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FilozoÞ a ydowska# nie jest w Polsce zbyt dobrze znana, 
cho  ma wielk  i znacz c  tradycj , pocz wszy od 

czasów hellenistycznych. ydzi bowiem za po rednictwem 
Arabów zetkn li si  z Þ lozoÞ  greck , zw aszcza w wersji 
arystotelesowskiej i neoplato skiej i starali si  wypracowa  
w asny sposób reß eksji Þ lozoÞ cznej. Niestety, trudno w tej 
kwestii o precyzyjne podzia y i deÞ nicyjne uj cia. W ka -
dym razie Þ lozoÞ a ydowska odwo uje si  bezpo rednio 
do religii. Jest Þ lozoÞ  religii, to znaczy chce uj  tajem-
nic  cz owieka w jedynie mo liwej perspektywie, czyli w 
relacji do osobowego Boga, którego nie obejmuj  adne 
racjonalne kategorie, chocia by te proponowane przez 
tradycje scholastyczne, ale fenomenologiczny opis tego, 
co wyj tkowe, wi te, niewys owione. Dlatego tak wa ne 
jest, aby my lenie religijne w czone by o w do wiadczenie 
ycia, wr cz nak ada o si  na codzienn  egzystencj  i z 

niej wynika o.

Cz owiek i to, co niewys owione 
Abraham J. Heschel (1907-1972) nale a  do naj-

wybitniejszych filozofów religii ydowskiego kr gu kul-
turowego. By  mo e, gdyby nie zawi e i dramatycz-
ne (cho  po ludzku s dz c pi kne) losy jego ycia, 
zosta by zapewne jednym z wielkich polskich pisarzy. 
Tymczasem po studiach nad biblijn  i rabinistyczn  
literatur  w Niemczech, po straszliwych do wiadcze-
niach zwi zanych z narastaj cym w ówczesnych Niem-
czech antysemityzmem, po zaawansowanej ju  pracy 
pedagogicznej i naukowo-literackiej Heschel musia  
jako ydowski intelektualista z polskim obywatelstwem 
opu ci  Berlin. Zosta  niebawem aresztowany i depor-
towany do Polski. Jednak tu  przed wybuchem II wojny 
wiatowej zamieszka  w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

pracowa , tworzy , anga owa  si  w najwa niejsze spra-
wy spo eczne, kulturalne, religijne wiata, zw aszcza 
dotycz ce dialogu ekumenicznego, cho  nigdy nie 
potrafi  przekona  si  do idei pojednania z nazistami. 
Pisa  wiele, wyg asza  odczyty i prelekcje, naucza  w 
konserwatywnym nowojorskim judaistycznym seminarium 
teologicznym, a  do mierci w grudniu 1972 roku.

Niemal przez ca e ycie Heschel rozpoznawa , kim 
jest cz owiek i wiat w perspektywach biblijnej wizji rze-
czywisto ci. Szuka  dróg do bli szego uj cia tajemnicy 
ycia z Bogiem i dzi ki Bogu. Nie odrzuca  tradycyjnych 

rozstrzygni  filozoficznych. Podkre la  natomiast ich 
ograniczono  postuluj c, e u róde  unii cz owieka z 
Bogiem le y swoista pewno  "bez wiedzy#, pewno  
tego, co wi te, niewys owione. Przedstawi  ze styli-
stycznym rozmachem w asne rozumienie ludzkiej drogi 
prowadz cej do Boga. Zastosowa  subteln  i j zykowo 
wyrafinowan  metod  fenomenologiczno-poetyck . 
ycie sk ada si  z wielu drobnych duchowych ol nie  

i moralnych zobowi za . I ma ono sens zasadniczo 
wówczas, gdy czerpie z tajemnic tego, co niewyra al-
ne, a co przenika ca o  istnienia. Rzec mo na: krok 
po kroku, fenomenologicznie Heschel ods ania  etapy 
dochodzenia do Boga, pocz wszy od tego, kim (a 
w a ciwe jaki?) jest cz owiek, a sko czywszy na kwe-
stiach wiary i pobo no ci. 

Nie sposób wyczerpuj co omówi  tych propozycji. 
Maj  one bowiem charakter nie tyle nazbyt metafo-
ryczny, ile raczej mozaikowy. Bycie ludzkie okazuje si  
tak bogate, e nie jest mo liwe jego systemowe uj cie. 
Rozci ga si  mi dzy niepewno ci , trwog , wi to ci , 
celebracj , a ostatecznym zawierzeniem Bogu, zgod  
na Bo  mi o . Wysi ek pisarza koncentrowa  si  na 
rozja nieniu tych egzystencjalnych prze y . Nie dawa  
on jednak przekonuj cych dowodów na istnienie Boga 
(czy w ogóle s  mo liwe?), ile zaprasza  do osobistych 
rozmy la  i medytacji. W wielu zdaniach-aforyzmach 
natomiast zach ci  do umacniania wiadomo ci, e 
Bóg nie milczy, tylko zosta  zag uszony. Dzi ki temu mo-
emy Go ponownie us ysze . Wspominam o tej kwestii 
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dlatego, e jest powodem sporej trudno ci badawczej. 
Swego czasu zwróci  na ni  uwag  Edward K. Kaplan, 
znakomity interpretator dorobku Heschela, nazywaj c 
dokonania twórcze filozofa poezj  pobo no ci (poetics 
of piety). Inni badacze mówi  o nim jako o retorze 
wiary, egzystencjalistycznym teologu albo pisarzu reli-
gijnym. Dlaczego? 

Otó , j zyk tego pisarstwa jest wysoce artystyczny, 
si gaj cy, chcia oby si  rzec, przekonania, stoj cego 
u róde  europejskiej kultury, e literatura i filozofia prze-
nikaj  si  wzajemnie, e nie sposób wyobrazi  sobie 
j zyka wyzbytego "cudu metafory#, nie tylko zreszt  
w sytuacjach ludzkiej codzienno ci, ale zw aszcza w 
kwestiach dotycz cych najbardziej egzystencjalnie 
dono nych praktyk, w tym nale cych do porz dku 
konfesyjnego. 

Misterium tremendum tajemnicy
U Heschela, jak u w. Augustyna, ycie i my l wza-

jemnie na siebie oddzia uj  i wzajem siebie koryguj . 
Dlatego ydowski m drzec nie d y  do tego, by ci le 
definiowa  opisywanie przez siebie zagadnienia. To, co 
uwa a  za wa ne nie mog o by  wszak wypowiedziane 
w miar  jednoznacznie, precyzyjnie zracjonalizowane, z 
tej zasadniczej racji, e ka da tego rodzaju próba prowa-
dzi aby nieuchronnie do utraty tego, co niewys owione, 
do zatracenia swoistej tajemnicy warunkuj cej wszystko, 
co istnieje, co podlega ludzkiemu wypowiedzeniu. Ro-
zumiej c, e j zyk impresyjno-religijny poci ga za sob  
wiele k opotów hermeneutycznych, powoduje cz sto 
sprzeczne odczytania, prowadzi do konieczno ci zatrzy-
mywania si  na progu semantycznej zrozumia o ci, He-
schel decydowa  si  jednak na eseistyczno-literacki styl 
wypowiedzi, bior c za wzór najpewniej j zyk biblijny, w 
rdzeniu maj cy przecie  charakter symboliczno-obrazo-
wy, cho  stanowczo wyst powa  przeciw symbolizmowi 
jako takiemu, zw aszcza w odniesieniu do tre ci wiary 
(Dekalog) i zachowa  w przestrzeni sacrum. 

By , podkre lam raz jeszcze, g boko przekonany, e 
misterium tremendum metafory (okre lenie G. Steinera) 
poszerza mo liwo ci zbli ania si  do Tajemnicy, do Boga, 
który realnie istnieje, który pyta i poucza we wn trzu 
cz owieka, i ten fakt nale y bezwarunkowo przyjmowa  
i akceptowa , jako fakt pierwszy, funduj cy wszystko 
inne. Oto stosowny przyk ad: "Wiara to rumienienie si  
w obecno ci Boga#. Konsekwencj  wskazanego wyboru 
sta o si  prze wiadczenie Heschela, e ka da ch  zrozu-
mienia tego, co w istocie zak ada sw  niezrozumia o , 
ka de budowanie okre lonego systemu metafizycznego 
powoduje utrat  sensu, widocznego tylko pod os on  
tego, co racjonalne. Gdyby mo na by o wyrugowa  
z rzeczywisto ci wszelkie tajemnicze sfery, o czym, jak 
wiadomo, marzy  Kartezjusz, wówczas wiat przesta by 
by  wiatem godnym poznawczego wysi ku, skurczy by 
si  do rozmiaru gad etu b d  luksusowej zabawki. 

Nieco inaczej t  kwesti  widzi metodologia tomi-
styczna. Jej zwolennicy  nie odrzucaj  naturalnie j zy-
ka figuratywnego, cho  wyra nie stwierdzaj , e jego 
stosowanie k óci si  z wa no ci  przekazu objawienio-
wego. Skoro od zdobycia wiedzy p yn cej od Boga 
zale y zbawienie, przeto nie mo e ona wik a  si  w 
nazbyt skomplikowane figury stylistyczne, wynosz ce 
na wy yny retoryczne, szerzej: literackie funkcje j zyka. 
Powinna  raczej kierowa  si  w stron  analogicznego 
opisu, a do przeno ni i symboli odwo ywa  si  tylko z 
konieczno ci. Ludzki umys  nie jest w stanie uchwyci  
absolutnie prostej istoty Boga, st d wznosi si  do jej 
poznania poprzez analiz  uchwytnej zmys owo rzeczy-
wisto ci. Wi e si  to ze statusem ontycznym cz owieka, 
którego mo liwo ci poznawcze tkwi  przede wszystkim w 
danych zmys owych, od których wychodz c dochodzi 
si  do tre ci umys owych. Rozumienie poprzedza wszak e 
wszelkie nazywanie. 

Trzeba jednak chroni  si  przed semantyczn  wielo-
znaczno ci  i korzysta  z szans niesionych przez j zykow  
analogi , w której podobie stwo terminów nawzajem 
do siebie przyrównywanych zrównowa one jest z regu y 
proporcjonalno ci , wyra nie wskazan  ró nic  $ niepo-
dobie stwem. I taka analogia ma swe granice, których 
tomi ci bynajmniej nie ukrywaj . Przyjmuj  zatem swoist  

ograniczono  ludzkiego poznania i s abo  narz dzia 
poznawczego, jakim jest j zyk. Bóg (z natury wszechrze-
czy) musi pozostawa  ukryty (Deus absconditus). Gdyby 
by o inaczej, gdyby mo na by o ogl da  Bo  istot  w 
niej samej, wówczas niepotrzebny by by aden j zykowy 
znak. Proces poznawczy przebiega by bez poj ciowych 
barier. A nadto, co wydaje si  wa niejsze, sama struk-
tura stworzonej rzeczywisto ci musia aby by  zupe nie 
inna, taka mianowicie, aby mog a zachowywa  "pole 
diakrytyczne# pomi dzy sfer  transcendentn  a sfer  
istnienia przygodnego. 

Pomimo to ontyczna niewystarczalno  cz owieka 
implikuje konieczno  pos ugiwania si  okre lonym spo-
sobem porozumiewania si  i poznawania rzeczywisto ci. 
Od czasów wyst pienia Arystotelesa uznawano j zyk za 
narz dzie adekwatnego kontaktu z rzeczywisto ci . Kryty-
kowano potoczno , odwo ywano si  do autentycznego 
j zyka metafizycznego, jakim by  grecki, przetworzony 
przez Parmenidejskie ratio, wreszcie uznano, e prawda 
i bycie spotyka  si  mog  w jednocz cym porz dku 
j zyka filozoficznego, cz cego z tym, co ontologicznie 
"najbardziej istniej ce#. Dopiero nowo ytno  wzbudzi a 
nieufno  wobec tej oczywisto ci. wiat o tyle ma sens 
i znaczenie, o ile ujawnia si  jako taki dzi ki mediacji 
ludzkiej wiadomo ci. Fenomenologowie wzmocni  ten 
subiektywistyczny proces wskazuj c, i  rzeczywisto  b -
dzie sensowna dopiero jako rzeczywisto  "dla mnie#. 
Postmoderni ci doprowadz  tego typu my lenie do skraj-
no ci: w ich rozumieniu istniej  mo liwe do rozszyfrowa-
nia teksty i tylko teksty, syc ce si  ró nicami, ladami 
i podobnego typu lingwistycznymi znakami (pismem w 
g osie, jak mówi  Derrida), które nie odsy aj  do realnej 
rzeczywisto ci, lecz umacniaj  pragmatyczne uj cie j -
zyka. Nie sposób bowiem wykroczy  poza dyskurs. Tylko 
on mie ci w sobie "niewypowiadalne# i jedynie w nim 
owo "niewypowiadalne# daje si  napisa .

Heschel by  wiadom przywo anych wy ej rozstrzyg-
ni . Dlatego wiadomo  tego, co niewys owione jest 
wynikiem nie tyle zamkni to ci sfery niewyra alnego, 
ile raczej przyjmowania za o e  ci le filozoficznych. 
Przy wiadomym oddzieleniu niepoznawalno ci od 
niewyra alno ci (niewys owialno ci), t  ostatni  trzeba 
umie ci  wi c w kr gu refleksji nad rodkami poezji. 
To, co niewys owione wpisane jest bowiem w  sposób 
korzystania z j zyka. Objawia si  na ró nym poziomie 
jego organizacji i najcz ciej przyjmuje oksymoroniczn  
formu  "wyrazi  niewyra alne# albo formu  negatywn  
w rodzaju "Nic# czy coincidentia oppositorum (Miko aj 
z Kuzy). Ale. yj c w pluralistycznym wiecie przygod-
no ci, musimy pos ugiwa  si  j zykiem naturalnym, czyli 
systemem znaków d wi kowych, który powsta  drog  
naturalnego rozwoju i który s u y ludziom do porozumie-
wania si  mi dzy sob  i poznawania wiata. Struktury 
poznawcze i j zykowe nie s  w spontanicznym poznaniu 
"tym, co poznajemy#, ale tym "przez co# przebiegaj  
procesy poznawcze dotycz ce bytu. Trzeba refleksji, by 
uprzedmiotowi  sobie poj cia i j zyk, narz dzie naszej 
ze wiatem i cz owiekiem jedno ci. 

Tymczasem Heschel porzuci  te klasyczne rozpo-
znania i stara  si  czy  ze sob  w asn  wersj  me-
tafizyki, teologii i literatury, by ostatecznie wskaza , e 
to, co niewys owione bywa dosi ne w jakiej  trudno 
uchwytnej, przynale nej naturze ka dego cz owieka, 
spontanicznej intuicji, w specjalnym duchowym wgl -
dzie, ods aniaj cym sensowno  sfery transcendentnej. 
Mno y  zatem metaforyczne sk adniki j zyka, czerpi c 
z jego mocy obrazotwórczych, ze znacze  wy aniaj -
cych si  z leksykalnego i syntaktycznego poziomu sy-
stemu j zykowego. Wszystko po to, by ods oni  nieco 
z tajemnicy relacji istniej cej pomi dzy Bogiem, który 
pozostaje poza tajemnic , a cz owiekiem, by w osta-
teczno ci g biej poj  samo wydarzenie religii i y  w 
zgodzie z jej zasadami. 

Boskie pytanie
Co w tych analizach, niekiedy zdroworozs dkowych, 

niekiedy dosy  trywialnych (w rodzaju, e na cz owieka 
wp ywa zarówno ycie wewn trzne, jak i kultura), wydaje 
si  warte zachowania? Otó , chyba to, e cz owiek jako 
byt ludzki u wiadamia sobie swoj  zdolno  samotrans-
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cendencji, swój wy szy wymiar cz owiecze stwa dzi ki 
uczuciu wznios o ci, jak nazwa by Kant, a co Heschel 
okre la  za pomoc  formu : zdziwienie, zdumienie, mil-
czenie, boja , cze  czy chwa a. Konsekwencj  tego 
typu prze y  jest odczucie niewys owionego, niewyra al-
nego w adnym dost pnym cz owiekowi j zyku, czego  
przekraczaj cego rachuj ce widzenie rzeczy. Lecz co 
interesuj ce, Heschel nie wpada  tutaj w pu apk  sen-
tymentalnego panteizmu ubóstwiaj cego wiat, gdy  
to, co niewys owione, co wykracza poza racjonalne 
wymiary, wzbudzaj c w cz owieku odczucie zadziwie-
nia i dr enia, ma swoje ród o nie w ludzkim wn trzu, 
nie w jakim  "transcendentalnym Ja#, ale tym ród em 
jest Bóg, dla którego ludzie s  przedmiotami. Bóg wi c 
przedstawia si  w tym uj ciu jako najbardziej wewn trzny 
podmiot, sugeruj cy w asne istnienie w cz owieczym, 
niewyra alnym poczuciu wznios o ci. 

Na tym poziomie nie obowi zuj  adne spekulatywne 
schematy ani $ z drugiej strony $ mistyczne uniesienia. 
Liczy si  jedynie to, e Bóg $ w naszym akcie radykal-
nego samozrozumienia $ nie jest ju  Kim , przed którym 
stajemy w swym przygodnym statusie ontologicznym, nie 
jest cz stk  wiata ani nie skrywa si  w naszej naturze, w 
naszym "ja#, lecz jest Osob , która nas do czego  wzywa, 
zapytuje, prosi. Bóg poszukuje cz owieka, zadaje mu py-
tania. W takiej sytuacji religia nie mo e by  pojmowana 
wed ug strukturalnego schematu: podmiot(cz owiek) 
$$ relacja $$ przedmiot (mocne "Ty#-Bóg), lecz staje si  
sfer  wewn trznej refleksji nad tym, co czyni w nas Bóg. 
Dzi ki temu ods ania si  w naszej duchowej g bi Boskie 
pytanie, którego stajemy si  ADRESATAMI. Jednakowo  
o jakie pytanie tu chodzi? Czego Bóg od nas da? 

eby to uchwyci  nale y przywo a  dystynkcje He-
schela dotycz ce rozumienia tego, kim jest cz owiek. 
Jako byt, byt ludzki, nie tylko troszcz cy si  on o przetrwa-
nie, dzia a tak e w poczuciu troski o innych ludzi. ycie 
to troska. Gdyby ycie ogranicza o si  do egoistycznych 
zabiegów o samego siebie, nikt z ludzi nie przekroczy by 
zwierz cego poziomu istnienia. Intryguj co zanotowa  
Heschel: "Kamie  sobie wystarcza, cz owiek siebie prze-
kracza#. Tym bardziej wi c Bóg w akcie stworzenia ujaw-
nia sw  absolutn  trosk  przechodni  (pathos), która 
dzi ki stworzeniom osi ga swój cel. Dlatego cz owiek jest 
potrzebny Bogu. ycie religijne zatem mo e si  rozwija , 
umacnia  w a nie dzi ki odkryciu przez cz owieka wska-
zanego biblijnego pytania "gdzie jeste ?#, czy chcesz 
pomóc?#, "co si  od ciebie wymaga?#. 

Istotny jest ów biblijny trop. Cz owiek nie wie wszak 
od razu, co si  w jego wn trzu dzieje pod wp ywem 
spotkania ze wiatem. Odczuwa tylko, e jakby sam nad 
sob  nie panowa , e nie jest panem samego siebie. 
yje w aurze tego, co niewys owione. Dopiero Tora, a na 

jej kartach zapisany autentyczny g os proroków sprawia, 
e zaczyna odpowiedzialnie dzia a , rozpoznaj c niesa-

mowity fakt: oto Bóg przejawia si  w dziele stworzenia, 
w historii Izraela, w Biblii, zauwa a równie , e ludzkie 
uczynki(micwot) s  miejscem uobecniania si  Boga, 
wyrazem tego, czego nie potrafimy opisywa  na ziemski 
sposób. Sam Bóg przy tym pozostaje ca kowicie trans-
cendentny, Jeden, realny, osobowy, niesprowadzalny 
do Absolutu filozofów. Heschel widzia  religi  jako fakt 
niezale ny od cz owieka, jako relacj  pomi dzy nim a 
Bogiem b d c  " wi tym darem# zawartym w samym 
ludzkim istnieniu. Kszta tuje si  on w  wezwaniu cz owieka 
przez Boga i odpowiedzi udzielanej przez niego Bogu. 
Chodzi tylko o to,  by cz owiek wiadomie uczestniczy  
w tym religijnym wymiarze ycia, chcia  reagowa  na 
$ zawsze pierwsze $ Bo e zaanga owanie, Bo e poszu-
kiwanie cz owieka. 

A je eli tak b dzie czyni , umocni sw  warto  jako 
Bo e stworzenie, b dzie Bogu wierzy , tak, jak Bóg wierzy 
cz owiekowi, b dzie oddawa  Mu cze , modli  si  i przez 
uczynki wiadczy  o Jego odwiecznej trosce. To mo liwe 
dzi ki temu, e nast pi o historyczne objawienie, "eksta-
za Boga#, nakre laj ce cie ki, którymi pod a cz owiek, 
gdy  Tora jest interpretacj  woli Boga. Nie nale y tylko 
wi zi  si  w przepisach prawnych, lepo ich wykonywa , 
czyli dawa  si  ponosi  "religijnemu behawioryzmowi# 
. Wszystkie nakazy, formy religijnego obyczaju zyska-
j  odpowiednie znaczenie, je eli b d  sprz gni te z 
odczuciem cz owieka, który ma wiadomo , e jest 
przez Boga zagadni ty, wezwany do reakcji, duchowo 
poruszony. Nale y tylko przyj , e Heschel widzia  wiat, 
w tym religi , w ramach tzw. biegunowo ci (polarity), 
zast puj cej kategori  jedno ci, poniewa  byt pojmuje 
si  zawsze w czno ci z Bogiem, a najwy sze kategorie 
to nie "byt# ani "stawanie si #, ale prawo i mi o , po-
rz dek i pathos, sprawiedliwo  i wspó czucie. 

To dialektyczny model sk adaj cy si  z przeciwstaw-
nych lub skontrastowanych ze sob  w asno ci, takich jak 
idea i wydarzenie, micwa i grzech, halacha i hagada, 
czas i wieczno , wyznanie wiary i wiara czy ludzkie 
poszukiwanie Boga i boskie poszukiwanie cz owieka. 
Przytoczone terminy, mog oby si  wydawa , wykluczaj  
si , w rzeczywisto ci jednak domagaj  si  siebie nawza-

jem. Dobrze wida  to na przyk adzie uzupe niania si  
halachy i hagady. Ta pierwsza nadaje form  ludzkim 
dzia aniom, dzi ki czemu wierny yd zyskuje pewno , 
e w a ciwie odpowiada na Bo e wezwania. Hagada 

natomiast, jako zbiór tre ci opowiadaj cych o historii 
zbawienia, odnosi do tego, co niewyra alne, sprawia, e 
mo liwe staje si  sprz gni cie halachy i hagady w jedno 
religijne do wiadczenie. W ten sposób ró nego rodzaju, w 
spontanicznej ocenie, sprzeczne wymiary rzeczywisto ci, 
staj  si  niezbywalnymi elementami wiata, pomi dzy 
którymi rozgrywa si  ludzkie ycie religijne.

*   *   *
Filozofia Heschela tworzy si  i rozwija poza wszelk  

metafizyczn  spekulacj , zgodnie z tradycj  rabinistycz-
n , co oczywi cie nie oznacza, e przekre la si  w niej 
znaczenie ludzkiego rozumu. Cz owiek jest tu pojmowany 
jako istota religijna, poniek d z natury rzeczy. Tym, co 
go wyró nia i wyodr bnia z porz dku rzeczywisto ci jest 
wiadomo  dookolnej tajemnicy oraz wrodzone mo -

liwo ci my lenia i dzia ania, dzi ki którym mo e trans-
cendowa  sfer  materialn , dziwi  si  jej niezwyk emu 
urz dzeniu, zastanawia  si  nad tym, co dzieje si  w 
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jego w asnym wn trzu. Do wiadcza wszak najró niejszych 
relacji, jakie tworz  si  pomi dzy nim a wiatem. Dzi ki 
temu, e z jednej strony daje si  uj , jako byt ludzki, 
a z drugiej strony, jako bycie cz owiekiem, jest w stanie 
tak organizowa  swoje ycie, by mog o by  ono realn  
odpowiedzi  na istnienie Boga. 

Tym bardziej e religia ma swoje ród o w inicjatywie 
samego Boga, który ju  poprzez samo bytowe wyposa-
enie cz owieka o ywia w nim " wiadomo  tego, e 

zosta  wezwany przez Boga do wyj tkowych dzia a , 
przekraczaj cych ziemski horyzont. wiadcz  o tym po-
j cia, jakimi Heschel si  pos ugiwa : "wgl d#, "pathos#, 
prorockie natchnienie. To s  dystynkcje pozbawione 
metafizycznych zabarwie , gdy  maj  prowadzi  do 
realnego, duchowego zjednoczenia z Bogiem, do osi g-
ni cia specyficznie poj tego zbawienia. Wiod  do tego 
najró niejsze rodki, o których powiadamia  my liciel w 
swoich pismach. I przestrzega : kto z ludzi odwa a si  
na egzystencj  bez Boga, dok ada kolejny kamyk do 
zag ady ca ej ludzko ci. Warto t  sugesti  co najmniej 
uczciwie przemy le .
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