niech więc
Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski t. 4 układ i opracowanie…, op. cit.,
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wzrasta i na różne sposoby mocno się rozwija rozumienie, wiedza
oraz mądrość wszystkich razem i każdego z osobna, zarówno
poszczególnych ludzi, jak całego Kościoła, ze wszystkich pokoleń
i wieków, ale tylko w swoim rodzaju, to znaczy w tej samej nauce,
w tym samym znaczeniu i w tym samym sformułowaniu.95
W drugim dokumencie to znaczy konstytucji dogmatycznej
o Kościele Chrystusowym najważniejsze jest stwierdzenie
o nieomylności papieża:
My zatem (…) za zgodą świętego soboru, nauczamy
i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że gdy biskup
Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy, gdy wykonując urząd
pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan, na mocy swego
najwyższego apostolskiego autorytetu określa naukę dotyczącą
wiary lub moralności obowiązującą cały Kościół, dzięki opiece
bożej obiecanej mu w (osobie) św. Piotra, wyróżnia się tą
nieomylnością,
w jaką boski Zbawiciel zechciał wyposażyć swój Kościół
dla definiowania nauki wiary lub moralności. Dlatego takie
definicje biskupa Rzymu – same z siebie, a nie na mocy zgody
Kościoła – są niezmieniane.96
Należy podkreślić, że nieomylność Ojca Świętego dotyczy tylko
spraw wiary i moralności, a nie innych kwestii jakie wypowiada
papież. W 1950 roku korzystając z zasady o nieomylności papieża,
Pius XII ogłosił Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.
W 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił zwołanie drugiego Soboru
Watykańskiego, na którym przyjęto następujące dokumenty:
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Sacrosanctum concilium, Konstytucja o liturgii świętej (4 grudnia
1963)
Inter mirifica, Dekret o środkach społecznego przekazywania
myśli (4 grudnia 1963)
Lumen gentium, Konstytucja dogmatyczna o Kościele
(21 listopada 1964)
Orientalium ecclesiarum, Dekret o Kościołach wschodnich
katolickich (21 listopada 1964)
Unitatis redintegratio, Dekret o ekumenizmie (21 listopad 1964)
Christus Dominus, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów
w Kościele (28 października 1965)
Perfectae caritatis, Dekret o przystosowanej odnowie życia
zakonnego (28 października 1965)
Optatam totus, Dekret o formacji kapłańskiej (28 października
1965)
Gravissimum educationis, Dekret o wychowaniu chrześcijańskim
(28 października 1965)
Nostra aetate, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii
niechrześcijańskich (28 października 1965)
Dei verbum, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym
(18 listopada 1965)
Apostolicam actuositatem, Dekret o apostolstwie świeckich
(18 listopada 1965)
Dignitatis humanaue, Deklaracja o wolności religijnej (7 grudnia
1965)
Ad gentes divinitus, Dekret o działalności misyjnej Kościoła
(7 grudnia 1965)
Presbyterorum ordinis, Dekret o posłudze i życiu kapłanów
(7 grudnia 1965)
Gaudium et spes, Konstytucja duszpasterska o kościele
w świecie współczesnym (7 grudnia 1965)
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Sobór Watykański Drugi miał charakter globalny i był szeroko
komentowany w mediach. Obok biskupów jako obserwatorzy
uczestniczyli w nim duchowni innych kościołów jak i świeccy katolicy.
Przy opracowaniu dokumentów soborowych pomagali doradcy.
Bardzo ważny był dokument dotyczący stosunku Kościoła
Katolickiego do wyznawców innych religii. Mające szczególny wpływ
były: dekrety o ekumenizmie i ochronie życia zakonnego. Najwyższą
rangę konstytucji otrzymały dokumenty dotyczące: liturgii –
wprowadzający język narodowy zamiast łaciny, o Objawieniu, która
potwierdzała znaczenie Pisma Świętego i Tradycji, o urzędzie
papieża.
W dokumentach poruszono też sprawy: Kultu Maryjnego,
godności małżeństwa, rodziny, rozwoju kultury, życia społecznogospodarczego i walki o pokój.
W latach od 1965 do początków XXI wieku Kościół zajęty
był przyjęciem nauczania Soboru Watykańskiego Drugiego.
Kolejnym punktem, który pojawił się był upadek komunizmu
u schyłku XX wieku. Sam proces przyjmowania nauki soborowej
był trudny i długi. Papież Paweł VI potępił antykoncepcję,
co wywoływało sprzeciwy. Sobór nie powstrzymał w Europie
zachodniej odchodzenia od katolicyzmu oraz spadku powołań
kapłańskich i zakonnych. Europa pogrąża się w coraz
to większym kryzysie i upadku. Równocześnie na całym świecie
następuje gwałtowny rozwój chrześcijaństwa, w tym zwłaszcza
katolicyzmu. Nauczanie soborowe widoczne jest w aktywizacji
katolików świeckich np. działalność Akcji Katolickiej. Rozwija się ruch
ekumeniczny, mimo różnych problemów. W kontaktach z innymi
religiami niechrześcijańskimi problemem stał się islamizm. Synod
Biskupi jest ciałem doradczym przy wcielaniu w życie postanowień
soborowych.
Kościół całą swoją działalnością wspierał walkę z kolonializmem
prowadzonym przez narody głównie z Afryki i Azji. Wielki był wkład
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papieża Jana Pawła II w obaleniu komunizmu. Jego pontyfikat
najlepiej charakteryzuje papieski fotograf:
Przez ponad 10 lat z energią Jan Paweł II wstrząsał światem.
Niósł swoje przesłanie przez sześć kontynentów, powodował
wznoszenie krzyży tam, gdzie nigdy nie mogły zostać wzniesione,
przekształcił centralny ośrodek chrześcijaństwa w ruchomy punkt.
Jego niezwykła przygoda ludzka i religijna zaczęła się od kilku
prostych słów, które z biegiem lat nadały mu głębokie piętno
prorocze: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Byłem na placu tego
wieczoru w 1978 roku, kiedy dopiero co wybrany Papież Wojtyła
powiedział: „Se abaglio mi corriggerete…” (Jeżeli zrobię błąd,
poprawcie mnie). Ja, wtedy dwudziestolatek, jak wszyscy wierni,
którzy patrzyli na główną lożę Bazyliki św. Piotra, zostałem
natychmiast urzeczony tym człowieczeństwem połączonym
z tak silną wolą czynienia, angażowania się. I zrozumiałem, że nowy
Papież, którego fotografowałem, odegra wielką rolę w moim życiu,
i w historii świata. Od tej chwili nie było roku, w którym
nie podążałbym za Papieżem. W Watykanie i podczas jego licznych
podróży widziałem, jak walczył, by zmienić historię, obalając mur
komunizmu. Dokumentowałem jego nieustającą aktywność
w niesieniu nauki Kościoła do miejsc, gdzie toczą się wojny, panuje
bieda i niesprawiedliwość. Widziałem jego zaangażowanie
w spotkania z innymi religiami. Słyszałem, jak przepraszał za zło,
które w przeszłości wyrządził Kościół katolicki. Widziałem, jak cierpiał
i płakał, czasem z powodu zła panującego w świecie, innym razem,
zbyt wiele razy, z powodu własnego bólu fizycznego, który chciał
go zatrzymać – nie udało mu się to, aż do tego smutnego wieczoru
w sobotę 2 kwietnia 2005 roku.
Gianni Giansanti
Zgodnie z zaleceniami soborowymi Kościół korzysta z środków
masowego przekazu jak: radio, telewizja, film, słowo drukowane
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czy Internet. Pomimo tego głos Kościoła jest wciąż zbyt słabo
słyszalny w powodzi informacji zalewających świat. Wiele
ze współczesnych mediów nastawionych jest obojętnie lub wrogo
do katolicyzmu. Przykładem tego mogą być wrogie posunięcia
do władz w Polsce w stosunku do: Radia Maryja i Telewizji TRWAM.
Dzieje Kościoła przedstawiono tu z konieczności w dużym
skrócie, to wspaniała historia o ciągłości istnienia instytucji ponad
dwu tysiąca lat.

3.3.2. Główny założyciel
Historię życia Pana Jezusa należy zacząć od Zwiastowania
Pannie Maryi Jego Narodzenia przez Anioła Gabriela. Anioł rzekł:
„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona
Ty między niewiastami”. Matka Boska bardzo wystraszyła
się i zastanowiła co znaczy to pozdrowienie. Wówczas Gabriel rzekł
do Niej: „Nie lękaj się Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto
poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus. Ten będzie
wielkim i Synem Najwyższego nazwany będzie. I da Mu Pan Bóg
stolicę Dawida, ojca Jego i będzie królował nad domem Jakubowym
na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca”. Maryja rzekła
do Anioła „Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?”. Gabriel
odpowiedział jej: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
Cię zacieni. Przeto i Święte, co się z Ciebie narodzi, Synem Bożym
będzie nazwane. A oto Elżbieta, krewna Twoja, i ona poczęła dziecię
w starości swojej, bo nie masz nic niemożliwego u Boga”. Maryja
odpowiedziała: „Otom Ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie
według słowa twego”. I odszedł od Niej anioł97.
Okoliczności narodzin Pana Jezusa były niezwykłe. Cesarz
rzymski August zarządził spis ludności w całym imperium. Izrael
T. Etter, Dzieje Starego i Nowego Testamentu, Księgarnia św. Wojciecha Poznań-Warszawa-Lublin
1960, s. 127-128.
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znajdował się wówczas pod okupacją rzymską dlatego jego
mieszkańcy podlegali spisowi. Każdy z nich musiał udać
się do swojego miejsca zamieszkania, aby być spisanym. Józef
i Maryja, którzy mieszkali w Nazarecie udali się do Judei, a tam
do miasta dawidowego Betlejem, z którego pochodzili. Kiedy tam
przybyli okazało się, że nie ma dla nich miejsca na nocleg.
Tymczasem nadszedł czas narodzin Pana Jezusa. W tej sytuacji
złożyli Dzieciątko w żłobie, a w tym czasie, w okolicach Betlejem,
pasterze paśli swoje stada. Przybył do nich Anioł i rzekł: „Nie lękajcie
się, oto bowiem zwiastuję wam radość wielką, że w mieście
Dawidowym narodził się dziś Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte
w pieluszki i złożone w żłobie”. Nagle pojawili się Aniołowie chwalący
Boga słowami: „Chwała na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli!”.98
Pasterze udali się do Betlejem, gdzie jako pierwsi złożyli hołd
Panu Jezusowi. Po ośmiu dniach od narodzin Rodzice nadali
Dzieciątku imię Jezus. Po dwóch tygodniach Święta Rodzina udała
się do Jerozolimy, aby w świątyni ofiarować Bogu Pana Jezusa.
Do Świątyni Jerozolimskiej przybył starzec Symeon, który
pod natchnieniem Ducha Świętego mówił:
„Teraz o Panie, według słowa Twego uwalniasz sługę Twego
w pokoju. Albowiem oczy moje już ujrzały zbawienie Twoje, które
zgotowałeś wszystkim narodom: Światłość ku objawieniu pogromom
i chwałę ludu Twego izraelskiego”. Do Matki Bożej powiedział:
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu
w Izraelu, na znak któremu sprzeciwiać się będą. A duszę Twoją
własną przeniknie miecz”.99
W czasie narodzin Pana Jezusa do Jerozolimy przybyli Mędrcy
ze Wschodu i pytali: „Gdzie jest nowonarodzony król żydowski?
98
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Ujrzeliśmy bowiem gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy
pokłonić się Jemu”. Gdy dowiedział się o tym panujący wówczas król
Herod wezwał swoich doradców pytając się o miejsce narodzin
Mesjasza. Oni powiedzieli mu cytując słowa Proroka:
„I ty, Betlejem, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze
między książętami judzkimi, albowiem z ciebie wyjdzie Wódz, który
rządzić będzie ludem moim izraelskim”.
Herod wezwał Mędrców prosząc:
„Idźcie i wypytujcie pilnie o Dzieciątku, a gdy znajdziecie
Je, oznajmijcie mi, abym i ja poszedł pokłonić się Jemu”.
Mędrcy prowadzeni przez gwiazdę dotarli do miejsca pobytu
Świętej Rodziny. Kiedy weszli do domu złożyli hołd Panu Jezusowi
i podarowali: złoto, kadzidło i mirrę. We śnie otrzymali polecenie,
aby nie wracali do Heroda, lecz udali się inną drogą do domu. Po
wizycie Mędrców Świętemu Józefowi we śnie ukazał się Anioł
nakazując:
„Wstań i wezwij Dziecię i Matkę Jego i uchodź do Egiptu.
A pozostań tam, aż ci oznajmię; Herod bowiem będzie szukać
Dziecięcia, aby Je zgładzić”100.
Święty Józef wraz z Matką Bożą i Dzieciątkiem Jezus uciekli
do Egiptu. Herod widząc, że Mędrcy go zawiedli rozkazał
wymordować w Betlejem chłopców do lat dwóch. Wydarzenie
to przeszło do historii jako rzeż niewiniątek. Gdy Herod umarł
z nakazu anielskiego Święty Józef z rodziną powrócił do Nazaretu.
Co roku Święta Rodzina w święto Paschy chodziła do Jerozolimy.
Gdy Pan Jezus miał 12 lat udał się z nimi. Po zakończeniu
uroczystości Pan Jezus został w Jerozolimie. Podczas powrotu,
gdy rodzice zorientowali się, że Go nie ma powrócili do miasta.
Szukali Pana Jezusa przez trzy dni i znaleźli w Świątyni jak
dyskutował z uczonymi. Maryja powiedziała do Niego:
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„Synu, dlaczegoś to nam uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem
szukaliśmy Ciebie. Jezus odrzekł im: „dlaczego szukaliście mnie?
Czyż nie wiedzieliście, że w sprawach Ojca mego, winienem być?”
Ale oni nie rozumieli tych słów.101
Potem Pan Jezus do 30 roku życia przebywał w Nazarecie,
a następnie rozpoczął działalność publiczną. Nauką Pana Jezusa
nazywamy Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę.
Nad rzeką Jordan Św. Jan Chrzciciel udzielał chrztu Mówił on:
„Pokutę czyńcie, albowiem zbliżyło się Królestwo Niebieskie”.
Przybywali do niego mieszkańcy całej krainy żydowskiej. Wyznawali
grzechy swoje i byli przez niego chrzczeni w Jordanie. Gdy ujrzał
wielu faryzeuszów i saduceuszów, mówił do nich: „Pokutujcie i nie
mówcie: Ojca mamy Abrahama. Albowiem siekiera jest
już przyłożona do korzenia drzew. Dlatego wszelkie drzewo, które
nie rodzi dobrych owoców, będzie wycięte i w ogień wrzucone”. A oni
pytali go: „Cóż tedy mamy czynić?”. Jan odpowiadał im: „Kto
ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma i kto ma pokarm,
niech podobnie uczyni”. Przyszli też celnicy i pytali go: „Nauczycielu,
cóż mamy czynić?”. Jan odpowiedział im: „Nie pobierajcie ponad to,
co wam postanowiono”. Podobnie pytali też go żołnierze,
a on im odpowiadał: „Nikogo nie bijcie i nie spotwarzajcie
i poprzestawajcie na żołdzie swoim”.
Święty Jan Chrzciciel zapowiedział przyjście Pana Jezusa:
„Ja was chrzczę wodą, ale przyjdzie Mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów Jego.
Ten chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło
w ręku swoim, oczyści klepisko swoje i zgromadzi pszenicę
do spichrza swojego, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.
Kiedy Pan Jezus przyszedł nad Jordan Święty Jan prosił Go:
„Ja winienem być ochrzczony przez Ciebie, a Ty idziesz
do mnie?”. Jezus odrzekł mu: „Zaniechaj tego teraz, bo przystoi nam
101
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wypełnić wszelką sprawiedliwość”. Wtedy Jan ustąpił. A gdy Jezus
był ochrzczony, wnet wyszedł z wody i modlił się. I natychmiast
otworzyły się niebiosa i Duch Święty jako gołębica widzialnie zstąpił
na Niego. A z nieba odezwał się głos mówiący:
„Ten jest Syn mój miły, którego upodobałem sobie”.102
Po chrzcie Pan Jezus udał się na pustynię, gdzie pościł przez
40 dni. Gdy ukończył post i poczuł głód był kuszony przez szatana.
Wówczas przystąpił do Niego szatan i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem
Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem”. Pan Jezus
odpowiedział mu: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim
słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy szatan zawiódł
Go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i rzekł do Niego:
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd na dół. Albowiem napisane
jest, że Bóg aniołom rozkazał o Tobie, aby Cię strzegli, a oni
na rękach Cię poniosą, abyś nie zranił o kamień nogi swojej”. Pan
Jezus odpowiedział mu: „Powiedziane też jest: „Nie będziesz kusił
Pana Boga twego!”. Następnie szatan zawiódł Pana Jezusa na górę
bardzo wysoką i na jedną chwilę ukazał Mu wszystkie królestwa
świata i ich wspaniałość mówiąc: „Dam Ci całą tę potęgę i chwałę,
bo w mojej są mocy, a daję je, komu zechcę. Jeżeli więc padniesz
przede mną i złożysz mi pokłon, to wszystko oddam Tobie”. Pan
Jezus odpowiedział mu: „Idź precz, szatanie! Albowiem napisane
jest: Panu Bogu kłaniać się będziesz i jemu samemu służyć
będziesz”. Wówczas odstąpił od Niego szatan, a przystąpili aniołowie
i służyli Jemu”103.
Żydzi pytali się Św. Jana Chrzciciela czy jest Panem Jezusem,
a On odpowiedział:
„Jam nie jest Chrystus”. Oni pytali dalej: „Kim więc jesteś?” Jan
odpowiedział: „Jam głos tego, który woła na pustkowiu: „Drogę
prostujcie Panu”.
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Następnego dnia św. Jan, gdy zobaczył Pana Jezusa powiedział:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To Ten,
o którym mówiłem wam, że przyjdzie po mnie. Widziałem jak Duch
Święty zstępował z nieba jako gołębica i spoczął na Nim, dlatego
dałem świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Kolejnego dnia
św. Jan znowu spotkał Pana Jezusa z dwoma uczniami i rzekł:
„Oto Baranek Boży!” Oni na te słowa poszli za Jezusem. Jezus
zaś odwrócił się i widząc, że idą za Nim, zapytał ich: „Czego
szukacie?” Odpowiedzieli Mu: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”.
Jezus rzekł im: „Pójdźcie, a zobaczycie”. Poszli i tego dnia zostali
z Nim. Uczniami tymi byli: Andrzej i Jan.
Andrzej spotkał brata swego Szymona i rzekł mu: „Znaleźliśmy
Mesjasza, to znaczy Chrystusa”. I przyprowadził Szymona
do Jezusa. A Jezus wejrzawszy za niego, rzekł: „Tyś jest Szymon,
syn Jony, będziesz się nazywał Piotr, to znaczy Opoka”. Nazajutrz
Pan Jezus spotkał Filipa i rzekł: „Pójdź za mną!” Filip przyłączył
się do Pana Jezusa. Gdy spotkał Natanela, rzekł do Niego:
„Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz i Prorocy, Jezusa, syna
Józefa z Nazaretu”. Natanel rzekł mu: „Czyż może być co dobrego
z Nazaretu?”. Ale Filip odrzekł: „Pójdź i zobacz”. Gdy Pan Jezus
ujrzał, że Natanel idzie do Niego, rzekł o nim: „Oto prawdziwy
Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Natanel zapytał: „Skąd mnie
znasz?” Jezus odpowiedział mu: „Widziałem cię pierwej, nim cię Filip
zawołał, gdyś był pod figą”. Natanel zawołał: „Nauczycielu, Tyś jest
Synem Bożym, Tyś Królem izraelskim!”. Pan Jezus odpowiedział
mu: „Ponieważ powiedziałem ci, żem cię widział pod figą, uwierzyłeś.
Więcej nad to zobaczysz!”. Tak Pan Jezus powołał swoich uczniów.
Trzy dni potem Pan Jezus z Matką Boską byli na weselu w Kanie
Galilejskiej.
A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego: „Wina
nie mają”. Pan Jezus odpowiedział Jej: „Zostaw to mnie, Niewiasto,
jeszcze nie nadeszła godzina moja”. Wówczas Maryja rzekła do sług:
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„Uczyńcie, cokolwiek wam powie”. A było tam sześć stągwi
kamiennych, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiadra.
Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą!”. A gdy napełnili
je po brzegi, Pan Jezus rzekł im: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście
gospodarzowi wesela”. I zanieśli. Gospodarz skosztował wody, która
stała się winem i nie wiedział, skąd to się wzięło. Wiedzieli jednak
o tym słudzy, którzy czerpali wodę. Gospodarz przywołał więc
oblubieńca i rzekł do niego: „Każdy człowiek daje naprzód dobre
wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze. Ty zaś
zachowałeś dobre wino, aż do tego czasu”104.
Był to pierwszy cud jaki dokonał Pan Jezus. Pewnego razu Pan
Jezus ze swoimi uczniami wędrował przez Samarię. Zatrzymał
się na odpoczynek przy studni. Tam spotkał Samarytankę i poprosił
ją o picie. „Jakże Ty, będąc Żydem, możesz prosić o wodę mnie,
niewiastę
samarytańską.
Żydzi
bowiem
nie
przestawali
z Samarytanami. Pan Jezus odpowiedział jej: „Gdybyś wiedziała,
kto jest ten, który z tobą mówi, zapewne prosiłabyś go, a dałby
ci wody żywej. Na to Samarytanka odpowiedziała: „Panie, nie masz
nawet czym zaczerpnąć wody, a studnia jest głęboka. Skądże tedy
masz wodę żywą?”. Pan Jezus mówił jej dalej: „Każdy, kto pije wodę,
znowu pragnąć będzie. Kto jednaj napije się wody, którą ja mu dam,
stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi
wiecznemu”. Samarytanka rzekła: „Panie, daj mi tej wody, aby nie
odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tu czerpać”. Potem
Pan Jezus rzekł do Samarytanki: „Idź i przyprowadź męża swego!”.
Ona odpowiedziała: „Nie mam męża”. Pan Jezus rzekł jej: „Dobrze
powiedziałaś, bo miałaś pięciu mężów, a ten, którego masz teraz,
też nie jest twoim”. Samarytanka odpowiedziała: „Panie, widzę,
że jesteś Prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć Bogu,
a wy twierdzicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie Go czcić
należy”. Pan Jezus odrzekł: „Zbliża się godzina, kiedy ani na tej
104
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górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Bóg jest
Duchem, dlatego prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu
w duchu i prawdzie”. Niewiasta powiedziała: „Wiem, że przyjdzie
Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy ten przyjdzie, wszystko
nam oznajmi”. Pan Jezus odpowiedział jej: Jestem nim ja, który
z tobą mówię”105.
Wówczas Samarytanka poszła do miasta i opowiedziała
o spotkaniu z Panem Jezusem. Wtedy mieszkańcy zaprosili
Go do siebie, a wielu się nawróciło. Pewnego dnia Pan Jezus
nauczał na łodzi. A gdy przestał nauczać, rzekł do Szymona: Wyjedź
na głębię i zapuśćcie sieci wasze na połów”. Szymon odpowiedział:
Nauczycielu, całą noc pracowaliśmy, lecz nic nie złowiliśmy, wszakże
na słowo Twoje zarzucę sieć”. A gdy to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieć się rwała. Skinęli więc na towarzyszów, którzy
byli w innej łodzi, aby przybyli i pomogli im. Oni przybyli i napełnili
obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr,
padł do kolan Jezusowych i rzekł: „Wynijdź ode mnie, Panie, bom
jest człowiek grzeszny”. Na taki bowiem połów, jakiego dokonali,
zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli. Pan Jezus
zaś rzekł do Szymona: „Nie lękaj się, odtąd już ludzi łowić będziesz!”.
A wyciągnąwszy łodzie na ląd i opuściwszy wszystko, poszli
za Nim.
Po wstąpieniu na górę Pan Jezus całą noc się modlił przed
wygłoszeniem kazania. Skoro nastał dzień wybrał wśród uczniów
swoich 12 apostołów. Następnie Pan Jezus wygłosił kazanie:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo
Niebieskie.
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni.
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Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą
nazwani.
Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości,
albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.106
W nauczaniu Pan Jezus mówił o godności swoich uczniów,
zachęcał do przebaczania i zgody, uczył miłości do nieprzyjaciół oraz
kazał spełniać dobre uczynki rozgłosu. Poza tym wzywał do ufności
Panu Bogu, ostrzegał przed obłudą, obiecywał wysłuchanie naszych
modlitw i żądał spełnienia Jego nauki. Pan Jezus, aby być
zrozumianym nauczał przez przypowieści. Do najbardziej znanych
przypowieści należały o siewcy, miłosiernym Samarytaninie,
niemiłosiernym słudze, synu marnotrawnym, bogaczu i Łazarzu,
Faryzeuszu i celniku, czuwających sługach, dziesięciu snach i inne.
Królestwo Niebieskie przyrównywał do: ziarnka pszenicy, ukrytego
skarbu, perły drogocennej i szaty godowej. Podczas swojej
działalności publicznej Pan Jezus wskrzeszał umarłych. Między
innymi: młodzieńca z Kairu i córkę Jaisa oraz uzdrowił paralityka,
sługę wyleczył trędowatych. Nauczając dokonał wielu cudów.
Nie wszystkie z nich zostały spisane w Ewangeliach. Jednym
z najbardziej znanych jest cud rozmnożenia chleba i ryb. Po całym
dniu nauczania Pan Jezus zwrócił się do swojego ucznia Filipa
z pytaniem: "Skąd kupimy chleb, aby ludzie ci mogli się posilić".
Odpowiedział: „Za dwieście denarów nie starczy dla nich chleba,
by każdy z nich choć trochę otrzymał”. Andrzej natomiast, brat
Szymona Piotra, tak powiedział: „Jest tu jedno pacholę, które ma
pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, ale cóż to jest na tak wielu?”.
Wtedy Pan Jezus rzekł im: „Każcie ludziom usiąść!” A było na tym
miejscu wiele trawy. I tak usiadło około pięciu tysięcy mężczyzn. Pan
Jezus zaś wziął pięć chlebów i dwie ryby, wejrzał w niebo,
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błogosławił, łamał i rozdzielał uczniom swoim, aby kładli przed
rzesze. Wszyscy jedli, ile chcieli. A gdy się nasycili, rzekł Pan Jezus
do uczniów swoich: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby się nie
zmarnowały!”. Uczniowie zebrali je i napełnili nimi dwanaście
koszów. Ludzie, widząc cud, który uczynił Pan Jezus, mówili:
„Prawdziwie jest to Prorok, który miał przyjść na świat”107. I chcieli
Go obwołać królem. W nocy Pan Jezus oddalił się na górę,
aby się modlić, a uczniowie usiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum.
Wówczas ujrzeli Pana Jezusa kroczącego po wodzie, czym
się bardzo przerazili. Ale Pan Jezus rzekł: „Jam jest, nie lękajcie
się!”. Zabrali więc Go do łodzi i niebawem przybyli do brzegu.
Na drugi dzień ludzie szukali Pana Jezusa w mieście. Pan Jezus
odpowiedział im: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że szukacie
mnie nie dlatego, żeście widzieli cuda, ale że pożywaliście chleb
nasyciliście się. Starajcie się nie o pokarm, który gnie, ale który trwa
na żywot wieczny, a który da wam Syn Człowieczy”. Mówili wtedy
do Pana Jezusa: „Panie, daj nam zawsze tego chleba”. A Jezus
im odrzekł: „Jam jest chleb żywota! Ojcowie wasi jedli mannę
na pustyni i pomarli. Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił.
Jeśliby kto pożywał tego chleba, żyć będzie na wieki. A chlebem,
który ja mu dam, jest ciało moje”. Żydzi zaczęli się sprzeczać między
sobą i mówili: „Jakże może nam dać ciało swoje na pokarm?” Rzekł
im więc Pan Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,
jeślibyście nie pożywali Ciała Syna Człowieczego i nie pili Krwi jego,
nie będziecie mieć żywota w sobie. Kto pożywa Ciało moje i pije
Krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dzień
ostateczny. Albowiem Ciało moje prawdziwe jest pokarmem,
a Krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa Ciało moje i pije
Krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim”.
Wielu z uczniów Pana Jezusa, słysząc te słowa mówiło: „Twarda
to mowa i któż jej słuchać może?”. Od tej chwili wielu też odeszło
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od Niego”. Pan Jezus rzekł do dwunastu apostołów: „Czyż
i wy odejść zamierzacie?”. Szymon Piotr odpowiedział: „Panie,
do kogóż pójdziemy?. Ty masz słowa żywota wiecznego.
A my uwierzyliśmy i przekonaliśmy się, żeś jest Chrystus, Syn
Boży”108. Później Pan Jezus ze swoimi uczniami Piotrem, Jakubem i
Janem weszli na górę. Tam przemienił się Pan Jezus, a postać Jego
jaśniała jak słońce. Ukazali się Mesjasz i Eliasz. Piotr widząc
to, rzekł: „Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, uczynimy
tu trzy przybytki: Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden”.
A gdy Piotr jeszcze mówił, obłok jasny okrył ich. Z obłoku
zaś odezwał się głos:
Uczniowie słysząc to padli na twarz i zlękli się bardzo. Pan Jezus
przystąpił do nich, dotknął się ich i rzekł im: „Wstańcie i nie lękajcie
się!”109. A oni, podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, jeno samego
Jezusa. I gdy zstępowali z góry, Pan Jezus przykazał im, aby nikomu
nie powiadali tego, co widzieli, aż do czasu, gdy Syn Człowieczy
zmartwychwstanie. Pan Jezus przyszedł w okolicę Cezarei Filipowej
i spytał uczniów swoich: „Za kogo ludzie mają Syna Człowieczego?”.
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, Grudzy za Eliasza,
a inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków”. Pan Jezus pytał
ich dalej: „A wy za kogo mnie macie?”. Szymon Piotr odpowiadając
rzekł: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego!”. Wówczas Pan Jezus
powiedział mu: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo ciało
i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebiesiech.
A ja tobie mówię, że ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduję Kościół
mój i bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa
Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
i w niebiesiech; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane
e niebiesiech”. Pewnego razu Pan Jezus modlił się i gdy skończył
swoja modlitwę, rzekł do Niego jeden z uczniów: „Panie, naucz
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nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów”. Pan Jezus
odpowiedział: „Gdy modlić się będziecie, mówcie tak: Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja jako w niebie tak na ziemi. Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen”.
Jezus ze swoimi uczniami udał się do Jerozolimy. Wysłał
na przód uczniów, aby przyprowadzili mu osła. Pan Jezus wsiadł
na niego i odbył triumfalny wjazd do miasta. Wielu ludzi szło przed
Nim śpiewając: „Błogosławiony, który idzie w mię Pańskie! Hosanna
na wysokościach”.
Gdy Pan Jezus przybył do Jerozolimy powiedział:
„Gdybyś i ty poznało w ten właśnie dzień to, co jest ku pokojowi
twemu, a teraz jest zakryte przed oczyma twymi. Albowiem przyjdą
na ciebie dni i nieprzyjaciele twoi otoczą cię wałem i oblegną cię,
i ścisną cię zewsząd, i na ziemię powalę ciebie i dzieci twe, które
są w tobie, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu,
żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego”110. Gdy zbliżał się dzień
święty Przaśników, zwany Paschą, przedniejsi kapłani i starsi ludu
zebrali się w pałacu najwyższego kapłana, którego nazywano
Kajfaszem, i naradzali się, aby Pana Jezusa pojmać podstępem
i zabić. Mówili jednak: „Nie w dzień święty, aby nie doszło
do rozruchu między ludem”. Wtedy jeden z dwunastu apostołów,
którego zwano Judaszem Iszkariotem, przyszedł do przedniejszych
kapłanów i rzekł im: „Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam”.
Oni usłyszawszy to, uradowali się i obiecali mu dać trzydzieści
srebrników. Odtąd Judasz szukał sposobności, aby im wydać Pana
Jezusa. Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować
Paschę. Uczniowie przystąpili więc do Pana Jezusa i spytali: „Gdzie
chcesz, abyśmy Ci przygotowali wieczerzę paschalną?”. Pan Jezus
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wybrał Piotra i Jana i rzekł im: „Idźcie do miasta, a tam spotka
was pewien człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu,
do którego wejdzie, i powiedzcie właścicielowi domu: „Gdzie jest
miejsce odpocznienia, gdzieżbym spożył Paschę z uczniami
swymi?”. A on ukaże wam wieczernik przestronny i usłany. Tam
przygotujcie nam Paschę”. Uczniowie owi udali się do miasta
i znaleźli wszystko, jak im Pan Jezus powiedział. Przygotowali więc
Paschę. A gdy nadszedł wieczór, Pan Jezus przybył z apostołami
do wieczernika i zajął z nimi miejsce przy stole. Wtedy powstał
między apostołami spór o to, kto z nich jest większym. Pan Jezus
widząc to, rzekł im: „Kto jest większym pośród was, niech będzie jako
mniejszy. Ja jestem pośród was jako ten, który usługuje”. Następnie
Pan Jezus wstał od wieczerzy, przepasał się prześcieradłem, nalał
wody do misy i zaczął nogi umywać apostołom i wycierać
prześcieradłem, którym się przepasał. Najpierw zbliżył się do Piotra,
lecz on rzekł: „Panie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał”. Pan Jezus
odpowiedział mu: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa
ze mną”. Wówczas Piotr odrzekł: „Panie, umyj nie tylko moje nogi,
ale ręce i głowę!”. Na to rzekł Pan Jezus: „Kto jest umyty, potrzebuje
tylko nogi umyć, a cały będzie czysty. Wy jesteście czyści,
ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem kto Go miał wydać. Gdy Pan
Jezus umył nogi apostołom, znowu zasiadał do stołu i rzekł:
„Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie Mistrzem
i Panem, i dobrze mówicie, bo jestem Nim. Jeśli tedy ja, Pan i Mistrz,
umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać.
Albowiem dałem wam przykład, abyście jako ja wam uczyniłem,
tak i wy czynili”. W czasie wieczerzy Pan Jezus rzekł do apostołów:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was zdradzi mnie”.
Zasmucili się apostołowie i spoglądali jeden na drugiego, bo nie
wiedzieli, o kim mówił. A Jan, którego Pan Jezus najbardziej miłował,
siedział po Jego prawicy i głowę swą skłonił na Jego piersiach.
Na niego skinął Szymon Piotr i rzekł mu: „O kim to On mówi?”.
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Jan spytał Pana Jezusa: „Panie, kto to jest?”. Pan Jezus
odpowiedział: „To ten, któremu podam chleb umoczony”.
I umoczywszy chleb, podał go Judaszowi, synowi Szymona
z Kariotu. Judasz zapytał: „Czy to ja jestem. Mistrzu?” Pan Jezus
mu odrzekł: „Tyś powiedział!”. Wtedy Judasz spożył chleb i wstąpił
w niego szatan. Natychmiast po spożyciu chleba Judasz wyszedł
z wieczernika. A była to noc. Pod koniec Ostatniej Wieczerzy
Pan Jezus wziął chleb, błogosławił go, łamał i dał uczniom swoim
mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. A wziąwszy kielich,
dzięki czynił i dał im mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy! To jest bowiem
Krew moja Nowego Testamentu, która za wielu wylana będzie
na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę!”111.
Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, napisane jest bowiem:
„Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce!”. Wtedy Piotr rzekł
do Pana Jezusa: „Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie,
ale ja nie zgorszę się!”. Pan Jezus odpowiedział Piotrowi: „Zaprawdę
powiadam ci, że tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć zaprzesz się
mnie!”. Piotr jednak zapewniał Pana Jezusa: „Choćby mi przyszło
umrzeć z tobą, nie zaprę się Ciebie!”. Podobnie mówili wszyscy
apostołowie. A Pan Jezus mówił do nich dalej: „Niech się nie trwoży
serce wasze! Ja prosić będę Ojca i innego Pocieszyciela da wam,
aby pozostał z wami na zawsze. Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam,
pokój mój wam daję! Jam jest krzewem winnym, a wy latoroślami.
Trwajcie we mnie, a ja w was. Kto mieszka we mnie, ten wiele owocu
przynosi. Kto nie będzie trwał we mnie, odrzucony będzie precz niby
latorośl i uschnie. Już niedługo, a nie będziecie mnie oglądać,
i znowu niedługo, a ujrzycie mnie. Wyszedłem od Ojca przyszedłem
na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Na świecie doznacie
ucisku, ale ufajcie, jam zwyciężył świat”. To mówiąc Pan Jezus
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podniósł oczy ku niebu i rzekł: „Ojcze! Jam Ciebie wsławił na ziemi,
dokonałem dzieła, któreś mi zlecił. Objawiłem imię Twoje przed
ludźmi, których mi dałeś ze świata. Ja już nie jestem na świecie,
ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty! Zachowaj
w Imię Twoje tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jako i my jedno
jesteśmy. A nie tylko na ziemi proszę, ale i za tymi, którzy dla słowa
ich uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze,
we mnie, a ja w Tobie jedno jesteśmy”112. Po Ostatniej Wieczerzy
Pan Jezus poszedł się modlić do ogrodu z uczniami i rzekł
im: „Zostańcie tu, a ja odejdę tam i będę się modlił”. Następnie wziął
z sobą Piotra, Jakuba i Jana, i począł się smucić i cierpieć udrękę.
Rzekł więc im: „Smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie
tu i czuwajcie ze mną!”. Sam zaś oddaliwszy się od nich jakoby
na odległość rzutu kamienia, padł na oblicze swoje i modlił
się mówiąc: „Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ode mnie ten kielich.
Wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie!”. A gdy wstał od
modlitwy i przyszedł do uczniów swoich, zastał ich śpiących. Rzekł
więc Piotrowi: „Nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch
wprawdzie jest ochoczy, ale ciało omdlałe”. Następnie oddalił się
od nich i modlił się mówiąc: Ojcze mój, jeżeli kielich ten nie może
odejść ode mnie, jeno abym go pił, niech się stanie wola Twoja!”.
I wróciwszy do uczniów zastał ich znowu śpiących. Oczy ich bowiem
były senne. Nie wiedzieli też, co Mu odpowiedzieć. Zostawił więc ich,
znowu oddalił się i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same
słowa modlitwy. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.
Pan Jezus modlił się jeszcze goręcej i stał się pot Jego jako krople
krwi, spływające na ziemię. Potem wrócił znowu do uczniów swoich
i rzekł im: „Śpijcie już i odpoczywajcie! Oto nadeszła godzina i Syn
Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy,
oto przybliżył się ten, który mnie wydał!”. Wówczas zbliżył się Judasz
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z tłumu i rzekł: „Którego pocałuję, Ten Jest, Jego chwytajcie!”.
I natychmiast przystępując do Pana Jezusa, rzekł: „Bądź
pozdrowiony, Mistrzu” I pocałował Go. Pan Jezus rzekł: do niego:
„Przyjacielu, po coś tu przyszedł? Pocałunkiem zdradzasz Syna
Człowieczego!”113. Następnie Pan Jezus wiedząc wszystko,
co Go mało spotkać, wystąpił naprzód i zapytał ich: „Kogo szukacie?”
Oni odpowiedzieli: „Jezusa Nazareńskiego!”. Pan Jezus odrzekł
im: „Jam jest!”. Wtedy oni cofnęli się wstecz i padli na ziemię.
Pan Jezus spytał ich ponownie: Kogo szukacie?”. Odpowiedzieli
znowu: „Jezusa Nazareńskiego!”. Pan Jezus rzekł im: „Powiedziałem
wam, że to ja jestem! Jeśli zatem mnie szukacie, pozwólcie tym
uczniom moim odejść”. Wówczas przystąpili do Pana Jezusa, rzucili
się na niego i pojmali Go. Wtedy Szymon Piotr dobył miecza, uderzył
nim sługę najwyższego kapłana, któremu było na imię Malchus,
i obciął mu prawe ucho. Ale Pan Jezus rzekł Piotrowi: „Schowaj
miecz swój do pochwy! Wszyscy bowiem, którzy za miecz będą
chwytali, od miecza poginą! Czyż mniemasz, żebym mógł prosić
Ojca swego, a nie wystawiłby mi zaraz więcej niż dwanaście hufców
aniołów?” A dotknąwszy się Malchusa, uzdrowił go. Potem
Pan Jezus rzekł do tych, którzy po Niego przyszli: „Wyszliście
z mieczami i kijami jak na złoczyńcę. Gdybym codziennie przebywał
z wami w świątyni, nie podnieślibyście na mnie rąk. Ale to wasza
godzina i moc ciemności”. Wówczas wszyscy uczniowie opuścili
Pana Jezusa i pouciekali. Kohorta zaś żołnierzy i słudzy żydowscy
pojmali Go i związali. Zaprowadzono Pana Jezusa do Annasza, który
był dawniej arcykapłanem. On pytał Pana Jezusa o uczniów i o Jego
naukę. Pan Jezus odpowiedział mu: „Jam jawnie mówił światu.
Nauczałem w synagodze i świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi
gromadzą i nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj
tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. A gdy to powiedział, jeden
ze służby tam stojącej wymierzył Mu policzek i rzekł:
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„Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?”. Pan Jezus
odpowiedział mu: „Jeżeli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem,
a jeżeli dobrze, czemu mnie bijesz?”. Następnie Annasz odesłał
związanego Pana Jezusa do Kajfasza, który był wówczas
arcykapłanem. U niego zgromadzili się kapłani, uczeni w Piśmie
i starsi ludu. Przedniejsi kapłani i cała Rada szukali świadectwa
przeciwko Panu Jezusowi, aby Go na śmierć skazać.
Ale nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków.
W końcu zjawili się jeszcze dwaj fałszywi świadkowie i oświadczyli:
„Myśmy słyszeli, jak On powiadał: „Ja zburzę świątynię, a po trzech
dniach odbuduję ją!” Ale świadectwa ich nie były zgodne. Wtedy
najwyższy
kapłan
powstawszy
zapytał
Pana
Jezusa:
„Nic nie odpowiadasz na to, co Ci zarzucają?”114 Pan Jezus
zaś milczał. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Poprzysięgam
Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś
Chrystusem, Synem Bożym?” Pan Jezus rzekł: „Jam jest! Wszakże
powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego
po prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich”.
Wówczas najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje i rzekł:
„Oto słyszeliście bluźnierstwo! Cóż tedy sądzicie?” A oni wszyscy
odpowiedzieli” „Winien jest śmierci!” Niektórzy z nich poczęli plwać
na oblicze Jego, policzkować Go i bić pięściami. A żołnierze pilnujący
Go naigrywali się z Niego. Zasłoniwszy Mu oczy, policzkowali
Go i pytali: „Prorokuj, kto Cię uderzył?” Wiele jeszcze innych
bluźnierstw mówili przeciw Niemu. Dnia następnego nad ranem
zaprowadzili Pana Jezusa od Kajfasza do pałacu namiestnika
rzymskiego Piłata. Ponieważ Żydzi weszli do pałacu, aby nie skalać
się przed Paschą, dlatego Piłat wyszedł do nich i rzekł:
„Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi?”
Oni odpowiedzieli mu: „Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy
go tobie”. Piłat rzekł im: „Weźcie go wy i osądźcie według swego
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prawa”. Żydzi odpowiedzieli: „Nam nie wolno nikogo zabijać!” Piłat
wrócił do swego pałacu, wezwał Pana Jezusa i rzekł mu: „Tyś jest
król żydowski?” Pan Jezus odpowiedział mu: „Królestwo moje nie jest
z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi
niechętnie walczyliby, abym nie był wydany”. Piłat ponownie zapytał
Pana Jezusa: „Więc ty jesteś królem?” Pan Jezus odpowiedział
mu: „Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził
i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Piłat
rzekł na to: „Cóż to jest prawda?” Następnie Piłat jeszcze
raz odezwał się do Pana Jezusa mówiąc: „Nic nie odpowiadasz?
Patrz, o jak wielkie rzeczy Cię obwiniają!” Ale Pan Jezus na to nie
odpowiedział, tak że się Piłat dziwił.115
Wówczas Piłat wyszedł znowu do przedniejszych kapłanów
i rzeszy i rzekł: „Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku!” Lecz
oni nalegali na niego mówiąc: „Podburza lud, ucząc po całej Judei,
począwszy od Galilei aż dotąd”. A Piłat posłyszawszy o Galilei,
zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się dowiedział,
że ma nad Nim władzę Herod, który w tym czasie przebywał
w Jerozolimie, odesłał Go do niego.
Jednak przed Herodem Pan Jezus milczał. Pomimo tego Piłat
chciał Go uwolnić. Na święta namiestnik miał prawo zwolnić jednego
z więźniów. Żydzi wybrali Barabasza zamiast Pana Jezusa.
Wówczas Piłat ponownie zapytał ich: „Co mam uczynić
z Jezusem, którego nazywają Chrystusem?” A oni zawołali:
„Ukrzyżuj go!”
I po raz trzeci przemówił do nich Piłat mówiąc: „Cóż więc
uczynił on złego?” Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć.
Ukarzę go i wypuszczę”. Lecz oni tym bardziej krzyczeli: „Ukrzyżuj
go!”116
Piłat zatem chcąc zadośćuczynić ludowi, wypuścił Barabasza.
115
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Następnie Piłat wydał Pana Jezusa na ubiczowanie. Żołnierze
zaś wyprowadzili Go do przedsionka pałacu i zwołali całą kohortę.
Upletli koronę z ciernia i włożyli ją na głowę Pana Jezusa.
Przyodziali Go też szatą purpurową. Bili Go po głowie trzciną i plwali
na Niego. Podchodzili do Niego i klękali mówiąc: „Witaj, królu
żydowski!”
Piłat wyszedł znowu na zewnątrz swego pałacu i rzekł do ludu:
„Oto wyprowadzam wam Jezusa, abyście się przekonali,
że nie znajduję w nim żadnej winy”. Wyszedł wtedy Pan Jezus
w koronie cierniowej i purpurowej szacie. Piłat zaś rzekł:
„Oto człowiek!”. Gdy kapłani i słudzy ujrzeli Pana Jezusa, zawołali:
„Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!”
Piłat usłyszawszy te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł
znowu do pałacu i rzekł do Pana Jezusa: „Skąd jesteś?” A gdy Pan
Jezus nie odpowiedział mu, mówił Mu dalej: „Nie mówisz do mnie?”
Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę
wypuścić cię”. Pan Jezus odpowiedział mu: „Nie miałbyś żadnej
władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z wysoka”.
Odtąd Piłat jeszcze bardziej starał się uwolnić Pana Jezusa.
Ale Żydzi wołali: „Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem
cesarza”.
Wówczas
Piłat ponownie
wyprowadził Pana Jezusa
na zewnątrz, zasiadł na trybunale i rzekł im: „Oto król wasz!”
A oni zawołali: „Precz z nim, ukrzyżuj go!” Piłat spytał ich: „Króla
waszego mam ukrzyżować?” Przedniejsi kapłani odpowiedzieli:
Nie mamy króla, jeno cesarza!”
Wtedy to Piłat, wziąwszy wodę, obmył ręce przed tłumem i rzekł:
„Nie jestem winien krwi tego Sprawiedliwego. Wasza to rzecz”.
A cały lud zawołał:
„Krew jego na nas i na syny nasze!”
Wtedy Piłat wydał im Jezusa na śmierć krzyżową. Oni zabrali
Go i wyprowadzili. A gdy mieli dość naigrawań, zdjęli z Pana Jezusa
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płaszcz purpurowy i oblekli Go w jego szaty. Prowadząc
Go za miasto, spotkali niejakiego Szymona Cyranejczyka, idącego
ze wsi i przymusili go, aby niósł krzyż za Jezusem.
I szła za Nim wielka rzesza ludu i niewiast, które płakały
nad Nim. Pan Jezus obróciwszy się, rzekł m: „Córki jerozolimskie,
nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie i nad synami
swymi”.
Prowadzono też z Panem Jezusem dwóch łotrów, aby zostali
straceni. I przywiedli Go na miejsce, które się nazywa Kalwaria,
a po hebrajsku Golgota.
Pana Jezusa przywiedli na Golgotę i dali Mu do picia wino
zmieszane z żółcią. Gdy skosztował go, nie chciał pić.
Tam Pana Jezusa ukrzyżowali. A była to godzina dwunasta.
Razem z Nim ukrzyżowali też dwóch łotrów, jednego po prawej,
a drugiego po lewej stronie.
Piłat kazał też umieścić napis nad krzyżem. A było
na nim zapisane w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:
JEZUS NAZAREŃSKI – KRÓL ŻYDOWSKI.117
Napis ten czytało wielu Żydów. Przedniejsi kapłani mówili więc
do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale on sam mówił: „Jestem
Królem Żydowskim”. Piłat jednak odpowiedział: „Com napisał,
napisałem!”
Po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, żołnierze wzięli Jego szaty
i rzucili o nie losy.
Ci, którzy przechodzili obok krzyża, bluźnili Panu Jezusowi
i potrząsając głowami mówili: „Hej, ty, co burzysz świątynię Bożą
i odbudowujesz ją w ciągu trzech dni, wybawże samego siebie! Jeśliś
jest Synem Bożym, zstąp z krzyża!”
Również przedniejsi kapłani, starsi i uczeni w Piśmie szydzili
z Niego, mówiąc jeden do drugiego: „Innych ocalił, a sam siebie
ocalić nie może”.
117

Ibidem, s.209.

132

Także żołnierze naigrawali się z Pana Jezusa. Przystępowali
do Niego i podawali Mu ocet mówiąc: Jeśli ty jesteś królem
żydowskim, wybawże samego siebie”.
A jeden z powieszonych łotrów bluźniąc mówił: „Jeśliś
ty jest Chrystus, wybawże samego siebie i nas!” Ale drugi zgromił
go i rzekł: „Czy ty się Boga nie boisz?” My sprawiedliwą karę
ponosimy, ale Ten przecież nic złego nie uczynił”. A do Pana Jezusa
tak powiedział: „Panie, wspomnij na mnie, gdy przybędziesz
do Królestwa swego”. Pan Jezus odrzekł mu: „Zaprawdę powiadam
tobie, dziś ze mną będziesz w raju!”
A pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy Pan Jezus
ujrzał Matkę swoją i Jana, ucznia, którego miłował, stojącego obok
Niej, rzekł do Matki swojej: „Niewiasto, oto syn Twój!” Potem rzekł
Janowi: „Oto Matka twoja!”
I od tej godziny uczeń wziął Ją pod swoją opiekę.
A gdy nadeszło południe, całą ziemię zaległy ciemności, które
trwały aż do godziny trzeciej. I o godzinie trzeciej Pan Jezus zawołał
głosem wielkim: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
Potem Jezus świadom, że wszystko już się wykonało,
aby się spełniło pismo, rzekł: „Pragnę!”
A stało tam naczynie wypełnione octem. Jeden ze stojących
napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i podał Jemu do ust.
Pan Jezus zaś, gdy skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” Potem
zawołał głosem wielkim: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego!”
I skłoniwszy głowę oddał ducha.118
Gdy Pan Jezus umierał na krzyżu, zasłona świątyni rozdarła
się na dwie części od góry, aż do dołu. Zadrżała ziemia, popękały
skały, otworzyły się groby i wielu świętych zmartwychwstało.
Setnik zaś widząc, co się stało, wielbił Boga mówiąc: „Zaiste
ten był Synem Bożym”.
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Aby ciała nie zostały na krzyżu przez uroczysty szabat, Żydzi
prosili Piłata, żeby zmarłym połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli więc
żołnierze i połamali nogi obu skazańcom, którzy byli ukrzyżowani
razem z Panem Jezusem.
A kiedy podeszli do Niego i zobaczyli, że już umarł, nie łamali
nóg Jego. Ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego,
a natychmiast wypłynęła krew i woda.
A gdy już nadszedł wieczór, przyszedł Józef z Arymatei, który
był senatorem i ukrytym uczniem Pana Jezusa. Odważnie wszedł
do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. Piłat dowiedziawszy
się od setnika, że Pan Jezus rzeczywiście umarł, rozkazał ciało Pana
Jezusa oddać Józefowi.
On to zdjął ciało Jezusowe z krzyża i owinął
je w prześcieradło. Nikodem zaś, przyniósł około sto funtów mirry
i aloesu. Ciało Pana Jezusa obwiązali w prześcieradła
wraz z wonnościami, jak to było zwyczajem grzebać umarłych
u Żydów.
A na miejscu, gdzie ukrzyżowano Pana Jezusa był ogród,
ma w nim znajdował się grobowiec wykuty w skale, w którym
nikt jeszcze nie był złożony. W tym grobie złożono ciało Jezusowe
i wejście do niego zatoczono kamieniem. A Maria Magdalena i Maria
Józefowa siedziały naprzeciw i widziały, jak złożono do grobu ciało
Pana Jezusa.
Dnia następnego przedniejsi kapłani i faryzeusze zebrali
się u Piłata i rzekli mu: „Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten
zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach
zmartwychwstanę. Rozkaż przeto, aby strzeżono grobu, aż do dnia
trzeciego, by nie przyszli uczniowie jego i nie wykradli
go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie błąd ostatni
gorszy od pierwszego”119.
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Piłat odrzekł im: „Macie straż, idźcie i strzeżcie, jak umiecie!”
Oni odszedłszy, obwarowali grób, zapieczętowali kamień i postawili
straże.
Gdy minął szabat i nastała niedziela paschalna Pan Jezus
zmartwychwstał i wyszedł z grobu. I powstało wielkie trzęsienie
ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, odsunął kamień
grobowy i usiadł na nim. Wejrzenie jego było jako błyskawica,
a szata jego jako śnieg. Strażnicy przerazili się i z bojaźni przed nim
stali się jak martwi. Tymczasem do Grobu Pańskiego przybyły Maria
Magdalena, Maria i Salome, aby namaścić Ciało Pana Jezusa.
Zastanawiały się: „Któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca?”
Kamień był bowiem bardzo wielki.
Jeszcze panował mrok, a Maria Magdalena pierwsza przybyła
do grobu. Ujrzawszy kamień odsunięty, pobiegła do Szymona, Piotra
i Jana i rzekła m: „Zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie
Go złożono”.
Obaj apostołowie wybiegli, ale Jan wyprzedził Piotra i pierwszy
przybył do grobu. Nachylił się i ujrzał prześcieradła, ale nie wszedł
do grobu. Za nim przyszedł Piotr i wszedłszy do grobu, ujrzał
prześcieradła oraz chustę, w którą była owinięta głowa Jezusowa.
Wszedł również Jan i obaj zdumieni odeszli do domu.
A Maria Magdalena stała zewnątrz grobu i płakała. Zajrzawszy
do grobu, ujrzała w nim dwóch aniołów w bieli siedzących. Odezwali
się oni do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” A ona odpowiedziała:
„Wzięto Pana mego, a nie wiem, gdzie Go złożono”.
To powiedziawszy obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa,
a nie wiedziała, że to był on. Pan Jezus rzekł jej: „Niewiasto, czemu
płaczesz? Kogo szukasz?”
Ona sądząc, że to był ogrodnik, rzekła Mu: „Panie, jeśliś
ty Go zabrał, powiedz mi, gdzieś Go położył, a ja Go wezmę”.
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Wówczas Pan Jezus rzekł jej: „Mario!” A ona odpowiedziała:
„Rabboni” (to znaczy Mistrzu!)120.
Pan Jezus mówił do niej dalej: „Idź do braci moich i powiedz
im Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga
waszego”.
Maria Magdalena poszła do uczniów i zastawszy ich smutnych
i płaczących, rzekła im: „Widziałam Pana!” Oni jednak nie uwierzyli,
że Jezus żyje i jej się ukazał.
Kiedy już wzeszło słońce, przybyły do grobu Maria Jakubowa,
Salome i inne niewiasty z Galilei, które widziały, jak Jezusa złożono
do grobu. Przyniosły wonności, aby namaścić ciało Jezusa.
Ujrzały kamień odsunięty i weszły do grobu. Nie znalazły ciała
Pana Jezusa, ale ujrzały anioła, siedzącego po prawej stronie,
ubranego w białą szatę. Zdumiały się i zatrwożyły, ale on rzekł
do nich: „Nie lękajcie się! Szukacie Jezusa Nazareńskiego! Nie masz
Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożono. Idźcie więc i powiedzcie
uczniom jego i Piotrowi że was wyprzedza do Galilei.
Tam Go ujrzycie!” Niewiasty prędko wyszły z grobu i biegły
z bojaźnią i wielką radością, aby donieść o tym uczniom.
A oto Pan Jezus zastąpił im drogę mówiąc: „Witajcie!”
One zaś zbliżyły się, przypadły do stóp Jezusa i złożyły Mu hołd.
Wówczas Pan Jezus rzekł im: „Nie lękajcie się! Idźcie, donieście
braciom moim, aby poszli do Galilei. Tam mnie ujrzą”. Niewiasty
wróciwszy od grobu, oznajmiły wszystko jedenastu apostołom
i innym uczniom. Lecz oni nie uwierzyli im. W tym samym dniu
dwóch uczniów Pana Jezusa szło do Emaus i rozmawiało.
Pan Jezus przyłączył się do nich ale Go nie poznali.
Pan Jezus rzekł do nich: „Cóż to są za rozmowy, które idąc
prowadzicie miedzy sobą i czemu jesteście smutni?” A jeden z nich,
imieniem Kleofas, odpowiedział: „Czy żeś Ty sam przechodniem
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w Jerozolimie, że nie wiesz, co się w niej stało w tych dniach?”
On ich spytał: „Co?”
I opowiedzieli Mu o Jezusie Nazareńskim, który był Prorokiem
potężnym w czynie i w mowie wobec Boga i całego ludu. I mówili Mu,
jak przedniejsi kapłani i przełożeni wydali na śmierć i ukrzyżowali.
|I dalej mówili: „A myśmy się spodziewali, że On miał odkupić Izraela.
I teraz po tym wszystkim jest już dzisiaj trzeci dzień od czasu, jak się
to stało. Niektóre z naszych niewiast przeraziły nas. Były bowiem
przed świtaniem u Jego grobu, lecz ciała Jego nie znalazły. Mówiły
nawet, że miały widzenie aniołów, którzy powiadają, że On żyje.
Niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali tak, jak im niewiasty
powiadały, ale Jego samego nie znaleźli”.
A Pan Jezus rzekł do nich:
„O niemądrzy i serca leniwego ku wierzeniu temu wszystkiemu,
co mówili Prorocy! Czyż nie trzeba było, aby Chrystus cierpiał
tak wszedł do chwały swojej?” I począwszy od Mojżesza i wszystkich
Proroków, wykładał im, co było o Nim napisane we wszystkich
Pismach121.
I tak przybliżyli się do miasteczka, do którego szli, a Pan Jezus
okazywał, jakby miał iść dalej. Oni przymusili Go mówiąc: „Zostań
z nami, bo się ma ku wieczorowi i dzień już się nachylił”.
Wszedł więc z nimi o domu. I gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął
chleb, błogosławił go, łamał i podawał im.
Wtedy otworzyły się oczy ich i poznali Go, ale On zniknął sprzed
ich oczu. Mówili więc miedzy sobą: „Czyż serce nasze nie pałało
w nas, gdy mówił w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”
I powstawszy tej godziny, wrócili do Jerozolimy. Znaleźli
jedenastu apostołów i innych uczniów, którzy z nimi byli. Oni również
mówili, że Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał i ukazał
się Piotrowi.
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Wieczorem tego samego dnia, gdy apostołowie byli zgromadzeni
w wieczerniku i drzwi były zamknięte z bojaźni przed Żydami,
przyszedł do nich Pan Jezus i stanąwszy między nimi, rzekł: „Pokój
z wami!”
Oni strwożeni i przerażeni sądzili, że oglądają ducha. Pan Jezus
więc rzekł im: „Czemu się lękacie i różne myśli wstępują do serc
waszych? Oglądajcie ręce moje i nogi, że to ja sam jestem.
Dotykajcie się i patrzcie, albowiem duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że ja mam”.
A gdy to mówił, pokazał im ręce i nogi. A ponieważ oni jeszcze
nie wierzyli, rzekł: „Macie tu co do jedzenia?” Oni dali Mu część ryby
pieczonej i plaster miodu, a On jadł wobec nich. Wtedy uradowali
się uczniowie, że ujrzeli Pana Jezusa.
On zaś rzekł do nich znowu: „Pokój wam! Jako mnie posłał
Ojciec i ja was posyłam”. To powiedziawszy tchnął na nich i rzekł im:
Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.122
A Tomasz, jeden z apostołów, nie był z nimi, kiedy Pan Jezus
przyszedł do nich. Oni powiedzieli mu: „Widzieliśmy Pana”.
Tomasz jednak odrzekł: „Jeśli nie ujrzę na rękach Jego przebicia
gwoźdźmi, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę
ręki Mojem w bok Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach apostołowie byli znowu zgromadzeni
w wieczerniku i Tomasz był z nimi. Drzwi były zamknięte,
a Pan Jezus wszedł, stanął między nimi i rzekł: „Pokój wam!”
Potem rzekł do Tomasza:
„Włóż tu palec swój, i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę swoją,
i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym!”
A Tomasz, odpowiadając Mu, rzekł: „Pan mój i Bóg mój!”
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Pan Jezus odpowiedział mu: „Uwierzyłeś dlatego, żeś mnie
ujrzał, Tomaszu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli!123”
Apostołowie udali się do Galilei, jak im Pan Jezus przykazał.
Pewnego razu Piotr, Tomasz, Natanael, Jakub, Jan i jeszcze dwaj
inni uczniowie zgromadzili się nad jeziorem Genezaret. Piotr rzekł
im: „Idę łowić ryby”. Oni odpowiedzieli mu: „Pójdziemy i my”.
Wsiedli więc do łodzi i popłynęli na jezioro, ale nocy tej niczego
nie ułowili.
Gdy nadszedł ranek, Pan Jezus stanął nad brzegiem,
ale uczniowie nie poznali Go. Pan Jezus więc rzekł im: „Dzieci,
macie co jeść?” Oni odpowiedzieli: „Nie”. Pan Jezus powiedział
na to: „Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”.
Apostołowie zarzucili sieć, ale nie mogli jej uciągnąć powodu
mnóstwa ryb. Wówczas Jan rzekł do Piotra: „Pan jest!” Piotr
usłyszawszy to. Okrył się szatą.
W tym czasie przypłynęli w łodzi inni uczniowie, ciągnąc sieć
z rybami. Gdy weszli na ląd, ujrzeli węgle nałożone, rybę leżącą
na nich i chleb.
Pan Jezus rzekł do nich: „Przynieście coś z ryb, któreście
złowili”. Piotr wyciągnął na ląd sieć napełnioną wielkimi rybami,
których było sto pięćdziesiąt trzy.
Pan Jezus rzekł do nich: „Jedzcie!” i zasiadł z nimi i jadł. Nikt
zaś z siedzących nie śmiał Go zapytać: „Ktoś Ty jest?” Wiedzieli
bowiem, że to Pan Jezus jest. On zaś zbliżał się do nich, brał chleb
i rybę i podawał im.
Gdy się posilili, rzekł Pan Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie,
synu Jana! Miłujesz mnie więcej niźli ci?” Piotr odpowiedział:
„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję”.
Pan Jezus rzekł mu: „Paś baranki moje!”
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Po chwili Pan Jezus spytał Piotra powtórnie: „Szymonie synu
Jana, miłujesz mnie?” Piotr odrzekł: „Tak, Panie, Ty wiesz,
że Cię miłuję”.
Pan Jezus rzekł mu: „Paś baranki moje!”
Po raz trzeci Pan Jezus zapytał Piotra: Szymonie, synu Jana,
miłujesz mnie?” Zasmucił się Piotr, że go Pan Jezus trzeci
raz o to pytał, i odrzekł: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,
|że Cię miłuję”.
Pan Jezus rzekł mu: „Paś owce moje!”
Jedenastu apostołów, jak im Pan Jezus przykazał, udało
się do Galilei na pewną górę. Ujrzawszy Go tam, oddali Mu pokłon.
A Pan Jezus przystąpiwszy do nich, odezwał się mówiąc im: „Dana
mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie
wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem.
A to ja jestem z wami, aż do skończenia świata”.124
Dnia czterdziestego po Zmartwychwstaniu Pan Jezus ostatni
raz ukazał się apostołom w Jerozolimie i tak do nich mówił: „Trzeba
było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał dnia trzeciego,
i aby w Jego imieniu wszystkim narodom była głoszona pokuta
i odpuszczenie grzechów, poczynając od Jerozolimy.
Wy przeto pozostańcie w mieście, dopóki nie otrzymacie mocy
Ducha Świętego, zstępującego na was. I będziecie mi świadkami
w Jerozolimie, i w całej Judei, i Samarii, i aż po krańce ziemi”.
Następnie Pan Jezus wyprowadził apostołów za miasto na Górę
Oliwną. Podniósł ręce i błogosławił im.
I gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, uniósł się w górę i obłok
zakrył Go przed ich oczyma.
Apostołowie patrzyli za Nim, idącym do nieba. A oto stanęli przy
nich dwaj aniołowie w białych szatach i rzekli: „Mężowie Galilejscy!
Czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Ten Jezus, który spośród
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was wzięty jest do nieba, przyjdzie tak, jak widzieliście Go, idącego
do nieba”.
W ten sposób Pan Jezus wstąpił do nieba i zasiadł na prawicy
Bożej. Apostołowie zaś złożyli pokłon i z wielką radością wrócili
do Jerozolimy.125
3.3.3. Misja Chrześcijaństwa
Misja Kościoła w świecie została przedstawiona w Katechizmie
Kościoła Katolickiego.
Wierność ochrzczonych jest podstawowym warunkiem głoszenia
Ewangelii i misji Kościoła w świecie. Orędzie zbawienia powinno
być potwierdzone świadectwem życia chrześcijan w celu ukazania
ludziom mocy jego prawdy i oddziaływania. „Sam przykład
chrześcijańskiego życia i dobre uczynki spełniane w duchu
nadprzyrodzonym mają już siłę pociągania ludzi do wiary i do Boga.
Chrześcijanie, ponieważ są członkami Ciała, którego Chrystus
jest Głową, przyczyniają się stałością swoich przekonań i obyczajów
do budowania Kościoła. Kościół wzrasta, umacnia się i rozwija
przez świętość swoich wiernych, aż dojdzie do „człowieka
doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa”.
Chrześcijanie swoim życiem na wzór Chrystusa przyspieszają
nadejście Królestwa Bożego. „Królestwo sprawiedliwości, prawdy
i pokoju. Nie zaniedbują jednak swoich ziemskich zadań; wierni
swojemu Nauczycielowi, wypełniają je uczciwie, cierpliwie
i z miłością126.
Misja nauczania
Biskupi razem z prezbiterami, swymi współpracownikami, „mają
przede wszystkim obowiązek głoszenia Ewangelii Bożej, zgodnie
z poleceniem Pana. Są oni „zwiastunami wiary prowadzącymi
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nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upoważnionymi
przez Chrystusa, nauczycielami”.
Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez
Apostołów, sam Chrystus, który jest prawdą, zechciał udzielić
swojemu Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności. Przez
„nadprzyrodzony zmysł wiary” Lud boży „trwa niezachwianie
w wierze” pod przewodnictwem żywego Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła.
Misja Urzędu Nauczycielskiego jest związana z ostatecznym
charakterem przymierza zawartego przez Boga w Chrystusie z jego
Ludem; Urząd Nauczycielski musi chronić go przed wypaczeniami
i słabościami oraz zapewnić mu obiektywną możliwość wyznawania
bez błędu autentycznej wiary. Misja pasterska Urzędu
Nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie, by Lud Boży
trwał w prawdzie, która wyzwala. Do wypełniania tej służby Chrystus
udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary
i moralności. Realizacja tego charyzmatu może przybierać liczne
formy.
„Nieomylnością tą z tytułu urzędu cieszy się Biskup Rzymu,
głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel
wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia
w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary
i obyczajów… Nieomylność obiecana Kościołowi przysługuje także
Kolegium Biskupów, gdy wraz z następcą Piotra sprawuje
ono najwyższy Urząd Nauczycielski, przede wszystkim na soborze
powszechnym. Gdy Kościół przez swój najwyższy Urząd
Nauczycielski przedkłada coś „do wierzenia jako objawione przez
Boga i jako nauczanie Chrystusa, „do takich definicji należy
przylgnąć posłuszeństwem wiary. Taka nieomylność rozciąga
się na cały depozyt Objawienia Bożego.
Boska asystencja także udzielona następcom Apostołów,
nauczającym w komunii z następcą Piotra, a w sposób szczególny
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Biskupowi Rzymu, pasterzowi całego Kościoła, gdy – nieformułując
definicji nieomylnej i nie wypowiadając się w „sposób definitywny” –
wykonuje swoje nauczanie zwyczajne, podaje pouczenia, które
prowadzą do lepszego zrozumienia Objawienia w dziedzinie wiary
i moralności. Nauczaniu zwyczajnemu wierni powinni okazać
„religijną uległość ich ducha, która różni się od uległości wiary,
a jednak jest jej przedłużeniem.127
Misja uświęcenia
Biskup jest również „szafarzem łaski najwyższego kapłaństwa,
w szczególności w Eucharystii, którą ofiaruje sam lub troszczy
się o jej ofiarowanie za pośrednictwem prezbiterów, swoich
współpracowników. Eucharystia bowiem stanowi centrum życia
Kościoła partykularnego. Biskup i prezbiterzy uświęcają Kościół
przez swoją modlitwę i pracę, przez posługę słowa i sakramentów.
Uświęcają go swoim przykładem, nie jak ci, którzy ciemiężą gminy,
ale jako żywe przykłady dla stada. W ten sposób mogą „razem
z powierzona sobie trzodą osiągnąć życie wieczne”.
Misja rządzenia
„Biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi
Kościołami jako zastępcy i legaci Chrystusa radami, zachętami
i przykładami, ale także mocą swego autorytetu i władzy świętej,
którą powinni jednak sprawować w sposób budujący, w duchu
służby, który jest duchem ich Mistrza.
„Ta władza, którą w imieniu Chrystusa osobiście sprawują,
jest własna, zwyczajna i bezpośrednia, choć jej wykonywanie
kierowane jest w ostatecznej instancji przez najwyższą władzę
Kościoła. Nie można jednak uważać biskupów za zastępców
papieża, którego zwyczajna i bezpośrednia władza nad całym
Kościołem nie przekreśla władzy biskupów, ale ją potwierdza
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i jej broni. Władza ta powinna być wykonywana w jedności z całym
Kościołem pod przewodnictwem papieża.
Dobry Pasterz powinien być wzorem i „formą” misji pasterskiej
biskupa. Biskup, świadomy swoich słabości, „potrafi współczuć
z tymi, którzy trwają w nieświadomości i błędzie. Niech
się nie wzbrania wysłuchiwać swoich poddanych, których jak dzieci
własne bierze w opiekę. Wierni zaś winni pozostawać w łączności
z biskupem, jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem.
Wszyscy idźcie za biskupem jak Jezus Chrystus za Ojcem,
a za waszymi kapłanami jak za Apostołami; szanujcie diakonów
jak przykazania Boże. Niech nikt w sprawach dotyczących Kościoła
nie robi niczego bez biskupa.128
ŻYCIE ZIEMSKIE
Katolicy w życiu na Ziemi mają różne powołania jakie otrzymują
od Pana Boga. Są oni świeckimi, duchownymi bądź zakonnikami.
WIERNI ŚWIECCY
„Pod nazwą świeckich rozumie się (…) wszystkich wiernych
chrześcijan nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu
zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych
chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa,
ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami
kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego,
ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu
posłannictwo w Kościele i w świecie.129 Duchowni czyli kapłani
należą do hierarchicznej struktury Kościoła.
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ŻYCIE KONSEKROWANE
Życie konsekrowane dotyczące zakonnic i zakonników to stan,
który opiera się na profesji rad ewangelicznych, nie dotyczy
hierarchicznej struktury Kościoła, należy jednak nienaruszalnie
do jego życia i świętości.
ŻYCIE PO ŚMIERCI
Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa,
widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia
wiecznego.
Gdy
Kościół
po
raz
ostatni
wypowiedział
nad
umierającym
chrześcijaninem
słowa
przebaczenia
i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni
umacniającym namaszczeniem i w Wiatyku dał mu Chrystusa
jako pokarm na drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością:
Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca
wszechmogącego, który cię stworzył; w imię Jezusa Chrystusa, Syna
Boga Żywego, który za ciebie cierpiał: w imię Ducha Świętego, który
na ciebie zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała
na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką, Maryją
Dziewicą, ze świętym Józefem i wszystkimi Aniołami i Świętymi
Bożymi.. Polecam Cię wszechmogącemu Bogu i oddaję twojemu
Stwórcy, abyś powrócił do Tego, który Cię ukształtował z mułu ziemi.
Gdy opuścisz to życie, niech na twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza
Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci.. Obyś widział twarzą
w twarz swojego Odkupiciela.130
SĄD SZCZEGÓŁOWY
Śmierć kończy życie człowieka jako otwarty na przyjęcie
lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Nowy Testament
mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego
130
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spotkania z Chrystusem w Jego drugim przyjściu, ale także
wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata
stosownie do jego czynów i wiary. Przypowieść o ubogim Łazarzu
i słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego łotra,
a także inne teksty Nowego Testamentu mówią o ostatecznym
przeznaczeniu duszy, które może być odmienne dla różnych ludzi.
Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz
po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega
na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez
oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia
nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Pod wieczór
naszego życia będziemy sądzeni z miłości.131
NIEBO
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz
są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem.
Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim
jest”, twarzą w twarz”.
Powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego
rozporządzenia Bożego dusze wszystkich świętych … i innych
wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, jeśli w chwili śmierci
nie miały nic do odpokutowania… albo jeśliby wówczas miały
w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia
po śmierci…. Jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed Sądem
Ostatecznym, od chwili Wniebowstąpienia Zbawiciela, naszego Pana
Jezusa Chrystusa, dołączone do wspólnoty aniołów i świętych.
Po męce i śmierci Pana Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają Istotę
Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz,
bez pośrednictwa żadnego stworzenia.
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To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości
z nią, z Dziewica Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi,
jest nazywane „niebem”. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem
najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego
szczęścia.
Żyć w niebie oznacza „być z Chrystusem”. Wybrani żyją
„w Nim”, ale zachowują i – co więcej – odnajdują tam swoją
prawdziwą tożsamość, swoje własne imię.
Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest Chrystus,
tam jest życie i Królestwo.
Jezus „otworzył” nam niebo przez swoją Śmierć i swoje
Zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na posiadaniu
w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa,
który włącza do swej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli
w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą wspólnotą
tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem.
Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi,
którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego
zrozumienia i wyobrażenia. Pismo święte mówi o niej w obrazach:
życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom Ojca,
niebieskie Jeruzalem, raj: „To, czego ani oko nie widziało, ani ucho
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Z powodu swej transcendencji Bóg nie może być widziany,
takim, jaki jest, dopóki On sam nie ukaże swojej tajemnicy
dla bezpośredniej kontemplacji ze strony człowieka i nie uzdolni
go do niej. Kontemplacja Boga w chwale niebieskiej jest nazywana
przez Kościół „wizją uszczęśliwiającą”.
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To będzie twoją chwałą szczęściem: być dopuszczonym
do widzenia Boga, mieć zaszczyt uczestniczenia w radościach
zbawienia i wiekuistej światłości w towarzystwie Chrystusa Pana.
Twego Boga… Cieszyć się w Królestwie niebieskim razem
ze sprawiedliwymi i przyjaciółmi Boga radością osiągniętej
nieśmiertelności.
Święci w chwale nieba nadal wypełniają z radością wolę Bożą
w odniesieniu do innych ludzi i do całego stworzenia. Już królują
z Chrystusem: z Nim „będę królować na wieki wieków”
CZYŚCIEC
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem,
ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni
swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie,
by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba.
To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś
całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem.
Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede
wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim.
Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma
świętego, mówi o ogniu oczyszczającym:
Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze
przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego.
Który jest prawdą. Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo
przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone
ani w tym życiu, ani w przyszłym. Można z tego wnioskować,
że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre
z nich w życiu przyszłym.
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Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy
za zmarłych, o której mówi już Pismo święte: „Dlatego właśnie
(Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną
za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu”. Kościół od początku
czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności
Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść
do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę,
odpusty i dzieła pokutne za zmarłych:
Nieśmy im pomoc i pamiętajmy oni zostali oczyszczeni przez
ofiarę ich ojca, dlaczego mieliśmy wątpić, że nasze ofiary
za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść
pomocy tym, którzy odeszli i ofiarujmy za nich nasze modlitwy.
PIEKŁO
Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy
w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać
Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu
bliźniemu lub przeciw nam samym: „Kto…nie miłuje, trwa w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden
zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Nasz Pan ostrzega
nas, że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy
naprzeciw ważnym potrzebom ubogich i maluczkich, którzy są Jego
braćmi. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego
i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać
z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan
ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa
się słowem „piekło”.
Jezus często mówi o „gehennie ognia nieugaszonego”,
przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają
wiarę i nawrócenie: mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę.
Jezus zapowiada z surowością, że „pośle aniołów swoich: ci zbiorą
z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają
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się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony”. On sam wypowie
słowa potępienia: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień
wieczny!”.
Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego
wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu
śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią
męki „ogień wieczny”. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym
oddzieleniu od Boga: wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie
i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie.
Stwierdzenia Pisma świętego i nauczanie Kościoła na temat
piekła są wezwaniem do odpowiedzialności z jaką człowiek powinien
wykorzystywać swoja wolność ze względu na swoje wieczne
przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie
do nawrócenia „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka
jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu
jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama
i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy
ją znajdują.
Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy w myśl
upomnienia Pańskiego czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy
jeden jedyny bieg naszego ziemskiego życia, zasłużyli wejść razem
z Panem na Gody weselne i być zaliczani do błogosławionych
i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, pójść w ogień
wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie „płacz i zgrzytanie zębów.
Bóg nie przeznacza nikogo do piekła, dokonuje się to przez
dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie
w nim, aż do końca życia. W liturgii eucharystycznej i w codziennych
modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który
nie chce „niektórych zgubić”, ale wszystkich doprowadzić
do nawrócenia.
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Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego
ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj
nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych.132
SĄD OSTATECZNY
Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, „sprawiedliwych
i niesprawiedliwych”, poprzedzi Sąd Ostateczny. Będzie to „godzina
w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:
a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia:
ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia”.
Wówczas Chrystus ”przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie
z Nim…. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli
jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie… I pójdą
ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.
W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie ostatecznie
ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem.
Sąd Ostateczny ujawni to, co każdy uczynił dobrego, i to, czego
zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi
tego konsekwencjami.
Wszelkie zło, które uczynili niegodziwi, zostało zanotowane,
a oni tego nie wiedzą. W tym dniu, w którym „Bóg nasz
przybędzie”… powie do nich: „Najmniejszych i potrzebujących
umieściłem dla was na ziemi. Ja, jako Głowa – powie – zasiadłem
w niebiosach po prawicy Ojca, ale moje członki trudziły się na ziemi,
moje członki cierpiały na ziemi niedostatek. Gdybyście dawali moim
członkom, doszłoby do Głowy.
Wiedzcie, że gdy moich najmniejszych i potrzebujących
umieściłem dla was na ziemi, ustanowiłem ich waszymi posłańcami,
którzy wasze uczynki zaniosą do mojego skarbca. Nic nie złożyliście
w ich ręce i dlatego u mnie nic nie posiadacie.
132
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Sąd Ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu
Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko
On decyduje o jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa
wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii.
Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii
zbawienia
oraz
zrozumiemy
przedziwne
drogi,
którymi
Jego Opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu.
Sąd Ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad
wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia
i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci.
Prawda o Sądzie Ostatecznym wzywa do nawrócenia, podczas
gdy Bóg daje jeszcze ludziom „czas pomyślny, dzień zbawienia”.
Pobudza świętą bojaźń Bożą. Angażuje na rzecz sprawiedliwości
Królestwa Bożego. Zapowiada „błogosławiona nadzieję” powrotu
Pana, który „przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich
i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli.
NADZIEJA NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI
Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię.
Po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy,
będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie
odnowiony:
Wtedy Kościół „osiągnie pełnię…. W chwale niebieskiej,
gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkiego i kiedy wraz z rodzajem
ludzkim również świat cały, głęboko związany z człowiekiem i przez
niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały odnowi
się w Chrystusie.
Pismo święte nazywa to tajemnicze odnowienie, które
przekształci ludzkość i świat, „nowym niebem i nową ziemią”. Będzie
to ostateczna realizacja zamysłu Bożego, „aby wszystko na nowo
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach,
i to, co na ziemi”
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W tym nowym świecie, w niebieskim Jeruzalem, Bóg będzie
miał swoje mieszkanie pośród ludzi. „I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”
Dla człowieka to wypełnienie będzie ostatecznym
urzeczywistnieniem jedności rodzaju ludzkiego zamierzonej
przez Boga od stworzenia, a której Kościół pielgrzymujący
był „niejako sakramentem”. Ci, którzy będą zjednoczeni
z Chrystusem, utworzą wspólnotę odkupionych, „Miasto Święte”
Boga, „Oblubienicę Baranka”. Nie będzie ona już zraniona
przez grzech, nieczystość, miłość własną, które niszczą lub ranią
ziemską wspólnotę ludzi. Wizja uszczęśliwiająca, w której Bóg ukaże
się w sposób niezgłębiony przed wybranymi, będzie nie kończącym
się źródłem radości, pokoju i wzajemnej komunii.
W odniesieniu do kosmosu Objawienie potwierdza głęboką
wspólnotę losu świata materialnego i człowieka:
Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów
Bożych… w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli
zepsucia… Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy
i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami,
którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha i my również całą istotą
swoją wzdychamy, oczekując… odkupienia naszego ciała.
Wszechświat widzialny jest więc również przeznaczony
do przemienienia, „by… przywrócony do pierwotnego stanu, służył
już bez żadnej przeszkody sprawiedliwym”, uczestnicząc
w ich chwale w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym.
Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się ziemia i ludzkość,
ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony.
Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem,
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ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową
ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi
i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie.
„Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać,
lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać tę ziemię,
na której wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne
wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie odróżnić
postęp ziemski od wzrostu Królestwa Chrystusowego, to przecież
dla Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może
przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej”.
Jeśli krzewić będziemy na ziemi w Duchu Pana i według Jego
zlecenia… wszystkie dobra natury oraz owoce naszej
zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone
ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus
odda Ojcu wieczne Królestwo. Bóg w życiu wiecznym będzie wtedy
"wszystkim we wszystkim".
Ojciec jest prawdziwym i rzeczywistym życiem. On udziela
wszystkim, jakby ze źródła, przez Syna w Duchu Świętym
niebieskich darów. W swojej dobroci także nam, ludziom,
dał niezawodne obietnice życia wiecznego.133
3.3.4. Formy przynależności i rezygnacji
Formy przynależności do Kościoła Katolickiego podobnie
jak w innych religiach chrześcijańskich jest przyjęcie sakramentu
Chrztu Świętego.
Chrzest
święty
jest
fundamentem
całego
życia
chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua)
i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest
zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,
stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni
133

Ibidem, s. 255-256.
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w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. „Chrzest
jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
Jest on nazwany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez
który jest wypełniany: chrzcić (gr. Baptizein) oznacza „zanurzyć,
pogrążyć”, „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania
katechumena
w
śmierci
Chrystusa,
z
której
powstaje
przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”.
odnawiającym
Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym
i odnawiającym w Duchu Świętym, ponieważ oznacza
i urzeczywistnia narodzenie z wody z Ducha, bez którego nikt
„nie może wejść do Królestwa Bożego”
„Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy
otrzymują pouczenie (katechetyczne), zostają oświeceni w duchu…
Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie Słowo, „światłość prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka”, „po oświeceniu staje się „synem
światłości” i samą „światłością”
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga…
Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą
niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim,
co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany
tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet
tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany
w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski
(a
królów
się
namaszcza);
oświeceniem
–
ponieważ
jest najjaśniejszym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;
obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże
nas i jest znakiem panowania Boga.134
Formą rezygnacji z przynależności do Kościoła Katolickiego
jest apostazja. Jest to odrzucenie wiary chrześcijańskiej lub innych
wyznań
nie
chrześcijańskich.
W
Kościele
Katolickim
134
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jest to świadome, dobrowolne i publiczne zerwanie komunii
z Kościołem.
W przypadku apostazji następuje automatyczne ekskomunika
zgodnie
z
prawem
kanonicznym
na
własne
życzenie
zainteresowanego. Apostata nie może przyjmować sakramentów,
ani pełnić urzędów lub godności kościelnych. Pozbawiony
jest też innych przywilejów. Nie nakłada się na niego innych kar
kościelnych. W państwach, gdzie jest podatek kościelny, jest z niego
zwolniony. Apostata nie przestaje być katolikiem zgodnie z zasadą,
raz katolik, zawsze katolik. W księgach chrztu zaznacza
się na apostazję, ale nie usuwa wpisu o chrzcie. W Polsce apostata
musi złożyć własnoręczne oświadczenie i przekazać je proboszczowi
w obecności dwóch świadków. Odstępca jak i świadkowie muszą
być pełnoletni.
Pomimo tego możliwy jest powrót do Kościoła. Apostata
jest osobą ochrzczoną i apostazji dokonał publicznie, a przywrócenie
go do Kościoła należy do kompetencji ordynariusza diecezji. Określa
on kary kościelne i sposób odbycia pokuty. Wyjątkowo prawo
to przysługuje biskupowi podczas spowiedzi.
Ostatnią drogą dla grzesznika jest żal doskonały. Żal taki jest
bólem jako odczuwa człowiek z powodu popełnionego grzechu,
wynikający z miłości do Boga. Żal doskonały gładzi wszystkie
grzechy w tym ciężkie, nawet, gdy nie jest możliwa spowiedź. Osoba
taka musi jednak chcieć przyjąć sakrament pokuty, kiedy tylko będzie
mogła to zrobić. Żal doskonały umożliwia przyjęcie komunii świętej
bez spowiedzi pod warunkiem, że osoba ta przystąpi do spowiedzi
przy najbliższej okazji. Z tej możliwości mogą korzystać katolicy,
którzy są pewni, że otrzymają rozgrzeszenie.
- obowiązki katolików
- obowiązki świeckich.
„Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania,
jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi
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i kierując nimi po myśli Bożej…. Szczególnym więc ich zadaniem
jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne… i tak nimi kierować,
aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa
i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela”.
Inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna,
gdy
chodzi
o
odkrywanie
i
poszukiwanie
sposobów,
by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć
wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka inicjatywa
jest zwyczajnym elementem życia Kościoła.
Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach
Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę społeczności
ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni uświadamiać
sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale ze sami
są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi
pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających
z nim w łączności. Oni są Kościołem.
Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga
do apostołowania na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają
obowiązek
i
prawo,
indywidualnie
lub
zjednoczeni
w stowarzyszeniach, starania się, by orędzie zbawienia zostało
poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek
ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie
mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność
we wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej
w większości przypadków apostolstwo pasterzy nie może być w pełni
skuteczne.
„Świeccy jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem
Świętym, w przedziwny sposób są powołani do tego, aby rodziły się
w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem
ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie
i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała,
jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie
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są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez
Jezusa Chrystusa; ofiary te składane są zbożnie Ojcu
w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego.
W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie
czciciele Boga, sam świat Jemu Poświęcają”.
W sposób szczególny w misji uświęcania uczestniczą rodzice,
„prowadząc w duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując
chrześcijańskie wychowanie dzieci”.
Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą
być przyjęci na stałe do posługi lektora i akolity. „Tam gdzie
to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy także świeccy,
chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne
obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa,
przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie chrztu,
a także rozdzielanie Komunii świętej, zgodnie z przepisami prawa”.
„Chrystus… pełni swe prorocze zadanie… nie tylko przez
hierarchię… ale także przez świeckich, których po to ustanowił
świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa”.
Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem
każdego kaznodziei, a nawet każdego wierzącego
Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez
ewangelizację, „to znaczy głoszenie Chrystusa… zarówno
świadectwem życia, jak i słowem”. W przypadku świeckich
„ta ewangelizacja… nabiera swoistego charakteru i szczególnej
skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach
właściwych światu.
Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym
tylko świadectwie życia. Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia
Chrystusa
również
słowem,
bądź
to
niewierzącym….
bądź wierzącym.
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Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i przygotowani, mogą
wnosić swój wkład w formację katechetyczną, w nauczanie świętej
nauki i w wykorzystanie środków społecznego przekazu.
„Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie
posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek
wyjawiania swego zdania świętym pasterzom w sprawach
dotyczących dobra Kościoła oraz – zachowując nienaruszalność
wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę
wspólny pożytek i godność osoby – podawania go do wiadomości
innym wiernym”.
Chrystus, przez swoje posłuszeństwo, aż do śmierci, udzielił
swoim wiernym daru królewskiej wolności, by „przez zaparcie
się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych
panowanie grzechu.
Ten, kto utrzymuje w karności swoje ciało i kieruje swoją duszą,
nie pozwalając, by była ona niepokojona namiętnościami, jest panem
siebie; słusznie może być nazywany królem, ponieważ umie
panować nad samym sobą; jest wolny i niezależny oraz nie poddaje
się w niewolę grzechu.
„Ponadto świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać
istniejące na świecie urządzenia i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają
do grzechu, by to wszystko stosowało się do norm sprawiedliwości
i raczej sprzyjało praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało.
Tak postępując, przepoją kulturę i dzieła ludzkie wartością moralna”.
„Świeccy mogą czuć się powołani do współdziałania ze swymi
pasterzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu
i żywotności, wybierając rozmaite posługi, według łaski
i charyzmatów, jakich im Pan udzieli”.
W kościele „wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu
władzy, zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to ich obecności
na synodach partykularnych, synodach diecezjalnych, w radach
duszpasterskich, sprawowania in solidum misji duszpasterskiej
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w parafii, współpracy w radach ekumenicznych, udziału
w trybunałach kościelnych itd.
Wierni powinni „pilnie wyróżniać prawa i obowiązki jakie
spoczywają na nich jako na członkach Kościoła, od tych, które
przysługują im jako członkom społeczności ludzkiej. I mają starać
się harmonijnie godzić jedne z drugim, pamiętając o tym, że w każdej
sprawie doczesnej kierować się winni sumieniem chrześcijańskim,
bo żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych
nie może być wyjęta spod władzy Boga.
„W ten sposób każdy świecki na mocy samych darów, jakie
otrzymał, staje się świadkiem i zarazem żywym narzędziem
posłannictwa
samego
Kościoła
<według
miary
daru
Chrystusowego>”.135
POWINNOŚCI OSÓB KONSEKROWANYCH
Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane
wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której
są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny
przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek
praktykowania czystości w bezżenności dla Królestwa, obowiązek
ubóstwa i posłuszeństwa. Profesja rad ewangelicznych, w trwałym
stanie
życia
uznanym
przez
Kościół,
jest
znakiem
charakterystycznym „życia poświęconemu Bogu.
Stan zakonny ukazuje się zatem jako jeden ze sposobów
przeżywania „bardziej wewnętrznej” konsekracji, która opiera
się na chrzcie i polega na całkowitym oddaniu się Bogu. W życiu
konsekrowanym wierni, za natchnieniem Ducha Świętego, decydują
się w sposób doskonalszy iść za Chrystusem, poświęcić
się umiłowanemu nade wszystko Bogu oraz, dążąc do doskonałej
miłości w służbie Królestwa, głosić w Kościele chwałę świata,
który ma przyjść oraz być jego znakiem.
135

Ibidem, s. 224-227.
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"Wyrosły niby na drzewie, które się cudownie i bujnie
rozkrzewiło na roli Pańskiej z danego przez Boga zaląża, rozmaite
formy życia samotnego lub wspólnego, rozmaite rodziny zakonne,
które pomnażają to, co służy zarówno pożytkowi ich członków
jak i dobru Ciała Chrystusa".
"Już od początku byli w Kościele zarówno mężczyźni,
jak i niewiasty, którzy chcieli przez praktykę rad ewangelicznych
z większą swobodą iść za Chrystusem i wierniej Go naśladować,
prowadząc na swój sposób życie Bogu poświęcone. Wielu spośród
nich, z natchnieniem Ducha Świętego, prowadziło życie pustelnicze
lub tworzyło rodziny zakonne, które kościół chętnie objął swą powagą
i zatwierdził".
Biskupi powinni zawsze starać się rozpoznawać nowe dary
życia konsekrowanego powierzane przez Ducha Świętego
Jego Kościołowi: zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego
jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej.
Pustelnicy nie zawsze składają publicznie profesję trzech
rad ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie się od świata,
milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcającą swoje
życie na chwałę Boga i zbawienie świata
Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła,
którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem
życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa,
któremu oddał swoje życie, ponieważ jest On dla niego wszystkim.
Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni właśnie
w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę Ukrzyżowanego.
Począwszy od czasów apostolskich dziewice chrześcijańskie,
powołane przez Pana, by poświęcić się Nim w sposób niepodzielny
w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą
Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa "dla Królestwa
niebieskiego".
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"Wyrażający
święty
zamiar
wierniejszego
pójścia
za Chrystusa, dziewice zostają poświęcone Bogu przez biskupa
diecezjalnego według zaaprobowanego obrzędu liturgicznego oraz
mistycznie poślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, i włączone
w służbę Kościoła. Przez ten uroczysty obrzęd (Consecratio
virginum) "dziewica staje się osobą konsekrowaną, transcedentnym
znakiem miłości Kościoła do Chrystusa, eschatologicznym obrazem
tej niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia".
"Obok wspomnianych form życia konsekrowanego stan
dziewic obejmuje kobiety żyjące w świecie (lub mniszki), które
poświęcają się modlitwie, pokucie, służbie braciom i pracy
apostolskiej, stosownie do ich stanu i odpowiednich charyzmatów
ofiarowanych każdej z nich. Dziewice konsekrowane mogą się
zrzeszać, by wierniej wypełniać swoje postanowienie".
Życie zakonne powstałe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
na Wschodzie i praktykowane w instytutach kanonicznie
erygowanych przez Kościół, różni się od innych form życia
konsekrowanego przez swój aspekt kulturowy, publiczną profesję rad
ewangelicznych, życie braterskie prowadzone we wspólnocie,
świadectwo dawane zjednoczeniu z Chrystusem i Kościołem.
Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem,
który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały
stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji
rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać
równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako Oblubienica
Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza
do tego, by było znakiem miłości Bożej wyrażonej językiem naszych
czasów.
Wszyscy zakonnicy, podlegający lub nie podlegający władzy
ordynariusza, należą do współpracowników biskupa diecezjalnego
w jego misji pasterskiej. Zakładanie i misyjne rozszerzanie
się Kościoła domagają się obecności życia zakonnego w jego
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różnych formach od samych początków ewangelizacji. Historia
odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych w krzewieniu wiary
i formowaniu nowych Kościołów od starożytnych instytucji
monastycznych przez zakony średniowieczne, aż po współczesne
zgromadzenia.
„Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym
wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają
się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz”.
Przez „życie całkowicie i doskonale poświęcone (temu)
uświęceniu”
członkowie
instytutów
uczestniczą
w
misji
ewangelizacyjnej Kościoła „w świecie i jakby od strony świata”, gdzie
ich obecność jest „zaczynem do wzmocnienia i wzrostu Ciała
Chrystusa”. Ich „świadectwo życia chrześcijańskiego” zmierza
do „układania spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata
mocą Ewangelii”. Przez święte więzy przyjmują oni rady
ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa „zgodnie
z własnym świeckim sposobem życia”.
Obok
różnych
form
życia
konsekrowanego
istnieją
„stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie – bez
ślubów zakonnych – realizują własny cel apostolski stowarzyszenia
i prowadzą życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym
sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie
konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie
podejmują rady ewangeliczne według ich konstytucji.
Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany
Mu już przez chrzest, poświęca się w ten sposób głębiej służbie
Bożej i oddaje się dla dobra Kościoła. Przez stan konsekracji Bogu
Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jaki przedziwny sposób
działa w nim Duch Święty. Zadaniem składających profesję
rad ewangelicznych jest przede wszystkim życie swoją konsekracja.
Ponieważ jednak „na mocy samej konsekracji poświęcają
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się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi
mieć szczególny udział w działalności misyjnej.
W Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i
narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako
szczególny znak tajemnicy Odkupienia. „Wierniej” iść za Chrystusem
i naśladować Go, „wyraźniej” ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza
być „głębiej” obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych.
Ci bowiem, którzy idą tą „węższą” drogą, pobudzają swoim
przykładem braci oraz „dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo
temu, iż świat nie może się przemienić i ofiarować się Bogu
bez ducha błogosławieństw.
Zarówno gdy to świadectwo jest publiczne, na przykład w stanie
zakonnym, jak również prywatne czy nawet ukryte, przyjście
Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych początkiem
i światłem ich życia.
Ponieważ Lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta.. to stan
zakonny… ukazuje także wszystkim wierzącym dobra niebieskie
już na tym świecie obecne, jak i daje świadectwo nowemu
i wiekuistemu życiu zyskanemu dzięki odkupieniu przez Chrystusa
oraz zapowiada zmartwychwstanie i chwałę Królestwa niebieskiego.
OBOWIĄZKI WIERNYCH WYNIKAJĄCE Z PRZYKAZAŃ
KOŚCIELNYCH
Przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które
jest powiązane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc.
Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych ogłoszonych przez
władzę pasterską ma na celu zagwarantowanie wiernym
niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego
we wzrastaniu miłości Boga i bliźniego.
Pierwsze przykazanie (W niedziele i święta we mszy świętej
nabożnie uczestniczyć) domaga się od wiernych udziału w celebracji
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Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota chrześcijańska,
w dniu upamiętniającym Zmartwychwstanie Pańskie.
Drugie przykazanie (Przynajmniej raz w roku spowiadać
się i przygotowanie się do Eucharystii przez przyjęcie sakramentu
pojednania, który jest kontynuacją dzieła nawrócenia i przebaczenia,
zapoczątkowanego na chrzcić.
Trzecie przykazanie (Przynajmniej raz w roku w czasie
wielkanocnym Komunię świętą przyjąć) określa minimum
w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami
wielkanocnymi, źródłem i ośrodkiem liturgii chrześcijańskiej.
Czwarte przykazanie „Ustanowione przez Kościół dni święte
święcić) obowiązek Mszy niedzielnej przez udział w głównych
uroczystościach liturgicznych, upamiętniających misteria naszego
Pana, Najświętszej Marii Panny i świętych.
Piąte przykazanie („Posty nakazane zachowywać”) wyznacza
okres ascezy i pokuty, które przygotowują nas do uroczystości
liturgicznych, przyczyniają się one do opanowywania naszych
popędów i do wolności serca.
Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości,
dbać o materialne potrzeby Kościoła.136
FORMA MODLITWY
Modlitwy mają różne formy: ustne, rozmyślanie, kontemplacja.
Pan Bóg przez swoje Słowo mówi do człowieka. Przez słowa
wypowiadane w myśli lub na głos, nasza modlitwa nabiera kształtu.
Najważniejsza jest jednak obecność serca w Tym, do kogo mówimy
w modlitwie. To „czy nasza modlitwa będzie wysłuchana, nie zależy
od ilości słów, lecz od zapału naszych dusz.
Modlitwa
ustna
jest
niezbędnym
elementem
życia
chrześcijańskiego. Uczniów, przyciąganych cichą modlitwą
Nauczyciela, uczy On modlitwy ustnej: „Ojcze nasz”. Jezus modlił
136
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się nie tylko modlitwami liturgicznymi Synagogi. Ewangelie ukazują
nam, jak wypowiadali głośno swoją modlitwę osobistą, od wzniosłego
błogosławieństwa Ojca, aż do trwogi w Getsemani.
Potrzeba połączenia zmysłów z modlitwą wewnętrzną
jest zgodna z wymaganiem naszej ludzkiej natury. Jesteśmy ciałem i
duchem i dlatego odczuwamy potrzebę wyrażenia na zewnątrz
naszych uczuć. Musimy modlić się całą naszą istotą, by nadać
naszemu błaganiu jak największą moc.
Potrzeba ta odpowiada również wymaganiu Bożemu. Bóg szuka
czcicieli w Duchu i Prawdzie, a w konsekwencji modlitwy żywej,
wznoszącej się z głębi duszy. Oczekuje On również wyrazu
zewnętrznego, który łączy ciało z modlitwą wewnętrzną, ponieważ
składa Mu ona doskonały hołd z tego wszystkiego, do czego
ma On prawo.
Ponieważ modlitwa ustna ma charakter zewnętrzny i jest w pełni
ludzka, jest przede wszystkim modlitwą tłumów. Ale nawet modlitwa
najbardziej wewnętrzna nie powinna pomijać modlitwy ustnej.
Modlitwa staje się wewnętrzna w takiej mierze, w jakiej
uświadamiamy sobie Tego, „do którego mówimy”. Wtedy modlitwa
ustna staje się pierwszym stopniem modlitwy kontemplacyjnej.
Rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Duch
szuka zrozumienia pytań „dlaczego” i „jak” życia chrześcijańskiego,
aby przylgnąć do tego, o co Bóg prosi, i udzielić na to odpowiedzi.
Potrzebna jest do tego trudna do osiągnięcia uwaga.
Rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Duch
szuka zrozumienia pytań „dlaczego” i „jak” życia chrześcijańskiego,
aby przylgnąć do tego, o co Bóg prosi, i udzielić na to odpowiedzi.
Potrzebna jest do tego trudna do osiągnięcia uwaga. Zazwyczaj
pomagają w tym księgi, które chrześcijanie mają do dyspozycji:
Pismo święte, zwłaszcza Ewangelia, święte obrazy, teksty liturgiczne
z dnia i danego okresu liturgicznego, pisma mistrzów duchowych,
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dzieła z zakresu duchowości, wielka księga stworzenia oraz księga
historii, karta Bożego: dzisiaj”.
Rozmyślanie nad tym, co się czyta, prowadzi do przyswojenia
sobie treści przez odniesienie jej do siebie samego. Tu otwiera
się inna księga. Księga życia. Przechodzi się od myślenia
do rzeczywistości. W zależności od stopnia pokory i wiary
odkrywamy dążenia, które działają w sercu, i możemy
je rozeznawać. Chodzi o czynienie prawdy, by dojść do Światła:
„Panie, co chcesz, abym czynił”.
Metody rozmyślania są tak zróżnicowane jak mistrzowie życia
duchowego. Chrześcijanin powinien dążyć do rozmyślania w sposób
regularny; w przeciwnym razie będzie podobny do trzech pierwszych
rodzajów gleby z przypowieści o siewcy. Jednak metoda jest tylko
przewodnikiem; ważne jest, by iść naprzód z Duchem Świętym
jedyną drogą modlitwy, którą jest Jezus Chrystus.
Rozmyślanie pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie.
Takie uaktywnienie jest konieczne do pogłębienia pewności wiary,
pobudzenia
nawrócenia
serca
i
umocnienia
woli,
by iść za Chrystusem. Modlitwa chrześcijańska chętnie podejmuje
rozmyślanie o „misteriach Chrystusa”, na przykład w lectio divina
lub w różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość,
jednak modlitwa chrześcijańska powinna zdążać jeszcze dalej:
do poznania miłości Pana Jezusa, do zjednoczenia z Nim.
Św. Teresa powiada: „Kontemplacja myślna nie jest, według
mnie, niczym innym jak głębokim związkiem przyjaźni, w którym
rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, że On nas
kocha.
Kontemplacja szuka Tego, „którego miłuje dusza moja””,
to znaczy Jezusa, a w Nim Ojca. Jest On poszukiwany, a pragnienie
Boga jest zawsze początkiem miłości; jest On poszukiwany w czystej
wierze, w tej wierze, która sprawia nasze narodzenie z Niego i życie
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w Nim. W czasie kontemplacji można jeszcze rozmyślać, w każdym
jednak razie spojrzenie kieruje się na Pana.
Wybór czasu i długości trwania kontemplacji zależy,
od
zdecydowania
woli,
objawiającej
tajemnice
serca.
Nie kontemplujemy wtedy, kiedy mamy czas: znajdujemy czas,
by być dla Pana, z silnym postanowieniem, aby Mu go później
nie odbierać, niezależnie od doświadczeń czy oschłości spotkania.
Nie zawsze można rozmyślać, ale zawsze można wejść
w kontemplację, niezależnie od warunków zdrowia, pracy
czy uczuciowości. Serce jest miejscem poszukiwania i spotkania,
w ubóstwie i w wierze.
Wejście w kontemplację jest analogiczne do wejścia w liturgię
eucharystyczną: jest nim „skupienie” serca; poddanie całej naszej
istoty tchnieniu Ducha Świętego; zamieszkanie w domu Pańskim,
jakim jesteśmy; pobudzenie wiary, by wejść w obecność Tego, który
nas oczekuje; zrzucenie wszelkich masek i zwrócenie serca
do kochającego nas Pana, aby oddać się Mu jako ofiara, która
zostanie oczyszczona i przekształcona.
Kontemplacja jest modlitwą dziecka Bożego, grzesznika,
któremu przebaczono, który się zgadza na przyjęcie miłości,
jaką jest kochany, i chce na nią odpowiedzieć jeszcze bardziej
kochając. Jest on jednak świadomy, że jego odwzajemniająca miłość
jest tą miłością, którą Duch rozlewa w jego sercu, albowiem wszystko
jest łaską od Boga. Kontemplacja jest pokornym i ubogim
powierzeniem się miłującej woli Ojca w coraz głębszym zjednoczeniu
z Jego umiłowanym Synem.
Kontemplacja jest więc najprostszym sposobem wyrażenia
tajemnicy modlitwy. Jest ona darem, łaską; nie można przyjąć
jej inaczej jak tylko w pokorze i ubóstwie. Kontemplacja
jest związkiem przymierza ustanowionym przez Boga w głębi
naszego bytu. Kontemplacja jest komunią: Trójca Święta kształtuje
w niej człowieka – obraz Boży – „na swoje podobieństwo”.
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Kontemplacja jest także najbardziej intensywnym czasem
modlitwy. W niej Ojciec sprawia w nas „przez Ducha swego
wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka”, by Chrystus zamieszkał
przez wiarę w naszych sercach i abyśmy zostali „wkorzenieni
i ugruntowani” w miłości.
Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa
Chrystusa. „Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie” –
mówił do swego świętego proboszcza wieśniak z Ars modlący
się przed tabernakulum. Ta uwaga zwrócona na Niego
jest wyrzeczeniem się własnego „ja”. Jego spojrzenie oczyszcza
serce. Światło spojrzenia Jezusa oświeca oczy naszego serca; uczy
nas widzieć wszystko w świetle Jego prawdy i Jego współczucia
dla wszystkich ludzi. Kontemplacja kieruje również wzrok na misteria
życia Chrystusa. W ten sposób uczy „wewnętrznego poznania Pana”,
by Go coraz bardziej kochać i iść za Nim.
Kontemplacja jest słuchaniem słowa Bożego. Słuchanie
to, dalekie od bierności, jest posłuszeństwem wiary, bezwarunkowym
przyjęciem go przez sługę i miłującym przylgnięciem dziecka.
Uczestniczy ono w „tak” Syna, który stał się Sługą i w „Fiat” Jego
pokornej Służebnicy.
Kontemplacja jest milczeniem „symbolem świata, który
nadchodzi” lub „milczącą miłością”. Słowa w kontemplacji nie maja
charakteru dyskursywnego, lecz są niczym iskry, które zapalają
ogień miłości. W tym milczeniu, nieznośnym dla człowieka
„zewnętrznego”, Ojciec wypowiada do nas swoje Słowo, które
przyjmuje ciało, cierpi, umiera i zmartwychwstaje, a Duch przybrania
za synów pozwala nam uczestniczyć w modlitwie Jezusa.
Kontemplacja jest zjednoczeniem z modlitwą Jezusa w takim
stopniu, w jakim pozwala uczestniczyć w Jego misterium. Misterium
Chrystusa jest sprawowane przez Kościół w Eucharystii, a Duch
Święty ożywia je w kontemplacji, aby zostało ukazane przez czynną
miłość.
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Kontemplacja jest komunią miłości przynoszącą Życie dla wielu
w takiej mierze, w jakiej jest ona zgodą na trwanie w nocy wiary.
Paschalna Noc Zmartwychwstania przechodzi przez noc agonii
i grobu. Są to trzy szczególne chwile Godziny Jezusa, które Jego
Duch (a nie „słabe ciało”) ożywa w kontemplacji. Trzeba zgodzić się,
by „czuwać z Nim jedną godzinę”.137

-

MIEJSCE SPOTKAŃ
Miejscami najbardziej sprzyjającymi modlitwie są:
osobiste lub rodzinne oratoria
klasztory
sanktuaria pielgrzymkowe
kościół jako miejsce modlitwy liturgicznej dla parafian i miejsce
adoracji eucharystycznej.

STOSUNEK DO INNYCH WYZNAŃ
Na Soborze Watykańskim drugim stwierdzono, że kościół
katolicki nic nie odrzuca z tego co w religiach owych prawdziwe
jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych
sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn,
które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego
wyznawanych i głoszonych, ale rzadko jednak odbijają promień
owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany
jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest „drogą, prawdą
i życiem”, w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym
Bóg wszystko z sobą pojednał. Przeto wzywa synów swoich,
aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i współpracę
z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia
chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe
i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych
się znajdują
137
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Stosunek do innych chrześcijan nie katolików wyrażano
w następujący sposób: „Co się zaś tyczy ludzi, którzy będąc
ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej
wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem
następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych
powodów”. „Ci przecież, co wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie
chrzest, pozostają w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie
ze
społecznością
Kościoła
katolickiego”.
Z
Kościołami
prawosławnymi ta wspólnota jest tak głęboka, że „niewiele
jej brakuje, by osiągnęła pełnię dopuszczającą wspólne celebrowanie
Eucharystii Pana”.
„Także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity
sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego”.
Stosunek Kościoła do narodu żydowskiego. Kościół, Lud Boży
Nowego Przymierza, zgłębiając swoja tajemnicę, odkrywa swoją
więź z narodem żydowskim, do którego przodków Pan Bóg
przemawiał. W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich
wiara żydowska jest już odpowiedzią na Objawienie Boże w Starym
Przymierzu. To do narodu żydowskiego” należą przybrane synostwo
i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej
i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus
według ciała, ponieważ „dary łaski i wezwania Boże
są nieodwołalne”.
Ponadto, gdy rozważa się przyszłość, lud Boży Starego
Przymierza i nowy Lud Boży dążą do analogicznych celów: oczekują
przyjścia (lub powrotu) Mesjasza. Oczekiwanie jednak z jednej strony
dotyczy powrotu Mesjasza, który umarł i zmartwychwstał, został
uznany za Pana i Syna Bożego, a z drogiej – przyjścia Mesjasza,
którego rysy pozostają ukryte, na końcu czasów; oczekiwanie
to jest złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa
Jezusa.
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Relacje Kościoła z muzułmanami. „Zamysł zbawienia obejmuje
również
tych,
którzy
uznają
Stworzyciela,
wśród
nich
zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając,
iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego
i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień stateczny”.
Więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi jest przede
wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego:
Istotnie, wszystkie narody stanowią jedną społeczność, jeden
mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki
zamieszkuje cały obszar ziemi; jeden także mają cel ostateczny,
Boga, którego Opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne
zamysły rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie zostaną
zjednoczeni w Mieście Świętym
Kościół uznaje, że inne religie poszukują „po omacku i wśród
cielesnych wyobrażeń” Boga nieznanego, ale bliskiego, ponieważ
to On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystkie rzeczy
oraz pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. W ten sposób
to wszystko, co znajduje się dobrego i prawdziwego w religiach,
Kościół uważa „za przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez
Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł
życie”.
Jednak w swoich postawach religijnych ludzie ukazują także
ograniczenia i błędy, które deformują w nich obraz Boży:
Nieraz jednak ludzie zwiedzeni przez Złego, znikczemnieli
w myślach swoich i prawdę Bożą zamienili na kłamstwo, służąc
raczej stworzeniu niż Stworzycielowi, albo też, żyjąc i umierając
na tym świecie bez Boga, narażeni są na rozpacz ostateczną.138

138
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3.3.5. Organizacja katolicyzmu na świecie - struktura
organizacyjna
W Kościele Katolickim cała władza: ustawodawcza, wyborcza
i sądownicza należy do Ojca Świętego, metropolitów i biskupów
diecezjalnych. Na czele Kościoła stoi Papież. Podlegają mu:
- arcybiskupi metropolici
- biskupi diecezjalni z wikariuszami generalnymi
- dziekani
- proboszczowie
- wikariusze parafialni
Ojcu Świętemu podlega Kuria Rzymska. Papieża reprezentują
legaci. Na przykład: nuncjusze będący ambasadorami Watykanu.
Premierem jest sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Pierwszeństwo
wśród kardynałów ma dziekan kolegium kardynalskiego. W wojsku
hierarchia duchowieństwa jest złączona ze stopniami wojskowymi.
Zakony mają swoje organizacje:
- Przełożony wraz z radą
- prowincjałowie wraz radą
- przełożeni
- zakonnicy.
ILOŚĆ WYZNAWCÓW NA ŚWIECIE
W 2012 roku liczba katolików wynosiła 1,2 miliarda to jest o 15
milionów więcej niż w roku 2011. Liczba księży w tym samym czasie
została określona na 414 tysięcy duchownych.
Wzrost katolików nastąpił kolejno w: Ameryce, Afryce, Azji,
Europie i Oceanii/24
Kościół Katolicki jest najdłużej istniejącą instytucją w dziejach
ludzkości.
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3.4. Kultura islamu (Jacek Beutlich)
3.4.1. Czas i wizja powstania
Za czas powstania islamu przyjmuje się rok 610. Wtedy
to według Muhammada otrzymał pierwsze objawienie od archanioła
Gabriela.
Czytaj w imię twego Pana, który stworzył!
Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej!
Czytaj!
Twój Pan jest najszlachetniejszy!
On jest tym, który nauczył człowieka przez pióro;
Nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział.139
Historia Islamu
Żeby zrozumieć istotę islamu należy cofnąć się do czasów
pogańskich. Półwysep Arabski mający 3 mln kilometrów
kwadratowych powierzchni był od zawsze ojczyzną Arabów. Teren
ten pokryty jest pustyniami i stepami. Czasami spotykamy niewielkie
wzniesienia,
a
nad
brzegiem
mórz
urodzajne
gleby,
na których rozwija się rolnictwo. Na pustyniach z rzadka występują
oazy. Półwysep arabski oblewają wody Zatoki Perskiej oraz Mórz:
Arabskiego i Czarnego. Arabię zamieszkiwała ludność osiadła
jak i koczownicza – Beduini. Przeszłość Półwyspu Arabskiego jest
mało znana ponieważ obszar ten był odcięty od Wielkich Cywilizacji
Starożytnego Wschodu. Istniały jednak kontakty poprzez handel
i migracje ludności z Babilonem, Asyrią, Persją, Egiptem, Rzymem
i Bizancjum. W niektórych częściach Półwyspu powstawały
cywilizacje i państwa. Większość jednak centralnej Arabii
zamieszkiwali Beduini odizolowani od reszty świata. Dlatego
zachowała się tutaj typowa kultura arabska. Poza urodzajnymi
terenami nadbrzeżnymi na przykład
Jemenu, powstała część
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pustynno – stepowa, która nadawała się tylko do hodowli.
W niektórych rejonach powstawały miasta, których mieszkańcy
zajmowali się handlem lub rzemiosłem. Arabowie, którzy prowadzili
osiadły tryb życia, zajmowali się rolnictwem, ogrodnictwem, zakładali
winnice i uprawiali palmę daktylową. Na wysokim poziomie stało
arabskie rzemiosło w miastach, gdzie wyrabiano poszukiwaną
w starożytności doskonałą broń np. miecze, hełmy i kolczugi.
W I tysiącleciu p.n. Chrystusa na Półwyspie Arabskim pojawia się
kilka królestw np. Królestwo Sabejczyków. Powstała tu wysoko
rozwinięta cywilizacja, o czym świadczą liczne zabytki. Państwo
Sabejczyków ma rządy teokratyczne, a potem świeckie. Rozpoczyna
ono ekspansję wchłaniając inne mniejsze państwa arabskie.
Prowadzi rozległy handel z: Indiami, Afryką Wschodnią oraz Bliskim
Wschodem. Kontakty handlowe zostaną nawiązane z Fenicją,
Babilonem i Egiptem. Wymiana handlowa obejmuje między innymi:
złoto, drogie kamienie, kość słoniową, wonności, korzenie i tkaniny.
Sabejczycy posiadają własne pismo, język i cywilizację.
W II w. państwo to doszło do największego rozkwitu obejmując cały
obszar południa Półwyspu Arabskiego. W IV w. następuje najazd
etiopski. Dochodzi w państwie do konfliktów. Na jego teren przenika
chrześcijaństwo i judaizm. Żydzi starali się narzucić swoją religię,
co spotkało się z oporem ze strony chrześcijan w stosunku
do Żydów. Doprowadziło to do ich prześladowania. Najazd
Abisyńczyków kładzie kres cywilizacji południowo-arabskiej.
Kwitnące miasta upadają i zostaje zniszczony system irygacyjny.
W roku 570 rodzi się Muhammad. Niedługo potem kończy
się panowanie abisyńskie i rozpoczyna okupacja perska Arabii
Południowej.
Persowie utworzyli prowincję Arabaja. Arabowie brali udział
w podbojach Aleksandra Wielkiego. Po jego upadku poparli
Seleucydów? Na terenie Półwyspu Arabskiego zaczęły powstawać
139
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nowe miasta-państwa, czego przykładem może być Palmira.
Ludy arabskie mimo, że pozostały koczownikami, posiadały swoją
kulturę, cywilizację i język. Utrzymywali też stosunki handlowe
z Bliskim Wschodem czyli: Asyrią, Medią i Egiptem. Dochodząca
do znacznego bogactwa i znaczenia politycznego swoimi wpływami
objęli Jordanię i Syrię. Kontrolowali najważniejsze szlaki
na tym obszarze łączące Arabię z Mezopotamią i Morzem
Śródziemnym. Ich wpływy sięgały do Palestyny i Egiptu. W 106 roku
następuje upadek Nabatejczyków i powstaje nowa prowincja
rzymska Arabaja. Do szczególnego znaczenia dochodzi państwo
Palmiry leżące na skrzyżowaniu szlaków handlowych między
Mezopotamią, a Morzem Śródziemnym. Mimo zależności od Rzymu
zachowuje dużą autonomię. Wpływy hellenistyczne w zetknięciu
z rodzinną kulturą arabską owocują powstaniem oryginalnej kultury,
która pozostawiła po sobie liczne zabytki. Palmiry upadają w wyniku
agresji rzymskiej. Po upadku najważniejszych miast – państw
arabskich,
powstaje
szereg
mniejszych,
które
znajdują
się pod wpływem ościennych mocarstw i nie odgrywają ważniejszej
roli.
Początek właściwej kultury arabskiej, wolnej od obcych
wpływów, rozwinął się w Arabii Centralnej. Teren ten pokryty
jest pustyniami i stepami, a zamieszkiwały go ludy koczownicze
Beduinów. To właśnie oni stali się głównymi twórcami wielkiej kultury
arabskiej. Tutaj też narodził się islam. Wiek VI i początek VII to okres
arabskiego
pogaństwa
przed
wystąpieniem
Muhammada
i ogłoszeniem Świętej Księgi Koranu. Ten okres to czas Beduinów,
czyli hodowców wielbłądów i koni czyli „rycerzy wolności”. Byli
oni nosicielami szlachetnych cech. Wędrując przez bezkresne
pustynie Arabii i nie ulegali wpływom obcych mocarstw ościennych.
Byli oni zawsze wolni i zaciekle bronili tej wolności. Obce wpływy
docierały na obrzeża Półwyspu Arabskiego. Centrum jego leżało
na uboczu wielkich wydarzeń historycznych w całkowitej izolacji.
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Inaczej sytuacja wyglądała w miastach takich jak na przykład Mekka.
Szlaki handlowe powodowały, że miasta arabskie były bardziej
otwarte na wpływy zewnętrzne. Mekkę licznie zamieszkiwali Beduini,
którzy porzucili koczowniczy tryb życia i hodowlę na rzecz handlu.
Mekka była miastem uprzywilejowanym. Tutaj zbiegały się liczne
szlaki handlowe z całego Półwyspu Arabskiego. Zostały ustanowione
święte miesiące podczas, których zaprzestawano wszelkich
konfliktów zbrojnych. W tym czasie kupcy mogli swobodnie uprawiać
handel mając całkowicie zapewnione bezpieczeństwo na drogach.
Mekka była też ważnym sanktuarium religijnym. Znajduje się tutaj
słynna świątynia Ka`ba o kształcie sześcianu z wmurowanym w rogu
„czarnym kamieniem”. Odbywają tu się coroczne pielgrzymki
w czasie „pokoju Bożego”. Blisko „czarnego kamienia” znajduje
się też święte źródło. Władze Mekki dzięki swoim przywilejom
podporządkowywały sobie plemiona sąsiednie. Beduini żyli
we wspólnotach rodowo-plemiennych. Ich głównym zajęciem, o czym
wspominam powyżej, była hodowla, głównie wielbłądów, ale również
koni i owiec. Stada ich stanowiły podstawowe bogactwo. Hodując
głównie wielbłądy, czyli zwierzęta szczególnie wytrzymałe i odporne
na brak wody, mogli opanowań wielkie obszary Półwyspu
Arabskiego. Prowadząc koczowniczy tryb życia przenosili
się z miejsca na miejsce. Zmienne warunki klimatyczne wymagały
od Beduinów dużej mobilności i wytrzymałości na trudy życiowe.
Na czele wspólnot beduińskich stali szajachowie, wybierani z pośród
społeczności mieszkańców. Musieli się oni wyróżniać szczególnymi
cechami przywódczymi. Pomimo, że w Arabii istniało szereg miast
takich jak: Mekka czy Medyna, większość mieszkańców stanowili
koczownicy nie podporządkowani żadnej władzy centralnej. Wśród
Beduinów istniała równość, a oni sami określali się jako bracia.
Te wartości zostały później przejęte przez islam. Ciężkie warunki
życia Beduinów nie sprzyjały ich rozwojowi duchowemu
i kontemplacji. Pomimo tego wysoko ceniono sobie honor. Toczono
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walki i turnieje między plemienne, które przynosiły im chwałę
lub też hańbę. Wiedza o tych wydarzeniach była przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Kasydy były to poematy arabskie
ukazujące życie Beduinów. Twórczość arabska była oceniana
na konkursach, a najlepsze poematy były recytowane i znane
w całym świecie arabskim. Utwory te zostały spisane od VIII do IX
wieku. Dzieła arabskie umożliwiły lepszą interpretację i zrozumienie
Koranu. Kasydy przedstawiają wzory postępowania bohaterskich
i szlachetnych Beduinów. Są oni ludźmi honorowymi gotowymi oddać
życie za słuszną sprawę. Cechuje ich również wielka gościnność.
Są jednak zdolni do okrutnych czynów takich jak: zemsta rodowa,
zabójstwo dziewczynek, rozwody i rozboje. Spory między nimi
rozwiązywało prawo zwyczajowe. Religię pogańską Arabów
charakteryzował politeizm, co zostało opisane w dziele pod tytułem:
„Księga bóstw”. Obok kultu różnych bóstw, czczono także ciała
niebieski, zwłaszcza zaś Słońce, Księżyc i Wenus. Największe
sanktuarium religijne mieściło się w Mekce, w świątyni Ka`bie, gdzie
zgromadzony został panteon 360 bożków. Głównym bóstwem Mekki
był Hubal. Religia monoteistyczna jaką jest islam, powoli torowała
sobie drogę w świecie arabskim. Wpływ na to miały inne religie
monoteistyczne takie jak: judaizm i chrześcijaństwo. Wśród Arabów
pojawili się hanifi, czyli pobożni muzułmanie, którzy wierzyli
w jednego Boga, nawiązując do tradycji religii Abrahama. Arabowie
wierzyli też w duchy, czyli dżiny, które miały być dobre lub złe. Duchy
mogły opętać człowieka. Wśród Beduinów rozpowszechnione
było wróżbiarstwo.
Na tereny Arabii dość wcześnie przeniknął judaizm
i chrześcijaństwo. Żydzi dotarli na Półwysep Arabski w I wieku
po narodzinach Chrystusa. Było to po zburzeniu Jerozolimy
przez Tytusa w 70 roku i zgnieceniu żydowskiego powstania. Żydzi
osiedlali się początkowo w oazach, a później w miastach, w tym
i w Medynie. Osadnictwo żydowskie podobnie jak arabskie oparte
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było na zasadach rodowo-plemiennych. Żydzi jednak różnili
się od Arabów osiadłym trybem życia. Zajmowali się oni rolnictwem,
rzemiosłem i handlem. Wyróżniała ich również religia – Judaizm.
Początkowo Arabowie odnosili się do Żydów tolerancyjnie, później
rozpoczęły się prześladowania.
Chrześcijaństwo znajdowało się w lepszej sytuacji niż judaizm.
Chrześcijanie mieli silne wsparcie ze strony Bizancjum, Mezopotamii
i
Abisynii.
Największe
skupiska
chrześcijan
znajdowały
się na terenach graniczących z państwami, gdzie religia ta panowała.
Wiara chrześcijańska była przyjmowana głównie przez arabskich
koczowników. Brak było zorganizowanych gmin chrześcijańskich,
a akcja misyjna była słaba. Pomimo tego postawa chrześcijan,
ich bezinteresowność i miłosierdzie oraz modlitwy wywarły duży
wpływ na kształtowanie się islamu.
Dalszy ciąg historii Półwyspu Arabskiego związany jest z osobą
Muhammada „Posłańca Boga”. Tę część omówimy w rozdziale
dotyczącym założyciela Islamu.140
Muhammad zmarł w 632 roku. Miał 63 lata. Nie pozostawił
po sobie politycznego testamentu i nie wyznaczył następcy.
Rozpoczęła się walka o władzę, która doprowadziła później
do rozłamów w islamie. Ali, kuzyn i zięć Muhammada twierdził,
że on wyznaczył go na swojego następcę. Ostatecznie zwyciężył
bliski współpracownik Proroka Abu Bakar, który został kalifem. Kalif
to następca Muhammada i zarządzający jego dziedzictwem
oraz przewodzący wspólnocie. Powinien to być człowiek pobożny,
kierujący wspólnotą zgodnie z wolą Boga. Kalif był wybierany
przez całą wspólnotę poprzez głosowanie. Powinien też pochodzić
z rodziny Proroka, co później nie było już przestrzegane. Podczas
swoich dwuletnich rządów Abu Bakar tłumił bunty plemion arabskich.
Za jego rządów Arabowie zwyciężali w Iraku, Syrii i Palestynie.
140

Koran. Z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski. Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa s. 741-762.
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Po jego śmierci w 634 roku drugim kalifem został Umar Ibn al –
Chattab. Był on spokrewniony z Prorokiem i pełnił funkcję doradcy.
Kontynuował on podboje pokonując Bizancjum i Persję. Bizancjum
musiało się zrzec Syrii i Palestyny. Najważniejsze funkcje w państwie
Umar powierzył członkom rodziny Proroka. Na nowo zdobytych
terenach umocnił obecność wojskową Arabów i zakładał nowe
miasta. Powołał on urząd sędziego i ogłosił początek nowej rachuby
czasu. Po śmierci Umara na kalifa wybrano zięcia proroka Usmana
Ibn Affana. Zajął on całą Wyżynę Irańską. Nie udał mu się jednak
podbój Egiptu. Ekspansja arabska rozwijała się w Afryce Północnej
docierając w VII wieku do Atlantyku. Zasługą Usmana była jedna
dominująca redakcja Koranu. Rządy Usmana nie cieszyły się jednak
popularnością i dlatego został zamordowany. Po jego śmierci
rozpoczęła się walka o władzę. Nowym kalifem został kuzyn i zięć
Muhammada Ali, który przeniósł stolicę państwa z Medyny do AlKufy w Mezopotamii, gdzie miał duże poparcie. Medyna straciła
swoją rolę jako centrum islamu. Doprowadziło to do wybuchu wojny
domowej. Walki skończyły się sądem polubownym. Sprzeciwili
się temu Charydżyci, uważający ze względów religijnych,
że nie można kompromisowo rozwiązać sprawy kalifatu. Obok
szyitów i sunnitów utworzyli oni trzecie ugrupowanie islamskie.
Różnili się oni poglądami na temat kalifatu. Sunnici uważali,
że kalifem może być tylko przedstawiciel plemienia Kurajszytów.
Natomiast szyici twierdzili, że może być nim tylko członek rodziny
Proroka. Charydżyci kładli nacisk na religijne i moralne zalety
przywódcy. W 661 roku został zabity Ali.
Na Alim kończyły się rządy „Kalifów sprawiedliwych”, którzy
byli doradcami Proroka. Następni z przywódców nie mieli już takiego
autorytetu. Po zabójstwie Alego kalifem został namiestnik Syrii,
Mu`awija rezydujący w Damaszku. Tam też została przeniesiona
stolica kalifatu. W Medynie pozostali tylko najważniejsi zwolennicy
Proroka, a w Al-kufa szyici, zwolennicy Alego. Mu`awija z rodu
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Umajjadów, kontynuował politykę podbojów poprzedników,
umacniając państwo arabskie.
Wprowadził on zasadę polityki dynastycznej. Po jego śmierci
kalifem został jego syn Jazid. Wybuchła wówczas wojna domowa,
której towarzyszyły epidemie i klęski głodu. Szczególnie silny opór
przeciwko nowemu kalifowi stawili szyici. Szyici wysunęli
kandydaturę syna Alego, Al-Husajna, który jednak zginął w walce.
Rocznica dnia jego śmierci jest świętem szyickim. Kolejnym
przeciwnikiem był Abd Allach Ibn Az-Zubajr, który jako antykalif
panował w Mekce. W 685 roku Abd al-Malik został kalifem
i zakończył wojnę domową. Umocnił on państwo przeprowadzając
w nim reformy. Arabski stał się językiem urzędowym, zreformował
system monetarny, rozbudował miasta. Za panowania jego
następców rozpoczęły się nowe podboje. W 711 roku Arabowie
przekroczyli Giblartar i zajęli Półwysep Pirenejski. Atak na Francję
w 732 roku został zatrzymany przez Karolingów. Dopiero jednak
w 1492 roku Arabowie zostali wyparci z Hiszpanii po upadku
Granady. W tym samym czasie Arabowie dotarli do Turkiestanu
i do Indii. Nawróceni na islam, mieli takie same prawa jak Arabowie,
ale nie mogli nosić broni i służyć w armii. W hierarchii społeczeństwa
muzułmańskiego, najniżej stali poganie. Nie mogli ono odprawiać
swojego kultu. Uprzywilejowaną grupę stanowili wyznawcy Judaizmu
i Chrześcijaństwa, których nazywano ludźmi chronionymi. Niepokoje
społeczne i powstania zapowiadały upadek panowania Umajjadów.
Powstanie Berberów w Afryce Północnej. krytyka szyitów i plemion
arabskich wobec dynastii, prowadziły do jej upadku. Na jej miejsce
powstał Kalifat Abbasydów.
W 749 roku w AL. – Kufie kalifem został Abu-al.-Abbas krewny
Proroka, który cieszył się poparciem szyitów i Maulów. Trzecia wojna
domowa jaka wybuchła, była tak krwawa, że nowy kalif otrzymał
przydomek Rzeźnik. Okrutnie rozprawił się on z Umajjadami.
Abbasydzi zrównali w prawach wszystkich muzułmanów, zarówno
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Arabów jak nie-Arabów. W ten sposób islam przekroczył granice
etniczne i stał się religią światową. Islamizacji uległa Afryka
i południowo-wschodnia Azja. Abbasydzi przenieśli się do Iraku,
gdzie mieli wielu zwolenników. Stolicą stał się Bagdad „Miasto
Pokoju”, otwarte na świat i podboje. W Bagdadzie powstała
akademia naukowa, w której chrześcijanie przełożyli na arabski
najważniejsze dzieła starożytności. Dzięki tej podstawie mogła
szybko rozwijać się nauka arabska. Część Umajjadów w Hiszpanii
utworzyła oddzielny kalifat. Z czasem państwo Abbasydów rozpadło
się na szereg autonomicznych księstw. Rozwijały się ruchy szyidzkie
i sunnickie prowadzące do upadku imperium. W X wieku powstało
nowe państwo w Egipcie. Powstał wówczas Kair ze słynną uczelnią
teologiczną. Z Egiptu robiono wyprawy do Syrii i na Półwysep
Arabski. Również w innych częściach dawnego imperium przez
długie wieki toczyła się walka o wpływy. Ze Wschodu i z Azji
Środkowej nadciągnęli Turcy, którzy całkowicie zmienili układ sił w tej
części świata.
W XI wieku najazd Turków Seldżuckich zmienił sytuację
na Bliskim Wschodzie. Turcy pokonali Persję, Iran, Syrię i Palestynę,
ale nie zdobyli Egiptu. Odnieśli również zwycięstwo nad Cesarstwem
Bizantyjskim. Zajęcie Jerozolimy i Ziemi Świętej stało się przyczyną
wypraw krzyżowych. W 1099 roku krzyżowcy zajęli Jerozolimę
i święte miejsca chrześcijaństwa. Na czele państwa Turków
Seldżuckich stał sułtan. Sułtan miał bardziej ograniczone
kompetencje niż kalif. Był przywódcą wspólnoty muzułmańskiej,
ale uznawał kalifa, przez którego był wprowadzany na swój urząd.
Tytuł kalifa był honorowy, a rzeczywista władza spoczywała w rękach
sułtana. Pod koniec XI wieku państwo Turków Seldżuckich rozpadło
się na kilka państewek. Seldżucy zdobyli Eddesę, co stało
się przyczyną drugiej krucjaty. Seldżukowie byli zbyt słabi,
aby przeciwstawić się wojskom krucjaty. Pomimo to krzyżowcy
nie odzyskali Eddesy. W 1187 roku Saladyn zdobył Jerozolimę,
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a następnie Syrię i Arabię. Ciągłe walki sunnitów z szyitami
nie doprowadziły do zjednoczenia świata arabskiego. W 1291 roku
wyparto ostatnich krzyżowców z Ziemi Świętej. Zasadnicze
znaczenie dla świata muzułmańskiego miały wielkie odkrycia
geograficzne. Odtąd główne szlaki handlowe do Indii, czy Ameryki
zaczęły omijać Bliski Wschód. Przyczyniło się to do zmniejszenia
ekonomicznej roli tych terenów, jako szlaków tranzytowych.
Śmiertelnym zagrożeniem dla świata muzułmańskiego stały
się najazdy Mongołów. W 1258 roku upadł Bagdad. Mongołowie
przyjęli islam, który rozszerzył swoje wpływy, aż do Chin. W 1260
roku Mamelucy powstrzymali marsz Mongołów ku Morzu
Śródziemnemu. W końcu XIV wieku Mongołowie zajęli południową
Rosję, Anatolię i Indie. Ich najazdy były bardzo okrutne.
W XVI wieku uległ zmianie teren wpływów islamu. Powstały
trzy mocarstwa muzułmańskie:
1) Państwo sułtanów osmańskich w Anatolii, Afryce Północnej
i Półwyspie Arabskim – sunnici.
2) Państwo Safanidów W Iranie – szyici.
3) Cesarstwo Mongolskie w Indiach – sunnici.
W obrębie tych państw toczyła się walka sunnitów z szyitami.
Po walkach z Turkami w XVIII wieku rozpadło się państwo
Safanidów. O spadek po nich zaczęły walczyć mocarstwa
europejskie Anglii i Rosji dzieląc się strefami wpływów. W Indiach
panowało Cesarstwo Mongołów mimo walk o władzę. Przeciwko
władzy Mongołów występowali Hindusi. Wobec przewagi Hindusów
nad muzułmanami w Indiach, otrzymali oni statut ludzi chronionych.
Zagrożeniem dla Indii była Anglia, która zmieniła to państwo w swoją
kolonię. W 1947 roku Indie z przewagą ludności hinduskiej i Pakistan
muzułmański uzyskały niepodległość. W 1971 roku od Pakistanu
oderwał się Bangladesz. Państwo Turków Osmańskich wywodzi
się od Seldżuków. Założycielem jego był Osman I. Na przełomie XIII
i XIV wieku prowadził on ekspansję na Europę. W poł. XIV wieku
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Turcy zajęli znaczące części Bałkanów. Decydujące było zwycięstwo
nad Serbami na Kosowym Polu. Bułgarzy zostali pobici w 1393 roku,
a Węgrzy w 1396. Klęską zakończyła się wyprawa króla Polskiego
Władysława Warneńczyka, który zginął w bitwie pod Warną w 1444
roku. W 1453 roku Mehmet II Zwycięzca zdobył Konstantynopol,
co spowodowało upadek Bizancjum. Konstantynopol został
przemianowany na Stambuł i stał się stolicą Turcji. Szczytowy okres
ekspansji nastąpił za panowania Selima I. Państwo Osmańskie
obejmowało Syrię, Palestynę i Arabię. Państwo tureckie było bardzo
dobrze zorganizowane i miało silną armię, która prowadziła „świętą
wojnę” z niewiernymi. Chrześcijanie i Żydzi znajdowali się pod
ochroną
państwa.
Narodem
faworyzowanym
byli
Turcy.
Decydującym wydarzeniem o upadku Imperium Osmańskiego była
klęska pod Wiedniem zadana Turkom przez króla polskiego Jana III
Sobieskiego w 1683 roku. Potwierdził to pokój w Karłowicach w 1699
roku. Od tego czasu następuje upadek państwa tureckiego i wpływ
na niego europejskich potęg kolonialnych. Ostateczny upadek
państwa osmańskiego nastąpił w wyniku I wojny światowej.
Epokowym wydarzeniem w dziejach islamu było lądowanie wojsk
napoleońskich w Egipcie w 1798 r. Po wycofaniu się Napoleona
w 1805 roku doszło do pierwszych prób przekształcenia prowincji
państwa osmańskiego w państwo narodowe. Muhammad Ali przejął
władzę w Egipcie i usiłował zreformować państwo na wzór
europejski. Równocześnie Egipt uzależnił się od Wielkiej Brytanii,
a w czasie I wojny światowej stał się jej protektoratem.
W Turcji pojawił się ruch Młodoturków, którzy dążyli
do stworzenia państwa narodowego. Zostali oni jednak zdradzeni
przez aliantów, którzy obiecali również Żydom utworzenie
ich państwa. Alianci podzielili sztucznie część państwa osmańskiego
na szereg odrębnych państw arabskich i przeciwstawili
się oni powstaniu jednego arabskiego organizmu państwowego.
Powstało natomiast państwo tureckie z Mustafą Kemalem Atatirkiem
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na czele. Zerwał on z muzułmańskimi tradycjami i stworzył państwo
na wzór europejski. Prawdziwą niepodległość uzyskały państwa
arabskie po II wojnie światowej.141
3.4.2 Główny założyciel
Muhammad ibn Abd Allah „Posłaniec Boga” otworzył nową
epokę w dziejach Arabów. Jest on twórcą nowej religii w Boga
Jedynego, Boga Abrahama. Tworzy on jeden naród arabski
z państwem opartym na islamie.
W życiu Muhammada wyróżniamy trzy okresy:
1) Dzieciństwo, młodość i część życia dorosłego – jest to życie
człowieka świeckiego: pasterza, przewodnika karawan i kupca
2) Zaczyna się od 40 roku życia. Prorok działa w Mekce
objawiając nowa religię – islam. Walczy w tym czasie
z pogaństwem.
3) Najważniejszy okres działalności w Medynie. Rozpoczyna
ją ucieczka z Mekki do Medyny w 622 roku i trwa do końca
życia, to jest do roku 632. Prowadzi on działalność proroczą,
prawodawczą i polityczną.
O początkowym okresie życia Muhammada mamy niewiele
informacji. Również późniejsze źródła budzą dużo zastrzeżeń.
Jest to spowodowane gorliwą pobożnością muzułmańską, która nie
zawsze jest wiarygodna. Tym niemniej część tych przekazów jest
prawdziwa. Ważnym i najstarszym źródłem historycznym dla życia
Muhammada jest „Żywot Posłańca Boga”. Dzieło to zaginęło,
ale późniejsze redakcje charakteryzują się dużym obiektywizmem.
Jednak najbardziej autentycznym i wiarygodnym dziełem o życiu
Proroka jest sam Koran.
Muhammad pochodził z rodu Haszim należącego
do plemienia Kurajszytów, władców Mekki. Urodził się w 570 roku,
141 S. Braun, Islam. Powstanie, dzieje. Przekład M. Marek Dziekan Verbinum. Wydawnictwo Księży
Werbistów. Warszawa 2003, s 22-54.
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kiedy jego ród zubożał przez hojne obdarowywanie pielgrzymów,
którzy przybywali do Mekki. Jako dziecko był wychowywany
przez Beduinkę, gdzie poznał życie codzienne koczowników. Szybko
zostaje sierotą i oddany jest pod opiekę dziadka, a potem stryja.
Ciężka dola sieroty odbija się w trosce jaką wyraża w Koranie wobec
osamotnionych dzieci. Początkowo pracował jako pasterz
wielbłądów. W tym czasie poznaje kulturę, zwyczaje, tradycje
i obyczaje Beduinów. Zapoznaje się z ich językiem, cechami
charakteru, zaletami jak i wadami. Beduini kochają wolność,
są dumni i honorowi. Wiedza ta przydała się mu później jako
przywódcy religijnemu i świeckiemu państwa arabskiego. W wieku 24
lat wstąpił na służbę do wdowy Chadidży, u której prowadził
karawany na trasie z Mekki do Syrii. Wykonywał swoją pracę bardzo
dobrze. Później poślubił swoją pracodawczynię. Mimo dużej różnicy
lat, małżeństwo było szczęśliwe. Muhammad miał opinię człowieka
uczciwego. Jego żona wspierała go wiernie w najtrudniejszych
momentach życia. Nie zachował się żaden portret Proroka. Wiadomo
jednak, że był człowiekiem postawnym o szlachetnych rysach twarzy.
Charakteryzowała go duża wrażliwość. Był elokwentny i potrafił
trafnie wypowiadać swoje poglądy. Równocześnie był człowiekiem
skromnym.
Podczas swoich wypraw kupieckich Muhammad spotykał
chrześcijan i wyznawców Judaizmu. Interesowali oni go jako „ludy
Księgi”. Poza tym spotykał on hanifów, czyli zwolenników „religii
Abrahama”. Chrześcijaństwo przenikało na Półwysep Arabski
z Bizancjum i Abisynii. Rozpowszechnione wśród Arabów było
też pogaństwo. Wpływy chrześcijaństwa i judaizmu oraz własne
przemyślenia Proroka doprowadziły go do przemiany osobowości
z kupca na Proroka wielkiej religii – islamu. Kończył się pierwszy
okres życia Muhammada, a zaczynał drugi jako „Posłańca Boga”
proroka objawionej uniwersalnej religii.
Drugi okres życia proroka dzieli się na dwa podokresy:
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1) Mekkański
2) Medyński
Momentem przełomowym jest spotkanie z archaniołem
Gabrielem, który opisałem wcześniej. Po tej pierwszej misji religijnej
nastąpiły następne. Okresy między poszczególnymi miejscami
wywoływały u Muhammada silne napięcia duchowe. W tych trudnych
chwilach wsparciem dla niego była żona. Objawienia mówiły
o jedności Boga – Allaha, misji Proroka jako posłańca Boga, o sądzie
ostatecznym, zmartwychwstaniu, karze i nagrodzie oraz „życiu
ostatecznym”. W tym czasie Muhammad uwierzył w swoją misję
głoszenia nowej religii wśród Arabów. Powoływał się on często
na Abrahama jako pierwszego głosiciela prawd objawionych. Wierzył
on, że Bóg posiada „Praksięgę” lub „Księgę Matkę”, w której
są zapisane wieczne prawdy dla wszystkich ludzi. Są one objawione
im przez proroków. Muhammad otrzymał swoje objawienie w języku
arabskim. W nauczaniu proroka ważną rolę odgrywał Sąd
Ostateczny, na którym ludzie źli pójdą do piekła, a dobrzy do raju.
W swojej nauce ostro występował przeciwko pogaństwu,
przeciwstawiając mu religię monoteistyczną jaką jest islam.
Głosił on następujące podstawowe prawdy islamu:
- wiarę w jednego Boga i Sąd Ostateczny
- konieczność czynienia dobra, a unikania zła
- wyrzeczenie się bałwochwalstwa czyli pogaństwa
- pomoc ubogim i modlitwa
Początkowo wyznawcami islamu była najbliższa rodzina proroka
z jego wierną żona na czele. Na samym początku Muhammad nie
miał wielu zwolenników, ale też i przeciwników. Dopiero ostre
wystąpienie proroka przeciw pogaństwu przysporzyło mu wrogów
wśród bogatych mieszkańców Mekki. Równocześnie wzrastała
jego popularność wśród biedoty i warstw średnich. Muhammad
sprzeciwiał się nie tylko bałwochwalstwu, ale żądał również jałmużny
dla niewolników i biedoty miejskiej. Groziło to nie tylko
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wprowadzeniem religii monoteistycznej, ale również rewolucję
społeczną. Dlatego też bogaci kupcy zdecydowanie sprzeciwili
się Prorokowi. Przy pomocy szyderstw i obelg chcieli podważyć
zasady nauki głoszonej przez Muhammada. Kwestionowali
oni na przykład możliwość zmartwychwstania. Prorok nie załamywał
się, ale wręcz napominał swoich prześladowców, przypominając
co stało się z ludami, które w dawnych czasach lekceważyły swoich
proroków. Tak rodził się islam, czyli „całkowite poddanie się Bogu”.
Walka Muhammada z władzami Mekki była bardzo trudna, gdyż
proroka wspierały tylko warstwy najuboższe, które były zmuszane
do uległości przez bogatych kupców. Dlatego też mała gmina
muzułmańska musiała działać w podziemiu. Samego Proroka
chroniła jednak jego rodzina. Część mahometan musiała jednak
emigrować do Abisynii. Represje jakie dosięgły rodzinę proroka
zmusiły go do czasowego zaprzestania działalności. W tym czasie
zmarła żona Muhammada, który mimo wszystko nie załamał
się i postanowił opuścić Mekkę. Udał się wówczas do Medyny,
czyli miasta Proroka. Ucieczka z Mekki do Medyny 25 czerwca 622
roku jest początkiem nowej ery muzułmańskiej. Prorok wprowadził
zgodę w mieście, gdzie otrzymał ochronę i wsparcie swoich
współwyznawców.
Opuszczając Mekkę Muhammad zabrał ze sobą grupkę
najwierniejszych wyznawców. W Medynie, mimo, że rozwijał swoją
działalność religijną, skupił się głównie na tworzeniu prawodawstwa
i państwa arabskiego. Duży wpływ na proroka miało spotkanie
z gminą żydowską. Muhammad ustanowił tu kult i obrzędy islamu.
Między jego zwolennikami, którzy przybyli do Mekki, a popierającymi
go mieszkańcami Medyny, dochodziło do sporów. Prorok umiał
je łagodzić i rozsądzać. Tak w Medynie powstała jednolita
społeczność muzułmańska. Muhammad dążył do zgody z Żydami.
Ci jednak odnosili się do jego nauki z lekceważeniem, a nawet
wrogo. Skończyło się to wygnaniem ich z Medyny i konfiskatami
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majątku. Mimo, że Prorok przyjął wiele obrzędów np. post i modlitwy
z judaizmu, to jednak ostatecznie nadał arabski charakter islamowi.
Następnie rozpoczął on proces jednoczenia narodu arabskiego
poprzez prowadzenie „świętej wojny” przeciwko Medynie. Wojna
rozpoczęła się w 624 roku i była prowadzona ze zmiennym
szczęściem. W tym czasie Prorok ustanowił miesiąc postu, czyli
Ramadan. Piątek stał się dniem wspólnej modlitwy, a modląc
się muzułmanie zwracali się w kierunku Mekki. Wspólnotę
muzułmańską nie miały łączyć więzy krwi jak dotąd, ale wiara
w jednego Boga i jego proroków. Zrodziła się wówczas idea „świętej
wojny”
przeciwko
poganom.
Muhammad
wprowadził
też inne fundamentalne zasady islamu, które omówimy później.
Nadal toczyła się wojna między Miastem Proroka, czyli Medyną,
a Mekka. W 627 roku doszło do tzw. „bitwy rowu”, w której prorok
obronił Medynę. W 628 wyruszył on na Mekkę i po negocjacjach
wkroczył do Mekki w 629 roku. Ostatecznie Muhammad zajął Mekkę
w 630 roku bez walki, przebaczając swoim wrogom. Zażądał tylko
przyjęcia islamu i zniszczenia symboli pogaństwa. Walki toczyły
się jeszcze z plemionami beduińskimi, które nie chciały przyjąć nowej
religii. W 632 roku Muhammad odbył ostatnią pielgrzymkę do Mekki
ustalając rytuał jej przeprowadzania.. Po powrocie do Medyny
zachorował i niebawem zmarł na rękach swojej ukochanej żony
Aiszy.
Przed śmiercią wygłosił on mowę pożegnalną o następującej
treści:
„O ludzie! Słuchajcie dobrze moich słów; ponieważ nie wiem,
czy spotkam was znowu przy takiej okazji w przyszłości. O ludzie!
Wasze życie i wasza własność będą nietykalne, aż spotkacie
waszego Pana. Bezpieczeństwo waszego życia i waszej własności
będą tak nietykalne, jak ten święty dzień i święty miesiąc.
Pamiętajcie, że wy naprawdę spotkacie waszego Pana i że On,
zaprawdę, będzie liczył wasze dzieła. Dlatego ja napominam was.
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O ludzie! Do was należy prawo do waszych kobiet, a waszym
kobietom należy się prawo do was, jest to wasze prawo, aby one nie
bratały się z kimkolwiek, kogo wy nie aprobujecie, i tak samo, żeby
nie popełniały cudzołóstwa. Lecz jeśli one to czynią, to Bóg pozwala
wam odizolować je w obrębie ich domów i ukarać
je bez okrucieństwa. Lecz jeśli one trwają przy waszym prawie,
to macie je żywić i ubierać odpowiednio. Traktujcie wasze kobiety
dobrze i bądźcie dla nich uprzejmi, ponieważ one są waszymi
współtowarzyszkami i powierzonymi pomocnikami. Pamiętajcie,
że wzięliście je jako wasze żony i używaliście ich ciała tylko dzięki
zaufaniu Boga i za Jego zezwoleniem. O ludzie! Rozważcie moje
słowa, które wam teraz przekazuję. Ja pozostawiam wam Księgę
Boga i sunnę (tj. sposób postępowania) Jego Proroka. Jeśli
będziecie według nich postępować, nigdy nie zbłądzicie. O ludzie!
Słuchajcie dobrze moich słów! Wiedzcie, że każdy muzułmanin
jest bratem każdego muzułmanina i że muzułmanie stanowią jedno
braterstwo”.142
Okres pobytu proroka w Medynie to bardzo ważny
czas jego działalności. Dzięki niemu rozdrobnieni Arabowie połączyli
się w jeden naród. Muhammad założył państwo arabskie, które
było demokratyczne, oparte na tradycji i ideałach islamu takich jak:
wolność,
równość
i
sprawiedliwość.
Prorok
czerpał
tu z doświadczenia z własnego życia w społeczności Beduinów.
Muhammad stworzył ustrój oparty na wolności i solidarności
społecznej. Ustrój ten był przeciwieństwem despotyzmu panującego
w Bizancjum i Persji. Przeciwstawiał się on nienawiści wobec innych
narodów, religii i ras. Początkowo islam był tolerancyjny wobec
innych ludzi wychodząc z założenia, że wszystkich stworzył Bóg.
Przed wystąpieniem proroka brak było u Arabów centralnego
ośrodka władzy. Łączyła ich tylko wspólna tradycja, kultura
i obyczaje. W Mekce Prorok występował jako przywódca religijny.
142

S. Braun, Islam…, op. cit., s. 762-775.
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Natomiast w Medyce zajął się prawodawstwem i organizacją
państwa. Okazał się on wybitnym: politykiem, dyplomatą
i organizatorem oraz dowódcą wojskowym. Muhammad silnie wierzył
w swoje posłannictwo. Mimo trudności zintegrował on społeczność
arabską, tworząc w Medynie gminę muzułmańską. Nakazał
też zbudować meczet jako miejsce modlitwy. Wspólnotę
muzułmańską spajały też wspólne wyprawy wojenne „świętej wojny”.
Podnosiły one prestiż i autorytet Proroka.
Stolicą państwa arabskiego była Medyna. Powstał skarb państwa
zasilany przez obowiązkowe podatki – jałmużny dla biednych
i zdobycze wojenne. Powstała władza prawodawcza i sądownicza
oparta na prawie arabskim. Było ono oparte o objawienia proroka.
Muhammad miał swoich zwolenników na całym obszarze Półwyspu
Arabskiego. Swoje nauki przekazywał poprzez posłańców, którzy
docierali do najdalszych zakątków Arabii. Nie tylko nauczali oni,
ale również rozstrzygali spory zgodnie z prawem muzułmańskim.
Muhammad znając swoich rodaków potrafił ich sobie zjednać
i podporządkować drogą pokojową. Tylko wyjątkowo stosował
przemoc, ale winy darował. Był on więc wybitnym przywódcą
religijnym i świeckim.
Dla lepszego zobrazowania i scharakteryzowania postaci
proroka przedstawimy jego stosunki rodzinne. Pierwsze małżeństwo
z Chadidżą było monogamiczne. Muhammad pozostał wierny,
aż do jej śmierci. W islamie dopuszczał jednak poligamię. Było
to związane z faktem, że jedynym sposobem zabezpieczenia
materialnego kobiet było małżeństwo. Tymczasem wielu Arabów
ginęło w wojnach. Dlatego muzułmanin miał prawo posiadać cztery
żony, pod warunkiem zapewnienia im utrzymania. W późniejszym
okresie prorok był żonaty wiele razy. Były to małżeństwa polityczne,
mające przypieczętować zawierane przymierza. Żony Muhammada
były „matkami wiernych” i służyły jako wzór dla innych kobiet
muzułmańskich. Prorok uważał się za zwykłego śmiertelnika
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mającego wady i zalety. Był przeciwnikiem ascezy, jako niezgodnej
z duchem islamu. Jego życie znajduje swoje odbicie w Świętej
Księdze Islamu czyli Koranie. Widoczne są tu wpływy judaizmu
i chrześcijaństwa. Koran jest traktowany przez mahometan
jako kontynuacja Starego i Nowego Testamentu.143
3.4.3 Misja islamu
Misją islamu mają być objawienia Boże przekazane
przez Archanioła Gabriela, jakie otrzymał Muhammad. W roku 610
na górze El-Kira, koło Mekki, Prorok miał wizje.
Opierały się one na dwóch rzeczach:
1) wyznaniu wiary.
2) Postępowaniu zgodnie z nim.
Oznaczało to, ze wyznawca islamu wierzy w jednego Boga,
który jest stwórcą świata i na jego końcu przyjdzie sądzić ludzi
za ich czyny. Przyjmując objawienie Boże, muzułmanin jest włączony
do wspólnoty wiernych. Wspólnota ta poprzez wieki jest jedna
i ta sama bez względu, gdzie żyją wyznawcy islamu. Kierują
się oni nakazami zawartymi w Koranie. Islam swoimi nakazami
obejmuje życie publiczne jak i prywatne.
Samo słowo „islam” oznacza pełne podporządkowanie się woli
Boga. Muhammad uważał siebie jako „posłańca Bożego”. Objawienia
otrzymał w dwóch okresach: mekkańskim i medyńskim. Spisane
je po 20 latach po śmierci Proroka w formie świętej księgi, czyli
Koranu. Początkowo Prorok nie chciał tworzyć nowej religii, lecz tylko
przekazać naukę o jednym Bogu w języku arabskim. Według islamu
Bóg posyła swoich proroków: Abrahama, Mojżesza, Pana Jezusa,
aby przekazać podstawy wiary i postępowania. Zdaniem
muzułmanów przekaz ten został zniekształcony. Dlatego Bóg posłał
Muhammada z ostatnim orędziem Bożym, podzielonym na rozdziały
143

Ibidem, s. 775-780.
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Koranu zwane surami. Koran dzieli się na 114 sur,
które są uporządkowane według długości. Sury zostały objawione
w Mekce i Medynie. Muzułmanie traktują je jako równorzędne
objawienia Boga. Koran zawiera cały system wartości dotyczących
wszystkich dziedzin życia wyznawców islamu. Zawiera on również
główne założenia i pojęcia religijne islamu. Uzupełnieniem Koranu
jest sunna Proroka. Sunny mówią o życiu i czynach Proroka.
Zawierają one przykłady jak powinien postępować muzułmanin.
Początkowo były one przekazywane ustnie, a następnie
po weryfikacji spisane w IX wieku. Każda taka powieść to hadis,
której autentyczność potwierdzona jest autorytetem najbliższych
towarzyszy Proroka.
Pisząc o misji islamu nie sposób ominąć problemu jakim
są zagrożenia dla świata zachodniego. Zastanowić by się należało,
czy akty terroru są zgodne z nauką Proroka? Koran jest według
muzułmanów
ostatnim
objawieniem
Boga,
udzielonym
za pośrednictwem Muhammada, który jest „Pieczęcią Proroków”.
Żyjącym w izolacji od świata Arabom wydawało się, że żyją
w doskonałym świecie. Zderzenie z cywilizacją zachodnią w końcu
XVIII wieku, kiedy to Napoleon lądował w Egipcie, wywołało szok
wśród wyznawców islamu. Przepaść cywilizacyjna jaka dzieliła
ich od Europy była przerażająca. Odtąd Arabowie musieli ulegać
przewadze
Europejczyków.
Spowodowało
to
reakcje
ich na dominacje świata zachodniego. Wartości takie jak na przykład:
rozdział władzy na świecką i duchowną, był niezgodny z założeniami
islamu. Muzułmanin nie powinien realizować celów osobistych,
lecz podporządkować się woli Boga. Spowodowało to, że wyznawcy
islamu różnymi drogami dążyli do zachowania swojej religii, kultury
i tożsamości. Islamskie ruchy odnowy w XVIII i XIX wieku dążyły
do zwrotu ku korzeniom islamu. Walczyły one z ograniczeniem
roli religii.
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Powiązane były też z różnymi ugrupowaniami politycznymi
i miały charakter fundamentalistyczny.

Rysunek nr 6. Współczesne ruchy fundamentalistyczne islamu.
źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Braun, Islam. Powstanie, dzieje. Przekład M. Marek Dziekan
Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów. Warszawa 2003. s. 8.

Islamiści radykalni są zdecydowanymi przeciwnikami wartości
zachodnich cywilizacji. Uważają oni, że państwa kolonialne
są odpowiedzialne za zniszczenie tożsamości wyznawców islamu.
Prowadzi to do aktów terroru skierowanych nie tylko przeciwko
Amerykanom, czy Europejczykom, ale również krajom arabskim
ulegającym ich wpływom.
Intelektualiści muzułmańscy dążą do ocalenia wartości islamu,
ale równocześnie dążą do modernizacji społeczeństw islamskich.
Konserwatywni fundamentaliści kierują się wartościami
religijnymi. Poprzez powrót do korzeni islamu chcą przeciwstawić
się kulturze Zachodu. Odcinają się oni od reszty świata.
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Życie doczesne
Według islamu szatan upiększa życie ziemskie, aby ludzie
przywiązywali się do ziemskich przyjemności. Prowadzi to wśród
nich do zazdrości. Konkurują oni między sobą i walczą realizując
plan szatana, który powiedział:
„Panie mój!
za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi,
ja będę im upiększał to, co jest na ziemi,
i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi,
z wyjątkiem tych spośród Twoich sług,
którzy są szczerze oddani”.144
Bóg powiedział:
„Iblis sprawdził na nich swoją myśl
i oni poszli za nim
oprócz nielicznych spośród wierzących”.145
„Wiedzcie, że życie tego świata
jest tylko grą, rozrywką i próżną ozdobą;
jest tylko rywalizacją o sławę;
jest rywalizacją w wielkości majątku i liczbie dzieci.
Jest ono podobne do deszczu obfitego:
ożywiona roślinność budzi podziw niewiernych;
potem ona więdnie
i widzisz, jak żółknie,
następnie obsycha i łamie się.
A w życiu ostatecznym –
kara straszna lub przebaczenie od Boga
144
145

Koran 15 : 39.
Ibidem, 39 : 20.
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i zadowolenie;
tymczasem życie tego świata jest tylko
złudnym używaniem.146
Życie po śmierci
Według muzułmanów po śmierci spotykają dwóch aniołów:
Nakira i Munkara, które ich sądzą i wydają wyrok. Gdy sądzą
grzesznika mają czarną przerażającą postać. W przypadku osób
wiernych występują jako przyjaciele.
Islamski raj wyobrażony jest jako piękny ogród strzeżony
przez anioła Ridwana. Jest tu przepych, bogactwo i szczęście.
Wszyscy są równi, młodzi i żonaci.
Według islamu w piekle ogień spala ludzką skórę, która na nowo
odrasta. Nie wierzący pozostają tu na zawsze, a wierzący mogą
trafić do raju.

3.4.4 Formy przynależności i rezygnacji
Kandydat na muzułmanina musi złożyć wyznanie wiary
islamskiej. W islamie osoba rezygnująca z wiary nazywa się murtadd
i może grozić mu nawet kara śmierci.
Obowiązki
Podstawowe obowiązki muzułmanina to obowiązki kultowe.

146

Ibidem 57 : 20
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Rysunek nr 7. Obowiązki kultowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stefan Braun: Islam,. Powstanie, dzieje. Przekład M. Marek Dziekan
Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów. Warszawa 2003. s. 14-17.

Wyznanie wiary muzułmanina brzmi: „Nie ma bóstwa prócz Boga
jedynego, a Muhammad jest Jego Prorokiem”.
Drugi filar to modlitwa – pięć razy w ciągu dnia, o stałej porze.
Modląc się wyznawca islamu zwraca się w kierunku Mekki
jako miejsca najświętszego dla muzułmanów.
Trzeci obowiązek to post. Corocznie w miesiącu ramadanu,
wyznawcy islamu poszczą od świtu do zachodu słońca.
Filar czwarty to jałmużna, która jest obowiązkiem muzułmanina.
Jest to coroczny podatek do kasy państwa. Jego wielkość
uzależniona jest od pozycji społecznej wyznawcy. Jałmużna
jest przeznaczona dla najbiedniejszych.
Ostatnim obowiązkiem jest odbycie przynajmniej raz w życiu
pielgrzymko do Mekki. Muzułmanie odwiedzają w Medynie meczet,
w którym pochowany jest Muhammad. Następnie udają się do Mekki,
gdzie znajduje się Wielki Meczet z centralnym ośrodkiem kultu – Al
Kaba. W narożniku umieszczony jest Czarny Kamień. Wierni
w czasie procesji siedmiokrotnie obchodzą świątynię. Na koniec
pielgrzymki odbywa się Święto Ofiary, w którym składa się w ofierze
zwierzęta.147

147

Ibidem, s. 14-17.
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Forma i miejsce spotkań
Miejscem kultu religijnego muzułmanów jest meczet. Słowo to
dotyczy budynku, w którym czci się Boga. Meczet służy wspólnej
modlitwie, spotkaniom, czy edukacji jako formom działalności
muzułmanów.
Stosunek do innych wyznań
O stosunku islamu do innych wyznań już tutaj wspomniano.
Wyznawcy religii politeistycznych byli prześladowani. Zakazano im
sprawowania kultu religijnego. Inny był stosunek do wyznawców
religii monoteistycznych czyli judaizmu i chrześcijaństwa. Zgodnie
z prawem islamskim mieli oni być traktowani tolerancyjnie.
Nazywano ich ludźmi chronionymi. Zwolnieni oni byli ze służby
wojskowej, ale musieli płacić podatek pogłówne, niezależnie
od gruntowego. Mogli swobodnie praktykować swoją religię, ale nie
wolno było nosić symboli religijnych. Zakazywano im budowy świątyń
i sprawowania urzędów państwowych. Stosunki chrześcijańsko –
muzułmańskie zepsuło zderzenie cywilizacji islamu z europejską.148

148

Ibidem, s. 38.
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3.4.5 Organizacja islamu na świecie
Struktura organizacyjna
Mimo poczucia jedności świat muzułmański jest podzielony.

Rysunek nr 8. Podziały we wspólnocie muzułmańskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Braun, Islam. Powstanie, dzieje. Przekład M. Marek Dziekan

Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów. Warszawa 2003, 63.

Największym i najważniejszym ugrupowaniem islamskim
są Sunnici, którzy stanowią około 90% wszystkich muzułmanów.
Drugim ugrupowaniem są Szyici stanowiący około 10% wszystkich
muzułmanów. Pozostali muzułmanie należący do innych ugrupowań
stanowią niewielki tylko odsetek wyznawców. Zasadniczy podział
na Sunnitów i Szyitów dokonał się w VII wieku, ale ugruntował
się on dopiero w X wieku.
Źródłem podziału był spór związany z następstwem
po Muhammadzie. Podczas wyborów po śmierci Proroka w 632 roku
swoją kandydaturę wysunął jego zięć Ali, chcący zostać kalifem.
Uważał on, że tylko członek rodziny Proroka może pełnić tę funkcję.
Zamiast niego wybrano Abu Bakra bliskiego współpracownika
Muhammada. Sytuacja ta powtórzyła się przy wyborze drugiego
kalifa. Został nim Umara, a po nim Usmana. Dopiero po śmierci tego
ostatniego, kalifem został Ali. Nie miał on jednak poparcia w całej
wspólnocie muzułmańskiej.

199

Za jego panowania toczyła się walka o władzę. Śmierć Alego
w 661 roku kończy epokę czterech „Sprawiedliwych kalifów”.
Ich następcy nie będą już bezpośrednimi współpracownikami
Muhammada. Stolica państwa arabskiego zostaje przeniesiona
z Medyny do Damaszku. Na czele państwa staje dynastia
Umajjadów, która musi prowadzić ciągłą walkę o utrzymanie
się u władzy.
Walka ta doprowadziła do powstania ugrupowania zwanego
Chrydżytami. Wiąże się to z ich odejściem od kalifa Alego. Utworzyli
oni ugrupowanie o surowych zasadach moralnych. Później ulegli
rozdrobnieniu. Według nich tylko moralność przywódcy decyduje
o jego kompetencjach jako władcy. Umiarkowaną grupę odrzucającą
Charydżytów i Szyitów stanowią Sunnici.
Islam szyicki rozwijał się pod wpływem umiarkowanych
prawników muzułmańskich. Uważali oni, że studiowanie Koranu
i prawa islamskiego należy do ich głównych zadań. Uważali
oni się za autorytety w kwestiach prawnych muzułmanów.
Po zwycięstwie Abbasydów nad Umajjadami stolicę kalifatu
przeniesiono z Damaszku do Bagdadu. Doszło wówczas do sporu
między urzędnikami państwa, a umiarkowanymi prawnikami.
Dotyczył on roli kalifa, jako najwyższego autorytetu religijnego
wspólnoty arabskiej, czemu przeciwstawiali się prawnicy. Spór
ten wygrali umiarkowani prawnicy co doprowadziło do powstania
kalifatu sannickiego. Islam oparty jest na Koranie, w którym
nie ma rozdziału na sferę prywatną i publiczną. Stosunek osób
do Boga jest sprawą całej wspólnoty islamskiej. Dyskusje teologiczne
w islamie dotyczyły stosunku człowieka do Boga i ludzkiej
odpowiedzialności za swoje czyny, za które będą sądzeni.
Ukształtowały się dwa stanowiska:
1) Dawało pierwszeństwo wszechmocy Boga. Człowiek jest
wolny jeśli działa zgodnie z islamem, ale wszystkie czyny
są określone przez Boga. Dlatego jednostka nie ma wpływu
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na swoje działania i dlatego nie ponosi za nie
odpowiedzialności. Było to stanowisko sunnickie.
2) Przeciwny pogląd głosił, że Koran zawiera słowa Boga, a więc
jest nieomylny. W związku z tym, żadna interpretacja sunnicka
nie jest potrzebna. Ludzie sami ponoszą winę za swoje złe
czyny. Należy przez to zaakceptować wolność jednostki.
Pogląd ten został w 833 roku uznany przez Abbasydów
za dogmat państwa islamskiego. Później został on uchylony.
W IX i X wieku cztery wielkie szkoły sunnickie ustanowiły
prawo islamskie, które musieli przestrzegać wszyscy łącznie z
kalifami. Interpretacja prawa została zakazana. Wyznawcy
islamu starali się też poddawać praktykom ascetycznym i żyć
w samotności. Dzięki medytacji starali się duchowo
zjednoczyć z Bogiem. Miał im w tym pomagać taniec i muzyka
wprowadzające w trans. Nurt ten nazwano sufizmem. Sufiści
nosili długie wełniane szaty. Uważali, że głoszą „naukę o tym,
co wewnętrzne”. Było to przeciwieństwem „zewnętrznego”
traktowania praw i tradycji. Rozkwit sufizmu przypada na XIII
i XIV wiek.
Szacuje się, że współcześni Szyici stanowią od 10% do 15%
wyznawców islamu. Część Szyitów przyjęła swoją nazwę
od dwunastu przywódców swojej wspólnoty – potomków Proroka.
Po walce o władzę stracili ją na rzecz Sunnitów. Obecnie
zamieszkują głównie Irak i Iran. Spór o następstwo po Proroku jest
główną przyczyną podziału na sunnitów i szyitów. Sunnici obchodzą
podczas święta Ascura Widowiska pasyjne, w których wspomina
się
śmierć
męczeńską
jedenastu
następców
Allego,
w tym szczególnie jego syna Al- Husajna. Uczestnicy biczują
się, kalecząc ciało wpadają w trans, który zbliża ich do Boga,
Muhammada i dwunastu jego następców. Kiedy walka Szyitów
o władzę skończyła się klęską, doszło do rozbicia ruchu na szereg
mniejszych grup np. zajdytów i innych.
Zadaniem imamów czyli duchownych islamskich jest religijne
przewodzenie wspólnocie. Są oni za nią odpowiedzialni. Powinni
oni bronić wspólnotę przed wrogiem i szerzyć wiarę. Mają być oni
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bezgrzesznymi przywódcami wskazującym właściwa drogę
postępowania
wiernym.
Słowo
immam
znaczy
też
przewodniczącego w modlitwie. Wśród Szyitów trwają spory
na temat dwunastego immama Muhammada al – Muntazara czyli –
mahdiego. Mahdi czyli „pan końca czasów” ma wyjść z ukrycia
i pozbawić tyranów władzy wprowadzając Boże królestwo
sprawiedliwości. Kto ma go zastępować zdecydują szyiccy uczeni.
Pielgrzymują oni do grobów immamów. Szyici po klęsce w walce
o władzę z sunnitami przeszli w islamie do opozycji religijnej.
Ukrywali oni swoje poglądy przed Sunnitami, aby móc zajmować
ważne stanowiska w państwie. W XVI wieku Szyici przejęli władzę
w Iranie i ogłosili szyizm religią państwową. Z czasem utracili
oni władzę polityczną. Odzyskali ją dopiero po rewolucji
muzułmańskiej ajatollaha Chomeiniego.
Ważnym problemem dla organizacji islamu jest prawo
muzułmańskie. Źródłami tego prawa są:

Rysunek nr 9. Źródła prawa islamu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Braun, Islam. Powstanie, dzieje. Przekład M. Marek Dziekan

Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów. Warszawa 2003, s. 78.

Tekst Koranu i sunn Mahammada zostały ustalone i spisane
w VIII lub X wieku. Nie spisano jednak do dzisiaj prawa islamskiego.
Powoduje to różne jego interpretacje i stanowi największy problem
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muzułmanów w zmieniających się warunkach na świecie. Poza
Koranem i surmami inne źródła prawa są różnie rozumiane. Powstały
cztery szkoły prawa islamskiego, które różnie je interpretują. Różnice
między Sunnitami i Szyitami doprowadziły do powstania odrębnych
praw obu odłamów islamu. Przeciętnemu muzułmaninowi trudno
jest zrozumieć różnice w przedstawianiu prawa według różnych
poglądów.
W VII i VIII wieku zaczęto podejmować działania mające na celu
praktyczne zastosowanie teksty prawa w życiu codziennym. Było
to konieczne ze względu na fakt, że islam miał obejmować
i regulować wszystkie dziedziny życia. Powstały tak zwane stare
szkoły prawnicze, które interpretowały wprost tekstów koranicznych.
Brak było jeszcze tradycji i ujednoliconego prawa. W konsekwencji
prawo było inne w różnych miastach arabskich. Na przełomie VIII i IX
wieku ustalono obowiązującą sunnę Proroka i cztery źródła prawa
muzułmańskiego. Zasada anatologii odnosiła się do nowej sprawy.
Jej rozstrzygnięcie nie mogło być niezgodne z przepisami
obowiązującego prawa i zgadzać się z prawem muzułmańskim jako
całością.
W państwie sannickim powstały cztery szkoły.

Rysunek nr 10. Szkoły prawa sunnickiego.
Źródło: opracowane własne na podstawie S. Braun, Islam. Powstanie, dzieje. Przekład M. Marek Dziekan

Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów. Warszawa 2003, s. 81.
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Szkoła Szaficka opiera się na czterech podstawowych źródłach
prawa muzułmańskiego.
Szkoła hanbalicka przyjmuje tylko trzy pierwsze źródła, a więc
Koran, Surme i zgodę uczonych muzułmanów. Zdaniem twórcy
tej szkoły czwarta zasada analogii daje zbyt duże możliwości różnej
interpretacji prawa.
Szkoła malikicka poza czterema źródłami prawa uznaje jeszcze
zasadę dobra ogólnego.
Czwarta szkoła hanaficka, poza czterema zasadami uznaje
osobisty pogląd badacza i metodę wyszukiwania korzystnych
przepisów.
W ten sposób zamknięto w X wieku inne samodzielne drogi
tworzenia prawa. W praktyce doprowadziło to do oderwania
się prawa od rzeczywistości społeczeństw muzułmańskich. Sytuacja
ta uległa zmianie dopiero na przełomie XIX i XX wieku, kiedy
to prawo islamskie zostało zmodernizowane.
Koran pozostawiał większą swobodę jeśli chodzi o organizację
państwa. W tym zakresie władcy mogli przystosowywać prawo
do zmieniających się warunków. Sunnici uznawali, że orzecznictwo
sądowe jest w rękach rządzących. Kompetencje sędziów były
ograniczone przez państwo.
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Muzułmańskie prawo karne można podzielić na obszary:

Rysunek nr 11. Obszary prawa karnego w islamie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Braun, Islam. Powstanie, dzieje. Przekład M. Marek Dziekan

Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów. Warszawa 2003, s. 82-83.

Do czynów wymienionych w Obszarze I należą: zdrada
małżeńska, kradzież i alkoholizm. Prawo przewiduje za to: karę
śmierci, biczowanie lub odcięcie dłoni.
W Obszarze II karą za zranienie lub zabójstwo jest zapłacenie
odszkodowania.
Kary w Obszarze III uzależnione były od wyroku sędziego.
Ze względu na fakt, że trzy obszary nie wyczerpywały różnorodności
przestępstw w państwach islamskich zaczęto tworzyć własne
sądownictwo. Kierowano się w nim koranicznym systemem kar.
Dopiero w XIX wieku w Turcji zrównano prawa muzułmanów
i nie muzułmanów. Inne dziedziny prawa zostały zreformowane
na wzór europejski. Dalszy ciąg zmian nastąpił po I wojnie światowej,
gdy Turcja stała się republiką i państwem świeckim.
Odmiennie wygląda prawo szyickie. W XVI wieku władzę
na terenie dzisiejszego Iranu przejęli Szyici, tworząc własne
państwo. Uznają oni jako podstawę prawa Koran i Surmy, do których
zaliczają nie tylko wypowiedzi Proroka, ale również dwunastu
imamów. Trzecie źródło prawa wymaga, nie tylko zgody teologów,
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ale i akceptacji immama. Istnieje też możliwość samodzielnej
interpretacji prawa przez przywódców wspólnoty, czyli uczonych
szyickich. Tylko oni mogą pełnić urząd sędziego. W 1925 roku doszło
do zmian prawa za przykładem Turcji na wzór europejski.
Obecnie sytuacja uległa diametralnej zmianie. Zderzenie
cywilizacji islamu i europejskiej doprowadziło do coraz bardziej
zaostrzającego się konfliktu. Kolonialna przeszłość zniechęca
Arabów do przyjmowania europejskich norm prawnych, a kieruje
ich ku tradycyjnemu prawu szariatu.
W świecie islamu według norm europejskich kobiety
są dyskryminowane. Z drugiej jednak strony, kobiety w ten sposób
bronią się przed natarczywością mężczyzn. Bardzo ważna rolę
w islamie stanowi rodzina. Podział ról na męski i żeński
jest tradycyjny. Córki są wychowywane przez matki do prowadzenia
domu i usługiwania mężczyznom. Ten stan rzeczy utrzymywane
jest od najmłodszych lat. W życiu muzułmanów najważniejsza
jest rodzina i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Bardzo ważna rolę
odgrywają w niej krewni. Młodzi spotykają się przeważnie z kuzynami
i kuzynkami. Nowe małżeństwa tworzą się w obrębie rodziny, czego
nie zakazuje prawo muzułmańskie. Kobiety nie są kształcone
i nie wykonują żadnych zawodów. Toczy się walka o emancypację
kobiet, a zwłaszcza tam gdzie kobiety mogą leczyć tylko kobiety,
podobnie jest z nauczaniem. Przykładem może być Arabia
Saudyjska. Toczy się walka o szkołę koedukacyjną. Świat islamu
jest jednak światem mężczyzn. Muzułmanin może mieć cztery żony
pod warunkiem, że jest w stanie je utrzymać. Brak jest również
sprawiedliwości w sprawach małżeńskich. Mężczyzna może oddalić
zonę bez podania przyczyny. Do walki z dyskryminacją przystąpiły
w latach dwudziestych XX wieku organizacje kobiece. Istnieją
one obecnie w różnych państwach arabskich, ale walka z wieloletnią
tradycją jest bardzo trudna.
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Organizacji islamu poddana jest również gospodarka. Dotyczy
to zarówno zakresu własności prywatnej jak i jej dziedziczenia.
Muhammad
był
przeciwnikiem
nierówności
społecznych.
Nie krytykując samego faktu bogacenia się przez pracę, uważał,
że należy pomagać biednym. Celowi temu służyła zarówno jałmużna
jak i podatki. Islam zakazywał hazardu, spekulacji ziemią jak i lichwy.
Własność prywatna jako podstawa konkurencji gospodarczej
jest aprobowana. Wyjątek stanowią bogactwa naturalne i woda,
której wykorzystanie może być uzależnione od państwa. Wszystko
jest własnością Boga, a ludzie zarządzają tylko Jego dobrami.
Nie możność pobierania odsetek jest w różny sposób obchodzona
przez banki arabskie. Pomimo tego stanowi to pewną trudność
w działalności gospodarczej.
System oświaty istniał w islamie od początku. Chłopcy
i dziewczęta w wieku czterech lat były posyłane do szkół
kanonicznych finansowanych przez fundacje dobroczynne.
Szkolnictwo podzielone było na dwa stopnie:
3) Stopień – szkolnictwo podstawowe
4) Stopień – szkoły wyższe religijne dla dorosłych, z których
powstawały uniwersytety.
W XIX wieku w Egipcie powstał system edukacyjny oparty
na wzorach europejskich, oparty o sektor wojskowy. Państwa
kolonialne nie dążyły jednak do rozwoju szkolnictwa w Egipcie.
Sytuacja ta uległa zmianie dopiero po odzyskaniu niepodległości.
Również Turcja dążyła do zreformowania oświaty na wzór
europejski. Po drugiej wojnie światowej niepodległe państwa
arabskie nie przeprowadziły właściwych reform w szkolnictwie
zwłaszcza zawodowym.
Islam ma wpływ na wszystkie dziedziny życia społeczności
muzułmańskiej, w tym i na politykę. Istnieje jedność religii i państwa.
Bóg
jest
najwyższym
prawodawcą.
Pierwszą
wspólnotę
muzułmańską założył Muhammad w Medynie w roku 622,
po opuszczeniu Mekki. Wspólnotę różnych plemion łączyła jedność
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religijna. Jedność tę Arabowie utrzymywali, aż do momentu rozpadu
na państwa narodowe. Pierwszym państwem narodowym stała się
Turcja w roku 1923. W tym czasie została ostatecznie zlikwidowana
jedność świata muzułmańskiego zwana – ummą. Po drugiej wojnie
światowej powstały inne państwa narodowe muzułmanów. Niestety
ich granice wytyczyły mocarstwa kolonialne nie licząc się z kryteriami
etnicznymi. Sztucznie wyznaczone linie graniczne dzieliły plemiona
na dwie części. Zjawisko to stało się przyczyną późniejszych
konfliktów.
Kolonialiści
w
swoim
działaniu
kierowali
się tylko własnymi interesami. Podzielona wspólnota arabska
na narodowe państwa była łatwiejszą do podporządkowania
i wykorzystania. Państwom tym narzucano wzory europejskich
konstytucji z podziałem na władzę: ustawodawczą, prawodawczą
i sądowniczą. Jest to obce myśli i tradycji islamskiej. Narzucony
system parlamentarny jest daleki od norm demokracji europejskiej.
Od czasu krucjat trwa konfrontacja między islamem,
a światem zachodnim. Muzułmanie starają się zachować i określić
na nowo swoją tożsamość. Zrodziło to tak obecnie groźne ruchy
fundamentalistyczne. Dążą one do powrotu dawnych tradycji islamu.
Istnieją
też
inne
próby
modernizacji
islamu.
Dążą
one do wykorzystania pozytywnych osiągnięć cywilizacji
europejskich, aby umocnić państwa islamskie. Nie mają one jednak
większego oparcia społecznego. Do zwolenników zmian należeli
oficerowie, którzy doprowadzili do obalenia monarchii np. w Egipcie.
Ponieśli oni jednak klęskę w konfrontacji militarnej z Izraelem.
Coraz większego znaczenia nabierają obecnie ugrupowania
skrajnie fundamentalistyczne skierowane głównie przeciwko
cywilizacji zachodniej. Przykładem mogą być Bracia Muzułmańscy,
którzy ofiarują swoim zwolennikom nie tylko powrót do tradycyjnego
islamu, ale również walkę z Zachodem i jego wartościami.
Skrajnym zagrożeniem stały się obecnie ruchy terrorystyczne
islamistów np. Al-kaida i Państwo Islamskie. Przykładem zamachów
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terrorystycznych mogą być ataki na: Nowy Jork, Londyn, Madryt,
a ostatnio Paryż.149
Ilość wyznawców
Wyznawców islamu obecnie jest ponad miliard i liczba ich
ciągle rośnie. Są dwa źródła wzrostu liczby wiernych. Jednym z nich
jest przechodzenie na islam nowych wyznawców, a drugim przyrost
naturalny. Jest on bardzo wysoki zwłaszcza w społecznościach
arabskich zamieszkujących Europę.
Tereny wpływów
Pierwotne tereny wpływów islamu to Afryka Północna, Bliski
i Środkowy Wschód. Obecnie rozprzestrzenił się on na cały świat.
Wielkie skupiska ludności muzułmańskiej znajdują się w Azji
Południowo-Wschodniej np. Indonezja około 170 milionów
muzułmanów.
Trudne warunki egzystencji spowodowały wielkie ruchy
migracyjne Arabów do Ameryki, a obecnie do państw europejskich.
Jest to obok terroru islamistycznego największy problem Unii
Europejskiej. Oddzielny problem stanowi wspólnota muzułmańska
w Rosji. W okresie ZSRR byli prześladowani. Obecnie islam odradza
się , ale powstają konflikty z innymi wyznaniami.

149

Ibidem, s. 63-104.

4. Podsumowanie, pokój umysłu w niestabilnym
świecie (Marian Kryłowicz)
Autor jako podsumowanie pozwolił sobie przytoczyć poniższe
wypowiedzi osób, które w sposób jak najbardziej realny podsumują
wpływ kultury opartej na wierze na człowieka, który zawsze dążył,
dąży i będzie dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa
na jak najwyższym poziomie. Aby to jednak osiągnąć, należy
skierować swoje kroki do właściwej Osoby z prośbą o przejęcie
opieki nad zainteresowanym nie kierując się fałszywą reklamą
omamiającą umysł skierowany w niewłaściwym kierunku. Umysł
winien opierać się na mądrości a nie inteligencji i być wynikiem
postrzegania „oczami umysłu” a nie „oczami zmysłów”. Drogi
czytelniku, autor ograniczy swoje wywody przytaczając wypowiedzi
autorów
poszczególnych
wypowiedzi,
jako
najbardziej
przekonywujących, które przytoczono w dosłownej treści korzystając
ze strony: www//.kazdystudent.pl/a/pokoj.html zatytułowanej „pokój
umysłu w niestabilnym świecie”.
„Poszukiwanie wewnętrznego pokoju – w jaki sposób można
odnaleźć pokój umysłu zamiast zmartwień i obaw w niepewnych
czasach?”150
„Czy współczesny człowiek może gdzieś znaleźć pewność
i oparcie niezależnie od tego, co dzieje się w świecie lub w jego
własnym życiu? Czy możemy spoglądać w przyszłość z nadzieją
bez względu na okoliczności zewnętrzne i problemy osobiste?
Obecnie wielu ludzi starszych, młodych i studentów dostrzega
wartość Boga jako źródła oparcia i stałości w niespokojnym świecie –
świecie, który w przeciwieństwie do Boga nieustannie się zmienia.
150

Pokój umysłu w niestabilnym świecie, http://www.kazdystudent.pl/a/pokoj.html [pobrano: 13.V.2015].
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Bóg zaś jest niezmienny, wierny i niezawodny. Jak mówi o sobie:
„Czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? Albo inna Skała? – Ja nie znam
takiego! Ponieważ Ja, Pan, nie zmieniam się.”
1. Bóg zawsze jest i można na Niego liczyć. „Jezus Chrystus
wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.”
2. On pozwala się poznać, udzielając nam pokoju umysłu
i pewnego oparcia dla naszych serc.
Czy pokój wewnętrzny jest możliwy?
Heather,
absolwentka
Uniwersytetu
Stanforda,
ujęła
to w następujący sposób: „Budowanie przyjaźni z Bogiem
w codziennym życiu jest czymś cudownym i zdumiewającym. Bóg
jest niezwykłym towarzyszem, którego nie zamieniłabym
za nic w świecie. On zna mnie i kocha tak mocno, że trudno oddać to
właściwymi słowami”.
Steve Sawyer, student cierpiący na hemofilię, poszukiwał
pomocy i oparcia, gdy dowiedział się, że w wyniku
źle przeprowadzonej transfuzji krwi zakażono go wirusem HIV.
Początkowo Steve był zrozpaczony. Obwiniał Boga o to, co się stało.
Potem jednak zwrócił się do Niego po pomoc. W efekcie kilka
ostatnich lat swojego życia spędził podróżując od uczelni do uczelni
(co wiązało się z ogromnym cierpieniem) i opowiadając innym
studentom o tym, w jaki sposób mogą poznać Boga i osiągnąć pokój,
którego sam doświadczał w swojej przyjaźni z Bogiem.
Bóg powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce
wasze ani się nie lęka! Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie
odwagę: Jam zwyciężył świat”151.
Podobnie jak Steve, także wielu innych studentów przekonało
się, że niezależnie od tego, co dzieje się w tym życiu, to jeszcze
nie jest „koniec świata”, ponieważ życie nie kończy się w tym
świecie.
151
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Bóg w okopach
Doświadczenie pokazuje, że wielu ludzi zwleka ze zwróceniem
się ku Bogu, dopóki nie przychodzi im zmierzyć się z poważnymi
trudnościami i problemami życiowymi. Pewien kapelan wojskowy
nie ma ateistów”. Kiedy życie jawi się niczym usłane różami, ludzie
nie czują, że potrzebują Boga. Jednak to się często zmienia w chwili,
gdy sprawy się komplikują, gdy ludzie uświadamiają sobie,
że są w okopach, a wokoło toczy się walka.
Caryn, studentka z Wirginii, w taki sposób opisuje swoją drogę
do Boga: „Wydawało mi się, że jestem chrześcijanką, ponieważ co
niedziela chodziłam do kościoła. Ale tak naprawdę nie miałam
pojęcia, kim jest Bóg. Ostatni rok w liceum wyglądał bardzo podobnie
jak poprzednie lata. Spędzałam większość czasu imprezując,
upijając się, narkotyzując albo próbując znaleźć miłość. Nie miałam
kontroli nad swoim życiem i czułam, że w środku umieram. Kiedy
zdałam sobie sprawę, jak bardzo chcę, by moje życie się skończyło,
wiedziałam, że rozpoczynając studia muszę znaleźć jakąś nadzieję.
Właśnie wtedy zaprosiłam Boga, by wkroczył w moje życie.
A On okazał mi miłość, przebaczenie i akceptację, obdarzył
bezpieczeństwem i wsparciem, pocieszył i wskazał cel, dla którego
warto żyć. Bóg jest moją siłą. Gdyby nie On, nie byłabym dzisiaj
tu, gdzie jestem”.
Któż może wiedzieć, co zdarzy się w tym tysiącleciu? Wielu
studentów czuje się tak, jakby znajdowali się w okopach. Życie jest
bitwą. Pokój umysłu nadwyrężają różne doświadczenia. Kiedy robi
się gorąco, często zwracamy się do Boga. Taka postawa jest
właściwa, ponieważ Bóg – stały punkt oparcia – chce angażować
się w życie ludzi. W Biblii mówi: „Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną
nie ma żadnego zbawcy. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!”152.
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Tak, można myśleć o Bogu w kategoriach „podpory” – w tym
niepewnym świecie najprawdopodobniej jest On jedyną podporą,
na której naprawdę można polegać.
Niewidzialne okopy
Jednak niektórzy zwracają się ku Bogu także wtedy,
gdy wszystko idzie gładko. John, student z Teksasu, opowiada:
„Zanim dotarłem do ostatniego roku studiów, osiągnąłem
już wszystko to, co -- jak mówili mi inni -- da mi satysfakcję i poczucie
spełnienia. Udzielałem się w rozmaitych organizacjach studenckich,
imprezowałem, miałem całkiem dobre oceny i spędzałem
czas w towarzystwie dziewczyn, które mi się podobały. Wszystko,
co chciałem zrobić i osiągnąć na studiach, po prostu się stało, ale
mimo to nie byłem usatysfakcjonowany. Wciąż mi czegoś brakowało,
a ja nie miałem pomysłu, gdzie tego szukać. Oczywiście nikt
nie zdawał sobie sprawy z tego, co czułem w środku. Na zewnątrz
tego nie okazywałem”.
Nawet wtedy, gdy wszystko idzie właściwym tokiem, życie wciąż
jest
okopem
–
wewnętrznym,
niewidocznym
dla
oka,
ale za to odczuwanym w głębi serca. Becky, studentka z Illinois,
wyjaśnia ten fenomen następująco: „Często wydaje nam się,
że gdybyśmy kupili sobie wypatrzone ubranie, gdybyśmy umówili
się na randkę z osobą, która nam się podoba, albo gdybyśmy
pojechali na wycieczkę w wymarzone miejsce, nasze życie byłoby
szczęśliwsze i pełniejsze. I często przekonujemy się, że gdy
wreszcie kupiliśmy ubranie, spotkaliśmy się z daną osobą
czy spędziliśmy wakacje marzeń, czujemy w środku jeszcze większą
pustkę i niezaspokojenie niż przedtem”.
Okopy dają o sobie znać nie tylko wtedy, gdy przeżywamy
tragedie czy niepowodzenia. Najczęściej brak pokoju wynika
po prostu z nieobecności Boga w naszym życiu. Becky opowiada
o tym, co się stało, gdy Go poznała: „Wiele się w moim życiu
zmieniło, doświadczam wielu zmagań, ale wszystko, co robię,
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nabiera nowej perspektywy, bo wiem, że mam po swojej stronie
wiecznego, kochającego Boga. Wierzę, że nie ma takiej rzeczy,
z którą nie poradzilibyśmy sobie wspólnie z Bogiem. Tak długo
poszukiwałam czegoś, co dałoby mi poczucie spełnienia, i nareszcie
to znalazłam”.
Mając po swojej stronie Boga, możemy doświadczać
wewnętrznego pokoju, który On wnosi w nasze życie, w miarę
jak Go poznajemy i słuchamy tego, co ma do powiedzenia w Biblii.
Patrząc na życie z Jego punktu widzenia, uświadamiamy sobie Jego
wierność i troskę o nas. Niezależnie od tego, co przyniesie ze sobą
nowe tysiąclecie, możemy znaleźć w Bogu pewne oparcie i źródło
nadziei. Jeśli zwrócimy się do Niego i jeśli będziemy Go szukać,
Bóg pokaże nam, że możemy na Niego liczyć.
Prawdziwy pokój wewnętrzny – budowanie na Skale
Na czym budujesz swoje życie? Można w to wierzyć lub nie,
ale każdy człowiek buduje swoje życie na jakimś fundamencie,
na czymś opiera swoją wiarę i nadzieję. Być może budujemy
na sobie samych: „Wiem, że odniosę sukces, jeśli będę odpowiednio
się starać”. Być może opieramy się na określonym stylu życia:
„Jeśli tylko zarobię odpowiednio dużo pieniędzy, życie będzie
cudowne”. Czasami pokładamy ufność w czasie: „Wiem, że nowy rok
przyniesie coś dobrego w moim życiu”.
Bóg widzi to zupełnie inaczej. Pokładanie wiary i ufności
w nas samych, w innych ludziach czy w rzeczach, które oferuje
świat, jest zdaniem Boga budowaniem na niepewnym gruncie.
Zamiast tego Bóg chce, byśmy wznosili swoje życie, opierając
się na Nim. Mówi: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha
i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom
swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały
się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był
utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha,
a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
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który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był
wielki”153.
Zaproszenie Boga, by zaangażował się w nasze życie,
jest roztropnym krokiem, jeśli nasz dom ma przetrwać wszelkie burze
i katastrofy. Bóg pragnie, by człowiek cieszył się pełnią życia
niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Chce mieć pozytywny
wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. Kiedy polegamy na Bogu
i Jego słowach, budujemy na Skale.
Niezachwiany pokój umysłu
Niektóre osoby opierają swoje poczucie bezpieczeństwa na tym,
że są dziećmi multimilionerów albo że łatwo uzyskują dobre stopnie
na studiach. Poczucie bezpieczeństwa można jednak oprzeć
na czymś znacznie pewniejszym -- na przyjaźni z Bogiem.
Bóg jest potężny. W przeciwieństwie do nas Bóg wie, co wydarzy
się jutro, za tydzień, za rok, w następnym dziesięcioleciu. Jak sam
mówi o sobie: „Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem,
i nikogo nie ma jak Ja. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść,
i naprzód to, co się jeszcze nie stało” On doskonale wie,
co wydarzy się w kolejnym tysiącleciu. Co więcej, On wie również,
co wydarzy się w twoim życiu. I jeśli postanowisz zaprosić
Go do swojego życia, On będzie cały czas przy tobie. „Bóg jest
dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc
w trudnościach”154. Człowiek musi jednak szczerze szukać Boga:
„Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie
szukać z całego serca”.155
Nie oznacza to jednak, że osoby znające Boga unikną życiowych
trudności. Nie ominą ich trudne chwile. Kiedy atak terrorystyczny
powoduje cierpienie i śmierć, ci, którzy znają Boga, również
153
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uczestniczą w tym cierpieniu. Obecność Boga daje jednak
wewnętrzny pokój i siłę. Jeden z naśladowców Jezusa Chrystusa
ujął to w następujący sposób: „Zewsząd znosimy cierpienia,
lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku,
lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy
się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy”.156
Rzeczywistość podpowiada nam, że będziemy w życiu doświadczać
problemów. Jednak jeśli znamy Boga, będziemy w stanie reagować
na trudności z zupełnie innej perspektywy i z siłą, która nie jest naszą
własną siłą. Nie ma takiego problemu, który dla Boga byłby
nie do pokonania. On jest potężniejszy niż wszystkie nasze problemy
razem wzięte i nie zostawia nas zdanych na samych siebie.
Bóg się troszczy. Bożej mocy, która może przejawiać
się w naszym życiu, towarzyszy Jego wierna miłość. Obecne
tysiąclecie może być zarówno czasem wielkiego pokoju,
jak i nienawiści, konfliktów etnicznych, rozwodów itd. Niezależnie
od tego, jak potoczą się losy świata, nikt inny nie będzie nas kochał
tak mocno jak sam Bóg. Nikt nie będzie się troszczył tak jak On.
Jego Słowo mówi: „Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli;
troszczy się o tych, którzy Mu ufają”.157 „Wszystkie troski wasze
przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was”.158 Oraz:
„Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy
we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy
Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę
tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie
im z pomocą”159.
Swoich naśladowców Jezus Chrystus pociesza w następujący
sposób: „Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden
z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś
156
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nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się:
jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”160. Jeśli człowiek naprawdę
zwróci się do Boga, On sam zatroszczy się o niego bardziej,
niż jest w stanie to zrobić jakakolwiek inna osoba.
Pokój umysłu oparty na Bogu
Nikt nie ma pojęcia, co przyniesie ze sobą nowe tysiąclecie.
Jeśli będą to burzliwe czasy, Bóg będzie przy nas. Jeśli będą
to czasy pokoju i dobrobytu, będziemy wciąż potrzebowali Boga,
by zapełnił naszą wewnętrzną pustkę i nadał naszemu życiu sens
i znaczenie.
Co tak naprawdę liczy się w ostatecznym rozrachunku?
Najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy nie jesteśmy
oddzieleni od Boga? Czy Go znamy? Czy On zna nas?
Czy nie wyrzuciliśmy Go poza nawias naszego życia?
Czy pozwoliliśmy Mu wejść? Przez poznanie Boga zmienia się nasza
perspektywa i otrzymujemy nadzieję. W więzi z Bogiem możemy
doświadczać pokoju niezależnie od okoliczności.
Dlaczego w centrum naszego życia musi być właśnie Bóg?
Ponieważ poza Nim nie ma prawdziwego pokoju i nadziei.
To On jest Bogiem, a nie my. To nie Bóg jest zależny od człowieka,
ale człowiek jest zależny od Boga. Zostaliśmy przez Niego stworzeni
jako istoty, które potrzebują Jego obecności. Można próbować
budować życie bez Boga, ale to próżny trud.
Bóg chce, żebyśmy Go szukali. Chce, żebyśmy Go poznali
i pozwolili Mu zaangażować się w nasze życie. Ale tu pojawia
się problem -- odepchnęliśmy Boga. Biblia opisuje to w następujący
sposób: „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku
własnej drodze”161. Wszyscy próbujemy radzić sobie w życiu sami,
bez Boga. Taki stan rzeczy Pismo Święte nazywa „grzechem”.
160
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Cytowana wcześniej Heather tak oto wypowiada się na temat
grzechu: „Kiedy dostałam się na Uniwersytet Stanforda, nie byłam
chrześcijanką. Świat leżał u moich stóp, czekając na rewolucję.
Chodziłam na zebrania polityczne, uczestniczyłam w zajęciach
na temat rasizmu i sprawiedliwości społecznej, a także angażowałam
się w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Głęboko wierzyłam
w to, że mam w sobie moc, by zmienić świat. Udzielałam korepetycji
dzieciom pochodzącym z ubogich rodzin. Pracowałam w schronisku
dla bezdomnych. Organizowałam zbiórkę żywności dla biednych.
A jednak im bardziej starałam się zmienić świat, tym bardziej czułam
się sfrustrowana. Wszędzie napotykałam biurokrację, zobojętnienie
i... grzech. Zaczęłam się zastanawiać, czy natura ludzka nie nadaje
się przypadkiem do kapitalnego remontu”.
Prawdziwy pokój = pokój z Bogiem
Zmieniające się czasy i postęp technologiczny w ogólnym
rozrachunku nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Dlaczego?
Ponieważ nasz główny problem polega na tym, że oddaliliśmy
się od Boga. Najpoważniejsze problemy nie są natury fizycznej,
ale duchowej. Bóg o tym wie, dlatego przygotował rozwiązanie
problemu naszego oddzielenia od Niego. Jedyną drogą powrotną
do Boga jest dla człowieka Jezus Chrystus.
Biblia mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne”.162 Jezus Chrystus został ukrzyżowany
(to była starożytna forma egzekucji) za nasze grzechy, zajmując
nasze miejsce. Umarł, został pochowany, a następnie
zmartwychwstał. Ze względu na Jego ofiarę możemy nawiązać więź
z Bogiem. „Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli, dał moc,
aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”.163
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To naprawdę jest proste. Bóg chce być z nami w osobistych,
zażyłych relacjach, dlatego umożliwił to przez Jezusa. Teraz zaś
od nas zależy, czy zaprosimy Boga do swojego życia. Większość
ludzi czyni to przez modlitwę. Modlitwa to szczera rozmowa
z Bogiem. Właśnie teraz możesz zwrócić się do Boga, mówiąc
Mu na przykład coś takiego: „Boże, chcę Cię poznać. Do tej pory nie
pozwalałam/pozwalałem Ci wejść do mojego życia, ale teraz chcę
to
zmienić.
Przyjmuję
rozwiązanie,
jakie
przygotowałeś,
by zniwelować moje oddzielenie od Ciebie. Opierając się na śmierci
Jezusa na krzyżu w moim imieniu, proszę o przebaczenie
i pojednanie z Tobą. Chcę, abyś od dzisiaj uczestniczył w moim
życiu”.
Czy szczerze zaprosiłaś/zaprosiłeś Boga do swojego życia?
Wiesz o tym tylko ty i On. Jeśli tak się stało, przed tobą wielka
przygoda. Bóg obiecuje, że twoje doczesne życie będzie
satysfakcjonujące ze względu na przyjaźń z Nim164. Obiecuje,
że zamieszka w Tobie165. I daje ci życie wieczne166.
Melissa, studentka z Nowej Anglii, w taki oto sposób opowiada
o Bogu: „Moja matka rozwiodła się z ojcem, kiedy byłam bardzo mała
i nie za bardzo pojmowałam, o co w ogóle chodzi. Wiedziałam tylko,
że ojciec nie wracał już więcej z pracy do domu. Kiedyś odwiedziłam
babcię i powiedziałam jej, że zupełnie nie rozumiem, dlaczego
mój ojciec tak bardzo mnie zranił, a potem zniknął. Babcia przytuliła
mnie wtedy i powiedziała, że jest ktoś, kto nigdy mnie nie opuści
i że tym kimś jest Jezus. Przytoczyła wtedy słowa z Pisma Świętego
z Listu do Hebrajczyków 13:5 oraz z Psalmu 68:6: «Nie opuszczę
cię ani nie pozostawię» oraz «Ojcem dla sierot jest Bóg». Byłam
naprawdę podekscytowana tym, że Bóg chce być moim Ojcem”.
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Niezależnie od tego, co dzieje się wokół, możemy zachować
pokój umysłu, wiedząc że Bóg jest przy nas. Bez względu
na to, co przyniesie obecne tysiąclecie, Bóg jest stałym
i niezawodnym oparciem w życiu.
Aby dowiedzieć się więcej o Bogu i Jego miłości do ciebie,
przeczytaj w Biblii Ewangelię według św. Jana. Nie wahaj
się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
zagadnień poruszonych w tym artykule”.167
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5. Epilog (Marian Kryłowicz)
Szanowny Czytelniku, jeżeli Twoja cierpliwość doprowadziła
Ciebie do końca tej pozycji książkowej, to pozwolę sobie jako autor
na trochę refleksji.
Rozpocznę od postawienia kolejnego problemu naukowego
którego sprecyzuję w sposób następujący: jaki jest sens i korzyść
dla człowieka utrzymywać kontakt z jedną z zaprezentowanych w tej
książce religii poprzez czynne uczestnictwo w jej nauce?
Kolejnym drugim problemem jest pytanie: czy te powyższe
3 przedstawione religie są rozbieżne w swojej nauce czy może
zbieżne ?.
Trzeci problem: czy dla człowieka osiągnięcia teraźniejsze
są priorytetem w jego teraźniejszym życiu, czy może kluczem
do innego czasu po jego zejściu z tego świata ?
Aby przystąpić do rozwiązania tych problemów autor sięgnął
do analitycznej metody Kartezjusza według maksymy „Cogito
ergo sum”168 przekazując oprócz dotychczasowych treści ujętych
w tej pozycji książkowej dane uzupełniające.
We wszystkich zasadach przedstawionych w podrozdziałach
3.2; 3.3; 3,4 przewija się to samo meritum o nadrzędnej Osobie,
która jest Szefem nad całym Wszechświatem w tym naszą Ziemią,
że człowiek składa się z dwóch materii: cielesnej, która podlega
siłom van der Waalsa między cząsteczkami i duchowej, na którą siły
tego Świata nie mają wpływu, która opuszcza ciało człowieka po jego
zakończonym pobycie na tym świecie i wędruję w inny wymiar.
W powyższych religiach przewija się także problem związany
z grzechem i samą Osobą, która jest poza tym Światem, z którą
to każda religia miała kontakt w przeszłości i dalszy
w teraźniejszości. Autor przeprasza czytelnika, który może być
specjalistą w tych zagadnieniach za nieudolne, nieprecyzyjne
168
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sformułowanie swoich myśli w tej dziedzinie, ale na swoje
usprawiedliwienie proszę przyjąć fakt, że jako naukowiec
z dawniejszych nauk wojskowych jest laikiem w zagadnieniach
teologicznych i opiera się tylko na swoich skromnych treściowo
dotychczasowych spostrzeżeniach, kwestiach i intuicji istoty
myślącej. Wynikają one jedynie z nauki, którą autor pobiera
z kontaktów z nauczycielami polskiego Kościoła powszechnego,
chrześcijańskiego, funkcjonującego
w kulturze której został
wychowany jako prawnuk, wnuk, syn, mąż, ojciec i suweren państwa
polskiego, w którym ma zaszczyt żyć, uczyć się, służyć i pracować.
Oprócz wskazanej powyżej dotychczasowej wiedzy autor dołożył
wiedzę , którą nabył dodatkowo po dodaniu rozdziałów 3.2; 3.3; 3,4
niniejszej pozycji książkowej, za którą ponownie dziękuje:
dr. Wojciechowi Meixner i dr. Jackowi Beutlich.
Pojęcie grzechu przewija się zarówno w religii judaizmu
poprzez chrześcijaństwo i islam.
Dlaczego jest to tak istotny element zbawienia ? Dlaczego nie
wystarczy sama wiara w Boga169, jałmużna, wspieranie kościoła
i regularne modlitwy ?
Dla zobrazowania pojęcia grzechu autor przytoczy praktyczny
przykład czym jest grzech dla ciała i duszy. Dla ciała możemy przyjąć
tezę, że jest to przyjemność. Wyobraźmy sobie piękną dziewczynę
ze zgrabnymi nogami, młodą i szczupłą przepięknie ubraną –wręcz
modelkę- i mężczyznę, który ją zauważył, który ponad to pracuje z
nią codziennie, która uśmiecha się do niego, i wskazuje, że jest nim
zainteresowana, tłumacząc, że mąż ją zaniedbuje, nie rozumie jej i
jest przepracowany i na domiar tego, mało zarabia. Który mężczyzna
nie ulegnie jej urokowi, nie znam wielu takich. Sama przyjemność,
radość dla ciała i dużo innych aspektów, pomijając aspekt przykrości
wyrządzonej współmałżonkowi. Odrobina sprytu, bezczelności,
169
Bóg w wierze chrześcijan jest Trójcą Św stanowiącą Jedność składającą się z trzech Osób: Boga
Ojca od którego pochodzi Moc, Syna Bożego od którego pochodzi Mądrość i Ducha Świętego
od którego pochodzi Miłość.
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szantażu i druga strona siedzi cicho. Gdzie tutaj negatywne
działanie? Przecież znaczna część ludzi nie ma z tym problemów i
skrupułów, przecież mamy prawo jak głoszą wielcy tego świata do
takiej przyjemności. Przecież człowiek żyje tylko 80 lat i dlaczego ma
rezygnować z takich przyjemności. Przedstawiłem Tobie Drogi
Czytelniku aspekt z punktu widzenia człowieka związanego z ciałem i
przyjemnościami. Taka filozofia nie jest przecież niczym złym np. w
świecie przyrody, zwierzęcym. Jesteś silniejszy to zwyciężasz a jak
jesteś słabszy czy zależny, to siedź cicho bo oberwiesz W filozofii
wschodu taką podstawę określa pierwszy czakran170 rozwoju
człowieka sięgający jego pępka. Jest nazywany w uproszczeniu
”stanem rozwoju zwierzęcego” i związany głównie z zaspakajaniem
swoich funkcji życiowych bez oglądania się na drugiego człowieka.
Drogi czytelniku przyznasz mi ogólnie chyba rację. A jeżeli
będziesz miał wątpliwości to zacznij czytać wspaniałe kolorowe
tygodniki, oglądać programy telewizyjne zawierające wywiady,
spotkania z celebrytami i sławnymi osobami, oraz wspaniałe filmy
romantyczne. I proszę mi nie mówić, że nie mam racji. Potwierdzenie
tej hipotezy jest w całym otoczeniu medialnym albo inaczej
medializmie.
Teraz pozwolę sobie przejść do pojęcia grzechu, który nie
jest bezpośrednio związany ze strukturą cielesną człowieka a jego
duszą, o której wspominają powyższe religie, których wyznawcy
muszą ponosić lub ponosili konsekwencje cielesne jeszcze tu na
ziemi. Pytanie dlaczego tak rygorystycznie podchodzą one do tej
kwestii związanej z grzechem podczas gdy cała reszta populacji ludzi
w świecie, która nie związana ale żyjąca w otoczeniu kultury
170

Wg wiedzy posiadanej przez autora. W filozofii sztuk walki wschodu człowiek posiada 3 podstawowe
czakrany osiągania rozwoju duchowego. Pierwszy do poziomu pępka tj oparty na egoistycznym
podejściu do otoczenia-tylko ja- i związany z potrzebami fizjologicznymi człowieka min z jedzeniem
piciem, prokrecją, dominowaniem nad innymi
czy osobistym zadowoleniu, nazywany inaczej
zwierzęcym ; drugi do poziomu serca- odpowiada za dalszy rozwój człowieka związany z sercem tj
człowiek który dojdzie do tego poziomu postrzega drugiego człowieka kierując się sercem; oraz
najwyższy trzeci umieszczony w okolicy czoła i związany jest z rozwojem wykorzystującym umysł.
Dojście do kolejnych poziomów musi następować po kolei od pierwszego poprzez drugi do trzeciego.
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chrześcijańskiej, wyśmiewa się z tego pojęcia twierdząc,
że to zacofanie i brak tolerancji.
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przedstawić jakie
konsekwencje dla człowieka pociąga grzech. Jest on-grzech,
związany bezpośrednio z duszą a pośrednio z ciałem. Proszę
wyobrazić sobie człowieka, który bawi się niewypałem, który
wybucha urywając dłoń bawiącemu się, pozbawiając go także
wzroku. Konsekwencją tego wypadku nie musi być od razu jego
śmierć. Zostaje on do końca życia inwalidą na swoim ciele.
A co to wspólnego ma z duszą? Właśnie grzech działa na duszę jak
ten niewypał, którym bawiła się przywołana powyżej osoba. Zostawia
trwały ślad na duszy tego człowieka. Kolejne jego działanie uszkadza
duszę człowieka tak jak powyższe zabawy niebezpiecznymi
materiałami dla ciała. W przypadku duszy proces ten nie jest tak
bardzo widoczny w tym życiu oprócz zmian w psychice i zachowaniu
człowieka. Konsekwencją częstych periodycznych grzechów jest
całkowite stłamszenie duszy w ciele człowieka do tego stopnia, że
sumienie owego człowieka jest już wygaszone. Na zewnątrz człowiek
żyje poprzez utrzymywanie materii ciała natomiast w środku jest już
prawie trupem. Tragedia tego człowieka rozpocznie się z chwilą gdy
nastąpi odłączenie duszy od ciała. Dla duszy jest to śmierć na wieki
poprzez potępienie. W kulturze chrześcijańskiej grzech popełniony
przez człowieka wierzącego świadomego jest przyrównany do
spoliczkowania Boga, podobnie jak to czyni dorosłe zdegenerowane
dziecko uderzając w twarz swojego ojca.
A skąd wiemy o takich interpretacjach? Z nauki wypływającej z
przytoczonej wyżej religii.
Pierwszym dowodem na potwierdzenie tej hipotezy jest
10 przykazań wręczonych Narodowi Wybranemu poprzez Mojżesza
na św. górze Synaj (Horeb) .Przykazania te nazwane śmiertelnymi
jednoznacznie podkreślają, że kto je narusza jest narażony
na potępienie inaczej śmierć wieczną.
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Kolejnym dowodem są Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu, a w szczególności Ewangelię Nowego Testamentu
czytane podczas każdej Eucharystii (Mszy Świętej) i istnieniu
czyśćca i piekła wymienianych w sposób ewidentny w religii
chrześcijańskiej.
Drogi Czytelniku podsumowując mój epilog sugeruję, abyś sam
przyporządkował moim trzem (postawionym na str. 218) problemom
swoje trzy hipotezy.
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