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Osiedlanie siê Izraela w ziemi Kanaan w œwietle
badañ archeologicznych.
Czy Biblia k³amie?
Czytaj¹c Pismo Œwiête wiele opisów wydaje siê nam niewiarygodnych,
wówczas staramy siê je zrozumieæ przez Osobê i dzia³anie Boga. Historia powszechna
nieco ró¿ni siê od opisów biblijnych. Przypatrzmy siê pewnemu okresowi z dziejów
Izraela pod k¹tem badañ historii i archeologii. Zapraszam do lektury.
1. Informacje wstêpne.
Czytaj¹c ksiêgê Jozuego mo¿na by odnieœæ wra¿enie, ¿e Izrael po serii
b³yskawicznych zwyciêstw nad poganami, osiedli³ siê w Kanaanie. Inna wizja podboju
i osiedlenia siê pojawia siê w ksiêdze Sêdziów. Widaæ tu najpierw podzia³ ziem miêdzy
poszczególne pokolenia, a nastêpnie walka o nie. Ksiêga ta informuje, ¿e Izrael d³ugo
i mozolnie walczy³ o Ziemiê Obiecan¹. Wed³ug historyków by³y te¿ inne sposoby
osiedlania siê ni¿ to przedstawia Biblia, np: opisy zajêcia ziem mog¹ byæ
zmodyfikowane ju¿ po tym, jak Izrael ¿y³ w Kanaanie. Redaktorzy tych opowiadañ
wybierali tylko urywki dokumentów opisuj¹cych te wydarzenia, które dziœ ju¿ nie
istniej¹.
Plemiona nomadyczne napada³y na pañstwa- miasta, niszczy³y je i potem
budowa³y nowe osiedla. Uczeni uwa¿aj¹ za bardziej mo¿liw¹ wersjê opisan¹ w ksiêdze
Sêdziów. Wed³ug A. Malmata, amerykañskiego badacza, pañstwa- miasta kananejskie
nie posiada³y scentralizowanej organizacji wojskowej oraz nie mia³y spójnoœci
politycznej. To przes¹dza³o o ich pora¿kach w walkach z Izraelem. Izraelici, choæ nie
mieli wyszkolonego wojska, radzili sobie w walkach dziêki wojskowym fortelom(
maksymalnie wykorzystane rozpoznanie, podstêpy, zasadzki, pomoc kolaborantów).
2. Badania archeologiczne w wybranych miastach.
Archeolodzy odkryli, ¿e tak naprawdê wiêkszoœæ murów Jerycha zosta³a mocno
zniszczona ok. 3200 r. przed Chrystusem, a potem kolejni osadnicy pozosta³oœci tylko
wzmacniali. Po staro¿ytnym Jerychu pozosta³ kopiec szcz¹tek pochodz¹cy z ok. 900 r.
przed Chrystusem. I na ich podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e nie ma na tym kopcu
warstwy po okresie œredniego br¹zu. Wiêc nie mo¿na ustaliæ, co siê dzia³o z Jerychem
po 1560 r. mimo, ¿e Biblia podaje opis jego zdobycia (1220- 1200).
Podobnie ma siê sprawa z twierdz¹ Aj. Wed³ug najnowszych badañ dokonanych
przez J. A. Callaway'a, Aj by³o niezamieszkane od 2400 do 1200 r. przed Chrystusem.
W³aœnie ok. 1200r. powsta³a tam ma³a osada, a ok. 1050 r. zosta³a opuszczona.
Tak wiêc jeœli przyjmiemy za amerykañskimi i izraelskimi badaczami, ¿e
podbój ziem przez Izrael mia³ miejsce ok. 1250 r., to w latach 1400- 1200 nie istnia³o ani
Jerycho, ani Aj. Tak¿e prace wykopaliskowe na terenie biblijnego Gibeonu podaj¹, ¿e
takiego miasta w XIII wieku nie by³o. Tak¿e co do istnienia kolejnych miast (Makkeda,
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Libana, Lakisz, Eglon, Hebron i Debir) s¹ du¿e w¹tpliwoœci. Badania wykazuj¹, ¿e nie
by³o prawie ¿adnego zasiedlenia na tamtych terenach w XIII wieku.
3. Podbój ziem.
Czy wiêc by³ podbój militarny? „Je¿eli potraktujemy powa¿nie pogl¹d A.
Malmata, ¿e obecne tradycje biblijne dotycz¹ce podboju ukszta³towa³y siê na d³ugo po
osiedleniu siê Izraelitów w Kanaanie, to wówczas staje siê bardzo prawdopodobne, i¿
„œwiadomoœæ Izraelitów” o przejmowaniu ziemi si³¹ rozwinê³a siê d³ugo po wejœciu do
Ziemi Obiecanej.” ( W. Chrostowski, Staro¿ytny Izrael, od czasów Abrahama do
zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, wyd. Czytelnik, Warszawa 1994r., str. 110.)
Jednak jak wczeœniej wykaza³em, jeœli chodzi o Aj i Jerycho, to jest to póŸniejsza
etiologia, a nie wydarzenie historyczne. Œwiadectwa historyczne i opowieœci biblijne s¹
sprzeczne ze sob¹. Zwolennicy wiêc tezy o podboju musz¹ j¹ przyjmowaæ „œlep¹
wiara”. Nie znaczy to, ¿e biblijne opowieœci s¹ bez wartoœci. Otrzyma³y one swój kszta³t
na d³ugo po osiedleniu siê w Kanaanie. Przedstawiaj¹ historiê, odpowiadaj¹c na
potrzeby czasu monarchii Izraela. Redaktorzy biblijni podkreœlali rolê Boga, potrzebê
wiary i pos³uszeñstwo.
4. Hipotezy osiedlania siê w Kanaanie.
Pokojowa infiltracja.
Zwolennikiem tej koncepcji jest niemiecki historyk Albrecht Alt. Twierdzi on,
¿e Izraelici nie napotykaj¹c na opór na rozleg³ych terenach wschodniej czêœci Jordanu,
osiedlali siê ze swym dobytkiem na nowych terenach. Kiedy ich liczba zaczê³a siê
zwiêkszaæ, zaczêli budowaæ osady coraz to wiêksze, prowadz¹c osiad³y tryb ¿ycia.
Poszukiwali te¿ coraz to nowych terenów i trzymali siê blisko innych klanów i
szczepów nomadów. Alt twierdzi, ¿e nie oby³o siê bez walk. Mia³y one miejsce w
okresie „ekspansji terytorium”, gdy Izrael zajmowa³ miejsca od dawna zamieszkane
przez kananejczyków. Walki skoñczy³y siê, gdy Izrael by³ Królestwem.
Bunt rolników.
Z kolei amerykañski badacz George E. Mendenhall twierdzi, ¿e Izrael powsta³
w wyniku buntu rolników kananejskich. Nap³ywaj¹cy Izraelici z Egiptu przy³¹czyli siê
do buntuj¹cych siê wsi przeciw miastom. Pierwowzorem tej koncepcji s¹ powstania
Habiru przeciw instytucjom miast- pañstw, które mia³y miejsce 100 lat wczeœniej w
tamtejszym rejonie. By³ to bunt czysto polityczny, a nie religijny. Jego rodak N.
Gottwald natomiast twierdzi, ¿e religia ¿ydowska powsta³a na rzecz w³aœnie rewolucji.
Tak wiêc widaæ w tej koncepcji, ¿e nie mia³a tu miejsca ingerencja ¿adnej si³y z
zewn¹trz.
Nap³yw du¿ej masy ludnoœci.
Jak potwierdzaj¹ nowe œwiadectwa archeologiczne mo¿liwa jest koncepcja
mówi¹ca, ¿e do Kanaanu w XIII wieku przyby³a bardzo du¿a masa ludzi. Do ok. 1200
liczba wiosek na obszarze o powierzchni ok. 4200 km2. wzros³a z 23 do ok. 114.
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Natomiast liczba ludnoœci wzros³a wówczas z 14 000 do 38 000. Nie jest tu mo¿liwy a¿
tak du¿y przyrost naturalny. Ludzie ci zajmowali siê g³ównie upraw¹ ziemi, a ubocznie
hodowl¹ owiec i kóz. Izrael zyska³ œwiadomoœæ narodow¹ prawdopodobnie za czasów
króla Salomona. Pierwsze oznaki wiêzi miêdzy poszczególnymi szczepami s¹
widoczne za czasów Debory pod koniec XII wieku.
5. Izrael wy³oni³ siê z „tygla” narodów.
Maxwell Miller z Emory University twierdzi, ¿e nazwa Izrael odnosi siê do
grupy luŸno zwi¹zanych ze sob¹ plemion kananejskich. Do czasów utworzenia
monarchii by³o 12 plemion. Mia³y one ró¿ne pochodzenie religijne. Po³¹czenie ich w
jeden naród by³o d³ugotrwa³ym procesem walk, kszta³towany wewnêtrznie przez
sêdziów i zewnêtrznie przez wrogów, g³ównie Filistynów. Plemiona te ¿y³y w
niezale¿nych od siebie wioskach. Dominuj¹c¹ jednostk¹ spo³eczno- ekonomiczn¹ w
wiosce by³a du¿a rodzina, której cz³onkami byli: ojciec rodziny, jego ¿ony, niezamê¿ne
córki i synowie oraz niewolnicy. Kierowa³a ona polityk¹ plemiona.
6. Religia pierwszych Izraelitów.
Sytuacja religijna by³a z³o¿ona. Izraelici mieli sk³onnoœci ba³wochwalcze.
Budowali o³tarze poœwiêcone przeró¿nym bogom, niektórzy z nich czynili sami sobie
przedmioty kultu i sami wybierali sobie kap³anów spoœród ludu. Prace wykopaliskowe
dokona³y odkrycia domów, które posiada³y niewielkie podwy¿szenia z kamieni obok
kolumn wspieraj¹cych dach nad wielk¹ sal¹ oraz miejsca do sk³adania ofiar. By³y to
tzw. domowe sanktuaria. To wszystko wskazuje, ¿e religia Jahwe przesz³a d³ugi proces
rozwoju. Znaleziono tak¿e zbiór staro¿ytnych napisów w jêzyku hebrajskim i fenickim,
które dotycz¹ bogów i Boga Jahwe. Czytaj¹c „Osiedlanie siê w ziemi Kanaan” J.A.
Callawaya mo¿emy przeczytaæ fragment jednego z nich: „Amaryau powiedzia³ memu
panu (...) niech b³ogos³awi ciê Jahwe i jego Aszera. Niech ciê Jahwe b³ogos³awi i niech
ma ciê w swej opiece i niech bêdzie z tob¹.” (J. A. Callaway, Osiedlanie siê w ziemi
Kanaan, str. 130.)
Widaæ, ¿e Biblia przedstawiaj¹c pewne fakty historyczne ró¿ni siê od badañ
i dociekañ historyków. Nie chcê przez to powiedzieæ, ¿e Autor biblijny zmieni³,
czy sfa³szowa³ prawdê historyczn¹. Bo przecie¿ czytamy Bibliê nie po to, by poznaæ
historiê powszechn¹ naszych przodków, lecz przede wszystkim, by zobaczyæ w niej
dzie³o Bo¿e i poznaæ Jego Osobê.
Adam Lewandowski

Gdyby ludzie stosowali siê do przepisów Ewangelii,
cieszyliby siê miêdzy sob¹ tym pokojem, który mo¿na
mieæ na tym œwiecie.
A. Manzoni
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Czy prawa Starego Testamentu zale¿¹ od Kodeksu
Hammurabiego.
W trakcie panowania króla asyryjskiego Szamszladada I [1813-1781 r. przed
Chr.], liczne pañstewka mezopotamskie by³y podleg³e Asyrii. Hammurabi, gdy
rozpoczyna³ swoje rz¹dy (1792-1750 przed Chr.), posiada³ jedynie malutkie
pañstewko. Zdo³a³ jednak uwolniæ siê spod zwierzchnictwa asyryjskiego, podbi³
miasta-pañstwa Sumeru i Akadu, toczy³ liczne wojny z Elamem i Mari (któr¹ zdoby³ w
1757 r. przed Chr.).
Sprawne funkcjonowanie rozleg³ego obszarowo pañstwa wymaga³o silnej
w³adzy centralnej i uporz¹dkowania prawa w kraju. Po œmierci Hammurabiego pañstwo
rozpad³o siê. W pocz¹tkach pierwszego tysi¹clecia przed nasz¹ er¹ Mezopotamia
zosta³a podbita przez Asyriê i na d³ugo nie mia³a du¿ego znaczenia politycznego w
regionie.
Hammurabi kaza³ wypisaæ swe prawa na wysokim, ponad dwumetrowym,
kamiennym s³upie i ustawiæ go w najwiêkszej œwi¹tyni w Babilonie. U szczytu s³upa
wyrzeŸbiono postaæ króla, stoj¹cego przed bogiem Szamaszem, który wrêcza mu
insygnia w³adzy. W ten sposób Hammurabi przypomnia³, ze prawa przez niego u³o¿one
pochodz¹ od boga i nie wolno ich naruszaæ, gdy¿ obra¿ony bóg uka¿e osobiœcie
winowajcê. Kodeks obejmowa³ prolog i epilog oraz 282 artyku³y dotycz¹ce: wymiaru
sprawiedliwoœci, wykroczeñ przeciwko w³asnoœci, ziemi, okreœla uprawnienia kupców
i agentów handlowych, kobiet, przepisy odnoœnie ma³¿eñstwa, w³asnoœci rodzinnej i
dziedziczenia, pobicia i uszkodzenia cia³a, rolnictwa, najmu, w³asnoœci i sprzeda¿y
niewolników. Po³owa spisanych w nm praw dotyczy³a kwestii maj¹tkowych i ich
ochrony oraz spraw rodzinnych.
Przykazanie „nie bêdziesz zabija³” nakazuje szanowaæ wartoœæ daru bo¿ego (Wj
20,13; Pwt 5,17). W œwietle Wj 21,12-14 jeœli zabójstwa dokonano z rozmys³em,
morderca powinien byæ ukarany œmierci¹. Natomiast gdy wspó³brat zgin¹³ wskutek
nieumyœlnie zadanego ciosu, a obaj nie mieli miêdzy sob¹ zatargu., wówczas morderca
powinien schroniæ siê przed „mœcicielem krwi” w jednym z wyznaczonych miast
ucieczki (zob. S³ownik teologii biblijnej, red. Xavier Leon- Dufour, w t³um. K.
Romaniuka, Pallotinum, Poznañ 1994, s.1124-1125). Prawo stwierdza te¿, ¿e kto by
pobi³ kijem swego niewolnika lub niewolnicê, tak i¿by zmarli pod jego rêk¹, winien byæ
surowo ukarany. A jeœliby pozostali przy ¿yciu jeden czy dwa dni, to nie bêdzie podlega³
karze, gdy¿ s¹ jego w³asnoœci¹ (Wj 21,20nn).
Prawo Hammurabiego nakazuje za zabicie cz³owieka ukaraæ sprawcê w ten sam
sposób, i tak na przyk³ad: §229 „jeœli budowniczy wybudowa³ komuœ dom, a dzie³a
swego nie wykona³ trwale i dom, który wybudowa³, zawali siê i zabije w³aœciciela domu,
budowniczy ten poniesie karê œmierci”, poniewa¿ nie wykona³ swego dzie³a nale¿ycie i
jest winien œmierci tych, którzy zginêli pod jego gruzami. Podobnie „jeœli ¿ona dla
innego mê¿czyzny da³a zabiæ swego mê¿a, tê kobietê wbije siê na pal” (zob. J. Klima,
Prawa Hammurabiego, z jêz. czeskiego prze³o¿y³ C. Kunderewicz, Warszawa 1957r., s.
69-118.).
W Starym Testamencie kara jest adekwatna do wykroczenia i wymierzona bez
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wzglêdu na pochodzenie spo³eczne winowajcy (jest to prawo zemsty). W prawie
Hammurabiego wykonanie kary nastêpuje z uwzglêdnieniem tego elementu.
Konsekwencje s¹ proporcjonalne do pope³nionego czynu (por. Kp³ 20,9-21). Dlatego
nale¿y siê: „¿ycie za ¿ycie, oko za oko, z¹b za z¹b, rêka za rêkê, noga za nogê, oparzenie
za oparzenie, rana za ranê, siniec za siniec” (Wj 21,24). Gdyby jednak niewolnik
zosta³by zraniony, wówczas „winien za oko obdarzyæ ich wolnoœci¹. Równie¿ gdyby
wybi³ z¹b niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za z¹b uczyniæ ich wolnymi (Wj
21,26). Sytuacja niewolnika, którego zabód³ wó³, zostaje rozwi¹zana podobnie jak u
Hammurabiego „jego w³aœciciel winien wyp³aciæ ich panu trzydzieœci syklów
srebrnych, wó³ zaœ bêdzie ukamienowany” (Wj 21,28-32).
Jeœli pe³noprawny obywatel zrani w jakikolwiek sposób równego sobie, tak
samo mu uczyni¹, jak on post¹pi³ na mocy §196, §197 oraz §200 prawa Hammurabiego.
W przypadku, gdy poszkodowanym okazuje siê byæ niewolnik, pan jest karany zgodnie
z postanowieniami §198 zap³at¹ jednej miny srebra za z³amanie koœci, a w przypadku,
gdy zraniony zosta³ niewolnik nie bêd¹cy jego w³asnoœci¹ wed³ug §199: zaledwie
op³at¹ w wysokoœci po³owy ceny jego kupna. Natomiast §201 „jeœli wybi³ z¹b
poddanego, zap³aci jedn¹ trzeci¹ miny srebra”. Przyznaje siê tym samym wiêcej praw
bogatym, zaœ biedota i niewolnicy obdarzeni s¹ minimalnymi prawami, co nazwaæ
mo¿na pewnym relatywizmem prawnym.
Kara ch³osty obejmuje nie wiêcej ni¿ czterdzieœci uderzeñ w trosce o zdrowie
skazanego, „aby przez mno¿enie razów ponad tê liczbê ch³osta nie by³a nadmierna i nie
zosta³ pohañbiony twój brat w twoich oczach” (por. Pwt 25, 1-3). Jednak w trosce o nie
przekroczenie przepisu rabini nakazywali poprzestaæ na 39-ym razie, jak mówi o sobie
np. œw. Pawe³ (por. 2Kor 11,24). W prawie Hammurabiego kara ch³osty jest dotkliwsza;
wed³ug §200 ma polegaæ na wymierzeniu winowajcy szeœædziesiêciu uderzeñ.
Prawo w stosunku do niewolników dopuszcza³o ich do udzia³u w ucztach
ofiarnych (por. Pwt 12, 18). Ponadto zapewnia im odpoczynek szabatowy (Wj 23,12).
Po szeœciu latach s³u¿by Prawo (na podstawie Wj 21,2n) przyznawa³o wolnoœæ
ka¿demu niewolnikowi pochodzenia izraelskiego „bez wykupu”, w oznaczonym czasie
odchodzi³ wraz z ¿on¹ (jeœli j¹ mia³), gdyby jednak mia³ z ni¹ potomstwo, musia³
pozostawiæ ich w s³u¿bie pana. Odchodz¹cego ze s³u¿by nale¿a³o odprawiæ, ale nie z
pustymi rêkoma (por. Pwt 15,1-16. Troska o ubogich i niewolników wyra¿a siê te¿ w Pwt
24,10-21 oraz Kp³ 25,35).
Prawo Hammurabiego tymczasem przyznaje wolnoœæ osobom, które
zaprzeda³y siê same lub z rodzin¹ jako zastaw w poczet d³ugów. Po trzech latach pracy
w domu nabywcy, powinni byæ uwolnieni zgodnie z §117. Pozosta³ych niewolników
nie dotyczy ów przepis,a jeœliby uciekli ze s³u¿by, nale¿y ukaraæ ich œmierci¹ na mocy
§§15-19. Prawo chroni interesy posiadaczy ziemskich na wypadek ukrytej choroby
niewolnika powoduj¹ca niezdolnoœæ do pracy, która by siê ujawni³a w miesi¹c od jego
kupna. Wskutek zarz¹dzenia §278 takiego niewolnika nale¿y zwróciæ sprzedaj¹cemu z
nakazem zwrotu pieniêdzy uiszczonych przez kupuj¹cego. §282 jasno okreœla, ¿e „jeœli
niewolnik powie swemu panu: „Nie jesteœ moim panem", zaœ (pan) dowiedzie (mu), ¿e
jest jego niewolnikiem, jego pan utnie mu ucho. Jeœli pan da niewolnika jako zastaw za
d³ug to wed³ug §118 kupiec da up³yn¹æ terminowi (p³atnoœci) (i) sprzeda (niewolnika
lub niewolnicê); nie mo¿na domagaæ siê zwrotu (niewolnika lub niewolnicy).
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W stosunku do rodziców prawo Starego Testamentu nakazuje okazywaæ im
szacunek, dlatego niepos³uszeñstwo wobec nich jest karane przez ukamienowanie
(por. Pwt 21,18-21). Podobnie jeœli „kto by uderzy³ swego ojca albo matkê, winien byæ
ukarany œmierci¹” (Wj 21,15). Prawo Hammurabiego przyznaje szacunek wobec
rodziców zgodnie z §169, ale wed³ug §195 „je¿eli syn ojca swego uderzy³, rêkê utn¹
mu” (M.J. Ptak, M. Kinstler, Powszechna historia pañstwa i prawa. Wybór tekstów
Ÿród³owych, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1996, s. 21).
Z przykazaniem „nie bêdziesz cudzo³o¿y³” wi¹¿¹ siê grzechy natury seksualnej,
uwa¿ane za hañbê w Izraelu (Wj 20,14; Pwt 5,18).
O gwa³cie na kobiecie mówi siê doœæ czêsto, na przyk³ad w Rdz 34,2-12;
Sdz 19,22n. Wiele jest mowy tak¿e i o szczegó³owym postêpowaniu w stosunku do
sprawcy gwa³tu (por. Pwt 22,23-29; Pwt 22,22). M³oda kobieta, której m¹¿ po zawarciu
z ni¹ ma³¿eñstwa stwierdzi³, ¿e nie jest dziewic¹, podlega³a karze œmierci przez
ukamienowanie za uprawianie nierz¹du w domu swego ojca (por. Pwt 22,20n).
Prawo Hammurabiego w §129 mówi, ¿e „jeœli czyjaœ ¿ona zosta³a przy³apana
na spó³kowaniu z innym mê¿czyzn¹, zwi¹¿e siê ich i wrzuci do wody; jeœli m¹¿ daruje
¿ycie swej ¿onie, tak¿e król daruje ¿ycie swemu niewolnikowi” (M.J. Ptak, M. Kinstler,
op. cit., s. 21). „Jeœli zatka³ kneblem usta czyjejœ ¿onie, która nie zazna³a mê¿czyzny, a
mieszka³a w domu ojca swego, i przespa³ siê na jej ³onie i przy³api¹ ich, cz³owiek ten
poniesie karê œmierci, (zaœ) ta kobieta bêdzie uwolniona” (§130). Cudzo³óstwo
narzeczon¹ swego syna (§155) karane jest przez wrzucenie mê¿czyzny do wody. Jeœli
po œmierci ojca, syn wykorzysta³ seksualnie sw¹ matkê, na mocy §157 „spali siê ich
obydwoje”. Natomiast jeœli przy³apaliby go z macoch¹, która urodzi³a mu dzieci,
wed³ug §158 „zostanie wypêdzony z ojcowskiego domu”.
Prawo karze równie¿ z³odziei (Wj 20,15; Pwt 5,19). Wymierzano karê œmierci
za porwanie cz³owieka i sprzedanie go w niewolê (por. Wj 21,16). Z³odziej ma zwróciæ
siedmiokrotnie wiêksz¹ liczbê zabranej rzeczy oraz oddaæ ca³y swój maj¹tek (Prz 6,31)
jednak „nie pogardza siê z³odziejem, gdy ukrad³, by nape³niæ swój wyg³odzony
¿o³¹dek” (Prz 6,30).. Ten, któremu udowodniono kradzie¿, jeœli nie ma z czego oddaæ,
nale¿y siê kara zaprzedania go w niewolê (por. Wj 22,2). Natomiast kradzie¿ z
w³amaniem karana w zale¿noœci od pory, |w której dokonano kradzie¿y i jej wartoœci, a
tak¿e pozycji spo³ecznej czyni¹cego (por. Wj 22,1-3). W przypadku kradzie¿y zwierz¹t
domowych nale¿y oddaæ 5 wo³ów za kradzie¿ jednego bez wzglêdu na to, czy
skradzione zwierzê zosta³o zabite, czy sprzedane komu innemu (por. Wj 21,37; Wj 22,311). Za kradzie¿ barana lub kozy nale¿y zwróciæ cztery (por. 2Sm12,1n).
Prawo Hammurabiego piêtnuje sprawcê porwania ju¿ w §14: „jeœli obywatel,
ma³ego syna obywatela ukrad³, zostanie zabity”, §8 ka¿e odp³aciæ 30-o krotn¹ wartoœæ
skradzionego mienia, a je¿eli sprawca nie mia³ z czego oddaæ, zas¹dzano go na karê
œmierci za kradzie¿ mienia œwi¹tyni b¹dŸ mienia królewskiego zgodnie z § 6. Jeœli
sprawc¹ kradzie¿y okaza³ siê cz³owiek wolny, ma zwróciæ 10-o krotn¹ wartoœæ
skradzionego mienia. Za w³amanie do cudzego domu prawo przewidywa³o karê œmierci
zgodnie z §22 oraz §21: „jeœli ktoœ w³amie siê do domu, na miejscu w³amania zabij¹ go i
tam¿e zamuruj¹”. Jeœli nie schwyta siê z³odzieja, poszkodowany ma przed bogiem
wypowiedzieæ sumê, na jak¹ go obrabowano, a prze³o¿ony i gmina, na której terenie
okradziono tego cz³owieka ma wynagrodziæ mu straty w myœl §23.
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W prawie Hammurabiego maj¹tek i w³asnoœæ maj¹ taka sam¹ wagê jak ludzie;
zbrodnie te s¹ karane z jednakow¹ surowoœci¹. W Starym Testamencie zbrodnie
przeciw ludziom poci¹gaj¹ za sob¹ kary fizyczne, a przestêpstwa maj¹tkowe karane s¹
jedynie grzywn¹ lub œci¹gane s¹ z maj¹tku sprawcy.
Przykazanie: „nie bêdziesz odpowiada³ przeciw twemu bliŸniemu jako œwiadek
k³amliwy, zawarte w Wj 20,16 sprawia, ¿e zakaz ten pozostaje w ³¹cznoœci z Kp³ 19,12
„Nie bêdziecie fa³szywie przysiêgaæ w moim imieniu i nie bêdziesz bezczeœci³ imienia
twego Boga”. Zakaz przekupstwa w s¹dzie wprowadza Wj 23,8 s³owami: „nie bêdziesz
bra³ podarunku, bo podarunek zaœlepia tych, co maj¹ otwarte oczy, i niszczy sprawy
uczciwych” (zob. Pwt 16,20). Dlatego te¿ mówi Prz 28,21: „niedobra to rzecz byæ
stronniczym, ale nawet mocny m¹¿ zgrzeszy za kromkê chleba” (por. krzywoprzysiêstwo
w Za 5,4). Prawo wiêc zabrania³o fa³szywie zeznawaæ przeciwko drugiemu
cz³owiekowi (por. Wj 23,1-2).
Prawo Hammurabiego podejmuje ten temat w §1 „jeœli ktoœ kogoœ oskar¿y³ i
rzuci³ nañ podejrzenie o zabójstwo, zaœ tego mu nie udowodni³, ten, kto go oskar¿y³,
poniesie karê œmierci”. Równie¿ §5 „jeœli sêdzia rozstrzygn¹³ spór, wyda³ orzeczenie,
sporz¹dzi³ tabliczkê (opatrzon¹) pieczêciami, zaœ póŸniej zmieni³ swój wyrok, temu
sêdziemu dowiedziona zostanie zmiana wyroku, który wyda³, a (wartoœæ) roszczenia,
które jest przedmiotem tego sporu, uiœci dwunastokrotnie i na zgromadzeniu (sêdziów)
pozbawi siê go sêdziowskiego krzes³a i nie powróci, i nie bêdzie zasiada³
z sêdziami podczas s¹dzenia”. W tym punkcie widaæ, ¿e du¿y nacisk k³adziono na
niezawis³oœæ s¹du, na to by wyroki by³y jednoznaczne i niezmienne. Mo¿na siê tu
doszukiwaæ w¹tków korupcyjnych, gdy¿ sêdziowie mogli dostawaæ dobra materialne
by zmieniæ wyrok. Zgodnie z §3 „Jeœli ktoœ wyst¹pi³ w sprawie z fa³szywym zeznaniem
i prawdziwoœci s³ów, które wypowiedzia³, nie dowiód³, je¿eli jest to sprawa gard³owa,
cz³owiek ten poniesie karê œmierci”. §2 dotyczy oskar¿eñ o czary i sytuacja jest
rozwi¹zywana jak poprzednio. Jeœli ktoœ wska¿e na czyj¹œ ¿onê lub arcykap³ankê i nie
dowiedzie jego winy, na znak hañby ogoli siê mu pó³ g³owy w myœl §127.
Prawo Izraela odzwierciedla (w formie i w szczegó³ach, ale nie w celu w jakim
zosta³o sporz¹dzone) inne kodeksy staro¿ytnego Bliskiego Wschodu (zob. S³ownik
teologii biblijnej, red. Xavier Leon- Dufour, w t³um. K. Romaniuka, Pallotinum, Poznañ
1994, s. 770-772). Nie mo¿na uznaæ, ¿e Dekalog jest ca³kowicie zale¿ny od prawa
Hammurabiego, z nastêpuj¹cych wzglêdów historycznych: Abraham wyrusza z Ur
oko³o XIX-XX wieku przed Chr. Izraelici w Egipcie pojawiaj¹ siê za spraw¹ Józefa,
który sprowadza swoj¹ rodzinê do ziemi Goszen w czasie wielkiego g³odu za
panowania Hyksosów w XVI w. przed Chr (Rdz 12,10nn.; 42-47). Izrael przebywa w
Egipcie do oko³o 1250-1230r. Exodus pod wodz¹ Moj¿esza jest wynikiem doby ucisku.
Ponadto powszechnie przyjmuje siê, ¿e znany nam dziœ tekst piêcioksiêgu ostatecznie
zredagowano po 587 roku, tzn. w okresie niewoli babiloñskiej, i wówczas niektóre
przepisy prawa mog³y byæ sformu³owane dla potrzeb Izraela w sposób podobny, jak
prawo Hammurabiego.
Tomasz Babikowski
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Zdobywanie Jerycha w œwietle historii i ksiêgi
Jozuego.
Wielokrotnie s³yszeliœmy ju¿ w dzieciñstwie o s³ynnym i potê¿nym mieœcie
nazywanym Jerycho. Na pewno przypominamy sobie jak rodzice czytali nam fragment
opisuj¹cy to miasto i tryumfalne jego zdobycie. Nasuwa siê jednak pytanie jak to by³o
naprawdê… Czy Jozue naprawdê zdoby³ to miasto?
W niniejszym artykule chcia³bym przedstawiæ opis biblijny i skonfrontowaæ go
z badaniami naukowymi. Myœlê, ¿e warto tu zaznaczyæ, ¿e zdanie naukowców odbiega
od tego co przekazuje nam Biblia.
Zdobycie Jerycha
Podbój Jerycha zosta³ poprzedzony teofani¹, czyli objawieniem siê Boga
Jozuemu. Anio³ Jahwe przedstawia siê jako wódz zastêpów Pañskich i zostaje wys³any
on po to, aby wydaæ wszelkie potrzebne instrukcje dotycz¹ce walki dla Jozuego.
Obecnoœæ anio³a jest znakiem obecnoœci samego Boga (por. Ksiêgi historyczne Starego
Testamentu, ks. Tadeusz Brzegowy, Academica 32, ss. 67). Dalej w tekœcie opisuj¹cym
to zdarzenie nastêpuje stwierdzenie, ¿e Jerycho by³o dobrze umocnione, a jego
mieszkañcy mieli siê na bacznoœci. To stwierdzenie podkreœla wielkoœæ dzie³a Bo¿ego
sprawionego przez Izraelitów. Potem nastêpuj¹ instrukcje co do sposobu zdobycia tego
miasta. Wszyscy uzbrojeni mê¿owie mieli okr¹¿aæ miasto jeden raz przez szeœæ dni.
Siedmiu kap³anów mia³o nieœæ przed Ark¹ siedem tr¹b z rogów baranich. Siódmego
dnia wszyscy wojownicy mieli okr¹¿yæ mury siedem razy, a kap³ani maj¹ zagraæ na
tr¹bach. Gdy lud us³yszy g³os tr¹by ma wznieœæ gromki okrzyk wojenny. Mury maj¹ siê
wtedy rozpaœæ i miasto zostanie zdobyte. W dalszej czêœci nastêpuje opis walki.
Ca³e miasto ob³o¿one zostaje kl¹tw¹. Spod prawa heremu zostaje wyjêta jednak
nierz¹dnica Rachab i ca³a jej rodzina. Ca³e miasto, które zosta³o zdobyte jest w³asnoœci¹
Jahwe i musi byæ palone jako ofiara dla Niego. Autor ksiêgi nie podaje dok³adnego
opisu zajêcia miasta, oraz wykonania prawa heremu. Jerycho ma na zawsze pozostaæ w
ruinach, a ten kto podejmie siê jego odbudowy ma byæ przeklêty.
Zdobycie miasta a archeologia.
Konfrontuj¹c biblijny opis zdobycia Jerycha z badaniami archeologicznymi
mo¿emy dopatrzeæ siê pewnych niejasnoœci. Pierwotne wysi³ki wielu archeologów
mia³y na celu udowodnienie prawdziwoœci opowiadania biblijnego.
W 1867 roku Charles Warren jako pierwszy bezskutecznie poszukiwa³ tego
miasta (Cytowane ni¿ej opinie przytaczane s¹ wed³ug Archeologia Biblijna, bp.
Stanis³aw G¹decki, T. 1, Gniezno 1994, ss. 243).
W latach 1907 - 1909 nastêpuje ekspedycja austriacko - niemiecka, której
g³ównymi dowódcami byli E. Sellin i C. Watzinger. Odnalaz³a ona na Tell es -Sultan
dwa pierœcienie murów, ale b³êdnie je datowa³a. Wed³ug Watzingera za czasów Jozuego
miasto by³o opuszczone.
W 1930 roku J. Garstang podczas nowej kampanii w Jerychu odnalaz³ jeszcze
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jeden pierœcieñ murów. Wszystkie one broni³y dostêpu do miasta, datowa³ je
nastêpuj¹co: mur C 2000-1800, mur B 1800-1600, mur A 1600-1400. Ostatni z tych
murów A by³ zniszczony przez trzêsienie ziemi i ogieñ. Garstang wi¹za³ to zniszczenie
z Izraelitami, by³o to za³o¿enie b³êdne.
W latach 1952-1958 w tym samym miejscu wykopaliska przeprowadzi³a
Kathleen Kenyon. Poprawi³a ona datacjê Garstanga. Ustali³a ona, ¿e oko³o 1325 roku
prz. Chr. Jerycho zosta³o opuszczone i brak jest znaków póŸniejszego osadnictwa w
epoce br¹zu. Zosta³o ono ponownie zasiedlone po oko³o czterech wiekach, za czasów
Hiela, nowego za³o¿yciela miasta. Mo¿na z tego wywnioskowaæ, ¿e za czasów Jozuego
miasto by³o ruin¹.
Teorie na zdobycie miasta.
Sposób zdobycia miasta jest ró¿nie interpretowany przez ró¿nych archeologów.
Zdaniem K. Kenyon miasto zosta³o zajête poprzez seriê napadów kilku
odmiennych grup, które z licznych punktów atakowa³y Ziemiê Kanaan (Cytowane ni¿ej
opinie przytaczane s¹ wed³ug Archeologia Biblijna, bp. Stanis³aw G¹decki, T. 1,
Gniezno 1994, ss. 243).
Zdaniem Y. Yadina Izraelici zdobyli miasto wczeœniej ju¿ os³abione przez
Egipcjan. Ruiny zosta³y rozmyte przez deszcze i nie zosta³ po nich ¿aden œlad.
Wed³ug J. Aharoniego miasto zosta³o opanowane drog¹ pokojowej infiltracji
ludnoœci Jerycha przez ludnoœæ izraelsk¹.
Wed³ug G. Mendenhalla w zdobyciu miasta pomog³o powstanie ch³opów
kananejskich, które to zosta³o poparte przez Izraelitów.
Zupe³nie inn¹ teorie na temat zdobycia miasta wysun¹³ J. J. Bimson. By³ on
przekonany o zdobyciu Jerycha przez Izraelitów w 1430 roku prz. Chr. Jego zdaniem
wydarzy³o siê to 200 lat wczeœniej, ni¿ twierdz¹ to archeolodzy. Wydarzenie wi¹¿e z
czasem wypêdzenia Hyksosów z Egiptu. Brak œladów osadnictwa w póŸnym br¹zie nie
jest dla niego wstêpem do zdobycia opuszczonego miasta, ale nastêpstwem zdobycia
miasta, na które rzucono kl¹twê.
Podsumowanie.
Pomijaj¹c ostatnia z wymienionych hipotez mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e opis
biblijny z ksiêgi Jozuego nie odpowiada uwarunkowaniom historycznym i jest tylko
kultow¹ legend¹, która pragnie ukazaæ, i¿ ziemia Kanaan zosta³a dana Izraelitom za
darmo przez Boga.
Innym wyt³umaczeniem historii zawartej w ksiêdze Jozuego jest wyobraŸnia
ludowa. Wielkie ruiny by³y na pewno ekscytuj¹cym tematem, do tworzenia opowiadañ
czy legend. Obserwuj¹c ruiny nasuwa³o siê pytanie o to, kto móg³ byæ sprawc¹ tak
ogromnego zniszczenia. OdpowiedŸ narzuca³a siê sama, to Izraelici pod wodza Jozuego
zburzyli fortecê, która strzeg³a drogi do Ziemi Obiecanej. Poniewa¿ zdobycie owej
ziemi by³o bardziej ingerencj¹ Boga ni¿ cz³owieka, zburzenie tak obwarowanego
miasta by³o szczególn¹ interwencj¹ Boga. Zdobycie Jerycha by³o przedstawiane nie
jako bitwa, ale szereg symbolicznych czynnoœci, przez które zadzia³a³a moc Bo¿a (por.
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Ksiêgi historyczne Starego Testamentu, ks. Tadeusz Brzegowy, Academica 32, ss. 71).
Zupe³nie inne stanowisko mia³a pani K. Kenyon. „Jest rzecz¹ niemo¿liwa
³¹czyæ zburzenie Jerycha z tak¹ dat¹ (wyjœcia z Egiptu w XIII w.). Miasto zosta³o
zburzone albo przez inn¹ grupê Hebrajczyków (teoria infiltracji stopniowej), albo
opowiadanie jest etiologiczn¹ legend¹ starych ruin. Archeologia nie mo¿e daæ na to
rozstrzygaj¹cej odpowiedzi (por. Ksiêgi historyczne Starego Testamentu, ks. Tadeusz
Brzegowy, Academica 32, ss. 71).
Nieco inne wnioski wysnuwa R. de Voux, dominikanin. Zauwa¿a on na
pocz¹tku, ¿e datacja jak¹ przeprowadzi³a pani Kenyon nie jest absolutna, chocia¿by
dlatego, ¿e pan Albright zakwestionowa³ t¹ datacjê w kilku przypadkach. Za
najwa¿niejsze uwa¿a on jednak warunki lokalne, tzn. siln¹ erozjê jaka zachodzi w
tamtym terenie. Zaznacza tu, ¿e erozja mog³a spowodowaæ zanikniêcie warstw
koñcowych póŸnego br¹zu. Brak murów z tego okresu nic nie dowodzi, gdy¿ mog³y one
zostaæ rozmyte przez erozje lub ludnoœæ tamtego okresu mog³a wykorzystaæ
fortyfikacje, które ju¿ istnia³y. Zakonnik wskazuje te¿ na to, i¿ w mieœcie mieszka³a
Rachab i ca³a jej rodzina. Koñczy swoje spostrze¿enia nastêpuj¹co: „Przyj¹³bym wiêc,
¿e opowiadanie etiologiczne (…) nie jest jak¹œ czyst¹ etiologi¹, jest ono oparte na
jakimœ wspomnieniu o zdobyciu Jerycha. By³a to zapewne jakaœ biedna osada, s³abo lub
wcale nie ufortyfikowana, ale któr¹ trzeba by³o opanowaæ zanim wyruszy siê na podbój
krainy górzystej (Por. Ksiêgi historyczne Starego Testamentu, ks. Tadeusz Brzegowy,
Academica 32, ss. 71).
Analizuj¹c powy¿sze wypowiedzi zauwa¿amy, ¿e wœród naukowców zdanie na
temat zdobycia ego miasta s¹ podzielone, czasami wykluczaj¹ siê wzajemnie.
Przewodni¹ myœl¹ wszystkich jest jednak to, i¿ miasto nie zosta³o zdobyte w sposób
spektakularny, lecz przez powolne zajmowanie, wymieszanie ludnoœci.
Uwa¿am, ¿e warto jest œledziæ nowoœci archeologiczne jakie bêd¹ siê ukazywaæ
w przysz³oœci, a dotyczyæ bêd¹ tego miasta, gdy¿ znaj¹c szerzej t³o historyczne
poszerzy ono nasz¹ wiedzê, a co za tym idzie pozwoli nam lepiej i pe³niej interpretowaæ
ten fragment Biblii.
Rafa³ Gajek
Bibliografia
1) Archeologia biblijna, Ma³y s³ownik, Volkmar Fritz, Verbinum, Warszawa
1995
2) Archeologia Biblijna, Bp. Stanis³aw G¹decki, T 1, Gniezno 1994
3) Ksiêgi historyczne Starego Testamentu, Ks. Tadeusz Brzegowy, Academica
32
4) Wstêp do Starego Testamentu, Ks. Lech Stachowiak, red., Pallottinum,
Poznañ 1990
5) Biblia i archeologia, J. A. Thompson, PAX 1965
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Sakrament pokuty i pojednania nasz¹ Gór¹ Tabor.
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba, i Jana i zaprowadzi³ ich samych osobno na
górê wysok¹ Tak zaczyna siê dzisiejsza ewangelia, która przedstawia nam scenê
przemienienia Jezusa na górze Tabor. Jezus tylko raz wci¹gu ziemskiego ¿ycia, objawia
siê uczniom w „postaci Bo¿ej”. Gdy to siê dokonuje Jego odzienie staje siê lœni¹co bia³e,
a obok Niego ukazuj¹ siê postacie Eliasza i Moj¿esza. I jak mo¿emy przypuszczaæ
ukazuj¹ siê Jezusowi i uczniom w cia³ach zmartwychwsta³ych, to znaczy w cia³ach
jakie cz³owiek posiada w Królestwie Niebieskim. Jest to znak, równie¿ dla nas, ¿e ka¿dy
cz³owiek, mo¿e tak jak oni ¿yæ w Niebie, w zmartwychwsta³ym ciele. Ale wiemy
równie¿, z wielu wypowiedzi Jezusa i nauczania Koœcio³a, ¿e istnieje równie¿ piek³o,
do którego te¿ mo¿emy trafiæ po œmierci. Co wiêc musimy robiæ, abyœmy tak jak Eliasz i
Moj¿esz mogli przebywaæ w obecnoœci Boga w Niebie? Czytamy w Ewangelii s³owa,
które z ob³oku kieruje sam Bóg: To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie. W Jego
s³owach jest ca³a prawda, pe³nia prawdy i tylko prawda. Jezus daje nam konkretne
wskazówki, które maj¹ byæ pomoc¹ w osi¹gniêciu ¿ycia wiecznego. Na kartach
Ewangelii odczytujemy s³owa Jezusa, doskonale nam przecie¿ znane: Nawracajcie siê i
wierzcie w ewangeliê. Ale jak mamy siê nawracaæ? I tu z pomoc¹ przychodzi nam
sakrament pokuty i pojednania. Ten sakrament czêsto okreœlany jest jako nawrócenie, w
tym sakramencie doznajemy oczyszczenia naszej duszy, która dziêki mi³osierdziu
Bo¿emu staje siê lœni¹co bia³a. W kontekœcie dzisiejszej ewangelii, spowiedŸ mo¿na
porównaæ do góry Tabor, naszej góry Tabor, podczas której spotykamy siê z Bogiem i
podczas której powinniœmy doznaæ przemiany naszych serc.
W pierwszym czytaniu œw. Jakub zwraca nasz¹ uwagê na bardzo wa¿n¹ sprawê,
jak¹ jest nasza mowa, czytamy: Z tych samych ust wychodzi b³ogos³awieñstwo i
przekleñstwo, Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi,
stworzonych na podobieñstwo Bo¿e. Seminarium jest bardzo specyficznym miejscem,
mieszkamy pod jednym dachem, prawie ca³y rok, spotykamy siê w kaplicy na wspólnej
modlitwie, która ³¹czy nasz¹ wspólnotê i to jest b³ogos³awieñstwo. Z drugiej strony,
spotykamy siê na wyk³adach, na korytarzu, na posi³kach, gdy pracujemy i gdy
odpoczywamy. I podczas tych spotkañ usta które w kaplicy b³ogos³awi¹ Boga tu gotowe
s¹ przeklinaæ. ¯ycie pokazuje, ¿e problem s³owa, s³owa w relacjach pomiêdzy nami jest
bardzo wa¿ny i to co mówi œw. Jakub jest aktualne i obecne w naszej wspólnocie. Czy
nie ma miêdzy nami sprzeczek s³ownych, ci¹g³ych podtekstów, czy k³ótni. A waœnie
jakie miêdzy nami powstaj¹ ci¹gn¹ siê czêsto d³ugimi latami i rozbijaj¹ nasz¹
wspólnotê. Spójrzmy te¿ na nasze rozmowy przy kawie czy herbacie, o czym wtedy
dyskutujemy? Na pewno, w ich wieloœci, zdarzaj¹ siê powa¿ne problemy i rozmowy
buduj¹ce, ale wiêkszoœæ tematów do rozmowy podczas tych spotkañ jest raczej jak
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mówi aposto³ przekleñstwem. Tak byæ nie mo¿e, bracia moi czytamy dalej w liœcie œw.
Jakuba. Wiemy o tym, ale gdzie szukaæ rozwi¹zani?. I tu powróæmy do sakramentu
spowiedzi, przez który Jezus prowadzi nas na nasz¹ górê Tabor, na przemieniaj¹ce
spotkanie z Bogiem Ojcem, który jest w stanie przemieniæ nasze serca, umys³y i usta,
aby b³ogos³awieñstwem by³y nasze s³owa nie tylko w kaplicy, ale i ¿yciu wspólnoty.
Na zakoñczenie chcia³bym pozostawiæ was z myœl¹, któr¹ wydaje mi siê, warto
rozwa¿yæ w ciszy w³asnego serca. Myœl ta mo¿e towarzyszyæ nam w medytacji lub
rachunku sumienia. S³uga Bo¿y prymas Stefan Wyszyñski, dzieli³ ludzi, na trzy grupy:
- ludzi ma³ego serca którzy mówi¹ o innych;
- ludzi œredniego serca (przeciêtnych) którzy mówi¹ o wydarzeniach;
- i ludzi wielkiego serca którzy mówi¹ o problemach dotykaj¹cych cz³owieka.
Rozwa¿ajmy te s³owa, bo mówi Pismo œw. Z obfitoœci serca, mówi¹ usta
cz³owieka. Amen.
dk. Marek Wêgrzynowicz
Kazanie wyg³oszone 18.02.2006

Przebaczenie w œwietle pierwszych s³ów
wypowiedzianych przez Jezusa na krzy¿u.
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹” (£k 23, 34)
Tak brzmi¹ pierwsze s³owa wypowiedziane przez naszego Pana na krzy¿u, zapisane
w Ewangelii wed³ug œwiêtego £ukasza, na których skoncentrujmy nasz¹ uwagê.
Jezus zosta³ przybity do krzy¿a, na którym zawis³, w miejscu zwanym „Czaszk¹”.
Obok Niego, po prawej i lewej stronie ukrzy¿owano dwóch z³oczyñców. Oni s³usznie
ponieœli karê za swe czyny. On natomiast, bêd¹c w centrum zainteresowania
rozz³oszczonego t³umu, niewinnie doznawa³ bólu.
W bardzo wyraŸny sposób mo¿na dostrzec pokorê wyp³ywaj¹c¹ z postawy
Chrystusa ukrzy¿owanego. Paradoksalne mo¿e siê wydawaæ, i¿ Ten, który posiada
wszelk¹ w³adzê, który móg³ wybawiæ cz³owieka z grzechu w zupe³nie inny sposób,
wybra³ drogê cierpienia: doznawa³ obelg, poni¿enia, niezrozumienia, a jednak przyj¹³
krzy¿, aby przynieœæ szczêœcie temu, którego umi³owa³: cz³owiekowi. Co wiêcej, w
ostatnich chwilach poprzedzaj¹cych œmieræ, kiedy to nienawiœæ skierowana ku Niemu
osi¹gnê³a swój kulminacyjny moment, nie okaza³ buntu, nie szuka³ siebie, lecz z pokor¹
prosi³ Ojca o przebaczenie dla cz³owieka, którego pragnie zbawiæ.
Niezwyk³a pokora, z jak¹ Jezus przyjmuje swój krzy¿, s³owa, które wypowiada na
krzy¿u, s¹ potwierdzeniem ca³ej Jego dotychczasowej nauki. Przecie¿ to On naucza³,
¿e nale¿y zawsze przebaczaæ, ¿e cz³owieka trzeba darzyæ mi³oœci¹, a teraz sam daje
przyk³ad doskona³ego wype³nienia swoich s³ów. Przebaczenie, jak mo¿na zauwa¿yæ,
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zwi¹zane jest œciœle z tajemnic¹ krzy¿a, a jego owocem jest w³aœnie mi³oœæ. Owe
przebaczenie winno obejmowaæ ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie od tego, jak¹ postawê
wobec nas przyjmuje, nawet jeœli jest sprawc¹ doznawanej przez nas krzywdy. Uczy nas
tego sam Chrystus umieraj¹cy na krzy¿u, którego s³owa odnosi³y siê zarówno do tych,
którzy wykonywali wyrok, a wiêc ¿o³nierzy rzymskich, jak równie¿ co siê wydaje
bardzo istotne do ¯ydów, którzy to przecie¿ zostali obarczeni odpowiedzialnoœci¹ za
Jego ukrzy¿owanie. Niezwyk³e jest to, i¿ ci, którzy okazywali sw¹ agresjê ku Jezusowi
przy wielu okazjach Jego ziemskiej dzia³alnoœci, kiedy to naucza³, którzy wystawiali
Go na próbê, próbowali zg³adziæ, i w koñcu doprowadzili do Jego œmierci, i to œmierci
krzy¿owej, w chwili, w której trudno by³oby siê spodziewaæ dostêpuj¹ przebaczenia od
Tego, któremu zadali ból.
A jednak Jezus ukazuje nam inny sposób spojrzenia na cz³owieka, sposób ró¿ni¹cy
siê od ludzkiego, albowiem patrzy oczami mi³oœci, której nas uczy.
On zna ludzkie serce, nigdy nie przekreœla cz³owieka. Postawa przez Niego
reprezentowana ukazuje sprzeciw wobec powszechnie przyjêtych norm, mo¿na by
powiedzieæ czysto ludzkich.
Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ chocia¿by próba ukamienowania jawnogrzesznicy.
Wszyscy, którzy sk³onni byli ukamienowaæ kobietê mieli przed oczyma tylko jej grzech
i niewiernoœæ wobec Prawa. Nie potrafili dostrzec w niej cz³owieka, cz³owieka, którego
historia mo¿e na skutek ró¿nych sytuacji, trudnoœci, u³o¿y³a siê w ten w³aœnie mo¿na by
powiedzieæ haniebny sposób, a jednak nie przekreœlaj¹cy go. I to w³aœnie ukazuje nam
Chrystus. Uwalniaj¹c kobietê z krzywdz¹cej opinii t³umu, daje nam do zrozumienia, i¿
droga nienawiœci nie zawiera w sobie nawet najmniejszej cz¹stki sprawiedliwoœci. Jego
sprawiedliwoœæ polega na przebaczeniu: przebaczeniu, które rodzi mi³oœæ, zrozumienie
drugiego cz³owieka, jego ograniczeñ, przebaczeniu, jakiego ka¿dy grzeszny cz³owiek
potrzebuje, przebaczenie, które pozwala rozpocz¹æ nowe ¿ycie.
Istotne znaczenie przebaczenia zawarte jest tak¿e w znanej formule modlitwy Ojcze
nasz, której to przecie¿ nauczy³ nas sam Chrystus. „…i przebacz nam nasze grzechy, bo
i my przebaczamy ka¿demu, kto przeciw nam zawini;…” (£k 11, 4). Nie bez powodu te
w³aœnie s³owa zosta³y umieszczone w tej modlitwie. Chrystus ukazuje nam, i¿
warunkiem osi¹gniêcia jednoœci z drugim cz³owiekiem, a przede wszystkim z Bogiem,
jest zdolnoœæ do szczerego przebaczania tym, od których doznajemy przykroœci,
krzywd, jednym s³owem: ka¿demu cz³owiekowi. Owe przebaczenie uzdalnia serce
cz³owieka do otwierania siê na Mi³osierdzie, wyp³ywaj¹ce od Boga, otwierania siê na
drugiego cz³owieka, tworz¹c w ten sposób autentyczn¹ wspólnotê ludu Bo¿ego.
Na pytanie Piotra o to ile razy nale¿y przebaczyæ: „Czy a¿ siedem razy?” (Mt 18, 21)
Jezus odpowiada „… a¿ siedemdziesi¹t siedem razy” (Mt 18, 22) daj¹c w ten sposób
wyraz temu, i¿ zawsze nale¿y przebaczaæ. Patrz¹c po ludzku mo¿e siê wydawaæ, ¿e jest
to niemo¿liwe. S³owa Jezusa mog¹ wzbudzaæ w¹tpliwoœci: jak mo¿na przebaczyæ
cz³owiekowi, który mnie ignoruje, krzywdzi chocia¿by poprzez ukazanie innym mych
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s³aboœci, oœmieszaj¹c mnie w ten sposób? Bardzo ³atwo jest zamkn¹æ siê w takim
sposobie myœlenia, w którym to moja w³asne „ja” próbuje siê wysun¹æ na sam pocz¹tek,
tworz¹c w sercu miejsce dla g³ównej wady, jak¹ jest pycha. I tutaj powraca postawa
pokory bij¹cej z Osoby Chrystusa ukrzy¿owanego. Jest to dla nas nauka, i¿ mo¿liwe
jest, nawet w najtrudniejszym, najbardziej bolesnym momencie naszego ¿ycia, kiedy to
niemal¿e wszyscy sk³onni s¹ do tego, aby siê od nas odwróciæ, a w nas dominuj¹
wszelkie negatywne nastroje, zdobyæ siê do wzbudzenia w sobie postawy mi³oœci
zwi¹zanej z przebaczeniem. Postawy, bêd¹cej wyrazem tego, i¿ zale¿y mi na drugim
cz³owieku, postawy, która mo¿e zapocz¹tkowaæ zmianê ¿ycia zarówno mojego jak i
osoby, wobec której siê uni¿am, i w rezultacie wprowadzaj¹cej pokój.
Jezus umieraj¹c na krzy¿u ukazuje ogrom mi³oœci, jak¹ obdarza wszystkich ludzi,
Ten, który niewinnie cierpia³, choæ dzier¿y w³adzê nad cz³owiekiem, móg³ w ka¿dej
chwili zaprzestaæ rozpoczêtej misji zbawienia, odwróciæ siê od zatwardzia³ego ludu.
Zna³ On jednak totalny brak zrozumienia przez oprawców swojego postêpowania.
Przecie¿ gdyby wiedzieli co czyni¹, najprawdopodobniej wycofaliby siê z dalszej
realizacji tego¿ krwawego aktu. Byæ mo¿e to w³aœnie potêguje w Nim poczucie litoœci
wobec tych ludzi: brak œwiadomoœci pope³nionego czynu. A jednak jak siê
dowiadujemy z Ewangelii, tak¿e ci, którzy ju¿ poznali Jego naukê, którzy za Nim
chodzili, s³uchali Go, dopuœcili siê zdrady.
Mowa oczywiœcie o Judaszu i œw. Piotrze. Te dwie postacie ukazuj¹ nam, jak
niezwykle wa¿n¹ spraw¹ jest tak¿e umiejêtnoœæ przebaczania samemu sobie, albowiem
taka postawa równie¿ pomaga nam przyj¹æ Bo¿e przebaczenie.
Judasz jest tym, który nie potrafi³ zaakceptowaæ istniej¹cej w nim sk³onnoœci do
pope³nienia grzechu i mo¿e to w³aœnie sprawi³o, i¿ poczucie winy, które w nim narasta³o
sk³oni³o go do wymierzenia kary samemu sobie poprzez odebranie w³asnego ¿ycia.
Piotr natomiast reprezentuje postawê wprost przeciwn¹. Owszem by³ œwiadomy
z³a, którego siê dopuœci³, jednak nie doprowadza siê do sytuacji beznadziejnoœci.
Wydaje siê, i¿ zachowa³ w sobie pos³yszan¹ wczeœniej od Pana naukê, która to mog³a
zakorzeniæ w nim pewnego rodzaju nadziejê, prowadz¹c¹ do osi¹gniêcia, a mo¿e raczej
przyjêcia Bo¿ego przebaczenia.
Bóg jest tym, który zawsze przebacza, co przecie¿ ukazuje nam Chrystus
umieraj¹cy na krzy¿u. Istotne jest jednak, aby cz³owiek potrafi³ to zrozumieæ, aby
poznaj¹c swoj¹ grzesznoœæ potrafi³ przybli¿yæ siê do Pana, który dla niego ponosi
œmieræ, aby nie zra¿a³ siê swoj¹ s³aboœci¹, lecz z niej powstawa³. Przebaczenie jest
darem, a przecie¿, aby dar móg³ byæ wykorzystany powinien byæ najpierw przyjêty.
Owe przyjêcie Bo¿ego przebaczenia powinno wyra¿aæ siê w wierze prowadz¹cej do
szczerego zaufania, i¿ Ten, który dla mnie cierpi na krzy¿u daj¹c w ten sposób wyraz
wiernoœci nauce, któr¹ g³osi³, poci¹gnie mnie do siebie tak¿e w chwilach najbardziej dla
mnie trudnych. Przecie¿ to On prosi Ojca o przebaczenie dla tych, którzy go przybili do
krzy¿a. W ten sposób Jezus zachêca nas wszystkich do uwierzenia Jego nieskoñczonej
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mi³oœci, jak równie¿ do wzbudzania w sobie tej postawy wielkodusznoœci uzdalniaj¹cej
nas do przebaczania wszystkiego ka¿demu cz³owiekowi, nawet najbardziej wrogo do
nas nastawionemu.
Niezwykle wa¿ne jest, aby nauka, p³yn¹ca od Chrystusa ukrzy¿owanego odnalaz³a
tych, którzy bêd¹ j¹ z wiar¹ realizowaæ.
Andrzej Sylwanowicz
Kazanie pasyjne

“Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³”
Spotykamy siê dziœ na Gorzkich ¯alach, aby rozwa¿yæ kolejne s³owa Jezusa
Chrystusa wyszydzonego na drzewie krzy¿a. Dziœ jest to donoœny, rozpaczliwy krzyk
Syna Bo¿ego do Ojca: „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?”. S³owa te zapisane
przez œw. Mateusza s¹ jedynymi s³owami, jakie Chrystus wypowiada z krzy¿a w relacji
tego Ewangelisty. Ten wstrz¹saj¹cy krzyk Chrystusa niesie w sobie nies³ychany
paradoks; „w tym dniu Bóg opuœci³ Boga” ( Zob.: Ks. Jan Twardowski, ,,W pi¹tek`` )
Czy to mo¿liwe? Wiele razy przecie¿ w czasie Swego ziemskiego nauczania
Chrystus Pan wspomina³ o Swej jednoœci z Bogiem Ojcem. Przypomnijmy sobie
chocia¿by Jego s³owa z Ewangelii œw. Jana, gdzie do zgromadzonych w œwi¹tyni
¯ydów mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteœmy” (J 10, 30). Œw. £ukasz natomiast
relacjonuje, jak Jezus rozradowany w Duchu Œwiêtym mówi: „Ojciec mój przekaza³ Mi
wszystko. Nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten,
któremu Syn zechce objawiæ” (£k 10, 22). Co wiêcej sam Bóg Ojciec podczas chrztu
Jezusa w Jordanie daje œwiadectwo o Swym Synu wypowiadaj¹c s³owa: „Tyœ jest mój
Syn umi³owany, w Tobie mam upodobanie” (£k 3, 22). Przypomnijmy sobie w koñcu
trwogê konania Jezusa w Ogrójcu, kiedy modli siê do swego Ojca przyjmuj¹c
pos³usznie i dobrowolnie Jego wolê. Opuszczony przez uczniów pozostaje wci¹¿
zjednoczony z Ojcem: „Ojcze mój, jeœli, nie mo¿e omin¹æ Mnie ten kielich i muszê go
wypiæ, niech siê stanie wola Twoja!” (Mt 26, 42).
Co jednak dzieje siê na krzy¿u? Jezus, jak zawsze, ma pe³n¹ œwiadomoœæ
wypowiadanych s³ów. Tak jest i tym razem. Chrystus dok³adnie wie, Kogo wo³a, do
Kogo kieruje Swój donoœny krzyk.
Zastanówmy siê jednak, dlaczego z ust Jezusa Chrystusa s³yszymy s³owa
zapisane w Psalmie 22: „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?”, w których
wydaje siê, ¿e nawet sam Bóg Ojciec opuœci³ Go w ostatnich chwilach ¿ycia.
Pamiêtajmy, ¿e Chrystus ju¿ przez trzy godziny wisi na drzewie krzy¿a.
Utrzymywany jest tylko przez trzy gwoŸdzie trzymaj¹ce ca³e Jego ubiczowane cia³o,
które walczy o ka¿d¹ sekundê ¿ycia, walczy cierpi¹c ogromne mêki. Jest to czas agonii.
Ka¿da minuta takiego cierpienia na krzy¿u wydaje siê wiecznoœci¹, a co dopiero, jeœli s¹
to d³ugie godziny. W tej sytuacji Chrystus zostaje zaatakowany przez pokusê
samotnoœci, poczucie ca³kowitego opuszczenia. Judasz zdradzi³, wydaj¹c w rêce
oprawców. Aposto³ Piotr zapar³ siê trzykrotnie Swego Mistrza i Nauczyciela. Odeszli
od Niego uczniowie. Czy to nie jest krañcowe osamotnienie w godzinie œmierci?
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Widocznie nie, poniewa¿ teraz doznaje poczucia osamotnienia i opuszczenia nawet
przez w³asnego Ojca. Jest to najciê¿sza forma cierpienia, jakiej doœwiadcza Jezus
wisz¹c na krzy¿u: Syn opuszczony przez Ojca. Jak d³ugo cz³owiek jest jeszcze
po³¹czony z kimœ, kto go kocha i czuje siê kochany, tak d³ugo jest jeszcze w stanie
przetrwaæ najwiêksze cierpienie w zmaganiu ze z³em. Potêga z³a, jakiej doœwiadcza
Jezus jest straszna. On bierze na siebie nasz grzech i w ten sposób staje siê niejako obcy
Bogu, który jest po trzykroæ œwiêty. Nasz grzech „odcina” Go od Ojca, który Go kocha i
rzuca w g³êbiê samotnoœci. Poczucie ca³kowitej samotnoœci, które jest obecne wobec
otaczaj¹cego ze wszystkich stron z³a.
Czy jednak tak naprawdê Bóg Ojciec móg³ opuœciæ Swego Jednorodzonego
Syna w ostatnich chwilach Jego ¿ycia?
Ludzie, przyjaciele i bliscy mog¹ nas opuœciæ w momentach trudnych
doœwiadczeñ. Ksiêga Syracha mówi, ¿e „bywa przyjaciel na czas jemu dogodny, [ale]
nie pozostanie nim w dzieñ twego ucisku” (por.: Syr 6, 8). Pan Bóg nie opuszcza nas
nigdy, a nawet szczególnie blisko jest przy nas w chwilach najwiêkszego opuszczenia i
osamotnienia. S¹ jednak sytuacje, gdy ogrom z³a jest tak straszny, i¿ cz³owiekowi
wydaje siê, ¿e nawet Bóg go opuœci³. Wówczas nastêpuje zw¹tpienie w Boga, w Jego
Opatrznoœæ, w Jego mi³oœæ. Chrystus doœwiadcza tej rzeczywistoœci, chc¹c nam
pokazaæ, ¿e musimy byæ do ostatniego momentu czujni. On sam nie ulega zw¹tpieniu.
Odk¹d rozpocz¹³ publiczn¹ dzia³alnoœæ wiele razy odrzuca³ ró¿ne formy pokus,
odnosz¹c nad nimi zwyciêstwo. W tym momencie odrzuca pokusê zw¹tpienia. S³owa
„Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?” s¹ modlitw¹, która œwiadczy o tym, ¿e
Jezus wie dobrze, do kogo wo³a. Gdyby zw¹tpi³, to w miejsce modlitwy pojawi³oby siê
bluŸnierstwo.
Poczucie nieobecnoœci Boga pojawia siê równie¿ w naszym ¿yciu. Zarówno w
chwilach dobrych jak i z³ych. Najboleœniej jednak odczuwamy Bo¿¹ nieobecnoœæ i
jakby biernoœæ wtedy, gdy spotka nas coœ szczególnie okrutnego lub bolesnego.
Warto wtedy pamiêtaæ, ¿e Jezus doœwiadczy³ na krzy¿u w godzinie œmierci
nieskoñczenie bardziej niszcz¹cej rzeczywistoœci. Módlmy siê, zatem do Niego, aby
przymno¿y³ nam wiary i mi³oœci ukazuj¹c g³êboki sens takich cierpieñ. Tylko bowiem
wtedy tak jak On, z mi³oœci bêdziemy mogli znieœæ ka¿de cierpienie i doœwiadczenie
opuszczenia przez Boga i ludzi, obojêtnie w którym etapie naszego ¿ycia przyjdzie.
Niech nam towarzyszy ci¹gle ta jedna pewnoœæ, ¿e Bóg jest zawsze na nami, choæ
czasem milczy.
Mariusz Lewandowsk
Kazanie pasyjne

Kaznodzieja jest ustami Boga, który nas
poucza; usta te mog¹ g³osiæ jedynie to,
co wczeœniej g³êboko rozwa¿y³y.
œw. Albert
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„
” Ojcze, w Twoje rêce powierzam ducha mojego “
„By³o ju¿ oko³o godziny szóstej i mrok ogarn¹³ ca³¹ ziemiê a¿ do godziny dziewi¹tej.
S³oñce siê zaæmi³o i zas³ona przybytku rozdar³a siê przez œrodek.
Wtedy Jezus zawo³a³ donoœnym g³osem: Ojcze, w Twoje rêce powierzam ducha mojego.
Po tych s³owach wyzion¹³ ducha”
(£k 23, 44-46)

Powy¿sze s³owa s¹ ostatnimi, jakie wed³ug relacji ewangelisty £ukasza – Jezus
wypowiedzia³ podczas Swej mêki na krzy¿u. Jak mo¿emy us³yszeæ podczas wielu
kazañ pasyjnych czy przy innych okazjach – Jezus wielokrotnie zwraca siê w ostatnich
godzinach Swojego cierpienia do Ojca. Fakt ten jest dla nas jasnym dowodem wiêzi,
jaka ³¹czy Ojca z Synem – dowodem na to, ¿e Chrystus ca³kowicie podporz¹dkowuje
Swoj¹ wolê i dzia³anie Ojcu, poprzez ca³kowite i dobrowolne pos³uszeñstwo. On jako
pierwszy ukazuje nam ca³ym Swoim ¿yciem, jak nale¿y pe³niæ wolê Boga oraz, ¿e
nale¿y pe³niæ j¹ zawsze i do koñca.
Dla ka¿dego chrzeœcijanina, s³owa p³yn¹ce z krzy¿a s¹ znamienne i w sposób
szczególny poruszaj¹ jego serce. Zawiera siê w nich bowiem nie tylko przyk³ad
bezwarunkowego oddania i ca³kowitego pos³uszeñstwa, jakie Syn sk³ada Ojcu, ale nade
wszystko promieniuje z nich nies³ychana „otch³añ” Mi³oœci – tej pisanej wielk¹ liter¹.
Mi³oœci doskona³ej, która przezwyciê¿a wszelkie lêki i obawy.
Bowiem, bez prawdziwej i doskona³ej Mi³oœci, nie s¹ mo¿liwe tak heroiczne
s³owa, a tym bardziej id¹ce za nimi czyny. Co wiêcej, musimy sobie tak¿e uœwiadomiæ,
¿e ofiara Chrystusa podkreœlona w Jego ostatnich s³owach, obejmuje równie¿
wszystkich ludzi i to nie tylko tych, którzy byli œwiadkami owych dramatycznych
wydarzeñ, ale tak¿e wszystkich ¿yj¹cych przed i po Chrystusie. W tej Mi³oœci wszyscy
przecie¿ jesteœmy „zatopieni”.
By lepiej zrozumieæ sens „ostatniej krzy¿owej modlitwy” Jezusa, zatrzymajmy
siê nad jej treœci¹ i rozwa¿my s³owa, jakie skierowa³ On do Ojca, podczas Swego
konania.
I
Zauwa¿my istotn¹ cechê, jak¹ ukazuj¹ ostatnie s³owa z krzy¿a. Mianowicie
Jezus Sw¹ ostatni¹ modlitwê rozpoczyna od przywo³ania imienia Boga Ojca. Mówi
wyraŸnie, choæ resztk¹ si³ i pewnie przez spieczone ogromem pragnienia usta: „Ojcze”.
I z tym imieniem na ustach, umiera na krzy¿u.
Wisz¹c na kalwaryjskim drzewie, wiernie i do koñca – pozostawia nam przyk³ad
postawy, która wyra¿a pe³n¹ ufnoœæ wobec Boga. Ufnoœæ ta, zawsze powinna
podtrzymywaæ chrzeœcijanina w godzinie cierpieñ i w jego w³asnej œmierci.
Podobnie jak Jezusowi w czasie mêki, tak i nam — choæ na inny sposób i w innym
wymiarze — ¿ycie nie oszczêdza ciosów i ran. Maj¹ one ró¿ny charakter i wystêpuj¹ w
ró¿nej formie. Rany te pozostaj¹ nieraz d³ugo otwarte a najmniejsze dotykanie ich
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powoduje dotkliwy ból. Nieraz chcielibyœmy s¹dziæ, ¿e zranienia nas nie dotycz¹. Nie
jest to jednak prawd¹. Samo jednak odkrywanie naszych ran oraz ich Ÿróde³, nie ³agodzi
bynajmniej uczucia bólu i cierpienia. Wpatrywanie siê w nie, rozwa¿anie ich
powiêksza jedynie zgorzknienie wewnêtrzne, odczucie beznadziejnoœci i upokorzenia.
Kiedy dotkliwie cierpimy, rodzi siê w nas pytanie: co mo¿emy zrobiæ z naszymi
ranami? Jak zaradziæ, aby nie powodowa³y one w nas jakiejœ wewnêtrznej destrukcji,
zamykania siê w sobie, buntu wobec Boga i Jego woli, agresywnego nastawienia do
innych?
Jest na to rada: powinniœmy wówczas przywo³ywaæ w pamiêci ostatnie s³owa
Jezusa, co wiêcej, dobrze by³oby modliæ siê nimi, by wzrastaæ i stopniowo dorastaæ do
modlitwy Jezusa i by z niej czerpaæ si³y do ¿ycia.
II
Zwróæmy uwagê na kolejny szczegó³, choæ mo¿e to ma³o odpowiednie s³owo.
Jezus u¿ywa tak¿e w swej ostatniej modlitwie – obrazu r¹k. Uzupe³nia tym samym akt
powierzenia Swego ¿ycia w konkretne rêce – troskliwe rêce Ojca.
Tak jak Jezus ponosi ofiarê ze Swojego ¿ycia za konkretnego cz³owieka,
podobnie sk³ada j¹ w konkretne rêce.
„Rêce Boga” to oczywiœcie antropomorficzny sposób mówienia o Nim. Ale
Biblia wielokrotnie ukazuje, ¿e rêce Boga, to rêce darz¹ce ¿yciem: Twe rêce
ukszta³towa³y mnie (Hioba 10,8). To przede wszystkim rêce czu³e, wierne i opiekuñcze:
A rêka Boga naszego czuwa³a nad nami i On uchroni³ nas w drodze od wrogów i
rozbójników (Ezd 8,31); ale to tak¿e rêce mocne i zwyciêskie. Rêce Boga to poniek¹d
znak Jego niepojêtej, boskiej mocy.
Jak powszechnie wiadomo, uczucie mi³oœci ³¹czy siê œciœle z dotykiem. Niemal
od zawsze, dotkniêcie jest znakiem mi³oœci. Dotkniêcie tak¿e sprawia, ¿e cz³owiek
przestaje byæ samotny i ³¹czy siê nie tylko cieleœnie , ale i duchowo z drugim
cz³owiekiem. Stanowi z nim jednoœæ. Ludzie mówi¹ czêsto, ¿e tak¿e w ostatniej
godzinie, przejœcia z ¿ycia do ¿ycia, umieraj¹cy czuje, ¿e nie jest sam, gdy jego d³oñ
spoczywa w d³oni drugiego cz³owieka.
S³owa Jezusa rozpatrywane tak¿e w tym kontekœcie – choæ jest to odniesienie
czysto ludzkie, ale przecie¿ Jezus by³ prawdziwym cz³owiekiem – nabieraj¹
szczególnej mocy i znaczenia.
III
Bez w¹tpienia szczególn¹ uwagê w scenie z krzy¿a, przykuwa formu³a, w której
Jezus ca³kowicie „powierza” Siebie Ojcu.
Warto przy tej okazji zadaæ sobie pytanie: jak my dzisiaj pojmujemy znaczenie
s³owa „powierzaæ”. Czy aby we w³aœciwy sposób oddajemy jego pe³ny sens?
Czêsto s³yszy siê o tajemnicy, która zostaje powierzona drugiej osobie, tak¿e o
powierzeniu pewnego zadania, czy jakiejœ konkretnej misji.
Jezus natomiast, u¿ywa tego pojêcia w odniesieniu do w³asnego ¿ycia, do
odwiecznej ofiary, jak¹ ponosi za grzechy wszystkich ludzi. Niemniej jednak,
jakiekolwiek by³oby rozumienie tego s³owa, widzimy wyraŸnie, ¿e zawsze odnosi siê
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ono do relacji miêdzyosobowych. Powierzyæ coœ – mo¿na jedynie drugiej osobie,
absurdalne wrêcz jest powierzenie czegoœ samemu sobie.
Powierzyæ – znaczy to coœ wiêcej ni¿ tylko przekazaæ, oddaæ, czy zwyczajnie
ofiarowaæ. W tym s³owie zawiera siê g³êboka ufnoœæ, ¿e to co zostaje powierzone,
zostanie zachowane, zostanie docenione, wreszcie, ¿e nie zostanie zaprzepaszczone ale
w jakiœ sposób ochronione, czy nawet mówi¹c œciœlej „ustrze¿one”.
Tak wiêc mo¿emy z pe³nym przekonaniem uznaæ, ¿e jest to s³owo bardzo odpowiednie
na okreœlenie najwiêkszej w dziejach œwiata – ofiary Chrystusa.
Ostatnie s³owa wypowiedziane na krzy¿u, zosta³y nam przekazane jako swoisty
Testament i dlatego te¿ winniœmy nieustannie je kontemplowaæ. Stawiajmy sobie
ci¹gle na nowo pytanie: có¿ my sami mo¿emy powierzyæ Bogu dziœ, ¿yj¹c tu i teraz – w
konkretnym miejscu i czasie. Albowiem cz³owiek duchowy, powinien staraæ siê ponad
wszystko naœladowaæ Jezusa.
Powinniœmy zatem ostatnie s³owa Boga–Cz³owieka p³yn¹ce z krzy¿a, uczyniæ
nasz¹ codzienn¹ modlitw¹ i bezustannie je wypowiadaæ. Niech nie bêd¹ to jednak tylko
suche s³owa, ale niech p³yn¹ z g³êbi serca. Niech stan¹ siê one znakiem ufnego
zawierzenia Bogu w Jego ojcowskie d³onie, tego co jest naszym ¿yciem, a wiêc naszych
sukcesów, radoœci, ale i s³aboœci, grzechów, niedomagañ, wszelkich nêdzy i cierpieñ.
Podobnie te¿ powierzajmy nasze czyny i wybory jakich nieustannie dokonujemy.
Powierzajmy nasz¹ zmys³owoœæ i szukajmy we wszystkim woli Bo¿ej, d¹¿¹c do tego co
siê Bogu podoba i co przynosi Mu chwa³ê.
W kontekœcie powy¿szych rozwa¿añ, jeszcze wyraŸniej widzimy, jak ¿ycie
Jezusa ca³e jest tajemnic¹ pos³uszeñstwa Ojcu i bezwarunkowego oddania siê Jego
woli. Oddaj¹c Swojego ducha Ojcu, Syn Bo¿y jednoczy siê z Nim na zawsze. Jednoczy
siê z Nim tak¿e w swoim cz³owieczeñstwie. Œmieræ Jezusa na krzy¿u jest tajemnic¹
ostatecznego spotkania Syna ze swoim Ojcem. Chrystus, przyszed³szy na œwiat z
pos³uszeñstwa, ¿yje i umiera w pos³uszeñstwie, ale musimy pamiêtaæ, ¿e nie
pozostawia nas jedynie w sytuacji swojej œmierci, lecz zmartwychwstaje – i tak „staje
siê sprawc¹ zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go s³uchaj¹”.
Ostatnie s³owa Jezusa rozbrzmiewaj¹ z podwójn¹ moc¹ szczególnie w okresie
Wielkiego Postu czy wówczas, gdy prze¿ywamy Wielki Tydzieñ i dni Triduum
Paschalnego. W obliczu œmierci Jezus podkreœla pewnoœæ swojej misji i daje nam
wyraŸny dowód Swojej mi³oœci. Ponadto daje przyk³ad, by zawsze ³¹czyæ swoj¹ wolê z
wol¹ Ojca. On pokaza³, ¿e powierzyæ swoje ¿ycie Bogu, znaczy w kontekœcie
Zmartwychwstania – wygraæ swoje ¿ycie!!!
Dziêkujmy Bogu, ¿e poprzez œmieræ krzy¿ow¹ Jezusa, zostaliœmy dopuszczeni
do tajemnicy oddania Syna Ojcu; ¿e dziêki tajemnicy Paschalnej mo¿emy ca³kowicie
siebie Jemu powierzaæ, pomimo wszystkich naszych s³aboœci, niewiernoœci i grzechów.

Karol Chrapulski
Kazanie pasyjne
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Eucharystia buduje komuniê Koœcio³a.
Wszystko to, co mo¿na powiedzieæ o Koœciele, mo¿na równie¿ powiedzieæ
o Eucharystii. Koœció³ jak mówi Konstytucja o Koœciele, aktualizuje i buduje siê przez
sakramenty œwiête, które ³¹cznie z cnotami wiary, nadziei i mi³oœci s¹ jego
konstytutywnymi elementami. (por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o
Koœciele (lumen Gentium), w: Sobór Watykañski II Konstytucje, Dekrety, Deklaracje,
P o z n a ñ 2 0 0 2 , n r 1 1) C h r y s t u s u s t a n o w i ³ E u c h a r y s t i ê
i Koœció³ w darze otrzyma³ j¹ od Niego. „Ofiara eucharystyczna, pami¹tka œmierci
i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia siê Ofiara Krzy¿a, jest szczytem i
Ÿród³em ca³ego kultu oraz ¿ycia chrzeœcijañskiego; oznacza ona i sprawia jednoœæ Ludu
Bo¿ego, przez ni¹ buduje siê Cia³o Chrystusa”. (Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznañ
1984, kan. 897) Eucharystia jest tajemnic¹ wiary chrzeœcijañskiej. Jest fundamentem
wspólnoty wierz¹cych. Papie¿, Jan Pawe³ II w encyklice Ecclesia de Eucharystia
pisze: „Eucharystia, która w najwy¿szym stopniu jest sakramentem tajemnicy
paschalnej, stanowi centrum ¿ycia eklezjalnego. Dostrzegamy to ju¿ w pierwszych
relacjach o ¿yciu Koœcio³a, jakie znajdujemy w Dziejach Apostolskich: Trwali oni w
nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwach (2,42) £amanie
chleba oznacza w³aœnie Eucharystiê”. (Jan Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de
Eucharystia, Poznañ 2003, nr 3) Niezaprzeczaln¹ prawd¹ jest, ¿e Eucharystia buduje
Koœció³, buduje jako autentyczn¹ wspólnotê Ludu Bo¿ego, jako zgromadzenie
wiernych naznaczone tym samym znamieniem jednoœci, która by³a udzia³em aposto³ów
i pierwszych uczniów. (Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, Kraków 2005,
nr 20) „W Najœwiêtszej Eucharystii zawiera siê bowiem ca³e dobro duchowe Koœcio³a,
to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb ¿ywy, który przez swoje o¿ywione przez
Ducha Œwiêtego i o¿ywiaj¹ce Cia³o daje ¿ycie ludziom”. (Sobór Watykañski II, Dekret
O pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis, w: Sobór Watykañski II..., dz. cyt.,
nr 5) „Koœció³ ¿yje dziêki Eucharystii”. (Jan Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de..., dz. cyt.,
nr 1) Eucharystia Jezus obecny we wspólnocie wierz¹cych jest czymœ najcenniejszym,
co Koœció³ posiada. „Otrzyma³ Eucharystiê od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden
z wielu cennych darów, ale jako dar najwiêkszy, poniewa¿ jest to dar z samego siebie, z
w³asnej osoby w jej œwiêtym cz³owieczeñstwie, jak te¿ dar Jego dzie³a zbawienia”. (Jan
Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de .., dz. cyt., nr 11)
Z samej swej natury Eucharystia stanowi centrum ¿ycia osobistego
i wspólnotowego. Owe centrum, którego pierwowzorem jest „zjednoczenie samych
Aposto³ów wokó³ Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, wyra¿a i urzeczywistnia
Koœció³. Koœció³ jednak¿e nie urzeczywistnia siê przez sam fakt zespolenia ludzi, przez
prze¿ycie braterstwa, do którego daje sposobnoœæ uczta eucharystyczna. Koœció³
urzeczywistnia siê wówczas, gdy w owym braterskim zespoleniu i wspólnocie
sprawujemy i celebrujemy Chrystusow¹ Ofiarê krzy¿a”. (Jan Pawe³ II, List do
wszystkich biskupów œwiata o tajemnicy i kulcie Eucharystii Domini Cane, Rzym 1980,
nr 4) „Przez Eucharystiê Koœció³ jest eucharystyczny, bo Eucharystia jest udzia³em w
Ciele i Krwi Chrystusa. Jest to istotny element Koœcio³a, bo tworzy zwi¹zek
z Chrystusem, jako G³ow¹ wspólnoty”. (Granat W., Koœció³ w: Katolicyzm a-z, Pawlak
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Z. (red.), Poznañ 1999, str. 215) Bóg daj¹c siebie samego pozwala nam jednoczyæ siê z
Nim. Przyjêcie Eucharystii jest wejœciem w g³êbok¹ komuniê z Jezusem Chrystusem.
(por. Jan Pawe³ II, List apostolski na Rok Eucharystii Mane nobiscum Domine, Poznañ,
nr 19) „Trwajcie we Mnie, a Ja bêdê trwa³ w was” (J 15, 4). „Koœció³ pielgrzymuj¹cy tu
na ziemi jest wezwany do podtrzymywania i pog³êbiania zarówno komunii z Bogiem w
Trójcy Jedynym, jak i komunii miêdzy wiernymi”. (Jan Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de
..., dz. cyt., nr 34)
Pojêcie komunii bardzo dobrze wyra¿a g³êbiê Misterium Koœcio³a. Znajduje siê
ono w sercu samorozumienia Koœcio³a, jako tajemnica osobowej jednoœci ka¿dego
cz³owieka z Bogiem i z innymi ludŸmi, zapocz¹tkowanej przez wiarê i skierowanej do
pe³ni eschatologicznej w Koœciele niebieskim, która w pe³nej mierze urzeczywistnia siê
ju¿ w Koœciele na ziemi. (Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Koœcio³a
katolickiego o niektórych aspektach Koœcio³a pojêtego jako komunia Communionis
notio, Rzym 1992, nr 3) „Aby pojêcie komunii, które nie jest jednoznaczne, mog³o
s³u¿yæ jako klucz do interpretacji eklezjologii, musi byæ rozumiane
w kontekœcie ca³ego nauczania biblijnego i tradycji patrystycznej, gdzie komunia
zak³ada zawsze podwójne odniesienie: wertykalne (komunia z Bogiem) i horyzontalne
(komunia miêdzy ludŸmi). Istot¹ chrzeœcijañskiego ujêcia komunii jest nade wszystko
uznanie jej za dar Bo¿y, za owoc Boskiej inicjatywy, która wype³ni³a siê w Misterium
Paschalnym. Nowy zwi¹zek miêdzy cz³owiekiem i Bogiem, zapocz¹tkowany w
Chrystusie i przekazywany w sakramentach, rozci¹ga siê tak¿e na nowy zwi¹zek ludzi
miêdzy sob¹. Z tego powodu pojêcie komunii musi tak¿e wyra¿aæ naturê sakramentaln¹
Koœcio³a, wtedy gdy «jesteœmy jeszcze pielgrzymami z daleka od Pana», jak równie¿ tê
szczególn¹ jednoœæ, która czyni wiernych cz³onkami tego samego Cia³a - Mistycznego
Cia³a Chrystusa - organicznie ukszta³towanej wspólnoty, «ludu zjednoczonego
jednoœci¹ Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego", posiadaj¹cego œrodki odpowiednie do
jednoœci widzialnej i spo³ecznej»." (por. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów
Koœcio³a katolickiego o niektórych aspektach Koœcio³a pojêtego jako komunia
Communionis notio, Rzym 1992, nr 3) Osoby we wspólnocie Eucharystycznej
powi¹zane s¹ w Chrystusie i z Chrystusem. „Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i
oni stanowili w Nas jedno, aby œwiat uwierzy³, ¿eœ Ty Mnie pos³a³” (J 17, 21). Wejœcie w
komuniê Koœcio³a jest jednorazowe, ale, aby w niej pozostaæ, trzeba j¹ „budowaæ”.
Komunia pojedynczej osoby z Jezusem Chrystusem jest wielk¹ ³ask¹. £¹cznoœæ ta
nawi¹zuje siê poprzez modlitwê, przez S³owo Bo¿e, czytane i realizowane w ¿yciu,
przez uto¿samianie siê z ubogimi i potrzebuj¹cymi, ale w sposób najœciœlejszy
zjednoczenie to dokonuje siê poprzez sakramenty, zw³aszcza przez przyjêcie Jezusa
Eucharystycznego. „Eucharystia objawia siê zatem jako zwieñczenie wszystkich
sakramentów, dziêki którym osi¹gamy doskona³¹ komuniê z Bogiem Ojcem przez
uto¿samienie siê z Jednorodzonym Synem, dziêki dzia³aniu Ducha Œwiêtego”. (Cichy
S., Eucharystia a komunia koœcielna, w: Refleksja nad encyklik¹ Ecclesia de
Eucharystia Vivit, Katowice 2004, s. 44) W tej szczególnej bliskoœci, jaka
urzeczywistnia siê w komunii eucharystycznej, nie mo¿na w³aœciwie rozumieæ ani w
pe³ni prze¿ywaæ poza wspólnot¹ koœcieln¹. (Por. Jan Pawe³ II, List apostolski na Rok
Eucharystii Mane..., dz. cyt., nr 20) Wspólnota ta buduje siê tu na ziemi w ka¿dej
Uczcie Eucharystycznej. Uniwersalizm tej komunii obejmuje krêgi wspólnot
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naturalnych - od rodziny po narody i ca³y œwiat, który z perspektywy tej wspólnoty jest
rodzin¹ rodzin. To, co przez wspólnotê Eucharystyczn¹ dowartoœciowane jest w osobie,
poprzez wiêŸ cz³owieka z Bogiem, to tak¿e i we wspólnocie powszechnej uzyskuje
sankcjê, jako zapowiedŸ pe³nej, ju¿ realizowanej jednoœci ludzi z Bogiem i w Bogu. Tak
powinna byæ rozumiana Komunia œwiêta, jako wzbogacenie siê osoby we wspólnocie
Osób Bo¿ych i we wspólnocie ludzkiej, która ¿yje osobowoœci¹ Boga. (por.
Lewandowski J., Eucharystia. Sakrament osoby i wspólnoty w nauczaniu Prymasa
Stefana Wyszyñskiego, Warszawa 1988, s. 135) Zmierza ona do wykszta³cenia w nas
œwiadomoœci zjednoczenia, solidarnoœci, braterstwa i przyjaŸni. „Pobudza do
duchowego i spo³ecznego jednoczenia siê tych, którzy karmieni tym samym chlebem
tworz¹ jedno cia³o”. (Jan Pawe³ II, Podniosê kielich zbawienia, Lublin 1986, s. 274)
„Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia³o”. (1 Kor 10, 17)
Eucharystia gromadzi wierz¹cych, znak krzy¿a czyniony na pocz¹tku Mszy
œwiêtej wskazuje, ¿e Koœció³ jest ludem zjednoczonym w imiê trójjedynego Boga.
Uczestnictwo wszystkich w tym samym miejscu w celu sprawowania œwiêtych
misteriów jest odpowiedzi¹ dan¹ Ojcu niebieskiemu, który wzywa swoje dzieci, aby
zjednoczy³y siê z Chrystusem w mi³oœci Ducha Œwiêtego. W liturgii s³owa s³uchamy
tego samego s³owa Bo¿ego, bêd¹cego Ÿród³em komunii dla wszystkich, którzy
wprowadzaj¹ je w ¿ycie. W liturgii eucharystycznej, w chlebie i winie, przedstawiamy
ofiarê naszego ¿ycia: jest to "wspólna" ofiara Koœcio³a, który w œwiêtych misteriach
prze¿ywa komuniê z Chrystusem. Przynoszenie do o³tarza wraz z chlebem i winem,
tak¿e darów pieniê¿nych oraz innych darów dla biednych przypomina, ¿e Eucharystia
zobowi¹zuje do solidarnoœci i dzielenia siê dobrami tej ziemi. (por. Kongregacja ds.
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje,
Rzym 2004, nr 27) Równie¿ przyjmowanie tych samych postaw przez uczestników
ukazuje komuniê miêdzy cz³onkami jednego organizmu. „Zachowywanie przez
wszystkich uczestników jednolitych postaw cia³a jest znakiem jednoœci cz³onków
chrzeœcijañskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie œwiêtej liturgii: wyra¿aj¹
one bowiem i kszta³tuj¹ duchowe prze¿ycia uczestnicz¹cych.” (Nowe ogólne
wprowadzenie do Msza³u rzymskiego, Poznañ 2004, nr 42) Równie¿ przekazanie znaku
pokoju przed Komuni¹ stanowi wyraz „komunii koœcielnej”, koniecznej do Komunii
sakramentalnej z Chrystusem. Owocem Komunii jest budowanie Koœcio³a, bêd¹cego
widzialnym przedstawieniem komunii trynitarnej. (por. Jan Pawe³ II, Encyklika
Ecclesia de..., dz. cyt., nr 34) Udzia³ w Eucharystii kszta³tuje, oczyszcza i umacnia
komuniê (wspólnotê) miêdzy ma³¿onkami, podtrzymuje pos³ugê pasterzy Koœcio³a i
pos³uszeñstwo wiernych wzglêdem ich nauczania, utwierdza chorych w ich
zjednoczeniu z cierpieniami Chrystusa. Œwiête misterium Eucharystii zapewnia
komuniê miêdzy licznymi charyzmatami, funkcjami, s³u¿bami, grupami, ruchami
wewn¹trz Koœcio³a, wyra¿a komuniê miêdzy osobami pe³ni¹cymi w parafii ró¿ne
czynnoœci i pos³ugi. Sakrament Boga z nami i dla nas domaga siê tworzenia wiêzi
pokoju, porozumienia i zgody w ziemskiej spo³ecznoœci.
(por. Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii …, dz.
cyt., nr 27)
Od najwczeœniejszych czasów chrzeœcijañstwa Eucharystia jest uwa¿ana za
wa¿ny, istotny czynnik budowania Koœcio³a jako wspólnoty. Jest procesem, przez który
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Chrystus zbudowa³ sobie swoje cia³o, a nas samych czyni jednym cia³em. Treœci¹,
aktem Eucharystii jest zjednoczenie chrzeœcijan - stworzenie z podzia³ów jednoœci
jednego Cia³a: z wielu narodów powstaje jeden Lud, poprzez jeden stó³, który Pan
nakry³ dla nas wszystkich. Koœció³ jest jakby sieci¹ eucharystycznych wspólnot i stale
jednoczy siê przez jedno Cia³o, którym wszyscy siê karmimy. (por. Ratzinger J., Bóg
jest blisko nas, Kraków 2002, s. 131 - 132) Spo¿ywanie Eucharystii jest niczym innym
jak bratersk¹ uczt¹ mi³oœci, w której Jezus daje swoim uczniom ca³ego siebie. Jest to
najwiêkszy znak wspólnoty i Ÿród³o umacniania Koœcio³a.
Zbigniew Motyl

Domaniewice - Sanktuarium Matki Bo¿ej
Domaniewickiej Pocieszycielki Strapionych.
Domaniewice - obecnie wieœ i centrum
gminy - nale¿¹ce do woj. ³ódzkiego w powiecie
³owickim po³o¿one s¹ w odleg³oœci 16 km przed
£owiczem przy trasie prowadz¹cej z £odzi do
Warszawy. Staro¿ytna wieœ siêga czasów bardzo
odleg³ych. Wskazuje na to cmentarzysko
pogañskie (urny, popielnice grobowe) ods³oniête
w czasie budowy toru kolei ¿elaznej warszawsko
- kaliskiej.
Niegdyœ nale¿a³a do dóbr sto³owych
arcybiskupów gnieŸnieñskich rezyduj¹cych
w pobliskim £owiczu. W 1357 roku arcybiskup
Jaros³aw Skotnicki osadzi³ j¹ na prawie
niemieckim; na mocy tego prawa Domaniewice
sta³y siê osad¹. Nadanie prawa niemieckiego nie
œwiadczy o pocz¹tku, Domaniewic, poniewa¿
mog³y one istnieæ znacznie wczeœniej osadzone
na prawie polskim, co w zamierzch³ych czasach
czêsto siê zdarza³o.
Sama nazwa Domaniewice (pisana dawniej
Domanyevicze i Domanyewicze) mówi o
staroœci osiedla, ale nie sposób wywnioskowaæ z niej choæby przybli¿onego czasu
powstania. Przetrwa³a równie¿ legenda, która g³osi, jakoby jeden z arcybiskupów
gnieŸnieñskich, jad¹cy z £owicza, zobaczy³ na wzgórzu koœció³, a nie widz¹c plebanii
usytuowanej w dole za koœcio³em od strony zachodniej, mia³ powiedzieæ: "Koœció³
widzê, ale doma nie widzê". Od tych s³ów "Doma nie widzê" wziê³a swój pocz¹tek
nazwa wsi "Domaniewice".
W s³owniku geograficznym "Królestwa Polskiego i innych krajów
s³owiañskich" z 1881 roku czytamy: "Domaniewice w roku 1864 nale¿a³y do gminy
D¹bkowice. Kolonia ta mia³a 1286 morgów ziemi urodzajnej i 32 morgi ziemi
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nieurodzajnej. Liczy³a 54 osady, ludnoœci zaœ 443. Folwark poduchowny mia³ 181
m o r g ó w z i e m i u r o d z a j n e j i s k ³ a d a ³ s i ê
z 32 siedlisk". W XIX wieku po kasacji dóbr koœcielnych Domaniewice nale¿a³y
do ekonomii ³yszkowickiej, a administracyjnie do gminy D¹bkowice. Od 1973 roku
wieœ ta stanowi centrum gminy Domaniewice.
Wed³ug najnowszych danych gmina Domaniewice liczy 5000 ludnoœci g³ównie
rolniczej. W gminie brak jest zak³adów przemys³owych, dziêki czemu przyroda
w nieznaczny sposób zosta³a zmieniona przez cz³owieka. W okolicy znajduje siê sporo
skupisk leœnych a tak¿e drugi pod wzglêdem wielkoœci w Polsce staw Okrêt. Jest on
oaz¹ szczególnie dla ptactwa wodnego. Mo¿na tu spotkaæ ponad 200 gatunków ptaków,
z czego 120 lêgowych. W odleg³oœci 900m od koœcio³a parafialnego znajduje siê wolno
stoj¹ca kopu³owa kaplica pod wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Zosta³a ona pobudowana w latach 1631 -1633 dziêki fundacji braci Jakuba i Wojciecha
Celestów - obywateli Krakowa, nale¿¹cych do najbogatszych kupców - hurtowników
o³owiu i miedzi, dzier¿awców Czatolina przynale¿¹cego do tutejszej parafii. Ród ten
wywodzi swoje korzenie z Italii [nobilitowani przez papie¿a Piusa III], sk¹d w XV
wieku przeszed³ do Rzeszy Niemieckiej, a w XVI wieku do Polski. Zajmowali siê
handlem i byli obywatelami Krakowa. Nale¿eli do najbogatszych kupcówhurtowników o³owiu i miedzi. Najwybitniejszymi przedstawicielami rodu byli Jakub i
Wojciech-Albert. Dzier¿awili Czatolin ufundowali domaniewick¹ kaplicê. Zmarli w
Krakowie, spoczywaj¹ w kryptach Koœcio³a Mariackiego.
W zwi¹zku z powstaniem tej kaplicy zachowa³a siê nastêpuj¹ca legenda:
"Z pocz¹tkiem XVII wieku, kiedy Domaniewice otoczone by³y lasami, przeje¿d¿ali
têdy dwaj rodzeni bracia: Jakub i Wojciech Celestowie. W czasie przejazdu zginê³a im
ulubiona klacz. Wszelkie poszukiwania zawiod³y. Bracia œlubowali, ¿e je¿eli
kiedykolwiek klacz siê odnajdzie, uczyni¹ pobo¿n¹ fundacjê, po czym udali siê w
dalsz¹ drogê. Po siedmiu latach znów przeje¿d¿ali przez Domaniewice. Kiedy
zatrzymali siê na tym miejscu, gdzie obecnie jest kaplica, us³yszeli znajome r¿enie
koñskie. Niebawem ujrzeli ulubion¹ klacz z siedmioma Ÿrebiêtami. Trwaj¹ca 7 lat strata
zosta³a sowicie wynagrodzona. Klacz ze Ÿrebiêtami pod¹¿y³a za uszczêœliwionymi
braæmi, którzy wkrótce wywi¹zali siê ze swoich œlubów wznosz¹c na tym miejscu
kaplicê jako wotum dla Matki Boskiej". 15 paŸdziernika 1633 roku arcybiskup
gnieŸnieñski Prymas Polski Jan Wê¿yk dokona³ konsekracji kaplicy pod wezwaniem
Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, co zosta³o uwiecznione na czarnej marmurowej
tablicy umieszczonej na wewnêtrznej œcianie pomocnej.
"Roku Pañskiego 1633, w uroczystoœæ Œwiêtej Jadwigi, która przypada
15 paŸdziernika, przewielebny Jan Wê¿yk, z Bo¿ej i Apostolskiej ³aski arcybiskup
gnieŸnieñski, legat urodzony, Królestwa Polskiego Prymas i Pierwszy Ksi¹¿e, kaplicê
tê, pod tytu³em i wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, na czeœæ Boga
Wszechmog¹cego i Tej¿e Najœwiêtszej Maryi Panny i Wszystkich Œwiêtych,
konsekrowa³ razem z o³tarzem, w którym umieœci³ relikwie œwiêtych mêczenników
Prima i Felicjana, a których œwiêto obchodzi siê 19 czerwca, na dzieñ poœwiêcenia
kaplicy, pierwsz¹ niedzielê po uroczystoœci Œwiêtej Jadwigi przeznaczy³ i wszystkim
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wiernym w dniu tym kaplicê nawiedzaj¹cym, 40 dni odpustu, w formie zwyk³ej
koœcio³a, udzieli³".
Druga tablica (niniejsza) po stronie po³udniowej z napisem ³aciñskim
poœwiêcona jest fundatorom kaplicy. Opieka nad kaplic¹ od pocz¹tku jej powstania
zosta³a powierzona zarz¹dcom parafii, którzy byli jej sta³ymi kapelanami. Na rzecz
kaplicy by³y sk³adane dary pieniê¿ne pocz¹wszy od 1670 roku (fundatorzy) z
przeznaczeniem na konieczne potrzeby. Fundusze te by³y zabezpieczone i
oprocentowane, lecz po upadku powstania styczniowego przesz³y w 1865 roku w rêce
rz¹du rosyjskiego (7350 z³p) i bezpowrotnie zniknê³y.. W 1795 roku dobudowano od
frontu ma³¹ kruchtê o dwóch wejœciach.
W roku 1817 dziêki staraniom ks. Zawadzkiego zbudowano murowany parkan
okalaj¹cy kaplicê. W latach 1860 -1861 kosztem parafian przeprowadzono konieczne
prace remontowe: na kopule dano nowe wi¹zania z drzewa dêbowego, a ca³¹ kopu³ê
obito blach¹. W roku 1872 parafianie dokonali ostatecznej restauracji kaplicy. W latach
trzydziestych XX wieku pod nadzorem Jana Zachwatowicza dokonano gruntownej
konserwacji bry³y kaplicy, wzmacniaj¹c jej konstrukcjê ¿elbetowymi pierœcieniami;
kopu³ê kaplicy pokryto now¹ blach¹ f cynkow¹. W latach siedemdziesi¹tych
odnowiono mur okalaj¹cy kaplicê .Ma³o obszerne I wnêtrze kaplicy robi nastrojowe
wra¿enie dziêki piêknemu jej wyposa¿eniu. Umieszczone s¹ w niej; trzy o³tarze: o³tarz
g³ówny i dwa boczne z 1760 roku. Z tego samego okresu pochodzi ambona i chór I
muzyczny z unikalnymi organami. Po wystawieniu kaplicy, fundatorzy jej, bracia
Celestowie | umieœcili w niej w 1633 roku obraz Najœwiêtszej Maryi Panny z
Dzieci¹tkiem malowany na desce, przypominaj¹cy z uk³adu obraz NMP Œnie¿nej
znajduj¹cy siê w koœciele tego imienia w Rzymie. Na jego zasuwie znajduje siê obraz
przedstawiaj¹cy Œwiêt¹ Rodzinê (do 1794 roku - obraz wyobra¿aj¹cy biczowanie Pana
Jezusa). W o³tarzu bocznym po lewej stronie umieszczona jest figura Pana Jezusa
Biczowanego (do 1794 roku obraz œw. Mateusza Aposto³a). W o³tarzu bocznym po
prawej stronie znajduje siê przepiêkny obraz œw. Franciszka z Asy¿u (dawniej obraz œw.
Walentego).
W 1975 roku z woli Prymasa Polski kardyna³a Stefana Wyszyñskiego kaplica
domaniewicka zosta³a uznana za sanktuarium Matki Bo¿ej Domaniewskiej
Pocieszycielki Strapionych.
W latach 1989/90 dziêki staraniom ks. Stanis³awa Dusi³y i ks. Stanis³awa
Majkuta oraz ofiarnoœci parafian dokonano renowacji o³tarzy, chóru i ambony. Odk¹d
niepamiêtnych czasów zawsze by³a tu Ona, ³agodnie uœmiechniêta w swoje dzieci
zapatrzona i nad swym ludem schylona. Po dzieñ dzisiejszy Maryja Domaniewicka jest
czczona przez wiernych z parafii i Domaniewice jak i z okolic w sposób szczególny dnia
8 wrzeœnia. W roku jubileuszowym 2000 obraz zosta³ ukoronowany koronami sposób
szczególny dnia 8 wrzeœnia. W roku jubileuszowym 2000 obraz zosta³ ukoronowany
koronami poœwieconymi przez Papie¿a Jana Paw³a II podczas jego pielgrzymki do
£owicza 14 czerwca 1999.
W nied³ugim czasie po koronacji skradziono korony i dokonano rekoronacji.
Warto odwiedziæ w wolnym czasie lub podczas przejazdu przez Domaniewice kaplicy
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w gdzie -. i ka¿dego dnia czeka na ka¿dego Maryja pocieszycielka strapionych a to,
krótka modlitwa do Maryi Domaniewickiej:
Matko Bo¿a Domaniewicka pocieszycielko strapionych módl siê za nami.
Amen.
Pawe³ Ga³aj

Nabo¿eñstwa majowe od pocz¹tków do XVII wieku
Wœród praktyk na czeœæ Najœwiêtszej Panny bez w¹tpienia jedn¹ z najmilszych
Jej Sercu i najdro¿szych, tym, co Mariê kochaj¹, jest nabo¿eñstwo majowe. Ca³y
miesi¹c maj to jedno wielkie œwiêto Matki Bo¿ej poprzez modlitwê wiernych. Dla
ka¿dego cz³owieka, w jakimkolwiek znajduje siê on stanie duszy, dobre zrozumienie i
praktykowanie nabo¿eñstwa majowego jest krynic¹ nieocenionych ³ask. Nigdy w ci¹gu
roku Najœwiêtsza Panna nie ujawnia tak swego mi³osierdzia, s³odyczy i mi³oœci, jak w
maju. Wielu z autorów, skutkiem niewiedzy, nazywa nabo¿eñstwo majowe nowym,
siêgaj¹cym XVIII wieku. Tymczasem badania mariologów wykaza³y, ¿e siêga ono
znacznie wczeœniejszych czasów. Nim na zachodzie by³o znane, ju¿ praktykowano je na
wschodzie. Miêdzy innymi Kopci ca³y miesi¹c Kiahc (przypadaj¹cy w czasie naszego
grudnia), ale co do flory on odpowiadaj¹cy naszemu majowi, poœwiêcili Najœwiêtszej
Dziewicy. Kiahc œwiêcony by³ ca³ym szeregiem specjalnych ceremonii liturgicznych.
Wierni zbierali siê codziennie u stóp statuy Maryi , przystrojonej kwiatami i œwiat³em,
dzielili siê na dwa chóry i œpiewali specjalne oficjum na czeœæ Maryi. W ka¿d¹ sobotê
nabo¿eñstwo by³o uroczystsze na które obowi¹zani byli przyjœæ wszyscy wierni, którzy
nie mogli braæ udzia³u codziennie. Praktyka ta rozpowszechniona by³a ju¿ w latach 430450. Aposto³em jej, jak niektórzy przypuszczaj¹, jest œw. Cyryl Aleksandryjski, gor¹cy
obroñca Boskiego Macierzyñstwa Marii przeciw Nestoriuszowi.
W Koœciele zachodnim w pierwszym tysi¹cleciu tylko sporadycznie œwiêcono
miesi¹c Maryi, dzia³o siê to w koloniach greckich w po³udniowej Italii. Czciciele Maryi
Dziewicy, którzy najbardziej boleli widz¹c jak szatan korzysta z piêkna wiosny i
od¿ywania si³ fizycznych cz³owieka, postanowili zwróciæ to uniesienie, jakie na wiosnê
ludzi opanowuje ku szlachetnemu celowi, podnieœæ je, uczyniæ piêknym i czystym.
Pierwszym, który rzuci³ tê myœl, wzglêdnie zapocz¹tkowany zwyczaj rozszerzy³, o ile
dziœ wiemy, by³ król hiszpañski Alfons X . Król poeta b³ogos³awi³ nadejœcie miesi¹ca
maja, który swym powabem zaprasza nas do modlitwy i œpiewu na czeœæ Maryi przed
Jej o³tarze, by nas wyrwaæ z nocy b³êdów i sza³ów, obroniæ od napaœci szatana,
zachowaæ od wszelkiej przeciwnoœci i nieszczêœcia. Dziêki królowi Alfonsowi X
rozpowszechni³ siê w Hiszpanii zwyczaj gromadzenia siê codziennie w maju przed
o³tarzami Bogarodzicy. Drugim gor¹cym propagatorem nabo¿eñstwa majowego na
zachodzie by³ b³. Henryk Suzo . Obok wielu praktyk, które g³osi³ na czeœæ N.M.P. w
sposób szczególny, jako objaw swej mi³oœci ku Maryi, szerzy³ z zapa³em uwielbianie
Maryi w najpiêkniejszym miesi¹cu roku. Historia przechowa³a o b³. H. Suzo, ¿e sam
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splata³ w maju z najpiêkniejszych kwiatów wieñce
i zdobi³ nimi co dzieñ o³tarz Maryi lub Jej statuê w chórze zakonnym, a na g³owê
Najœwiêtszej Dziewicy wk³ada³ korony z ró¿. Nastêpnie pada³ z pokor¹ do stóp Maryi.
Ona zaœ niejednokrotnie w sposób cudowny okazywa³a mu swoj¹ mi³oœæ w zamian za te
objawy czci synowskiej. Danym mu by³o raz ujrzeæ chóry anio³ów œpiewaj¹ce na czeœæ
Maryi. Odt¹d stara³ siê powtarzaæ zas³yszane melodie. Innym razem pos³ysza³ w maju,
jak w niebie duchy czyste œpiewa³y swej Królowej Jej hymn ulubiony Magnificat.
W XV i XVI wieku nabo¿eñstwo majowe praktykowane by³o w
Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Œrodkowej, a potem i Po³udniowej, oraz w Nadrenii i
pewnych okolicach Italii. W 1549 roku Wolfang Seidl wyda³ w Monachium w obronie
nabo¿eñstwa majowego dzie³ko „Maj duchowy”. Dzieli w nim nabo¿eñstwo majowe na
4 czêœci (tygodnie) z odpowiednimi aktami czci dla Jezusa i Maryi. W drugiej po³owie
XVI wieku propagowa³ wœród m³odzie¿y nabo¿eñstwo majowe œw. Filip Nereusz . St¹d
te¿ niektórzy uwa¿aj¹ go za twórcê tej praktyki.
W pocz¹tkach XVII wieku naboŸeñstwo to przyjê³o siê u Dominikanów
w³oskich, zw³aszcza w Fiesole . ¯arliwym jego aposto³em by³ o. Anio³ Dominik
Guinigi. Za jego namow¹ w 1676 r. powsta³o stowarzyszenie Comunella, którego celem
by³o oddawanie specjalnej czci Bogarodzicy w maju. Na rozpoczêcie nabo¿eñstwa
gromadzono siê 1 maja przy ¿³óbku, obok którego znajdowa³y siê piêkne figury
Bogarodzicy i œw. Józefa i œpiewano z muzyk¹ hymny i pieœni Maryjne. Drugi raz na
zakoñczenie maja odœpiewywano Litaniê Loretañsk¹; przy s³owach Królowo Anielska
wieñczono skronie figury Matki Bo¿ej koron¹ wonnych ró¿. Nie urz¹dzano jednak
nabo¿eñstw w inne dni maja. Modlono siê pojedynczo przez ca³y maj, a dopiero w
ostatnim dniu sk³adano serca ze srebra jako wota, na których ryto czêsto nazwiska ludzi
œwieckich, którzy brali udzia³ w tych nabo¿eñstwach. Zarazem przyjê³a siê wœród
nowicjuszów praktyka sk³adania codziennie w ho³dzie NMP pewnych umartwieñ przez
ca³y maj. Tak samo w Neapolu od 1674 r. obchodzono codziennie wieczorem w sposób
uroczysty maj w królewskim koœciele œw. Klary. Nabo¿eñstwo trwa³o godzinê.
Œpiewano przeœliczne, melodyjne hymny Maryjne. Na zakoñczenie udzielano
b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym Sakramentem. Obok Neapolu i Fiesole, trzecim
oœrodkiem kultu majowego we W³oszech by³a Mantua. Od 1680 roku w koœciele œw.
Miko³aja i w koœciele Matki Bo¿ej £askawej poza murami obchodzono w maju
uroczyœcie ku czci NMP wszystkie niedziele i œwiêta.
Dominik Cukiert
Jezus wskaza³ Maryjê jako Matkê ka¿demu
cz³owiekowi; ka¿dego Jej powierzy³; tak jakby ka¿dy
cz³owiek by³ Jej dzieckiem, Jej synem albo córk¹.
Jan Pawe³ II
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Metody werbowania do sekt.
S³ownik Wyrazów Obcych podaje dwa okreœlenia dotycz¹ce s³owa
„werbowaæ”. Pierwsze oznacza namawianie kogoœ do wziêcia udzia³u w czymœ, do
przyst¹pienia do czegoœ. Natomiast drugie staraæ siê o pozyskanie zwolenników,
zjednywaæ.
Raport o niektórych zjawiskach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ sekt w Polsce
MSWiA z 2000 roku tak przedstawia proces werbowania: „Celem pierwszych
kontaktów z osob¹ werbowan¹ jest wywo³anie u niej potrzeby dalszych spotkañ z
cz³onkami grupy. Aby j¹ wywo³aæ, cz³onkowie sekt wykorzystuj¹ ró¿ne metody,
których skutecznoœæ zale¿y z jednej strony od podatnoœci osobistej potencjalnego
kandydata a z drugiej od stopni, w jakim jest on poinformowany o faktycznych celach,
zwyczajach i normach grupowych. Dlatego te¿, zamierzone czynnoœci, takie jak:
pomijanie istotnych informacji o grupie, unikanie odpowiedzi na niewygodne pytania
b¹dŸ pos³ugiwanie siê oszustwem innymi s³owy: wprowadzanie w b³¹d lub
dezinformowanie stanowi¹ podstawê wszelkich oddzia³ywañ rekrutacyjnych sekty”.
Raport MSWiA przedstawia dezinformacjê jako najbardziej niebezpieczn¹
technikê manipulacyjn¹ i stawia j¹ na pierwszym miejscu. Wystêpuje ona na samym
pocz¹tku przed dotarciem do zainteresowanych osób np., m³odzie¿y, wœród których
dana grupa chce przeprowadziæ rekrutacjê. Odbywa siê ju¿ na poziomie pertraktacji z
w³adzami miasta, uczelni, szko³y o udostêpnienie atrakcyjnego miejsca do spotkañ
tej¿e grupy. Dezinformacja polega na wprowadzeniu w b³¹d werbowanych osób co do
faktycznych celów, norm postêpowania czy aspektów funkcjonowania grupy.
S³usznie zauwa¿a P. T. Nowakowski w swojej ksi¹¿ce Sekty co ka¿dy powinien
wiedzieæ, i¿ ¿aden z cz³onków grupy nie powie na pierwszym spotkaniu: „ Dzieñ dobry,
jestem z sekty i mam cichy zamiar pana zwerbowaæ”. Nie bêdzie te¿ mówi³ o wielu
innych rzeczach, bowiem dla osoby która przeprowadza rekrutacjê typowe jest to, ¿e nie
mówi o swojej grupie ca³ej prawdy. Skrywa on swoje intencje, selekcjonuje informacje,
mówi tylko tyle ile powinna wiedzieæ dana osoba. O adepcie natomiast usi³uje siê
uzyskaæ jak najwiêcej informacji numer telefonu, adres, zainteresowania, marzenia itp.
Osoby rekrutuj¹ce s¹ dobrze przygotowane do swojej roli umiej¹ ³atwo nawi¹zywaæ
kontakt jak równie¿ go podtrzymywaæ. Na samym pocz¹tku bardzo trudno jest
zorientowaæ siê z kim mamy do czynienia. Osoba która przeprowadza rekrutacjê z
adeptem pyta o problemy które go nurtuj¹, jest bardzo troskliwa, wys³uchuje go,
sprawie wra¿enie, ¿e chce mu pomóc. Proponuje mu uproszczona drogê do zbawienia,
mówi jak osi¹gn¹æ bezpieczeñstwo, wewnêtrzn¹ harmoniê. Rekrutuj¹cy zaprasza
adepta do porzucenia wszystkiego i pójœcia z nim. Jeœli dana osoba jest jeszcze
nieprzygotowana, nie mo¿e tego uczyniæ, namawia aby dan¹ grupê odwiedzi³a, chwilê z
nimi poby³a, pomodli³a siê, by zobaczyæ jak mo¿na ¿yæ inaczej.
Niektórzy znawcy przedmiotu zauwa¿aj¹, ¿e ludzie podatni na hipnozê, s¹
³atwym ³upem osób werbuj¹cych. Wiele osób które przeprowadzaj¹ werbowanie,
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pos³uguje siê technikami podobnymi do hipnozy: maj¹ ci¹g³y kontakt wzrokowy,
wmawiaj¹ adeptowi, ¿e potrzebuje odpoczynku, odprê¿enia, mówi¹ spokojnym i
monotonnym g³osem.
Sekty prowadz¹ce akcjê werbunkow¹ korzystaj¹ z pomocy fachowców. S¹ to:
wykszta³ceni pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy którzy posiadaj¹ du¿e
doœwiadczenie w og³upianiu osób zwerbowanych. Nie postêpuj¹ oni nigdy nachalnie niszcz¹ osobowoœæ, pozbawiaj¹ wolnej woli, prowadz¹ do uzale¿nienia. Podczas
spotkañ, sesji terapeutycznych itp., adept poddawany jest obróbce przez du¿¹ klasê
specjalistów. Proces uzale¿nienia od sekty adepta polega na przekonaniu, ¿e œwiatem
rz¹dz¹ z³e si³y, które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za dotychczasowe niepowodzenia.
Grup¹ która mo¿e zmieniæ jego los jest sekta i jej guru. ¯¹da siê od tej osoby
ca³kowitego podporz¹dkowania siê woli guru i zerwania kontaktów ze œwiatem
zewnêtrznym.
Rodzice, których dzieci zosta³y zwerbowane do sekty, zostali zrzeszeni przez
stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. S³usznie zauwa¿aj¹, ¿e ka¿dy
cz³owiek mo¿e byæ wci¹gniêty do sekty. Najbardziej nara¿an¹ grup¹ s¹ uczniowie szkó³
œrednich i wy¿szych uczelni. Równie¿ zwerbowane mog¹ zostaæ osoby starsze, które s¹
pogubione, za³amane dla których ¿yczliwoœæ jak¹ oferuj¹ im sekty, to prawdziwy
ratunek. Nie powierza siê im zazwyczaj tych samych zadañ, które zostaj¹ wykonywane
przez ludzi m³odych. Sekty unikaj¹ ludzi którzy s¹ dla nich ciê¿arem, maj¹cych
problemy emocjonalne, zdrowotne czy psychiczne. Kiedy w sekcie znajdzie siê osoba
m³oda, która ma rodzinê, znajomych robi¹ oni wszystko aby go z stamt¹d wyci¹gn¹æ.
Natomiast jeœli w sekcie jest starszy, samotny cz³owiek znajomi przyjmuj¹ to czêsto
obojêtnie lub z radoœci¹. T³umacz¹c, ¿e ta osoba odnalaz³a wreszcie sens ¿ycia, spotka³a
nareszcie ¿yczliwych ludzi itp..
Do sekt przyci¹gaj¹ ludzi najrozmaitsze rzeczy s¹ nimi: ³adnie wydany biuletyn,
interesuj¹co zredagowana ulotka pe³na kolorowych zdjêæ, perspektywa wyjazdu za
granice, obietnica szybkiego sukcesu. Podczas werbunku sekty wykorzystuj¹
najczêœciej plakaty, foldery, ksi¹¿ki, radio, telewizjê. Sekty nigdy nie przychodz¹ do nas
z pustymi rêkami, zawsze maj¹ nam coœ do zaoferowania.
£ukasz Cukiert

Œwiadkowie Jehowy
Mno¿¹ siê fa³szywi prorocy zapowiadaj¹cy koniec œwiata. Baptystyczny farmer
Miller zapowiada ostateczny koniec œwiata na rok 1844. Gdy jego przepowiednia siê nie
sprawdza, tysi¹ce oszukanych ludzi rozproszy³o siê. Czêœæ z nich za³o¿y³o kolejne
sekty. I tak w 1861 roku powstali Adwentyœci Dnia Siódmego (od³am Babtystów). Z
nich to ok. 1880 r. powstali Badacze Pisma Œwiêtego, za³o¿eni przez amerykañskiego
kupca Charlesa Taze Russella. (czyt. Rasela). W miarê up³ywu czasu Russell rozwin¹³
równie¿ dzia³alnoœæ publicystyczn¹ pisz¹c najpierw w piœmie adwentystów (Herald of
the Morning), a nastêpnie po paru latach ró¿nych perypetii zacz¹³ wydawaæ
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samodzielnie kilka broszur. W koñcu lipca 1879r. Russell rozpocz¹³ publikowanie
czasopisma “Stra¿nica Syjoñska i Zwiastun Obecnoœci Chrystusa”. Pierwszy numer
ukaza³ siê w nak³adzie 6tys. egzemplarzy. W piœmie tym Russell kilkakrotnie
zapowiada³ koniec œwiata i paruzjê, czyli powtórne przyjœcie Chrystusa. Wyliczenia
swe opiera³ na Biblii. Jednak¿e za ka¿dym razem przesuwa³ datê Armagedonu (wojna
przy koñcu czasów), gdy¿ proroctwa te nie sprawdza³y siê. Russell wyda³ i jednoczeœnie
umiejêtnie rozprowadza³ za³o¿one przez siebie czasopismo, ukazuj¹ce siê do dziœ pod
niezmienionym tytu³em “Stra¿nica”, którego pierwszy numer ukaza³ siê w 1879r.
W 1880r. inicjatywa Russella zaowocowa³a wielkim zainteresowaniem Pismem
Œwiêtym, tak bardzo, i¿ “Badacze Pisma Œwiêtego” byli ju¿ zorganizowani w zbory.
Po œmierci Russella (1916r.) nast¹pi³y roz³amy wœród Badaczy. (Dzisiaj istnieje
kilkanaœcie sekt, które powo³uj¹ siê na Russella, jedn¹ z nich s¹ Œwiadkowie Jehowy).
W Polsce, oprócz tych ostatnich, dzia³aj¹: Stowarzyszenie Badaczy Pisma Œwiêtego,
Œwiecki Ruch Misyjny Epifania i Chrzeœcijañscy Badacze Biblii w Polsce.
Po œmierci Russella jego nastêpc¹ zosta³ Joseph Franklin Rutherford, który nie
wyci¹gn¹³ ¿adnych wniosków z dzia³alnoœci swego poprzednika, wyznaczy³ nastêpny
koniec œwiata na rok 1925. Wtedy to te¿ z grobów mieli powstaæ starotestamentalni
patriarchowie Abraham, Izaak, Jakub, dla których to zakupiono nowy dom w San
Diego. Mieli oni tam zamieszkaæ po koñcu œwiata. Tymczasem w oczekiwaniu na tê
chwilê dom zajmowa³ Rutherford. Za jego rz¹dów sekta sta³a siê silna ekonomicznie.
Ukszta³towa³ równie¿ ostatecznie doktrynê sekty zmieniaj¹c dotychczas znan¹ nazwê.
“Badacze Pisma Œwiêtego” oficjalnie w 1931r. przyjêli nazwê “Œwiadkowie Jehowy”.
W 1919r. rozpocz¹³ wydawanie tak¿e drugiego pisma znanego dziœ pod nazw¹
“PrzebudŸcie siê!”. Joseph Franklin Rutherford zmar³ w 8.I.1942r. na raka jelit.
Trzecim przywódc¹ “Œwiadków Jehowy” wybrany zosta³ w 1942r. Nathan
Homer Knorr. Uruchomi³ on rozleg³¹ dzia³alnoœæ szkoleniow¹, otworzy³ w 1943r.
specjalny oœrodek szkolenia zwanego Biblijn¹ Szko³¹ Stra¿nicy “Gilead”.
Wprowadzono tak¿e w poszczególnych zborach Teologiczn¹ Szko³ê S³u¿by
Kaznodziejskiej, której celem by³o przygotowanie wêdrownych propagatorów do akcji.
W 1953r. za³o¿y³ trzeci¹ instytucje szkoleniow¹ pod nazw¹ Szko³a S³u¿by Królestwa
dzia³aj¹c¹ w ró¿nych krajach, szkol¹c przede wszystkim kadrê kierownicz¹. W
nauczaniu Œwiadków Jehowy nie wprowadzi³ ¿adnych istotnych zmian, ale za jego
rz¹dów ukaza³o siê nowe wydanie Biblii, pt. “Nowy Œwiat”, w którym w sposób
ca³kowicie dowolny dopasowywano teksty Pisma Œwiêtego do najbardziej
niewiarygodnych teorii ruchu Œwiadków Jehowy. Jest to jedyna Biblia, któr¹ wolno
studiowaæ Œwiadkom Jehowy. Nathan Homer Knorr zmar³ 8.VI.1977r.
Czwartym przywódc¹ organizacji Œwiadków Jehowy by³ Frederick W. Franz.
Zmar³ 22.XII.1992r. Obecnie piastuj¹cym stanowisko prezesa organizacji Œwiadków
Jehowy jest Milton G. Henschel.
Ca³a organizacyjna Œwiadków Jehowy podporz¹dkowana jest najwa¿niejszemu
dla nich zadaniu, rozprzestrzenianiu doktryny poprzez s³owo drukowane i odwiedzanie
domów prywatnych. G³ównym powodem jest zbieranie jak najwiêkszej iloœci godzin.
Na koñcu miesi¹ca ka¿dy œwiadek musi zdaæ pisemny raport, tzw. owoc ze swej s³u¿by
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w terenie. Spisuje ile wychodzi³ godzin, ile rozda³ czasopism itp. Rok s³u¿bowy u
Œwiadków Jehowy trwa od 1 IX do 31 VIII. Spo³ecznoœæ zorganizowana jest w zbory, z
których ka¿dy mo¿e liczyæ od kilku do 200 cz³onków, którymi kieruj¹ tzw. starsi. Zespó³
oko³o 20 zborów zorganizowany jest w obwody. Nadzorca obwodu odwiedza mniej
wiêcej dwa razy w ci¹gu roku wszystkie zbory w celu skontrolowania ich organizacji i
prowadzenia dzia³alnoœci na podleg³ym terenie. Obwody natomiast tworz¹ okrêgi.
Nadzorca okrêgu wizytuje podlegaj¹ce mu obwody i przewodniczy na tzw.
zgromadzeniach obwodowych odbywaj¹cych siê dwa razy w roku. Okrêgi tworz¹ w
danym pañstwie lub kilku s¹siaduj¹cych pañstwach tzw. oddzia³y, na których czele stoi
komitet z³o¿ony z 3-7 osób nadzoruj¹cych dzia³alnoœæ na danym terenie. Oddzia³y
natomiast nale¿¹ do stref podlegaj¹cych bezpoœrednio Cia³u Kierowniczemu w
Brooklynie.
W 1993r. “g³osicieli” wyznania Œwiadków Jehowy by³o 4 709 889. Obecnie
liczba cz³onków na ca³ym œwiecie to prawie 10 milionów osób w oko³o 90 tys. zborach.
W ci¹gu tygodnia œwiadkowie maj¹ 5 obowi¹zkowych zebrañ. W praktyce
spotykaj¹ siê 3 razy, gdy¿ niektóre zebrania s¹ po³¹czone. Spotykaj¹ siê najczêœciej we
wtorki, pi¹tki i niedziele. Pi¹tkowe spotkanie nazywaj¹ „S³u¿b¹ królestwa”. Polega ono
na tym, ¿e œwiadkowie odgrywaj¹ „scenki”; jedni graj¹ katolików, inni staraj¹ siê
nawi¹zaæ i podtrzymaæ rozmowê. Reszta cz³onków obserwuje i uczy siê. Do tego celu
pos³uguj¹ siê sw¹ wewnêtrzn¹ ksi¹¿eczk¹ „Prowadzenie rozmów na podstawie pism”, o
której nie wiele osób wie.
Od dawna wiadomo, ¿e nauki Œwiadków Jehowy nios¹ ze sob¹ wiele
sprzecznoœci i fa³szu. Ostatnio „Stra¿nica” zaczê³a przyznawaæ siê do wielu z nich.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e organizacja Œwiadków Jehowy kieruje siê uczciwoœci¹ i
prawdomównoœci¹. Jednak¿e ten zewnêtrzny obraz burzy siê po dok³adnym wnikniêciu
w naukê i funkcjonowanie sekty. Chc¹c ukazaæ wszystkie fa³szerstwa „Stra¿nicy”
nale¿a³oby wydaæ pokaŸn¹ ksi¹¿kê. Ja ograniczê siê do kilku przyk³adów.
Œwiadkowie Jehowy k³ami¹, g³osz¹c naukê niebiblijn¹, ¿e Jezus Chrystus w
1914r przyby³ niewidzialnie na ziemiê. A Jezus przecie¿ sam powiedzia³, ¿e przyjdzie
widoczny dla wszystkich (Mt 24, 23-31; Dz 1, 11) Komu wierzymy: Jezusowi czy
Œwiadkom Jehowy?
Czêsto s³yszymy zarzuty œwiadków, ¿e my, katolicy wbrew Biblii, czynimy
sobie ró¿ne obrazy. Tymczasem w ich publikacjach spotykamy obrazy Jehowy, Jezusa,
anio³ów itp. Tym samym œwiadkowie daj¹ dowód swej przewrotnoœci.
Czêsto sami œwiadkowie nie nad¹¿aj¹ za zmianami swoich przywódców. I tak
np. swój pogl¹d na to, czy mieszkañcy Sodomy i Gomory zmartwychwstan¹ zmienili
kilka razy. Za ka¿dym razem t³umaczyli, ¿e Jehowa da³ im nowe œwiat³o zrozumienia.
·
„Stra¿nica” Nr 6 z 1879 roku na s. 8 zmartwychwstan¹
· „Stra¿nica” 6/1/1952r na s. 338 nie zmartwychwstan¹
· „Stra¿nica” 8/1/1965 na s. 479 zmartwychwstan¹
· „Stra¿nica” 17 (1988) s. 30 nie zmartwychwstan¹
· „Bêdziesz móg³ ¿yæ…” z roku 1989 s. 179 niektórzy zmartwychwstan¹
· „Bêdziesz móg³ ¿yæ…” z roku 1990 s. 179 nie zmartwychwstan¹.
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Tak, wiêc œwiat³o Stra¿nicy nie œwieci coraz jaœniej, lecz gaœnie, zapala siê itd. Ma³o
tego, ¿e Stra¿nica g³osi k³amstwo, to jeszcze przypisa³a je Jezusowi. Uczy, ¿e
prawdziwe cia³o Jezusa rozpad³o siê na atomy. Natomiast Jezus, gdy zmartwychwsta³,
ukazywa³ siê uczniom w obcych cia³ach, jakie sobie materializowa³, aby wed³ug
Stra¿nicy ok³amaæ ich.
Jak wynika z nauki Stra¿nicy, proceder ok³amywania ludzi, nie bêdzie mia³
koñca, bo jak twierdzi sekta, otrzymuje ona od Boga, przez specjalny kana³ ³¹cznoœci,
coraz to nowe œwiat³o upowa¿niaj¹ce do zmiany nauki, czyli do k³amstwa. Tymczasem
prawda jest jedna i niezmienna.
Œwiadkowie Jehowy, daj¹c dowód niezrozumienia nauki Pisma œw., fa³szywie
g³osz¹, ¿e po zmartwychwstaniu na jednego œwiadka Jehowy przypadnie 0,4 hektara
ziemi. Jest to nauka niebiblijna, sprzeczna ze zdrowym rozs¹dkiem. Przywódcy
œwiadków Jehowy, chc¹c ukryæ te k³amstwa, wydali w³asny przek³ad Pisma œw., tak go
fa³szuj¹c, by potwierdza³ ich wymys³y.
Od nieca³ych 120 lat po ziemi chodz¹ œwiadkowie Jehowy. Powstali jak wiele
sekt w USA. S¹ niewolniczo poddani Towarzystwu Stra¿nica. Musz¹ g³osiæ jej nauki i
myœleæ, jak ona nakazuje. Np. gdy Towarzystwo nakazuje uczyæ, ¿e mo¿na przyjmowaæ
transfuzjê krwi, œwiadkowie tak ucz¹; natomiast gdy Towarzystwo w 1945 roku
wprowadzi³o zbrodniczy zakaz ratowania ¿ycia ludzkiego poprzez transfuzjê, wówczas
automatycznie œwiadkowie na ca³ym œwiecie, bez dyskusji musz¹ siê tym wymys³om
podporz¹dkowaæ. Podobnie jest z wieloma innymi naukami, nieustannie ulegaj¹cymi
zmianom, wed³ug upodobañ przywódców z Brooklynu.
Œwiadkowie uwa¿aj¹ siebie za najczystsz¹ organizacjê religijn¹ pod s³oñcem,
nie mówi¹ g³oœno tego, ¿e w USA s¹ zarejestrowani nie jako Koœció³, czy organizacja
religijna, lecz jako firma, spó³ka wydawnicza. W Polsce 24.10.1984r zarejestrowali siê
w S¹dzie Gospodarczym w Warszawie jako spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
(spó³ka z o.o. Nr akt RHB 13748).
£ukasz Barlak
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Nasze pozosta³e
intelektualne
poszukiwania
Dobrze zrobimy,
nosz¹c w kieszeni
o³ówek
i notuj¹c myœli
danej chwili.
Te, które rodz¹ siê
spontanicznie, s¹
zwykle myœlami
najcenniejszymi
i nie wolno pozwoliæ im
uciec, poniewa¿ rzadko
siê zdarza, ¿e wracaj¹.
Bacone

Klonowanie cz³owieka tak czy nie?
Etyczne aspekty klonowania.
Obserwuj¹c dzisiejszy œwiat biotechnologii nietrudno zauwa¿yæ, ¿e technika
klonowania przesz³a ze sfery doœwiadczalnych projektów na teren eksperymentalnych
poczynañ. Czym jest tak naprawdê klonowanie? Klonowanie (gr. klon ga³¹zka, odroœl)
polega na przeszczepieniu j¹dra dowolnej komórki organizmu do komórki jajowej
innego organizmu tego samego gatunku.
Trzeba odró¿niæ klonowanie od tzw. rozczepienia bliŸniaczego, które polega na
tym, ¿e „zarodek, jaki siê ukszta³towa³ w wyniku po³¹czenia dwóch komórek
rozrodczych, w bardzo wczesnym stadium rozwoju dzieli siê na dwa odrêbne
organizmy, maj¹ce ten sam genotyp. Efektem tego wydarzenia, je¿eli osi¹gnie swój
biologiczny cel, bêdzie urodzenie siê bliŸniaków jednojajowych. Rozczepienie
bliŸniacze, wiêc jest zjawiskiem, które siê zdarza podczas zwyczajnego rozmna¿ania
p³ciowego, natomiast klonowanie jest metod¹ rozmna¿ania pozap³ciowego. Wspólny
obu wydarzeniem jest tylko fenomen zaistnienia dwóch (lub wiêcej) osobników o tym
samym genotypie: w przypadku rozczepienia bliŸniaczego dwóch braci lub sióstr, w
przypadku klonowania dawcy j¹dra i osobnika sklonowanego”. (J. Salij, Moralne
aspekty klonowania cz³owieka, w: Wybierajmy ¿ycie, 2002)
Postêp dzisiejszej techniki w dziedzinie klonowania stawia pod znakiem
zapytania, jakie konsekwencje mog¹ wynikn¹æ z nie w³aœciwego jej u¿ycia.
Klonowanie jest to zjawisko bardzo powszechnie wystêpuj¹ce w przyrodzie, a cz³owiek
czêsto wykorzystuje ten fenomen natury dla w³asnych celów. Przyk³adem najbardziej
powszechnym mo¿e byæ hodowla roœlin ozdobnych. Postêp biotechnologii przyczyni³
siê do tego, ¿e proces klonowania od organizmów mniej skomplikowanych genetycznie
przerzucany jest do organizmów wy¿szych rzêdów. I tak od klonowania roœlin nauka
dosz³a do klonowania zwierz¹t. Od klonowania zwierz¹t nauka w wraz z postêpem
techniki mog³aby przejœæ do klonowania cz³owieka. Pañstwa cz³onkowskie UNESCO
w obawie przed tak¹ mo¿liwoœci¹ podpisa³y Powszechn¹ deklaracjê o genomie ludzkim
i prawach cz³owieka, w której zakazane zosta³o klonowanie cz³owieka. Koœció³
katolicki w instrukcji Domum vitae z 1987r. tak¿e potêpia klonowanie. Równie¿
Papieska Akademia Pro Vita w opublikowanym dokumencie z lipca 1997 Refleksje na
temat klonowania, wyra¿a siê negatywnie o klonowaniu podaj¹c negatywne jego
skutki. Jan Pawe³ II na B³oniach Krakowskich w 2002 r. powiedzia³: "Przed ludzkoœci¹
jawi¹ siê nowe perspektywy rozwoju, a równoczeœnie nowe, niespotykane dot¹d
zagro¿enia. Cz³owiek nierzadko ¿yje tak, jakby Boga nie by³o, a nawet stawia samego
siebie na Jego miejscu. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicê
¿ycia ludzkiego. Usi³uje decydowaæ o jego zaistnieniu, wyznaczaæ jego kszta³t przez
manipulacje genetyczne i w koñcu okreœlaæ granicê œmierci. Odrzucaj¹c Bo¿e prawa i
zasady moralne, otwarcie wystêpuje siê przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usi³uje
siê zag³uszyæ g³os Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczyniæ "wielkim
nieobecnym" w kulturze i spo³ecznej œwiadomoœci narodów. "Tajemnica nieprawoœci"
wci¹¿ wpisuje siê w rzeczywistoœæ œwiata.”
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Z punktu widzenia teologicznego klonowanie cz³owieka by³oby wchodzeniem
na teren zastrze¿ony tylko jednemu Bogu. Argument ten poci¹ga za sob¹ pewne
niebezpieczeñstwo. jest ono opisywane w mitach jak to ni¿si od bogów demiurgowie
stwarzali istoty ludzkie, które okaza³y siê byæ nieudanymi eksperymentami.
Analogicznie mo¿na to podci¹gn¹æ do naszego rozwa¿ania.
Z chrzeœcijañskiego punktu widzenia obawy bêd¹ sz³y raczej w³aœnie w t¹
stronê, ¿e my mo¿emy tak fatalnie wykorzystaæ rozwój wspó³czesnej genetyki, ¿e nasz
œwiat stanie siê jeszcze bardziej nieludzki ni¿ obecnie, ¿e ludzie bêd¹ ¿yli tak jakby
Boga nie by³o, korzystaj¹c z praw zagwarantowanych tylko Jemu. George Weigel
uwa¿a, ¿e “Bóg nie wyposa¿y³by ludzi w zdolnoœci z³amania kodu genetycznego, jeœli
nie istnia³yby dobre cele, dla których mo¿na by to wykorzystaæ. Myœlê, - dodaje autor ¿e wiedza taka mo¿e byæ p³odna dla cz³owieka, jeœli osadzona jest w kulturze, która nie
dopuszcza manipulacji ludzka osob¹, gdy¿ uznaje jej integralnoœæ za wartoœæ
fundamentaln¹. W przeciwnym razie osoba ludzka zostanie zredukowana do rangi
jednego z wielu towarów, a ¿e jest to mo¿liwe, œwiadcz¹ dzieje XX stulecia”. (J. Salij,
Moralne aspekty klonowania cz³owieka, w: Wybierajmy ¿ycie, 2002)
Drugim argumentem przeciw klonowaniu mo¿e byæ argument
ogólnobiologiczny. Klonowanie jest odwrotnoœci¹ tego, co w rozmna¿aniu zwierz¹t
wy¿szych ukszta³towa³o siê w trakcie procesów ewolucyjnych. Mo¿e, wiêc jest w tym
ukryta jakaœ m¹droœæ natury, której nie powinniœmy lekcewa¿yæ, ¿e ka¿de zap³odnienie
kszta³tuje osobnika o zupe³nie nowym genotypie?
Dopóki jednak bêdziemy siê trzymaæ perspektywy tylko biologicznej i nie
uwzglêdnimy wymiaru personalistycznego, nie wydaje siê to argument zbyt mocny.
Nale¿y przecie¿ zauwa¿yæ, ¿e w naturze zdarza siê rozszczepienie bliŸniacze,
prowadz¹ce do powstania osobników o tym samym genotypie i ¿e nikt przecie¿ nie
planuje klonowaniem zastêpowaæ naturalnego rozmna¿ania, które niew¹tpliwie,
pozostanie podstawowym sposobem przed³u¿ania gatunku.
Argument ogólnobiologiczny nabiera bez porównania wiêkszej wagi w
odniesieniu do ewentualnych praktyk modyfikowania genotypu, czyli wprowadzenia
zmian przekazywalnych dziedzicznie, poniek¹d nieusuwalnych. Nawet gdyby
wykluczyæ mo¿liwoœæ pojawienia siê majsterkowiczów, którzy maj¹c „chor¹” ambicjê
stworzenia nowego gatunku, paralelnego do gatunku homo sapiens, nawet gdyby
modyfikacje ludzkiego genotypu ograniczyæ naprawdê wy³¹cznie do minimalnych
poprawek maj¹cych na celu jego drobne ulepszenie, zgoda na takie praktyki by³aby
zapewne wejœciem na równiê pochy³¹ i prowadzi³aby do skutków nieobliczalnych, dla
ludzkoœci zapewne katastrofalnych.
Najs³abszym argumentem przeciw klonowaniu s¹ argumenty techniczne. Czy
wolno podejmowaæ decyzje o klonowaniu nowych istot ludzkich, a zw³aszcza o
implantacji sklonowanych ludzkich zarodków, skoro istniej¹ uzasadnione podejrzenia,
i¿ biologiczny wiek zaistnia³ego w ten sposób dziecka odpowiada wiekowi dawcy
j¹dra? Albo, je¿eli prawdopodobieñstwo wad rozwojowych jest znacznie wiêksze, ni¿ u
dzieci urodzonych z poczêcia naturalnego? Pocz¹tkowo przecie¿ kurczêta w
inkubatorze rodzi³y siê wszystkie kalekie, dopóki nie podgl¹dniêto z najwiêksz¹
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starannoœci¹ zachowañ kwoki wysiaduj¹cej jaja! Argument ten jest najs³abszym,
poniewa¿ bariery technologiczne oraz techniczne zostan¹ kiedyœ przezwyciê¿one.
Bez porównania wiêksz¹ moc i wa¿noœæ maj¹ argumenty psychologicznomoralne, formu³owane z myœl¹ o dobru sklonowanego dziecka i roli rodziców.
Rodzicielstwo przez klonowanie zostaje zredukowane do u¿yczenia materia³u
biologicznego, z którego zostanie wykreowane dziecko (lub dzieci) przeznaczone do
stanowienia materia³u, z którego zostan¹ przygotowane organy i tkanki na zamianê
b¹dŸ jako doœæ marna kopia swoich rodziców. Ka¿dy z nas na pewno zadawa³ sobie
ró¿ne pytania pod tym k¹tem. Czy wolno powo³ywaæ do ¿ycia dziecko, które z góry
bêdzie skazane na „sieroctwo”? Od samego pocz¹tku jasne by³oby, ¿e takie dziecko
powo³ane do ¿ycia przez klonowanie pochodzi³oby tylko od jednego rodzica. Nie ma tu
wiêzi dwojga osób ró¿nej p³ci, nie ma mi³oœci i wzajemnego oddania dla
wychowywania dzieci. Jak jedna osoba wywi¹zywa³aby siê z obowi¹zków rodzicielski
maj¹c takie przeœwiadczenie?
„Czy wolno dawaæ ¿ycie dziecku, które z samego za³o¿enia ma byæ kalk¹ innej
osoby? Czy da siê zahamowaæ takie zjawisko, ¿eby decyzje o “produkowaniu” ludzkich
klonów nie by³y podejmowane z ogromnego egocentryzmu albo dziwactwa? Czy
wolno nie myœleæ o losie powo³anych w ten sposób do ¿ycia dzieci?” (J. Salij, Moralne
aspekty klonowania cz³owieka, w: Wybierajmy ¿ycie, 2002) Takie dzia³anie jest po
prostu nie do przyjêcia.
Coraz czêœciej pojawia siê w telewizji, radio, prasie, a tak¿e wœród niektórych
ludzi pogl¹d ¿e embrion ludzki jest takim samym materia³em biologicznym jak
wszystkie inne i nie widaæ powodów, ¿eby zakazywaæ u¿ywania go do doœwiadczeñ,
chyba, ¿e ktoœ czeka, aby wyros³o mu z niego chciane i kochane dziecko.
Na pewno nie wszyscy, ludzie, którzy maj¹ materialistyczne pogl¹dy na temat
cz³owieka sk³oniliby siê do takiego radykalnego pogl¹du.. S¹dzê, ze cechuje on ludzi,
którzy przyjmuj¹ jedno z dwóch za³o¿eñ: 1) byæ jednostk¹ naszego gatunku to nie to
samo, co byæ osob¹ ludzk¹ i mieæ godnoœæ ludzk¹ przys³uguj¹c¹ osobie ludzkiej,
przyjêcie ich do spo³eczeñstwa nastêpuje dopiero wtedy, gdy zdobêd¹ „cechy i
umiejêtnoœci ludzi”; 2) nie wszystkie istoty ludzkie maja prawo do ¿ycia oraz do
ochrony przed u¿yciem ich jako materia³u doœwiadczalnego, albo jako rezerwuaru
organów do transplantacji, czy nawet jako tworzywa w przemyœle kosmetycznym.
Takie rozumowanie prowadzi do klasyfikowania ludzi i wartoœciowaniu ¿ycia
bezbronnego cz³owieka.
Przed nami wiele dyskusji na temat moralnoœci klonowania i wci¹¿ rodz¹ siê
nowe. Coraz wiêcej prowadzi do stwierdzenia, ¿e cz³owiek to persona. Wobec
wzrastaj¹cej popularnoœci tych antropologii, które nie kryj¹ lekcewa¿enia dla prawdy o
ludzkiej osobie, coraz czêœciej bêdziemy zapewne stawali przed wielkim pytaniem, na
jakiej wobec tego podstawie opieramy doktrynê o przyrodzonych i niezbywalnych
prawach cz³owieka, i czy odwracaj¹c siê od personalistycznego rozumienia cz³owieka,
prawdê tê w ogóle jeszcze da siê na d³u¿sz¹ metê utrzymaæ. Jeœli zaœ w takim kontekœcie
pojawi siê problem, czy cz³owiek jest bytem osobowym, nie da siê wówczas omin¹æ
pytania o ontyczny status embrionu. Nie da siê te¿ zbyæ tego pytania ¿adnymi tezami z
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zakresu chemii, psychologii œwiadomoœci czy psychologii spo³ecznej.
Moralnie nie da siê usprawiedliwiæ klonowania cz³owieka ani jakichkolwiek
innych doœwiadczeñ i manipulacji na ludzkich embrionach, jak tylko na gruncie
antropologii materialistycznej, redukuj¹cej duchowoœæ cz³owieka do tych wymiarów
rzeczywistoœci, którymi zajmuj¹ siê nauki przyrodnicze. Cz³owiek nie mo¿e staæ siê
œrodkiem do celu, gdy¿ komórka ludzka ma ju¿ pe³n¹ potencjalnoœæ w momencie
powstania i jako taka jest traktowana przez eugenikê w³aœnie jako zacz¹tek przysz³ego
cz³owieka. Jeœli jednak cz³owiek jest osob¹, i jeœli “byæ osob¹” jest to sytuacja ontyczna
a nie wynik jakiejœ tylko umowy spo³ecznej, i jeœli ludzki embrion jest, co najmniej
potencjalnie osob¹ to kantowska norma personalistyczna, i¿ osoby nie wolno
traktowaæ jako œrodka do celu, bêdzie wymusza³o zarówno zakaz klonowania
cz³owieka, u¿ywania ludzkich embrionów do doœwiadczeñ, jak równie¿ wszelkiej
postawy w³asnoœciowej wobec jakiejkolwiek ludzkiej istoty. (J. Salij, Moralne aspekty
klonowania cz³owieka, w: Wybierajmy ¿ycie, 2002)
Wymóg powy¿szy wydaje siê jeszcze wyraŸniejszy, jeœli na normê
personalistyczn¹ spojrzymy od strony tego, co jest najwspanialsze w naszym byciu
osob¹: ¿e osoba jest to byt uzdolniony do przyjmowania, uczenia siê, rozwijania siê i
dawania mi³oœci. Niedostatek otrzymanej mi³oœci na pocz¹tku czyjegoœ ¿ycia mo¿e staæ
siê przyczyn¹ nawet u kogoœ, kto zosta³ poczêty z prawdziwej mi³oœci swoich rodziców
¿e dany cz³owiek bêdzie psychopat¹, kimœ zamkniêtym na wartoœci wy¿sze. Otó¿
pomys³ klonowania cz³owieka jest to pomys³ strukturalnego usuniêcia mi³oœci z
pocz¹tków ludzkiego ¿ycia i zast¹pienia jej technik¹. Trudno wyrz¹dziæ wiêksz¹
krzywdê drugiemu cz³owiekowi, ni¿ pozbawiæ go mi³oœci na samym pocz¹tku jego
¿ycia.
Aktualnie w wiêkszoœci krajów istnieje zakaz prowadzenia badañ nad
klonowaniem ludzi w celu ich powielania, zezwalaj¹ one jednak, w mniejszym lub
wiêkszym stopniu na badania z klonowaniem tkanek i embrionów ludzkich w celach
medycznych. W wielu krajach, ze wzglêdu na to, ¿e sprawa ta zaistnia³a stosunkowo
niedawno, nie ma jeszcze ¿adnych regulacji prawnych na ten temat. W prawie polskim,
jak dotychczas, nie ma ¿adnych regulacji dotycz¹cych embriona ludzkiego, oraz
zastrze¿eñ klonowania. Czêsto ustalane s¹ przepisy prawne maj¹ce charakter poboczny
i ma³o znacz¹cy, a zapomina siê o fundamentalnych regulacjach prawnych dotycz¹cych
cz³owieka w pierwszych okresach rozwoju, o jego ochronie w czasie kiedy jego ¿ycie
jest najbardziej bezbronne. Luki w przepisach daj¹ potencjaln¹ mo¿liwoœæ
eksperymentowania, klonowania, implantowania czy w koñcu niszczenia zarodków.
Prawo polskie nie zawiera tak¿e ¿adnych regulacji, które dotyczy³yby statusu
embrionów utrzymywanych przy ¿yciu poza organizmem kobiety. Ponadto Polska nie
ratyfikowa³a tzw. “konwencji biomedycznej” Rady Europy, zakazuj¹cej wszelkich
eksperymentów na ludzkim genomie. Wszelkie naruszenie tej zasady jest
pogwa³ceniem godnoœci jednostki i godzi w ca³¹ ludzkoœæ, w jej atrybut, ¿e cz³owiek
jest istot¹ myœl¹c¹.
Marcin Wojenka
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Eschatologiczny wymiar œmierci w ujêciu
chrzeœcijañskim.
Cz³owiek ze swej natury pragnie uzyskaæ odpowiedŸ na nurtuj¹ce go pytania.
Dotycz¹ one czêsto tego, co dla niego jest niezrozumia³e. Jednym z takich pytañ, które
ludzie stawiaj¹ sobie od najdawniejszych czasów jest niew¹tpliwie pytanie, o czasy
ostateczne, o koniec œwiata, o kres swojego ¿ycia. Œmieræ przez ludzi pojmowana jest
bardzo czêsto jako odra¿aj¹ce budz¹ce lêk i strach zjawisko, które prêdzej czy póŸniej
dotknie ka¿dego cz³owieka. Ludzie ró¿nie wyobra¿aj¹ sobie œmieræ aczkolwiek
najpopularniejszym obrazem, który jest kojarzony ze œmierci¹ to postaæ o rozmytych
kszta³tach, lub zarys szkieletu koœci ludzkich wraz z atrybutem kosy trzymanej w rêku.
Temat œmierci podejmuj¹ nie tylko ludzie w starszym wieku, lecz rozmawiaj¹ o niej z
coraz m³odsze pokolenia, a spowodowane to mo¿e byæ wieloma zagro¿eniami ¿ycia,
jakie niesie ze sob¹ wspó³czesny œwiat jak¿e szybko id¹cy do przodu w ró¿nych
dziedzinach nauki i techniki.
Œmieræ jest wielk¹ tajemnic¹, jednak¿e nasza œmieræ powinna byæ tym, co
nadaje sens ca³emu naszemu ¿yciu, albowiem nale¿y powiedzieæ, ¿e œmieræ w³aœnie
bierze swój sens z naszego ¿ycia. W œmierci realizuje siê to, czym próbowaliœmy ¿yæ
przez ca³e nasze ziemskie ¿ycie, a w ¿yciu zawsze staramy siê odnaleŸæ jakiœ cel, sens,
który przez ca³y czas staramy siê realizowaæ i d¹¿yæ ku niemu. Wydaje siê, ¿e œmierci,
która w sposób naturalny koñczyæ musi ka¿de ludzkie istnienie, nie mówi siê zbyt
otwarcie w sposób jawny.
Ka¿d¹ œmieræ przyjmujemy ze zdziwieniem, jako coœ, co nas kompletnie
zaskoczy³o coœ, co nie powinno siê staæ. Œmieræ przychodzi w ró¿nych sytuacjach: w
samochodzie, w domu, na ulicy. Przychodzi³a i nadal przychodzi œmieræ niepotrzebna,
œmieræ, której nie powinno by³o byæ, œmieræ z poœpiechu, z zamyœlenia, nieuwagi
w³asnej lub czyjejœ. ¯ycie radosne czy trudne, beztroskie lub pracowite, mozolne lub
³atwe, dzieñ po dniu prze¿ywane zostaje nagle przerwane. Cz³owiek ze swej natury jest
s³aby i skazany na œmieræ, cz³owiek zosta³ stworzony przez Boga z prochu ziemi i jego
¿ycie biegnie tylko jednokierunkowo od narodzin ku koñcowi, aby móg³ zjednoczyæ siê
z Tym, od, którego pochodzi. Œmierci nie mo¿na rozumieæ jako pewnej formy kary za
pope³nione grzechy w ci¹gu ¿ycia, przeciwnie ona jest po prostu koniecznoœci¹. Wiemy,
¿e cz³owiek po upadku nie zostaje opuszczony przez Pana Boga, lecz dana mu jest
kolejna szansa, cz³owiek zostaje dŸwigniêty na nowo z grzechu, gdy¿ Bóg pomaga
przezwyciê¿yæ nawet najwiêksze z³o, które cz³owiek pope³nia w ci¹gu ¿ycia. Ukazane
jest to w ksiêdze Rodzaju (3,15). W tym fragmencie zwanym Protoewangeli¹, ukazana
jest pierwsza zapowiedz Mesjasza Odkupiciela, pokazane jest to
w walce wê¿a z Niewiast¹, (czyli dobra ze z³em), oraz ostatecznym triumfie potomka
narodzonego z owej Kobiety.
Chrzeœcijañskie rozumienie œmierci bezpoœrednio ³¹czy siê ze œmierci¹
i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Jego œmieræ jest zadoœæ uczynieniem,
odnowieniem przymierza ludzi z Bogiem. W sakramencie chrztu œwiêtego wierni
zostaj¹ w³¹czeni w œmieræ i odrodzenie siê w Jezusie Chrystusie. Œmieræ nabiera
nowego znaczenia:, „Je¿eli bowiem ¿yjemy, ¿yjemy dla Pana; je¿eli zaœ umieramy,
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umieramy dla Pana...” (Rz.14,8).W naszym chrzeœcijañskim rozumieniu œmieræ winna
byæ uwa¿ana za zysk ¿ycia wiecznego razem z Panem Bogiem na wieki.
Ciemnym t³em Dobrej Nowiny jest œmieræ wieczna, z dala od naszego Stwórcy.
Tutaj œmieræ uzyskuje swoje najbardziej przera¿aj¹ce znaczenie i to w³aœnie, dlatego, ¿e
nie oznacza ostatecznego zgaœniêcia cz³owieka, lecz jego dalsze trwanie w dobrowolnie
wybranym oddaleniu siê od Boga.
Z ludzkiego punktu widzenia œmieræ jest czymœ niepojêtym. Jednak
w zmartwychwstaniu Chrystusa ukazuje siê ona jako Ÿród³o ¿ycia, poniewa¿ jak wiemy
Jezus po swojej œmierci na krzy¿u st¹pi³ do piekie³ w³aœnie po to, aby zbawiæ wszystkich
ludzi ze œmierci i przeprowadziæ ich do ¿ycia. W naszej religii wystêpuje tak¿e
stwierdzenie, i¿ oprócz Nieba, i stanu oddalenia mamy te¿ Czyœciec. Powiedzieæ
mo¿na, ¿e istot¹ tego „miejsca” jest oczyszczenie i dojrzewanie do spotkania siê z
Bogiem - mi³oœci¹.
Na œmieræ Krzy¿ow¹ Chrystusa trzeba, wiêc patrzeæ nie jak na znak hañby
i odrzucenia, ale jako drzewo daj¹ce nam ¿ycie. Œmieræ Zbawiciela wyprowadza nas
z grzechu, w którym tkwimy, przywracaj¹c nam tym samym utracon¹ jednoœæ z
Bogiem.
Przez swoj¹ œmieræ Chrystus wyprowadza nas z mroków ciemnoœci, a poprzez
swoje Zmartwychwstanie ukazuje siê nam jako œwiat³o daj¹ce ¿ycie, za, którym mamy
kroczyæ, aby w przysz³oœci osi¹gn¹æ zbawienie.
Abyœmy mogli po œmierci w pe³ni zjednoczyæ siê z Panem Bogiem w Niebie,
wype³niajmy Dekalog, s³uchajmy S³owa Bo¿ego i idŸmy za Jezusem obecnym w
Eucharystii, który jest Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem.
Witold Górski

Podró¿ po œwiecie feminizmu.
Od pewnego czasu w moim skromnym ksiêgozbiorze widnieje kilka bardzo
ciekawych pozycji. £¹czy je wspólny temat feminizm. Nie stanowi¹ one oczywiœcie
jedynie elementu dekoracyjnego, lecz materia³ naukowy. W tym artykule zapraszam
czytelnika w podró¿ po bezdro¿ach myœli feministycznej. Zanim przejdziemy do
tematu, chcê postawiæ jedno pytanie; jakie masz skojarzenia czytelniku s³ysz¹c to
s³owo?. Jeœli szukasz odpowiedzi zapraszam do artyku³u.
Feminizm nie jest jeden, jest on bardzo z³o¿ony, wielow¹tkowy. Próbuje
odpowiedzieæ na ducha czasu, który nieustannie siê zmienia, przeobra¿a. Istnieje wiele
definicji tego nurtu najproœciej mo¿emy powiedzieæ i¿ jest to kobiecy ruch zmierzaj¹cy
do poprawy warunków ¿ycia kobiet, które s¹ w ró¿ny sposób dyskryminowane. Do tej
podstawowej definicji musimy dodaæ jeden wa¿ny element mianowicie myœl
filozoficzn¹. Dopiero ca³oœæ bêdzie stanowi prawdziw¹ doktrynê feministyczn¹. St¹d
czêste nazwy demaskuj¹ce za³o¿enia filozoficzne np. feminizm liberalny,
ekologiczny,itd. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ nie istnieje w dzisiejszym tego s³owa znaczeniu
jednolity programowo nurt feministyczny. Czêsto mówi siê o braku spójnoœci a nawet
chaosie. Dzisiejszy feminizm to „ró¿ne formy ruchów spo³ecznych feministek i
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wyznawane przez nie pogl¹dy" (A. Œlêczka, Feminizm Ideologie i koncepcje
wspó³czesne, Katowice, Ksi¹¿nica, 1999, s. 21)
W poszukiwaniu prawdy o feminizmie na horyzoncie naszej wêdrówki pojawia
siê pierwszy nurt-feminizm liberalny. Feminizm Liberalny by³ pierwszym pe³nym
projektem wyzwolenia kobiet. Zak³ada³ on „zapewnienie kobietom takiego samego
statusu politycznego i ekonomicznego jaki posiadali mê¿czyŸni, wierzy³ wyrozum i
emancypacjê" (J Bator, Feminizm postmodernizm psychoanaliza, Gdañsk, s³owo/
obraz terytoria, 2001, s 30). Feminizm jako program polityczno-spo³eczny o
okreœlonych celach i zasadach powsta³ w Europie doby Oœwiecenia. Dlatego nazywany
jest czêsto oœwieceniowym. Narodzenie uniwersalnej idei wyzwolenia kobiet
towarzyszy³o bowiem od pocz¹tku nowo¿ytnej myœli filozoficznej i politycznej.
Feminizm zrodzi³ siê jako wewnêtrzna krytyka oœwieceniowego liberalizmu,
obejmuj¹ca z biegiem czasu wszystkie dziedziny funkcjonowania cz³owieka .W prasie
tego okresu padaj¹ pytania, np.; dlaczego po³owa ³udzi-kobiet pozostaje wy³¹czona z
oœwieceniowych reform. Kobiety czuj¹ siê dyskryminowanej „Wariuje od tego czuje
siê jak dziecko kiedy musze, prosiæ mê¿a o pieni¹dze. Moja matka zawsze by³a zale¿na
od ojca i tak siê martwi³a o ¿ycie. Bardzo siê staram traktowaæ moj¹ córkê tak samo jak
syna. Chcê ¿eby naprawdê mia³a mo¿liwoœæ wyboru" (R. Putman Tong, Myœl
feministyczna, Warszawa, PWN, 2002, s 41). Wyalienowanie p³ci piêknej z ¿ycia
spo³ecznego rozumiane by³o w owym czasie jako odpowiednik ró¿nicy w sile
fizycznej, przeniesiony na grunt stosunków spo³ecznych. Ta pierwsza ró¿nica opiera³a
siê na za³o¿eniu „¿e biologiczne warunki ludzkiego ¿ycia determinuj¹ wszystkie sfery
relacji p³ci, w których kobieta zawsze jest stron¹ dyskryminowan¹ gorsz¹" (dz. cyt,
Myœl feministyczna, s. 31). Zauwa¿ono wtedy, ¿e w wyniku owego tradycyjnego
po³¹czenia kobiecoœci ze s³aboœci¹ i ni¿sz¹ stron¹ ludzkoœci - kobieta staje siê
przedmiotem praktyk spo³eczno-kulturalnych nastawionych na jej usuniecie z
codziennych przywilejów zarezerwowanych jedynie dla mê¿czyzn; „rol¹ kobiety jest
byæ drug¹ w spo³eczeñstwie, raczej pomagaæ ni¿ dzia³aæ, wiêcej znaczyæ przez drugich
ni¿ przez siebie, pe³niæ chêtniej wolê cudz¹ ni¿ w³asn¹, nie wypatrywaæ nowej drogi,
tylko iœæ ubit¹, w m³odoœci byæ kwiatem rodzaju ludzkiego, przez ca³e ¿ycie ziemskim
anio³em, która modli siê, kocha." (K. Hoffmanowa, Pami¹tka po dobrej, matce,
Warszawa, PWN, 1878, s. 329) Feministycznej krytyce towarzyszy³o przekonanie, ¿e
równoœæ p³ci wpisana jest w historiê dziejów, stopniowo zmierzaj¹c¹ do wyzwolenia
kobiet z dyskryminacji. Zdaniem liberalnych feministek, intelektualne zmiany
powinny doprowadziæ do sytuacji, w której wysi³ek cz³owieka nastawiony na
zacieranie konsekwencji biologicznej odmiennoœci p³ci przyniesie sukces w postaci
doskona³ej równoœci spo³ecznej, ekonomicznej i politycznej. Dla pierwszych
feministek g³ównym zadaniem sta³o siê w zwi¹zku z tym zapewnienie kobietom
takiego samego statusu politycznego i ekonomicznego, jaki mieli mê¿czyŸni, drog¹ do
osi¹gniêcia celu sta³ siê rozum i emancypacja.
„Do wieku Oœwiecenia nie istnia³ w humanistyce ani w naukach prawnych
¿aden termin na okreœlenie ca³kowitego uwolnienia siê od czyjegoœ panowania." (dz.
cyt, Feminizm postmodernizm psychoanaliza, s. 30) U schy³ku tego okresu znaczenie
takie zyska³ wywodz¹cy siê z kultury staro¿ytnego Rzymu termin emancypacja, który
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w ruchu wyzwolenia kobiet upowszechni³ siê w XIX wieku jako moment og³oszenia
pe³noletnoœci. By³ ju¿ czymœ jakoœciowo innym ni¿ rzymski akt prawny, na mocy
którego ojciec zrzeka³ siê swojej w³adzy nad synem. Rozum sta³ siê nadziej¹ na inny
wolny od uprzedzeñ œwiat. Program uwolnienia siê z wiêzów „tradycji” (jednym z
postulatów oœwiecenia by³o wyzwolenie z przes¹dów i tradycji. Hamuj¹cych postêp
ludzkoœci. Tradycja i zwi¹zany z ni¹ typ obyczajowoœci przesta³ zniewalaæ i wiele
zachowañ kiedyœ w sensie przenoœnym i dos³ownym nie do pomyœlenia, dziœ coraz
czêœciej nie tylko mo¿na pomyœleæ, ale nawet realizowaæ jako równoprawn¹ opcjê
¿yciow¹ Por: Jasiñska Dylematy feminizmu, prze³. T. Ho³ówka [w:] T. Ho³ówka (red.)
Nikt nie rodzi siê kobiet¹, Warszawa, 1982), pojêtej jako ni¿szy, przestarza³y ju¿ stopieñ
rozwoju, dostarczy³ wspólnej podstawy d¹¿eniom do zniesienia ró¿nych aspektów
nierównoœci, kategoria emancypacji bowiem w ka¿dym ze swych zastosowañ
zawiera³a d¹¿enie do wyeliminowania w³adzy cz³owieka nad cz³owiekiem: w wersji
liberalnej - na rzecz rz¹dów prawa; w wersji demokratycznej - na rzecz suwerennoœci
ludzi; w wersji socjalistycznej - na rzecz w³asnoœci spo³ecznej maj¹cej stanowiæ œrodek
wyeliminowania panowania .ekonomicznego. Oœwieceniowe kobiety sformu³owa³y
teoriê uwolnienia z wiêzów ciemnej z³ej tradycji przez uwolnienie kobiet od
dyskryminuj¹cych ról p³ciowych. Oœwieceniowy program wyjœcia ze stanu
niepe³noletnoœci w feministycznej wersji przybra³ zatem postaæ d¹¿enia do
wyemancypowania siê kobiet z dzieciêctwa, w które popad³y z winy p³ci przeciwnej,
czyli mê¿czyzn uzurpuj¹cych sobie wy³¹cznoœæ do praw i przywilejów w³aœciwych z
natury ca³ej ludzkoœci. Owe wyjœcie ze stanu niepe³noletnoœci oznacza dorównanie do
œwiata mêskiej si³y, rozumu, mo¿liwoœci i przywilejów. Wówczas feministki bêd¹
mog³y „¿yæ równie dobrze jak mê¿czyŸni" (dz. cyt, Myœl feministyczna, s 21). Kobiety
w okresie oœwiecenia pragn¹ byæ inne, nie zale¿y im na „kobiecych cechach (wa¿ne
staje siê pytanie, czy typy kobiet ukszta³towane w ci¹gu dziejów cywilizacji
odpowiadaj¹ prawdzie metafizycznej o istocie kobiecoœci ?. Por P Evdokimov, Kobieta
i zbawienie œwiata, Poznañ, 1991, s 28) wa¿ne jest to co mêskie. Idea³em staje siê
kobieta silna, m¹dra, pragn¹ca uzurpowaæ sobie przywileje p³ciowo mêskie.
Nie jest to oczywiœcie koniec naszego poszukiwania prawdy o feminizmie.
Opisana wy¿ej wizja stanowi jedynie wstêp w skomplikowany œwiat myœli
feministycznej. Feminizm Liberalny nie zamyka tematu, a jedynie zaprasza do dalszego
poszukiwania. Stanowi jedn¹ z wielu propozycji.
Marek Zarêbski

Nawi¹zanie benedyktyñskiej regu³y „Ora et labora”
do codziennego ¿ycia w Seminarium Duchownym.
Na samym pocz¹tku chcia³bym wyjaœniæ ³aciñski zwrot zawarty w tytule: „Ora
et labora” (módl siê i pracuj). Jest on g³ówn¹ regu³¹ zakonn¹ œwiêtego Benedykta
¿yj¹cego w latach 480 - 547. Modlitwa wspólnoty klasztornej, wed³ug œw. Benedykta,
jest przede wszystkim s³u¿b¹ Bo¿¹, musi wiêc byæ ujêta w dok³adne normy. Zajêcia
poza modlitewne, to najpierw praca fizyczna dla dobra wspólnoty, dla jej utrzymania,
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ale te¿ dla w³asnego dobra duchowego. Do pracy zalicza równie¿ œw. Benedykt zajêcia
umys³owe, czytanie indywidualne i zbiorowe. Harmonia miêdzy modlitw¹ i prac¹
zosta³a póŸniej ujêta w regule zakonnej. Sam œw. Benedykt nie uchyla³ siê od ciê¿kiej
pracy fizycznej i czêsto razem z braæmi podejmowa³ trudy pracy na roli i przy budowie
opactwa. Regu³a œw. Benedykta to fundament ¿ycia mniszego w Koœciele zachodnim
ju¿ od kilkunastu stuleci. Jednak w ci¹gu tak d³ugiego czasu nic nie straci³a na swej
wartoœci. Nastêpuj¹ce po sobie pokolenia mnichów i mniszek nadal dostrzegaj¹ w niej
urzekaj¹cy i zawsze aktualny sposób ¿ycia, realizacjê chrzeœcijañskiego idea³u
naœladowania Chrystusa. Mistrzowie ¿ycia duchowego, zarówno znani z imienia, jak i
anonimowi, pozostawili wiele regu³, ale ¿adna z nich nie zdoby³a takiej popularnoœci
ani nie odegra³a takiej roli jako ¿ywa norma dla ¿ywych ludzi.
Ka¿dy z nas kleryków mo¿e zastanawiaæ siê, jakie mo¿e byæ odniesienie regu³y
benedyktyñskiej do ¿ycia seminaryjnego. Wszyscy klerycy ¿yj¹ we wspólnocie
seminaryjnej wraz ze swoimi prze³o¿onymi i moderatorami, dlatego myœlê, ¿e
wspólnota seminaryjna mo¿e w pewnym sensie kierowaæ siê regu³¹ benedyktyñsk¹. W
¿yciu kleryków przygotowuj¹cych siê do kap³añstwa bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa
formacja ludzka i formacja duchowa. W regulaminie Wy¿szego Seminarium
Duchownego czytamy, ¿e: „Istotnym elementem ludzkiego rozwoju i formacji do
kap³añstwa jest praca, tak intelektualna jak i fizyczna. Stopieñ zaanga¿owania w tego
rodzaju prace jest jednym z kryteriów autentycznoœci powo³ania.” Chcia³bym trochê
d³u¿ej zatrzymaæ siê nad prac¹, jak¹ wykonujemy w naszym seminarium. Myœlê, ¿e
najwiêksza odpowiedzialnoœæ za wykonywan¹ pracê spada na poszczególnych
kuratorów np. kurator porz¹dku ogólnego, który jak czytamy w regulaminie
seminaryjnym dba o czystoœæ i ³ad w gmachu, czuwa nad dy¿urami porz¹dkowych
poszczególnych piêter i sal oraz wydaje im potrzebny sprzêt; usuwa zg³oszone lub
zauwa¿one przez siebie usterki a powa¿niejsze zg³asza dyrektorowi do spraw
gospodarczych lub prze³o¿onym. Sacelani czuwaj¹ nad czystoœci¹ w kaplicy i
oratorium. Kuratorstwa, czyli urzêdy s¹ pe³nione przez ca³y rok, natomiast oficja
dy¿ury zmieniaj¹ siê co tydzieñ. Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa wicesenior, który
wyznacza klerykom funkcje i inne prace oraz dba o dok³adne wykonywanie
powierzonych zadañ klerykom. W czasie nieobecnoœci seniora zastêpuje go i jest
³¹cznikiem miêdzy prze³o¿onymi a klerykami. Oczywiœcie, jeœli ktoœ nie wykona
powierzonego mu zadania wtedy zostaje ukarany bisem, czyli ponownym
wyznaczeniem do pracy przez odpowiedniego kuratora lub te¿ przez samego
wiceseniora. Oprócz pracy w budynku seminaryjnym klerycy pracuj¹ równie¿
w ogrodzie seminaryjnym. Ca³a praca jest wykonywana z trosk¹ o dostateczny wygl¹d i
dla dobra ca³ej wspólnoty. Pracê fizyczn¹ klerycy wykonuj¹ równie¿ w czasie
dwutygodniowego dy¿uru wakacyjnego. Praca uszlachetnia ¿ycie cz³owieka. Ka¿dy z
nas powinien wykonywaæ swoje obowi¹zki jak najlepiej, poniewa¿ czyni to dla ca³ej
wspólnoty. Oprócz pracy fizycznej towarzyszy nam równie¿ praca intelektualna. Praca
intelektualna odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê, poniewa¿ przygotowuje ka¿dego kleryka do
pos³ugi w koœciele œwiêtym. O formacji intelektualnej kandydatów do kap³añstwa
mówi siê, ¿e sk³ada siê z formacji duchowej i formacji ludzkiej.
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W sk³ad formacji ludzkiej wchodzi praca fizyczna i formacja intelektualna. Czas
takiej formacji trwa szeœæ lat i ma charakter studiów wy¿szych. Ka¿dy kandydat do
kap³añstwa odbywa studia teologiczno-filozoficzne. Wiêkszoœæ przedmiotów koñczy
siê egzaminem zdawanym podczas sesji, natomiast pozosta³e przedmioty s¹ zaliczane
przed sesj¹. Do koñca pi¹tego roku studiów przyszli kap³ani s¹ zobowi¹zani oddaæ
ukoñczon¹ pracê magistersk¹. Studia koñcz¹ siê egzaminem z ca³oœci teologii (ex
uniwersa theologia) i egzaminem magisterskim na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie.
Drugi cz³on benedyktyñskiej regu³y to modlitwa. Modlitwa jest Ÿród³em
szczêœcia ka¿dego cz³owieka. W regulaminie seminarium czytamy: „Powo³anie do
kap³añstwa wprowadza kandydata g³êbiej w tajemnicê Koœcio³a i s³u¿by Ludowi
Bo¿emu, a to wymaga nieustannego pog³êbiania ¿ycia religijnego i osobistego
umi³owania boga.” Klerycy s¹ zobowi¹zani do ró¿nych praktyk religijnych a poprzez
modlitwê maj¹ pog³êbiaæ swoj¹ relacjê z Bogiem i ku niemu kierowaæ swoje
pragnienia. Pog³êbienie ¿ycia religijnego zwi¹zane jest z intensywn¹ prac¹ nad
wewnêtrzn¹ doskona³oœci¹, co nie jest mo¿liwe bez ascezy, która jest wyrazem pokuty i
wewnêtrznej przemiany.
Œwiêty Benedykt nie zapomina³ o wypoczynku mnichów, by mogli tym
ochotniej potem modliæ siê i pracowaæ. Stosuje on umiarkowanie i roztropnoœæ w
nak³adaniu obowi¹zków. Podobnie jak we wspólnocie zakonnej tak te¿ jest w
seminarium. Oprócz obowi¹zków jest tak¿e czas rekreacji, czyli czas wypoczynku.
Klerycy wykorzystuj¹ go w ró¿ny sposób, pocz¹wszy od czytania ksi¹¿ek, uprawianiu
sportu, snu i s³uchaniu muzyki a skoñczywszy na wspólnych rozmowach przy kawie
czy herbacie.
Myœlê, ¿e wspólnocie seminaryjnej w pewnym sensie towarzyszy regu³a
œwiêtego Benedykta. Modlitwa i praca wspó³graj¹ ze sob¹ jak równie¿ uzupe³niaj¹ siê w
formacji przysz³ych kap³anów. Modlitwa jest potwierdzana prac¹, a praca modlitw¹.
Nale¿a³oby, abyœmy wykonywali nasze obowi¹zki na chwa³ê Bo¿¹ i ku po¿ytkowi
naszej wspólnoty.
Józef Petrynowski
Prezbiterzy, wziêci z ludzi i postawieni dla ludzi w tych sprawach, które wiod¹
do Boga, aby ofiarowali dary i ofiary za grzechy, ¿yj¹ z innymi ludŸmi jako z
braæmi.
Prezbiterzy Nowego Testamentu przez swe powo³anie i wyœwiêcenie zostaj¹
wydzieleni w jakiœ sposób z Ludu Bo¿ego, jednak nie w celu od³¹czenia siê od
niego lub od jakiegokolwiek cz³owieka, lecz by ca³kowicie poœwiêcili siê dzie³u,
do którego powo³uje ich Pan. Nie mogliby byæ s³ugami Chrystusa, gdyby nie byli
œwiadkami i szafarzami innego ¿ycia ni¿ ziemskie; lecz nie potrafiliby te¿ s³u¿yæ
ludziom, gdyby pozostali obcymi w stosunku do ich ¿ycia i warunków. Sama ich
pos³uga domaga siê w szczególny sposób, by nie upodabniali siê do tego œwiata;
równoczeœnie jednak wymaga, by na tym œwiecie ¿yli wœród ludzi i jako dobrzy
pasterze znali swe owce i starali siê doprowadziæ tak¿e te, które nie s¹ z ich
owczarni, by i one us³ysza³y g³os Chrystusa i by nasta³a jedna owczarnia i jeden
Pasterz.
Dekret o pos³udze i ¿yciu prezbiterów
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Ofiarowanie.
Przynoszê ³añcuch myœli zb³¹kanych,
cierñ upleciony przez moje s³owa,
krzy¿ uczynkami z³ymi strugany,
przez który pragnê zacz¹æ od nowa.
Przynoszê gwoŸdzie na Twoje rany,
w³óczniê, by przebiæ serce zbola³e.
Przynoszê ocet z ¿ó³ci¹ zmieszany
- oto Panie, co Ci zgotowa³em.
A Ty z mi³oœci¹ spogl¹dasz na mnie,
spogl¹dasz z krzy¿a i siê uœmiechasz.
Choæ Ciê skrzywdzi³em, Panie, tak marnie,
to Ty zbola³y wci¹¿ na mnie czekasz.
Tak wiêc przychodzê w swojej niskoœci,
nios¹c zmartwienia i troski moje.
Przynoszê w darze wszystkie s³aboœci,
które i tak od zawsze s¹ Twoje.
Kamil Goc
28 marca 2003 r.

W dniu 11 grudnia 2003 r. wiersz otrzyma³ wyró¿nienie w 10 edycji konkursu
poetyckiego M³odzi Twórcy, zorganizowanego przez Miejsk¹ Bibliotekê im. A. K.
Cebrowskiego w £owiczu.
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