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O Autorze 
 

HADHRAT MIRZA TAHIR AHMAD 

Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, urodzony 18go grudnia, 1928r. w Qadian w 

Indiach jest Czwartym Następcą Obiecanego Mesjasza. Jest duchowym i 

administracyjnym przywódcą Ruchu Ahmadiyya w Islamie oraz wnukiem 

Założyciela, Jego Świątobliwości Mirzy Ghulama Ahmada, Obiecanego 

Mesjasza. 

Oficjalnym tytułem przywódcy Ruchu Ahmadiyya w Islamie jest: Hadhrat 

Khalifatul – Masih IV – Jego Świątobliwość Czwarty Namiestnik Obiecanego 

Mesjasza. 

 

 

Wstęp 
 

Osoba Chrystusa jest bardzo ważna we współczesnym świecie. Jego znaczenie 

nie jest ograniczone do świata chrześcijańskiego, lecz wykracza poza jego 

ramy do innych religii, w szczególności Judaizmu i Islamu. Jeśli te potężne 

religie zjednoczyłyby się we wspólnym zrozumieniu natury osoby Chrystusa, 

jego pierwszego oraz obiecanego drugiego nadejścia, taka zgoda prowadziłaby 

do rozwiązania wielu problemów dręczących obecnie ludzkość. Niestety, nawet 

najbardziej podstawowe fakty na temat życia Jezusa, jego celu, ideologii i 

osoby są kompletnie źle rozumiane. Poprzez swe spostrzeżenia na temat tych 
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aspektów religie te są sobie tak wielce przeciwne, iż gorzka rywalizacja 

pomiędzy nimi staje się nieunikniona. 

Gdyby spojrzeć na fakty Ukrzyżowania i wziąć pod uwagę co się wydarzyło i 

dlaczego, jakże i na Zbawienie i związaną z nim filozofię, odnalazło by się 

sprzeczne odpowiedzi pochodzące z różnych wczesnych źródeł. Postanowiłem 

rozważyć to pytanie z czysto logicznego punktu widzenia. Wierzę, iż jest to 

jedyne podłoże, wspólne wszystkim, zdatne do przeprowadzenia 

konstruktywnego dialogu. W innym przypadku jakakolwiek dyskusja oparta na 

zapisach poszczególnych pism, wraz z ich różnymi interpretacjami, 

prowadziłaby do mętliku kontrowersji, z którego to ciężko byłoby się wyplątać. 

Minęły już dwa tysiące lat, lecz zgodnie z samymi pismami nie osiągnięto 

żadnego rozwiązania, które mogłoby zostać równie zaakceptowane przez ogół. 

Podstawą problemu jest to, iż sama rzetelność niektórych zawartych w 

pismach twierdzeń staje się coraz bardziej niejasna poprzez ich przeróżne, 

rozbieżne wyjaśnienia. Narastają także ogromne komplikacje ze stopniowego 

przypływu sprzecznych zrozumień obracających się wokół historycznej osoby 

Chrystusa. Obraz ten, z historycznego punktu widzenia, zwykle jest mglisty i 

przysłonięty. Według jakiejkolwiek miary, upływ dwóch tysięcy lat jest nie byle 

przeszkodą dla postrzegania zdarzeń tak odległych, jak czasy Jezusa. Ludzka 

logika i rozsądek, wspomożone naukową wiedzą, nie posiadają wiary, ni rasy 

czy religii. Są wspólne wszystkim ludom i religiom. Logika i tylko logika jest 

wstanie zapewnić nam podstawę ku konsensusowi. 

Spróbuję zbadać problem z różnych punktów widzenia. Wpierw, pozwólcie, iż 

rozpocznę od chrześcijaństwa i spojrzę na niego tak, jak widzą go 

chrześcijanie, a następnie krytycznie przeanalizuję pod szkłem powiększającym 

rozsądku. Muszę jednak zaznaczyć, iż nie chcę w jakikolwiek sposób znieważać 

chrześcijan czy osoby Jezusa Chrystusa. Jak muzułmanin, podstawą mojej 

wiary jest wierzenie w prawdę Jezusa Chrystusa i akceptowanie go jako 

wyjątkowego i czcigodnego posłańca Boga, zajmującego wyjątkowe miejsce 

wśród proroków Izraela. Lecz tam, gdzie wymaga tego prawda, zgodnie z 

logiką, zdrowym rozsądkiem i ludzkim zrozumieniem, nie można stronić od 
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rewizji własnych poglądów na temat chrześcijaństwa. Mym celem nie jest 

wbijanie klina między chrześcijan a Chrystusa. Wręcz przeciwnie – pragnę 

pomóc chrześcijanom zbliżyć się do prawdy Jezusa Chrystusa i odejść od mitu 

zbudowanego wokół niego. 

Czas potrafi przeistoczyć rzeczywistość w mity i legendy. Wpływy takich legend 

służą jedynie oddalaniu się człowieka od rzeczywistości życia, skutkiem czego 

wiara staje się urojona i nierzeczywista. Prawdziwa wiara natomiast ma swe 

korzenie w prawdach i faktach historii, jest bardzo rzeczywista i na tyle 

skuteczna, by przeprowadzić znaczące zmiany w ludzkim społeczeństwie. 

W próbie zrozumienia prawdziwej wiary i nauk Jezusa koniecznym jest odsianie 

faktów od fikcji i prawdy od mitów. Poszukiwanie prawdy jest końcowym celem 

tego ćwiczenia. Mam nadzieję, iż wytrzymacie ze mną i rozumiecie, iż nie chcę 

w jakikolwiek sposób urazić niczyich poglądów czy odczuć. 

Krytyczne podejście jest niezbędne, by uratować świat chrześcijaństwa przed 

niefortunną moralną degradacją, której to odwrócenie okazuje się niezwykle 

ciężkie. Według mojej analizy, dzisiejsza młodzież coraz to bardziej traci swą 

wiarę w Boga. Był czas, kiedy to naukowcy zaczęli się odsuwać od Boga, gdyż 

uważali, iż Judeo-chrześcijańskie pojęcie natury, jak to zostało przedstawione 

w Starym i Nowym Testamencie, nie było realistyczne. Zrozumienie świata i 

ciał niebieskich i tego, co leży dalej, oparte na przestudiowaniu Biblii, wydaje 

się wielce odległe rzeczywistości naukowych odkryć, które ujrzały światło 

dzienne na początku renesansu. Rozbieżność pomiędzy nimi narastała wraz z 

rozwojem nauki i ludzkie zrozumienie natury przeszło rewolucyjną przemianę. 

To, razem z innymi czynnikami, wywołało wśród uczonych środowisk 

społeczeństwa fatalny trend porzucenia wiary w Boga. Później, gdy edukacja 

się rozpowszechniła, wielkie uniwersytety i uczelnie okazały się być 

prawdziwymi lęgowiskami ateizmu. Dylematem judeochrześcijańskiego 

zrozumienia Wszechświata była widoczna sprzeczność pomiędzy słowem Boga, 

a jego czynami. Argument przeciw wierze w Boga nabrał następującą postać: 

jeśli Bóg jest Stwórcą wszechświata i wszystkiego mu przynależnego, oraz jeśli 
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jest Twórcą i Opiekunem praw przyrody, jakie to zostały odkryte przez 

przenikliwe ludzkie umysły, to jakim sposobem On Sam może być ich tak 

nieświadom? 

Gdy studiuje się biblijne zapisy na temat tego, jak stworzono niebo i ziemię, 

oraz jak to człowiek narodził się z prochu a Ewa z żebra Adama, etc. (dwa z 

mnóstwa przykładów rozbieżności pomiędzy słowem i aktem Boga), zadziwiają 

i zdumiewają rzucające się w oczy sprzeczności pomiędzy początkami życia na 

Ziemi i biblijnymi zapisami Księgi Genesis. 

Takie nieścisłości były przyczyną opresji przez Kościół w tamtych czasach, gdy 

miał on niekwestionowany autorytet polityczny. Jednym ze słynnych 

przykładów jest walka pomiędzy Kościołem a Galileuszem. Gdy Galileusz 

(1564-1642) opublikował swoje odkrycia na temat układu słonecznego, 

rozwścieczyło to Kościół, gdyż były one sprzeczne z jego postrzeganiem układu 

słonecznego. Pod wielkim naciskiem Galileusz został zmuszony do publicznego 

porzucenia swych naukowych odkryć. Alternatywą była dla niego śmierć w 

mękach. Niemniej jednak spędził on resztę swych dni w areszcie domowym. 

Dopiero w 1992r. Kościół zdecydował się zmienić sąd wydany na Galileuszu, po 

przeciągających się rozważaniach, które trwały dwanaście lat, 

przeprowadzonych przez komitet ustanowiony na polecenie Papieża Jana Pawła 

II. 

Z początku wpływ tych sprzeczności nie przeniknął do pospolitych warstw 

społeczeństwa i przez jakiś czas pozostał ograniczony jedynie do wąskiego koła 

intelektualistów. Jednak z rozprzestrzenianiem się wiedzy sekularnej 

porównawczo tzw. „światło wiar religijnych” stopniowo przeszło w ciemność. W 

okresie wczesnego renesansu (XV w.), działalność naukowców z reguły 

pozostawała zamknięte w ich własnych oświeconych kręgach. Powszechny 

kontakt między nimi a ogółem społeczeństwa, jak to ma się obecnie, nie został 

jeszcze nawiązany, zatem ich ateizm nie wpłynął zbytnio na społeczeństwo 

jako całość. Jednakże, gdy powszechna edukacja została udostępniona 

młodzieży zaawansowanych państw, rzeczy zaczęły się szybko zmieniać w 
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kierunku dla religii złym. Nastąpiła era filozofii i racjonalności. Wraz z nauką 

zaczęły się namnażać nowe poglądy społeczne i psychologiczne, szczególnie w 

wiekach XIX i XX i nakładając się na rozwój i myśl sekularną, wprowadzały 

spustoszenie w samych podstawach religii, w szczególności w wierze w Boga. 

 Nad moralnością pieczę trzyma zawsze wiara w Boga. Jeśli wiara ta jest słaba 

i defektywna, lub jeśli czegoś jej brak, na moralność ma to wpływ w tym 

samym stopniu. Jeśli chociażby wiara w Boga koliduje ze świeckim 

zrozumieniem natury i zdrowym rozsądkiem, to powoli i postępująco jakość 

wiary ludzi w Boga eroduje z odpowiednio negatywnym wpływem na ich 

moralność. Społeczeństwo jest wtedy pod każdym praktycznym sensem 

przemieniane w ateistyczne, mimo iż wiele indywiduów może pozostawiać 

wierzącymi w Boga. Nietrudno jest określić ten problem i ocenić jakość wiary 

społeczeństwa w Boga. Im słabsza ta wiara, lub im bardziej defektywna, tym 

słabsza staje się jej piecza nad moralnym postępowaniem ludzi. Gdziekolwiek 

te dwie sprawy się zetrą, wiara w Boga odda pola niemoralnym żądzom. 

Stosując to kryterium do jakiejkolwiek religijnej społeczności na świecie 

jesteśmy zawsze w stanie wyciągnąć poprawne i rzetelne wnioski. Stawiając 

rzekomo wierzącą chrześcijańską społeczność przed próbą można prosto 

sprawdzić, czy wartości chrześcijańskie są w niej przestrzegane, czy też nie. 

Czy, np. traktują swych sąsiadów tak, jak nakazuje im Dekalog? Czy w czasie 

narodowego kryzysu, choćby wojny, stosują wobec swych przeciwników 

chrześcijańskie zasady?  Czy niewinne ofiary agresji i napaści nastawiają drugi 

policzek po oberwaniu w pierwszy? Sprawa polega na tym, jak bardzo to, co 

czynimy daje świadectwo tego, w co wierzymy. Jeśli nie daje, dokładnie to 

mamy na myśli sugerując, iż wiara w Boga koliduje z ludzkimi żądzami i 

wymaganiami. Jeśli to wiara w Boga góruje nad ludzkimi żądzami i to je 

poświęca się na ołtarzu tej wiary, można wtedy obiektywnie powiedzieć, iż jaka 

by nie była natura tej wiary, przynajmniej jest ona prawdziwa, szczera i silna. 

Obserwacja obecnego chrześcijańskiego świata i zastosowanie ku niemu tej 

próby by osądzić jego jakość wiary w Boga jest doświadczeniem bardzo 
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załamującym i sprowadzającym na ziemię. Powszechnie widoczny jest otwarty 

bunt przeciwko Bogu, a czasem bierna niechęć niedostrzegana jako otwarte 

zaprzeczenie Jemu. To sprzeczność pomiędzy wiarą w Boga a poczynaniami 

poszczególnych ludzi stwarza iluzję społeczeństwa wiernych, podczas gdy 

prawda jest inna. Tak samo, lecz w większym stopniu, jest ze wszystkimi 

innymi religijnymi społecznościami. Lecz nie w każdym przypadku podobny 

skutek wywołany jest podobną przyczyną. Każdą społeczność trzeba rozważać 

osobno, jej własną miarą. Dlatego właśnie autentyczne, bezstronne, chłodne i 

analityczne oględziny natury sprzeczności między ludzkimi wierzeniami a ich 

czynami nabierają tak wielkiego znaczenia. 

Istotnie, trzeba odnotować, iż czasem wiara sama w sobie bywa wypaczona i 

nienaturalna. Na przykład niektóre nauki Talmudu dotyczące Gojów, czy 

choćby nauki Manu Samarti w Hinduizmie apropos Nietykalnych są takie, iż 

niepraktykowanie ich stanowi dla społeczeństwa dobrodziejstwo. Czasem 

wierzenie jest samo w sobie dobre i jego praktykowanie przynosiłoby korzyści, 

jednak ludzie stają się skorumpowani i jest ono porzucane jako zbyt trudne i 

wymagające, by być traktowane poważnie. 

Powracając do sprawy chrześcijaństwa, sugerujemy, iż wierzenia 

chrześcijańskie w swych podstawach kolidują z rzeczywistością natury i nie są 

zgodne z ludzkimi oczekiwaniami opartymi na racjonalności i zdrowym 

rozsądku. Z tego punktu widzenia odsunięcie się chrześcijan od poważnego 

traktowania swej wiary i pozwalania jej kształtować swoje życia było zupełnie 

naturalne. 
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1. Synostwo Jezusa Chrystusa 
 

W chrześcijaństwie Stosunek „Ojca i Syna” pomiędzy Bogiem a Jezusem 

Chrystusem jest kluczowy. Najpierw spróbujmy zrozumieć znaczenie bycia 

dosłownym synem. Gdy skupimy się na znaczeniu bycia dosłownym synem 

dosłownego ojca w oczy rzucają się nam rzeczy, które nakazują ponowne 

przemyślenie „synostwa” Jezusa. Czym jest syn? Dawniej, gdy nauka nie była 

jeszcze rozwinięta i odkryła, jak dokładnie przychodzą na świat dzieci, pytanie 

to miało jedynie niejasną odpowiedź. Starożytni uważali za całkiem możliwy 

fakt istnienia syna Boga zrodzonego przez ludzki poród. Wiara ta była 

powszechna w prawie wszystkich pogańskich społeczeństwach w różnych 

częściach świata. Mitologia grecka jest bogata w takie opowieści, a mitologia 

hinduska wcale nie ustępuje greckiej pola. Na dobrą sprawę fakt posiadania 

przez rzekomych bogów synów i córek, tylu ile tylko zapragnęli, nie był nigdy 

poważnie przez ludzki rozsądek podważany. Teraz jednak nauka rozwinęła się 

do poziomu, na którym proces ludzkich narodzin jest opisany 

nieporównywalnie bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek wcześniej. Sprawa ta 

strasznie się pokomplikowała i Ci, którzy nadal wierzą w dosłownych synów i 

córki zrodzonych Bogu mają poważne problemy do rozwiązania i bardzo trudne 

pytania wymagające odpowiedzi. 

Naukowe Podstawy Rodzicielstwa 
 

Na samym początku pozwólcie, iż przypomnę wam, że matka i ojciec po równo 

uczestniczą w poczęciu dziecka. Komórki ludzkie zawierają w sobie 46 

chromosomów zawierających geny – zapis charakterystycznych cech życia. 

Komórka jajowa matki posiada jedynie 23 chromosomy. Jest to połowa 

całkowitej liczby 46 chromosomów znajdujących się w każdym mężczyźnie i 

każdej kobiecie. Gdy komórka jajowa jest gotowa na zapłodnienie, druga 
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połowa brakujących chromosomów zapewniana jest przez plemnik, który łączy 

się z komórką jajową, zapładniając ją. Taki jest zamysł Boga; inaczej liczba 

chromosomów podwajałaby się z pokolenia na pokolenie. W wyniku tego 

podwajania kolejne pokolenie posiadałoby 92 chromosomy; ludzie szybko 

przemieniliby się w olbrzymy i cały proces wzrostu oszalałby. Bóg zaplanował i 

stworzył z takim pięknem zjawisko przetrwania gatunków, że na poziomie 

produkcji komórek rozrodczych liczba chromosomów dzielona jest na pół. 

Komórka jajowa matki zawiera 23 chromosomy, jak i plemnik ojca. Można 

zatem oczekiwać, iż połowa genów decydujących o cechach 

charakterystycznych dziecka pochodziła będzie od matki, a połowa od ojca. 

Takie jest znaczenie dosłownego syna. Nie ma innej definicji dosłownego syna 

która mogłaby być przypisana do każdych ludzkich narodzin. Różna jest 

metodologia, oczywiście, ale nie ma wyjątków od przedstawionych właśnie 

zasad. 

Skupiając naszą uwagę na narodzinach Jezusa, stwórzmy scenariusz 

tłumaczący, co mogło się wydarzyć w tym wypadku. Pierwszą możliwością 

dopuszczalną do naukowego rozważenia jest to, iż niezapłodniona komórka 

jajowa Maryi zapewniła 23 chromosomy jako matczyną część w stworzeniu 

zarodka. W takim przypadku narasta pytanie, w jaki dokładnie sposób jajeczko 

zostało zapłodnione i skąd wzięły się pozostałe, niezbędne 23 chromosomy? 

Niemożliwym jest, aby ciało Jezusa miało tylko 23 chromosomy. Żadne ludzkie 

dziecko nie może się urodzić żywe z choćby 45 chromosomami. Nawet jeśli 

istota ludzka zostałaby pozbawiona pojedynczego chromosomu spośród 46 

niezbędnych, by stworzyć normalną ludzką istotę, wynikiem byłoby coś 

chaotycznego, jeśli w ogóle coś. Naukowo Maryja nie mogła zapewnić 46 

chromosomów sama; 23 musiały się wziąć skądś indziej. 

Jeśli Bóg jest ojcem, daje to kilka możliwości. Pierwsza, Bóg także posiada te 

same chromosomy, co ludzie, w przypadku którego musiałby one zostać w 

jakiś sposób umieszczone w jajeczku Maryi. To jest nie do pomyślenia i 

zaakceptowania; jeśli Bóg posiada te same chromosomy, co istota ludzka, to 
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nie jest on Bogiem. W efekcie wiary w Jezusa jako dosłownego „Syna” Boga, 

nawet boskość Ojca zostaje wystawiona na szwank.  

Drugą możliwością jest, iż Bóg stworzył dodatkowe chromosomy jako 

niezwykłe zjawisko stworzenia. Innymi słowy, nie należały ona autentycznie do 

Boga, lecz zostały stworzone w sposób nadprzyrodzony. To automatycznie 

wiedzie do odrzucenia spowinowacenia Jezusa i Boga jako syna i ojca i 

skutkuje obejmującym cały Wszechświat spokrewnieniem do Boga, to znaczy 

spokrewnieniem ze Stwórcą każdej żywej istoty. 

Czy dosłowny Syn Boży jest możliwy? 
 

Ewidentnie, zatem, dosłowne synostwo Boga jest niemożliwe, gdyż dosłowny 

syn musi posiadać połowę chromosomów swego ojca i połowę chromosomów 

swej matki. Pojawia się zatem kolejny problem – syn byłby w połowie bogiem, 

a w połowie człowiekiem. Jednak Ci, którzy wierzą w dosłowne synostwo 

uważają i podkreślają, iż Chrystus był całkowicie człowiekiem i całkowicie 

bogiem. 

Jeśli chromosomów była tylko połowa wymaganej ilości, to nie pozostaje nam 

żaden problem, gdyż nie narodziłoby się żadne dziecko. Nawet, jeśli by się tak 

stało, takie dziecko byłoby tylko połową człowieka. Nawet pojedynczy wadliwy 

gen może wprowadzić zamęt w dziecku urodzonym z takim genetycznym 

defektem. Mogłoby być ślepe, bez kończyn, głuche i upośledzone. Zagrożenia 

towarzyszące takiej przypadłości są nieograniczone. Powinniśmy być 

realistyczni: niemożliwym jest bycie spłodzonym przez Boga posiadając 

jakiekolwiek chromosomy, ludzkie czy nie. 

Zatem, wykluczając możliwość fizycznego spłodzenia przez Boga, jeśli 

narodziłby się z Maryi syn posiadający tylko połowę chromosomów, z 

pewnością nie byłby to „Syn” Boży. W najlepszym przypadku można by opisać 

ten wybryk natury jako pół człowieka i nic więcej. Jeśli narządy rozrodcze 

Maryi były takie, jak każdej innej kobiety i mimo to jajeczko zostałoby 

samoistnie zapłodnione, co najwyżej można by się spodziewać stworzenia 
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czegoś z tylko połową ludzkich cech. Odrażające byłoby nazwanie czegoś 

takiego „Synem” Bożym. 

A zatem jak narodził się Chrystus? Rozumiemy, iż badania nad 

samozapłodnieniem kobiety bez udziału mężczyzny przeprowadzane są w wielu 

zaawansowanych krajach na świecie. Jednakże na chwilę obecną ludzka wiedza 

jest tylko na etapie, na którym naukowe badania nie rozwinęły się do takiego 

poziomu, by ukazać niepodważalne dowody na możliwość niepokalanego 

poczęcia u ludzi. Jednakże możliwości te pozostają otwarte. 

Na niższych poziomach życia dwa zjawiska są nauce dobrze znane:  

Hermafrodytyzmem oraz Partenogenezę. Analogicznie cudowne zrodzenie się 

Jezusa z Maryi może być rozumiane jako podobne, niezwykle rzadkie zjawisko 

naturalne szczegóły, którego nie są jeszcze ludzkości znane. 

Tutaj podane zostaną pobieżne opisy zjawisk Hermafrodytyzmu (obojnactwa) 

oraz Partenogenezy (dzieworództwa). Czytelnicy zainteresowani bardziej 

naukowym podejściem to tematu, zgodnie z obecną wiedzą, powinni zajrzeć do 

Załącznika II. 

Hermafrodytyzm 
Hermafrodytyzm zachodzi, gdy w ciele osobnika istnieją gruczoły rozrodcze 

obydwu płci. Testy laboratoryjne wyjawiły takie przypadki, jak obojnaczy 

królik, który na pewnym etapie, przyczynił się do zapłodnienia kilku samic i 

spłodził ponad 250 młodych obydwu płci, a później sam zaszedł w ciążę w 

izolacji i urodził siedem zdrowych młodych obydwu płci. Kiedy przeprowadzono 

jego autopsję, posiadał on dwa funkcjonujące jajniki i dwa niepłodne jądra 

podczas bycia w ciąży. Niedawne badania sugerują, iż zjawisko takie jest 

możliwe, ale rzadkie, również u ludzi. 

Partenogeneza 
Partenogeneza jest bezpłciowym rozwojem żeńskiego jajeczka w osobniku, bez 

pomocy męskiego partnera. Jest obecne w wielu niższych formach życia, jak 

choćby mszycach, oraz u ryb. Są także dowody, iż partenogeneza stanowi 

skuteczną strategię rozrodczą u jaszczurów żyjących w warunkach niskich i 
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nieprzewidywalnych opadów. W warunkach laboratoryjnych stworzono 

partenogenetycznie embriony myszy i królików rozwinięte do stanu 

równoważnego połowie okresu ciążowego, leż zostały one uśmiercone. W 

niedawnych badaniach naukowcy odkryli, iż ludzkie zarodki mogą zostać 

czasami aktywowane przez partenogenezę przy użyciu jonoforu wapnia jako 

katalizatora. Badanie te ukazują możliwość, iż niektóre wczesne nieudane 

porody mogły być spowodowane partenogenetyczną aktywacją embrionu. 

Zgodnie z najnowszymi badaniami eksperymentalnymi, jednak, możliwość 

dziewiczych narodzin ukazana została jako naukowo wykonalna. Artykuł w 

Nature Genetics z października 1995r. opisuje niezwykły przypadek 

trzyletniego chłopca którego ciało pochodzi po części z niezapłodnionego 

jajeczka. Naukowcy przebadali sekwencje DNA wzdłuż chromosomów X w 

skórze oraz we krwi chłopca i odkryli, iż chromosomy X w jego komórkach były 

wszystkie identyczne i pochodzące całkowicie od jego matki. Podobnie, obydwa 

chromosomy z każdej z 22 pozostałych par w jego krwi były identyczne i 

pochodziły całkowicie od jego matki. 

Czym są Cuda? 
Skoro możliwość wystąpienia dziewiczego porodu jest otwarta, nie pozostaje 

już taka nienaturalna i niemożliwa. Gdzie jest potrzeba poszukiwania 

nienaturalnego wyjaśnienia narodzin Jezusa, lub posunięcia się jeszcze dalej do 

największego ekstremum i wiary w jego bycie dosłownym „Synem” Bożym, 

zrodzonym z ludzkiej matki? Jeśli rozważyć wymienione wcześniej zjawiska 

jako fakty natury, dlaczegoż tak trudno jest uwierzyć, iż narodziny Jezusa 

Chrystusa były ukrytym zjawiskiem natury, zamierzonym przez Boga? Coś 

wydarzyło się w Maryi, co dało Jezusowi cudowne pochodzenie, bez dotknięcia 

jej przez mężczyznę. W to dokładnie wierzą muzułmanie Ahmadiyya. Nasz 

argument jest niepodważalny, gdyż żaden naukowiec nie powie, iż jest 

nonsensowny czy też zaprzecza prawom natury. 

Cuda nie są widziane w Islamie jako wydarzenia nienaturalne, lecz jako 

naturalne zjawiska nieznane ludzkiej wiedzy w danym okresie czasu. W innym 
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przypadku narastałoby wiele pytań co do mądrości Boga. Jeśli to sam Bóg 

stworzył prawa natury, powinien On poczynić przygotowania, by bez ich 

łamania być w stanie zaradzić występującym problemom. 

Nie wszystkie prawa są znane człowiekowi. Są kategorie praw działających 

jakby w różnych warstwach i na osobnych płaszczyznach. Czasem są one 

znane człowiekowi tylko w jednej płaszczyźnie i jego wzrok nie jest w stanie 

przeniknąć w następne. Wraz z upływem czasu ludzkość poszerza swą wiedzę i 

także swą przenikliwość, by dostrzec prawa, które wcześniej były mu 

niewidoczne. Wraz z rozwojem nauki, nowe odkrycia rzucają więcej światła na 

prawa, które zdają się funkcjonować w grupach, przez co ich funkcja i 

współdziałanie z innymi prawami stają się lepiej zrozumiałe. 

To, co kiedyś było postrzegane jako cuda, teraz wcale tak postrzegane nie jest. 

Cuda istnieją, ale tylko w relacji do ludzkiej wiedzy w konkretnym czasie. Kiedy 

Bóg podejmuje jakieś wyjątkowe działanie, prawa wydają się być łamane, lecz 

nie jest tak naprawdę; na dobrą sprawę było tam już ukryte prawo, które 

jedynie wyszło na jaw poprzez Boskie polecenie. Ludzie tamtego okresu nie 

mogli zrozumieć tego prawa oraz nie mieli nad nim żadnej kontroli. Na 

przykład siła magnetyzmu kilka tysięcy lat wcześniej nie była ludzkości znana. 

Jeśli ktoś wtedy odkryłby ją przez przypadek i skonstruował urządzenie, które 

byłoby w stanie unosić w powietrzu rzeczy bez żadnej widocznej gołemu oku 

przyczyny, mógłby powiedzieć: „Zaprawdę, wydarzył się cud”. Dziś takie 

sztuczki są pospolite i trywialne. Wiedza ludzka jest ograniczona, podczas gdy 

Boska nie jest. Jeśli zacznie funkcjonować jakieś prawo, które wychodzi poza 

obszar ludzkiego poznania, sprawia ono wrażenie cudu. Lecz spoglądając 

wstecz na takie przypadki pod względem nabytej od wtedy wiedzę, jesteśmy w 

stanie wszystkie te niby „łamania praw natury” wytłumaczyć jako zwykłe, 

naturalne zjawiska, wtedy jeszcze niecałkowicie przez ludzi rozumiane. Dlatego 

też wyraziłem, iż to naturalne zjawisko musiało być odpowiedzialne za 

narodziny Jezusa z pojedynczego rodzica, wtedy jeszcze ludziom nieznane, a 

nawet dziś nie do końca zrozumiałe. Lecz nauka się w tym kierunku rozwija i 

coraz więcej staje się zrozumiałe. Nadejść może zatem czas, kiedy to nikt nie 
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będzie w stanie nazwać narodzin Jezusa nienaturalnymi. Musieliby się wtedy 

zgodzić, iż było to naturalne, lecz rzadkie zjawisko – tak rzadkie, iż prawie 

niespotykane u ludzi. 

Jezus, Syn Boży? 
Istnieje wiele innych problemów związanych z chrześcijańskim pojmowaniem 

Jezusa, jego natury i relacji z Bogiem. Z dalszego, krytycznego i analitycznego 

przestudiowania doktryny chrześcijańskiej wynika, iż istnieje „Syn Boży”, który 

to posiada cechy zarówno całkowicie człowieka, jak też i całkowicie boga. 

Jednakże trzeba pamiętać, iż nawet wg chrześcijańskiej doktryny Ojciec nie 

jest dokładnie taki, jak „Syn”. Bóg Ojciec jest całkowicie Bogiem i nie jest 

całkowicie człowiekiem, podczas gdy „Syn” jest i tym, i tym. W tym przypadku 

są to dwie różne osoby z różnymi cechami. 

Trzeba zdać sobie sprawę, iż cechy te nie są przenoszalne. Istnieją cechy w 

pewnych substancjach, które są przenoszalne. Na przykład, woda może przyjąć 

postać śniegu oraz pary, bez zmian w jej składzie. Jednak różnice w cechach 

Boga i Chrystusa, jeśli dodać do jednych z nich jakieś, są nie do pogodzenia. 

Niemożliwym jest, by jeden z nich przeszedł taką zmianę i nadal pozostał taki 

sam, jak drugi. Jest to kolejny problem, do tego poważny: czy Jezus Chrystus 

był zarówno całkowicie Bogiem, jak i całkowicie człowiekiem. Jeśli posiadał 

jednocześnie obydwie cechy, różnił się on z pewnością od Ojca, który nie był 

ani pełnym, ani też niepełnym człowiekiem. Jakiego typu była to relacja? Czy 

„Syn” był wspanialszy od Ojca? Jeśli ta dodatkowa cecha nie czyniła „Syna” 

wspanialszym, musiała zatem być defektem. W tym przypadku wadliwy „Syn 

Boży” jest nie tylko przeciwny doktrynie chrześcijańskiej, ale także 

powszechnemu zrozumieniu Boga. Jak, zatem, ktokolwiek mógłby pojąć 

paradoksalny dogmat chrześcijaństwa, który mówi, iż „Jeden z Trzech” i 

„Trzech w Jednym” są tym samym, bez najmniejszej różnicy? Może się tak 

dziać jedynie, kiedy sama podstawa wiary oparta jest nie na faktach, lecz 

jedynie na micie. 
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Kolejny problem do rozwiązania: jeśli Jezus stał się „Synem Bożym” poprzez 

swoje narodziny z łona Maryi, to kim był on wcześniej? Jeśli był wiecznie 

„Synem”, bez zrodzenia się z Maryi, dlaczego konieczne było jego zrodzenie się 

w ludzkiej postaci? Jeśli koniecznym było, to jego synostwo nie było wieczne; 

stało się dodatkową cechą po tym, jak się urodził i zanikło, gdy odrzucił on 

ciało i powrócił do nieba. Istnieje zatem wiele niepewności wynikających z 

przekonania, które zdrowy rozsądek odrzuca. Namawiam was ponownie do 

zaakceptowania o wiele bardziej realistycznej i akceptowalnej możliwości; 

wiary, iż narodziny Jezusa Chrystusa były wyjątkowym aktem stworzenia przez 

Boga, który wykorzystał jakieś skryte prawo natury. Jezus był metaforycznym 

synem Boga, ukochanym przez Niego w wyjątkowy sposób, lecz mimo 

wszystko istotą ludzką. Jego status „Syna” został mu przypięty jakieś 300 lat 

później, by pozwolić przeżyć jego legendzie – to omówione zostanie później. 

Natura małżeńskiego związku Boga Ojca i Maryi jest ciężka do rozpatrywania 

dosłownie. Jednakże, by zrozumieć pośredniczącą rolę Maryi pomiędzy „Ojcem” 

a „Synem”, jest to zło konieczne. Być może ta sama kwestia niepokoiła 

Nietzsche’go tak bardzo, iż przelał swoje nieusatysfakcjonowanie na pismo, 

przynajmniej w następujących słowach: 

Pozbywszy się wiły, ujrzał Zaratustra niebawem znowuż kogoś na drodze, po 

której szedł. Nie opodal siedział czarny, smukły człowiek o chudej bladej 

twarzy: ten przygnębiał swoją postacią. "Biada - rzekł Zaratustra do swego 

serca - oto siedzi zakapturzony posępek, kapłańskiem zda mi się to jego 

zachowanie: czegóż tacy w mojem chcą królestwie?  

Cóż znowu! Zaledwie jednemu wile się umknąłem, już oto drugi 

czarnoksiężnik drogę mi zabiega; pewno jakiś czarownik, zamówienia 

czyniący, ciemny cudotwórca z bożej łaski, namaszczony świata zaprzaniec - 

niechby go dyabeł porwał!  

Lecz dyabła nigdy nie masz na tem miejscu, gdzie by było jego miejsce 

właściwe: zawsze zjawia się za późno to przeklęte karlisko i kuternoga ten!  

Tak oto klął Zaratustra niecierpliwie w duszy i rozmyślał nad tem, jakby to z 

odwróconemi oczyma prześlizgnąć się obok czarnego człowieka: lecz oto 
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stało się inaczej, niż zamierzał. W tejże chwili spostrzegł go siedzący; porwał 

się z miejsca i zastąpił mu drogę, czyniąc nieomal wrażenie człowieka, 

którego niespodziane szczęście spotyka.  

- Kimkolwiek jesteś, wędrowcze - rzekł - pomóż zbłąkanemu i szukającemu 

starcowi, któremu tu łatwo coś złego przytrafić się może!  

Obcy mi świat ten i daleki, słyszę też i zwierząt dzikich poryki; zaś ten, kto 

by mi schronienia udzielić mógł, nie istnieje już.  

Szukałem ostatniego pobożnego człowieka, świętego i samotnika jedynego, 

co w lesie swoim nic jeszcze nie słyszał o tem, o czem cały świat dziś wie.  

- O czemże to wie dziś cały świat? - pytał Zaratustra. - Czy nie o tem, że 

stary Bóg, w którego cały świat niegdyś wierzył, już nie żyje?  

- Rzekłeś! - odparł starzec posępnie. - A temu staremu Bogu służyłem ja do 

ostatniej jego godziny.  

I otom jest zasłużony: bez pana, a jednak nie wolny, o żadnej godzinie życia 

już nie radosny, chyba tylko we wspomnieniach.  

Przeto wstąpiłem na te góry, abym nareszcie gody znów święcił, jak staremu 

papieżowi i ojcu Kościoła przystoi: gdyż wiedz, ja jestem ostatnim papieżem! 

- gody wspomnień pobożnych i służby bożej.  

Lecz oto i on już nie żyje, ten człowiek najpobożniejszy, ów leśny święty, co 

Boga swego śpiewem i pomrukiem ustawicznie chwalił.  

Nie znalazłem go już; znalazłszy chatę jego, zastałem w niej tylko dwa wilki 

wyjące nad jego zgonem - wszystkie bo zwierzęta miłowały go. Uciekłem z 

chaty.  

Czyżbym daremnie w te góry i lasy przychodził? Wówczas postanowiło serce 

me, abym szukał kogo innego, najpobożniejszego z tych, co w Boga już nie 

wierzą - abym szukał Zaratustry!  

Tak rzecze starzec, bystrem okiem patrząc na tego, co przed nim stał; 

Zaratustra pochwycił dłoń starego papieża i przyglądał się jej długo z 

podziwem.  

- Spojrzyj, czcigodny, jakaż piękna i długa dłoń! To dłoń człowieka, co 

zawsze błogosławieństwa rozdawał. Lecz teraz oto trzyma ona tego, kogo 
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szukasz, mnie, Zaratustrę. Jam jest ów bezbożny Zaratustra, który powiada: 

"Któż jest bardziej ode mnie bezbożny, abym się jego pouczeniem radował?"  

Tako rzecze Zaratustra, wejrzeniem swem przenikając wskroś najskrytsze 

myśli starego papieża. Ów zaś podjął wreszcie:  

- Kto najbardziej go kochał i posiadał, najbardziej go też i utracił. Patrz, z 

nas dwóch, ja jestem obecnie bardziej chyba bezbożny? Lecz któż by mógł 

radować się z tego!  

- Służyłeś mu aż do ostatka - rzekł Zaratustra w zadumie, po długiem 

milczeniu - czy wiesz jak umarł? Zali prawdą jest, co ludzie mówią, iż 

zdławiła go litość; że ujrzał, jako człowiek na krzyżu wisi, i nie zniósł, aby 

miłość człowieka stała się dlań piekłem i śmiercią wreszcie?  

Stary papież nie odpowiadał i odwodził lękliwie swe spojrzenie, ukrywając 

bolesny i ponury wyraz.  

- Zaniechaj go - rzekł Zaratustra po długim namyśle, patrząc ciągle starcowi 

prosto w oczy. - Zaniechaj go, nie istnieje on już. I aczkolwiek cześć ci to 

przynosi, że o tym zmarłym dobrze tylko mówisz, wiesz wszakże zarówno 

jak i ja, k i m on był, i że dziwacznemi chadzał on drogi.  

- Mówiąc w trzy oczy - odparł rozweselony stary papież (jako że na jedno 

oko był on ślepy) - rzeczy boskich jestem bardziej świadom niźli Zaratustra, i 

powinienem nim być.  

Miłość ma służyła mu długie lata, ma wola była każdej jego woli uległa. 

Dobry sługa wie jednak wszystko, niejedno nawet, co jego pan przed samym 

sobą ukrywa.  

Był to skryty Bóg, pełen tajemniczości. I syna wszak posiadł nie inaczej, jeno 

krętemi drogi. Na progu jego wiary widnieje wiarołomstwo.  

Kto go jako Boga miłości sławi, ten niezbyt Szczytnie myśli o samej miłości. 

Czyż Bóg ten nie chciał być zarazem i sędzią? Atoli kochający miłuje poza 

nagrodą i odwetem.  

Za młodu był ów Bóg ze wschodnich krain twardy, mściwy i piekło sobie 

zbudował ku rozkoszy swych ulubieńców.  
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W końcu zestarzał się jednak, stał się miękki, kruchy i współczujący, raczej 

do dziadka podobny niźli do ojca, zaś najpodobniejszy do starej chwiejącej 

się babki.  

I oto siedział na zapiecku, pełen zgryzoty, spowodowanej słabością nóg, 

światem i wolą własną umęczony i udusił się pewnego dnia nadmiarem 

litości.1 

 
1 Fryderyk Nietzsche, „Tako Rzecze Zaratustra”, str. 132-133. Przełożył Wacław Berent. Copyright @ 1995 for the 
edition by Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 
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2. Grzech i Pokuta 
 

Teraz uwagę swą zwrócimy w stronę drugiego artykułu wiary chrześcijańskiej. 

Muszę jednak sprostować, iż nie wszyscy chrześcijanie wierzą dokładnie w to, 

co zostanie zaraz nadmienione. Nawet niektórzy przywódcy Kościoła odeszli od 

sztywnego, dogmatycznego podejścia Kościoła. Mimo to filozofia „Grzechu i 

Pokuty” jest podstawą ortodoksyjnej wiary chrześcijańskiej. 

Pierwszą częścią chrześcijańskiego pojmowania Grzechu i Zadośćuczynienia 

jest to, iż Bóg jest sprawiedliwy i wymierza naturalną sprawiedliwość. Nie 

wybacza on grzechów bez wyznaczania zadośćuczynienia, jako że byłoby to 

przeciwne zasadom absolutnej sprawiedliwości. Ten właśnie atrybut Boga czyni 

konieczną chrześcijańską wersję pokuty. 

Drugą częścią jest to, iż człowiek jest grzeszny ponieważ Adam wraz z Ewą 

zgrzeszyli. W wyniku tego ich potomstwo odziedziczyło Grzech Pierworodny, 

jakby grzech ten został zapisany w ich genach i od tamtej chwili wszystkie 

dzieci Adama rodzą się z wrodzonym grzechem. 

Trzecią część tego dogmatu stanowi fakt, iż grzeszna osoba nie może 

odpokutować grzechów innej osoby: tylko osoba bez grzechu jest w stanie to 

uczynić. Na podstawie tego jasne staje się, dlaczego żaden Prorok Boży, bez 

względu na to, jaki dobry czy bliski doskonałości, nie był w stanie zmazać z 

ludzkości grzechu czy też pozbyć się jego i konsekwencji zeń płynących. Będąc 

synem Adama nie mógł on uciec przed Grzechem Pierworodnym, z którym się 

urodził. 

Tak wygląda uproszczony zarys całej doktryny. Poniżej wymieniono rozwinięcie 

przez chrześcijańskich teologów. 
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Odkupienie Ludzkości 
Aby rozwiązać ten zdający się nierozwiązywalnym problem, Bóg wymyślił 

genialny plan. Nie jest jasne to, czy skonsultował On ten plan ze Swym 

„Synem”; czy jednocześnie wpadli na ten plan; czy też był to całkowicie 

pomysł „Syna”, później zaakceptowany przez Boga Ojca. Szczegóły tego planu 

rozwinęły się w czasach Chrystusa następująco: dwa tysiące lat temu „Syn 

Boży”, który dosłownie współdzielił z Nim wieczność, narodził się z ludzkiej 

matki. Jako „Syn Boży” łączył on w sobie cechy pełnego człowieka i także Boga 

Ojca. Następnie jest powiedziane, iż pobożna i czysta kobieta imieniem Maryja 

wybrana została na matkę „Syna Bożego”. Zaszła z nim w ciążę wraz z pomocą 

Boga. Zgodnie z tym, będąc dosłownym „Synem Bożym”, Jezus narodził się 

bez grzechu, jednak zachował on swe człowieczeństwo. Następnie ofiarował on 

się, by zmazać winy z ludzi, którzy w niego uwierzą i zaakceptują jako ich 

zbawiciela. Tymże zmyślnym sposobem powiedziane jest, iż Bóg uniknął 

porzucenia swej cechy absolutnej sprawiedliwości. 

Pamiętajcie, iż zgodnie z tym modus operandi, człowiek nie mógł uciec od 

kary, bez względu na swe grzechy. Bóg nadal byłby wstanie karać grzesznych 

bez porzucania Swego poczucia sprawiedliwości. Jedyną różnicą pomiędzy tą, a 

poprzednią pozycją, która to odpowiada za tę dramatyczną zmianę, jest fakt, iż 

to Jezus miał zostać ukarany, a nie grzeszni synowie i córki Adama. To 

poświęcenie Jezusa miało być ostatecznie kluczowe w okupieniu win dzieci 

Adama.  

Jakkolwiek dziwna i niezrozumiała ta logika mogłaby się zdawać, powiedziane 

jest, iż dokładnie to się stało. Jezus ofiarował się i został konsekwentnie 

ukarany za grzechy, których nigdy nie popełnił. 

Grzech Adama i Ewy 
Rozważmy ponownie historię Adama i Ewy od początku. Żaden z kroków w 

nadmienionej doktrynie nie jest do zaakceptowania przez ludzkie sumienie i 

logikę. 
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Na początku mamy ideę, iż z powodu grzechu Adama i Ewy ich potomstwo 

zostało genetycznie i na wieki skażone grzechem. W sprzeczności ku temu, 

genetyka wyjawiła, iż ludzkie myśli i czyny, złe czy też dobre, nawet jeśli 

uparcie powtarzane przez cały okres życia osoby, nie są w stanie być 

przekazane i zapisane w genetycznym systemie ludzkiej reprodukcji. Okres 

życia jest zbyt krótki, by odegrać jakąkolwiek rolę w ustanowieniu tak wielkich 

zmian. Nawet przywary ludu, pokolenie po pokoleniu, czy też na dobrą sprawę 

ich zasługi, nie mogą zostać przekazane potomstwu jako cechy genetyczne. 

Być może wymagane są miliony lat, aby wpisać w geny ludzkie nowe cechy. 

Nawet, jeśli poprzez jakieś absurdalne i niedopuszczalne nadużycie wyobraźni 

ktoś byłby w stanie ujrzeć możliwość wystąpienia takiego wydarzenia, to 

przeciwieństwo także musiałoby być przez taką logikę dopuszczalne. 

Oznaczałoby to, iż jeśli osoba grzeszna pożałowałaby i przyznała się pod koniec 

do winy, to taki uczynek powinien być również zapisany w genach, w efekcie 

wymazując efekt pierwotnego grzechu. Choć naukowo nie jest to możliwe, jest 

w takim zrównoważonym obrazie o wiele więcej logiki, niż w takim, gdzie tylko 

zdolność do grzechu jest dziedziczna, a nie zdolność do czynienia dobra. 

Po drugie, poprzez próbę wyjaśnienia problemu Adama mówiąc, iż grzech jest 

genetycznie przekazywany przyszłym pokoleniom Adama osiągnięto jedynie 

totalne zniszczenie samej podstawy, na której oparta jest chrześcijańska 

doktryna „Grzechu i Pokuty”. Jeśli Bóg jest absolutnie Sprawiedliwy, to gdzie w 

potępianiu za grzechy Adama i Ewy ich potomstwa jest sprawiedliwość? W 

końcu oni sami za ten grzech zostali srogo ukarani i wygnani z Raju w niełasce. 

Jakaż to by była sprawiedliwość, gdyby Bóg, po ukaraniu Adama i Ewy za ich 

osobiste grzechy nadal nie zaspokoił chęci pomsty i skazał całą rasę ludzką na 

nieuniknione potępienie przychodzenia na świat z wrodzonym grzechem? Jaką 

szansę pozostawiono dzieciom Adama, by uciekły przed tym grzechem? Jeśli 

rodzice popełnili błąd to, dlaczego to niewinne dzieci mają w nieskończoność za 

ten błąd cierpieć? 
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W takim razie, jakie to wykrzywione poczucie sprawiedliwości miłe mu ukazuje 

Bóg, jeśli karze on lud, któremu przeznaczone jest grzeszenie, bez względu na 

to, jak grzechu nienawidzą? Grzech został uczyniony częścią ich działania. Nie 

ma szansy na to, by dziecię Adama pozostało niewinne. Jeśli grzech jest 

zbrodnią, logika nakazuje, iż powinna to być zbrodnia Stwórcy, a nie 

stworzenia. W takim razie, jakaż to sprawiedliwość wymagałaby karanie 

niewinnych za grzechy sprawcy? 

Jakże różne od chrześcijańskiego rozumienia grzechu wraz z jego 

konsekwencjami jest słowo Świętego Koranu, które mówi: 

 

A I żadna obarczona dusza nie może dźwigać brzemienia innej. (35:19) 

 

Allah nie obarcza żadnej duszy ciężarem ponad jej możliwości. (2:287) 

W porównaniu z chrześcijańską koncepcją Grzechu i Pokuty te deklaracje 

Świętego Koranu są niczym muzyka dla duszy. 

Zwróćmy się teraz ku Biblijnym zapisom tego, co właściwie stało się za czasu 

grzechu Adama i Ewy i konsekwencji, jakie nastąpiły po ich ukaraniu. Zgodnie 

z Księgą Rodzaju, Bóg tylko częściowo zaakceptował ich przeprosiny i nałożył 

na nich wieczną karę, opisaną następująco: 

 Do niewiasty powiedział: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej 

brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz 

kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”.  

Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z 

drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść 
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- przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz 

zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i 

oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie 

więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz 

do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! 

(Księga Rodzaju 3:16-19) 

Ludzkość istniała na długo zanim narodzili się Adam i Ewa. Zachodni naukowcy 

odkryli szczątki wielu prehistorycznych ludzi i nadali im przeróżne imiona. 

Neandertalczyk jest zapewne najbardziej znany spośród nich. Neandertalczycy 

żyli pomiędzy 100 000 a 35 000 lat temu, głównie w rejonach Europy, 

Bliskiego Wschodu i Środkowej Azji. Odkryto szkielet w pełni rozwiniętego 

człowieka, który pochodzi z czasów jakieś 29 000 lat przed tym, jak Adam i 

Ewa rozpoczęli swój krótkotrwały pobyt w Raju. W tamtych czasach istoty 

ludzkie były już pod względem fizycznym dokładnie takie, jak my i 

zamieszkiwały Europę, Afrykę i Azję, a później, podczas Epoki Lodowcowej, 

rozprzestrzeniły się także na obszary Ameryk. Także w Australii autentyczną 

historię kultury Aborygenów da się wyśledzić aż do czasów 40 000 lat temu. 

W porównaniu z tymi relatywnie wczesnymi czasami, odkryto szkielet kobiety z 

Hedar w Etiopii, który ma 2.9 miliona lat. Zgodnie z chronologią biblijną, Adam 

i Ewa żyli jakieś sześć tysięcy lat temu. Z zadziwieniem można patrzeć na 

rzeczoną historię ludzkości, czyli Homo Sapiens, jak to mówi się w żargonie 

naukowym. 

Ludzkie Cierpienie Trwa Dalej 
Po przeczytaniu biblijnego opisu tego, jak ukarano Adama i Ewę, na myśl 

przychodzi pytanie, czy bóle porodowe były kobietom nieznane aż do początku 

ery Adama i Ewy. Ciężko będzie znaleźć naukowca, który uwierzy w takie 

fantazje. Powtórzmy, mamy mnóstwo niepodważalnych dowodów, iż na długo 

przed Adamem i Ewą ludzkość zajmowała wszystkie kontynenty świata, nawet 

odległe wysepki na Pacyfiku i zawsze ciężko pracowała na swe przetrwanie. 

Nawet zwierzęta, które są o wiele niżej w hierarchii życia, rodzą w bólach. Jeśli 
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przyłapać by krowę rodzącą cielę, jej cierpienie zdaje się podobne cierpieniu 

ludzkiej kobiety. Wiele takich zwierząt, jak wiemy, zamieszkiwało Ziemię 

miliony lat przed Adamem i Ewą. 

Praca na rzecz własnego utrzymania jest u mężczyzn powszechna, lecz nie jest 

to wcale cecha charakterystyczna. Kobiety także pracują na swe zarobki i 

utrzymanie. Nawet przed człowiekiem, wszystkie gatunki życia zapewniały 

sobie przetrwanie przez pracę. Ten fakt jest kluczowym motywatorem w 

ewolucji życia. Walka o egzystencję jest być może pierwszą, charakterystyczną 

oznaką życia, która odróżnia je od świata rzeczy martwych. Jest to naturalne 

zjawisko i nie ma nic wspólnego z grzechem. 

Ponownie, jeśli to miałaby być kara narzucona w konsekwencji popełnienia 

przez Adama i Ewę Grzechu Pierworodnego, zastanawiające jest, co takiego 

miałoby się wydarzyć po Odkupieniu. Jeśli Jezus Chrystus okupił winy 

grzesznych istot ludzkich, czy kara za grzech Adama i Ewy została zniesiona po 

Ukrzyżowaniu? Czy Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako „Syna 

Bożego”, jeśli to były kobiety, przestały rodzić w bólach? Czy wierzący 

mężczyźni zaczęli zarabiać na utrzymanie bez podejmowania fizycznej pracy? 

Czy tendencja do grzeszenia przestała być dziedziczona przez kolejne 

pokolenia i zaczęły się rodzić niewinne dzieci? Jeśli odpowiedź na wszystkie te 

pytania brzmiałaby „tak”, to oczywiście istniałoby jakieś uzasadnienie w 

poważnym rozważaniu chrześcijańskiej filozofii Grzechu i Pokuty. Jednak 

odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi „nie”. Jeśli nic nie wydaje się, aby się 

zmieniło po Ukrzyżowaniu, zarówno w chrześcijańskich jak i niechrześcijańskich 

kręgach, to jakie jest znaczenie Odkupienia? 

Nawet po Jezusie Chrystusie poczucie powszechnej sprawiedliwości nadal mówi 

ludziom na całym świecie, iż gdy jakaś osoba popełni grzech, kara za ten 

grzech powinna być wymierzona tylko tej osobie i żadnej innej. Wszyscy 

mężczyźni i wszystkie kobiety muszą cierpieć skutki swych grzechów na 

własnej skórze. Dzieci zawsze rodzą się niewinne. Jeśli to nie jest prawdą to 

Boski atrybut Sprawiedliwości ląduje w śmieciach. 
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My, jako muzułmanie, wierzymy, iż wszystkie święte pisma są oparte na 

wiecznej prawdzie i nikt nie może powiedzieć inaczej. Gdy napotykamy na 

niespójności i sprzeczności w jakimś rzekomym objawionym piśmie, nasze 

podejście doń nie jest podejściem pełnym zaprzeczenia i odrzucenia, lecz 

ostrożnego i pochlebnego badania. Większość słów Starego i Nowego 

Testamentu, które wydadzą się nam różne od prawdy natury, staramy się albo 

pogodzić poprzez doszukiwanie się jakiegoś ukrytego, metaforycznego 

znaczenia, lub też odrzucamy je jako dzieła rąk ludzkich zamiast Boga. Póki 

chrześcijaństwo samo w sobie było prawdziwe, nie mogło ono zawierać 

żadnych zniekształceń, niedopuszczalnych faktów i przekonań będących 

sprzecznymi z naturą. Dlatego też zaczęliśmy nie od badania tekstów, lecz 

samych podstaw chrześcijaństwa, które poprzez wieki ujednolicania stały się 

niezaprzeczalnymi częściami chrześcijańskiej filozofii. Wśród nich elementarne 

jest chrześcijańskie zrozumienie Grzechu i Pokuty. Osobiście byłbym o wiele 

skłonniejszy wierzyć, iż ktoś, gdzieś na przestrzeni historii chrześcijaństwa, coś 

źle zrozumiał i próbował interpretować je w świetle swojej wiedzy, poprzez to 

wprowadzając w błąd następne pokolenia. 

Grzech Pierworodny 
Przypuśćmy na chwilę, iż Adam i Ewa rzeczywiście zgrzeszyli dosłownie tak, jak 

to jest opisane w Starym Testamencie, i zostali należycie ukarani. Jak zostało 

napisane, kara ta została nałożona nie tylko na nich, ale też i na ich całe 

potomstwo. Kiedy już wymierzono tę karę, skąd wynikła potrzeba na dalsze ich 

karanie? Po ukaraniu grzechu jest on historią. Po osądzeniu nikt nie ma już 

prawa na ciągłe dodawanie coraz to więcej kar. W przypadku Adama i Ewy byli 

oni nie tylko poważnie reprymendowani i ukarani za grzech, którego się 

dopuścili, ale i natura kary przechodzącej na ich potomstwo jest sama w sobie 

wątpliwa. Na ten temat dość już zostało powiedziane. Teraz staramy się 

wskazać o wiele bardziej haniebne złamanie absolutnej sprawiedliwości. Bycie 

karanym za grzechy naszych przodków to jedno, ale bycie skazanym na 

grzeszenie w konsekwencji błędu swego przodka jest już zwyczajnie wstrętne. 
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 Zejdźmy do twardej rzeczywistości ludzkich doświadczeń i spróbujmy 

zrozumieć chrześcijańskie pojęcie zbrodni i kary w związku z naszymi 

codziennymi doświadczeniami. Przypuśćmy, iż przestępcy wydany jest wyrok 

znacznie zbyt surowy w stosunku do popełnionego przestępstwa. Mogło by to z 

pewnością wieść do głośnego i ostrego sprzeciwu takiego wielce 

nieproporcjonalnego wyroku przez każdego rozsądnego człowieka. W tym 

świetle bardzo ciężko jest nam uwierzyć, iż kara wymierzona Adamowi za jego 

grzechy pochodziła od Sprawiedliwego Boga. Nie jest to tylko kwestia 

nieproporcjonalnej kary. Jest to kara, która, wg chrześcijańskiego zrozumienia 

postępowania Boga, przeżyła Adama i Ewę i została rozciągnięta na kolejne 

pokolenia ich potomstwa. Fakt cierpienia tego potomstwa za błędy swych 

rodziców na dobrą sprawę stanowi pogwałcenie sprawiedliwości poza 

ostateczne granice. Ale i nie o tym mówimy. Jeśli mielibyśmy nieszczęście 

uświadczyć wyrok wydany przez współczesnego sędziego, który nakazywałby 

dzieciom, wnukom, prawnukom itd. jakiegoś przestępcy dalej grzeszyć i 

popełniać przestępstwa i być zgodnie z ich wagą karanymi na wieczność to 

jaka byłaby reakcja współczesnego społeczeństwa, które poprzez cywilizację 

wyrobiła sobie poczucie uniwersalnej sprawiedliwości? 

Trzeba tutaj zaznaczyć czytelnikowi, iż ten koncept dziedziczonego grzechu 

jest jedynie złą interpretacją Św. Pawła. Nie można go uczciwie przypisać 

naukom Starego Testamentu. Istnieje przeogromna ilość dowodów przeczących 

tej interpretacji w wielu księgach Starego Testamentu. 

W XV wieku Augustyn, Biskup Hippony uczestniczył w polemice z 

pelagianizmem, w związku z kontrowersjami otaczającymi istotę upadku 

Adama i Ewy. Ogłosił on pelagianizm herezją, ponieważ mówił on, iż grzech 

Adama dotyczył tylko jego samego a nie całości rasy ludzkiej, że każdy rodzi 

się wolnym od grzechu i jest w stanie własnymi siłami żyć bez grzechu, oraz iż 

istniały osoby, którym się to udało. 

Ci, którzy mieli rację zostali okrzyknięci heretykami, noc została nazwana 

dniem, a dzień nocą. Herezja stała się prawdą, a prawda herezją. 
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Dziedziczenie Grzechu 
Rozważmy ponownie temat Boga, który nie przebacza grzesznym bez ukarania 

ich, ponieważ takie jest Jego poczucie sprawiedliwości. Przerażające jest to, iż 

wiek po wieku chrześcijanie wierzyli w coś, co z pewnością wykracza poza 

ramy ludzkiego intelektu i przeczy rozsądkowi. Jakim cudem Bóg mógł 

przebaczyć osobie grzesznej tylko i wyłącznie dlatego, iż osoba niewinna 

ofiarowała się by ponieść za nią karę? Z chwilą, kiedy Bóg by tak uczynił, 

złamałby fundamentalne zasady sprawiedliwości. Grzeszny sam musi cierpieć 

za swe grzechy. Pokrótce, gdyby kara przechodziłaby na kogoś innego, 

tworzyłoby to ludziom mnóstwo złożonych problemów. 

Teolodzy chrześcijańscy spierają się z takim podejściem, mówiąc, iż takie 

branie na siebie kary nie narusza żadnych praw sprawiedliwości, gdyż 

poczynione zostało dobrowolnie przez osobę bezgrzeszną. Powiadają: „Co 

powiedzielibyście w przypadku, gdzie dłużnik przygnieciony długami ponad swą 

wypłacalność zostaje wyręczony przez jakiegoś bogobojnego filantropistę, 

który zdecydowałby się uwolnić go od długów przez spłacenie ich samemu w 

jego imieniu?”. Odpowiadamy, że i owszem, pochwalilibyśmy głośno taki akt 

wielkiej szczodrości, życzliwości i poświęcenia. Lecz jaka byłaby reakcja osoby 

przedstawiającej nam takie pytanie, gdyby dług ten wynosił tryliony funtów 

szterlingów i znalazłby się filantropista, który wyjąłby pojedynczego pensa z 

kieszeni, życząc sobie, żeby wszystkie zaległości dłużnika zostały mu wpłatą 

tego pensa darowane? To, co mamy w przypadku Jezusa Chrystusa 

ofiarowującego siebie, by być ukaranym za grzechy ludzkości, jest znacznie 

bardziej nieproporcjonalne. Zaznaczmy, iż nie jest to kwestia jednego dłużnika, 

czy też wszystkich z pojedynczego pokolenia, ale wszystkich bilionów 

narodzonych i nienarodzonych defraudantów aż do Dnia Sądu Ostatecznego. 

Lecz to nie wszystko. Pojmowanie przestępstwa poprzez analogię do dłużnika 

winnego komuś pieniądze reprezentuje sobą najnaiwniejsze zrozumienie 

grzechu, jakie kiedykolwiek uświadczyłem. Scenariusz ten zasługuje na to, by 

jeszcze odrobinę dłużej zaprzątać naszą uwagę, nim zwrócimy się ku innym 

aspektom zbrodni i kary. 
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Rozważmy przypadek dłużnika A, który winien jest sto tysięcy funtów osobie B. 

Jeśli bogaty filantrop, w pełni swych zmysłów, autentycznie szczerze chce 

uwolnić dłużnika od zobowiązań, powszechne prawo wymagałoby od niego 

zapłacenie B całkowitej sumy, którą winien był mu A. Lecz załóżmy, iż 

hipotetyczny filantrop przedkłada prośbę, aby osoba A została zwolniona ze 

swych zobowiązań co do osoby B, a zamiast tego on był nieznacznie pobity czy 

też przetrzymany przez kilka dni w niewoli, w imieniu osoby A. Jeśli takie coś 

rzeczywiście by się wydarzyło w prawdziwym życiu wydarzeniem byłoby 

ujrzenie przerażonych twarzy zadziwionego sędziego i biednego, zakłopotanego 

wierzyciela B. Lecz filantrop miałby jeszcze więcej do zaproponowania. 

Zastrzegłby sobie dalej: „O wielki Panie, nie tylko tego chcę w zamian za moje 

poświęcenie. Wymagam, aby wszyscy z całego królestwa żywi teraz i ci, którzy 

urodzą się w przyszłości byli zwolnieni ze swych długów w zamian za moje 

cierpienie przez trzy dni i trzy noce.”. W tym momencie ludzki umysł głupieje. 

Jakże się chce powiedzieć Bogu, temu Sprawiedliwemu, iż ci, którym 

skradzione zostały owoce ich pracy, lub też życiowe oszczędności, powinni 

zostać przynajmniej w jakiś sposób zrekompensowani. Lecz chrześcijański Bóg, 

wydawałoby się, jest o wiele łaskawszy i łagodniejszy dla przestępcy, niż dla 

niewinnego, który z rąk tego przestępcy ucierpiał. Jest to z pewnością dziwne 

poczucie sprawiedliwości, które skutkuje przebaczaniu rabusiom, uzurpatorom, 

tym, którzy znęcają się nad dziećmi i torturującym niewinnych, oraz winnym 

przeróżnych bestialskich zbrodni przeciw ludzkości, o ile tylko uwierzą oni w 

Jezusa Chrystusa w swych ostatnich chwilach życia. A co z niepoliczalnym 

długiem, który winni są swym ofiarom? Czy kilka chwil, które Jezus spędził w 

piekle wydają się wystarczające, by zmazać im winy długich, bezkarnych żyć 

pełnych występków, rozciągających się na wiele pokoleń? 

Dalej Wymierzana Jest Kara 
Weźmy teraz pod uwagę inną, bardziej poważną kategorię zbrodni,  

konsekwencji której ludzka natura zwykle nie może zaakceptować jako 

zbywalnej. Na przykład, powiedzmy, że ktoś bezwzględnie znęca się nad 

dzieckiem, a nawet gwałci je i morduje. Niezaprzeczalnie poruszyłoby to ludzką 
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wrażliwość do nieznośnego stopnia. Przypuśćmy, iż taka osoba dalej sprawia 

podobne lub nawet większe cierpienie wszystkim wokół, całe swe życie 

unikając złapania i postawienia przed sądem. Przeżywszy swe życie pełne 

zbrodni nieukarany ludzkimi rękoma, zbliża się do śmierci, lecz postanawia 

uniknąć i późniejszej kary Sądu Ostatecznego i zaczyna wreszcie wierzyć w 

Jezusa Chrystusa jako swego zbawiciela. Czy wszystkie jego grzechy nagle 

obróciłyby się w nicość i byłoby mu dane przejście do następnego świata 

czystym od grzechu jak nienarodzone dziecko? Być może ten, który czeka ze 

swą wiarą w Jezusa aż do chwili swej śmierci jest o wiele mądrzejszy, niż ten, 

który wierzy w niego wcześniej za życia. Dla tego drugiego zawsze pozostaje 

po wyznaniu swej wiary możliwość popełnienia grzechu i stania się ofiarą 

diabelskich planów. Czemu nie poczekać aż do nadejścia śmierci, dając tym 

sposobem diabłu mniejsze pole do popisu, aby okraść nas z wiary w Jezusa? 

Wolne życie w zbrodni i przyjemności, tutaj na Ziemi, oraz odrodzenie się w 

wiecznej formie zbawienia nie jest taką złą propozycją. 

Czy to jest mądrość sprawiedliwości, którą chrześcijanie przypisują Bogu? 

Takie poczucie sprawiedliwości czy też sam taki Bóg jest absolutnie nie do 

zaakceptowania ludzkiemu sumieniu, które On Sam stworzył, bez, uwaga, 

umiejętności odróżnienia zła od dobra. 

Patrząc na ten sam problem w świetle ludzkiego doświadczenia i zrozumienia, 

istnieją wszelkie podstawy, by odrzucić taką filozofię jako nic nieznaczącą i 

bezpodstawną. Nie ma w niej realizmu czy esencji. Ludzkie doświadczenie uczy 

nas, iż to zawsze przywilej ciemiężonych, by przebaczać swym oprawcom bądź 

nie. Czasem rządy, by uczcić dzień narodowej radości, lub też z innych 

powodów, ogłaszają powszechną amnestię przestępców. Lecz to samo w sobie 

nie uzasadnia aktu wymazywania win tym, którzy wyrządzili innym jakąś 

nienaprawialną krzywdę i stali się przyczyną cierpienia swych niewinnych 

współobywateli. Jeśli można jakkolwiek usprawiedliwić akt powszechnej 

amnestii z rąk rządu i jeśli nie jest to uznawane przez teologów 

chrześcijańskich za naruszenie sprawiedliwości, to dlaczegego nie pozostawią 

oni Bogu prawa przebaczania tak, i kiedy sobie tego zażyczy? W końcu jest On 
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Najwyższym Panem, Stwórcą wszechrzeczy. Jeśli zwalnia on wszystkich od 

jakiejkolwiek winy poczynionej innym, ma On nieograniczoną władzę 

zadośćuczynienia pokrzywdzonemu tak hojnie, że będzie kompletnie 

usatysfakcjonowany Jego decyzją. Jeśli tak się mają rzeczy, to skąd wynika 

potrzeba poświęcenia swego niewinnego „Syna”? To samo w sobie stanowi 

kpinę ze sprawiedliwości. Rodzimy się dostosowani do atrybutów Boga. Mówi 

on tak w Piśmie Świętym: 

A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.” 

(Księga Rodzaju 1:26) 

 O tym samym w Świętym Koranie mówi On: 

 

(…)I idź za naturą stworzoną przez Allacha, za naturą, zgodnie z którą On 

ukształtował ludzkość (…)(30:31) 

Doktryna ta, wyznawana zarówno przez chrześcijan, jak i muzułmanów, 

wymaga by ludzkie sumienie było w danej sytuacji najlepiej odbijającym 

lustrem Boskiego poczynania. Dla nas to, że często wybaczamy bez łamania 

poczucia sprawiedliwości jest kwestią codziennego doświadczenia. Jeśli 

zostaniemy osobiście źle potraktowani, to możemy zgodnie ze zbrodnią 

poczynić przebaczenie różnej wagi. Jeśli dziecko skrzywdzi swych rodziców 

poprzez złe zachowanie czy zniszczenie jakiegoś drogocennego przedmiotu w 

domu, czy też przyniesie im wstyd, zgrzeszy przeciwko nim. Rodzice mogą mu 

przebaczyć bez wyrzutów swego sumienia, co do złamania sprawiedliwości. 

Lecz jeśli ich dziecko zniszczy własność ich sąsiada, czy też wyrządzi innemu 

dziecku bądź osobie krzywdę na ciele, jak mogą oni decydować o wybaczeniu 

swemu dziecku cierpienia, które wyrządziło innym? Gdyby tak postąpili, byłoby 

to niesprawiedliwe nawet według ich własnego sumienia. 
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Zbrodnia i kara mają taką samą relację, jak przyczyna i skutek; i muszą być to 

pewnego stopnia proporcjonalne. Ten aspekt związku między zbrodnią a karą 

został w jakiejś części już omówiony w odniesieniu do wykroczenia 

finansowego jednej osoby co do drugiej. Ten sam argument można stosować 

surowiej do innych zbrodni, takich jak okaleczenie czy morderstwo niewinnych 

obywateli czy też naruszanie ich dobrego imienia w jakikolwiek sposób. Im 

poważniejsza waga zbrodni, tym poważniejszej należy oczekiwać kary. Jeśli 

Bóg może wszystkim przeróżnym przebaczać, jak wierzę, iż On i tylko On jest 

w stanie, to sprawa Pokuty w zamian za ukaranie niewinnej osoby nie gra 

żadnej roli. Jeśli jednak jest to sprawa zbywalności kary za zbrodnię jakiegoś 

przestępcy na inną, niewinną osobę, która wyraziła chęć takiego rozwiązania, 

to sprawiedliwość zdecydowanie wymagałaby, żeby osoba ta przejęła na siebie 

całkowitą karę przestępcy, bez jej pomniejszania czy rozdrabniania w 

jakimkolwiek stopniu. Ale o tym powiedzieliśmy już wystarczająco dużo. 

Czy chrześcijanie wierzą w to, iż ten wymiar sprawiedliwości został 

zastosowany w przypadku Jezusa, „Syna” Bożego przez Boga Ojca? Jeśli tak, 

oznaczałoby to, iż wszystkie kary winne wszystkim przestępcom świata 

chrześcijańskiego, urodzonych za czasów Chrystusa, a nawet później, aż do 

nastąpienia Dnia Sądu, zostały skumulowane, skondensowane i doprowadzone 

do takiej intensywności, iż cierpienie Jezusa Chrystusa przez jedynie trzy dni i 

noce wyrównało tortury wszystkich kar, na które wymienieni przestępcy mieli 

sobie zasłużyć aż do tego ostatecznego dnia. W takim razie żaden chrześcijanin 

nie powinien już nigdy zostać ukarany przez jakikolwiek chrześcijański rząd. W 

innym wypadku byłoby to równoznaczne wielkiej niesprawiedliwości. Sądy, po 

ogłoszeniu wyroku „winny”, powinny później jedynie zapytać chrześcijańskiego 

przestępcę, by pomodlił się do Jezusa, „Syna”, o zbawienie. Sprawa powinna 

zostać następnie zamknięta. Byłaby to kwestia przetransferowania aktu 

zbrodni przestępcy do akt Jezusa Chrystusa. 

Jako przykład spójrzmy bliżej na Stany Zjednoczone Ameryki i stan tamtejszej 

przestępczości. Zbrodnie kradzieży i morderstwa są tam tak powszechne, iż 

ciężko je policzyć. Pamiętam, jak raz, w Nowym Jorku, dostroiłem radio do 
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stacji, która była całkowicie poświęcona reportażom na temat przestępstw 

grożących karą śmierci. Było to absolutnie przerażające przeżycie. Było tak 

bolesne, iż nie byłem w stanie znieść więcej, niż pół godziny słuchania. Co 

jakieś pięć minut w Ameryce popełniane i ogłaszane było nowe morderstwo, 

czasem z przerażającymi relacjami reporterów, którzy autentycznie patrzyli na 

morderstwo w trakcie jego popełnienia. Naszą intencją nie jest 

zaprezentowanie szczegółowego obrazu przestępczości w Ameryce, lecz to 

kwestia powszechnej wiedzy, iż dziś Ameryka stoi gdzieś u szczytu na liście 

krajów trawionych przez zbrodnie wszelakiej maści; szczególnie duże miasta, 

takie jak Chicago, Nowy Jork czy Waszyngton. W Nowym Jorku kradzieże, 

podobnie jak okaleczenia niewinnych obywateli, którzy odważą się stawić opór, 

są na porządku dziennym. Te codzienne zjawiska stwarzają jakże odrażający 

obraz pobić i morderstw za liche zyski. 

Pozostawiając, na chwilę, trend wzrastającej na całym świecie przestępczości, 

w kwestii samej Ameryki, nie da się nie zauważyć związku pomiędzy 

chrześcijańską ideą Grzechu i Pokuty a zbrodniami popełnianymi dzień w dzień. 

Jakkolwiek bardzo by nie odbiegali od chrześcijańskich wartości w swym 

poczynaniu, trzeba im przynajmniej przyznać, iż wierzą w chrześcijańską 

doktrynę Grzechu i Odkupienia, a także w Chrystusa jako ich zbawiciela, ale z 

jakim skutkom. Większość przestępców w Ameryce to, oczywiście, rzekomi 

chrześcijanie, lecz muzułmanie i inni nie stanowią wyjątku. Czy zostaną oni 

uniewinnieni przez Boga tylko dlatego, iż należą do chrześcijaństwa i wierzą w 

zapisane poświęcenie Jezusa Chrystusa na rzecz wierzących grzeszników? 

Koniec końcem, pokaźny procent spośród nich może i zostanie złapany i karany 

przez tamtejsze prawo, lecz nadal duża liczba pozostanie albo niepochwycona, 

albo ukarana jedynie za część zła, które poczyniła przez wiele lat. 

Co ofiarowałoby chrześcijaństwo tym skazanym przez prawo i co obiecałoby 

tym, którzy pozostają niepochwyceni na tej ziemi? Czy ci i ci zostaną ukarani w 

ten sam sposób, czy też różnie? 
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Kolejny dylemat związany ze zbawieniem przestępcy z powodu jego wiary w 

Jezusa Chrystusa wynika z mniej jasnej i niezdefiniowanej sytuacji. Jeśli, na 

przykład, chrześcijanin popełni zbrodnię przeciw niewinnej, nie-chrześcijańskiej 

ofierze, jego wina byłaby mu oczywiście odpuszczona poprzez 

błogosławieństwo jego wiary w Jezusa. Kara za jego zbrodnię przejdzie wtedy 

na barki Jezusa. Lecz jaki zysk i opis strat miałaby w tym biedna, niewinna 

ofiara nie będąca chrześcijaninem? Biedni Jezus i ofiara, obydwoje karani za 

zbrodnię, której nie popełnili. 

Wyobrażenie sobie wszystkich zbrodni popełnionych kiedykolwiek przez 

ludzkość od początku chrześcijaństwa aż do nadejścia zmierzchu ludzkiej 

egzystencji stanowiłoby dla naszego umysłu ciężki orzech do zgryzienia. Czy 

wszystkie te zbrodnie przekazano na konto Jezusa Chrystusa, pokój Mu i 

niechaj Allach mu błogosławi? Czy za te wszystkie grzechy zadośćuczyniono w 

rzeczone trzy dni i trzy noce, które to Jezus miał przecierpieć? Nadal 

zastanawiające jest, jak takie przeogromne morze przestępców, tak 

intensywnie zatrute śmiertelną trucizną zbrodni, mogło zostać osłodzone i 

oczyszczone w całości z wpływu ich zbrodni jedynie przez ich akt wiary w 

Jezusa. Ponownie, myślami powraca się do dalekiej przeszłości, kiedy to biedni 

Adam i Ewa tak naiwnie popełnili swą pierwszą zbrodnię, jedynie dlatego, iż 

byli bardzo przebiegle ogłupieni i zmanipulowani przez Szatana. Czemu i ich 

grzechu nie zmazano? Czyż nie wierzyli oni w Boga? Czy wiara w Boga Ojca 

jest jedynie nieznacznym aktem dobroci i czy była to w ogóle ich wina, iż nie 

słyszeli nigdy o „Synu” wiecznie zamieszkującym u Boga Ojca? Czemuż to „Syn 

Boży” nie zlitował się nad nimi i nie przekonał Boga Ojca, by ukarał go za ich 

występek? Jakże pożądanym byłby taki przebieg zdarzeń, gdyż o wiele 

łatwiejsze mogło być ukaranie za tylko ten jeden moment słabości Adama i 

Ewy. Z pewnością na nowo napisałoby to całą historię ludzkości w księdze 

przeznaczenia. Stworzona zostałaby wtedy rajska Ziemia, a Adam i Ewa nie 

zostaliby wiecznie wydaleni z raju wraz z nieznaną liczbą swego 

nieszczęśliwego potomstwa. Jedynie Jezusa wypędzono by z raju na trzy dni i 

trzy noce i taki byłby koniec całej sprawy. Niestety nie wpadł na to ani Bóg 
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Ojciec, ani też sam Jezus. Spójrzcie, jak święty, ukochany świat Jezusa 

niefortunnie zmienia się w przedziwny i niewiarygodny mit. 

Sprawiedliwość i Przebaczenie 
Chrześcijańskie pojęcie Zbrodni i Kary jest nie tylko kompletnie niezrozumiałe 

dla prostego, nieuprzedzonego intelektu ludzkiego, lecz niesie także za sobą 

wiele innych, istotnych kwestii nie mniej kłopoczących. Pojęcie związku 

pomiędzy sprawiedliwością, a przebaczeniem, jak utrzymuje chrześcijańskie 

pojęcie Pokuty, próbuje wyjaśnić, dlaczego sam Bóg nie mógł przebaczyć. 

Oparte jest całkowicie na błędnym i arbitralnym pojęciu sprawiedliwości, które 

uznaje z góry za prawdę, iż wybaczenie i sprawiedliwość nie są w stanie iść 

ramię w ramię. W takim razie, dlaczego Nowy Testament kładzie taki nacisk na 

przebaczenie, gdy mówi o relacjach międzyludzkich? Nie znalazłem w żadnym 

piśmie świętym jakiejkolwiek religii świata przesłania, które byłoby mniej 

wypośrodkowane i bardziej podkreślało rolę przebaczenia. Cóż za wspaniały 

kontrast z tradycyjną emfazą sprawiedliwości obecną w naukach Judaizmu. 

Oko za oko; ząb za ząb. To jest sprawiedliwość – czysta, prosta i niestępiona. 

Jakże wielkim skokiem jest przejście od tego do chrześcijańskiej nauki 

nastawiania drugiego policzka, jeśli zostanie się uderzonym w pierwszy. Kto 

wygłosił tę późniejszą naukę, która stanowi przeciwieństwo nauki zapisanej w 

Torze? Pozostaje pytanie, czy ta pierwsza, wygłaszana przez Torę nauka, 

nauka samego Boga Ojca, jest tak przeciwna nauce Nowego Testamentu, 

nauce Chrystusa, „Syna Bożego? Jeśli tak, dlaczego „Syn Boży” tak drastycznie 

odbiega w swych naukach od swego Ojca? Czy sprzeczność ta powinna być 

postrzegana, jako defekt genetyczny czy zmianę ewolucyjną, czy też to 

chrześcijańskie podejście absolutnego przebaczenia, tak przeciwne 

judaistycznemu naciskowi na zemstę, stanowi zmianę ze strony Boga Ojca? 

Wydawałoby się, iż wielce pożałował tego, czego nauczył Mojżesza i jego lud i 

chciał bardzo naprawić Swój błąd. 

Jako muzułmanie nie widzimy w tej fundamentalnej zmianie żadnej 

sprzeczności, gdyż wierzymy w Boga, który łączy w sobie atrybuty zarówno 

sprawiedliwości, jak i przebaczenia, bez występowania jakiegokolwiek 
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wewnętrznego konfliktu między tymi dwoma atrybutami. Rozumiemy przejście 

z nauk Judaizmu na te Jezusa Chrystusa, nie jako kwestię poprawki 

pierwotnych nauk, lecz spowodowane ich sprzeniewierzeniem przez Żydów. 

Zgodnie z naszą wiarą, Bóg jest nie tylko Sprawiedliwy, ale również 

Wyrozumiały, Łaskawy i Dobroczynny. Jeśli tak postanowi, nie wymaga On ku 

przebaczeniu grzesznym żadnej zewnętrznej pomocy. Lecz z chrześcijańskiego 

punktu widzenia kwestia ta nabiera gigantycznych proporcji. Wydaje się, iż Bóg 

z Tory był Bogiem, który znał jedynie sprawiedliwość i nie miał żadnego 

poczucia współczucia czy łaski. Najwyraźniej był On niezdolny wybaczać, 

jakkolwiek by tego Sam nie pragnął. I nadszedł mu na pomoc „Syn Boży” i 

uwolnił go z Jego odwiecznego dylematu. Wydaje się, iż „Syn” był 

„Wszechłaskaw”, w przeciwności do „Wszechmściwości” swego Ojca. Nie tylko 

widoczna absurdalność tej wizji „Syna” niepokoi ludzkie sumienie. Stawia to 

ponownie pytanie co to sprzeczności w swych charakterach. Jezus nie wydaje 

się być prawdziwym synem Ojca, być może znów poprzez błąd genetyczny. 

Kolejnym ważnym obszarem dochodzenia jest podejście innych religii świata 

do grzechu i jego konsekwencji. Chrześcijaństwo nie jest oczywiście jedyną 

objawioną religią. Pod względem liczebności, niechrześcijanie znacznie 

przewyższają chrześcijan. Tysiące lat znanej historii ludzkości, przed Jezusem 

Chrystusem, uświadczyły narodziny wielu religii zakorzeniających się w różnych 

gruntach ludzkości w przeróżnych obszarach świata. Czy religie te wspominają 

cokolwiek o filozofii przebaczenie choćby trochę związanej z chrześcijańskim 

dogmatem Pokuty? Jaka jest ich koncepcja Boga, czy też bogów, jeśli wierzyły 

w wielu? Jaka jest ich koncepcja stosunku Boga do grzesznej ludzkości? 

Spośród wszystkich religii, najbliższy chrześcijaństwu jest pod tym względem 

zapewne Hinduizm, lecz tylko po części. Hindusi również wierzą w Absolutnie 

Sprawiedliwego Boga, którego poczucie sprawiedliwości wymaga od niego w 

jakiś sposób ukarania każdego grzesznika. Lecz na tym kończy się 

podobieństwo. Nie ma jakiejkolwiek wzmianki o „Synu Bożym”, który brałby na 

siebie grzechy świata. Wręcz przeciwnie, mówi się nam o nieskończonym 

łańcuchu zbrodni i kary w nieskończonej ilości reinkarnacji duszy w zwierzęce 
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ciało. Odpokutowanie staje się możliwe dopiero po wielu reinkarnacjach, jakie 

przechodzi dusza, by zaznać kary za całość zbrodni, które popełniła podczas 

swych przeznaczonych jej doświadczeń reinkarnacji. Niektórym może się to 

wydać przedziwne, lecz z pewnością jest w tej filozofii obecna sprawiedliwość. 

Jest w tym poglądzie równowaga i symetria, która jest w idealnej harmonii z 

ideą absolutnej sprawiedliwości. 

Pozostawiając na boku Hinduizm i inne religie, które głoszą filozofię 

reinkarnacji wraz ze wszystkimi jej zawiłościami przyczyny i skutku, jaka jest 

rola przebaczenia ze strony Boga w pozostałych większych i mniejszych 

religiach świata? Wszystkie te religie i ponad miliard wyznawców takich religii, 

jak Hinduizm, wydają się być totalnie nieświadomi i niepoinformowani o micie 

Pokuty. Doprawdy wprawia to w zakłopotanie. Kto rozmawiał z ludzkością na 

innych etapach historii religii? Jeśli nie był to Bóg Ojciec, jak to jest w 

doktrynie chrześcijańskiej, czy w takim razie całe przywództwo religijne świata, 

za wyjątkiem Jezusa Chrystusa, stanowiło oczko w głowie samego Diabła? 

Gdzie był wtedy Bóg Ojciec? Dlaczego nie przyszedł on na ratunek, gdy reszta 

ludzkości była mamiona przez Diabła w Jego imieniu? Lub czy też byli oni, 

resztką ludzkości, kreacją istoty innej, niż rzekomy Bóg Ojciec? Dlaczego 

zostali oni potraktowani w taki ojczymowski sposób i wydani na okrucieństwo 

Diabła? 

Zwróćmy teraz naszą uwagę w stronę tej sprawy, odnosząc się do ludzkiego 

doświadczenia. Można wykazać, iż przebaczenie i sprawiedliwość są 

zbalansowane i mogą współistnieć oraz nie zawsze przeczą sobie nawzajem. 

Czasem sprawiedliwość wymaga przebaczenia, a czasem jego brak. Jeśli 

poprzez przebaczenie dziecku nakłonimy je do kolejnych występków, to takie 

przebaczenie samo stoi na krawędzi zbrodni i jest przeciwne poczuciu 

sprawiedliwości. Jeśli przebaczenie przestępcy spowoduje jedynie więcej 

przestępstw z jego strony, a wraz z nimi cierpienia wszystkich wokół,  

ponieważ takie przebaczenie go do tego skłoniło, stanowiłoby to także 

sprzeczność z zasadami sprawiedliwości i byłoby równoznaczne z aktem 

okrucieństwa nad resztą niewinnych obywateli. Istnieje niepoliczalna ilość 
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takich przestępców, które to objęte są zadośćuczynieniem Jezusa. To samo w 

sobie stanowi zaprzeczenie sprawiedliwości. Lecz jeśli na przykład dziecko 

okaże skruchę i przekona to matkę, iż taki sam występek się nie powtórzy, to 

ukaranie dziecka stało by w sprzeczności z poczuciem sprawiedliwości. Kiedy 

żałująca osoba cierpi, to samo w sobie jest karą, która w pewnych 

przypadkach może znacznie przewyższać karę wyznaczoną przez osobę trzecią.  

Ludzie z żywym sumieniem zawsze cierpią po popełnieniu grzechu. W 

konsekwencji, skumulowany efekt kolejnych wyrzutów sumienia dochodzi do 

punktu, w którym to Bóg może okazać łaskę takiemu słabemu, niepewnemu, 

żałującemu słudze. Jest to lekcja o związku pomiędzy sprawiedliwością a 

przebaczeniem, którą to ludzie wysokiej inteligencji, a nawet Ci zwyczajnego 

pojmowania wspólnie wyciągają z powszechnego, ludzkiego doświadczenia. 

Czas najwyższy, aby chrześcijanie przebudzili się wreszcie ze swego ciągłego 

stanu zaakceptowania chrześcijańskiego dogmatu bez podważania jego 

mądrości. Jeśli na nowo przebadają swą doktrynę pod światłem zdrowego 

rozsądku, być może nadal pozostaną praktykującymi chrześcijanami, ale już 

innymi, bardziej realistycznymi. Uwierzyliby wtedy bardziej, oraz z większą 

miłością i większym oddaniem, w rzeczywistość Chrystusa – człowieka, w 

przeciwieństwie do Chrystusa będącego wytworem wyobraźni, tak 

prawdziwego jak fikcja. Wielkość Jezusa tkwi nie w jego legendzie, lecz w jego 

przeogromnym poświęceniu jako człowieka i Posłańca. Jego czyn jest o wiele 

bardziej poruszający, niż mity wokół jego śmierci na krzyżu i 

zmartwychwstania po spędzeniu kilku okropnych godzin w piekle. 

Jezus Nie Jest W Stanie Zadośćuczynić 
Kończąc, jakim cudem Jezus mógł się urodzić niewinnym, skoro miał ludzką 

matkę? Jeśli grzech Adama i Ewy spłynął po całym potomstwie tej niefortunnej 

pary, to w naturalnej konsekwencji wszyscy ich synowie i wszystkie córki 

musiały odziedziczyć tą samą skłonność do grzechu. Być może kobiety nawet 

bardziej, gdyż to Ewa, za namową Szatana, skusiła Adama. W takim przypadku 

odpowiedzialność za grzech spoczywa po całości na ramionach Ewy, zamiast 

Adama. Przy narodzinach Chrystusa nie ulega wątpliwości, iż to córka Ewy 
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uczestniczyła w nim w głównym stopniu. Narasta usilnie pytanie, czy Jezus 

odziedziczył jakikolwiek chromosomy po swojej matce. Jeśli tak, to niemożliwa 

była dla niego ucieczka przed nieuniknionym grzechem pierworodnym. Jeśli nie 

odziedziczył on żadnych chromosomów od swej matki czy też od Boga Ojca, 

czyniło by to jego narodziny podwójnie cudownymi. Tylko cud mógłby dać 

istnienie synowi bez matki ani ojca. Niezrozumianym pozostaje, dlaczego te 

chromosomy, pochodzące od Ewy, nie niosły ze sobą informacji o wrodzonej 

tendencji do grzeszenia u dzieciątka Jezus. Przypuszczając, iż jakoś przytrafiło 

się, że Jezus posiadał tę niewinność potrzebną do poniesienia grzechów 

ludzkości, pod warunkiem, iż w niego uwierzą, nie inaczej, narasta wtedy 

kolejny problem: co z potomstwem Adama i Ewy, które umarło przed 

nadejściem chrześcijaństwa? Ileż to miliardów ich miało okazję się 

rozprzestrzenić na pięć kontynentów świata, pokolenie po pokoleniu? Musieli 

oni żyć i umrzeć bez nadziei czy nawet możliwości kiedykolwiek usłyszenia o 

Chrystusie, ich Zbawcy, który to się jeszcze nie narodził. Na dobrą sprawę cała 

ludzkość narodzona pomiędzy Adamem a Chrystusem wydaje się być na wieki 

skazana na potępienie. Dlaczego nie dano im nawet drobnej szansy na 

przebaczenie? Czy, z powodu Jezusa Chrystusa, zostało im przebaczone 

wstecz? Jeśli tak, to dlaczego? 

Co z ludźmi w innych częściach świata, o wiele większych w porównaniu do 

Judei, gdzie ludzie nigdy nie słyszeli o chrześcijaństwie nawet za życia Jezusa 

Chrystusa? Nie wierzyli oni nigdy, czy też mieli okazję uwierzyć, w „Synostwo” 

Jezusa Chrystusa. Czy ich grzechy zostaną ukarane, czy też nie? Jeśli tak, to z 

jakiego powodu? Jeśli nie – ponownie, według jakiej logiki? Jaką oni w ogóle 

mieli szansę? Byli całkowicie bezradni. Cóż za wypaczone pojęcie absolutnej 

sprawiedliwości! 

Niechętne Poświęcenie 
Teraz zwróćmy się ku samemu Ukrzyżowaniu. Jesteśmy tutaj skonfrontowani 

przez kolejny, nierozwiązywalny dylemat. Jezus, jak to nam uparcie 

powiedziano, z własnej woli ofiarował się Bogu Ojcu i został poczyniony kozłem 

ofiarnym za grzechy całej ludzkości, zakładając, oczywiście, iż w niego 
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uwierzyli. Lecz kiedy zbliża się chwila spełnienia jego życzenia i ukazuje się 

ostatni blask nadziei dla grzesznej ludzkości, niczym świt nowego dnia, gdy 

spoglądamy na Jezusa, by zobaczyć jego radość na tę wielkiej wagi chwilę w 

ludzkiej historii, jakże wielkie jest nasze rozczarowanie i jak wielce nam to 

otwiera oczy. Zamiast Jezusa niecierpliwie oczekującego na godzinę radości 

ukazuje się nam Jezus płaczący i proszący Boga, by zabrał od niego gorzką 

czarę śmierci. Poważnie skarcił on jednego ze swych uczniów, gdy przyłapał go 

na zasypianiu po tak długim dniu i przeboleniu ciemnej, ponurej nocy źle 

wróżącej jemu i jego panu. Biblia o tym wydarzeniu mówi następująco: 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do 

uczniów: "Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił". 

Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i 

odczuwać trwogę.  Wtedy rzekł do nich: "Smutna jest moja dusza aż do 

śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!"  I odszedłszy nieco dalej, upadł na 

twarz i modlił się tymi słowami: "Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie 

ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty". Potem przyszedł do 

uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: "Tak, jednej godziny nie 

mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 

pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe". Powtórnie odszedł i tak 

się modlił: "Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go 

wypić, niech się stanie wola Twoja!" Potem przyszedł i znów zastał ich 

śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił 

się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. 

(Ewangelia wg. Św. Mateusza, 26:36-44) 

A jednak, wraz z rozwojem chrześcijańskiej historii, modły i prośby Jezusa i 

jego uczniów nie zostały przyjęte przez Boga Ojca i chcąc, nie chcąc, pomimo 

swego silnego sprzeciwu, został on w końcu ukrzyżowany. Czy był on tą samą 

osobą, tym samym księciem niewinności i niedoścignionym wzorem 

poświęcenia, który to tak odważnie zgłosił się na ochotnika by ponieść brzemię 

grzechów całej ludzkości na swych ramionach, czy też była to inna osoba? Jego 



                                                                         Chrześcijaństwo – podróż od faktów do mitu 

 

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya  www.ahmadiyya.pl 
43 

poczynania, zarówno w godzinę Ukrzyżowania, jak też i w jego trakcie, usilnie 

każe wątpić albo w tożsamość Jezusa Chrystusa, albo w prawdę mitu 

stworzonego wokół jego osoby. Lecz zostawmy to na później. Powróćmy teraz 

do naszej rzeczowej analizy. 

Inne pytania wynikające z ostatniego krzyku cierpienia Jezusa Chrystusa są 

następujące: Kto wypowiedział te wielce żałosne i wzruszające słowa? Czy był 

to Jezus – człowiek, czy też Jezus – „Syn”? 

Jeśli to Jezus – człowiek został porzucony, to przez kogo i dlaczego? Jeśli 

zaakceptujemy to rozwiązanie, musielibyśmy także zaakceptować, iż, aż do 

samego końca, Jezus – człowiek pozostał pojedynczą, niezależną osobą, która 

była w stanie myśleć i czuć indywidualnie. Czy umarł on w momencie, w 

którym oddzieliła się on niego dusza Jezusa, „Syna Bożego” – od ciała 

człowieka, które zajmowała? Jeśli tak, to dlaczego i jak? Jeśli tak się stało i to 

ciało człowieka umarło po tym, jak porzuciła je dusza Boga, to narzuca się 

pytanie, kto wstał z martwych, kiedy to dusza Boga powróciła potem to tego 

samego ciała. 

Rozwiązanie to sugerowałoby, iż to nie Jezus – „Syn” wtedy cierpiał, lecz to 

Jezus – człowiek krzyczał w bólu i to tylko on cierpiał, podczas gdy Jezus „Syn” 

patrzył na to z kompletną obojętnością i apatią. W takim razie jak może on 

uzasadnić założenie, iż to on, „Syn” cierpiał za grzechy ludzkości, a nie 

człowiek w nim? 

Drugim rozwiązaniem jest założenie, iż to Jezus – „Syn” zapłakał, kiedy to 

człowiek w nim, być może licząc na rozpoczęcie samemu nowego życia, 

przyglądał się z niepewnym oczekiwaniem, iż wraz z poświęceniem Jezusa – 

„Syna”, także i on, Jezus – człowiek, bez względu na to, czy mu się to podoba, 

czy nie, zostanie zgładzony na ołtarzu swego niewinnego partnera. To, jakie 

poczucie sprawiedliwości sprawiło, iż Bóg ugotował dwie pieczenie na jednym 

ogniu, stanowi być może kolejną zagadkę. 
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Jeśli był to Jezus – „Syn”, a tak właśnie jest ogólnie przyjęte w 

chrześcijańskich kościołach, to kolejnym pytaniem wynikającym z odpowiedzi 

na pierwsze jest to o tożsamości drugiej strony zaangażowanej w tamten 

monolog Jezusa (Ew. wg Św. Mateusza, 26:39,42). Stoją przed nami otworem 

dwie możliwości: 

Pierwsza, iż to „Syn” mówił do Ojca, narzekając na to, iż został opuszczony w 

chwili potrzeby. To nieuniknienie każe nam uważać, iż były tam dwie różne 

osoby, które nie współistniały jako pojedyncza, wspólna osobowość, po równo 

współdzieląc cechy i wykazując je jednocześnie z równym udziałem. Jedna 

wydaje się być Naczelnym Rozjemcą, wszechpotężnym posiadaczem absolutnej 

zdolności podejmowania decyzji. Druga, biedny „Syn”, wydaje się być 

całkowicie pozbawiona, być może chwilowo, wszystkich dominujących cech, 

którymi wykazuje się Ojciec. Główną kwestią, którą trzeba trzymać w centrum 

uwagi, jest fakt, iż ich przeciwne sobie wole i życzenia nigdzie nie wydają się 

bardziej poróżnione i sprzeczne ze sobą niż w ostatnim akcie dramatu 

Ukrzyżowania. 

Kolejną kwestią jest, czy te dwie oddzielne osoby, z indywidualnymi myślami, 

wartościami i możliwościami, odczuwały ból i cierpienie, gdyby były „dwie w 

jednym” i „jednym we dwóch”? A zatem kolejna kwestia wymagałaby wielce 

długiego dialogu wśród teologów co do możliwości odczuwania przez Boga bólu 

i kary. Nawet, jeśli byłby on w stanie, tylko pół Boga by cierpiało, podczas gdy 

drugie pół nie byłoby w stanie, albo przez zamiar bądź też przez przymus Jego 

natury. 

Postępując głębiej w mroczny świat tej pokręconej myśli, staje się coraz 

ciemniej i ciemniej i odnajdujemy konfuzję zawaloną konfuzją. Inną kwestią 

jest to, do kogo mówił Chrystus, jeśli on sam był Bogiem? Gdy mówił on do 

swojego Ojca, stanowił on sam nierozłączną Jego część, jak to jest nam 

powiedziane. Tak więc co takiego on mówił i do kogo? Na pytanie to 

odpowiedzieć trzeba z wolnym sumieniem, bez uciekania się do dogmatów. 

Dogmatem staje się to dopiero, gdy nie można tego w ludzki sposób 
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wytłumaczyć. Zgodnie z Biblią, zaraz przed wyzionięciem ducha, Jezus zapłakał 

ku Bogu Ojcu: „Dlaczegoś Mnie opuścił?” (Ew. wg Św. Mateusza, 27:46). Kto 

kogo opuścił? Czy Bóg opuścił Boga? 

Kogo Poświęcono? 
Kolejną kwestią, którą musimy poruszyć, jest to, iż człowiek w Jezusie nie 

został ukarany, czy też powinien według jakiegokolwiek rozsądku zostać 

ukaranym, ponieważ nigdy nie wyraził zgody na poniesienie ciężaru grzechów 

ludzkości. Ten nowy element, wkraczając do debaty, wiedzie nas ku bardzo 

szczególnej sytuacji, której wcześniej nie rozważyliśmy. Zastanawiające jest 

powiązanie człowieka w Jezusie i dziedzicznej podatności na grzeszenie, 

wspólnej wszystkim potomkom Adama i Ewy. W najlepszym przypadku 

uwierzyć można w to, iż w dualizmie „Syna Bożego” i człowieka zajmującego to 

samo ciało tylko „Syn Boży” był niewinny. Lecz co z człowiekiem żyjącym wraz 

z nim? Czy on także zrodził się z genów i cech pochodzących od Boga? Jeśli 

tak, to powinien on się zachowywać jak boska część Jezusa i jakakolwiek 

wymówka, iż popełnił błąd tu czy tam, ponieważ był człowiekiem, nie powinna 

być dopuszczalna. Jeśli nie było w nim nic z Boga, a jest w człowieku w 

Jezusie, to uznać trzeba, iż był zwyczajnym człowiekiem, być może połową 

człowieka. Lecz ta osoba człowieka, połączona z Jezusem, musi być 

wystarczająco ludzka by odziedziczyć predyspozycję do grzeszenia. Jeśli nie, 

dlaczego? 

Oczywiście nie zyskujemy niczego w stwierdzeniu, iż będąc człowiekiem 

oddzielnym od swego boskiego partnera, musiał on grzeszyć niezależnie z 

całkowitą odpowiedzialnością za grzech, spoczywającą na jego ludzkich 

ramionach. Taki przebieg zdarzeń nie byłby kompletny bez przedstawienia 

śmierci Jezusa, „Syna Bożego” już nie tak bezinteresownie, dla dobra 

ludzkości, ale jego głównym zmartwieniem mogła być jego druga połowa, 

człowiek w nim. 

Wszystko to jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, do intelektualnego 

przetrawienia. Lecz nasz punkt widzenie nie przedstawia takich problemów. To 
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niewinna postać Jezusa – człowieka, bez jakiegokolwiek tkwiącego w nim 

dualizmu, wydała z siebie ten szloch zdumienia i cierpienia. 

Dylemat Jezusa 
Pozwólcie, że ponownie jasno zaznaczę, iż nie przeczę Jezusowi, wręcz 

przeciwnie, darzę go wielkim szacunkiem jako posłańca Boga, który dokonał 

wyjątkowych poświęceń. Postrzegam Jezusa jako świętego człowieka, 

przechodzącego przez okres wielkiej próby. Lecz wraz z rozwojem narracji aktu 

Ukrzyżowania i z jego zamknięciem, nie pozostaje nam nic prócz stwierdzenie, 

iż Jezus nie ofiarował się na śmierć na krzyżu. Noc przed dniem, w który to 

jego wrogowie postarali się go zgładzić przez ukrzyżowanie, jest nam 

powiedziane, iż modlił się całą noc, wraz ze swymi uczniami, ponieważ prawda 

jego stwierdzenia była narażona. W Starym Testamencie powiedziane jest, iż 

oszust, przypisujący Bogu rzeczy, których nigdy nie powiedział, zawiśnie na 

drzewie i umrze przeklętą śmiercią. 

Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie 

rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść 

śmierć.  

(Księga Powtórzonego Prawa 18:20) 

Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i 

powiesisz go na drzewie -  trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz 

tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. 

(Księga Powtórzonego Prawa 21:22-23) 

Jezus wiedział, iż jeśliby się tak wydarzyło, Żydzi świętowaliby z wielką 

radością i ogłosili go oszustwem, którego kłamstwo wreszcie zostało 

udowodnione ponad jakiekolwiek zwątpienie na mocy Pisma Świętego. To 

dlatego był taki chętny do ucieczki przed gorzką czarą śmierci; nie z 

tchórzostwa, lecz z obawy, iż jego lud zostanie oszukany i nie dostrzeże 

głoszonej przez niego prawdy, jeśliby umarł na krzyżu. Całą noc modlił się tak 

żałośnie i bezradnie, iż odczytanie zapisów o jego losie łamie serce. Lecz wraz 
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ze zmierzaniem tego autentycznego dramatu ku końcowi, szczyt jego 

emocjonalnego wyczerpania, zniechęcenia i beznadziei wyrażony jest w pełni 

jego ostatnim płaczem: "Eli, Eli, la´ma sabachtha´ni?", to znaczy, „Boże mój, 

Boże mój, dlaczegoś Mnie opuścił?” (Ew. wg Św. Matt 27:46). 

 

Zauważyć trzeba, iż w tych słowach zawarte jest nie tylko cierpienie, ale i 

widoczny jest splecony z nim element zaskoczenia, stojący na krawędzi 

przerażenia. 

Po tym jak przywrócono mu przytomność, za pomocą swych oddanych 

uczniów, którzy to nasmarowali jego rany przygotowaną przez nich przed 

Ukrzyżowaniem maścią zawierającą wszystkie składniki potrzebne do 

uśmierzenia bólu i wyleczenia ran, z pewnością był on tak wielce i szczęśliwie 

zaskoczony i jego wiara w kochającego, prawdziwego Boga musiała mu być 

przywrócona w sposób tak intensywny i bezgraniczny, iż rzadko odczuwalny 

przez człowieka. 

Fakt, iż maść została przygotowana zawczasu stanowi silny dowód na to, iż 

uczniowie Jezusa autentycznie spodziewali się jego zdjęcia z krzyża jako 

żywego, wielce wymagającego opieki medycznej. 

Z powyższego jasno wynika, iż idee Grzechu Pierworodnego i Ukrzyżowania 

oparte są jedynie na hipotezie i pobożnych życzeniach chrześcijańskich 

teologów, którzy nadeszli później. Całkiem prawdopodobne jest, iż narodziły 

się one z jakich przedchrześcijańskich mitów podobnej natury, które to 

odniesione do okoliczności Jezusa Chrystusa, skusiły ich do spostrzeżenia 

bliskich podobieństw i stworzenia podobnego mitu. Jednakże, jakakolwiek nie 

byłaby to tajemnica czy też paradoks, z naszego punktu widzenia, nie ma 

jakichkolwiek dowodów na to, iż chrześcijańskie pojęcia Grzechu i Pokuty 

oparte zostały na czymkolwiek, czego Jezus mógł dokonać czy też nauczać. Nie 

mógł on kiedykolwiek głosić czegoś tak sprzecznego ludzkiemu intelektowi.  
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Czy Bóg Ojciec Także Cierpiał? 
Stając przed naturą „Syna”, nie do uwierzenia jest, iż został on wrzucony w 

Ogień Piekielny, jako że stanowiłoby to wewnętrzną sprzeczność z nim samym. 

Powracając do podstawowej idei chrześcijaństwa widzimy, iż powiedziane jest, 

że Bóg i „Syn” są dwiema osobami tej samej natury i istoty. Niemożliwym jest 

doświadczenie czegoś przez jednego i nie podzielenie tego z drugim. Jak 

można uwierzyć w to, iż jeden aspekt Boga, „Syn”, był umęczony, podczas gdy 

Bóg Ojciec pozostał nietknięty? Jeśli On nie cierpiał, byłoby to równoznaczne ze 

złamaniem Jedności Boga. Trzy osoby w jednej stają się jeszcze bardziej nie do 

pomyślenia, ponieważ doświadczenia każdego z Trójcy Świętej okazały się tak 

różne i odległe od siebie, iż niemożliwym wydaje się, by jeden Bóg tkwił w 

palących ogniach piekieł, podczas gdy w tym samym czasie drugi pozostał 

totalnie powściągliwy i nienaruszony. chrześcijanie nie mają innego wyboru, niż 

albo poświęcić Jedność Boga i wierzyć w trzech różnych Bogów, tak jak 

poganie przedchrześcijańscy, jak choćby Rzymianie i Grecy, lub też pozostać 

sobie prawdziwymi i wierzyć w jednego Boga i w tym świetle dwa aspekty Boga 

nie mogą pozostawać w sprzecznych stanach. Gdy jakieś dziecko cierpi, 

niemożliwym jest, aby jego matka pozostawała spokojną. Także cierpi, czasem 

bardziej niż samo dziecko. Co takiego działo się z Bogiem Ojcem, gdy wystawił 

Swego „Syna” na trzy dni cierpienia w piekle? Co takiego działo się z Bogiem 

„Synem”? Czy podzielił się w dwie osoby, z oddzielnymi postaciami i istotami? 

Z jedną formą cierpiącą w piekle i drugą kompletnie poza nim, nie cierpiącą 

wcale? Jeśli Bóg Ojciec cierpiał, to skąd wynikała potrzeba stworzenia Syna, 

skoro On sam mógł pocierpieć? Zatem jest to bardzo bezpośrednie pytanie. 

Dlaczego Bóg po prostu Sam nie cierpiał? Po co konstruować tak 

skomplikowany plan, by rozwiązać problem przebaczenia? 

Kara Ognia 
Na tym etapie kwestia piekła, do którego to według chrześcijańskiej doktryny 

Jezus został zesłany, powinna zostać dokładniej zbadana. Jakiego rodzaju było 

to piekło, czy było to te same piekło, o którym czytamy w Nowym 

Testamencie, w którym to napisano: 
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Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie 

zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42 i wrzucą ich w piec 

rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

(Ew. wg Św. Mateusza, 13:41-42) 

Zanim przejdziemy dalej, należy bardzo dokładnie zrozumieć, co Nowy 

Testament ma na myśli poprzez karę ognie czy też karę piekła. Czy jest to 

ogień palący duszę, czy też jest to fizykalny ogień trawiący ciało i tym 

sposobem torturujący duszę? Czy chrześcijanie wierzą, iż po śmierci 

powrócimy do tego samego ciała, które pozostało i rozpadło się w pył, czy też 

zostanie każdej duszy stworzone nowe ciało i czy zmartwychwstała osoba 

doświadczy pewnego rodzaju reinkarnacji? 

Jeśli to fizyczny ogień i cielesna kara, to do granic trzeba wysilić swą 

wyobraźnię, by wyobrazić sobie, cóż takiego mogło się wydarzyć w przypadku 

Jezusa Chrystusa. Czy, zanim został poddany Ogniowi, jego dusza została na 

nowo uwięziona w ciele człowieka, którego nawiedzał całe swe życie na ziemi, 

czy też zostało mu w jakiś sposób nadane ciało astralne? W drugim przypadku 

ciało takie byłoby niedosięgalne przez fizyczny ogień piekła i nie mogło by 

zostać spalone, ukarane czy zniszczone. Z drugiej strony, jeśliby zaakceptować 

przypadek, iż ciało człowieka które zajmował, zostałoby dla Jezusa odtworzone, 

jako swojego rodzaju medium przez które cierpiał by on piekło, nie da się nie 

zauważyć kolejnego ciosu zadanego zasadzie Boskiej sprawiedliwości. Biedny 

człowiek, na początku właściwie jego ciało zostało przejęte na cały okres jego 

życia przez obcą duszę, a później w nagrodę za gościnę na nim wymuszoną 

miał się jeszcze palić w piekle za nieswoje zbrodnie, a jego poświęcenie zostało 

całkowicie przypisane temu obcemu weń okupantowi. A co z duszą tego 

człowieka? Być może nie miał on własnej duszy. Jeśli nie miał, to człowiek w 

Jezusie i Bóg w Jezusie musieli być tą samą osobą, a założenie, iż Jezus działał 

czasem z powódek ludzkich, a czasem z powodu Boskiej Woli okazuje się być 

zwyczajnym hokus-pokus. Jedyna formuła do zaakceptowania przez 

jakikolwiek intelekt to taka, w której jedno ciało i jedna dusza równa się jednej 



                                                                         Chrześcijaństwo – podróż od faktów do mitu 

 

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya  www.ahmadiyya.pl 
50 

osobie. Dwie dusze w jednym ciele to przedziwny pomysł, który mógłby 

przekonać tylko tych wierzących w nawiedzenia przez duchy lub inne podobne 

zjawiska. 

Poświęcenie i Duchowa Błogość 
Jeśli to druga opcja jest bardziej do zaakceptowania przez chrześcijańskich 

teologów, ponieważ zakłada, iż jedynie dusza Jezusa została zesłana do piekła i 

było to piekło duchowe, to wydaje się, iż nie ma powodu, dla którego 

mielibyśmy odrzucić ją jako nonsensowną. Jednakże piekło duchowe może 

zostać stworzone jedynie z wyrzutów sumienia lub poczucia winy, w przypadku 

Jezusa Chrystusa żadne, z których nie było możliwe. Jeśli zaakceptuje się karę 

za zbrodnię innej osoby, samemu będąc niewinnym, odczuwa się nie wyrzuty 

sumienia, lecz wręcz przeciwnie. W duszy takiej osoby powinno dźwięczeć 

poczucie samo-poświęcenia, co byłoby raczej równoznaczne duchowemu niebu, 

nie piekłu. 

Teraz zwracamy się ku kwestii ciała okupowanego przez Jezusa, oraz znaczeniu 

śmierci w związku z tym ciałem i także znaczeniu zmartwychwstania w tym 

samym kontekście. Zgodnie z naszą wiedzą ciało Jezusa Chrystusa musiało 

stanowić integralną część jego „Synostwa”. Inaczej, nie istniałoby wspólne pole 

na którym jego boskość i człowieczeństwo mogłyby się połączyć i odgrywać 

zasadniczo różne role pod określonymi warunkami. Czasem obserwować 

powinniśmy człowieka zajmującego się sprawami pod warunkiem, iż miał on 

swoją, osobną duszę, a czasem tego Boskiego podkreślającego Siebie i 

panującego nad człowieczymi zdolnościami umysłu i serca. Podkreślamy 

ponownie, iż takie coś mogło mieć miejsce jedynie, jeśli istniały dwie oddzielne 

osobowości zamknięte w ciele pojedynczej istoty. 

Znaczenie Śmierci w Odniesieniu do Chrystusa 
Zrozumiawszy dokładnie różne możliwości co do ról, jakie odgrywać mogli 

Boski oraz Człowiek w Jezusie, postaramy się zrozumieć zastosowanie słowa 

„śmierć” oraz jego pełnego znaczenia w odniesieniu do niego. 
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Jeśli umarł on na trzy dni i trzy noce, to śmierć ta musi być rozumiana jako 

dusza odchodząca po odcięciu od ciała. Oznacza to, iż dusza musi opuścić ciało 

i oderwać się od niego tak kompletnie, iż pozostawia jedynie bardzo martwe 

ciało. Póki co w porządku. Jezus został wreszcie uwolniony od swego 

uwięzienia w fizycznym ciele człowieka. Jednakże uwolnienie z tego więzienia 

nie powinno w ogóle być rozumiane jako kara. Powrót boskiej duszy „Syna” do 

tego samego wzniosłego stanu egzystencji nie powinno być w jakikolwiek 

sposób traktowane niczym zwyczajna ludzka śmierć. Ludzka śmierć jest 

przerażająca nie z powodu duszy opuszczającej ciało i urywania swych więzów 

poprzez nabycie nowej świadomości, lecz towarzyszy jej strach głównie z 

powodu urywania więzi z wieloma drogimi osobami pozostawionymi tu na 

ziemi, pozostawiania swych własności i innych obiektów ukochania. Często 

zdarza się, iż człowiek, który nie ma dlaczego żyć, woli umrzeć, niż wieźć puste 

życie. 

W przypadku Jezusa, nie było miejsca na uczucie żalu. Dla niego śmierć 

stanowiła jedynie zysk, nie stratę. Dlaczego jego opuszczenie ciała powinno 

być uznawane za doświadczenie wielce bolesne i godne współczucia? Jeśli 

umarł on raz i dosłownie, a nie oddał metaforycznie ducha, jak to chrześcijanie 

chcieliby, żebyśmy wierzyli, to powrót do tego samego ciała jest dla niego 

najmniej rozważnym posunięciem. Czy odrodził on się z chwilą, gdy powrócił 

do ciała, które porzucił z chwilą śmierci? Jeśli ten proces stanowi ożywienie czy 

zmartwychwstanie Jezusa, to ciało również powinno zostać uwiecznione. Lecz 

Biblia przedstawia zupełnie inny obraz wydarzeń. Zgodnie z tamtą historią 

Jezus został ożywiony poprzez wstąpienie w to samo ciało, w którym został 

ukrzyżowany i to właśnie nazwano jego odzyskaniem życia. W takim razie, 

jakie znaczenie miałoby jego ponowne opuszczenie ciała? Czy nie byłoby to 

równoznaczne z drugą śmiercią? 

Jeśli jego pierwsze opuszczenie ciała było śmiercią, to z pewnością gdy drugi 

raz opuści on ludzkie ciało, powinien zostać opisany jako wiecznie martwy. Gdy 

dusza opuszcza ciało po raz pierwszy, nazywa się to śmiercią; gdy powraca 

ona do tego samego ciała, nazywa się to życiem po śmierci. Lecz jak nazwać 
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ponowne opuszczenie przez duszę ciała, która już nigdy więcej nie powraca – 

czy byłoby to nazwane wieczną śmiercią lub wiecznym życiem w żargonie 

chrześcijańskim? Musi to być wieczna śmierć, nic innego. Sprzeczność na 

sprzeczności, doprawdy bardzo stresujące przeżycie! 

Jeśli sugeruje się, iż ciało nie zostało ponownie opuszczone, mamy wtedy 

dziwną kolej rzeczy, w której to Bóg Ojciec istnieje jako byt wieczny i 

niecielesny, podczas gdy „Syn” pozostaje uwięziony w ograniczonych ramach 

śmiertelnej egzystencji. 

Skończone Cierpienie za Nieskończony Grzech 
Można powiedzieć, iż to niekoniecznie zawsze wyrzuty sumienia wywołują 

nieszczęsny stan umysłu i serca w tych, którzy są świadomi swej winy. Z 

drugiej strony, intensywne współczucie dla cierpień innych także może 

poskutkować życiem pełnym cierpienia dla kogoś, kto jest całkowicie bądź też 

częściowo czysty od grzechu, ale ma tę ukrytą duchową cechę cierpienia na 

rzecz innych. To także byłoby w pewnym stopniu równoznaczne piekłu. Matki 

cierpią wraz ze swymi chorymi dziećmi. Ludzkie doświadczenie jest świadome 

przypadków, w których to życie matki trwale niepełnosprawnego dziecka 

zmienia się w istne piekło. W takim razie, dlaczego nie przypisać Jezusowi tej 

szlachetnej cechy cierpienia na rzecz innych? Doprawdy, dlaczegoż nie! Ale 

dlaczego tylko przez trzy dni i trzy noce? Czemu nie przez całe swe istnienie na 

ziemi, a nawet przed i po nim? Szlachetni ludzie nie cierpią tylko chwilowo 

przez ograniczony okres godzin czy dni. Ich serca nie zaznają pokoju dopóki 

nie ujrzą pomniejszenia lub całkowitego unicestwienia niedoli. Piekło, które 

teraz rozważamy jest przywilejem nie tylko niewinnej, boskiej istoty; to 

szlachetna cecha, którą dzielą w pewnym stopniu nawet bestie dżungli w 

odniesieniu do swych bliskich. 

Zakończę ten wywód po kilku kolejnych uwagach, lecz najpierw muszę krótko 

poruszyć inny, ważny temat. Kara wymierzona Jezusowi Chrystusowi przez 

Boga trwała jedynie trzy dni i trzy noce, podczas gdy grzesznicy, za których 

został on ukarany, grzeszyli tak okropnie i przez tak długo, iż, zgodnie z Biblią, 
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ich karą powinno być wieczne cierpienie w piekle. A zatem jakiego rodzaju był 

to Bóg, który, gdy przyszedł czas ukarania tych przez Niego stworzonych ludzi, 

którzy nie byli Jego synami czy córkami, ukarani mieli zostać wiecznie, lecz 

gdy była to kwestia ukarania Swego własnego „Syna”, za grzechy, które 

dobrowolnie wziął na siebie, kara dla niego została zredukowana do jedynie 

trzech dni i trzech nocy? Nie ma w tym jakiejkolwiek równości. Jeśli to ma być 

sprawiedliwość, to niechaj jej nie będzie. Jak Bóg mógł spoglądać na 

poczynania ludzi, których to Sam stworzył Swoją prawą ręką, gdyby wymierzali 

sprawiedliwość na Jego wzór, stosując inne środki do karania własnych dzieci, 

a zupełnie inne dla pozostałych? Czy Bóg Ojciec spojrzy na tę lojalną imitację z 

radością, czy też z trwogą? Zaprawdę ciężko na to pytanie odpowiedzieć. 

Co Zmieniło Zadośćuczynienie? 
Co do wpływu, jakie miało ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa na ukaranie 

grzechu, uzgodniliśmy już, iż wiara w Jezusa Chrystusa w żaden sposób nie 

pomniejszyła kary za grzechy, jaką Bóg wymierzył Adamowi i Ewie oraz ich 

potomstwu. Wszystkie ludzkie matki nadal rodzą w bólach i to nadal poprzez 

pracę człowiek zarabia na chleb. Możemy to rozważyć z innej perspektywy – 

szerokiego porównania chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego świata od 

czasów Jezusa Chrystusa. Żadni z wierzących w Chrystusa nie wykazują 

niezwykłych zmian, w jakimkolwiek okresie historii, w których to ich kobiety 

rodziłyby bez bólu, a mężczyźni zarabiali na chleb bez pracy. Nie wykazują 

jakichkolwiek różnic w tych kwestiach co do świata niechrześcijańskiego. 

Co do skłonności do popełniania grzechów, świat wierzących w Chrystusa w 

porównaniu ze światem niewierzących nie wykazuje jakichkolwiek dowodów na 

to, iż skłonność ta została całkowicie wymazana z wierzących w Chrystusa. 

W dodatku, do tego można zapytać się, dlaczego wiara w Boga uznawana jest 

za tą niższą w stosunku do wiary w Jego „Syna”. Jest to szczególnie istotne w 

czasach, zanim ten ściśle utrzymywany, starożytny sekret (iż Bóg ma „Syna”) 

został wyjawiony ludzkości. Oczywiście byli wtedy ludzie, którzy wierzyli w 

Boga i Jego Jedność. 
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Także niepoliczalna ilość ludzi urodziła się od czasów Chrystusa w każdej religii 

i obszarze ziemi, którzy to wierzyli w Boga i Jego niepodzielność. Dlaczego 

wiara w Boga nie miała żadnego wpływu na ludzkie zbrodnie i kary? Ponownie, 

dlaczego Bóg Ojciec nie był w stanie wykazać tej szlachetności cierpienia za 

innych, którą to wykazał jego szlachetniejszy „Syn”? Z pewnością wydaje się, 

iż Syn posiada (broń Boże) wyższe wartości moralne niż swój mniej 

ucywilizowany Ojciec. Można by spytać: czy Boskość także ewoluuje i jest 

nadal w trakcie uzyskiwania doskonałości? 
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3.  Rola Ducha Świętego 
 

Do tej pory omówiliśmy kwestię Jezusa, zwanego „Synem”, oraz Boga, 

przypuszczalnego dosłownego „Ojca” Jezusa. Jednak jest jeszcze trzecia osoba 

zwana „Duchem Świętym”, która to, według dogmatu chrześcijańskiego, 

pomimo posiadania oddzielnej, indywidualnej osobowości, nadal połączona jest 

tak kompletnie i wiecznie z „Ojcem” oraz „Synem”, iż ich łącznik tworzy 

jedność z trójcy. Teraz zwracamy naszą uwagę ku tej kwestii, pytając, czy też 

Duch Święty posiada oddzielne Bogu i Jezusowi ego, czy też współdzielą oni 

pojedyncze ego? Ego może tutaj być rozumiane jako ostateczną istotę 

świadomości, która to, w ostatecznej analizie, jest niepodzielna i specyficzna 

każdej osobie. Ta sama ostateczna świadomości swej osoby jako osobnej 

innym daje początek „ja” i „moje”, w przeciwieństwie do „on” i „jego” oraz „ty” 

i „twoje”. 

Spoglądając na trzy części Boskości, musimy jasno określić, czy ta trójka 

posiada każda własne, osobne ego, czy też nie. Jeśli nie posiadają osobnych 

eg, przypisywanie im osób byłoby niewyobrażalne. Każda osoba, nie ważne jak 

bliska innej, musi posiadać własną, osobną świadomość swego istnienia. 

„Oficjalne stanowisko” większości kościołów jest bardzo jasne i dobrze 

zdefiniowane i mówi, iż każda z trzech osób istoty Boga ma swą „własną”, 

osobną osobowość. Więc nie jest to po prostu „Trzy w Jednym”, ale raczej trzy 

osoby w jednej osobie. Gorzkie spotkanie Jezusa ze śmiercią i jego 

przeznaczone konsekwencje musiały być równie dzielone z Duchem Świętym. 

Powinien on zatem także zostać zawarty w ofierze, obok Jezusa. Musiał on 

cierpieć piekło w towarzystwie Jezusa oraz Boga Ojca. Jeśli nie, nie da się nie 

wyciągnąć nieuchronnego wniosku, iż nie tylko były to trzy osobne, różne 

osoby, lecz także ich zdolności i odczucia umysłu i serca musiały być różne, 

oddzielne i od siebie odizolowane. 
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W próbie poszerzenia naszej wizji Trójcy powinniśmy spróbować wizualizować 

fakt połączenia trzech osób lub też wiecznego istnienia jako połączonych w 

jedność. Do tej pory nie udało nam się wyobrazić, jak mogli oni się połączyć w 

swych odczuciach i procesach myślowych. 

Jedyną w takim razie pozostałą możliwością jest połączenie w ciele. 

Przypomina to, w mniejszej skali, hydrę, potwora z greckiej mitologii, który to 

posiadał wiele głów, które odrastały po ucięciu. Oczywiście człowiek nie jest w 

stanie zrozumieć prawdziwą istotę Boga i tego, jak działają jego cechy, lecz 

bardzo łatwym i nieskomplikowanym jest uwierzenie w jedną istotę bez 

specyficznych obszarów, do których przypisane byłyby określone funkcje, 

takie, jak głowa, serce, nerki itp. Jednak scenariusz oddzielnych, 

indywidualnych myśli i odczuć jest zdecydowanie sprzeczny z tym 

nadmienionym, o pojedynczej istocie. Tworzy to obraz Boga, w który ludziom 

bardzo ciężko uwierzyć i który ciężko sobie wyobrazić, wiele z których żyło 

długo z dogmatami chrześcijaństwa bez poddawania ich w wątpliwość i w jakiś 

sposób zamknęło oczy przed takimi kłującymi naruszeniami ludzkiego 

intelektu, który to ponoć został stworzony przez samego Boga. 

Duch Święty oraz Stworzenie 
Nie widać, aby Duch Święty czy też Jezus Chrystus odegrali jakąkolwiek rolę w 

boskim planie stworzenia: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Księga 

Rodzaju 1:1). Oczywiście mowa w Starym Testamencie o „Bogu Ojcu”, bez 

żadnej wzmianki o Chrystusie lub Duchu Świętym. Wciągu całego okresu 

przedchrześcijańskiego, wśród wszystkich Żydów wierzących w Stary 

Testament i zapewne słyszeli ten werset tysiące razy, nie znalazł się ani jeden, 

który wyczytałby w historii stworzenia Wszechświata imię Chrystusa czy Ducha 

Świętego. Św. Jan w swej Ewangelii sugeruje, iż to Słowo odnosi się do Jezusa 

(Ew. wg Św. Jana 1:1)2. Dziwi fakt, iż tak ważny temat poruszony jest tylko 

przez autora tylko jednej Ewangelii; przez kogoś, kto nie był nawet uczniem 

Jezusa. Nawet, jeśli zaakceptować jego słowo jako słowo Boga, nadal może to 

 
2 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (Ew. wg Św. Jana 1:1) 
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tylko oznaczać Wolę Boską; koncept ten jest powszechny w wielu religiach 

odnośnie Stworzenia. 

O dziwo udział Chrystusa i Ducha Świętego w Stworzeniu pozostał tajemnicą 

nawet dla samego Jezusa. Nie uświadczymy w Piśmie ani jednego stwierdzenia 

Jezusa Chrystusa, w którym to stwierdzałby, iż jest „Słowem”. A zatem ani 

Jezus, ani też Duch Święty nie odegrali żadnej roli w stworzeniu świata. Mówi 

się też, iż to Bóg Ojciec sam, własnymi rękami stworzył człowieka z prochu. 

Nigdy nie uświadczyłem w żadnych chrześcijańskich pismach wzmianki, iż ręce 

te należały do Jezusa i Ducha Świętego, tak więc Bóg stworzył wszystko bez 

najmniejszej pomocy czy też udziału Jezusa i Ducha Świętego. Czy byli oni 

jedynie biernymi obserwatorami ogólnie zgodnymi z poczynaniami Boga, czy 

też autentycznie brali w nich udział? Jeśli to drugie jest bardziej akceptowalne 

przez chrześcijańskich teologów, to narasta od razu pytanie, czy każde z nich 

było samo w sobie zdolne do tworzenia, bez pomocy reszty, czy też jedynie 

wspólnie razem? Czy, jeśli wszyscy trzej musieli zebrać się razem, by tworzyć, 

ich rola w tym była równa, czy też jeden z nich musiał włożyć większą część 

pracy w proces stworzenia? Czy byli oni trzema osobami z różnymi, zarówno 

rodzajem jak i potęgą mocami, czy też współdzielili swe moce po równo? Nie 

da się zaprzeczyć, iż bez względu na to, którą z dwóch opcji wybierze się, 

każda z części Trójcy staje się niezdolna do stworzenia czegokolwiek w 

pojedynkę. 

Jeśli ten sam argument wysunąć dalej, na inne Boskie aspekty, teologów 

chrześcijańskich męczyć będzie wciąż to samo pytanie. Pod koniec 

chrześcijanie będą musieli przyznać, iż nie wierzą w jedną, spójną osobę Boga, 

z trzema aspektami i wyrażeniami jednej głównej mocy i wielkości, ale że 

raczej wierzą w trzy uzupełniające się części istoty Boga, będące trzema 

częściami Jego Ciała. Kwestia ich równości czy też nierówności miałaby wtedy 

dość nikłą wagę. 

Weźmy, na przykład, cechę Sprawiedliwości i Przebaczenia. „Syn” wydaje się 

być bardziej współczujący, podczas gdy Bóg Ojciec mniej sprawiedliwy niż 
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Duch Święty, który to nie miał żadnego udziału w niesprawiedliwości Boga 

Ojca. 

Drugą wymienioną przez nas możliwością był wspólny, bierny udział Jezusa i 

Ducha Świętego w akcie stworzenia i uporządkowania praw natury. Jeśli tak, 

niesie to ze sobą wiele dalszych pytań. Po pierwsze, jaka przypisana jest dwóm 

wspólnikom Boga rola w wykonywaniu swych Boskich funkcji? Jeśli są oni 

biernymi, cichymi obserwatorami, niczym drzemiący wspólnicy, automatycznie 

oddelegowuje ich to na dalszą, gorszą pozycję, w której to współistnieją z 

Bogiem, ale praktycznie bez współdzielenia Jego Mocy. Taka idea Boga 

posiadającego dwa niefunkcjonalne członki jest co najmniej bardzo przedziwna 

i zastanawiam się, czyje jest to w stanie zaspokoić sumienie. Racjonalnie jest 

to oczywiście nie do zaakceptowania i nie współgra z chrześcijańską ideą 

„Trzech w Jednym” i „Jednego w Trzech”. Jedność w trójcy jest nie do 

osiągnięcia, lub choćby do wyobrażenia, jeśli nie ma w niej kompletnego 

ujednolicenia woli, mocy i jakiegokolwiek doświadczenia życiowego, które 

można przypisać pojedynczej, żyjącej istocie. 

W przypadku Ducha Świętego jako osobnej osoby, o ile ta osoba nie zjednoczy 

się kompletnie i nieodwracalnie, zatracając w pozostałych dwóch całą swą 

tożsamość, nie istnieje żadna nadzieja na powstanie boga o głowach hydry, ze 

wspólnymi myślami, wspólną wolą i wspólnym ciałem. 

Tajemnica czy Paradoks 
Do zaakceptowania jest czyjaś wiara w coś nie w pełni jej zrozumiałego z 

powodu jakichś niepodważalnych dowodów. Na przykład, wielu ludzi nie 

rozumie w pełni zjawisk, które umożliwiają funkcjonowanie nadajników i 

odbiorników radiowych, czy też transmisję sygnału audio-wideo, który jest 

później przetwarzany na wizję i dźwięk w telewizorze. Lecz nawet najbardziej 

nieświadoma osoba uwierzy w autentyczność radia i telewizji. Podobnie wielu z 

nas nie rozumie, jak działają komputery, lecz praktycznie nikt w tych 

nowoczesnych czasach nie śmiałby podważyć z tego powodu ich istnienia. 

Takie przypadki mogą być nazywane tajemnicami, lecz nie ma wątpliwości co 
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do ich egzystencji i żadnych podstaw, by drwić z tych, którzy w nie wierzą – 

oczywiście o ile można je podeprzeć niepodważalnymi dowodami. 

Akceptujemy także, iż podejście o wiele bardziej pobłażliwe może być i jest 

stosowane w stosunku do wielu tajemnic pod postacią religijnych dogmatów. 

Ogromna ilość ludzi wierzy w takie dogmaty bez ich zrozumienia czy też 

możliwości wytłumaczenia. Wygląda na to, iż po dziedziczeniu przez pokolenia 

takich doktryn zaczyna się je traktować z góry za prawdę. Lecz jeśli w takich 

dogmatach znajdą się elementy sprzeczne i paradoksalne, nie można ich 

usprawiedliwić tym, że wiara w kłopoczące tajemnice tłumaczy także wiarę w 

paradoksy. To tutaj właśnie sprawa zaczyna się komplikować. Mogę wierzyć w 

coś, czego nie rozumiem, lecz nie mogę wierzyć w coś, co samo w sobie jest 

sprzeczne i mam nadzieję, że żadna inna osoba przy swoich zmysłach także 

nie jest w stanie. Na przykład, nie jestem w stanie pojąć, jak robi się zegarek; 

w porządku, ale nie mam prawa by wierzyć, iż zegarek ten jest równocześnie 

żyjącym, szczekającym psem. Nie jest to tajemniczy dogmat, ale zwyczajna 

jawna sprzeczność. 

Gdy między dwoma lub wieloma atrybutami Boga występuje sprzeczność, lub 

gdy słowo Boga jest niekonsekwentne z Jego czynami, przekraczane są granice 

tajemnicy i z jej sfery przechodzi się do świata fantazji. Jeśli zostanie im to 

udowodnione, naturalnym powinno być oczekiwanie od wierzących w 

sprzeczności, iż naprawią swoje przekonania i zreformują zgodnie z tym swą 

wiarę. Niestety jednak, w naszych rozmowach z niektórymi chrześcijańskimi 

księżmi wyszło na jaw, że zatwardziale trzymają się oni stanowiska, iż bycie 

Jezusa na raz człowiekiem i bogiem nie jest żadną sprzecznością. Nie wydaje 

im się także sprzeczne to, iż jedna osoba może być na raz trzema bez 

występowania u nich jakiejkolwiek różnicy w ich charakterach. Nalegają, iż 

wiara naraz w jednego Boga oraz w trzyczęściową istotę boską, składającą się 

z Boga, Ducha Świętego i Syna, nie jest paradoksem, ale jedynie tajemnicą. 

Zamknęli oni swe oczy na sprzeczności w ich założeniu, iż Bóg pozostaje 

pojedynczą istotą mimo faktu, iż osoba Boga „Ojca” znacznie różni się od 
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osoby Jezusa „Syna” oraz od „Ducha Świętego”. Gdy mówimy im, w 

zdumieniu, iż mamy na myśli trzy osoby, nie różne aspekty, zachowania i 

atrybuty jednej istoty, i że bycie Boga „Jednym w Trzech” i „Trzema w 

Jednym” jest z pewnością nie tajemnicą, lecz jawną sprzecznością, kiwają oni 

pobłażliwie głowami i grzecznie proszą nas, abyśmy wkroczyli w sprzeczności w 

innym obszarze rozmowy. Wymagają od nas, abyśmy najpierw uwierzyli w coś 

nie do uwierzenia i kroczyli stamtąd dalej, abyśmy rozwinęli w sobie wiarę w 

sprzeczności, lub tajemnice, jak to są o wiele bardziej skorzy je nazywać. 

Niechrześcijanin, w takim razie, nie jest w stanie zrozumieć sprzeczności 

chrześcijańskich dogmatów i by zrozumieć to, w co nie wierzy, musi wpierw 

uwierzyć bez zrozumienia. Taki jest świat chrześcijańskiej fantazji, do którego 

to zaprasza się nas, niechrześcijan. Lecz ten czarodziejski, latający dywan 

fantazji nie chce latać, jeśli stoi na nim niewierzący.  
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4. Ukrzyżowanie 
 

Zanim zwrócimy się do biblijnych opisów wydarzeń związanych z Chrystusem i 

jego ukrzyżowaniem, być może warto by tutaj pokrótce wspomnieć 

zrozumienie muzułmanów Ahmadiyya tego, co wydarzyło się w trakcie i po 

ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Streścimy to teraz pokrótce i wyjaśnimy 

szczegółowo później. 

Wierzymy, iż ukrzyżowanie Jezusa było próbą odebrania mu życia, podobnie 

jak każde morderstwo. Ukrzyżowanie było jedynie narzędziem użytym w 

tamtej próbie mordu. Jednakże próba ukrzyżowania go nie spowodowała jego 

śmierci. Jest to równoznaczne temu, iż nie udało im się go ukrzyżować. Mówiąc 

to, robimy to tak samo jak w przypadku mówienia o każdym innym usiłowaniu 

morderstwa. Jeśli ktoś targnie się na życie ofiary i ofiara ta przeżyje, nie 

można o niej powiedzieć, iż została zamordowana. Jeśli chociażby ktoś 

spróbuje nadziać ofiarę na miecz i mu się nie powiedzie, nie można rzec, iż 

ofiara została przekłuta mieczem. A zatem my, jako muzułmanie, wierzymy, iż 

jedynie usiłowano zamordować Jezusa za pomocą ukrzyżowania. Po kilku 

godzinach ogromnego cierpienia na krzyżu, nim zabrała go śmierć, został on 

stamtąd zdjęty w stanie głębokiej śpiączki, z której został on później 

przebudzony. Jako, że żadna władza nie może zapewnić osobie skazanej na 

śmierć ochrony, jeśli jakoś uda jej się zbiec przed egzekucją, także i pod 

władzą Rzymian, Jezusowi nie należał się żaden immunitet po jego 

ukrzyżowaniu. To samo w sobie stanowiło dla Jezusa wystarczający powód, 

aby zbiec z obszarów Rzymu do krainy wolności. Ale miał on do wypełnienia 

przepowiednię. Istniały przecież zaginione owieczki Izraela, które to po 

exodusie za czasów Babilońskiej i Rzymskiej inwazji rozpierzchły się się po 

wielu wschodnich krajach i czekały na jego przewodnictwo. Był to drugi, bardzo 
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ważny dla Jezusa powód, by wyruszyć z krainy Judei do tych ziem, na których 

osiedlili się Żydzi przez minione wieki. Póki co tyle powinno wystarczyć. 

Chcę wyjaśnić jedną rzecz tym, którzy wymagają od nas dowodu na naturalną 

śmierć Jezusa Chrystusa po tym, jak został on uratowany z krzyża. Przekładają 

oni na nas ciężar dowiedzenia bez uzasadnienia. Człowiekowi znane są 

naturalne zjawiska, które są powszechnie zrozumiałe. Wiemy, iż okres życia 

człowieka na ziemi nie wybiega poza jakieś sto pięćdziesiąt lat; z pewnością nie 

jest to lat tysiąc czy też więcej. Taka jest normalna długość życia człowieka na 

ziemi. Jeśli ktoś uważa, iż wydarzyło się coś przeczące tej zasadzie, to ciężar 

dowiedzenia tego spada na jego ramiona, nie na ramiona tego, który wierzy w 

zasadę, a nie w wyjątek od niej. Takie myślenie powinno zostać zastosowanie 

do sytuacji otaczającej życie i śmierć Jezusa Chrystusa. To Ci, którzy wierzą, iż 

on nie umarł powinni zapewnić dowód. Ci, którzy twierdzą, iż musiał on umrzeć 

mają jedynie wzgląd na prawa natury i nie powinno się od nich wymagać 

głębszego dowodu. Inaczej każdy mógłby rzec, iż jego pra pra pra… dziadek 

nie umarł. Jeśli taki ktoś chodziłby i wymagał od innych, by udowodnili, iż było 

inaczej, jaka byłaby ich reakcja? Jak biedny słuchacz ma stawić czoła takiemu 

wyzwaniu? Może on jedynie wskazać na prawa natury, które po równo traktują 

każdego człowieka. Jeśli ktoś mówi coś sprzecznego z prawami natury, to na 

nim spoczywa brzemię dowodu. Taka jest pierwsza odpowiedź. Teraz jednak 

podejmę kolejną pokorną próbę wyjaśnienia sprawy z innego punktu widzenia. 

Bez względu na jego relacje z Bogiem, czy Jezus Chrystus nie mógł umrzeć? 

Przecież sami chrześcijanie wierzą, iż umarł. Jeśli nie miał on tego w swojej 

naturze, to od początku nie mogło się to wydarzyć. A jednak wszyscy jesteśmy 

zgodni w tym, iż umarł co najmniej raz. Pozostaje kwestia, kiedy właściwie 

umarł – na krzyżu czy też później. 

Znak Jonasza 
Jesteśmy w stanie z samej Biblii udowodnić, iż Bóg nie opuścił go i wybawił go 

od haniebnej śmierci na krzyżu. Można to przebadać w świetle faktów 

odnoszących się do okresu przed Ukrzyżowaniem, jak też i tych odnoszących 

się bezpośrednio do niego, zawartych w Nowym Testamencie. 
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Na długo przed Ukrzyżowaniem Jezus obiecał, iż ludowi nie zostanie pokazany 

żaden znak poza znakiem Jonasza. 

Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: 

"Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie". Lecz On im 

odpowiedział: "Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak 

nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 

trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy 

będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie 

przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania 

Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. 

(Ew. wg Św. Mateusza 12:38-41) 

A zatem zanim stwierdzimy, co się stało z Jezusem, musimy pojąć co stało się 

z Jonaszem, gdyż Jezus powiedział, iż przydarzy się ten sam cud. Czym był 

Znak Jonasza? Czy umarł on w brzuchu ryby, a później powstał z martwych? 

Zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi oraz muzułmanie jednogłośnie twierdzą, iż 

nie umarł on w brzuchu ryby. Tkwił on tam pomiędzy życiem a śmiercią i został 

cudownie ocalony, podczas gdy każda inna osoba na jego miejscu z pewnością 

by umarła. Jakieś subtelne prawa natury, pod Boskim wpływem, ocaliły go 

przed śmiercią. Pamiętajcie, nie rozważamy tutaj tego, czy jest to możliwe, czy 

też nie. Wykazujemy jedynie, iż Jezus, gdy mówił, iż przydarzy mu się to, co 

przytrafiło się i Jonaszowi, mógł mieć na myśli jedynie to, co miało miejsce za 

Jonasza zgodnie z ogólnie panującym konsensusem. Nikt w całym świecie 

Judaizmu, w Judei czy też gdziekolwiek indziej, gdzie osiedlili się Żydzi, nie 

zrozumiałby tego przekazu Jezusa inaczej. Wszyscy wierzyli, iż Jonasz, 

cudownie czy też nie, przeżył przez trzy dni i trzy noce w brzuchu ryby i nie 

umarł wtedy ani na chwilę. Oczywiście mamy własne zastrzeżenia co do tego 

poglądu. Historia Jonasza opowiedziana w Świętym Koranie nigdzie nie 

wspomina o tym, iż próba Jonasza w brzuchu ryby trwała właśnie trzy dni i trzy 

noce. Jednakże powróćmy do rozważanej kwestii i spróbujmy rzucić światło na 

rzeczywiste podobieństwa przewidziane przez Jezusa Chrystusa pomiędzy 
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Jonaszem a swą własną osobą. Podobieństwa te jasno wyrażały spędzenie 

trzech dni i nocy w niezwykle trudnych warunkach i o cudownym ucieknięciu 

bliskiej śmierci, a nie o zmartwychwstaniu. I właśnie to, jak powiedział Jezus, 

miało się wydarzyć i w tym przypadku. 

Obietnica Jezusa Domowi Izraela 
Drugim ważnym dowodem jest fakt, iż Jezus powiedział swym ludziom, iż owce 

Domu Izraela, które przebywały w Judei nie były jedynymi owcami, oraz iż 

został posłany przez Boga nie tylko ku nim, ale i ku reszcie owiec z tego stada. 

Tak samo, jak przyszedł po nich, miał też pójść i po resztę. 

Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić 

i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

(Ew. wg Św. Jana 10:16) 

Zgodnie z ogólnie dostępną wiedzą, pomiędzy jego obietnicą a czasem 

Ukrzyżowania, nigdy nie opuścił on Judei. Pytanie brzmi, czy jeśli Jezus wstąpił 

do nieba na wieczność, czy te zaginione owce Izraela również wstąpiły tam 

zawczasu? Chrześcijanie wierzą, iż po zdjęciu Jezusa z krzyża martwym, jego 

dusza powróciła do ciała po trzech dniach i potem widziano go, jak uniósł się 

on w chmury i zniknął w niepoznanych niszach niebios, by na koniec zasiąść na 

wieki po prawicy Ojca. Jeśli taka jest prawda, to stoimy przed wielce 

poważnym dylematem. Będziemy musieli wybierać pomiędzy dwoma 

stanowiskami samego Jezusa oraz tym drugim, jego uczniów. Stanowiska te są 

sobie tak przeciwne, iż zaakceptowanie jednego z pewnością zaprzecza 

drugiemu. Jeśli Jezus miał rację, tak jak wierzymy, to przed swym wstąpieniem 

do nieba powinien on pamiętać o swej wcześniejszej obietnicy i poprosić o 

odrobinę więcej czasu od „Boga Ojca”, aby pozostać trochę dłużej na ziemi i 

wybrać się do innych krajów gdzie osiedliło się wiele plemion Izraelitów. Nie 

mógł on wstąpić do nieba bez złamania swej obietnicy i zaufania do swej 

osoby, czyniąc skazę na i nieodwracalnie naruszając swój obraz idealnego 

człowieka i idealnego boga. Jeśli, wręcz przeciwnie, to chrześcijańscy 

teologowie mają rację i zaakceptuje się, iż Jezus autentycznie zapomniał o 
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swej powinności co do domu Izraela i wyruszył bezpośrednio do nieba, to 

musimy podsumować z bólem serca iż mają oni rzeczywiście rację, lecz samo 

chrześcijaństwo staje się nieprawdą. Gdyż, jeśli wykaże się, iż Jezus nie był 

prawdziwy, to chrześcijaństwo też nie może takim być. 

Wierzymy, iż był on prawdziwym Prorokiem Bożym i nie mógł on złożyć 

fałszywej obietnicy. Przez zagubione owce rozumiemy dziesięć plemion Izraela, 

które to opuściły wcześniej Judeę i wyruszyły ku odległym krainom wschodu. 

Jego obietnica zatem oznaczała, iż miał on nie umrzeć na krzyżu, lecz zostać 

obdarowanym długim życiem, by kontynuować swą misję i że był Prorokiem 

nie tylko dwóch Izraelskich plemion żyjących wokół niego, ale także i reszty 

Izraelitów. Wspólnie, te dwa dowody wskazują na to, co miało się przydarzyć 

Jezusowi Chrystusowi po swym ukrzyżowaniu. 

Wydarzenia podczas Ukrzyżowania 
Kolejną znaczącą w tym problemie kwestią jest ustalenie przez Piłata czasu 

Ukrzyżowania. Jeszcze zanim ustalił on datę i porę, czytamy o innych rzeczach, 

które, nietrudno uwierzyć, iż odegrały ważną rolę w jego ostatecznej decyzji. 

Po pierwsze, wiemy za sprawą Nowego Testamentu, iż żona Piłata była wielce 

przeciwna wydaniu przez jej męża wyroku skazującego Jezusa z powodu snu, 

którego doświadczyła w noc przed rozprawą Jezusa. (Ew. wg Św. Mateusza 

27:19) 

Sen ten tak ją przeraził i przekonał do niewinności Jezusa, iż uznała to za 

konieczne, by przerwać proces sądowy i powiedzieć swemu mężu o tym śnie. 

Być może to ten nagły protest swej żony spowodował, iż Piłat wyrządził 

przedstawienie umycia rąk od odpowiedzialności za skazanie Jezusa: 

Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i 

umył ręce wobec tłumu, mówiąc: "Nie jestem winny krwi tego 

Sprawiedliwego. To wasza rzecz". 

(Ew. wg Św. Mateusza 27:24) 
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Równoznaczne to było z jego przyznaniem Jezusowi niewinności oraz tego, iż 

jego surowy wyrok wydany został pod naciskiem. Z Nowego Testamentu 

bardzo jasno wynika, iż potężna żydowska społeczność spiskowała przeciwko 

Jezusowi i chciała go ukarać. Jakakolwiek decyzja Piłata sprzeczna z żądaniami 

Żydów poskutkować mogła zamieszkami bądź buntem. To ten właśnie przymus 

uczynił Piłata bezradnym i wyrażony został umyciem rąk. 

Piłat podjął także dodatkową próbę uratowania Jezusa. Dał on rozzłoszczonemu 

tłumowi wybór ocalenia życia Jezusa, bądź powszechnie znanego przestępcy 

imieniem Barabasz (Ew. wg Św. Mateusza 27:16-17). Daje nam to poszlakę 

dużo mówiącą o ówczesnym stanie umysłu Piłata. Był on całkiem widocznie 

przeciwny skazania Jezusa. To właśnie w tym stanie psychiki ustalił on 

piątkowe popołudnie jako czas przeprowadzenia egzekucji. Jasno wskazywało 

to, iż zrobił tak celowo, gdyż Szabat był bardzo bliski piątkowemu popołudniu, 

a on, jako nadzorca prawa, wiedział lepiej niż ktokolwiek inny, iż ciało Jezusa 

musiało zostać zdjęte zanim rozpocznie się Szabat; i tak dokładnie się stało. 

To, co normalnie zajmowało około trzy dni i noce, by zamęczyć na śmierć 

skazanego, zostało uczynione Jezusowi w co najwyżej parę godzin. 

Zastanawiające jest, czy mogło to wystarczyć, aby zabić człowieka takiego jak 

Jezus, którego surowy żywot zahartował fizycznie. 

Czy wydarzenie to nie stanowiło klucza do zagadki Jonasza? Jako, że 

powszechne było, aby skazany wisiał na krzyży przez trzy dni i noce, zapala to 

w umyśle ludzkim lampkę w sprawie podobieństwa Jezusa i Jonasza, jak już 

wcześniej powiedziano. Jonasz także rzekomo spędził w ciele ryby trzy dni i 

trzy noce. Być może i on został zbawiony przez Boga po trzech godzinach, 

zamiast po trzech dniach. A zatem, to, co przytrafiło się Jezusowi, staje się 

lustrzanym odbiciem tragicznego dramatu Jonasza. 

Teraz zwrócimy się w stronę wydarzeń, które miałby miejsce podczas 

Ukrzyżowania. Nawet w ostatniej chwili Jezus utrzymywał swój protest co do 

sytuacji: ‘Eli, Eli, la´ma sabach-tha´ni?’. Doprawdy, jakże to tragiczne i jak 

boleśnie świadczące o jego rozczarowaniu. To wyrażenie subtelnie wskazuje na 
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jakąś wcześniejszą obietnicę i zapewnienie dane mu przez Boga; inaczej nie 

ma ono żadnego sensu. Stanowi to zaprzeczenie zarówno jego życzenia, jak i 

gotowości poniesienia, z własnej woli, ciężaru grzechów innych ludzi, oraz 

poglądu, iż wyczekiwał on tej godziny śmierci. Skąd ten płacz cierpienia, skoro 

ta ofiara była od niego od początku wymagana? Dlaczego miałby on wyrzucać 

coś Bogu, czy też modlić się o zbawienie? Wypowiedź Jezusa powinno się 

rozumieć w kontekście tego, co wydarzyło się wcześniej. Modlił się on uparcie 

do Boga, by zabrał od niego gorzką czarę.  

My, jako muzułmanie Ahmadi wierzymy, iż byciem przez Jezusa tak pobożną i 

świętą osobą uniemożliwiałoby Bogu nie przyjęcie jego modlitwy. Musiano mu 

być powiedziane, iż zaakceptowano tę modlitwę. Nie wierzę, iż wyzioną on 

ducha na krzyżu. W moim stanowisku nie ma sprzeczności i wszystko jest 

spójne. Jego orzeczona śmierć była jedynie wrażeniem obserwatora, który nie 

był ani lekażem, ani nie miał żadnej możliwości by go medycznie przebadać. 

Świadek, przyglądający się z trwogą i zmartwiony o życie swojego ukochanego 

mistrza, zaobserwował jedynie opadnięcie zmęczonej głowy i oparcie się brody 

o pierś Jezusa. „Zaprawdę”, zauważył on wtedy, „Wyzionął on ducha”. Lecz, 

jak już wytłumaczyliśmy wcześniej, nie jest to traktat mający na celu 

omówienie autentyczności zapisów biblijnych, czy też kwestionowanie 

jakichkolwiek przypisanych im interpretacji. Jedynym naszym celem jest 

krytyczne zbadanie samej logiki i rozsądku chrześcijańskiej filozofii i 

dogmatów. Zatem wynika z tego, iż bez względu na to, czy Jezus zmarł, czy 

też osłabł, jego bolesne zaskoczenie tym, co miało się zaraz wydarzyć dowodzi, 

iż spodziewał się czegoś innego. Jeśli szukał on śmierci, to jego zaskoczenie nie 

ma wytłumaczenia. Nasze wytłumaczenie, jak muzułmanów Ahmadi brzmi, iż 

Jezus był zaskoczony jedynie, ponieważ została mu dana obietnica zbawienia z 

krzyża przez Boga podczas swych suplikacji tamtejszej nocy. Lecz Bóg miał 

inne plany: spowodował on jedynie omdlenie Jezusa by zmylić czuwających 

strażników, aby stwierdzili, iż umarł i przekazali jego ciało Józefowi z Arymatei, 

który miał je dostarczyć jego rodzinie i bliskim. Zaskoczenie obecne w 

ostatnich słowach Jezusa Chrystusa dzielone było także przez samego Piłata, 
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który „zdziwił się, że już skonał”, gdy został powiadomiony o jego śmierci (Ew. 

wg Św. Marka 15:44). Musiał on zdobyć bogate doświadczenie odnoście 

ukrzyżowania podczas swej posady Gubernatora Judei i nie mógł okazać swego 

zaskoczenie, chyba że był przekonany, iż to niezwykłe, aby ukrzyżowanego 

śmierć spotkała już po kilku krótkich godzinach. Musiał on jednak 

zaakceptować prośbę wydania ciała w tajemniczych okolicznościach. To dlatego 

został on na zawsze posądzony o spisek. Przypuszcza się, iż pod wpływem swej 

żony postarał się o to, by egzekucja Jezusa miała miejsce w godzinę bardzo 

bliską Szabatowi. Na domiar tego spełnił on prośbę wydania ciała mimo 

wątpliwych doniesień o śmierci Jezusa. Ta decyzja Piłata wywołała wielkie 

poruszenie wśród Żydów, którzy wystosowali do niego petycję i wyrazili swe 

wątpliwości i podejrzenia co do śmierci Jezusa ( Ew. wg Św. Mateusza 27:62-

66). 

Z Biblii dowiadujemy się także, iż gdy zdjęto go z krzyża, nie miał połamanych 

nóg, podczas gdy nogi dwóch złodziejaszków, którzy zostali ukrzyżowani koło 

niego, byłby połamane by mieć pewność, iż umrą (Ew. wg Św. Jana 19:31-32). 

Ten akt łaski nad Jezusem z pewnością był pomocny w przebudzeniu ze 

śpiączki. Nie da się wykluczyć, iż strażnikom nie zostało nakazane, przez 

jakichś emisariuszy Piłata, nie łamanie nóg Jezusowi Chrystusowi. Być może 

była to oznaka szacunku ku niemu i niewinnej społeczności chrześcijan. 

Zgodnie z Biblią, gdy przebito jego bok, wypłynęła krew i woda: 

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 

tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew 

i woda. 

(Ew. wg Św. Jana 19:33-34). 

Jeśli był on martwy i jego serce przestało bić, nie możliwe byłoby wystąpienie 

takiego krwawienia, w którym to krew by tryskała. Co najwyżej zakrzepła krew 

i osocze mogły umiarkowanie pocieknąć. Lecz nie tak Nowy Testament 

przedstawia sytuację mówi, iż natychmiast wypłynęła krew i woda. Co do 
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wzmianki wypływającej wody, nie byłoby niczym dziwnym, gdyby Jezus dostał 

zapalenia opłucnej podczas wielce wymagających i wyczerpujących godzin 

próby, które spędził na krzyżu. Ukrzyżowanie mogło także spowodować wysięki 

w opłucnej, które zebrały się tam niczym woreczki pełne wody, zwane w 

medycynie wysiękiem opłucnym. Ten stan, zwykle niebezpieczny i bolesny, 

wydaje się, iż stanowił dla Jezusa przewagę, gdyż kiedy przebito mu bok, jego 

opuchnięta opłucna mogła spokojnie odegrać rolę poduszki i uchronić organy 

klatki piersiowej przez bezpośrednią penetracją włóczni. Woda wymieszana z 

krwią wypłynęła natychmiast, gdyż nadal biło serce. 

Kolejny dowód jest następujący. Zgodnie z zapisem biblijnym, po oddaniu ciała 

Józefowi z Arymatei, zostało ono natychmiast przeniesione do tajemnego 

miejsca pochówku, grobowca z miejscem wystarczającym nie tylko na ciało 

Jezusa, ale także pozwalającym dwóm opiekunom nad nim czuwać: 

Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała 

przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała 

dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w 

miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. 

(Ew. wg Św. Jana 20:10-12) 

To nie wszystko, w Nowym Testamencie mówi się o maści, przygotowanej 

zawczasu, która nałożona została na rany Jezusa (Ew. wg Św. Jana 19:39-40). 

Maść ta, przygotowana przez uczniów Jezusa, zawierała składniki mające 

działania leczące rany i uśmierzające ból, itp. Skąd całe to zamieszanie wokół 

pracochłonnego zebrania dwunastu rzadkich składników, by przygotować 

maść? Zastosowana recepta zapisana jest w wielu dawnych księgach, jak 

choćby słynnym medycznym podręczniku Al-Qanun  napisanego przez Bu ‘Ali 

Sina (lista podobnych ksiąg zawarta została w Załączniku I). Skąd zatem 

potrzeba nasmarowania maścią martwego ciała? Miałoby to sens jedynie, jeśli 

uczniowie mieli poważne powody, aby wierzyć, iż Jezus zostanie zdjęty z 

krzyża żywy, a nie martwy. Św. Jan jest jedynym apostołem, który postarał się 

wytłumaczyć czynność przygotowania i nałożenia maści na ciało Jezusa. To 
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dodatkowo potwierdza fakt, iż czynność smarowania maścią martwego ciała 

uważana była za niezwykle dziwne zachowanie, niewytłumaczalne dla tych, 

którzy wierzą iż Jezus był martwy w chwili, gdy go smarowano. To właśnie z 

tego powodu Św. Jan zaproponował wytłumaczenie. Sugeruje on, iż stało się 

tak, gdyż namaszczanie zwłok zmarłych było Żydowską tradycją. Bardzo ważne 

jest tutaj podkreślenie, iż wszyscy współcześni uczeni badający sprawę są co 

do siebie zgodni, iż Św. Jan nie był pochodzenia żydowskiego, co udowodnił 

tym stwierdzeniem. Dobrze wiadomo, iż ani Żydzi, ani też Dzieci Izraela nigdy 

nie namaszczały w jakikolwiek sposób ciał swych zmarłych. W świetle tego 

faktu uczeni zgadzają się ze sobą, iż Św. Jan musiał nie być żydowskiego 

pochodzenia, inaczej nie mógł on być taki nieświadom żydowskich zwyczajów. 

A zatem nie ma to innego wytłumaczenia. 

Maść nałożono na Jezusa, by uchronić go przed śmiercią. Jedynym tego 

wytłumaczeniem jest, iż uczniowie nie oczekiwali, iż Jezus umrze na krzyżu, 

ani też naprawdę nie umarł on na krzyżu. Ciało zdjęte z krzyża musiało dawać 

znaki życia przed nałożeniem maści; inaczej byłoby to niezwykle głupie, 

bezpodstawne i bezskuteczne przedsięwzięcie ze strony tych, którzy w nim 

uczestniczyli. Nieprawdopodobnym jest, iż Ci, którzy przygotowali tę maść 

zawczasu uczynili tak bez poważnego wskazania na to, iż Jezus nie umrze na 

krzyżu, ale zostanie z niego zdjęty żywy i poważnie ranny, przez co 

wymagający silnego lekarstwa. 

Powinno się utrzymać w pamięci, iż miejsce znajdowania się grobowca, w 

którym położono Jezusa było pilnie strzeżoną tajemnicą, znaną tylko kilku jego 

uczniom. To oczywiście spowodowane było tym, iż nadal żył i nie uciekł jeszcze 

przed zagrożeniem. 

Co do samych wydarzeń w grobowcu, jest to zagadkowe pod wieloma 

względami; nie może zostać krytycznie przebadane, ani też nie można 

dowieść, iż osoba, która opuściła grobowiec rzeczywiście umarła i została 

później wskrzeszona. Jedyny dowód, jaki posiadamy, to przekonanie 

chrześcijan, iż Jezus, który wyszedł z grobowca miał to samo ciało, w którym 
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go ukrzyżowano; niosące te same znamiona i rany. Jeśli zostałby on 

przyuważony wychodząc z tym samym ciałem, jedynym logicznym 

podsumowaniem byłoby, iż nigdy na dobre nie umarł. 

Kolejny dowód wykazujący dalsze życie Jezusa jest następujący. Po trzech 

dniach i trzech nocach objawia się on, nie publicznie, ale jedynie swym 

Uczniom, inaczej mówiąc, osobom, którym ufał. Unika on światła dziennego i 

spotyka się z nimi jedynie pod osłoną nocy. Można spokojnie wyciągnąć z 

zapisu biblijnego, iż wydaje się on oddalać od źródła niebezpieczeństwa pilnie i 

potajemnie. Skoro zostało mu dane nowe, wieczne życie po swej pierwszej 

śmierci, a nie pisana była mu kolejna, to dlaczego ukrywał się on przed oczami 

swych wrogów; to jest, zarówno przed organizacjami rządowymi jak i przed 

publiką? Powinien od był stanąć przez Żydami i przedstawicielami Imperium 

Rzymskiego i powiedzieć: „Tutaj oto jestem, posiadłszy życie wieczne, 

spróbujcie mnie zabić, i tak wam się to nie powiedzie.”. Wolał on jednak 

pozostać w ukryciu. Nie, że idea jego pokazania się publicznie nie została mu 

przedłożona, wręcz przeciwnie, zostało mu konkretnie zasugerowane, by 

pokazał się on światu, on jednak odmówił i dalej oddalał się od Judei tak, by 

nikt za nim nie podążał. 

Rzekł do Niego Juda, ale nie Isakriota: "Panie, cóż się stało, że nam się masz 

objawić, a nie światu?" (Ew. wg Św. Jana 14:22) 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść 

dalej.Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku 

wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi. 

(Ew. wg Św. Łukasza 24:28-29) 

 To bardzo dobitnie przedstawia przypadek śmiertelnika, który nie stoi ponad 

śmiercią czy też nie grozi jego osobie uszczerbek. Wykazuje to jedynie, iż 

Jezus nie umarł w sensie bycia wyniesionego ponad swój ludzki element, ale że 

pozostał dokładnie taki sam w swej naturze, jakakolwiek by ona nie była, i nie 

było żadnej śmierci, która oddzielałaby jego starą osobę od tej nowej. 
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Nazywamy to kontynuacją życia w ludzkim doświadczeniu. Zjawa czy też duch 

należący do innego świata z pewnością nie zachowywałby się tak, jak Jezus 

podczas swych potajemnych spotkań pod osłoną nocy ze swymi bliskimi 

przyjaciółmi oraz uczniami.  

Jezus sam stanowczo zaprzecza swemu byciu duchem. Gdy ukazał się on 

niektórym swym uczniom, nie mogli oni ukryć swego strachu przed nim, gdyż 

wierzyli, iż nie był to on sam, lecz tylko jego duch. Jezus Chrystus, rozumiejąc 

ich rozterki, rozwiał ich wątpliwości zaprzeczając byciu duchem, zapewniając 

ich, iż jest tym samym Jezusem, który został ukrzyżowany, a nawet nakazując 

im zbadanie swych wciąż świeżych ran (Ew. wg Św. Jana 20:19-27). Jego 

ukazanie się uczniom itp. w żadnym wypadku nie potwierdza jego 

zmartwychwstania. Potwierdza jedynie, iż udało mu się uniknąć śmierci.  

Na dodatek, jakby chcąc zmazać jakiekolwiek wątpliwości wciąż kołaczące się 

w ich myślach, zapytał ich, co takiego jedli. Gdy dowiedział się, iż jedzą chleb i 

rybę poprosił o porcję, ponieważ był głodny i zjadł trochę (Ew. wg Św. Łukasza 

24:41-42). To stanowi z pewnością dowód niepozostawiający wątpliwości 

przeczący jego zmartwychwstaniu, to jest, wskrzeszeniu natury ludzkiej po 

śmierci i powróceniu do życia. Z takiego zrozumienia zmartwychwstania 

wynikają dwa zasadnicze problemy. 

Jeśli Jezus był nadal bogiem-człowiekiem, jak to utrzymywał przed swym 

ukrzyżowaniem, to nie mógł był się pozbyć tkwiącego w nim człowieka. Wynika 

z tego bardzo skomplikowana i problematyczna sytuacja. Co takiego zrobiła 

mu, lub też im, to jest człowiekowi i bogowi w Jezusie, śmierć? Czy dusze 

zarówno człowieka, jak i boga odeszły razem i powróciły na nowo do tego 

samego ziemskiego ciała po wspólnej wizycie w tym samym piekle, czy też to 

jedynie dusza boga w Jezusie powróciła do ludzkiego ciała, bez duszy 

człowieka? Zastanawiające jest, gdzie w takim razie podziała się tamta dusza. 

Czy jej podróż do piekła była bezpowrotna, podczas gdy boska dusza w nim 

tkwiła tam jedynie trzy dni i noce? Czy Bóg był Ojcem człowieka w Jezusie, czy 

też Jezusa Syna? Trzeba rozstrzygnąć tę kwestię raz i na zawsze, by mieć 
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jasny obraz sytuacji. Czy ciało Jezusa było po części ciałem Boga, a po części 

ciałem człowieka? 

Idea Boga, którą prezentują zarówno Stary, jak i Nowy testament, pokazuje 

Boga jako niecielesną, nieskończoną istotę, bez składu materialnego. 

Zrozumiawszy tyle, spójrzmy znów na Jezusa przechodzącego różne stadia 

rozwoju jako embrion w łonie Maryi. Cała materia, jaka poszła na stworzenie 

ciała Jezusa musiała się wziąć od ludzkiej matki, bez ani grama jej pochodzącej 

od Boga Ojca. Oczywiście Bóg mógł go stworzyć cudownie. Jednak z mojego 

punktu widzenia, stworzenie, cudowne czy też nie, nadal jest stworzeniem. 

Fakt bycia przez kogoś ojcem jakiegoś syna jest do zaakceptowania jedynie, 

jeśli materia ojca i materia matki równo bądź też nierówno tworzy ciało 

dziecka, tak, iż chociaż fragment materii ciała dziecka jest z materii ojca. 

Z tego czytelnikowi powinno się stać bardzo jasne, iż Bóg nie odegrał 

jakiejkolwiek ojcowskiej roli w procesie narodzin ludzkiego zarodka i całe jego 

ciało, wraz z układami sercowym, oddechowym, pokarmowym, wydalniczym, 

oraz centralnym układem nerwowym były produktem jedynie ludzkiej matki. W 

czym tkwi istota synostwa Jezusa, jeśli był on jedynie naczyniem na duszę 

Boga i niczym więcej? To nowe pojęcie relacji między Bogiem a Jezusem może 

być rozsądnie opisane jako cokolwiek poza relacją syn-ojciec. 
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5. Ożywienie Czy Zmartwychwstanie? 
 

Scenariusz powstania Jezusa z martwych przedstawia wiele problemów. 

Niektóre z nich zostały już omówione w poprzednim rozdziale. Teraz zwracamy 

się ku innym zawiłościom. Rozważymy teraz naturę „umysłu” Jezusa, 

poprzedzającą Ukrzyżowanie oraz po jego powstaniu z martwych. Jego umysł 

ożył na nowo, po utraceniu funkcjonowania przez trzy dni i trzy noce. Kwestia 

polega na tym, co takiego dzieje się z mózgiem w chwili śmierci? Przynajmniej 

w jednej sprawie istnieje konsensus pomiędzy zarówno chrześcijańskimi, jaki i 

niechrześcijańskimi ekspertami medycyny: jeśli mózg pozostaje martwy przez 

więcej, niż kilka minut, nie da się już tego odwrócić. Mózg, z chwilą, gdy 

odetnie się mu dopływ krwi, zaczyna się rozkładać. 

Jeśli Jezus umarł podczas Ukrzyżowania, oznaczać to może jedynie, iż jego 

serce przestało funkcjonować i nie pompowało dalej krwi do jego mózgu, przez 

co jego mózg przestał funkcjonować niewiele później. A zatem przestał działać 

jego cały system podtrzymywania życia, inaczej nie mógł on być nazwany 

martwym. W takim wypadku stajemy przed bardzo intrygującą kwestią ku 

zrozumieniu życia i śmierci Jezusa Chrystusa. 

Śmierć Jezusa Chrystusa, jak zostało zademonstrowane, oznaczałaby 

ostateczne opuszczenie przez jego ciało astralne, lub też duszę, jeśli chcemy ją 

tak nazywać, fizycznej klatki jego ludzkiego ciała. Jeśli tak, jego ożywienie 

musiałoby oznaczać powrót tego samego ciała astralnego do tego samego 

fizycznego ciała, które to opuściło trzy dni wcześniej. Taki powrót duszy na 

nowo uruchomiłby zegar fizycznego życia. Aby taka rzecz mogła mieć miejsce, 

rozkładające się, martwe komórki mózgowe musiałyby nagle powrócić do życia 

i cały chemiczny proces rozkładu musiałby zostać kompletnie odwrócony. 

Stanowi to przeogromny problem i rozwiązanie jego pozostanie na zawsze 

wyzwaniem dla chrześcijańskich biochemików. Opisanie odwrócenia 
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całkowitego procesu rozkładu wewnątrz centralnego układu nerwowego 

znajduje się poza najdalszymi granicami naukowej wyobraźni. Jeśli 

kiedykolwiek by się tak wydarzyło, byłoby to autentycznie cudem, przecząc 

nauce i kpiąc z praw stworzonych przez Samego Boga, ale byłby to cud, który 

mimo wszystko nie rozwiązałby naszego problemu. 

Takie ożywienie oznaczałoby nie tylko ożywienie komórek układu nerwowego, 

ale na dobrą sprawę ich syntezę. Nawet, jeśli odbudowano by poprzednie 

komórki i przywrócono je do życia dokładnie takimi, jakimi były wcześniej, 

stanowiłyby one, na dobrą sprawę, nowy zestaw komórek bez jakichkolwiek 

wcześniejszych informacji. Musiałyby one zostać odtworzone, wraz z całością 

informacji istotnych życiu Jezusa, które to zostały wymazane z jego mózgu po 

śmierci jego umysłu. 

Życie, tak jak je rozumiemy, stanowi świadomość wypełnioną informacją 

przechowywaną przez miliardy neuronów w mózgu. Ta informacja dzieli się na 

o wiele bardziej skomplikowaną i poplątaną wiązkę bitów skomputeryzowanych 

danych pozyskiwanych z każdego z pięciu zmysłów. Jeśli wymaże się te dane, 

wymaże się samo życie. A zatem ożywienie mózgu Jezusa oznaczałoby 

wytworzenie nowego mózgu-komputera z kompletnie nowym 

oprogramowaniem. Zawiłość ta odnosi się również do chemii reszty ciała 

Jezusa Chrystusa. Aby ożywić ciało, trzeba by rozpocząć kolosalny proces 

rekonstrukcji chemicznej po odzyskaniu całości materiału utraconego w 

procesie rozkładu. Po wydarzeniu się tak wielkiego cudu pozostawała by 

kwestia, kto konkretnie został ożywiony i z jakim skutkiem? Czy był to człowiek 

w Jezusie, czy bóg w nim? Dlatego właśnie kładziemy taki nacisk na 

zrozumienie osoby Jezusa. 

Kiedykolwiek wykaże się, iż Jezusowi coś nie powiodło się i nie udało mu się 

wykazać swych super mocy Syna Bożego, chrześcijanie tłumaczą to jego 

niepowodzeniem jako człowieka, a nie boga. Mamy zatem wszelkie prawo, by 

kwestionować i dokładnie definiować, która część w nim była człowiekiem, a 

która bogiem. Niepowodzenie człowieka w Jezusie wymaga ludzkiego umysłu, 
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istoty oddzielnej bogu w nim. Gdy ożywiono mózg to ludzki element Jezusa 

powrócił do życia, gdyż „Boska” istota Jezusa nie potrzebowała materialnego 

mózgu, by ją podtrzymać. Dla „Boskiej” istoty stanowił on jedynie naczynie 

podczas swego wcześniejszego pobytu na ziemi, tak to ma miejsce w 

przypadku duchowego medium. A zatem ożywienie Jezusa oznaczałoby jedynie 

ożywienie człowieka w nim, bez którego powrót jego duszy do ciała byłby 

niemożliwy. 

Jeśli taki scenariusz jest nie do zaakceptowania, to stawiamy czoło kolejnemu 

poważnemu problemowi przypisania Jezusowi dwóch niezależnych umysłów 

podczas jego ziemskiego życia, jednego człowieczego, a drugiego boskiego, 

zajmujących tę samą przestrzeń, lecz poza tym niepowiązanych i niezależnych. 

Jeśli tak, to kwestia ożywienia wymagać będzie ponownego zbadania, aby 

zrozumieć dokładnie jej prawdziwą naturę. W tym wypadku nie musimy sobie 

wyobrażać rekonstrukcji ludzkiego mózgu koniecznej ku temu, by zapewnić 

miejsce ludzkiemu umysłowi; wystarczy, iż wyobrazimy sobie Jezusa na nowo 

wkraczającego do czaszki wypełnionej rozkładającymi się pozostałościami 

mózgu swego byłego, ludzkiego gospodarza. 

Im głębiej zajrzymy w tę kwestię, tym więcej zastaniemy problemów na 

każdym badanym poziomie. Ludzki umysł wymaga mózgu jako narzędzia, by 

przeprowadzać swój proces myślowy. Co do funkcji fizycznego ciała, o ile 

wierzymy iż umysł jest oddzielną istotą która żyje sama, niezależnie, 

oznaczałoby to, iż umysł i dusza są tym samym. Jakkolwiek tego nie 

nazwiemy, umysłem czy też duszą, można uznać go za zdolnego do 

samodzielnego życia, nawet po odcięciu od ludzkiego mózgu. Lecz jeśli umysł 

bądź dusza wymagana jest, by zarządzać ludzkim ciałem, lub też reagować na 

to, czego doświadcza w sferze fizycznej, to musi istnieć głęboka więź pomiędzy 

umysłem a mózgiem, czy też duszą a mózgiem, inaczej nie byłyby one w 

stanie wpływać na, motywować czy też kontrolować fizycznych, mentalnych 

czy też sentymentalnych procesów w człowieku. Być może nie da się tego 

przedyskutować. 
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Wiedzie nas to ku kolejnemu, poważnemu problemowi: czy tak zwany Boski 

Syn musi kontrolować ciałem przez mózg? I czy wymaga on fizycznego mózgu, 

aby myśleć? Jeśli stoi on ponad jakimikolwiek ludzkimi ograniczeniami i jeśli 

posiada własny, niezależny układ procesów myślowych, unikalny mu, bez 

jakichkolwiek odpowiedników w całym wszechświecie przez siebie stworzonym, 

to powrót duszy Boga do ciała człowieka wraz z powrotem umysłu ludzkiego 

tworzy przedziwną sytuację podwójnej osobowości z dwoma sprzecznymi 

procesami myślowymi, ponieważ niemożliwym jest, aby ludzki umysł i ludzka 

dusza kompletnie zjednoczyły się z umysłem Boga i Jego istotą. 

Występowałaby ciągła różnica pomiędzy tymi dwoma procesami myślowymi z 

bardzo irytującymi zderzeniami się fal mózgowych. Taki przypadek byłby 

godzien leczenia przez jakiegoś nadludzkiego psychiatrę. Być może stanowi to 

nowy rodzaj duchowej schizofrenii.  

Powiedziawszy to, skonstruujmy teraz całą sytuację z innego punktu widzenia. 

Po dość dogłębnym przestudiowaniu chrześcijaństwa doszedłem do wniosku, iż 

zrozumienie pewnych pojęć jest często omylne, a ich zastosowanie bez 

wcześniejszego pojęcia płynących z nich wniosków często ma się nijak do 

wskazywanych sytuacji. Chrześcijańska ideologia jest gęsto zamglona takim 

złym pojmowaniem i nadużywaną terminologią. „Ożywienie” to jedno, a 

„Zmartwychwstanie” drugie i obydwa mają różne znaczenia. Do tej pory 

intencjonalnie użyliśmy terminu „ożywienie” mówiąc o możliwości powrócenia 

Jezusa do życia. Jak jasno dostrzegliśmy podczas wcześniejszego omówienia, 

„ożywienie” oznacza powrót wszystkich witalnych funkcji ludzkiego ciała po 

śmierci. Lecz „zmartwychwstanie” jest kompletnie innym zjawiskiem. 

Niestety, chrześcijański kościół, na całym świecie, odpowiedzialny jest za 

zmylenie chrześcijańskich umysłów poprzez niewłaściwe stosowanie tych pojęć 

zamieniając jedno z drugim, lub przynajmniej przypisując jednemu znaczenie 

drugiego. Większość chrześcijan rozumie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 

jako powrócenie z powrotem do swego ludzkiego ciała, które to opuścił w chwili 

swej rzekomej śmierci. Oczywiście nie zgadzamy się z tym i pozostajemy przy 

należnym nam stwierdzeniu, iż był to stan głębokiej śpiączki, a nie śmierci. 
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Jeśli poprawnie zrozumiane i zastosowane, określenie „rezurekcja Jezusa” nie 

może oznaczać powrotu jego duszy to tego samego ludzkiego ciała, które to 

opuściła w chwili śmierci. Określenie „rezurekcja” oznacza jedynie stworzenie 

nowego ciała astralnego. Takie ciało jest duchowej natury i jako pewnego 

rodzaju klepsydra dla wypełniającej je duszy. Tworzone jest dla wiecznej 

kontynuacji życia po śmierci. Niektórzy zwą je ciałem astralnym lub też Atmą 

[Atman]. Bez względu na nadane imię znaczenie pozostaje takie samo; 

rezurekcja odnosi się do stworzenia nowego ciała dla duszy, które jest 

eteryczne i nie jest, powtarzamy, nie jest powrotem duszy do tego samego, 

rozłożonego już ciała ludzkiego, które wcześniej opuściła. 

Św. Paweł powiedział dużo właśnie w tym znaczeniu o rezurekcji Jezusa 

Chrystusa. Wierzył w rezurekcję nie tylko Jezusa, ale w rezurekcję ogólną 

wszystkich tych, którzy umrą i zostaną ocenieni przez Boga za godnych 

uzyskania nowej egzystencji i nowej formy życia. Osobowość duszy pozostaje 

taka sama, lecz zmienia się jej siedziba. Zgodnie ze Św. Pawłem jest to 

powszechne zjawisko, które musi zostać zaakceptowane, inaczej 

chrześcijaństwo czy w ogóle religia nie miałaby żadnego znaczenia. 

Listy Św. Pawła do Koryntian powinny być dogłębnie przebadane, gdyż są w tej 

sprawie kluczowe. Nie pozostawiają miejsca na wątpliwości, przynajmniej w 

moim umyśle, iż za każdym razem, gdy mówił on o Jezusie widzianym po 

Ukrzyżowaniu, miał on na myśli tylko i wyłącznie jego rezurekcję i nigdy przez 

myśl nie przeszło mu, że Jezus powrócił do swego śmiertelnego ciała i że został 

on przywrócony do życia w normalnym, fizykalnym znaczeniu. Jeśli moje 

zrozumienie Św. Pawła jest nie do zaakceptowania dla niektórych 

chrześcijańskich teologów, musieliby oni przyznać, iż Św. Paweł jasno 

zaprzeczył samemu sobie, ponieważ przynajmniej w kilku swych zdaniach na 

temat nowego życia Jezusa nie pozostawia on cienia wątpliwości, iż rozumiał 

nowe życie Jezusa jako rezurekcję, a nie ożywienie ludzkiego ciała, w którym 

to ponoć zamknięta została jego dusza. 
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Poniżej wymienione zostały niektóre z istotnych wersetów, które mówią same 

za siebie: 

Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. (1 

Kor 6:14) 

Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - 

powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; 

sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje 

ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. (1 

Kor 15:42-44) 

Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy 

będziemy odmienieni. 52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk 

ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a 

my będziemy odmienieni. (1 Kor 15:51-52) 

Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w 

obliczu Pana. (2 Kor 5:8) 

Pozostała do rozwiązania kwestia wynika ze słów Św. Pawła co do zapisów 

wczesnych chrześcijan mówiących o tym, jak to widziano Jezusa w swym ciele 

po Ukrzyżowaniu. Jeśli Św. Paweł rozumiał to jako rezurekcję Jezusa, to mógł 

mieć oczywiście rację, a jego osobista wizja Jezusa i komunia z nim mogłaby 

być tłumaczona rezurekcją w sensie odwiedzin duszy zmarłego z zaświatów, 

przyjąwszy postać zgoła identyczną do tej przed śmiercią. Lecz wydaje się, iż 

zostały tu poplątane dwa rodzaje dowodów. Na początku musimy rozważyć 

wczesne świadectwo jego uczniów oraz tych, którzy go kochali i szanowali, 

nawet jeśli nie byli oni formalnie chrześcijanami. Świadectwo to Św. Paweł 

musiał zrozumieć źle, gdyż jasno mówi ono o Jezusie, który przybrał ludzką 

formę wraz z fizycznym ciałem, a tego nie można nazwać rezurekcją. 

Aby tego dowieść, wystarczy odnieść się do wydarzenia, którym Jezus 

zaskoczył swoich uczniów: 
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Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 

"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 

sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i 

przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy 

tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 

wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni 

podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. 

(Ew. Wg. Św. Łukasza 24:37-43) 

Wydarzenie to stanowczo przeczy idei rezurekcji, mówiąc, iż Jezus chciał jasno 

zademonstrować iż był tą samą osobą, w tym samym ciele, a nie duchem; czy 

też, iż nadal wymagał pożywienia, aby funkcjonować. Jeszcze wyraźniej 

wykazuje to, iż wcześni chrześcijanie mówili o dwóch różnych rzeczach. 

Kiedykolwiek sceptycznie zarzucano im absurdalność tej idei powstania Jezusa 

z martwych, bronili się oni pojęciem rezurekcji, które jest logicznie i 

filozoficznie wytłumaczalne. List do Koryntian szczególnie wyraźnie wykazuje 

ten problem skakania z krzaczka na krzaczek. 

Po raz ostatni wracając do świadectw spotkań wczesnych chrześcijan z 

Jezusem, nie pozostaje nam nic innego, jak uwierzyć, iż Jezus, który pojawił 

się niedługo po Ukrzyżowaniu wielu swym uczniom i bliskim, który przemawiał 

do nich, towarzyszył im i powoli oddalał się od miejsca Ukrzyżowania, głównie 

pod osłoną nocy, z pewnością nie był osobą poddaną rezurekcji, lecz albo 

autentycznie ożywioną z martwych, bądź też taką, która to nigdy nie umarła, a 

cudownie powróciła ze stanu bliskiego śmierci. Był on autentycznie tak bliski 

śmierci, iż jego stan porównywalny był ze stanem Jonasza w brzuchu ryby. 

Niewątpliwie jest to jedyna akceptowalna możliwość. 

Aby pomóc chrześcijanom w zrozumieniu naszego punktu widzenia, 

przedstawię teraz podobny, hipotetyczny przypadek. Ta sama historia 

powtarza się w dzisiejszych czasach. Podjęta zostaje próba zabicia kogoś przez 

ukrzyżowanie i osoba ta zostaje uznana za zmarłą. Następnie ta sama osoba 

widziana jest żywa przez swych znajomych. Zauważają oni widoczne znaki 
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ukrzyżowania na jej fizycznym ciele. Następnie osoba ta zostaje prawnie 

zatrzymana i postawiona przed sądem z zarzutem prokuratorskim, iż ponieważ 

jakimś cudem udało jej się uniknąć śmierci na krzyżu, powinna ona zostać 

ponownie ukrzyżowana. Osoba ta broni się stwierdzeniem, iż z pewnością już 

raz umarła; stąd wykonany został już wyrok i teraz osoba ta powstała z 

martwych za wyjątkową łaską Bożą, a zatem nie można ponownie wykonać 

kary, gdyż wiedzie ona teraz zupełnie nowe życie, w którym to nie popełniła 

jeszcze żadnego wykroczenia. Jeśli sąd przyznałby tej osobie rację, oczywiście 

nie zostałaby ona ukarana za zbrodnię, za którą w końcu już zapłaciła.  

Jeśli rzeczywiście takie wydarzenie miałoby miejsce w kraju chrześcijańskim, 

przed chrześcijańskim sądem i chrześcijańską ławą przysięgłych, wydanie 

jakiego werdyktu proponowałby czytelnik? Jeśli obrona oskarżonej osoby 

miałaby zostać odrzucona i miałaby ona ponownie zostać stracona, jak 

zostałoby to usprawiedliwione? 

 

Ewidentnie, żaden trzeźwo myślący sąd, chrześcijański czy też nie, oraz 

jakakolwiek ława przysięgłych składająca się z rozsądnych ludzi w ogóle nie 

przyjęłaby obrony polegającej na tym, iż oskarżony powrócił po śmierci do 

życia. Werdykt taki nie wynika ze stanowisk rasowych, religijnych, kościelnych 

czy też etnicznych. Jest uniwersalny w swej naturze i żaden trzeźwo myślący 

człowiek nie byłby w stanie wydać innego. A zatem powszechny konsensus 

ludzkiego intelektu odrzuciłby usprawiedliwienie „ożywienia” i określiłby zajście 

jedynie „przeżycia”. Dokładnie to samo miało miejsce w wypadku Jezusa 

Chrystusa. Nie był to ani przypadek ożywienia, ani też rezurekcji, lecz jak 

podpowiada zdrowy rozsądek, po prostu przeżycia. 

Zmartwychwstanie martwego ciała Jezusa jest w chrześcijaństwie tak 

kluczowe, iż należy zbadać tego przyczyny. W całym znaczeniu widocznie 

brakuje jakiejkolwiek logiki. Dlaczego rzekomy „Syn Boży” po uwolnieniu ze 

swej ludzkiej klatki miałby kiedykolwiek do niej wracać? I jak można to brać za 

pewny dowód, iż rzeczywiście umarł on i powrócił do życia? Aspekt ten został 
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już wcześniej omówiony i nie będę się powtarzał, pragnę natomiast skupić 

uwagę czytelnika na kolejnej, kluczowej kwestii. 

Skąd wzięła się w chrześcijańskiej teologii tak absurdalna idea i stopniowo, po 

kilku wiekach od nadejścia Jezusa, wyrosła na jeden z filarów chrześcijańskiej 

wiary, bez którego to cała budowla chrześcijańskiej teologii skazana była na 

upadek? Postaramy postawić się na miejscu wczesnych chrześcijan, którzy to 

stawili czoła prawie nierozwiązywalnemu problemowi, oraz poczęli 

rekonstruować okoliczności, w których chrześcijaństwo nabrało formy 

odbiegającej od rzeczywistej. Być może w ten sposób łatwiej będzie nam 

dogłębnie zrozumieć stworzenie i zniszczenie chrześcijaństwa. Trzeba 

zachować w uwadze ten twardy fakt: jeśli Jezus, niechaj spoczywa w pokoju, 

rzeczywiście umarłby na krzyżu, to w oczach Żydów z pewnością stanowiłby 

oszusta. 

Jadowita Mowa przeciw Świętym 
Jak już wcześniej wykazano, pismo przewidziało, iż jakikolwiek fałszywy 

prorok, który to przypisywałby Bogu coś, czego On nie powiedział, zawisnąć 

miał na drzewie. Stąd też śmierć Jezusa na krzyżu równoważna byłaby śmierci 

chrześcijaństwa. Dlatego właśnie autentyczna, żydowska literatura religijna 

pełna jest napawania się faktem śmierci Jezusa na krzyżu. Jego uwcześni, 

żydowscy wrogowie uważali, iż została mu wykazana, ponad wszelką 

wątpliwość, jego fałszywość, na podstawie właśnie tych słów z Biblii. Stracili 

oni do niego jakikolwiek szacunek i użyli w stosunku do niego języka tak 

nieczystego i obrażającego, iż literatura ta jest nie do czytania dla 

kogokolwiek, kto kocha Jezusa tak jak my, jako prawdziwego, ukochanego i 

świętego posłańca Allacha. Można sobie dokładnie wyobrazić głębokie i 

intensywne cierpienie wczesnych chrześcijan, którzy wiedzieli, iż Jezus był 

człowiekiem świętym i prawdziwym posłańcem Boga, któremu przypisano 

wyjątkową rolę Mesjasza. Jak mieli oni bronić się przed gwałtownymi atakami 

za pomocą tak nieczystego języka, który to, czytany dziś w kontekście 

współczesnym, przywodzi na myśl okropny obraz powszechnie znanej książki 

Salmana Rushdie’go pt. „Szatańskie Wersety”? 
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Ten totalny brak szacunku dla godności wydaje się wynikać z głębi ludzkiej 

degradacji. Następujące cytaty nakreślą czytelnikowi ogólny obraz tego, co się 

dzieje z przyzwoitymi wartościami ludzkimi, gdy rozjuszeni antagoniści osób 

świętych postanawiają uczynić ich obiektami swych zuchwałych, skrzywionych i 

wypaczonych bredni. 

Talmud, doktrynalna księga zawierająca całość wiedzy i wiary Żydów, mówi, iż 

Jezus nie tylko narodził się z nieprawego łoża, lecz był podwójnie nieczysty z 

powodu jego szatańskiego poczęcia przez Maryję w trakcie okresu menstruacji. 

Dodatkowo rozpisano się tam o tym, iż posiadał on duszę Ezawa; iż był 

głupcem, sztukmistrzem, uwodzicielem; iż został ukrzyżowany, pochowany w 

piekle i od tamtej pory uznany za bożka przez swych wiernych. Następujące 

fragmenty pochodzą z książki pt. Chrześcijanin w Talmudzie, autorstwa ks. 

Justyna Bonawentury Pranajtisa: 

Poniżej jest opowiadane w Trakcie Kallah, lb (18b): "Kiedyś, gdy starsi siedzieli 

przy Bramie, dwóch młodych mężczyzn przechodziło, z których jeden miał 

zakrytą głową. Drugiej miał gołą głowę. Rabbi Eliezer powiedział, że ten, z gołą 

głową był nieślubny, mamzer. Rabin Jehoschua powiedział, że został poczęty w 

czasie menstruacji, ben niddah. Rabin Akibah jednak powiedział, że był i 

nieślubny i poczęty w czasie menstruacji. Wobec czego pozostali zapytali, 

dlaczego rabin Akibah śmiał zaprzeczyć jego kolegom. Odpowiedział, że może 

udowodnić to, co powiedział. Podszedł więc do matki chłopca którą zobaczył 

siedzącą na rynku i sprzedającą warzywa i rzekł do niej: ,,Moja córko, jeśli 

odpowiesz zgodnie z prawdą, na to o co mam zamiar zapytać Cię, obiecuję, że 

będziesz uratowana w przyszłym życiu’’ Ona domagała się aby przysiągł 

dotrzymania obietnicy i rabin Akibah uczynił tak, ale tylko ustami, w sercu 

swym zaraz unieważnił przysięgę. Potem powiedział: "Powiedz mi, jakie to jest 

syn twój? "Na co ona odpowiedziała:" W dniu, w którym wyszłam za mąż 

miałam menstruację i dlatego mój mąż zostawił mnie. Ale zły duch wszedł i 

spał ze mną i  z tego stosunku urodził mi się syn "W ten sposób udowodniono, 

że ten młody człowiek był nie tylko nieślubny, ale także poczęty w czasie 

menstruacji jego matki. A gdy to usłyszeli jego rozmówcy powiedzieli: 
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,,Wielki rzeczywiście był rabin Akibah, kiedy skorygował Starszych! I zawołali: 

"Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który Objawił swoją tajemnicę Rabinowi 

Akibah synowi Józefa! " Tak Żydzi rozumieją, że  historia ta odnosi się do 

Jezusa i jego matki, Marii,  jest to wyraźnie wykazane w ich książce Toldath 

Jeschu-,,Pokolenie Jesusa'’-gdzie narodziny naszego Zbawiciela są opisywane 

w prawie tych samych słowach. " 3 

 

Wszystko, co dobre w człowieku, burzy się przeciw takiemu cuchnącemu 

plugastwu, którym to obrzucono święte imię oraz obraz Jezusa w literaturze 

jego wrogów. Oczywiście, Jezus narodził się z czystej, świętej kobiety imieniem 

Maryja, i nic poza nieograniczoną potęgą stwórczą Pana Boga nie odegrało w 

tym roli. Idea poczęcia przez stosunek z diabłem podczas menstruacji jest o 

wiele bardziej prawdopodobna w przypadku tego, kto wymyślił to szyderstwo. I 

tak oto nawet żonom czy matkom świętych nie szczędzi się jadu ze strony 

języków i piór złorzeczących zboczeńców. Nie ma różnicy, czy maniak taki żył 

dwa tysiące lat temu, czy też narodził się w czasach współczesnych. Jakże 

niesamowite jest, iż nawet najbardziej rozwinięte z dzisiejszych cywilizowanych 

społeczeństw są w stanie przymknąć oczy na takie potworności i raczej skłonne 

przyzwolenia takim skandalicznym zniesławieniom w imię wolności słowa 

mówionego i pisanego.  

Język użyty przez Salmana Rushdie’go, na przykład w stosunku do świętych 

pań Świętego Proroka Islamu, nie różni się zbytnio od tego oczerniającego 

matkę Chrystusa: 

,, Jest również opowiadane w Sanhedrin, 67a: ,, Oto co zrobili oni synowi 

Stada w Lud, i powieszono go w przededniu Paschy. Bo syn Stada był synem 

Pandira. Bo rabin Chasda mówi nam, że Pandira był mężem Stada, jego matki i 

żył w czasie Paphusa syna Jehudy ". 

Autor Chrześcijanina w Talmudzie, Ks. I.B. Pranajtis, tak oto komentuje te 

wersety: 

 
3 * The Talmud Unmasked' by Rev I.B. Pranaitis, Chap. I, p.30. 
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Znaczenie tego jest, iż Maria nazywana była Stada, to znaczy prostytutka, 

ponieważ, według tego co myślano w Pumbadita, ona opuściła swego męża i 

popełniła cudzołóstwo. Jest to również zanotowane w Talmudzie Jerozolimskimi 

i u Maimonidesa. Czy Ci którzy wierzą w takie diabelskie kłamstwa zasługują 

na wielkie znienawidzenie czy pożałowanie, nie jestem w stanie powiedzieć. 

 Rzeczywiście jest to krzyk bólu serca bezradnej ofiary, ubolewającej z powodu 

fanatycznego wykpienia swego ukochanego pana. Wcześni chrześcijanie z 

pewnością cierpieli jeszcze bardziej i doświadczyli piekła za sprawą wykpienia 

przez Żydów tamtej epoki. Byli oni ofiarami inwektyw, wymierzonych nie w 

kogoś, o kim pamięć została dawno zapomniana, lecz w kogoś, o kim pamięć 

nadal żyła, kto był dogłębnie kochany przez tych, którzy go ujrzeli i wspólnie z 

nim przeżyli najpiękniejsze chwile swych żywotów. Ci odczuli to zapewne ze 

zdwojoną siłą, gdyż krzywdziła ich nie tylko sama przebrzydła kpina, ale czarę 

dodatkowo przelewało cierpienie Jezusa Chrystusa podczas swego skazania i 

próby ukrzyżowania. Mam jedynie nadzieję, iż chrześcijańskie sumienie 

wolnego Zachodu podejmie jakikolwiek trud, by zrozumieć cierpienie miliarda 

muzułmanów z pewnością nie mniej torturowanych, gdy stosuje się podobny 

nieludzki język odnośnie ich ukochanego Świętego Pana i jego Towarzyszy. 

Wcześni chrześcijanie musieli to wszystko ścierpieć mimo własnej wiedzy i 

mimo posiadania niepodważalnych dowodów na to, iż Jezus żył i że nie umarł 

na krzyżu tak, jak to rozpowiedzieli Żydzi. Sami przecież opatrzyli jego rany. 

Byli świadkami, jak cudownie przebudził on się z głębokiej śpiączki, w jakiej to 

przekazano im jego ciało oraz widzieli go na własne oczy, nie pod postacią 

ducha, lecz w tym samym kruchym ludzkim ciele, w którym to tyle przecierpiał 

na rzecz prawdy i do tego cudownie przeżył swoje umęczenie. Rozmawiali z 

nim, jedli z nim i widzieli, jak krok po kroku, noc po nocy, odchodził on 

potajemnie z dala od miejsca Ukrzyżowania. 

Wniebowstąpienie 
Temat Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa pozostaje nietknięty w Ewangeliach 

Św. Mateusza oraz Św. Jana. Brak jakiegokolwiek wspomnienia tak ważnego 
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wydarzenia pozostawia wiele do myślenia. Jedynie dwie Ewangelie wspominają 

Wniebowstąpienie: Św. Marka (16:19) oraz Św. Łukasza (24:51). Jednakże, 

niedawne badania naukowców i uczonych wykazały, iż zapiski w obydwu tych 

Ewangeliach stanowią późniejsze interpolacje. Nie było ich w oryginalnych 

pismach.  

Codex Sinaiticus datuje się na IV wiek i pozostaje on najstarszym, prawie 

pełnym zapisem Starego i Nowego Testamentu4. Świadczy on o tym, iż 

wspomniane wersety, zarówno Marka jak i Łukasza, nie zostały zawarte w 

oryginalnych, autentycznych wersjach, ale z pewnością dodane przez jakiegoś 

skrybę z własnej woli o wiele później. W Codexie Sinaiticus Ewangelia według 

Świętego Marka kończy się na rozdziale 16 wersecie 8. Fakt ten jest teraz 

także uznawany przez niektóre współczesne wydania Biblii5. Także Ewangelia 

Św. Łukasza (24:51) nie zawiera w Codexie Sinaiticus słów „został uniesiony 

do nieba”. 

Według C.S.C Williams’a, krytyka literackiego, jeśli te braki w Codexie 

Sinaiticus stanowią prawdziwą formę Ewangelii, to w oryginalnym tekście 

Ewangelii nie ma jakiejkolwiek wzmianki o Wniebowstąpieniu6. 

Nawet Świadkowie Jehowy, którzy są jednymi z najbardziej porywczych 

orędowników „Synostwa” Jezusa i jego wyniesienia do Boga Ojca, musieli byli 

pod koniec przyznać, iż wersety w Ew. Świętego Marka oraz Łukasza były 

dodatkami bez podstaw w oryginalnym tekście.7 

Co stało się z Ciałem Jezusa? 
Bliższa, krytyczna analiza z punktu widzenia zdrowego rozsądku i logiki 

wykazuje kolejne absurdalności zawarte w zapisach Ukrzyżowania i 

Wniebowstąpienia, prezentowanych obecnie przez chrześcijan. Wystarczająco 

wiele powiedzieliśmy już o powrocie Jezusa do swego ludzkiego ciała. Chcemy 

 
4 Jesus the Evidence by Ian Wilson (1984), p 18. 
5 The Holy Bible, New International Version (1984) by International Bible Society, p 
1024. 
6 The Secrets of Mount Sinai, the Story of Finding the World's Oldest Bible Codex 
Sinaiticus, by James Bently, p. 131. 
7 New World Translation. 
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tylko dodać do tej kwestii to, co możliwie stało się z tym ciałem, gdy Jezus w 

końcu wniebowstąpił, o ile miało to w ogóle miejsce. 

Niektórzy chrześcijanie, skonfrontowani pytaniem, co takiego stało się z ciałem 

Jezusa Chrystusa, sugerują, iż wraz z tym, jak został on wyniesiony do swego 

niebiańskiego Ojca jego fizyczne ciało rozpadło się i znikło w blasku. Podnosi to 

dość istotną kwestię. Jeśli opuszczenie przez Jezusa swego ludzkiego ciała 

skutkowało takim wybuchowym wydarzeniem, dlaczego nie stało się tak w 

momencie jego pierwszej opisanej śmierci? Jedynym odniesieniem co do 

śmierci Jezusa obecnym w Biblii są słowa Św. Mateusza, iż wisząc wciąż na 

krzyżu „wyzionął ducha”. Jak widać, nic się nie wydarzyło poza gładkim 

opuszczeniem ciała przez duszę. Czy mamy przypuścić, iż nie umarł on na 

dobrą sprawę na krzyżu, gdyż jeśliby opuścił ciało, eksplodowałoby ono także i 

wtedy w podobny sposób? Czemu wydarzyło się to dopiero za drugim razem, 

gdy Jezus opuścił swe ciało? Biorąc pod uwagę okoliczności istnieją tylko dwie 

możliwości: 

1. Iż osoba Jezusa nie pozostała na wieki zawarta w ciele ludzkim po tym, 

jak jego dusza do niego powróciła i że podczas swego wniebowstąpienia 

odrzucił on swe ludzkie ciało i wstąpił do nieba jedynie jako dusza Boga. 

Nie jest to ani podparte faktami ani też do pomyślenia, gdyż wiodłoby to do 

ślepego zaułka stwierdzenia, iż Jezus umarł dwa razy. Pierwszy raz na krzyżu, 

a drugi raz podczas Wniebowstąpienia. 

2. Iż pozostał on na zawsze zamknięty w ciele człowieka. 

To jest nie do zaakceptowania, ponieważ jest odrażające i przeczy czci i 

majestatowi obrazu Boga. Z drugiej strony, mamy punkt widzenia zdrowego 

rozsądku; Błędne byłoby rozumienie wniebowstąpienia Jezusa jako swego 

rodzaju starożytną podróż kosmiczną, a niebo jako miejsce poza słońcem, 

księżycem i galaktykami. Prawda nie leży ani tu, ani tam8. Wynalezienie takiej 

przedziwnej historii, zatem, zmotywowany mógł być jedynie 

 
8 The Lion Handbook of Christian Belief, Lion, London (1982) p. 120. 
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nierozwiązywalnym problemem wczesnego chrześcijaństwa. Gdy zniknął Jezus, 

naturalne było zadanie pytania, co się z nim stało. Wcześni chrześcijanie nie 

mogli rozwiązać oczywiście sprawy przez otwarte powiedzenie, iż skoro nigdy 

nie umarł, to nie było kwestii pozostawiania ciała i ciało to na dobrą sprawę 

wyruszyło wraz z nim w jego podróż. W ten sposób łatwo można by rozwiązać 

zagadkę zniknięcia ciała. Ale przyznanie się to tego nie było możliwe. Ci, którzy 

odważyliby się przyznać do tego, iż widziano Jezusa żywego i oddalającego się 

z Judei stali przed zagrożeniem skazania przez rzymskie prawo jako 

uczestników w zbrodni ucieczki przed sprawiedliwością. 

Chronienie się za pomocą wynalezionej historii, takiej jak wniebowstąpienie 

Jezusa, stanowiło rozwiązanie bezpieczniejsze, bez względu na to, jakże 

przedziwne. Ale oczywiście wymagałoby to folgowania fikcji. Musimy tutaj 

oddać cześć uczciwości wczesnych uczniów, którzy to mimo takiego zagrożenia 

nie posłużyli się kłamstwem. Wszyscy pisarze Ewangelii postanowili raczej 

przemilczeć sprawę, niż skryć się za zasłoną dymną nieprawdy. Z pewnością 

musieli oni cierpieć szyderstwa ze strony swych przeciwników, lecz wybrali 

cierpienie w milczeniu. 

Tajemnicze milczenie ze strony tych, którzy znali prawdziwą historię musiało 

być w dużej mierze odpowiedzialne za rozsianie nasion zwątpienia w umysłach 

chrześcijan późniejszych pokoleń. Musieli się oni zastanawiać: dlaczegoż to, po 

tym jak dusza Jezusa Chrystusa odeszła, nie było żadnych wzmianek o 

pozostawieniu jego ciała? Gdzie ono się podziało i cóż się z nim stało? Czemu 

dusza Chrystusa powróciła do tego samego ciała, jeśli się tak w ogóle stało? Te 

kluczowe pytanie bez odpowiedzi mogły zrodzić dalsze pytania. Jeśli ożywienie 

oznaczało powrót do tego samego ciała, cóż takiego musiało się przydarzyć 

Jezusowi Chrystusowi po jego drugim okresie uwięzienia w cielesnej, ludzkiej 

ramie? Czy pozostał on wiecznie uwięzionym w tym ciele, bez nadziei na 

ponowne uwolnienie? 

Z drugiej strony, jeśli dusza Jezusa ponownie opuściła to samo ciało, to czy 

ożywienie to było chwilowe, czy permanentne? Jeśli nie pozostał on uwięziony 
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w nim, to co się stało z ciałem po jego drugiej śmierci? Gdzie je pochowano i 

czy są jakieś wzmianki o tym w jakichkolwiek archiwach czy też kronikach? 

Wydaje się, iż pytania te, nawet jeśli nie zadane wcześniej, musiały zostać 

zadane podczas późniejszych wieków, kiedy to miejsce miały intensywne 

rozważania filozoficzne co do tajemnicy Chrystusa i wszystko, co o nim 

wiedziano badane było przez wielu teologów chrześcijańskich. Wygląda na to, 

iż jakiś pozbawiony skrupułów skryba postarał się temu wywinąć przemieniając 

ostatnie dwanaście wersetów Ewangelii Św. Marka i fałszywie przypisując mu 

stwierdzenie, iż Jezusa po raz ostatni widziano, jak wstępował w tym samym 

ciele do nieba. 

Macki machinacji nie oszczędziły także Ewangelii Św. Łukasza, gdzie sprytne 

wstawienie słów „i został uniesiony do nieba” w 24:51 posłużyło za zmianę. W 

ten sposób raz na zawsze uciszył on pytania. Tymże sposobem rozwiązano 

przynajmniej jedną tajemnicę chrześcijańskich dogmatów. Ale za jaką cenę! Za 

cenę szlachetnych faktów odnoszących się do prawdziwej, świętej istoty Jezusa 

Chrystusa. Prawda Chrystusa została tymże poświęcona na ołtarzu fikcji. Od 

tamtej pory, chrześcijaństwo postępowało dalej, nie słabnąc ani też cofając się 

w swej podróży tej zamiany faktów na fikcję. Wiemy na pewno, iż Żydzi nie 

byli uradowani z faktu nie odnalezienia ciała Jezusa Chrystusa (Ew. wg Św. 

Mateusza 28:11-15). Chcieli oni mieć pewność śmierci Jezusa i potrzebowali ku 

temu powszechnie uznanego dowodu śmierci, czyli obecności martwego ciała. 

Złożona przez nich Piłatowi skarga stanowczo wykazuje ich niepokój co do ich 

zniknięcia (Ew. wg Św. Mateusza 27:62-64). 

Prawdziwe, proste rozwiązanie, natomiast, polega na fakcie, iż Chrystus nie 

umarł, jak to się uważało, a zatem kwestia brakującego ciała była kompletnie 

bez znaczenia, i aby spełnić swą obietnicę musiał on opuścić Judeę w 

poszukiwaniu zaginionych owiec Domu Izraela. Jasnym jest, iż nikt nie mógł go 

więcej zobaczyć. 
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Stanowisko muzułmanów Ahmadiyya 
Stanowisko muzułmanów Ahmadiyya co do miejsca pobytu ciała Jezusa jest 

bardzo jasne, logiczne i oparte na faktach. Przedstawia ono Jezusa i to, co się z 

nim stało w świetle prawdy, rozjaśnianym swą chwałą. Rzeczywistość Jezusa 

Chrystusa jest tak piękna, iż nie wymaga budowania wokół niej upiększającej 

tajemnicy. Prawda o nim obejmuje jego cierpienie na rzecz grzesznej ludzkości 

w ciągu jego życia, którego kulminacją była agonia Ukrzyżowania; jego 

zbawienie z krzyża, jak to było mu obiecane przez Łaskawego i Dobroczynnego 

Boga Wszechmogącego, oraz jego późniejsza migracja w poszukiwaniu 

dziesięciu zaginionych plemion Izraela. 

Zatem przekazał on słowo Boga nie tylko dwóm plemionom, które to nauczał 

przez Ukrzyżowaniem, ale także wyruszył ku reszcie plemion Izraela, tymże 

wypełniając swój obowiązek. Dopiero wtedy zakończył on swe duszpasterstwo. 

Taka jest szlachetna i okryta chwałą prawda życia Jezusa. 

Założyciel Społeczności Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian, 

powiedział około sto lat temu, iż Jezus, prawdziwy prorok Boga, ocalony został 

z krzyża, tak jak to wcześniej przepowiedział. Po raz pierwszy w historii 

Islamu, Jego Świątobliwość Mirza Ghulam Ahmad, prowadzony przez Boga, 

zdjął zasłonę mistycyzmu z prawdy o życiu Jezusa. To on, w obliczu wielkiej 

niechęci ze strony większości ortodoksyjnych muzułmanów, powiedział, iż 

Jezus ani nie umarł na krzyżu, ani też nie wstąpił do nieba, ale został cudownie 

uratowany przed śmiercią na krzyżu zgodnie z obietnicą Boga. Potem Jezus 

wyruszył w poszukiwaniu zagubionych owiec Domu Izraela, jak sam obiecał. 

Podążając za prawdopodobną trasą migracji plemion Izraelitów można 

spokojnie założyć, iż musiał on podróżować przez Afganistan w swej drodze do 

Kaszmiru oraz innych części Indii, gdzie mówiono o obecności plemion 

Izraelitów. 

Istnieją silne dowody historyczne, iż ludy zarówno Afganistanu, jak i Kaszmiru 

pochodzą od tych migrujących plemion Żydowskich. Jego Świątobliwość Mirza 
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Ghulam Ahmad wyjawił, iż Jezus umarł i został pochowany w Srinagarze w 

Kaszmirze. 

Gdy Ahmadi przedłożyli to wyjaśnienie jako możliwe i realistyczne rozwiązanie 

zniknięcia ciała Jezusa z kraju jego narodzin, często spotykała ich odpowiedź, 

iż nawet jeśli został on zbawiony przed śmiercią na krzyżu, zbyt naciągnięty 

jest wniosek iż podjął on się niebezpiecznej podróży z Judei do Kaszmiru. 

Słysząc taką odpowiedź Ahmadi zastanawiało, co stanowi większą odległość, 

dystans pomiędzy Palestyną a Kaszmirem, czy też ten między Ziemią a 

najdalszymi zakątkami Raju. Ponownie, Ahmadi zastanawia, co takiego stało 

się z obietnicą Jezusa Chrystusa odnośnie odnalezienia przez niego 

Zaginionych Owiec Domu Izraela. Jeśli wyruszył on z Palestyny prosto na swe 

miejsce po prawicy Ojca, czy zapomniał on o swym zobowiązaniu, czy też było 

ono dla niego niemożliwe do spełnienia? Mogło być albo tak, albo też, jak 

zostało nam wcześniej zasugerowane, iż Zaginione Owce Domu Izraela 

wcześniej zostały zabrane do nieba, do którego to za nimi podążył Jezus? 

Przypadki Przetrwania 
Tym, którym nadal ciężko jest uwierzyć w możliwość przeżycia przez Jezusa 

ukrzyżowania, przedstawiamy fakt, iż w świetle znanej i zapisanej historii 

ludzkiego przetrwania w niezwykle wrogich okolicznościach przypadek Jezusa, 

tak jak go przedstawiliśmy, nie jest ani dziwny, ani też niemożliwy do 

zaakceptowania. Wiele uznanych medycznie i sprawdzonych przypadków 

bliskiej śmierci przedstawiają całą masę dowodów za możliwością ludzkiego 

przetrwania  w prawie niemożliwych okolicznościach. 

Warto wspomnieć dobrze udokumentowany przypadek Maharadży małego 

obszaru Indii przed podziałem. Znalazł on się w podobnej, prawie niemożliwej 

sytuacji, w której miał nikłe szanse przetrwania. Maharadża, o którym mowa, 

został otruty przez swą żonę i gdy jego ciało poddawane było kremacji, z 

dobrze rozpalonym już ogniem, pojawiła się nagle gwałtowna burza. Koniec 

końcem, nie tylko uciekł on śmierci, ale też, po długiej bitwie prawnej, 

odzyskał on swój tron. Historia wyglądała tak: 
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“Ramerandra Narayan Roy, Kumar Bhowal Estate z siedzibą w Court of 

Wards w Joydevpur, został rzekomo otruty i uznano go za zmarłego i jego 

ciało złożono do kremacji w maju 1909. Okoliczności wskazywały, iż jego 

żona była głównym graczem w tej próbie morderstwa. Głośne uderzenie 

pioruna spowodowało, iż grupa odpowiedzialna za kremację pospiesznie 

powróciła do domostw, pozostawiając martwe ciało przed jej ukończeniem. 

Deszcz ugasił ogień. Grupka sahdu (pustelników Hindu) dostrzegła, iż 

kremowany człowiek nadal żył. Tak oto został uratowany. Następnego dnia, 

gdy spiskowcy odkryli, iż ciało zniknęło, skremowali oni inne zwłoki, aby 

przypieczętować fakt śmierci Kumara. Sahdu, którzy go ocalili, zabrali go ze 

sobą w tułaczkę po różnych miejscach. Śmierć kliniczna wywołała u Kumara 

utratę pamięci, która powróciła powoli z czasem i dwanaście lat później 

odwiedził on Joydevpur. Znajoma okolica do reszty przywróciła mu 

wspomnienia. Gdy Kumar złożył sprawę do sądu, aby odzyskać swe dawne 

włości, które prawowicie odziedziczył, jego żona i paru innych mu się 

przeciwstawiło. Rozgorzała zażarta walka sądowa. Ponad tysiąc osób zeznało 

po stronie Kumara, a czterysta po stronie żony. Sprawa dotyczyła 

tożsamości Kumara, który rzekomo umarł 12 lat wcześniej.  

Kumar wygrał sprawę po tym, jak opisał znaki na ciele swej żony, które 

tylko mąż miał prawo znać. Przywrócono mu wtedy włości.”9 

Setki tysięcy podobnych przypadków mogło zostać w ogóle nie 

udokumentowanych. Dzięki nowoczesnym ośrodkom medycznym oraz 

mediom, napływają i zostają udokumentowane wieści o setkach podobnych 

przypadków. Jeśli wszystko to jest możliwe w przypadku zwykłych ludzi, 

pochodzących z różnych klas społecznych i posiadających różne podstawy 

religijne i moralne, to dlaczegoż miałoby to być niemożliwe w przypadku 

Jezusa? Jeśli ktokolwiek ma szansę przetrwać sytuacje wymagające i czasem 

niemożliwe, to z pewnością Jezus miał jeszcze większą, gdyż otaczały go 

wyjątkowe okoliczności. Jednak, o dziwo, sceptycy odrzucają możliwość 

 
9 The Bhowal Case, compiled by J.M. Mitra and R.C. Chakravarty, published by Peer & 
Son, Calcutta.  
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przeżycia przez Jezusa ukrzyżowania. Wolą oni wierzyć w o wiele mniej 

realistyczną, dziwną i nienaturalną opowieść o jego ożywieniu z kompletnej 

śmierci – śmierci, która trwała według nich przez trzy pełne dni i noce. 

Medycyna także zainteresowała się zjawiskiem śmierci klinicznej. 

Przeprowadzono badanie, w którym to przeanalizowano siedemdziesiąt osiem 

różnych przypadków doświadczenia śmierci klinicznej. W osiemdziesięciu 

procentach tych przypadków personel medyczny obecny był w trakcie, lub 

zaraz po tych doświadczeniach. Ciekawe jest to, iż czterdzieści jeden procent 

badanych oświadczyło, iż wzięto ich za martwych podczas swych doświadczeń 

bliskiej śmierci.10 

Jeśli eksperci medyczni, wyposażeni we wszelakiej maści sprzęt medyczny, są 

w stanie określić żywą osobę martwą, to jak wiarygodne jest zeznanie 

poruszonego obserwatora, który widział Jezusa tracącego przytomność i z tego 

wydedukował, iż umarł? A na dodatek, po ujrzeniu go ponownie, wyciągnięcie 

wniosku iż został on ożywiony z martwych jest totalnie bezpodstawne. 

 
10 The Phenomenology of Near-Death Experiences, by Bruce Greyson, M.D and Ian 
Stevenson, M.D., AM. Psychiatry 137:10, October 1980 
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6. Trójca 
 

Do tej pory zbadaliśmy jedynie wewnętrzne przymusy, które wiodły do 

stworzenia mitów o ubóstwieniu Jezusa i jego rzekomej roli w Trójcy Świętej 

jako Syna Bożego. Jednak trzecia osoba chrześcijańskiego dogmatu Trójcy, 

Duch Święty, stanowi pewną zagadkę. Czemu nie wystarczyło „Dwóch w 

Jednym” i skąd wynikła potrzeba wprowadzenia trzeciej osoby do tej 

fundamentalnej doktryny? Logicznie rzecz biorąc, ta trzecia osoba nie ma 

żadnego uzasadnienia, aby zajmować miejsce w chrześcijańskiej idei bóstwa. 

Harnack, który to wypowiedział się w tej kwestii, uważał iż, z początku, 

chrześcijaństwo miało postać ,,dwójca’’ Boga oraz Jezusa. Później kościół 

postanowił, nazywając go „Duchem”, dodać element boskości do w innym 

przypadku pustego i niewiarygodnego trzeciego wspólnika. Posłużyło to też 

jako wyśmienite narzędzie anty-judaistyczne11. Ks. K.E. Kirk w swym eseju na 

temat „Ewolucji Doktryny Trójcy” wyraził następujące zdanie: 

„Naturalnie zwracamy się w stronę pisarzy tamtego okresu, aby odkryć, jaka 

była podstawa ich przekonania. O dziwo zmuszeni jesteśmy przyznać, iż 

takiej nie posiadali. Pytanie, które mieli przed sobą to nie: „Czemu trzy 

osoby?”, ale raczej: „Czemu nie?” ” 

Dalej w swym eseju wytyka on kompletną porażkę chrześcijańskiej teologii w 

jakimkolwiek logicznym wytłumaczeniu doktryny Trójcy, którą to wytłumaczyć 

można jako zgoła dwoisty koncept, do którego dodano trzecią osobę w celu 

zapełnienia obrazu.12 

Uważamy, iż osoba ta stopniowo powstała pod wpływem wcześniejszych 

filozofii pogańskich i mitów, których pełno było w Imperium Rzymskim. 

 
11 Harnack, 'Constitution and Law of the Church,' E.T. p. 264 
12 Essays on the Trinity and the Incarnation, p. 93, edited by A. E. J. Rawlinson, Longman, 
London 1929. 
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Wymiana idei musiała nakłonić teologów chrześcijańskich do określenia pozycji 

Ducha Świętego. Jako iż istnieją dowody istnienia takich wiar, czy też kultów, 

które opisywały Boga jako składającego się z trzech istot w jednym, nie trudno 

jest znaleźć źródło chrześcijańskiej doktryny Trójcy. Skoro dwóch mogło być 

jednym, a jeden dwoma, to dlaczego trzech nie miałoby być jednym? Uczonym 

pozostawimy określenie, dokładnie kiedy i w jaki sposób trzecia osoba 

chrześcijańskiego bóstwa utwardziła swą pozycję w chrześcijańskiej mitologii, 

gdyż nie obejmuje tego obecna rozprawa. Chcemy tutaj zbadać jedynie 

absurdalność takich założeń, które to ludzkie pojmowanie z góry odrzuca. 

Natura ludzka gardzi ideami paradoksalnymi i przeczącymi samym sobą. 

Powiązania wewnątrz Trójcy 
Gdy staramy się wyobrazić powiązania pomiędzy trzeba składnikami 

chrześcijańskiego bóstwa, prezentują się nam jedynie te możliwości: 

1. Posiadali oni różne aspekty pojedynczej osoby. 

2. Byli oni trzema różnymi osobami współdzielącymi ze sobą wieczność. 

3. Byli trzeba osobami z częścią cech indywidualnych, osobnych i 

niewspółdzielonych. 

4. Byli oni trzema osobami w jednej z identycznymi cechami i podobnie 

równymi mocami, połączonymi ze sobą i bez funkcji sobie oddzielnych. 

Rozważymy po kolei wszystkie możliwości. 

Różne Aspekty czy też Stany Pojedynczej Osoby 
Co do pierwszej możliwości, nie ma potrzeby dogłębnego jej rozważania, gdyż 

właściwie żaden z dzisiejszych chrześcijan nie wierzy, iż Jezus był aspektem 

Boga zamiast oddzielną osobą. Wierzący w Trójcę nalegają, iż są w niej trzy 

różne osoby połączone w jedną. 

W chwili, gdy zaakceptuje się możliwość posiadania przez jedną osobę trzech 

różnych aspektów wykazywanych równocześnie, idea Trójcy, to jest trzech 

bogów w jednym, sama się rozpada i nie pozostaje żadna Trójca. Wtedy to 

sam Bóg Ojciec, w akcie Swej łaski, umarłby za ludzkie grzechy. W tym 

przypadku byłby to tylko stan przejściowy tej samej osoby. Aspekty nie są 



                                                                         Chrześcijaństwo – podróż od faktów do mitu 

 

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya  www.ahmadiyya.pl 
96 

osobami i podobnie stany nie stanowią osobnych istot. Każdy człowiek jest w 

stanie przechodzić przez mnóstwo różnych nastrojów i aspektów, bez 

podzielenia się na dwie czy trzy czy też większą ilość osób. A zatem, jeśli Bóg 

zdecydował się umrzeć za winy grzesznej ludzkości, musiałby to być Sam Bóg, 

a nie Jego aspekty. 

Stąd, odnośnie do obecnie rozważanego przypadku, ten aspekt Boga, który 

odegrał kluczową rolę w Boskim poświęceniu na rzecz grzesznej ludzkości 

może być rozumiany jedynie jako okazanie jednej z jego cech. Zatem, jeśli 

łaska Boga sama w sobie ma być rozumiana jako „osoba” i osobie tej nadane 

zostało imię Jezusa Chrystusa, to tym, co umarło była „łaska” Boga. Jakże 

dziwną sprzecznością jest to, iż łaska Boga, po tym jak ulitowała się nad 

grzeszną ludzkością, popełniła samobójstwo. Oznacza to, iż przez trzy dni i trzy 

noce Bóg był bez łaski. 

Pamiętajcie, iż w tym przypadku, Jezus nie jest traktowany jako oddzielna, 

niezależna osoba, lecz jedynie jako cecha czy też aspekt Boga, w którym to 

staje się swego rodzaju personifikacją litości. Osoba ta, jednak, pozostaje 

pojedynczą, niepodzielną osobą Boga, więc jeśli cokolwiek umarło w tym 

procesie, musiała to by być albo osoba Boga, albo Jego atrybut Łaski, który 

odegrał w tym wydarzeniu rolę najistotniejszą. Stąd nie pozostaje nic innego, 

jak uwierzyć albo w śmierć Łaski Bożej, bądź w śmierć Samego Boga 

Łaskawego. 

Z założenia, iż możliwe jest wymazanie aspektów pojedynczej osoby 

wynikałoby wiele komplikacji, tymczasowych czy też permanentnych. 

Przypadek ten może być zrozumiany jedynie w związku z jego zastosowaniem 

co do ludzkiego doświadczenia. Człowiek może stracić wzrok bądź słuch 

tymczasowo, lub i na stałe, ale nadal pozostawałby on tym samym, żyjącym 

człowiekiem. Śmierć zmysłu jest, na dobrą sprawę, częściową śmiercią stratnej 

osoby. W ostatecznej analizie, straty czy cierpiący pozostaje tą samą, 

indywidualną istotą. 
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Różne Osoby Współdzielące Wieczność 
Jeśli elementy chrześcijańskiego bóstwa stanowiłyby trzy oddzielne osoby 

współdzielące jednocześnie wieczność, rozważyć trzeba by ich wewnętrzne 

relacje. Jeśli byłyby one wiecznie trzema osobami składającymi się na jednego 

boga, musiałyby posiadać własne, niezależne ega, tak aby cierpienie jednej 

osoby, o ile zdolna byłaby cierpieć, stanowiło jej osobiste doświadczenie. 

Pozostali mogliby darzyć go współczuciem, lecz nie byłby im dany właściwy 

udział w tym cierpieniu. Oczywiście prawie niemożliwym jest wyobrażenie 

sobie procesów myślowych i decyzyjnych Boga, lecz stwierdzenie, iż jest On 

właściwie trzema osobami zlanymi w jedną, tłumaczy podjęcie próby 

połączenia trzech niezależnych procesów myślowych. 

Jedną z możliwości jest coś w rodzaju dziecka urodzonego z trzema głowami. 

Takie stworzenie można uznać za pojedynczą osobę z racji jej posiadania 

jednego korpusu i czterech kończyn, ale trzy głowy prezentują problem opisu 

ich prawdziwej natury. Jeśli takie wybryki natury przeżywałyby wystarczająco 

długo, aby nauczyć się mówić i wyrażać się, tylko wtedy bylibyśmy w stanie 

dowiedzieć się, co dokładnie dzieje się w trzech różnych głowach. W obliczu 

braku takiej wiedzy, jednak, orzeczenie ich bycia jedną osobą współdzielącą 

trzy umysły czy też trzech osób współdzielących jedno ciało nie jest możliwe. 

Dziwnym jest, iż pisma w ogóle nie tłumaczą tego bardzo istotnego aspektu 

chrześcijańskiej doktryny. W istniejących zapisach na temat Chrystusa i Ducha 

świętego nie brakuje dowodów na to, iż przedstawia się je jako dwie oddzielne 

osoby, nie współdzielące tych samych procesów myślowych ani też uczuć. W 

innym wypadku obraz Ducha Świętego jako oddzielnego Chrystusowi byłby nie 

do wyobrażenia, szczególnie podczas okresu, który Chrystus spędził zamknięty 

w swym ludzkim ciele. 

Nasuwające się pytania związane z tym, co na dobrą sprawę działo się z osobą 

Chrystusa podczas tego doświadczenia, w odniesieniu do dwóch pozostałych 

osób chrześcijańskiego Bóstwa, są następujące: 
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1. Czy pozostała dwójka, to jest, Bóg Ojciec oraz Duch Święty, współdzielili 

w jakikolwiek sposób ciało Jezusa Chrystusa czy też jego doświadczenia 

związane z tym ciałem? 

2. Czy Jezus stanowił jedyną osobę zajmującą tamto ciało i czy przez to nie 

dzielił swych doświadczeń z nim związanych z którymkolwiek z 

pozostałych dwóch osób Trójcy Świętej? 

Konsekwencje pierwszego zostały już omówione. W przypadku drugiego 

narasta dalsza komplikacja co do relacji pomiędzy Jezusem, za tamtego czasu, 

a pozostałymi osobami Trójcy Świętej. Czy Jesus stał się podczas trwania 

tamtego okresu kompletnie oddzielną istotą, czy też pozostał on integralną 

częścią pozostałej dwójki, jedynie dodatkowo zajmując jako jedyny ludzkie 

ciało? Teraz mamy trzecie pytanie wymagające odpowiedzi: 

3. Czy jego boska istota została całkowicie zawarta w jego ludzkim ciele, 

czy też została jedynie wysunięta z współdzielonej formy Boga Ojca i 

Ducha świętego niczym malutka wypustka wystająca z ciała ameby? 

Ta możliwość będzie nam także mówić, iż podczas tego okresu Jezus był 

doskonalszy niż pozostała dwójka jego wspólników, gdy po równo współdzielił 

on formę istnienia z Ojcem i Duchem Świętym, podczas gdy oni nie 

współdzielili jego wypustki własnej, ludzkiej egzystencji. 

A zatem, aby uczynić sprawy łatwiejsze do zrozumienia, podjęta zostaje próba 

zobrazowania nieuniknionych paradoksów i absurdów poprzez wizualizację 

różnych hipotetycznych sytuacji. Oczywiście, zobrazowania te nie powinny być 

przez czytelników rozumiane dosłownie. 

Postawiona przed nami sprawa polega na tym, czy jest to pojedyncza osoba 

wykazująca różne cechy lub też przechodząca przez różne stany. Stawia nas to 

przed kwestią wzięcia pod uwagę nocji „Trzech istot w Jednej” i „Jednej istoty 

w Trzech”, w szczególności z punktu widzenia różnych stanów oddzielnych 

sobie, wykazujących inne cechy i odczucia tej samej osoby. 
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Zostało to już rozważone w jednym z poprzednich rozdziałów. Tutaj konieczne 

jest tylko ponowne podkreślenie faktu, iż jeśli jedna osoba czy też istota 

przejawia różne stany, nie może ich przejawiać równocześnie bez podzielenia 

siebie na trzy części. 

Weźmy, na przykład, wodę w konkretnej formie i ilości. Może ona zostać 

zamieniona całkowicie w parę czy też w lód bez narażania jedności swej istoty. 

Jeśli miałaby być naraz widoczna w trzech różnych stanach, musiałaby zostać 

podzielona na trzy części, aby jedna trzecia mogła być lodem, jedna trzecia 

parą a jedna trzecia cieczą. Każda forma różniłaby się od reszty i nie 

współdzieliła równocześnie pozostałych dwóch stanów. Ta ilość wody zostałaby 

podzielona na trzy stany, ale objętość wody w każdym z nich z pewnością 

byłaby mniejsza niż całkowita jej ilość i nie można by nazwać jej „Jedną w 

Trzech” i „Trzema w Jednej”. Podobnie, ludzkie wcielenie Jezusa Chrystusa, 

zachowujące jednocześnie więzi pomiędzy Jezusem – człowiekiem a Bogiem 

Ojcem, jest niewyobrażalne. 

Wszyscy ludzie składają się z tych samych pierwiastków, lecz to ich 

podobieństwo nie czyni ich jedną istotą. Różnią się od siebie przeróżnymi 

cechami, które to dają istnienie ogromowi istot, mimo iż wszyscy z nich 

składają się z tej samej materii. Nie można ich jednak nazwać „Jednymi w 

pięciu miliardach” i „Pięcioma miliardami w jednym”, mimo iż wszystkich łączy 

czynnik człowieczeństwa. 

Przebadajmy teraz tę samą kwestię z innego punktu widzenia. Jeśli, przez 

jakikolwiek okres czasu, Jezus był oddzielny i rozróżnialny z jednej strony od 

Boga Ojca, a z drugiej od Ducha Świętego to, których obszarów jego byty 

dotyczyła ta oddzielność? Pamiętajmy, iż trzeba mieć na względzie Chrystusa 

tak oddzielnego Ojcu i Duchowi Świętem, iż jego poświęcenie za swych 

ludzkich braci, czy też raczej częściowych ludzkich braci, stanowić musi 

całkowicie jego osobiste doświadczenie, inne temu Ojca i Ducha Świętego. To 

ewidentnie poskutkowałoby naszym uznaniem transferu jedynie umysłu czy też 

procesu myślowego Chrystusa do ciała Jezusa. Tylko wtedy można by uznać, iż 
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jego przejścia nie były współdzielone z pozostałymi osobami Trójcy Świętej. 

Niewiarygodne, czyż nie? 

Oddzielne Osoby o Różnych Cechach 
Jeśliby Bóg Ojciec, Jezus oraz Duch Święty byli trzema osobami z 

indywidualnymi cechami, nie w pełni współdzielonymi, to nie można o nich 

powiedzieć, iż stanowią „Trzech w Jednym” i „Jednego w Trzech”. Kompletne 

połączenie Trójcy w Jedność wyobrażalne jest tylko, jeśli cechy, atrybuty, 

funkcje i wszystkie zdolności tych trzech osób staną się sobie identyczne, bez 

występowania jakiejkolwiek różnicy pomiędzy nimi. 

Prezentuje to możliwość w pewnym stopniu porównywalną z istnieniem 

identycznych trojaczków, które są pod względem swych umysłów, serc, uczuć 

oraz działania ich narządów tak podobne, iż kompletnie współdzielą one swe 

doświadczenia. Jeśli takie coś by się przydarzyło, to tajemnica Trójcy Świętej 

stałaby się trochę bardziej zrozumiała. Lecz nadal pozostawałby problem trzech 

ciał zawierających trzy identyczne osoby. Tak oczywiście nie jest w 

chrześcijańskim pojęciu Trójcy. Na drugi rzut oka na myśl przychodzi jedno 

ciało z trzema osobowościami. Taka istota rzekomych trojaczków jest 

wyobrażalna jedynie, jeśli jedno ciało zawiera trzy osoby, co samo w sobie 

stanowi wiele problemów. Jednakże, można wykazać iż Bóg nie ma ciała, a 

zatem podobieństwo do ludzkiego ciała, jak zostało zaproponowane, jest 

nieodpowiednie. Oczywiście, w pełni rozumiemy, iż Bóg nie posiada ciała w 

ludzkim tego słowa znaczeniu, niemniej jednak dalej pozostaje problem co do 

trzech duchowych bytów stanowiących identyczne trojaczki, indywidualne jako 

osoby, lecz stanowiące jedno pod każdym innym aspektem. 

Kolejny problem, przed którym stanęłoby istnienie hipotetycznych trojaczków, 

stanowiłby ich relacje ze względu na oddawanie im chwały. Czy te „Trzy w 

Jednej” istoty duchowe bóstwa chwaliłyby siebie nawzajem? Czy też byłyby 

obiektami oddawania chwały przez ich stworzenia bez chwalenia się 

nawzajem? 
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Mimo, iż wielokrotnie wspomina się w Nowym Testamencie chwalenie przez 

Jezusa Chrystusa „Boga Ojca” i namawiającego innych do tego samego, nie ma 

wzmianek co do Ducha Świętego chwalącego Boga Ojca. Nie było za to 

przypadku namawiania przez Jezusa innych, w całym Nowym Testamencie, aby 

czcili go bądź Ducha Świętego. Ciekawy jest ten absolutny brak wzmianek o 

oddawaniu chwały poza czynieniu tak Bogu Ojcu. 

Mimo iż powszechne jest u chrześcijan czczenie Jezusa jako „Syna Bożego” 

wraz z czczeniem Ojca, nie ma jakichkolwiek zapisków o uczniach Jezusa 

Chrystusa czczących swego pana czy też aby Jezus wymagał tego on nich 

przez cały swój pobyt na Ziemi. Nawet jeśliby tak czynili, rodziłoby to wiele 

pytań. To samo tyczy się Ducha Świętego – dlaczego nie wymagał on od 

nikogo czci? 

Kwestia ich bycia „Trzema w Jednym” w sensie jedności ich ego czy też 

świadomości istnienia, mimo podzielenia na trzy aspekty czy stany, została już 

omówiona dość dokładnie. Taka istota nie może zostać logicznie opisana jako 

„trzy osoby w jednej”. Ponadto, aspekty czy stany ani nie bywają czczone, ani 

też nie czczą one swego centralnego ego. Aby pojmować je jako oddzielne 

osoby muszą one posiadać swą własną, niezależną tożsamość pod postacią 

ostatecznego ego, które to stanowiłoby punkt odniesienia do ich świadomości 

jako osób. W innym wypadku kwestia odnoszenia się do nich jako „Jeden”, 

„Ty” i „On” po prostu by nie powstała.  

Trójca w odniesieniu do jednej istoty rozumiana może być jedynie jako 

atrybuty i nic więcej, i co do atrybutów, z pewnością nie są one ograniczone do 

trzech. Bez względu na to, czy je znamy, czy też nie, Bóg może posiadać wiele 

atrybutów. 

Aby zakończyć tę dyskusję, ponownie zaznaczamy, iż kwestia czci pomiędzy 

samą Trójcą powstaje jedynie w przypadku, w którym byłaby ona trzema 

osobami nie posiadającymi równego statusu i tych samych cech. 
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W tym przypadku tylko jeden z nich byłby godzien czci, a pozostała dwójka ze 

względu na swe bycie gorszymi powinna go czcić. Taka odpowiedź również jest 

do zaakceptowania, ale zanika wtedy „Jedność w Trójcy”. Nie ma takiej 

możliwości, aby mieć na raz „Trzech w Jednym” i „Jednego w Trzech”. 

To przypomina mi dowcip, którym chciałbym się z wami podzielić. Mówi się, iż 

Joha, słynny błazen, tak zabawił Tamerlana podczas jego inwazji na Bagdad, iż 

postanowił on zabrać go ze sobą jako łup i uczynił go naczelnym błaznem. 

Podobno pewnego razu Johemu zachciało się tak strasznie zjeść samego 

mięsa, iż nie mógł on już wytrzymać. Zakupił on zatem dwa kilo najlepszego 

mięsa od rzeźnika. Oddając je swej żonie poinstruował ją, aby przygotowała z 

niego przepyszną pieczeń, i że nikt, nawet sama żona, nie ma prawa jej tknąć. 

Niestety jednak, jak tylko jego żona przestała gotować, odwiedziło ją nagle 

kilkoro jej braci. Była to dla niej miła niespodzianka, ale dla Johy stanowiła ona 

niespodziankę bardzo niemiłą. Kuszący aromat świeżego mięsa był dla nich aż 

zbyt kuszący i łatwo się domyśleć, jak to się skończyło. Po zjedzeniu jej do 

końca pozostawili dość zmartwioną siostrę. Jednakże opanowała się ona do 

czasu powroty Johy do domu i przygotowała pewną wymówkę. Gdy Joha, 

wyczuwszy pozostały po pieczeni zapach, poprosił tęsknie o swe dwa kilo 

mięsa, żona odparła wskazując na kota, ulubieńca Johy, mówiąc: „Wyciągnij z 

niego swe mięso, jeśli dasz radę. Zjadł całą pieczeń, gdy ja zajęta byłam 

pracą.” Słysząc to Joha natychmiast podniósł kota i zważył go na wadze. 

Przytrafiło się, iż kot ważył akurat dwa kilo. Zwrócił się on delikatnie do swej 

żony i zapytał: „Kochanie moje, oczywiście wierzę ci, ale jeśli to jest moje 

mięso, to gdzie jest mój kot, a jeśli to jest mój kot to gdzie podziało się moje 

mięso!” 

Pozostawiając żarty na boku, pozwólcie, iż zaznaczę, że nie mam zamiaru 

podważać tej sprawy opierając się o prawdziwe nauki Jezusa. Traktat ten jest 

jedynie ćwiczeniem myślowym w postrzeganiu współczesnych doktryn 

chrześcijaństwa, które to, jak uważamy, dalece odchyliły się od oryginalnych 

nauk Jezusa. 
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Zaprzeczywszy występowaniu w Biblii jakiejkolwiek wzmianki o czczeniu 

Jezusa, pozostaje nam wyjaśnienie jedynego odwołania z tym związanego, w 

Ew. wg Św. Łukasza 24:5213. Wielu twierdzi, iż stanowią one dowód na 

namawianie swych uczniów przez Jezusa do składania mu czci. Współcześni 

chrześcijańscy uczeni są dobrze świadomi, iż wersety te okazały się być 

fałszywe i nie mogą być traktowane jako autentyczna część Ewangelii Św. 

Łukasza. 

Rozważmy teraz kwestię powszechnego praktykowania, posiadającego oparcie 

w Ewangeliach czy też nie. Zgodnie z powszechną praktyką, w wielu 

dzisiejszych odłamach chrześcijaństwa, Jezus rzeczywiście jest czczony jako 

„Syn Boży”. A mimo to wszystkie są co do siebie zgodne, iż ten sam Jezus, 

którego czczą, czcił jedynie Boga Ojca i nikogo innego. 

Na próżno starałem się uzyskać od obeznanych, chrześcijańskich uczonych 

odpowiedzi na pytanie, dlaczego to Jezus czcił Boga Ojca, skoro on sam 

stanowił nieodłączną część Boga i był mu tak bliski, iż istniała jedność trzech 

osób? Czy kiedykolwiek czcił on trzecią osobę Trójcy Świętej, to jest Ducha 

Świętego? Czy kiedykolwiek czcił on siebie samego? Czy Duch Święty czcił 

kiedykolwiek Jezusa? Czy Ojciec czcił kiedykolwiek pozostałych dwóch? Jeśli 

nie, dlaczego? Być może odpowiedź na te pytania skłoniłaby chrześcijan do 

przyznania występowania wyraźniej wyższości Boga Ojca nad pozostałymi 

dwoma osobami Trójcy Świętej. Z tego wynika, iż te trzy osoby Trójcy nie są 

sobie równe statusem. Stąd są one „Trzema w Trzech”, o ile w ogóle jest ich 

trzy, ale nie są „Trzema w Jednym”. Czasem, gdy zostanie przedstawiona 

chrześcijańskim uczonym kwestia Jezusa, którego to uznają za Syna Bożego, 

czczącego Boga Ojca, mówią, iż to człowiek czcił Boga Ojca, a nie Syn Jezus. 

To wiedzie nas w stronę rozprawy, którą przeprowadziliśmy już wcześniej. Czy 

w ciele Jezusa istniały na raz dwie świadome istoty, jedna ze świadomością 

człowieka, a druga ze świadomością Syna Bożego? 

 
13 The Bible translated by James Moffatt, published by Harper & Brothers, printed in the 
USA. 
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Ponownie, dlaczego człowiek obszedł i zignorował Syna Bożego w sobie i nigdy 

nie czcił samego Chrystusa? Ten sam człowiek Jezus, wspólnik Chrystusa, 

powinien był także czcić Ducha Świętego, czego to nigdy nie uczynił. 

Oddawanie czci jest aktem umysłu i duszy, wyrażanym czasem symbolami 

cielesnymi, lecz pozostającym opartym głównie na mentalnej i emocjonalnej 

istocie osoby czczącej. Stąd też trzeba określić, kto czcił, gdy Jezus Chrystus 

czcił Boga. Omówiliśmy już przypadek, wraz ze wszystkimi jego złożonościami, 

w którym to Chrystus, Syn Boży, oddawał cześć. Odwrotnie, jeśli to człowiek 

czcił Boga Ojca i nie czcił on nigdy Chrystusa, to dlaczegoż to chrześcijanie 

przeczą temu świętemu przykładowi samego Jezusa? Dlaczego oni zaczęli czcić 

Chrystusa poza Bogiem, podczas gdy Jezus – człowiek nigdy nie czcił swego 

wspólnika Chrystusa, mimo iż był on mu tak bliski. 

Różne Osoby z Identycznymi i Równymi Sobie Cechami 
Rozważmy ponownie, tym razem pod innym kątem, formułę „Trzech w 

Jednym” w Trójcy Świętej przedstawiającą trzy różne osoby kompletnie do 

siebie podobne. W tym przypadku nie mówimy o jednej osoby posiadającej 

różne cechy połączone w jedną całość, lecz o trzech osobnych istotach, 

bardziej przypominających trojaczki. Trojaczki te są tak identyczne, iż 

podobieństwo ich nie kończy się na samym wyglądzie, lecz obejmuje także 

całość ich procesów myślowych i uczuć. Współdzielą one między sobą myśli, 

uczucia i doświadczenia. W tym przypadku trzeba przyznać, iż dwie spośród 

trzech osób Trójcy Świętej są zbędne. Pozbycie się ich w żadnym stopniu nie 

miałoby wpływu na trzecią osobę Trójcy, która nadal pozostałaby pełną. 

Także i Święty Koran podnosi to samo pytanie, wykazując, iż jeśli Bóg 

postanowiłby zniszczyć i wymazać istnienie zarówno Jezusa Chrystusa, jak i 

Ducha Świętego, nie zmieniłoby to Jego Boskości, Wiekuistości oraz Wielkości i 

nikt nie byłby mu w stanie w tym przeszkodzić (Święty Koran 5:18). Oznacza 

to, iż boskie atrybuty dalej funkcjonowałyby na wieki i w świetle tego idea 

Trójcy przedstawiona w tym przykładzie wydaje się być bezsensowną i 

niepotrzebną. 
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Jeśli natomiast założyć, iż trzy oddzielne osoby Trójcy Świętej pełnią różne 

obowiązki, to oczywiście wszystkie trzy byłyby niezbędnymi częściami bóstwa. 

Niemniej jednak, w tym przypadku występowaliby trzy oddzielni bogowie ze 

sobą współpracujący i żyjący razem w doskonałej harmonii, przez to stanowiąc 

„trzech bogów w trzech”, a nie „trzech bogów w jednym”. 

Ponownie, jeśliby porównać Trójcę Świętą do pojedynczej osoby z różnymi 

funkcjami życiowymi, stanowiącymi jeden organizm, to oczywiście stanowiłoby 

to Jedność, a nie Trójcę. Nie chodzi w niej o jedną osobę z różnymi funkcjami 

życiowymi, lecz o trzy w pełni identyczne osoby pełniące podobne obowiązki 

lecz zachowujące swą indywidualność. Omawiany teraz przypadek stanowi 

pojedynczą osobę o różnych narządach. Do tej pory wszystko wydaje się być 

logiczne. Jednak traktując narządy jako pełnoprawne osoby, które 

jednocześnie tworzyć mają totalnie ujednoliconą istotę jawnie wykraczamy 

poza obręby logiki i cały ten wywód staje się nie do zaakceptowania. Istotnie, 

narządy posiadają swą indywidualność, lecz indywidualność ta jest jedynie 

częścią większej istoty, na którą składają się także inne narządy. Dopiero 

całość tych narządów nazywa się „człowiekiem”. Oczywiście niektóre narządy 

pełnią dość nikłe role i człowiek może pozostać i bez nich człowiekiem, ale już 

niepełnym. Pełny człowiek musi posiadać wszystkie narządy jemu przypisane i 

dopiero ich wspólna całość czyni go właśnie pełnym człowiekiem. 

Jeśliby rozważyć przypadek mężczyzny imieniem Paweł, nie można powiedzieć, 

iż skoro wątroba, serce i nerki Pawła posiadają indywidualność, ponieważ 

pełnią one specyficzne role, to stanowią one różne osoby kompletnie 

identyfikowalne z Pawłem. Taka pełna identyfikowalność możliwa byłaby 

jedynie wtedy, gdyby, powiedzmy, nerki funkcjonowały dokładnie tak, jak 

Paweł w swej pełnej osobie i to samo powiedzieć można o reszcie narządów. 

Taka możliwość wymagałaby, żeby brak jakiegoś narządu nie zmienił w żaden 

sposób cech Pawła, czy też aby Paweł, nawet bez swych płuc, serca, nerek i 

mózgu, czy też po usunięciu wszystkich jego narządów, nadal pozostawał w 

sobie całym Pawłem. Jest tak, ponieważ w końcowej analizie są one sobie 
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wszystkie podobne i osoba Pawła pozostaje nienaruszona, bez względu na brak 

któregokolwiek z tych narządów. 

Jeśli taka jest istota „Trzech w Jednym”, to oczywiście krytykowanie 

chrześcijańskich wierzeń na podstawie logiki byłoby błędne. A zatem jedyna 

logika, którą można zastosować do obecnego chrześcijańskiego dogmatu to 

logika wiedźm z Makbeta, które to mówiły: „nieuczciwe jest uczciwe, a uczciwe 

nieuczciwe”. 
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7. Ewolucja Chrześcijaństwa 
 

Doktryna Trójcy Świętej, stanowiąca jeden z podstawowych dogmatów 

chrześcijaństwa, nie była w nim zawarta za czasu życia Jezusa Chrystusa. Co 

najwyżej powiedzieć można, iż zaczęła ona nabierać formy po Ukrzyżowaniu. 

Przybranie ostatecznej, dobrze zdefiniowanej lecz niewytłumaczalnej formy 

zajęło jej wiele wieków. Przeszła ona długi proces niezwykle zażartych i 

kontrowersyjnych debat pomiędzy chrześcijańskimi teologami oraz filozofami 

reprezentującymi różne religie, kultury i tradycje.  

Wielki wpływ wywarły na nią mity i tradycje przeróżnych krain, które to 

chrześcijaństwo zamieszkiwało podczas swych początków. Główną podstawę 

chrześcijaństwa jednak, która to zapewniła rozwój chrześcijańskim poglądom i 

filozofii jeszcze w swym zarodku, stanowiły jego Żydowskie korzenie. To 

głównie Judaizm miał wpływ na rozwój wczesnego chrześcijaństwa. Uczniowie 

Jezusa, którzy to od niego nauczyli się swej wiary i uświadczyli jej w postaci 

jego życia, byli właśnie żydowskiego pochodzenia. Byli oni pierwszymi 

opiekunami chrześcijaństwa i głęboko zakorzenili się w świętej glebie nauk i 

sposobu życia Jezusa. To oni byli świadkami Ukrzyżowania oraz przeżycia przez 

Jezusa swego niedoszłego uśmiercenia. 

Pierwsze Kwiaty Jezusa 
Wydaje się, iż wcześni chrześcijanie byli fundamentalnie podzieleni, zarówno co 

do natury Jezusa, jak i co do przestrzegania Prawa Mojżeszowego. W drugiej 

fazie rozwoju chrześcijaństwa to Św. Paweł odegrał najbardziej decydującą rolę 

w nadaniu mu nowej filozofii i ideologii. Istniały fundamentalne różnice 

pomiędzy opiniami Św. Pawła a Jakubem Sprawiedliwym. Podczas gdy Jakub 

pełnił pieczę nad Kościołem Jerozolimskim, Św. Paweł głosił Słowo Boże na 

zachodzie, w szczególności gojom. Kościół Zachodni rozwinął się zgodnie z 
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doktrynami Paulińskim, Kościół Jerozolimski natomiast rozwijał się oparty o 

nauki monoteistyczne. 

Jednym z odgałęzień duszpasterstwa Jakuba byli Ebionici, sekta, której nazwa 

pochodzi od hebrajskiego słowa ebionim, oznaczającego „pokornych” czy też 

„ubogich”.  Stanowili oni chrześcijan pochodzenia żydowskiego, dla których to 

Jezus stanowił Mesjasza, a nie „Syna Bożego”. 

Z wielką gorliwością przestrzegali oni Prawa Mojżeszowego, a ich własna 

Ewangelia nazywała się przeważnie „Ewangelią Hebrajczyków”, „Ewangelią 

Ebionitów” czy też „Ewangelią Nazaretańczyków”. Oto opis Ebionitów 

pochodzący z różnych źródeł: 

Euzebiusz, w swej książce „Historia Kościela” napisanej w IV w. n.e. w Cezarei, 

wspomina o Ebionitach w Księdze Trzeciej swego dzieła. Drwi on z ich 

poglądów, mówiąc iż ich nazwa pochodzi od ich nieodpowiedniego zdania na 

temat Jezusa. Ebionici uznawali Jezusa za śmiertelnika, prawego poprzez cały 

swój żywot. Jako Żydzi, przestrzegali oni Szabatu, jak też i wszystkich innych 

Praw, i nie akceptowali Paulińskiej idei zbawienia poprzez czystą wiarę. 

Euzebiusz wspomina także o innej grupie Ebionitów, którzy akceptowali 

niepokalane narodziny oraz Ducha świętego, ale nie wierzyli we wcześniejsze 

istnienie Jezusa jako „Boga Słowa i Mądrości”. Wyznawali oni „Ewangelię 

Hebrajczyków”, która mogła być Ewangelią Św. Mateusza. Przestrzegali 

Szabatu i prawa żydowskiego, ale też świętowali zmartwychwstanie14. 

R. Eisenman wraz z M. Wise’em w swym opisie Ebonitów zawartym w ich 

książce The Dead Sea Scrolls Uncovered (1992) napisali, iż Św. Jakub 

(„Zaddik” czy też „Zadok”, co znaczy Sprawiedliwy) przywodził Kościołowi 

Jerozolimskiemu w środku pierwszego wieku (ok. 40-60 n.e.). Ten odłam 

nazwany został Żydowskim chrześcijaństwem w Palestynie. Ebionici pochodzą 

od tego odłamu. 

 
14 'The Dead Sea Scrolls Uncovered,' R Eisenman and M Wise, p. 186, (Element Books, 
1992) 
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Zwolennicy Św. Jakuba znani byli jako „Ubodzy”, (List do Galatów 2:10, List do 

Św. Jakuba 2:3-5) nazwa ta powtarza się zarówno w Kazaniu na Górze oraz w 

Zwojach znad Morza Martwego. Pod wieloma względami Eisenman uważa, iż 

Ebionici podobni byli to autorów Zwojów znad Morza Martwego. Uznawali oni 

Jakuba Sprawiedliwego oraz uważali Jezusa za śmiertelnego Mesjasza, podczas 

gdy Św. Paweł stanowił dla nich Apostatę Prawa. Przestrzegali oni Prawa i 

Szabatu z wielkim oddaniem. Mieli o Jakubie jak najlepsze zdanie, podczas gdy 

Św. Pawła uznawali za „Wroga”.15  

Według Testamentu Mesjasza autorstwa Baigent’a, Leigh’ta oraz Lincoln’a, 

źródłem oryginalnych nauk Ebionitów, Gnostyków, Manicheizmu, Sabian, 

Mandaizmu, Nestorian oraz Elkazaitów była filozofia Nazarejczyków. O 

Nazarejczykach napisali oni: 

"Orientacja na Jezusa i jego nauki, która wywodziły się ostatecznie od 

pierwotnego nazaretańskiego stanowiska, słowa wypowiedziane przez samego 

Jezusa, a następnie rozpowszechniane przez Jakuba, Judę czy Judasa i 

Tomasza oraz ich najbliższe otoczenie. "Ich poglądy były: 

 

1. Ścisłe przestrzeganie Prawa Mojżeszowego 

2. Uznanie Jezusa jako Mesjasza 

3. Wiara w ludzkie normalne narodziny Jezusa 

4. Wrogość wobec poglądów Paulińskich 

 

Istnieje zbiór arabskich rękopisów, przechowywanych w bibliotece w 

Stambule, który zawiera cytaty z V lub VI wiecznego tekstu 

przypisane do "Al-Nasara", napisana w Syryii, a znalezione  w 

Klasztorze w Khuzistan w południowo-zachodnim Iranie w pobliżu granicy z 

Irakiem. Odzwierciedlają one hierarchię Nazarejczyków uciekających z 

Jerozolimy po zniszczeniu w 66 n.e.. Odnosi się do Jezusa jako człowieka 

 
15 'The Messianic Legacy'. M Baigent, R Leigh, H Lincoln, p. 135-138 (Corgi Books) 
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oraz podkreśla judaistyczne prawa. Wyznawcy Pawła porzucili religię 

Chrystusa i zwrócili się do doktryn religijnych Rzymian’’ ..16 

 

Ze wszystkich różnych doktryn powstałych podczas początków chrześcijaństwa 

to tylko Nazarejczykom należy się tytuł prawowitych następców Chrystusa. W 

końcu nauczyli się oni istoty chrześcijaństwa od samego Jezusa. 

Rola Św. Pawła 
Św. Paweł oraz jego szkoła zdecydowanie tutaj nie pasują. Na dobrą sprawę, 

od czasów Św. Pawła, wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa na obce 

ziemie i pogańskie wiary wewnątrz Imperium Rzymskiego, kultury i mitologie 

tych krain wywarły na nim bardzo silny wpływ i jeszcze dalej odwiodły je od 

swej pierwotnej czystości. Św. Paweł przyczynił się do tego upadku 

wprowadzając swój własny mistycyzm. Nie był on ani pochodzenia 

żydowskiego, ani też nie miał on żadnej bezpośredniej styczności z Jezusem, 

poza jego rzekomą wizją. Już wtedy, wydaje się, był pod silnym wpływem 

obcych kultur. 

Najwyraźniej Św. Paweł miał dwie opcje: albo stanąć w szranki z światem 

zabobonów, mitów i legend, tak często spotykanych na ziemiach Imperium 

Rzymskiego od niepamiętnych już czasów, albo też ustąpić im i pozwolić im na 

przekształcenie chrześcijaństwa tak, aby im odpowiadało. Dało im to poczucie, 

iż chrześcijaństwo nie różniło się aż tak bardzo od ich własnych mitów i legend. 

Św. Paweł uznał drugie rozwiązanie za znacznie bardziej opłacalne i wygodne, 

pozwalając chrześcijaństwu na zmiany, aby przypasowało ogólnie panującym w 

tamtym świecie realiom. Taka strategia poskutkowała bardzo dużą ilością 

nawróconych na nową religię, których w innym przypadku nie byłoby tak łatwo 

nawrócić. Ale jakim kosztem? Niestety zakończyło się to bezbożną rywalizacją 

szlachetnych wartości chrześcijańskich i pogańskich mitów. Św. Paweł zamienił 

jedynie imiona pogańskich bogów na imiona Jezusa, Boga Ojca i Ducha 

Świętego. To nie on na dobrą sprawę wynalazł mit Trójcy Świętej i przedstawił 

 
16 'The Hiram Key'. Christopher Knight and Robert Lomas, p. 246 (Century 1996)  
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go światu pogańskiemu w imieniu chrześcijaństwa, wręcz przeciwnie, 

zapożyczył on mit Trójcy z mitologii pogańskiej i osadził go w chrześcijaństwie. 

Od tamtej pory stanowiło ono ten sam, stary poganizm, jedynie z nowymi 

nazwami i twarzami.  

Paulińskiemu chrześcijaństwu nie udało się zatem zmienić doktryn, mitów i 

zabobonów pogańskiego świata, zmieniło ono jedynie oblicze chrześcijaństwa 

pod pogańską modłę. Jeśli góra nie chciała przyjść do niego, on postanowił 

pójść do góry.  

Prawda o Jezusie 
Oczywiście to przywilej każdego z osobna, aby wybierać pomiędzy 

chrześcijaństwem Paulińskim a tym Jakuba Sprawiedliwego i innych wczesnych 

przywódców chrześcijaństwa, którzy byli uczniami samego Jezusa Chrystusa. 

Chcemy tutaj jednak zaznaczyć, iż główny odłam chrześcijaństwa dalej rozwijał 

się zgodnie z ramami unitarnymi i oddzielił się on od późniejszych innowacji 

które poskutkowały plątaniną chrześcijańskich dogmatów, takich jak boskość 

Jezusa Chrystusa, Trójca Święta, Grzech Pierworodny, Odkupienie, ożywienie 

Jezusa itp. Poglądy wczesnych głów Kościoła, wśród których przodował Jakub 

Sprawiedliwy, były jasne i szczere i nie posiadały żadnych wewnętrznych 

sprzeczności czy też paradoksów ukrytych za osłoną dymną tajemnicy. 

Przebadanie historii Unitaryzmu w chrześcijaństwie potwierdza ponad wszelką 

wątpliwość, iż to Jedność Boga, nieskomplikowana sloganem Trójcy, pozostała 

oficjalną doktryną prawdziwego Kościoła Chrystusa w całej swej czystości.  

Pamiętajcie, proszę, iż ten krótki traktat nie stanowi próby na nawrócenie 

chrześcijan na jakąkolwiek wiarę inną niż wiarę w Chrystusa. Stanowi on 

jedynie szczerą próbę zaproszenia chrześcijan z powrotem do czystej, 

niewypaczonej wiary oraz praktyk samego Jezusa. Próbę oddzielenia fikcji od 

faktów chrześcijaństwa – faktów z pewnością zarówno pięknych, jak i 

realistycznych, które zaspokajają zarówno umysł, jak i serce. 

Przez prawie dwa tysiące lat, to nie legendy utkane wokół prawdy o Jezusie 

Chrystusie zapobiegły rozpadowi chrześcijaństwa i pomogły mu przetrwać 
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próby rozsądku i coraz to bardziej rozwijającego się postępu naukowego, czy 

też jego przetrwanie nie było spowodowane mistycznej wierze w Trójcę Świętą. 

Tym, co utrzymało w całości prawdę i esencję chrześcijaństwa było piękno 

osoby i nauk Jezusa Chrystusa. To jego boskie czyny, a nie boska osoba godne 

były czci. To jego cierpienie, cierpliwość i wytrwałość na rzecz szlachetnych idei 

oraz odważne, jawne odrzucenie jakichkolwiek despotycznych prób 

spowodowania zmiany jego stanowiska stanowią prawdziwy kręgosłup 

chrześcijaństwa. Jest to i dziś tak samo piękne i kochane, jak kiedykolwiek 

wcześniej. Wywarło to na umysłach chrześcijan tak wielki wpływ, iż pozostali 

oni z nim związani i woleli raczej przymknąć oczy na logiczne niezbieżności niż 

oderwać się on niego. 

Jego prawdziwa wielkość leży w tym, iż przezwyciężył on siły ciemności, które 

to spiskowały przeciwko niemu i chciały go zgładzić, mimo iż był on tylko 

kruchą istotą ludzką i niczym więcej. Zwycięstwo Jezusa powinno być dzielone 

z dumą przez wszystkie dzieci Adama. Z naszego, muzułmańskiego punktu 

widzenia, stanowi on jednego z najszlachetniejszych potomków Adama. Dał on 

ludzkości świadectwo wytrwałości w obliczu ekstremalnego bólu i cierpienia. 

Nie poddanie się, lecz pozostanie niezachwianym w swej postawie podczas 

przeogromnej próby było jego największym osiągnięciem. To właśnie jego 

życie, pełne cierpienia i bólu, odkupiło ludzkość i pozwoliło mu przezwyciężyć 

śmierć. Jeśli dobrowolnie zaakceptowałby on śmierć, byłoby to równoważne z 

próbą ucieczki od swego cierpienia. Jakim cudem ktokolwiek może to nazwać 

aktem odwagi? Nawet Ci, którzy pod ogromną presją popełniają samobójstwo 

uznawani jedynie za tchórzy. Cierpienie za życia jest o wiele lepsze, niż 

ucieczka przed nim poprzez śmierć. Stąd też idea wielkiego poświęcenia Jezusa 

poprzez zaakceptowanie śmierci na rzecz ludzkości jest płytkim 

sentymentalizmem bez jakiejkolwiek wagi. 

Wielkość Jezusa, nalegamy ponownie, leży w jego wielkim poświęceniu za 

całego swego żywota. Całe swe życie opierał się on pokusom zamiany życia 

pełnego cierpienia na takie, wypełnione błogością i wygodą. Dzień w dzień 

stawał on w obliczu śmierci, lecz nie ustępował i żył dalej na rzecz 
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przywrócenia grzesznych do życia. Przezwyciężył on śmierć nie przez poddanie 

się jej, lecz odmawiając pokłonienia się jej. Wygrał z kretesem i wyszedł z jej 

uścisku, podczas gdy każdy inny człowiek skonałby na jego miejscu. Dał on 

tym świadectwo prawdzie swojej oraz swego słowa, ponad wszelką wątpliwość. 

Tak właśnie widzimy Jezusa i dlatego też tak go wielbimy. Jego głos stanowił 

głos Boga, a nie głos jego własnych ambicji. Mówił to, co było mu przekazane 

do powiedzenia, nie wykraczając poza polecenia Boga. Czcił on Boga przez całe 

swe życie i czcił Go i tylko Go, nie wymagając nigdy od jakiegokolwiek 

śmiertelnika, aby kłaniał się on przed nim, jego matką czy też Duchem 

Świętym. Do takiej to właśnie wiary w Jezusa nakłaniamy chrześcijan 

wszystkich odłamów. 

Ciągłość Religii 
Wierzymy w ciągłość i uniwersalność religii. To dlatego właśnie Islam kładzie 

taki nacisk na Proroctwo jako naturalne zjawisko, co oznacza, iż Proroków 

trzeba akceptować w ich całkowitości. Odrzucenie jednego z wspólnoty 

Proroków równoznaczne byłoby odrzuceniu ich wszystkich, ponieważ, na dobrą 

sprawę, Prorokom chyli się czoła jedynie ze względu na ich nadawanie z tego 

samego źródła. W tym kontekście słowo „ciągłość” rozumiane powinno być 

jako coś podobnego, lecz nie identycznego ewolucji życia. Wierzymy w 

progresywność wiadomości, kroczącej wspólnie z ogólnym ludzkim postępem 

we wszystkich sferach ludzkiej działalności. Wygląda na to, iż wcześniejsze 

formy objawionych religii, mimo iż zawierały te same fundamentalne nauki, 

obejmowały względnie mniejsze obszary szczegółowego instruktażu. 

Powiedzieć można, mniejszą ilość nakazów i zakazów. Z tych dopiero później 

wzięła się większa ilość przykazań i zakazów obejmujących szersze pole 

ludzkiej działalności. Wydaje się także, iż religie starożytnych cywilizacji 

przemawiały do porównawczo mniejszej publiki należącej do pojedynczych 

plemion, klanów czy też obszarów. Ich przesłanie ograniczało się do wymogów 

tamtych czasów. Można by je opisać lepiej jako religie plemienne, klanowe czy 

też narodowe. Przykład Dzieci Izraela i nauk Judaizmu stanowi dobry tego 

przykład. 
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Zatem historyczny trend rozwoju podsumowany może być dwojako: 

Postępującym rozwijaniem i udoskonalaniem nauk; postępującymi przejściami 

z mniejszych na większe odłamy. 

Ciągłość nie oznacza, iż ta sama religia, która objawiona została Adamowi dalej 

przemawiała do ludzkości i przeszła gruntowną, postępową zmianę, 

poszerzając swój obszar nauczania. Chodzi tu o to, iż w różnych częściach 

świata, gdzie rozwijały się różne cywilizacje, Boskie objawienia zrodziły religie 

odpowiadające rozwojowi społecznemu człowieka w tychże częściach świata. 

Wszystkie te religie, jednak, rozwijały się w tym samym ogólnym kierunku. 

Szczyt Rozwoju Religijnego 
Wierzymy, iż ze wszystkich odłamów religijnych, to te z Bliskiego Wschodu 

dały początek tak wielkim religiom, które to posłużyć miały za główny trzon 

rozwoju religii na świecie. Jest to jasno widoczne po zbadaniu historii religii. 

Judaizm, po nim Chrześcijaństwo, a po nim Islam, jasno wskazują na kierunek 

rozwoju nauk religijnych. Dość łatwe jest wyznaczenie ścieżki rozwoju nauk w 

tych religiach, które okazują się być ze sobą głęboko powiązane. Istotne jest 

zatem zrozumienie tego boskiego planu, który to poskutkował połączeniem 

tych nauk w formę uniwersalnej religii, pod postacią Islamu. 

W tym kontekście to w interesie Żydów leży poważna, niezawisła próba 

zrozumienia wagi osoby Jezusa Chrystusa. Po nieuznaniu go, przypadek Żydów 

podobny jest temu wielu gatunków zwierząt pogrzebanych głęboko w historii 

ewolucji, które to nie odgrywają już roli u szczytu ewoluującego drzewa. 

Pozostają oni jedynie szczątkami historii, lecz nadal udaje im się przetrwać w 

swej własnej, wąskiej bańce egzystencji. 

Kwestia chrześcijan jest podobna do tej Żydów, z tym, że stoją oni o krok 

przed nim, bliżej Islamu w porządku chronologicznym. Co ważniejsze, jednak, 

te dewiacje od ścieżki Jezusa Chrystusa w kierunku dekadencji początkowo 

obranym przez Św. Pawła sprawiły, iż są oni jeszcze bardziej oddaleni od 

Islamu niż Żydzi. Żydzi, po ponad czterech tysiącach lat swego istnienia, 

nauczyli się przynajmniej lekcji Jedności, która jest istotna w życiu duchowym 
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każdej religii. Jednak mimo tej bliskości do Islamu w swych podstawowych 

doktrynach, istnieją inne czynniki, które czynią Żydów jeszcze bardziej 

upartych w swym sprzeciwie do przyjęcia w większej ilości Islamu. 

Analiza ta utwierdziła mnie w przekonaniu, iż o ile Żydzi nie wyrobią u siebie 

tego nastroju i podejścia koniecznego do pojęcia Chrystusa, to pomimo swych 

doktrynalnych podobieństw, pozostaną oni jeszcze bardziej oddaleni od Islamu 

niż chrześcijanie. Zgubili oni bardzo istotne ogniwo – Jezusa Chrystusa – 

łączące ich i nadejście Proroka Mahometa. Zaprzeczenie prawdzie utwardziło 

ich do takiego stopnia, iż nie są oni psychicznie gotowi na zaakceptowanie 

nowego przesłania. Cały czas czekają oni na Chrystusa, podczas gdy Chrystus 

nadszedł już i odszedł. Nie rozpoznawszy go już raz, jest o wiele mniej 

prawdopodobne, iż rozpoznają go podczas jego drugiego nadejścia. Wydać, iż 

przeznaczone jest im wyczekiwanie Chrystusa ich snów na wieki. 

To Chrystus miał przygotować drogę dla następnej, wyższej rangą religii, którą 

jest Islam. Nie powinno się tego rozumieć zbyt dosłownie. Nie sugerujemy, iż 

Żydzi powinni wpierw zaakceptować Chrześcijaństwo i poczynić później 

następny krok – w stronę Islamu. Byłaby to zbyt naiwna wizja objawienia 

religijnego. Staramy się wykazać, iż lud, który odrzucił Proroka czy też 

Posłańca, który nie był zwykłym Prorokiem, ale odegrać miał bardzo ważną rolę 

w mentalnym i duchowym wyćwiczeniu tego ludu, czyni tak tylko, jeśli jest 

duchowo i psychicznie niezdrowy. Jeśli tej choroby się nie wyleczy i utwardzi 

się ta zniekształcona postawa wobec prawdy, to o wiele mniej 

prawdopodobnym jest, iż podążą oni za Prorokiem, który to nastąpił już po 

ogniwie, które przegapili. 

Co do nastawienia Chrześcijan, mogą oni zostać doprowadzeni do prawdy 

Proroka Mahometa jedynie, jeśli powrócą oni do prawdy Jezusa Chrystusa. 

Stanowił on nie tylko drogę do Boga, ale też jak wszyscy inni Prorocy stanowił 

też drogę do Proroka który miał przyjść po nim. 

Jezus był tylko środkowym ogniwem w przypowieści o winnicy. Ostatnia, 

doskonała reprezentacja Boga miała dopiero nadejść. Dlatego też, o ile 
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chrześcijanie nie powrócą od fałszywego, wymyślonego i mitycznego 

zobrazowania Jezusa Chrystusa do o wiele bardziej wyniosłej i szlachetnej 

rzeczywistości swego świętego pana, nie można ich pokierować na ścieżkę, 

która łączy go z Prorokiem Mahometem.  

Prorok Mahomet stanowił prawdę, nie fikcję i tylko prawda wieść może do 

innych prawd. Dlatego też to prawda o Chrystusie, a nie zbudowany wokół 

niego mit, pobłogosławiłaby chrześcijan aby dostrzegli prawdę Proroka 

Muhammada. 
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8. Chrześcijaństwo dzisiaj 
 

Największym problemem stojącym przed światem dzisiejszego chrześcijaństwa 

nie jest brak zrozumienia, lecz brak chęci i woli do zaakceptowania prawdy. 

Chrześcijaństwo, mityczne czy też autentyczne, stało się nieodłączną częścią 

zachodniej cywilizacji i odegrało ważną rolę w ich podbojach kolonizacyjnych i 

imperialnych. Podtrzymuje ona ich ustroje polityczne oraz ekonomiczne oraz 

zapewnia im spójność i zgodę, która utrzymuje ich potężną i zjednoczoną 

pozycję. Odegrała ona istotną rolę w zbudowaniu i utwierdzeniu zawiłych 

socjo-politycznych i ekonomicznych ustrojów Zachodu. Wszystko, co postrzega 

się jako cywilizację Zachodu, bądź też Imperializm Zachodu i jego dominację, 

przesiąknięte jest jakimiś elementami chrześcijaństwa. W swej obecnej formie 

chrześcijaństwo wydaje się być nastawione o wiele bardziej na służenie 

sprawom materialnym Zachodu zamiast jego sprawom duchowym, podczas 

gdy w przeszłości rolą chrześcijaństwa było głównie podtrzymywanie 

chrześcijańskiej wiary oraz budowanie wartości moralnych. 

Jednak najbardziej historyczną rolą, jaką odegrało chrześcijaństwo było 

zbudowanie i wzmocnienie Imperializmu Zachodu. Orient podbito dzięki 

chrześcijańskiemu ferworowi, a w szczególności walki imperium 

muzułmańskiego zmotywowane były chrześcijańską nienawiścią w stronę 

Islamu. 

Chrześcijaństwo i Kolonializm 
Gdy kolonializm podporządkował sobie cały kontynent Ameryki i oplótł 

Afrykańczyków od stóp do głów w łańcuch politycznego związania, nie musieli 

oni długo czekać, zanim to zostali oni także zakuci w łańcuchy ekonomicznego 

niewolnictwa. Podboje imperialne są bez znaczenia bez ekonomicznej 

podległości ludności. Nie za daleko z tyłu za panami politycznymi i 

ekonomicznymi przyszli księża chrześcijańscy w szatach pokory i samo 
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poświęcenia. Cel ich wizyty w Afryce zdawał się być diametralnie przeciwny 

temu ich politycznej i ekonomicznej straży przedniej. Mówili, iż przybyli nie 

zniewalać, ale uwalniać dusze Afryki. O dziwo Afrykańczycy nie poddawali w 

wątpliwość tych rzekomo szlachetnych intencji. Czemu nie zapytali się oni 

grzecznie dobrodusznych przywódców Kościoła, dlaczego ulitowali się oni 

jedynie nad ich duszami? Czyż nie widzieli, jak bezlitośnie zniewolono ich ciała? 

Jak niepowstrzymanie okradziono ich z politycznej niepodległości? Jak zostali 

zakuci w kajdany ekonomicznej niewoli? Czemuż nie zlitowali się nad ich 

fizyczną niewolą i dlaczego byli oni zainteresowani jedynie uwolnieniem dusz 

zniewolonego ludu? 

Nieunikniona sprzeczność jest oczywista, ale nie wydała się ona taką oczywistą 

tym, którzy polegli ofiarą chrześcijańskich machinacji. Afryka jest rzeczywiście 

naiwna, tak samo dziś jak i dwieście lat temu. Afrykańczycy nadal nie 

dostrzegają przestępstwa ich politycznego i ekonomicznego zniewolenia 

poprzez niewidzialny, sterowany zdalnie ustrój neokolonializmu. Nadal nie 

rozumieją, iż chrześcijaństwo jest jedynie sposobem podporządkowania ich 

sobie. Jest niczym narkotyk, który uśpił ich głębokim snem zapominalstwa. 

Daje im fałszywe poczucie należenia do swych władców, ponieważ coś ich 

łączy. To te same poczucie przynależności skłoniło ich do imitacji jakże 

drogiego, zachodniego stylu życia. Drzewa sadzi się na zagranicznych glebach, 

a jedynie owoce zwozi z powrotem do ludzi, którzy jakimś sposobem uzależnili 

się od ich smaku. To takie małe zobrazowanie, jak chrześcijaństwo zawsze było 

nieodzowne dominacji imperialnej i ekonomicznej przez Zachód Trzeciego 

Świata. 

W samym Zachodzie, bez względu na to, czy prosty człowiek rozumie zawiłości 

chrześcijańskich dogmatów, czy też nie, widzi on chrześcijaństwo jako 

nieodłączną część swej kultury i cywilizacji. Powinno się pamiętać, iż 

prawdziwa siła wartości chrześcijańskich, gdziekolwiek one by przetrwały, nie 

leży w chrześcijańskim zestawie mitycznych wierzeń. Leży natomiast w 

podkreśleniu życzliwości, współczucia, pomocy cierpiącym i innych takich 

wartości, które to stały się prawie równoznaczne chrześcijaństwu. Mimo iż 
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wartości te są wspólne wszystkim religiom na świecie i wydają się 

wyznaczonym nam przez Boga celem do osiągnięcia, jakimś jednak sposobem 

potężna propaganda chrześcijaństwa podkreśla je jako należące wyłącznie 

chrześcijaństwu i udało jej się przekonać ku temu większość ludzi. To 

przesłanie współczucia, życzliwości, pobożności i łagodności stanowi istną 

muzykę dla uszu. To właśnie ten świat romantyzmu zwykle przyciąga ludzi do 

chrześcijańskiej wiary. Jednakże, ramię w ramię, a jednak nie postrzegane 

razem, funkcjonują twarde, polityczne i ekonomiczne realia Zachodniego życia 

i jego ujarzmienia sobie reszty świata. 

Wydaje się, iż dogmatyczne paradoksy, z którymi chrześcijanie muszą żyć w 

jakiś sposób przenikały i do ich zachowania. Życzliwość, pokora, tolerancja, 

poświęcenie i wiele innych równie szlachetnych słów idzie ramię w ramię z 

okrucieństwem, nierównouprawnieniem, wielką niesprawiedliwością i podbojem 

na wielką skalę bezbronnych ludzi świata. Praworządność, sprawiedliwość i fair 

play wydają się być walutą uznawaną jedynie wewnętrznie w zachodnich 

kulturach. W obszarze międzynarodowych relacji, jednak, traktowane są one 

jako głupie i przestarzałe pojęcia, które serio traktują jedynie naiwni. 

Polityka międzynarodowa, dyplomacja i relacje gospodarcze nie znają 

sprawiedliwości innej niż ta, która służy interesom państwowym. Wartości 

chrześcijańskie, bez względu na to, jak dobre by nie były, nie mają wstępu do 

domeny polityki i gospodarki Zachodu. Stanowi to najtragiczniejszą 

sprzeczność współczesnych czasów. 

Chrześcijaństwo pokazywane jest jedynie jako atrakcyjna, zachodnia 

cywilizacja i kultura, nawołująca świat orientalny do wygodnego, beztroskiego 

życia bez zakazów, w porównaniu do zwykle surowych praw panujących w jego 

podupadających kręgach religijnych. Ten wyzwalający przekaz jest często źle 

pojmowany przez masy półanalfabetów krajów Trzeciego świata jako coś 

bardzo atrakcyjnego. Jeśli dodać do tego psychologiczną korzyść nabycia 

poczucia przynależności do świata rozwiniętego poprzez wspólnotę religii, jasna 

staje się prawdziwa rola chrześcijaństwa polegająca na przyciąganiu do siebie 
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w dużych ilościach uciśnionych ludzi, którzy w swych własnych 

społeczeństwach rządzonych klasowymi podziałami stanowią margines. 

Zrozumienie dogmatów chrześcijaństwa wychodzi poza ich możliwości. Służy 

ono jedynie pozornemu polepszeniu ich ludzkiego statusu. 

Z powyższego powinno być jasne, iż omawiane chrześcijaństwo jest bardzo 

odległe chrześcijaństwu Jezusa Chrystusa. Rozumienie kultury Zachodu jako 

chrześcijaństwa stanowi wielki błąd. Przypisanie obecnej formy 

chrześcijaństwa, w swoich różnych aspektach, Chrystusowi to ujma jego 

imieniu. Oczywiście istnieją wyjątki do każdej reguły. Żadne stwierdzenie 

odnoście całości jakiejkolwiek dużej grupy nie jest prawdziwe. Niewątpliwie 

istnieje mała grupa indywidualnych wysepek nadziei i życia w chrześcijańskim 

świecie, w którym chrześcijańska prawdomówność, miłość i poświęcenie są 

autentycznie praktykowane. Są to wysepki nadziei, wokół których szaleją 

oceany niemoralności, powoli zmywając coraz to więcej z ich brzegów. Gdyby 

nie te sporadyczne, wyraźne przykłady praktyk chrześcijańskich w duchu 

Jezusa Chrystusa, bez względu na to, jak rzadkich, zachodni horyzont 

całkowicie spowiłaby ciemność. Bez chrześcijaństwa brak światła w cywilizacji 

Zachodu, ale i to światło szybko przygasa. 

Dla świata chrześcijańskiego niezbędny jest powrót do prawdy Chrystusa i 

wyleczenie się z własnej podzielonej osobowości oraz nieodłącznej hipokryzji. 

Dalsze życie w świecie mitów i legend stanowi wielkie zagrożenie. Głównym 

celem tego wywodu jest uświadomienie światowi chrześcijaństwa możliwych 

zagrożeń wynikających z poszerzającej się rozbieżności między ich wiarą, a 

czynami. Mity są akceptowalne, o ile służą one podporządkowaniu najniższych 

warstw społeczeństwa hierarchii systemu, który nimi włada i wykorzystuje ich 

nieświadomość poprzez dalsze ogłupianie. Jednak w przypadku przekonań 

pełniących ważną rolę w ożywieniu umarłego ludu i odbudowaniu jego szybko 

rozpadających się wartości moralnych, takie mity nie znajdują pożytku. 

Stanowią zwykłe fantazje, a fantazje nie mogą odgrywać znaczącej roli w 

sprawach ludzkich. 
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Ponowne Nadejście Jezusa Chrystusa 
Teraz zademonstrować można zastosowanie poczynionych obserwacji. Kwestia 

istotna w dzisiejszym przetrwaniu ludzkości obraca się wokół obrazu Jezusa 

Chrystusa. Wielce istotne jest zatem zrozumienie jego prawdy. Czym on był i 

jaką rolę spełnił swym nadejściem w podupadającej społeczności Judaizmu? 

Jak poważnie traktować możemy obietnicę jego drugiego nadejścia? Są to 

istotne kwestie, które musimy poruszyć. 

Jeśli wizerunek Jesusa Chrystusa jest nieprawdziwy i stanowi jedynie wytwór 

ludzkiej wyobraźni, to nie można liczyć na jego powtórne nadejście. Jednakże 

nie stanowi on wytworu wyobraźni. Człowiek ten żył naprawdę i tylko jako taki 

mógłby się na nowo narodzić jako ludzkie dziecko, a nie nadejść jako duch 

odwiedzający śmiertelników. Takie rzeczy nie występują w realiach ludzkiego 

życia. Ponadto, ludzie żyjący w świecie mitów i legend nie dostrzegą nigdy 

swego zbawcy, kiedy i o ile taki nadejdzie. 

Jeśli Jezus naprawdę był Synem Bożym, tak jak to mówią chrześcijanie, to 

powróciłby on oczywiście w chwale, spoczywając na ramionach prawdziwych 

aniołów. Jednak, jeśli stanowi to tylko romantyczny wymysł chrześcijańskiej 

wyobraźni, to takie zdarzenie nie będzie miało miejsca. Ten świat nie 

uświadczy nigdy przedziwnego zdarzenia zstąpienia z nieba boga pod ludzką 

postacią wraz z oddziałem aniołów go wspomagających i śpiewających jego 

pieśni. 

Sam pomysł jest dla ludzkiego rozumu i logiki odrażający. Stanowi on 

najbardziej szaloną bajkę kiedykolwiek wymyśloną aby otumanić ludzi. Z 

drugiej jednak strony, jeśli zaakceptować rozumienie Jezusa Chrystusa przez 

Ahmadiyya, zamieniłoby to ten fikcyjny scenariusz na taki, który jest nie tylko 

akceptowalny przez ludzkie pojmowanie, ale i silnie podparty całą religijną 

historią ludzkości. W tym przypadku oczekiwalibyśmy zbawiciela nie innego niż 

Chrystus podczas swego pierwszego nadejścia. Spodziewalibyśmy się kogoś 

skromnego pochodzenia, podobnego Jezusowi Chrystusowi za jego pierwszego 

nadejścia, pełniącego duszpasterstwo w ten sam sposób. Należałby on do 
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religijnego ludu podobnemu temu Żydów z Judei, zarówno co do cech jak i ich 

okoliczności. Nie tylko by go nie przyjęli na swego Obiecanego Reformatora, 

którego to wypatrywaliby jako swego Zbawcę zesłanego przez Boga, ale także 

poczynili by wszystko, co w ich mocy, aby go zgładzić. Na nowo przeżyłby on 

życie Jezusa Chrystusa i traktowany by był z tą samą nienawiścią, niechęcią i 

butą. Ponownie by cierpiał, nie z rąk własnego ludu, lecz z rąk wrogich sił 

podobnych tym, które zwalczały go poprzednio. Cierpiałby on także z rąk 

odgórnej władzy obcej, imperialnej potęgi, pod którą narodziłby się pośród 

zniewolonego ludu. 

Piotr Uspenski, wybitny rosyjski żurnalista początku dwudziestego wieku, 

pisząc na temat ponownego nadejścia Jezusa Chrystusa, podzielał ten sam 

pogląd. 

„W żaden sposób nie stanowi to nowego pomysłu, aby Chrystus, urodzony 

później na ziemi, nie tylko nie mógłby być głową chrześcijańskiego kościoła, 

ale najprawdopodobniej nigdy nawet do niego nie należeć, a w okresach 

największej władzy i potęgi Kościoła z pewnością mógłby być uznany za 

heretyka i spalony na stosie. Nawet w naszych bardziej oświeconych 

czasach, kiedy to kościoły chrześcijańskie, nawet jeśli nie zatraciły swych 

anty-chrześcijańskich cech, to przynajmniej poczęły je ukrywać, Chrystus 

mógłby żyć bez opresji „skrybów i Faryzeuszy” być może jedynie gdzieś na 

rosyjskiej pustelni.”17 

Stanowi to jedyny prawdziwy proces powstawania boskich posłańców i 

reformatorów. Każde inne tego wyobrażenie jest puste, fałszywe i 

bezsensowne. 

Zawsze jest tak, iż ludzie, którym zsyłane jest w czasie spełnienia proroctw co 

do nadejścia Posłańców Bożych zbawienie, zwykle go ich nie dostrzegają. W 

trakcie czasu od ostatniego nadejścia zdołają oni zmienić obraz swego 

reformatora z prawdziwego na fikcję. Zaczynają oczekiwać na pojawianie się i 

 
17 P.D. Ouspensky, 'A New Model of the Universe', p. 149-150, Kegan Paul, Trench, 
Trubener & Co., Ltd 1938 
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zmaterializowanie urojenia, podczas gdy miejsce ma jedynie powtórzenie 

historii, tak jak to miało miejsce i za czasu pierwszego Posłańca Bożego. 

Reformatorzy zawsze ukazują się jako pokorni ludzie zrodzeni z ludzkich matek 

i zawsze traktowani są podczas swego życia jako ludzie. Dopiero długo po ich 

śmierci rozpoczyna się proces ich deifikacji. W ten sposób ich gładkie przyjęcie 

podczas swej kolejnej wizyty staje się niemożliwe. 

 Gdy przed takimi religijnymi ludźmi staje prawdziwy boski reformator, zawsze 

jako zwykły, pokorny człowiek, z góry go odtrącają. Gdy oczekuje się 

zmaterializowania wróżki czy ducha, jak można zaakceptować zwykłego 

człowieka. To dlatego właśnie świat nie spostrzegł drugiego nadejścia Jezusa 

Chrystusa, które to miało już miejsce. 

Może to stanowić dość daleko wysunięty wniosek, który zapewne większość 

czytelników odrzuci wprost. Jakim sposobem Jezus miał już nadejść i odejść 

bez bycia zauważonym przez świat? Jak mógł go nie spostrzec cały świat 

Chrześcijaństwa i Islamu? Współczesne czasy doświadczyły już wielu takich 

pretendentów, z których niektórzy wywołali nawet chwilowe poruszenie, lecz 

gdzie podziali się oni dzisiaj? 

W dzisiejszych czasach przeróżne kulty wyrastają niczym grzyby po deszczu w 

wielu krajach, a sporadycznie zdarzają się i pogłoski o powrocie Jezusa czy też 

o nadejściu kogoś jego powrót zapowiadającego. Być może było tak i w tym 

przypadku. Dlaczego ktokolwiek rozsądny miałby nawet marnować czas na 

rozważanie czegoś takiego? Z pewnością poskutkowałoby to powstaniem 

poważnych wątpliwości oraz zmierzeniem się z poważnym problemem. 

Chcielibyśmy jednak nakłonić czytelnika do rozważenia ewentualności, w której 

to autentycznie nadszedł Chrystus. Czy jego ponowna wizyta stanowi jedynie 

urojenie, czy też naprawdę mógłby on ponownie zstąpić na ziemię, we własnej 

osobie bądź też za czyimś pośrednictwem? Trzeba tę kwestię rozwiązać zanim 

będziemy podejmować próbę wyjaśnienia wyżej wymienionych niepewności. 

Czy świat, chrześcijański czy też muzułmański, autentycznie jest 

psychologicznie przygotowany do zaakceptowania drugiego nadejścia Jezusa? 
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Jeśli tak, to w jakiej formie i w jaki sposób? Jeśli spojrzeć na to zarówno z 

punktu widzenia chrześcijan, jak też i muzułmanów, to ponowne nadejście 

Chrystusa, jeśli by miało miejsce, odbyłoby się z wielkim rozmachem, w chwale 

i pełne jasnych znaków, a sam Jezus zstąpiłby z niebios w środku dnia wraz z 

zastępem aniołów, iż nawet największy sceptyk nie byłby w stanie go nie 

zaakceptować. 

Niestety, w dzisiejszym świecie zaakceptowany byłby tylko taki fantazyjny 

Jezus, który nigdy wcześniej w ludzkiej historii się nie przydarzył. Jeśli brać 

pod uwagę historię religijną, to znalazłyby się przypadki, w których to 

założyciele religii czy też inne święte osoby rzekomo wstąpiły do nieba wraz z 

ciałem. Jest tak dużo i występują one tak często, iż wydaje się naturalnym 

wywyższanie przez ludzi swych duchowych przywódców i nadawanie im cech 

nadludzkich. Jak można zaprzeczyć wszystkim tym wzmiankom, które to 

akceptują i w które wierzą być może i miliardy obecnie żyjących ludzi? Samych 

chrześcijan i muzułmanów wierzących w podobne dziwne zjawiska jest ponad 

dwa miliardy. Czytelnik może zatem zapytać, jakie mamy my, albo też 

ktokolwiek inny na świecie, prawo, by odrzucać wszystkie takie poglądy jako 

nieprawdziwe i wymyślone? Przyznajemy, iż zbadanie tego w takim świetle 

stanowiłoby ciężką próbę obalenia tych poglądów jako nie posiadających 

podparcia w pismach religijnych, które przecież im folgują. Jeśli już wejdzie się 

w ten labirynt różnych możliwych interpretacji, staje się to tylko kwestią 

preferencji i wyboru. Każdy może wtedy interpretować pisma czy też zapisaną 

historię religijną dosłownie bądź metaforycznie. Wkraczanie w to grzęzawisko 

sprzecznych wytłumaczeń nie miałoby sensu. Istnieje jednak wyjście z tej 

uciążliwej sytuacji, które możemy czytelnikom przedstawić i im pozostawić 

jego uznanie bądź też odrzucenie. 

Na rzecz dyskusji za prawdziwe uznajmy wszystkie rzekome przypadki 

religijnych przywódców wstępujących do nieba. Jeśli zatem przypadek 

wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa traktować mamy dosłownie, podobnie jak i 

jego ponowne przyjście, to nie ma powodu, dla którego nie powinniśmy równie 

poważnie traktować innych takich przypadków na świecie. Czemu wyjątek 
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stanowić mieliby Eliasz; Król Salem; Dwunastu Imamów frakcji Szyitów w 

Islamie; wniebowstąpienie Hinduskich bogów; czy też inni podobni święci i tzw. 

personifikacje Boga? Bezpieczniej jest zatem unikać wchodzenia w takie 

nieproduktywne, próżne debaty z tymi, którzy podzielają takie przekonania. 

Można by zapytać wszystkich podobnych naiwnych wiernych, czy są w stanie 

wskazać choć jedne ponowne nadejście, we własnej osobie, któregoś z tych, 

którzy rzekomo zniknęli poprzez wniebowstąpienie. Czy w całej historii 

ludzkości istnieje choćby jeden przypadek cielesnego powrócenia kogokolwiek, 

o kim powiedziane jest, iż wstąpił do nieba wraz z ciałem? Jeśli tak, wskażcie 

go nam. 

Stojąc w obliczu kompletnego braku dosłownego spełnienia takich 

przepowiedni, pozostają nam dwa wybory: albo odrzucić je jako fałszywe, albo 

zaakceptować je jedynie metaforycznie, tak jak to poczynił Jezus w przypadku 

ponownego nadejścia Eliasza. Jasnym staje się więc, iż ci, którzy czekają na 

dosłowne zstąpienie Jezusa z nieba wytworzyli mur między sobą a prawdą 

Jezusa. Jeśli Jezus przyjdzie ponownie, uczyni tak jedynie jako ludzka istota, 

podobnie jak pozostali oczekiwani boscy reformatorzy przed nim. Jeśli pojawi 

się on dziś jako zwyczajna, skromna osoba, pochodząca z krainy podobnej do 

Judei w Palestynie, której zostanie dana ta sama rola, którą odegrał podczas 

swojego pierwszego przyjścia, czy lud tej krainy potraktuje go inaczej, niż 

został on potraktowany wcześniej? 

Obiecany Mesjasz 
Tak właśnie wyglądało drugie nadejście Mesjasza, w którego wierzymy.  

Niewiele ponad sto lat temu, skromnemu Słudze Bożemu, imieniem Mirza 

Ghulam Ahmad z Qadian, Bóg objawił, mówiąc, iż Jezus z Nazaretu, Syn Maryi, 

którego to dosłownego powrotu oczekują zarówno chrześcijanie jak i 

muzułmanie, był wyjątkowym Prorokiem Bożym, który umarł jak wszyscy inni 

prorocy Boga. Jego Świątobliwość Mirza Ghulam Ahmad ogłosił, iż Jezus nigdy 

nie wstąpił  ciałem do raju, aby oczekiwać na swoje ponowne zstąpienie na tę 

ziemię. Umarł on jak wszyscy pozostali Prorocy Boży i nie był nikim więcej, jak 

Prorokiem. Ponowne nadejście Jezusa Chrystusa, wyczekiwane zarówno przez 
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chrześcijan, jak i przez muzułmanów, jak zostało mu przekazane, nastąpić 

miało duchowo, a nie dosłownie. To właśnie w celu wypełnienia tego proroctwa 

powołał go Bóg. 

Mirza Ghulam Ahmad należał do szlachetnej rodziny zamieszkującej w 

Pendżabie(Indie). Dążyli oni głównie do rozbudowy swej fortuny i dobrego 

imienia, lecz on oddalił się od doczesnych dążeń i spędził większość swego 

życia czcząc Boga i studiując tematy religijne. Był on człowiekiem prawie 

straconym dla świata, mało znanym nawet w małej mieścinie, w której się 

narodził. Następnie zaczął się powoli wyłaniać na horyzoncie religijnym Indii 

jako silny orędownik sprawy Islamu. Stał się znany jako człowiek święty, o 

sławie tak wielkiej, iż budził szacunek nie tylko wśród muzułmanów, ale też 

wśród wiernych innych religii. Ludzie zaczęli w nim postrzegać człowieka 

obcującego z Bogiem modlitwy, którego były wysłuchiwane, a głęboka, szczera 

troska o ludzkość i ludzkie cierpienie – niepodważalne.  

Islam, podczas tego okresu w Indiach, był niestety w bardzo opłakanym stanie. 

Stał się celem dla chrześcijańskich misjonarzy, którzy, zgodnie z polityką 

Imperium Brytyjskiego, przepuścili jadowitą kampanię wymierzoną przeciw nie 

tylko samym naukom Islamu, ale także i Świętemu Prorokowi. Także w 

Hinduizmie, głównej religii Indii, podejmować poczęto ambitne kroki w celu 

ożywienia hinduskiej kultury oraz zwyczajów i wyeliminowania z Indii Islamu i 

muzułmanów, portretując ich jako obcych bez prawa pozostania na jej ziemi. 

Najbardziej agresywną spośród różnych frakcji była Arya Samaj, rozpoczęta 

przez Pandit’a Swami Dyanand’a Sarsuti’ego (1824-1883) w 1875r. Być może 

dalej zmotywowało to Jego Świątobliwość Mirzę Ghulama Ahmada w 

rozpoczęciu obszernych badań podobnych religii w obronie Islamu. 

Badania te jeszcze głębiej utwierdziły go w swym przekonaniu wyższości nauk 

Islamu. Zaimponowało mu wyróżniające się podejście Świętego Koranu do 

ludzkich problemów. Jak odkrył, Święty Koran, po przedstawieniu jakiegoś 

przykładu ludzkiego postępowania, nie zatrzymywał się na samym tym 

arbitralnym przykładzie, ale przedstawiał dalej pewne, logiczne argumentu 
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potwierdzające, iż opisane rozwiązanie było najodpowiedniejszym w danych 

okolicznościach. 

 Jego badania umożliwiły mu w końcu bronić sprawy Islamu, która za tamtego 

czasu była praktycznie przegrana. Rozpoczął on zatem od najbardziej 

wymaganej rzeczy w obronie Islamu w Indiach w tamtym czasie, prowadząc 

dyskusje i debaty małej skali, które wraz z czasem rozrosły się do o wiele 

większych proporcji. Jego sława jako najbardziej kompetentnego orędownika 

sprawy Islamu rozbiegła się po świecie. 

To właśnie wtedy rozpoczął on pisanie jednej ze swych największych, 

literackich prac religijnych. Książka ta, Brahin-e-Ahmadiyya, z początku miała 

być wydana w pięćdziesięciu tomach, lecz udało mu się wydać jedyne pierwsze 

pięć, gdy porwały go burzliwe wydarzenia i od tamtej pory nie było już dla 

niego możliwe dokończenie tego przedsięwzięcia. Jednakże był on autorem 

wielu późniejszych książek, napisanych w odpowiedzi na wymogi tamtych 

czasów. W sumie objęły one prawie cały temat, który chciał pierwotnie omówić 

oraz wiele więcej. Na dobrą sprawę powiedzieć można, iż więcej niż spełnił 

swój zamiar tyle, że nie pod zamierzonym tytułem. Niesłychanym jest, jak był 

on w stanie napisać tak wiele praktycznie sam, bez jakiejkolwiek prawie 

pomocy ze strony duchownych. W sumie był aktorem ponad stu dziesięciu 

książek, listów i traktatów.18 

Nie tylko jego dzieła literackie zapewniły mu tak wielkie rozpoznanie na całym 

subkontynencie, lecz także i jego cnoty duchowe odegrały wielką rolę w jego 

dorobieniu się powszechnej sławy i szacunku.  

U świtu jego rosnącej i szerzącej się reputacji został on powołany przez Boga 

do poniesienia poważnej odpowiedzialności bycia Reformatorem Dni Ostatnich , 

wyczekiwanym przez prawie wszystkie religie świata. Z punktu widzenia 

muzułmanów, był on Al-Mahdi, reformatorem prowadzonym przez Boga. Ze 

wspólnego punktu widzenia chrześcijan oraz muzułmanów, nadany był mu 

 
18 Liczba ta nie zawiera w sobie przeogromnej ilości listów, które napisał on do swych uczniów i innych, których to było 
tysiące (Wydawca) 
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status Obiecanego Mesjasza, który miał spełnić przepowiednię ponownego 

nadejścia Jezusa Chrystusa. Jednakże mianowanie to kosztowało go całą swą 

wcześniejszą sławę i popularność. Jego Świątobliwość(Hadrat) Mirza Ghulam 

Ahmad, wyznaczony przez Boga duchowy Reformator epoki, został po tym 

porzucony nie tylko przez wyznawców innych wiar, ale jeszcze bardziej przez 

samych muzułmanów w Indiach, ludzi, o sprawę których tak kompetentnie i 

oddanie walczył. 

Stanowiło to dla niego praktycznie nowe, duchowe narodziny. Podobnie, jak 

przyszedł na świat sam, tak i teraz rozpocząć miał nowe życie jako pojedynczy 

człowiek w świecie religii, porzucony przez zgoła wszystkich wokół. Lecz Bóg go 

nie opuścił. Cały czas go wspierał i podpowiadał w różnych objawieniach, które 

to otrzymywał w czasie wielkiej wrogości zwróconej do niego. W innym czasie 

objawione zostało: 

„Ostrzegający przybył na świat, lecz nie został uznany, ale Bóg go uzna i 

ustanowi jego prawdę  potężnymi znakami.” 

„Zaniosę twoje przesłanie na krańce ziemi.” 

To niektóre z wczesnych objawień, które pomogły mu wytrwać w czasie 

kompletnej samotności i odrzucenia, którą to cierpiał z rąk swych oponentów. 

Od tamtej pory minęło ponad sto lat, a obraz, który się powoli, lecz miarowo 

wyłonił w pełni podpiera jego stwierdzenia i proroctwa, oraz prawdę jego 

objawień. 

Ta jedna osoba rozrosła się w dziesięć milionów wiernych na całym świecie w 

stu trzydziestu czterech krajach rozsianych po pięciu kontynentach. Jego 

przesłanie dotarło do krańców świata, od najbardziej oddalonego zachodu do 

najodleglejszego wschodu uznawany On jest za Obiecanego, Prowadzonego 

Przywódcę i Obiecanego Mesjasza Ponownego Nadejścia w Amerykach, 

Europie, Afryce, Azji a nawet na dalekich wyspach południowo-wschodniego 

Pacyfiku, jak Fidżi, Tuvalu, Wyspy Salomona, itp. Mimo tego, jego wyznawcy 
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stanowią jedynie małą, nieznaczną grupę w porównaniu do ogromnych mas 

świata chrześcijańskiego. 

Dokonania Wspólnoty Jego Świątobliwości Mirzy Ghulama Ahmada wymagały 

by zbyt wiele miejsca, aby opisać – miejsca, którego tutaj nie mamy – ale 

istotne jest, iż żaden inny współczesny ruch religijny nie rozwinął się i 

rozprzestrzenił tak błyskawicznie, tak pewnie krocząc. Nie jest to kult ani 

nowomoda. To poważne przesłanie, wielki trud, który wymaga wielkiej pracy i 

dyscypliny ze strony tych, którzy się go podejmują. Ci, którzy za nim podążają 

czynią tak, biorąc na siebie ogromne obowiązki do wykonywania przez całe swe 

życia. Jest prawie tak surowe jak wczesna społeczność Esseńczyków. 

Zaakceptowanie Jego Świątobliwości Mirzy Ghulama Ahmada jako Obiecanego 

Mesjasza nie jest decyzją pochopną, lecz zobowiązaniem na resztę życia. 

Przyjmowani do jego Wspólnoty zapomnieć muszą o większości błahych 

przyjemności swego życia, nie na modłę ascetyków oraz pustelników, lecz z 

głębokim przekonaniem, oddaniem, satysfakcją i zadowoleniem serca, które 

pozwala im na poświęcenie i wytrwanie w jego sprawie w wysokim stopniu 

doskonałości. Stworzył on światową społeczność, która nie ma równych w 

poświęceniu finansowym. Wszyscy zarabiający członkowie Społeczności 

zobowiązują się do płacenia przynajmniej jednej szesnastej swego przychodu 

na rzecz szlachetnej sprawy. Duch dobrowolnego poświęcenia i ilość 

dobrowolnej pracy wykonywanej na całym świecie zdolna jest zawrócić w 

głowie. Wszystko to bez żadnego rodzaju przymusu. Ci, którzy są w stanie 

włożyć w to swą część pracy czy też datków finansowych uważają się w tym za 

uprzywilejowanych. 

Jest to społeczność całkowicie niezależna finansowo. Ten powszechny system 

dobrowolnych darów stosowany jest przez ostatnie sto lat z niezwykłą 

czystością i moralną integralnością. To w tym leży jego tajemnica utrzymania 

swej niezależności od zewnętrznych wpływów przez ponad wiek. Ale jest to 

tylko obraz tylko z jednej perspektywy. Patrząc na jakość jego wyznawców z 

innych perspektyw daje nie mniej fascynujący obraz. Jest to społeczność 

wyróżniająca się swym moralnym, pokojowym współistnieniem, wzajemną 
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miłością i głębokim szacunkiem do ludzkich wartości. Stanowi ona społeczność 

religijną wielce cenioną na całym świecie za swe poszanowanie prawa i wzgląd 

na odpowiednie stosunki międzyludzkie, bez względu na pochodzenie, rasę czy 

wyznanie. 

Wydawać by się mogło, iż wyszliśmy poza obszar mający cokolwiek wspólnego 

z naszą dyskusją. Pozwólcie, iż bardzo szanownie wskażemy, iż nie na tym 

sprawa polega. Istotność tej dyskusji może być lepiej zrozumiana w świetle 

głębokiego spostrzeżenia Jezusa Chrystusa, który to powiedział, iż drzewo 

poznaje się po owocach. (Ew. wg Św. Mateusza 12:33) 

Jeśli ktokolwiek jest dziś poważnie zainteresowany zbadaniem uczciwości 

zamiarów Jego Świątobliwości Mirzy Ghulama Ahmada, stanowi to najlepsze i 

najwiarygodniejsze kryterium. Na podstawie tego kryterium ocenić można, czy 

rzeczywiście jest on Obiecanym Mesjaszem, którego nadejście zapowiedział nie 

tylko sam Jezus Chrystus, ale także i Święty Założyciel Islamu. Odkrycie, 

jakich to pozyskał on wyznawców i cóż stało się z nimi w okresie wieku stanowi 

bardzo wynagradzające doświadczenie. Narasta też kwestia, czy byli oni 

traktowani tak samo przez czas jak to traktowano wyznawców Jezusa 

Chrystusa w pierwszym wieku Chrześcijaństwa? Trzeba zadać pytanie, jakie 

było podejście Boga do Hadrata Mirzy Ghulama Ahmada w obliczu wielu prób 

podjętych aby zgładzić i zniszczyć zarówno jego, jaki jego Społeczność? Czy 

podejście Boga było na rękę, czy też przeciw tak ciemiężonej społeczności? 

Jeśli, tak jak wcześni chrześcijanie, wyznawcy Hadrata Mirzy Ghulama Ahmada 

także doświadczyli tego samego wsparcia Boga w obliczu wszelkich trudów, 

jeśli kiedykolwiek, podczas bycia mielonymi przez młyn prześladowania, 

zamiast bycia zgniecionymi, wyszli oni jego drugą stroną jeszcze więksi niż 

wcześniej, jeszcze bardziej potężni i szanowani, to oczywiście nie można tego 

tak łatwo przekreślić. Nie są to już wielkie słowa szaleńca, czy też zmyślne 

fantazje wyobraźni kogoś śniącego na jawie. Ahmadiyyat stał się czymś, co 

należy traktować poważnie, z o wiele większą powagą niż chrześcijaństwo 

mogło sobie życzyć pod koniec swego pierwszego wieku istnienia. 
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Był to przypadek autentycznego Mesjasza, który miał swe miejsce w historii i 

nie stanowił produktu fikcji, tak jak i ten przypadek Mesjasza, którego 

ponowne nadejście stało się naprawdę i było tak prawdziwe, jak jego pierwsze 

pojawienie się jako wybranego przez Boga przywódcy. Decyzja o dalszym życiu 

w świecie legend i mitów i nieskończone wyczekiwanie na obiecanych 

reformatorów ich religii i wiar, czy też zaakceptowanie twardej prawdy tego 

życia, należy całkowicie do ludzi tego okresu. Na jedno musimy się zgodzić – iż 

często wywyższano religijnych przywódców z rangi zwykłych ludzi do rang 

bóstw. Często wyobrażano sobie, iż przywódcy ci wstąpili do nieba, by 

oczekiwać gdzieś w pustych zakamarkach kosmosu na swą ponowną wizytę na 

planecie Ziemi. Nie ma powodu, abyśmy akceptowali jedno i odrzucali drugie, 

ponieważ są to tylko wierzenia, bez żadnych stanowczych, naukowych 

dowodów, które by popierały ich prawdomówność. Stąd nie ma innego wyjścia 

poza zaakceptowaniem ich wszystkich, bądź też całkowitym odrzuceniem. 

Stanowi to jedyne uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie. Jedno jest pewne – po 

swym odejściu z doczesnego świata, bez względu na to, w jakich to rzekomych 

okolicznościach, żadne z nich nie powróciło w znanej historii ludzkości na 

Ziemię. Ponownie, z całą pewnością wszyscy boży i duchowi przywódcy, 

których to wywyższono do statusu bóstw czy też wspólników Bożych, 

rozpoczęli swe życie jako zwyczajni, skromni ludzie i żyli aż do śmierci życiem 

ludzkim. Dopiero ich wyznawcy zrobili z nich bogów. Pamiętajcie jednak, iż 

żaden z nich nie zademonstrował swej roli w funkcjonowaniu natury. Zawsze 

istniała tylko Jedna Dłoń, która zdawała się pełnić pieczę nad prawami natury. 

Zwierciadło niebieskie oraz prawa natury na każdym poziomie odzwierciedlają 

twarz tylko i wyłącznie Jednego Boga. Święty Koran mówi: 
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I powiadają:,, Miłosierny Bóg wziął sobie syna’’. Niechybnie 

wypowiedzieliście rzecz najbardziej ohydną. Niebo mogłoby od tego pęknąć, 

a ziemia rozstąpić się, góry zaś rozpaść się na kawałki. Albowiem przypisują 

syna Bogu Miłosiernemu. Nie wypada Bogu Miłosiernemu, aby brał sobie 

syna. 

 (Święty Koran, 19:89-93) 

 

9. Podsumowanie 
 

Mamy nadzieję, iż wystarczająco uzasadniliśmy naszą tezę. Jednak zanim 

zakończymy chcielibyśmy złożyć gorącą prośbę do świata Chrześcijaństwa, aby 

porzucił wreszcie swe imaginacje i stawił czoła twardym realiom życia. Jezus 

Chrystus był idealnym człowiekiem swych czasów, lecz nie więcej niż 

człowiekiem. Osiągnął on, pisane mu jako wyjątkowemu Posłańcowi Bożemu, 

zwanemu Mesjaszowi, wyżyny, co wyróżniło go spośród wszystkich proroków 

od czasów Mojżesza aż do jego nadejścia. 

W rzeczywistości, każdemu Prorokowi powierzane są ciężkie zadania. Muszą 

oni reformować ludy przeszyte do podstawy przez zło. W przypadku Jezusa 

zadanie te było o tyle cięższe, iż miał on nie tylko zwalczać powszechne 

grzechy społeczności, ale także przeprowadzić dramatyczną i rewolucyjną 

zmianę w postawie Żydów. 

Jak w przypadku wiernych każdej religii, wraz z biegiem czasu stopniowo 

odchodzą oni od prawdy i zaczynają błąkać się po dziczy grzechu. Tak też 

miało miejsce u Żydów. Do chwili nadejścia Jezusa stali się oni praktycznie 

martwi duchowo. Wody boskiego życia wyciekły, pozostawiając jedynie 

martwe, kamienne serca. Zadaniem Jezusa było na nowo przemienienie ich w 
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żywe, bijące, ludzkie serca i wyciągnięcie z nich źródeł ludzkiej dobrotliwości. 

Na tym polegał uczyniony przez Jezusa cud i to w nim tkwi jego wielkość. 

Teraz, gdy światy Islamu i Chrześcijaństwa wspólnie oczekują ponownego 

nadejścia Jezusa Chrystusa nie wolno im zapomnieć, iż Jezus, któremu pisane 

jest to nadejście musi być właściwie tym samym Jezusem w rodzaju i stylu 

swej misji. Jednakże, zgodnie z proroctwami założyciela Islamu, Proroka 

Muhammeda, Jezus ten nadejść miał ponownie nie w świecie chrześcijaństwa, 

lecz Islamu i wielki cud, który miał uczynić, miał być taki sam. Tym razem 

jednak to serca muzułmanów Dni Ostatnich miały zostać przemienione. Takie 

zrozumienie jego ponownego nadejścia jest całkowicie podparte przez niektóre 

inne proroctwa Świętego Proroka. Przewidział on, iż stan ludu Islamu, w Dniach 

Ostatnich, miał być tak podobny do ludu Żydów podczas okresu ich dekadencji, 

jak dwa buty z tej samej pary. 

Stąd, jeśli zaraza miała być taka sama, takie samo powinno być także 

remedium. Mesjasz musiał powrócić na ten świat w tym samym, skromnym 

stylu, nie we własnej osobie, lecz w duchu i charakterze i właśnie to miało 

miejsce. Takie boskie i rewolucyjne osoby zawsze rodzą się jako nieznaczące i 

skromne ludzkie istoty i wiodą życie pełne pokory. Odwiedzają oni ponownie 

ziemię w swym duchu i na nowo traktowani są z tą samą bezdusznością, 

uprzedzeniem i fanatyczną wrogością. Nigdy nie są oni szybko postrzegani jako 

prawdziwi przedstawiciele tych, którzy obiecali swe ponowne nadejście. 

To samo, co przydarzyło się Chrystusowi podczas swego pierwszego nadejścia 

ze strony Żydów, nieuchronnie musiało się przydarzyć ponownie, lecz tym 

razem ze strony muzułmanów i chrześcijan, którzy wyczekiwali jego powrotu. 

Powtórzyć się miały te same zniekształcone i nierzeczywiste oczekiwania 

odnośnie sposobu, w jaki miał on powrócić na ziemię, czym miał się kierować i 

co miał zdziałać, jakie miały miejsce u Żydów za czasu pierwszego nadejścia 

Jezusa Chrystusa – tym razem przez muzułmanów, powtarzając tym samym 

historię. 
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Spoglądając na to teraz, łatwiej jest zrozumieć, dlaczego to Żydzi nie ujrzeli 

swego Mesjasza. Bez trudu możemy pojąć ich trudności i wyciągnąć wnioski z 

ich tragedii. Zgubiło ich dosłowne postrzeganie pisma. Wszystko to zostało już 

omówione, lecz odnosimy się ponownie to tej kwestii, by podkreślić jej wagę. 

W historii oczekiwanych Reformatorów religijnych zawsze zdarza się tak, iż 

ludzie, którzy ich oczekują w większości wypadków ich nie uznają, ponieważ 

oznaki ich przyjścia są źle pojmowane. W rzeczywistość wprowadza się mity, a 

metafory traktuje dosłownie. 

Prawie ta sama historia miała miejsce za czasu Drugiego Nadejścia Mesjasza, 

Jego Świątobliwości Mirzy Ghulama Ahmada z Badianu, Indie. Podobnie jak w 

przypadku obiecanego zstąpienia Eliasza z niebios, na które to czekali Żydzi za 

czasów Chrystusa, ponownie liczono na cielesne zstąpienie kogoś z niebios, 

tym razem Mesjasza we własnej osobie. 

Żydzi oczekiwali Mesjasza, który nadejść miał w chwale i zawieść ich ku nowej 

erze dominacji nad swymi rzymskimi władcami. Oczekiwania te rozwiał Jezus z 

Nazaretu. Kiedy wreszcie się pojawił, okazał się być daleki od wyobrażenia 

Żydów co do nadejścia Mesjasza, które to ubarwiali przez wieki. 

Bardzo podobne zdarzenia miały miejsce w przypadku nadejścia Chrystusa w 

osobie Jego Świątobliwości Mirzy Ghulama Ahmada z Qadian. Jego przeciwnicy 

odegrali taką samą rolę, jedynie imiona się różniły. 

Trzon zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan przyjął rolę Żydów z czasów 

Jezusa. Wygłaszają te same sprzeciwy, oparte na tej samej logice. A jednak 

Bóg pobłogosławił tego skromnego człowieka jeszcze większymi oznakami 

Swego wsparcia, niż jak wsparł Jezusa i pomógł mu rozprzestrzenić swą 

nowinę o wiele szybciej, w znacznie większej ilości państw i na wszystkich 

kontynentach świata. To są fakty, które mówią same za siebie, ale tylko tym, 

którzy słuchają. To te fakty stają się coraz to bardziej widoczne wraz z 

upływem czasu, ale tylko dla tych, którzy raczą je zauważyć. Ponownie, duch 

mesjańskiej nowiny, w kontekście współczesnego podejścia muzułmanów i 
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chrześcijan, niczym się nie różni. Lecz pojmą go tylko ci, którzy nie zamykają 

swych oczu. 

Na koniec pozwólcie, iż przypomnimy, prorocze słowa Jego Świątobliwości 

Mirzy Ghulama Ahmada z Qadian – wybranego przez Boga Mesjasza Dni 

Ostatnich – zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom, którzy oczekują na 

powrót Chrystusa przez tyle już minionych wieków: 

„Zapamiętajcie sobie dobrze, iż nikt nigdy nie zstąpi z niebios. Wszyscy nasi 

wciąż żywi przeciwnicy umrą i żaden z nich nigdy nie ujrzy Jezusa, syna Maryi, 

zstępującego z niebios; a także ich dzieci, które po sobie pozostawią, też umrą 

i żadne z nich nigdy nie ujrzy Jezusa, syna Maryi, zstępującego z niebios; a i 

trzecie ich pokolenie także umrze, nigdy nie ujrzawszy syna Maryi 

zstępującego z nieba na ziemię. Wtedy Bóg wywoła w ich umysłach wielką 

konsternację i powiedzą oni, iż minęła już nawet era dominacji Krzyża i 

kompletnie zmienił się sposób życia, a mimo to nie zstąpił syn Maryi. I porzucą 

mądrzy z nich w niepokoju tę wiarę i nie miną trzy wieki od dziś, kiedy to Ci, 

którzy oczekują nadejścia Jezusa, syna Maryi, czy to muzułmanie, czy też 

chrześcijanie, całkowicie zrezygnują z tego pomysłu.”19 

A zatem można czekać na narodziny nowego pokolenia, a i ono będzie czekać 

aż dotrą do końca swej drogi i nowe pokolenie ich zastąpi. Takie czekanie 

trwać może do końca świata, ale żaden Jezus nie zstąpi cieleśnie z nieba. 

Marzenia co do jego osobistej wizyty nigdy się nie spełnią, bez względu na to, 

jak bardzo na to liczą Ci, którzy go wyczekują. Mogą nawet zbudować sobie 

ścianę płaczu, tak jak to zrobili Żydzi ponad trzy tysiące lat temu i mogą bić w 

nią głowami. Ale stanie się tak, jak stało się w przypadku Żydów. Nie ujrzą oni 

zstąpienia Mesjasza mimo swego opłakiwania i umartwienia, pokolenie po 

pokoleniu. Ich przyszłe oczekiwania co do Chrystusa przyniosą jedynie 

bezkresną pustkę. Jakże marna to perspektywa. 

Co do Chrześcijan, którzy autentycznie uważają Chrystusa za dosłownego syna 

Bożego, zakończymy tę rozprawę słowami ostrzeżenia ze Świętego Koranu, 
 

19 Tadhkiratul-Shahadatain, Ruhani Khzain, Tom 20, strona 67 
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objawionej przez Boga księgi Świętego Proroka Islamu. Wyjawiają one cele je 

nadejścia: 

 

 

Oraz aby ostrzegała tych, którzy powiadają:,, Allach wziął sobie syna’’. Nie 

mają oni z tego ani trochę wiedzy, ani też ich ojcowie. Potworne jest słowo, 

które opuszcza ich usta. Wypowiadają wyłącznie kłamstwa. 

 (Święty Koran, 18:5-6) 
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Załącznik 1 
 

Lista wybranych książek zawierających wzmianki o Marhami Isa oraz 

wypowiedzi, iż przygotowano dla Jezusa maść na rany na jego ciele. Proszę 

pamiętać, iż całkowita liczba książek o tym wspominających wynosi ponad 

tysiąc. 

Qanun, autorstwa Shaikh-ul-Ra’is Bu ‘Ali Sina, Vol. III, page 133.  

Sharah Qanun, by ‘Allama Qutb-ud-Din Shirazi, Vol. III. 

Kamil-us-Sana‘ah, by ‘Ali Bin-Al-‘Abbas Al-Majusi, Vol. III, page 

602. 

Kitab Majmu‘i Baqa’i, Mahmud Muhammad Isma‘il Mukhatib, az 

Khaqan Bakhatab pidar Muhammad Baqa Khan, Vol. II, page 

497. 

Kitab Tadhkara’ulul Albab, by Shaikh Da’ud-ul-Darir-Al-Antaki, 

page 303. 

Qarabadini Rumi, compiled about the time of Jesusas and translated 

in the reign of Mamun al-Rashid into Arabic, see Skin Diseases. 

Kitab ‘Umdat-ul-Muhtaj, by Ahmad Bin Hasan al-Rashidi al- 

Hakim. In this book, Marhami ‘Isa, and other preparations have 

been noted from a hundred, perhaps more than a hundred 

books, all these books being in French. 

Kitab Qarabadin, in Persian, by Hakim Muhammad Akbar Arzani— 

Skin Diseases. 

Shifa’ul Asqam, Vol. II, page 230. 

Mir’atush Shifa, by Hakim Nathu Shah—(manuscript) Skin 

Diseases. 

172 Christianity – A Journey from Facts to Fiction 

Dhakhira’i Khawarizm Shahi, Skin Diseases. 

Sharah Qanun Gilani, Vol. III. 

Sharah Qanun Qarshi, Vol. III. 

Qarabadin, by ‘Ulwi Khan, Skin Diseases. 
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Kitab ‘Ilaj-ul-Amrad, by Hakim Muhammad Sharif Khan Sahib, 

page 893. 

Qarabadin Yunani, Skin Diseases. 

Tuhfat-ul-Mu‘minin, on the margin of Makhzan-ul-Adwiya, page 

713. 

Kitab Muhit Fit Tib, page 367. 

‘Aksiri A‘zam, Vol. IV, by Hakim Muhammad A‘zam Khan 

Sahib, Al-Mukhatab ba Nazimi Jahan, page 331. 

Kitab Qarabadin, by Ma‘sumi-ul-Ma‘sum bin Karim-ud-Din Al- 

Shustri Shirazi. 

Kitab ‘Ijalai Nafi‘ah, Muhammad Sharif Dehlavi, page 410. 

Kitabi Shibri, otherwise known as Lawami‘ Shibriyya, Sayyid 

Hussain Shibr Kazimi, page 471. 

Kitab Makhzani Sulaimani, translation of Aksiri ‘Arabi, page 599, 

by Muhammad Shams-ud-Din Sahib of Bahawalpur. 

Shifa-’ul-Amrad, translated by Maulana Al-Hakim Muhammad 

Nur Karim 282. 

Kitab-ul-Tibb, Dara Shakuhi, by Nur-ud-Din Muhammad ‘Abdul 

Hakim, ‘Ain-ul-Mulk Al-Shirazi, page 360. 

Minhaj-ud-Dukkan ba Dastur-ul-A‘yan fi A‘mal wa Tarkib al Nafi‘ah 

lil Abdan, by Aflatuni Zamana wa Ra‘isi Awana ‘Abul Mina 

Ibni Abi Nasr-ul ‘Attar Al-Isra’ili Al-Haruni (i.e., Jew), page 

86. Appendix I 173 

Kitab Zubdatut Tibb,, by Sayyid-ul-Imam Abu Ibrahim Isma‘il bin 

Hasan-ul-Husaini Al-Tarjani, page 182. 

Kitab Tibbi Akbar, by Muhammad Akbar Arzani, page 242. 

Kitab Mizanut Tibb, by Muhammad Akbar Arzani, page 152. 

Sadidi, by Ra’isul Mutakallimin Imamul Muhaqq-i-qin Al-Sadidul- 

Kadhruni, Vol. II, page 283. Kitab Hadi Kabir, by Ibni Dhakariyya, Skin Diseases.Qarabadin, by Ibni 

Talmidh, Skin Diseases.20 

 
20 Powyższa lista zapożyczona z „Jezus w Indiach”, autorstwa Hadrata Mirzy Ghulama Ahmada z Qadian, Obiecanego 
Mesjasza, strony 56-57. 
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Załącznik 2 
 

Partenogeneza – dzieworództwo, odmiana rozmnażania bezpłciowego 

polegająca na rozwoju osobników potomnych jedynie z niezapłodnionej 

komórki jajowej, bez udziału plemnika. 

Często występuje u insektów oraz ryb, oraz u zwierząt takich jak mszyca. 

Istnieją silne dowody, iż wśród jaszczurów  partenogeneza stanowić może 

skuteczną strategię rozmnażania w środowiskach z niskimi i 

nieprzewidywalnymi opadami.21 W Lancet w 1955 odnotowano, iż kobieta 

posiadała córkę, w przypadku narodzin, której nie można było wykluczyć 

dzieworództwa. Wywoływano ją eksperymentalnie u ssaków. Nie ma jednak 

żadnego pewnego zapisu narodzin partenogenetycznego ssaka: Największym 

osiągnięciem było wytworzenie partenogenetycznych embrionów myszy i 

królików do połowy okresu ciąży, po czym umarły one i eksperyment 

zakończono. 

Wśród ludzi wykonano ostatnio badania nad „Rozwojem i systematycznym 

badaniem aktywacji partenogenetycznej i wczesnym rozwojem ludzkiego 

oocytu”.22 W badaniach tych ludzkie oocyty, świeżo uzyskane i pozostające w 

stanie niezapłodnionym po wystawieniu na kontakt z plemnikami, 

potraktowane zostały alkoholem bądź jonoforem wapnia i przebadane pod 

względem występowania aktywacji. Badania te wykazały, iż ludzkie oocyty 

mogą być aktywowane partenogenetycznie za pomocą jonoforu wapnia, ale z 

mniejszą częstością niż zaobserwowaną u oocytów myszy. Te dane zwiększają 

prawdopodobieństwo, iż niektóre wczesne straty ludzkich ciąż mogły wiązać się 

z oocytami, które zostały spontanicznie aktywowane partenogenetycznie.  

 
21 Genetics: 1991 Wrzesień 129(1):211–9 
22 Fertility—Sterility—1991 Listopad; 56(5):904–12 
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Przypadek częściowej partenogenezy u człowieka ogłoszony został w New 

Scientist z 7go Października 1995 r., w artykule „Chłopiec, którego krew nie 

ma ojca”.23 W przypadku mężczyzn wszystkie komórki powinny posiadać 

chromosom Y, lecz w tym konkretnym przypadku trzyletniego chłopca białe 

krwinki zawierały jedynie chromosomy XX. Autor artykułu wspomina także, iż 

czasami genetyczne kobiety posiadają jeden chromosom X zawierający gen 

męski i że z początku badacze zakładali, iż ten przypadek stanowił właśnie 

przykład tego syndromu. Lecz gdy użyli niezwykle czułej technologii DNA nie 

byli oni w stanie wykryć żadnego materiału pochodzącego z chromosomu Y w 

białych krwinkach chłopca.  Jednakże jego skóra okazała się być genetycznie 

inna niż jego krew, posiadając zarówno chromosomy X jak i Y.  

Bardziej szczegółowa analiza chromosomów X w skórze chłopca i w jego krwi 

wykazała, iż wszystkie jego chromosomy X były co do siebie identyczne i 

pochodziły w całości od jego matki. Podobnie, obydwa chromosomy z każdej z 

22-óch pozostałych par chromosomów w jego krwi były identyczne, 

pochodzące w całości od matki. Badacze wytłumaczyli to zjawisko samo-

aktywacją niezapłodnionego jajeczka, które zaczęło dzielić się na identyczne 

komórki, z których jedna została zapłodniona przez plemnik ojca i później cała 

mieszanka komórek zaczęła się rozwijać jak normalny embrion. 

Wykazuje to, iż komórki wytworzone przez partenogenezę u ssaków nie 

zawsze bywają niepełnosprawne. W przypadku tego chłopca udało im się 

wytworzyć normalny układ krwionośny.  

Hermafrodytyzm – obojnactwo, zaburzenie płciowe, w wyniku którego u 

osobnika występują gonady obydwu płci; genitalia zewnętrzne wykazują cechy 

obydwu płci i chromosomy wykazują mozaicyzm męsko-żeński (XX/XY). 

W badaniach przeprowadzonych w Holandii w 1990 r. pt. „Połączony 

Hermafrodytyzm i Samozapłodnienie u Królika Domowego”, prawdziwie 

hermafrodytyczny królik współżył z kilkoma samicami i spłodził ponad 250 

 
23 Artykuł ten opisywał badania Davida Bonthron’a i odnosił się do wydania Nature Genetics z października 1995 r., w którym to 
można znaleźć artykuł Bonthron’a. 
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młodych obydwu płci. W kolejnym okresie rozrodczym królik, który przebywał 

w izolacji, zaszedł w ciążę i urodził siedem zdrowych młodych obydwu płci. 

Pozostał on w odosobnieniu i podczas autopsji okazał się być znów w ciąży i 

posiadał dwa funkcjonalne jajniki i dwa niepłodne jądra. Badania genetyczne 

wykazały diploidalną liczbę autosomów i dwa chromosomy płciowe niepewnej 

konfiguracji. 

W Department of Obstetrics and Gyneacology w Szpitalu Lying-in w Chicago, 

stanie Illinois24 przeprowadzono badanie nad ludzkim obojnakiem. Celem tego 

badania było ustalenie procesu zapłodnienia w 46XX, 46XY prawdziwym 

obojnaku i ogłosić pierwszą ciążę u 46xx, 46xy prawdziwego obojnaka z 

obojnaczym gruczołem płciowym. 

Badania te obejmowały przebadanie chromosomów w limfocytach i 

fibroblastach pacjentów, antygenów czerwonych krwinek, antygenów ludzkich 

leukocytów i obecności deoksyrybonukleinowego kwasu chromosomu Y. Wyniki 

zostały porównane z danymi na temat grup krwi rodziców i rodzeństwa. 

Badania te wykazały, iż pacjentka była chimerą, organizmem w którym 

występowały przynajmniej dwa rodzaje tkanek różniących się swoją strukturą 

genetyczną, a zatem z dwoistym udziałem matczynym i ojcowskim. W 

dodatku, pomimo obecności obojnaczego gruczołu płciowego, spłodziła ona i 

urodziła dziecko. 

 

 

 

 

 

 

 
24 Journal of Fertility and Sterility— JC: evf 57(2): 346–9 1992 Luty 



                                                                         Chrześcijaństwo – podróż od faktów do mitu 

 

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya  www.ahmadiyya.pl 
142 

 

 

 

 

Nie jest sprawą żadnego chrześcijańskiego pisarza czy kaznodziei, aby 

naginać chrześcijaństwo by pasowało powszechnej, wykształconej 

publice. Doktryna inkarnacji stanowiła dla Żydów przeszkodę nie do 

ominięcia, a dla Greków głupotę i zawsze tak będzie, gdyż doktryna nie 

tylko wychodzi poza rozsądek; stanowi ona paradox par excellence; i 

może być zatwierdzona jedynie przez wiarę, z uduchowieniem i 

zainteresowaniem pełnym pasji. Zastąpienie wiary rozsądkiem 

oznacza śmierć chrześcijaństwa. 

        - Keirkegaard 

   


	MIRZA TAHIR AHMAD
	podróż od faktów do mitu
	O Autorze

	Wstęp
	1. Synostwo Jezusa Chrystusa
	Naukowe Podstawy Rodzicielstwa
	Czy dosłowny Syn Boży jest możliwy?
	Hermafrodytyzm
	Partenogeneza
	Czym są Cuda?
	Jezus, Syn Boży?

	2. Grzech i Pokuta
	Odkupienie Ludzkości
	Grzech Adama i Ewy
	Ludzkie Cierpienie Trwa Dalej
	Grzech Pierworodny
	Dziedziczenie Grzechu
	Dalej Wymierzana Jest Kara
	Sprawiedliwość i Przebaczenie
	Jezus Nie Jest W Stanie Zadośćuczynić
	Niechętne Poświęcenie
	Kogo Poświęcono?
	Dylemat Jezusa
	Czy Bóg Ojciec Także Cierpiał?
	Kara Ognia
	Poświęcenie i Duchowa Błogość
	Znaczenie Śmierci w Odniesieniu do Chrystusa
	Skończone Cierpienie za Nieskończony Grzech
	Co Zmieniło Zadośćuczynienie?

	3.  Rola Ducha Świętego
	Duch Święty oraz Stworzenie
	Tajemnica czy Paradoks

	4. Ukrzyżowanie
	Znak Jonasza
	Obietnica Jezusa Domowi Izraela
	Wydarzenia podczas Ukrzyżowania

	5. Ożywienie Czy Zmartwychwstanie?
	Jadowita Mowa przeciw Świętym
	Wniebowstąpienie
	Co stało się z Ciałem Jezusa?
	Stanowisko muzułmanów Ahmadiyya
	Przypadki Przetrwania

	6. Trójca
	Powiązania wewnątrz Trójcy
	Różne Aspekty czy też Stany Pojedynczej Osoby
	Różne Osoby Współdzielące Wieczność
	Oddzielne Osoby o Różnych Cechach
	Różne Osoby z Identycznymi i Równymi Sobie Cechami

	7. Ewolucja Chrześcijaństwa
	Pierwsze Kwiaty Jezusa
	Rola Św. Pawła
	Prawda o Jezusie
	Ciągłość Religii
	Szczyt Rozwoju Religijnego

	8. Chrześcijaństwo dzisiaj
	Chrześcijaństwo i Kolonializm
	Ponowne Nadejście Jezusa Chrystusa
	Obiecany Mesjasz

	9. Podsumowanie
	Załącznik 1
	Załącznik 2

