
 

RELIGIOLOGIA 

 
Jak nazwa wskazuje, przedmiotem religiologii jest religia, która jest życiowym związkiem 

człowieka z Istotą Najwyższą zwaną Bogiem. 

 

Początkowo religią zajmowała się filozofia, która interesowała się: 

 istnieniem Boga 

 życiem religijnym człowieka 

 kultami i wspólnotami religijnymi 

 

Dziedziny religiologii: 

 historia religii

 fenomenologia religii

 geografia religii

 socjologia religii                              Nauki humanistyczne

 etnologia religii

 psychologia religii

 teologia religii

 filozofia religii 

 

Nauki humanistyczne  (religioznawstwo) + teologia i filozofia religii = RELIGIOLOGIA 

 

RELIGIOLOGIA 

 

 

RELIGIOZNASTWO                  FILOZOFIA RELIGII                TEOLOGIA RELIGII 

 

 

 

Religioznawstwo to pojęcie, które zawiera tylko nauki humanistyczne ! 

 

Historia religii 

Funkcjonowała od starożytności jako opis wierzeń, zjawisk religijnych, w XIX w. następuje 

jej rozwój, zajmuje się analizowaniem i opisywaniem wszystkich zjawisk religijnych w czasie 

i przestrzeni i każdą religią czyli zwyczajami, obrzędami, wspólnotami, liniami 

rozwojowymi (początek, ryt, obumieranie, zanikanie) 

Historyk religii musi być obiektywny, niezależny, posiadać dar językoznawstwa i znajomość 

środowiska religijnego (bowiem religia przenika się z kulturą) i potrafić porównać różne 

religie, by móc uchwycić specyfikę każdej z nich. 

 

Fenomenologia religii 

Albo religiologia porównawcza, korzystając z materiałów historycznych próbuje dotrzeć do 

istoty zjawiska religijnego czyli odrzucić co drugorzędne, a wydobyć to, co najistotniejsze 

(porównać i odczytać) 

 



Geografia religii 

Bada zależności między zjawiskami religijnymi a przestrzenią, charakteryzuje geograficznie 

świat (trasy pielgrzymek, miejsca święte)  Wschód – przeżycia religijne, mistycyzm, 

Północ – surowość, purytańskość, Południe – spontaniczność, widoczna radość 

 

Socjologia religii 

Bada zależności między zjawiskiem religijnym a wspólnotą, jaki wymiar religia nadaje 

wspólnocie. 

Są wspólnoty plemienne i religijne. 

  Wspólnota małżeńska  wsp. rodzinna  ród  plemię  naród 

 

 

H. von Glasenapp – wyróżnia 3 zasadnicze wspólnoty religijne: 

a) wsp. plemienna  np. w Afryce, Australii 

b) wsp. narodowa  judaizm, hinduizm 

c) wsp. światowe  chrześcijaństwo, islam, buddyzm 

 

J. Wach – wyróżnia 2 rodzaje wspólnot 

a) naturalne – u podstaw leżą więzy krwi, a później biorą się z nich więzy religijne 

b) specyficznie religijne – wielkie systemy religijne świata, które zrywają z więzami 

krwi i tworzą wspólnotę z ludźmi różniącymi się pochodzeniem, kulturą, itd. 

 

Etnologia religii  

Przedmiotem badań są religie plemienne/prymitywne, jednakże jest to trudne, bowiem ciężko 

dotrzeć do źródeł 

 

Psychologia religii 

Przedmiotem badań są religijne przeżycia człowieka, przeżycia codziennej religijności 

(modlitwa, liturgia) jak i dość niezwykłe (ekstazy) 

Są dwa sposoby badania psychologii religii: 

1) psychologia religii w oparciu o źródło/o samą religię  

2) immamentyzm – badania opierają się tylko na przeżyciach religijnych, ale 

odrywając od źródła  

 

Filozofia religii 

Naturalne odniesienie pewnej wizji filozoficznej do zjawiska religijnego; można powiedzieć, 

że istnieje od zawsze, ponieważ od zawsze próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące 

powstania świata, ma prawo dawać odpowiedzi na sprawy najbardziej fundamentalne; jaka 

jest natura religii, czy mamy do czynienia z autentycznym przeżyciem religijnym czy istnieje 

absolut? 

 

Teologia religii  

Zajmuje się przedmiotem materialnym religii czyli religiami świata, ocenia je w kontekście 

danego sobie Objawienia 

 

 

KATOLICKA TEOLOGIA RELIGII 
 

Co było przyczyną, że Kościół Kat. Dystansował się od religii niechrześcijańskich?  

Są 3 przesłanki:



 przekonanie chrześcijan o swoim absolutnym charakterze – w początki chrześcijaństwa 

zaangażował się przecież sam Bóg, od Niego wyszła inicjatywa do człowieka

 przekonanie chrześcijan, że w K-le Bóg złożył cały depozyt prawdy, pełnię prawdy o sobie 

(Ewangelia). Z tego też wynikają 2 obowiązki Kościoła: nie można pozwolić, by ta prawda 

została zniekształcona i obowiązek niesienia prawdy całemu światu

 ocena religii niechrześcijańskich jako owoc ludzkiego poszukiwania Boga – poznanie 

ludzkie jest na tyle niedoskonałe, że to, co odnajdujemy w tych religiach jest zniekształcone 

prze niedoskonałe ludzkie poznanie, nie służą duchowemu rozwojowi człowieka, nie 

prowadzą do zbawienia 

 

Te przesłanki doprowadziły chrześcijan do poczucia wyższości i do samowystarczalności w 

zakresie religii i skutecznie na wiele wieków zablokowały dialog, bo o ekumenizmie to nie 

było jeszcze co gadać. 

 

Czasy nowożytne i rozwój religioznawstwa zakwestionowały ocenę negatywną  religii 

niechrześcijańskich. Odkryto wartości tych religii, są one bowiem wkomponowane w 

doświadczenie religijne świata i są cząstką tego świata. 

 

Jan XXIII – wprowadził atmosferę, klimat pewnego dialogu, wprowadził nową relację 

między Kościół a religie niechrześcijańskie. 

Paweł VI – encykliką „Ecclesiam suam” określił zasady dialogu międzyreligijnego. Powołał 

Watykański Sekretariat Ds. Religii Niechrześciajńskich. 

Jan Paweł II – w 1976r. w Casablance spotkał się z przedstawicielami muzułmańskimi 

 

RELACJE MIĘDZY CHRZEŚCIJAŃSTWEM A JUDAIZMEM 

 

Pierwotny Kościół czuł pewną tożsamość i jedność z judaizmem, bowiem na jego gruncie 

przecież wyrósł. Jednak to właśnie judaizm zdystansował się wobec chrześcijan jako pewną 

kolizję prawa Mojżeszowego. Na przestrzeni wieków niechęć zamieniła się w pewną wrogość 

– chrześcijaństwo wyszło ze swego kręgu i zaczęło się rozprzestrzeniać, a judaizm zamknął 

się na świat. 

W chrześcijaństwie  zrodziło się poczucie, że za śmierć Jezusa odpowiada cały naród 

wybrany, co doprowadziło do wniosku, że Żydzi zostali odrzuceni przez Boga.  

 

Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II i wprowadził sprawę relacji Kościoła katolickiego do 

judaizmu. 

Jednakże na wskutek wybuchu konfliktu arabsko-żydowskiego wstrzymano wydanie 

deklaracji o judaizmie. Wydano więc inną ogólną deklarację. 

 

28.10.1965r. deklaracja „ O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich” „Nostra 

Aetate” 
Dokument ten podzielony jest na 5 punktów: 

 

W punkcie 1 ukazana jest zmiana postawy Kościoła do religii niechrześcijańskich. Kościół 

przyjmuje postawę dialogu i na ten dialog jest gotowy. 

Uzasadnienie: wszyscy ludzie mają wspólny początek, są rodziną, która ma wspólne cele: 

zmierzanie do Boga i osiągnięcie zbawienia  Wszystkie systemy religijne próbują odkryć sens 

ludzkiej egzystencji, poznać cel świata, problem ludzkiego cierpienia. 

 



Punkt 2 odnosi się do systemów religijnych, w których nie ma wyraźnego pojęcia Boga 

osobowego: 

- religie plemienne – godne szacunku, niezwykle rozwinięty zmysł religijny, 

odczuwanie Boga w każdym aspekcie życia, nie ma sfery profanum, jest tylko sacrum, 

całe życie jest oparte na fundamencie wiary 

- hinduizm – szacunek ze względu na próby zgłębienia tajemnicy życia ludzkiego i 

szukania dróg do zjednoczenia z absolutem 

- buddyzm – system religijny, który koncentruje się na tajemnicy cierpienia i na 

drogach do jego pokonania 

 

„Kościół Katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte, ze 

szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, (...), które odbijają 

promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi.”  

Punkt 3 i 4 odnosi się do religii, które doktrynalnie są religiami monoteistycznymi – islam i 

judaizm. 

 

Punkt 3 zawiera elementy, które dają szanse na dialog z islamem: 

- wiara w Jedynego i tego samego Boga 

- szacuneczek do Abrahama, ojca wiary 

- eschatologia (życie ludzkie, początek, koniec, sąd, kara) 

- osoba Jezusa Chrystusa, który przyniósł Ewangelię (dla chrześcijan Bóg, dla islamu wybitny  

 prorok) 

- szacuneczek dla Maryi i Matki Jezusa (islam uznaje niepokalane poczęcie) 

- praktyki rytualne (modlitwa, post, jałmużna) 

 

Punkt 4 zawiera 3 ważne stwierdzenia: 

- liczne powiązania religijne (od samego początku, bo chrześcijaństwo wywodzi się  

z judaizmu), historyczne i doktrynalne powiązania 

- problem odpowiedzialności za śmierć Jezusa – odpowiedzialni są tylko ci, którzy brali 

bezpośredni udział w procesie i skazaniu Jezusa, ale i tak ich wina jest umniejszona, 

bo był to akt dobrowolny 

- Kościół odcina się od wszelkiego antysemityzmu i potępia je 

 

Punkt 5 to zakończenie, podkreślona jest jeszcze raz gotowość do dialogu i potępienie 

 wszelkich form prześladowań 

 

   

   

PROBLEM ZBAWIENIA 

 

Czy wyznawcy religii niechrześcijańskich mogą osiągnąć zbawienie? 

Od III w. panowała zasada św. Cypriana „Poza Kościołem nie ma zbawienia” i była ona 

traktowana dosłownie. Uważano, że Kościół Katolicki jest w posiadaniu wszystkich środków 

prowadzących do zbawienia. Pojawił się jednak problem widzialnych granic K-ła i domagano 

się ich ustalenia. 3 kryteria  

 wspólna wiara 

 wspólny kult 

 łączność z prawowitym biskupem 

 



Pius XII – „Mistici corporis”, do Kościoła przynależą ci, którzy spełniają te kryteria i ci, 

którzy przynależą do  K-ła wg kryteriów duchowości wewnętrznej 

 

Sobór Watykański II – wrócił do problemu określenia granic K-ła i kto do niego należy 

 

„Lumen Gentium” – Światło narodów, zawiera dwa obrazy Kościoła: 

1) Mistyczne Ciało Chrystusa – obraz, który wskazuje na wewnętrzną i nadprzyrodzoną 

naturę K-ła, wszyscy stanowimy jeden Kościół, decydujemy o tym jaka jest kondycja 

Kościoła, czyniąc dobro, czynimy to wspólnotowo 

2) Lud Boży – pokazuje kto jest powołany do Kościoła jako wspólnoty na zasadzie 

kręgów 

 

 

 

Ci, którzy nie z własnej winy nie znają Ewangelii, lecz żyją zgodnie z przykazaniami 

sumienia 

      
muzułmanie 

             
wyznawcy judaizmu 

  
wyznania poza katolickie 

  
katechumeni 

  
      katolicy 

 

O przynależności do Kościoła nie decyduje metryka chrztu, nie jest ona gwarancją zbawienia. 

 

Po Soborze Watykańskim II rozwinęła się katolicka teologia religii 

Nurt ekskluzywistyczny 

Nurt, który dystansuje się wobec religii niechrześcijańskich, dokonuje bardzo krytycznej 

oceny ich. Wg reprezentantów tego nurtu nie można traktować religii niechrześcijańskich 

jako przygotowania do chrześcijaństwa. Patrząc na misyjną działalność Kościoła twierdzą, iż 

religie niechrześcijańskie nie tylko nie są przygotowaniem do chrześcijaństwa, ale są nawet 

przeszkodą. Owszem, istnieje możliwość dialogu międzyreligijnego, ale musi się to odbywać 

w małych grupach specjalistów (dysputa o charakterze doktrynalnym) i powinien się 

charakteryzować: 

-wzajemny szacunek dla przekonań religijnych drugiej strony 

-winien to być dialog pokorny, ale w prawdzie tzn. domagający się jednoznacznej, uczciwej 

konfrontacji stanowiska czyli mówienia szczerze o swych przekonaniach 

-wspólnym fundamentem w postaci wspólnie przyjętych pojęć i zrozumienia terminologii 

-otwarciem się na życzliwą krytykę 

Jednak nie wierzą w taki dialog, gdyż: 

-istnieją zbyt duże różnice w mentalności i myśleniu 

-nawet jeśli znajdą się jakieś punkty styczne np. hinduizmu i chrześcijaństwa, to nie można 

religii traktować wybiórczo, każdy system religijny stanowi integralną całość i tylko tak 

można go traktować. Próba pogodzenia np. sutr buddyjskich z Ewangelią nie przynoszą 

żadnych efektów, adaptacja zresztą też nic nie daje. 

 



Nurt relatywistyczny 

Reprezentanci: K.Rahner, R.Panikkon, B.Griffiths, H.Kung, H.Wandenfels 

* K.Rahner stworzył teorię anonimowego chrześcijaństwa. Religie niechrześcijańskie 

należą do zwyczajnych dróg zbawienia, są one posiadaczami objawienia Bożego. Zbawienie 

jest możliwe bez Ewangelii. W religiach tych, w ich doktrynach, symbolach i rytuałach 

obecny jest anonimowy Chrystus (ukryty), który sprawia, że mamy do czynienia z wiarą 

ukrytą. Religie te i ich doktryny są kanałami anonimowej łaski Bożej i dzięki temu mogą 

osiągnąć zbawienie nie znając a nawet nie przyjmować Ewangelii. Chrześcijaństwo nie stoi 

na równi z innymi systemami religijnymi świata, bowiem dysponuje bogatszymi środkami 

zbawienia.  

* R.Panikkon  skrajny relatywizm 
Religie niechrześcijańskie są naturalnymi drogami zbawienia na zasadzie obecności w nich  

Chrystusa. Różnica między nimi a chrześcijaństwem  jest taka, że chrześcijaństwo to bardziej 

doskonały sposób obecności Boga w świecie. Wg niego Bóg nie powiedział jeszcze 

ostatniego Słowa – Jezus objawi się jeszcze raz w buddyzmie albo w hiduizmie 

* B.Griffiths  skrajny relatytwizm 
Przeniesienie elementów duchowości chrześcijańskiej na hinduizm. Był francuskim 

benedyktynem, który odszedł, by przekazać hinduizmowi kontemplację chrześcijańską. 

Wszystkie religie wywodzą się od jednego źródła – jedynej prawdy transcendentalnej, która 

jest niewyrażalna. Człowiek próbuje ją poznać i wyrazić. Biblia, Koran, Wedy, Sutry to  

próby wypowiedzenia tej samej prawdy. One zostały tylko zniekształcone. By prawdę 

poznać, trzeba być w tym samym stopniu chrześcijaninem, buddystą, hinduistą, itp. 

 

Relatywizm religijny nie jest wytworem XXw. Pojawił się on w epoce oświecenia, kiedy 

próbuje się stworzyć jedną naturalną religię. 

Relatywizm religijny – sfera praktyki, próba łączenia elementów różnych religii 

Relatywizm religioznawczy – próby zrównania wszystkich religii do jednego poziomu 

 

Nurt soborowy 

Reprezentanci: Y.Congar, J.Ratzinger, H. de Rubac, J.Danielou 

Podstawą jest doktryna Kościoła Katolickiego wyrażona w „Nostra Etate”, nauczaniem 

papieża i Kongregacji Nauki i Wiary; odnosi się do tendencji relatywistycznej. 

*Y.Congar – twierdził, że teoria Rahnera zaciera istotne różnice między chrześcijaństwem a 

religiami niechrześcijańskimi. Jeżeli zgodzilibyśmy się z tą teorią, to jedyna różnica leżałaby 

w świadomości  (chrześcijanin wie, że żyje w Chrystusie, muzułmanin nie). Ta różnica wg 

Congara to nie różnica nie świadomości, lecz natury(głoszenie Ewangelii). Bo gdyby przyjąć 

te teorie, to głoszenie Ewangelii byłoby tylko pewnego rodzaju przebudzeniem. A głoszenie 

Ewangelii i jej przyjęcie wiąże się z całą przemianą wewnętrzną, duchową. Zostaje się wtedy 

dzieckiem Bożym. Teoria anonimowego chrześcijaństwa całkowicie zamazuje obraz 

Chrystusa chrześcijańskiego. Chrystus Rahnera to idea, symbol, który rozmywa się pośród 

religii świata. Gdy się to przyjmuje, to traci się osobowe relacje między Bogiem a 

człowiekiem 

*J.Ratzinger – teoria anonimowego chrześcijaństwa zahamowała misyjną działalność 

Kościoła, co przyczyniło się z kolei do spadku powołań misyjnych. 

 

Czy religie niechrześcijańskie posiadają objawieni Boże? 

Samo pojęcie objawienia Bożego jest pojęciem specyficznym  dla kręgu religii biblijnych. 

Pojęcie objawienia Bożego w chrześcijaństwie nabrało szczególnego znaczenia – wkroczenie 

Boga w świat i przekazanie człowiekowi prawdy o Sobie, pojęcie objawienia więc powinno 



być zachowane tylko dla chrześcijaństwa. W religiach niechrześcijańskich jest (nie 

objawienie, ale): 

-manifestacja Boga (za pośrednictwem świata natury) 

-oświecenie (wewnętrzne działanie Boga w człowieku 

 

Czy religie niechrześcijańskie są drogami prowadzącymi do zbawienia? 

Teologia zwraca uwagę na wymiar religijny człowieka i elementy dobra w innych religiach. 

Człowiek ma możliwość odnajdywania Boga w otaczającym go świecie. Prawda o wymiarze 

religijnym natury ludzkiej – każdy człowiek jest obdarzony pewnym zmysłem religijnym i 

niezależnie od systemów religijnych każdy człowiek w pewnym momencie życia zadaje sobie 

pytanie dotyczące życia ludzkiego, co się dzieje po śmierci, gdzie są granice dobra i zła. 

Podsumowanie i uprawianie teologii religii jest o tyle trudne, bo domaga się dużej wiedzy 

religioznawczej, ale też gorliwej wiary. Najbardziej wartościowy był nurt soborowy. 

Chrześcijaństwo to najpierw wiara, a dopiero później system religijny. Religie 

niechrześcijańskie są przykładem oświeconego działania łaski Bożej. Objawienie 

chrześcijańskie to pełnia prawdy o Bogu. Chrześcijaństwo założył Bóg. 

Wszystkie systemy religijne świata są wynikiem ludzkich poszukiwań i owocem ludzkiej 

intuicji religijnej. Dlatego w religiach niechrześcijańskich są elementy dobra i elementy 

objawienia. Chrześcijaństwo ogarnia wszystkie systemy religijne, ale nie utożsamia się z 

nimi, tylko je przekracza, wychodzi poza. 

 

Deklaracja „Dominus Jesus” (2000) – przyczyny jej wydania: 

-szerzący się relatywizm religijny i stawianie chrześcijaństwa na równi z religiami 

niechrześcijańskimi, a Jezusa na równi z innymi założycielami religii 

-indeferentyzm religijny – obojętność religijna wyrażająca się przekonaniem, że każdy system 

religijny jest dobry 

-przedstawienie swojego stanowiska i racji 

 

Zasadnicze tematy deklaracji: 

1. Osoba Jezusa Chrystusa, w której objawiona została pełnia prawdy o Bogu. Nastąpiło 

to na wskutek tendencji teologów wschodnich, którzy stawiali Chrystusa na równi z 

założycielami innych religii, którzy próbowali odnaleźć prawdę o Bogu (Budda, 

Mahomet) i ukazać drogę do Niego. Zaś Chrystus z jednej strony pokazuje prawdę o 

Bogu, wskazując drogę, wskazuje na siebie, Chrystus znajduje się w centrum prawdy 

objawionej - decyduje o tym godność boska Jezusa Chrystusa. Budda i Mahomet nie 

każą wierzyć w siebie, stawiają w centrum wiarę. 

2. Związek między Chrystusem, Kościołem a Królestwem Bożym – istnieje głęboka 

tożsamość między tymi pojęciami, nie można ich rozdzielać. Pojawił się pomysł, aby 

wiązać Kościół tylko z Kościołem Katolickim, ale Królestwo Boże zapewni dzieło 

zbawcze wszystkim systemom religijnym 

3. Zbawienie dokonuje się dzięki Chrystusowi w Chrystusie przez działanie Ducha 

Świętego. Działanie zbawcze Jezusa i Ducha Św. jest tożsame. 

 

 

MUZUŁMAŃSKA TEOLOGIA RELIGII 

 

Islam to nie tylko religia, ale zjawisko, które łączy religię, państwo, kulturę, politykę. 

MAHOMET(570?-8.VI.632) – Ur. w Mekce (Arabia), wywodził się z arystokracji 

mekkańskiej. Jedna z najbardziej historycznych postaci. Informacje na temat Mahometa 

zawiera Koran i Sunna (tradycja muzułmańska). Był absolutnie przekonany o swoim 



posłannictwie religijnym. Do 610r. (40 lat) nic nie zapowiadało, że Mahomet ma pełnić rolę 

proroka. Bardzo szybko zmarli mu rodzice a jego wychowaniem zajął się wujek. 

 Hadidża (40 letnia wdowa) zatrudniła 20 letniego Mahometa do pracy. Potem się 

pobrali. Było to bardzo szczęśliwe małżeństwo. Prowadząc interesy handlowe Mahomet 

zetknął się z gminami Judaistycznymi i chrześcijańskimi na terenie Arabii. Mahomet nie 

potrafił ani pisać ani czytać. Był przesiąknięty religiami plemiennymi Arabii, znał wartości 

plemienne ale znał też doktrynę judaizmu i chrześć. Mahomet dość często udawał się na 

ubocze i wiele czasu spędzał w grotach góry Hira. 

 610r. to religijny przełom w życiu Mahometa, wtedy miał dostać pierwsze objawienie. 

Objawił mu się anioł Gabriel (Dżibril). Miało to miejsce w miesiącu Ramadan. Pierwszą 

osobie, której o tym powiedział była Hadidża ona pierwsza uwierzyła i upewniła go w 

przekonaniu że to autentyczne wydarzenia. Objawienia trwały do śmierci Mahometa. Nabrał 

on przekonania że źródło jego objawienia jest to samo co w judaizmie i chrześcijaństwie. 

Wyrastają z tradycji Abrahama. Islam to kontynuacja, ponieważ objawienie Boże w 

chrześcijaństwie i judazmie zostało zniekształcone. Mahomet miał przywrócić temu 

objawieniu czystość. Zaczyna on głosić objawienie w Mekce. Centrum nauki – wiara w 

jednego Boga, Allaha. Pierwsza próba głoszenia objaw. Spotkała się z wrogim nastawieniem. 

Przez 12 lat głoszenia w Mekce nauki nic Mahomet nie zdziałał, stworzył jedynie zalążek 

wspólnoty. Dlatego zdecydował się opuścić Mekkę i przenieść się gdzie indziej. 

 W 622r. umiera jego żona. Mahomet emigruje do Jatrybu. Tu pojawia się potrzeba 

człowieka, który doprowadził by do ugody (plemiona arabskie walczyły, zwyciężały 

plemiona żydowskie). To miasto przyjmuje nazwę MADINA AN-NABI (Miasto Proroka) 

  

610-622r. – okres Mekki 

Mahomet był prorokiem, przekazicielem objawienia Bożego, przywódcą religijnym.  

 

622r. – okres Medyny narodziny ery muzułmańskiej. 

W Medynie tworzy pierwsze państwo islamskie (przywódca polityczny i religijny) 

623r. – ustanawia „konstytucję roku pierwszego”: 

 Wszyscy zamieszkujący w Medynie mogą zachować wolność religijną (mogli 

zachować przekonania i praktyki) 

 Wspólne utrzymywanie państwa (podatki) 

 Obrona 

 Uznawali niekwestionowany autorytet Mahometa jako sędziego 

 

Marzeniem Mahometa było aby wyznawcy Judaizmu było aby wyznawcy Judaizmu przyjęli 

Islam. 

Chciał powrócić do Mekki – ale jak? 

Postanowił osłabić Mekkę ekonomicznie (napadano na karawany z Mekki). 

624r. – BABR (bitwa) nieliczny oddział muzułmański napada na karawanę mekkańską i 

zwyciężają, podobno w szeregi mekkańskie wstąpili aniołowie. 

 

Wybucha fanatyzm religijny – Ğihad (święta wojna)  
Od początku Islamowi towarzyszyła działalność militarna. 

 A wyprawy krzyżowe? Różnica: One nigdy nie były usankcjonowane przez objawienie, to po 

prostu słabość ludzka i pewne okoliczności. A Ğihad był usankcjonowany przez objawienie. 

Trzy znaczenia świętej wojny:  

 Jest to akt polityczny 

 Jest to akt religijny (bo w imię Allaha), pozwala zabijać 

 Znaczenie ekonomiczne (zaplecze materialne) 



Do XIX w. Wojna święta była rozumiana dosłownie w świecie Islamu. Współczesna doktryna 

islamu mówi że Ğihad to duchowa walka człowieka ze swoimi słabościami. 

 

Jak to się ma do współczesnego terroryzmu? 
W drugiej Surze w 173 wierszu są zasady świętej wojny: 

 Gdy jest zagraniczna 

 Tylko miedzy regularną armią 

 Nie powinna wyrządzać krzywdy ludziom postronnym 

 Nie dotyka miejsc kultu 

Dzisiaj nie ma jednego Islamu. Nie stoi za tymi atakami cały świat islamu. Mówiąc tak 

krzywdzimy uczciwych ludzi. 

Mahomet to pierwszy przywódca: - religijny 

                                                       - polityczny 

                                                       - militarny 

630r – Mahomet wraca do Mekki jako zwycięzca. Daruje te wszystkie upokorzenia ale żąda 

AL KABY (świątyni która przed Islamem była panteonem bóstw plemiennych) aby poświęcić 

ją Allahowi. 

631r – wszystkie plemiona arabskie przeszły na Islam. 

08.VI.632r. – Mahomet umiera 

Nie wyznacza następcy – problem dla wspólnoty muzułmańskiej. 

Następcy przyjmują nazwę CHALIFA. 

 

Pierwsze lata Islamu 
Islam jest zjawiskiem do którego samo pojęcie religii jest w ogóle nie adekwatne, jest ono za 

wąskie. 

W mentalności zachodniej: rozgraniczenie między tym co materialne a duchowe. Jezus 

dokonuje bardzo wyraźnie tego rozdziału. A Islam to religia, polityka, gospodarka, 

działalność kulturalna i militarna. Islam to religia państwa i prawa. 

 

Dylemat: Czy Mahomet może być wzorem życia duchowego? 

- Mahomet miał powołanie, ale to okoliczności spowodowały, że był przywódcą politycznym 

i militarnym. Zanim został powołany prowadził bardzo ciche i spokojne życie oddawał się 

refleksjom na uboczu.  

- Uprawiał poligamię - nie było to spowodowane nadmiernie rozwiniętymi namiętnościami 

(jedna żona), ale okolicznościami: 

 Były to małżeństwa polityczne 

 Ci co ginęli w wojnie świętej dostępowali natychmiastowego zbawienia – 

ŠAHID. Mahomet żenił się z wdowami swoich towarzyszy tak twierdzi 

muzułmańska tradycja. 

 

Pieczęć proroków – najważniejszy tytuł jaki posiadł Mahomet  

Mahomet jest ostatnim z proroków. Jego powołanie wpisuje się w powołania prorocze 

Judaizmu i Chrześcijaństwa. Judaizm, chrześcijaństwo i islam wyrastają z tego samego 

źródła. 

 

 



Prorocy islamu 

Koran uznaje za proroków 24 proroków biblijnych i jednego spoza Biblii - Mahometa. 

Do najważniejszych należą: Mahomet, Mojżesz oraz Isa (Jezus z Nazaretu) jako jeden z 

pomniejszych. 

Pełna lista proroków islamskich: 

1. Adam 

2. Idris (biblijny Henoch) 

3. Nuh (biblijny Noe) 

4. Hud 

5. Saleh 

6. Ibrahim (biblijny Abraham) 

7. Lut (biblijny Lot) 

8. Izmail (biblijny Izmael) 

9. Ishak (biblijny Izaak) 

10. Jakub 

11. Jusuf (biblijny Józef) 

12. Ajub (biblijny Hiob) 

13. Szoaib (biblijny Jetro) 

14. Musa (biblijny Mojżesz) 

15. Harun (biblijny Aaron) 

16. Dhul-Kihl (prawdopodobnie biblijny Ezechiel) 

17. Dawud (biblijny Dawid) 

18. Sulejman (biblijny Salomon) 

19. Iljas (biblijny Eliasz) 

20. Al-Jasa (biblijny Elizeusz) 

21. Junus (biblijny Jonasz) 

22. Zakarijja (biblijny Zachariasz) 

23. Jahja (biblijny Jan Chrzciciel) 

24. Isa ibn Mariam (biblijny Jezus, syn Marii) 

25. Mahomet

 

 

3 razy przemawiał Bóg: 
a) Judaizm, prorocy Judaizmu, Tora przekazana na górze Synaj Mojżeszowi. Według Islamu 

to objawienie wypaczył Judaizm bo ograniczył je tylko do granic Izraela. 

b) Chrześcijaństwo, Jezus i dana przez niego ewangelia. Zatem Bóg drugi raz przemówił do 

ludzi. Charakter uniwersalistyczny Chrześcijaństwa, bo skierowane do całego świata. Tu 

wypaczenie polega na ubóstwieniu Jezusa. 

c) Islam. Bóg trzeci i ostatni raz przemawia za pośrednictwem Mahometa do świata 

arabskiego, ale za jego pośrednictwem do całego świata. To objawienie oczyszcza z błędów. 

Mahomet zamyka cykl proroków. 

 

Te trzy religie wyrastają z tego samego źródła, ale Islam uznaje Torę i Ewangelię za księgi 

święte. Dlatego w Koranie są postacie ze ST i NT. 
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SUNNA – drugie źródło w historii Islamu. Składa się z HADISÓW (opis naśladowania 

Mahometa) 

 

Rola Jezusa 
Islam uważa że Jezus to najwybitniejszy prorok przed przyjściem Mahometa. Tradycja 

Muzułmańska uważa, że Jezus zapowiada przyjście Mahometa. Islam uznaje dziewicze 

narodzenie Jezusa, moc czynienia cudów przez Niego (Mahomet jej nie miał), odnosi się do 

Jezusa z wielką sympatią ale jako do proroka – nie jest to Bóg. W Islamie bardzo mocno jest 

wyakcentowana transcendencja Boga. Syn Boży uwłacza Bogu. Wcielenie uważa absurd. 

Śmierć naturalna to też absurd. Bóg nie mógł umrzeć w tak okrutny sposób, uwłacza to 

godności proroka. Według nich to nie Jezus został ukrzyżowany, ale ktoś podobny – a Jezus 

jako prorok został wniebowzięty i będzie tam aż do swojego powtórnego przyjścia na świat. 

Kres świata – pojawi się antychryst. Jezus będzie na ziemi, ożeni się i przez 40 lat będzie 

głosił objawienie, a potem dopiero nastąpi koniec świata. 

 

Porównanie Mahomet – Jezus: 
Różni ich: 

 Świadomość deklaracyjna. Mahomet wiedział że jest tylko prorokiem, w centrum 

objawienia był Allah. Jezus – Syn Boży 

 Przedmiot wiary. Mahomet – Allah to przedmiot wiary dlatego nie nazywamy ich 

Mahometami ale muzułmanami (muz lim – poddany). Jezus – sam jest przedmiotem 

wiary „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. 

 Strona moralna. Mahometa trudno uznać za absolutnie czystego. 

 

Mahomet prawdopodobnie był nie piśmienny, więc jak mógł głosić tak głębokie myśli? 

Tradycja muzułmańska tłumaczy, że był to świadomy wybór Boga. Tu niepiśmiennictwo 

Mahometa stawiane na równi z dziewictwem Maryi. Zarówno tu i tu jest gwarancja czystości 

przekazu (treści i formy). 

 

Zbawienie w Islamie 

 Teologia Katolicka.  

Nie ma zbawienia poza Kościołem Chrystusowy, którego wcieleniem jest Kościół katolicki. 

Kościół jest tam, gdzie ludzie żyją zgodnie z Ewangelią, z zasadą miłości. Czyli pojęcie 

zbawienia nie jest zarezerwowane tylko dla Kościoła katolickiego. Łaska zbawienia działa 

poza widzialnymi strukturami religijnymi. Bo celem zbawienia jest człowiek (jego 

zjednoczenie z Bogiem) a nie same instytucje religijne. Kościół nie jest celem, ale znakiem i 

narzędziem zbawienia. 

 Teologia Muzułmańska. 

Inna istota pojęcia zbawienia. Historia zbawienia w Islamie składa się z proroków i 

posłańców, których Bóg od początku świata posyłał do ludzi by głosili Słowo Boże. Słowo 

Boga mimo zmiennych okoliczności pozostawało nie zmienne. Oni przypominali 

człowiekowi o jego godności i przeznaczeniu i wskazywali drogi prowadzące do zbawienia. 

Pierwszy prorok – Adam (pierwszy człowiek), potem Abraham, Mojżesz, Noe, Izaak i inni 

(postacie ST i NT). Jan Chrzciciel i Jezus również. Jezus nie był Synem Bożym i nie odkupił 

świata. Jego specyfika polegała na tym, że przyniósł objawienie w charakterze 

uniwersalistyczny i miał on zapowiadać przyjście Mahometa.  

HATAMU AN-NABIYYTN – Pieczęć proroków. To Mahomet i na nim kończy się 

proroctwo. W teologii muzułmańskiej nie ma pojęcia odkupienia i zbawiciela, ale są pojęcia: 

FAWZ – sukces, szczęście 

FALAH – powodzenie 



W Islamie brak grzechu pierworodnego. Ten grzech to tylko grzech pierwszych ludzi i nie 

przechodzi na inne pokolenia. Dlatego nie potrzeba zbawiciela. Powodzenie i sukces w 

wymiarze doczesnym i wiecznym to zbawienie w Islamie. Chodzi o to był człowiek 

zbawiając siebie czerpał z dóbr tego świata nie tracąc z oczu życia wiecznego. 

Okres Mekki – Mahomet mówi o zbawieniu wiecznym 

Okres Medyny – Pojawia się święta wojna w którą angażuje się Allah. Sukces doczesny stał 

się elementem zbawczym. Sukces doczesny to znak Bożego błogosławieństwa. 

Ideał złotego środka (ideał dwóch żywotów):  

Człowiek składa się z dwóch wymiarów, materialnego (doczesnego) i duchowego 

(wiecznego). Trzeba je pogodzić. I jeden i drugi potrzebuje pokarmu żeby żyć. Dlatego islam 

nie zna wyrzeczeń. Wyrzeczenia duchowe islamu mają na uwadze dobro cielesne. Idea 

złotego środka nie ma swojego odpowiednika w teologii katolickiej. Chrześcijaństwo nie 

wzywa do ucieczki od historii, ale nie przywiązuje do niej takiego znaczenia. Dlatego sukces 

człowieka nie świadczy o przychylności Boga. Przecież Chrześcijaństwo rodzi się w 

atmosferze tragedii – śmierć Jezusa na krzyżu (dla tych co nie wiedzą :P). 

 

Kto ma szansę na zbawienie w Islamie? 
Objawienie Koraniczne nie jest tu jednoznaczne. Islam akceptuje Torę i Ewangelie jako 

objawienie Boże. 

 Według teologii muzułmańskiej Judaizm i Tora to typowy jurydyczny 

charakter objawienia Bożego 

 Kolejny przejaw to Chrześcijaństwo, którego istotą jest prawo miłości 

 Islam to trzeci przejaw tradycji Abrahamowej. Godzi prawo i miłość i staje się 

religią wiedzy i poznania Boga 

Dlatego wyznawcy Judaizmu i Chrześcijaństwa mają możliwość zbawienia. Ale są cytaty w 

Koranie, które mówią, że kto nie przyjmie Koranu, ten nie będzie zbawiony. Lecz jest także 

cytat, że w religii nie ma przymusu. Człowiek ma możliwość wybrania drogi prowadzącej do 

zbawienia i nie musi to być islam.  

Dwie szkoły w teologii muzułmańskiej: 

- Tradycjonalistów (zbawienie tylko w Islamie) 

- Ekumeniczna (aby objawienie mogło być przyjęte musi trafić do serca człowieka). 

 

 

TYPOLOGIA RELIGII 
To podział religii z punktu widzenia religioznawczego. 

W pierwszym tysiącleciu religie miały zasięg regionalny (lokalny) 

Od pojawienia się Buddy – religie roszczą sobie prawo do misyjności (buddyzm, islam, 

chrześcijaństwo – to religie misyjne) 

 

Podział religii: 

I. Ze względu na zasięg: 

  1) Plemienne (te co wymarły i te co są) 

  2) Narodowe (hinduizm, judaizm) 

  3) Światowe (buddyzm, islam, chrześcijaństwo) 

 

II. Ze względu na charakter: 

1) Mistyczne (buddyzm, hinduizm) 

Odchodząc od sfery dogmatycznej do życia duchowego, z oderwaniem od świata. 

2) Profetyczne (islam, chrześcijaństwo, judaizm) 

Podkreślona rola proroków, którzy są w historii i przez historię działają 



 

III. /Najważniejszy/ 

1) Kosmocentryczne (hinduizm, buddyzm, dawne i współczesne rel. plemienne i klasyczne 

rel. starożytności) 

2) Teocentryczne (judaizm, islam) 

 

 

 

- Te dwie religie różnią się punktem wyjścia. 

 W 1) religiach człowiek poszukuje Boga. Wskazuje na inicjatywę człowieka, który szuka 

sacrum. Wskazuje na element duchowy – drogi prowadzące do Absolutu. Człowiek sam może 

odkryć absolut, nie potrzebuje pomocy z zewnątrz. Człowiek jest to coś bardzo 

subiektywnego. Te religie trudno poddać badaniom religioznawczym. Religie wschodu to 

głównie sposób życia. Charakterystyczna terminologia: 

oświecenie, przebudzenie, itp. 

Budda – oświecony, poznał naturę bytu – efekt poszukiwań duszy ludzkiej. 

W 2) religiach punkt wyjścia to Bóg poszukujący człowieka. Pojawia się idea Boga, który 

pierwszy wychodzi – objawienie. Bóg przekazuje człowiekowi pełną prawdę o sobie. Dzięki 

objawieniu człowiek poznaje w pełni, bez objawienia fragmentarycznie. Objawienie to dar ze 

strony Boga.  

 - Druga różnica to idea Boga 

W 1) religiach jest idea Boga immanentnego. Jest obecny w naturze, w strukturze  

świata - przez nie manifestuje swoją obecność, daje się poznać. Cały świat staje się wielkim 

symbolem Boga. Symbolika solarna Ziemi. Cykliczne fazy księżyca, dni, nocy, pór roku mają 

duże znaczenie. 

HIEROFANIE – manifestacje Boga przez świat i naturę. 

W 2) religiach jest idea Boga transcendentnego. Bóg absolutnie przewyższa ten świat pod 

każdym względem i różni się od tego świata, przebywa poza światem, przekracza go. Ale 

kiedy się objawia to przez proroków. Ich wola jest fundamentalna. Ważny jest czas 

historyczny a nie cykliczny.  

- Trzecia różnica to idea świata (pochodzenie) 

W 1) religiach świat powstaje na zasadzie emanacji, Bóg to zasada z której wyłania się świat. 

W naturze jest ciągłość. Między Bogiem Absolutnym i światem jest różnica stopnia 

doskonałości a nie co do natury. 

W 2) pojęcie aktu stwórczego. Bóg osobowy, który na mocy wolnej decyzji stwarza świat z 

nicości. Osoba ma wiedzę, życie i wolę. Nie ma kontinuum. Jest przepaść. 

- Czwarta różnica to wartości świata 

W 1) świat w pierwotnej formie jest najdoskonalszy zaś z biegiem czasu oddala się od 

Absolutu, ulega pewnej destrukcji. Religie ucieczki od świata – nirwana.  

W 2) świat w odniesieniu do Boga nic sobą nie reprezentuje ale jest jego dziełem. Jest czymś 

dobrym. Następuje waloryzacja. Przy udziale człowieka ma się doskonalić (Nowa Ziemia, 

Nowe Niebo). Mocno związane z doczesnością. 

- Piąta różnica to  idea człowieka  

W 1) człowiek traktowany jako istota dualistyczna. Ma wymiar cielesny i duchowy. W 

religiach wschodu o istocie człowieczeństwa decyduje jaźń a cielesność to element luźno 

związany z duchowością (jaźnią). Stąd reinkarnacja. 

W 2) człowiek to osoba, która też posiada dwa elementy: cielesny i duchowy. Integralnie ze 

sobą związane. Oba decydują o istocie człowieka. Mówi się nawet o zmartwychwstaniu ciała. 

- Szósta różnica to pojęcie prawdy 



W 1) istnieje jedna wieczna prawda utożsamiana z Absolutem, przekracza możliwości 

poznawcze człowieka. Swego rodzaju agnostycyzm. Nie przywiązuje się wagi do dogmatów 

ale fragmentami może być obecna w każdej religii. 

W 2) postawa roszczeniowa co do posiadania pełnej prawdy o Bogu. Cała prawda jest w 

Torze albo w Koranie.  

 

Miejsce Chrześcijaństwa: 

Ten podział pozwala ukazać pewną specyfikę chrześcijaństwa. Charakteryzuje się ono: 

 Równowagą między transcendencją a immanencją Boga.  

Bóg chrześcijański – transcendentny, który jest twórcą świata (na mocy wolnej 

decyzji z nicości). Absolutny Pan i Władca który przewyższ ten świat. Wywołuje 

lęk Izajasza i Jakuba, którzy widzieli majestat Boga. Św. Augustyn „Bóg jest 

bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie”. Sprzężenie immanentne i 

transcendentne w Jezusie. Przejawy to moment wcielenia. Przez tajemnicę 

Paschalną i Eucharystyczną wkracza Jezus w historię świata i każdego człowieka. 

 Samo objawienie Chrześcijańskie jest związane z historią. Cały cykl proroczy. 

Najważniejsza jest postać Jezusa. Z punktu widzenia religioznawczego 

największa nowość chrześcijaństwa to Jezus, który przynosi objawienie. Żaden 

z założycieli wielkich religii nie kazał wierzyć w siebie. A Jezus jest tu 

nowością. Staje się przedmiotem wiary swoich uczniów.  

 Stwórczy charakter objawienia chrześcijańskiego w odniesieniu do człowieka, 

który to objawienie przyjmuje. 

Islam – akt odtwórczy 

Chrześcijaństwo – akt stwórczy. Następuje zmiana ontologiczna w człowieku. 

Duchowość wyniesiona do poziomu życia nadprzyrodzonego.  

 

POJĘCIE WIARY 
Przyjęcie objawienia chrześcijańskiego to akt wiary a w religiach wschodu wiara wiąże się z 

pewnym wysiłkiem. Tu pojęcie wiary to pewnego rodzaju wiedza – penetracja, mistyczna 

podróż w samego siebie. Religie teocentryczne - wiara to absolutne podporządkowanie się 

woli Boga.  

W chrześcijaństwie jest element wiedzy i wiary:  

 Wiedza wiary – związek z człowieczeństwem Jezusa. Człowiek wchodzi w sferę 

Bóstwa. Jezus jest szansą dla człowieka by zapoznał się z Bogiem. Wiedza wiary jest 

w zasięgu ręki człowieka. 

 Wiara – jako bezgraniczne zaufanie Bogu to nieustanne powierzanie się Bogu. Im 

więcej człowiek powierza się Bogu tym więcej Boga w człowieku. Wiara to proces 

dynamiczny który trwa całe życie. 

Owocem aktu wiary jest moralność, czyli przestrzeganie pewnych norm które wypływają z 

wiary. 

Religie plemienne – postrzeganie świata jako kosmicznego porządku. Kosmos oznacza świat 

człowieka czyli świat natury, ale też świat nadnaturalny – przodków, bogów, herosów. Do 

tego dochodzi świat zwierząt. Człowiek gdy rodzi się wchodzi w tę kosmiczną całość, 

harmonijnie uporządkowany organizm. Człowiek staje się cząstką tego kosmosu.  

Grzech – gdy sprzeniewierza się swemu miejscu. Brak tu grzechu jako bezpośredniej obrazy 

Boga. Nie ma czegoś takiego jak przebaczenie, gdy człowiek chce naprawić zło – musi 

wrócić do swojego miejsca. 

Religie wschodu – (hinduizm, buddyzm) świat zjawiskowy to świat iluzoryczny, z którego 

człowiek powinien się jak najszybciej uwolnić. Moralność jest związana ze światem 

zjawiskowym więc tendencja, by traktować jako stan przejściowy. Ma być wyzwoleniem ze 



świata przejściowego, z dualizmu. Brak pojęcia grzechu jako obrazy absolutu. Człowiek 

popełniając zło unieszczęśliwia siebie skazując się na reinkarnację. 

Judaizm i Islam – moralność ma bardzo jurydyczny charakter – nakazy i zakazy, które jeśli 

człowiek zachowa ma szansę na zbawienie. Jeżeli je łamie to łamie Prawo Boże i naraża się 

na karę ze strony Boga. Ale nawet największy grzech (kara śmierci) to złamanie fundamentu i 

nie obraża Boga swoim grzechem, bo Bóg jest zbyt wielki a człowiek zbyt mały. 

Chrześcijaństwo – moralność wynika z wyznaczonej wiary. Normy stają się Prawem Bożym. 

Gdy człowiek żyje zgodnie z nimi – droga ku zbawieniu. Gdy je łamie, to łamie Prawo Boże, 

ale też odrzuca wolę Bożą, a w związku z tym dotyka samego Boga. 

Jezus sprowadza dekalog do miłości Boga i człowieka. 

W centrum doktryny chrześcijańskiej jest wizerunek Boga, który stał się miłością. 

Pojęcie grzechu implikuje w sobie potrzebę żalu i przebaczenia. 

 

POJĘCIE MIŁOŚCI 
W religiach ideał miłości jest naczelną zasadą. 

Islam – człowiek stara się kochać Boga, ale tu dominuje element tremendum (lęku) wobec 

Boga. Każda jego niedoskonałość będzie podlegała karze ze strony Boga. Muzułmanin nigdy 

nie nazwie Allaha ojcem, to pojęcie mogło by ujmować wielkości Boga. 

Hinduizm – Bhakti – ideał miłości do Absolutu. To dwustronne działanie: człowiek kocha 

Absolut i odwrotnie. Ale Bóg kocha człowieka dlatego, że człowiek jest wart tej miłości jako 

uczestnik tej samej natury. Bhakti to ideał gdzie jest dwóch równorzędnych partnerów. Bhakti 

realizuje się między Bogiem a człowiekiem, ale wtedy człowiek traci z oczu bliźniego. 

Chrześcijaństwo – Bóg to Ojciec – podstawowa idea. 

Agape – Bóg wynosi człowieka do godności Ducha Świętego człowiek kocha Boga i Bóg 

kocha człowieka po to, by z tą samą miłością człowiek zwrócił się ku swoim braciom. 

 

POJECIE KOŚCIOŁA JAKO WSPÓLNOTY RELIGIJNEJ 
Zmiana co do rozumienia kościoła po Sob. Vat. II Przed Soborem bardzo wyraźny podział na 

duchowieństwo i świeckich. Kościół to hierarchia. Gubiło się miejsce ludzi świeckich, którzy 

mieli swoje miejsce a nie mieli funkcji. Zostało zdeformowane pojęcie odpowiedzialności za 

kościół – ona spoczywa na kościele hierarchicznym. Na Sob. Vat. II i później przypomniano 

prawdę o powszechnym kapłaństwie wszystkich wiernych. To jest kapłaństwo, które czyni 

wszystkich ludzi odpowiedzialnymi za misję kościoła.  

Kościół to z jednej strony hierarchia (na czele papież i kolegium biskupów) z drugiej strony 

wspólnota duchowa, którą buduje łaska Boża. To jest mistyczne ciało Chrystusa. 

Ta wspólnota nie jest wolna od słabości (jako instytucja), ale u podstaw instytucji leży 

wspólnota nadprzyrodzona którą łączy więzami wiary i każdy jest za siebie odpowiedzialny. 

Dobro – pomnaża dobro Kościoła 

Zło – osłabia Kościół 

Znać specyfikę wspólnoty Kościoła, to zdawać sobie sprawę czym ten Kościół jest. Życie 

człowieka jest już sprawą prywatną. Jest to kwestia pewnej odpowiedzialności za Kościół. 

W wymiarze systemu hierarchii zorganizowanej nie odnajdujemy w żadnej innej religii. 

W Islamie – brak hierarchii, brak kalifa od 1924r.  

Buddyzm – luźno związana wspólnota bardziej duchowa niż instytucjonalna (wspólnota 

nadprzyrodzona – też specyficzne dla Chrześcijaństwa) 

W Hinduizmie i Buddyzmie – wspólnota religijna traktowana jak cały świat zjawiskowy 

(iluzoryczna, krótkotrwała). Efekt – idąc w stronę wyzwolenia wyznawca traci wspólnotę, 

skupia się na swoim życiu duchowym. 

Chrześcijaństwo – Ma swoja specyfikę. Nawrócenie to całkowite zwrócenie się w stronę 

Boga całym swoim życiem i sercem.  



Religioznawstwo może być: 

- laickie / świeckie – nie ma religii nadprzyrodzonej, są systemy religijne, które na swój 

sposób wyrażają tą samą wieczną radość, chrześcijaństwo stawiane jest na tej samej 

linii co inne systemy religijne, a Jezus z Buddą, Mahometem i innymi 

- związane z tradycyjną teologią katolicką – istotą jest rozróżnienie między religią 

nadnaturalną (chrześcijaństwo) a religią naturalną (inne systemy religijne i ich 

założyciele),  

- związane z nową teologią katolicką – teoria objawieniowa – religie są tworem Boga, 

który objawia się w historii  lub przez stworzenie i organizacje parareligijne, 

synkretyzmy religijne stworzone tylko przez człowieka. 

 

Czy możemy mówić o ludzkich założycielach religii? 

Mówić zawsze można, ale wtedy mielibyśmy do czynienia z tworem czysto ludzkim, 

pozbawionym możliwości zbawczych, każdy by mógłby założyć własną religię. Jezus jest 

uosobieniem samego Boga, jest przedmiotem wiary chrześcijańskiej, można więc powiedzieć, 

że początek chrześcijaństwa dał sam Bóg, a nie natchniony człowiek. Chrześcijaństwo daje 

pełnię objawienia. 

Budda, Mahomet i inni – szukają Boga, tęsknią za Absolutem, dążą do spotkanie z Bogiem, 

nie są jednak pozbawieni oświecającej łaski Boga. 

 

Celem badań religioznawczych jest definicja religii. Jednak jej podanie nie jest łatwe, 

bowiem na drodze stoi wiele przeszkód: ogromne bogactwo zjawiska religijnego w historii 

świata, rzeczywistość, którą trudno ująć przez pojęcia ludzkie, przeżycia religijne trudno 

poddać analizie duchowej, samo zjawisko religijne przenika się z innymi dziedzinami życia i 

nauki. 

 

Definicje: 

- indukcyjne – tworzy się je po głębokich badaniach (np. historia religii) 

- dedukcyjne – na wstępie przyjmuje się pewne założenia, koncepcje 

- jednocechowe – skupia się na jednej podstawowej cesze 

- wielocechowe – różne istotne cechy 

- opisowa – zaletą jest to, że przedstawia się najbardziej istotne elementy religii 

 

Religia jest to wyrażający się w formach społecznych egzystencjalny stosunek człowieka 

do Absolutu, w którego człowiek wierzy, którego czci, w którym szuka norm 

postępowania oraz zbawienia. 

 

Istotne elementy zjawiska religijnego:

 wiara

 doktryna

 kult

 wspólnota

 moralność

 zbawienie 

 



WIARA 

Element wiary jest absolutnie fundamentalny, wiąże inne elementy w całość. W sensie 

religijnym wiara oznacza relacje między Bogiem a człowiekiem, przy czym pojęcie wiary nie 

jest typowo religijne, bowiem w historii oznaczało też relacje między człowiekiem a 

człowiekiem. Dopiero pod wpływem judaizmu i chrześcijaństwa pojęcie wiary stało się 

słowem określającym postawę człowieka wobec rzeczywistości transcendentnej. 

W przypadku religii, które powołują się na objawienie (chrześcijaństwo, islam, judaizm) 

wiara oznacza przyjęcie objawienia jako prawdy przekazanej przez Boga.  

Napięcie między wiarą a wiedzą intelektualną – objawienie nie przeczy wiedzy intelektualnej 

ani jej nie ogranicza. Człowiek w oparciu o poznanie intelektualne może poznać prawdy boże, 

ale do pewnego stopnia, potem pozostaje mu tylko wiara. Wiara nie wyklucza poznania. 

 

W wierze odnajdujemy  

 relacje personalne – dwie osoby się spotykają: Bóg i człowiek, w wyniku wiary osoba 

Boża wchodzi w życie człowieka, poszerza życie ludzie o aspekt religijny. 

 relacje dialogowe  - nawiązywany jest dialog między Bogiem a człowiekiem, rozwija 

się w swej religijności. 

 

ISLAM 
Bóg do przekazania swego słowa używa ziemskiego/ludzkiego przekaźnika – w przypadku 

islamu jest to Mahomet a gwarancją czystości przekazu jest niepiśmiennictwo Mahometa, w 

chrześcijaństwie Chrystus głosi Słowo Boże a gwarancją jest dziewicze poczęcie Maryi. 

Islam oznacza podporządkowanie się, poddanie woli Bożej 

Muslim oznacza muzułmanina, tego, który podaje się woli Bożej 

Człowiek przyjmuje islam w momencie, gdy wypowie 3 razy Szachadę – nie ma Boga prócz 

Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. 

 

SALAT – 5krotna modlitwa w ciągu dnia 

SAUM – post w czasie ramadanu 

ZAKAT – jałmużna prawem przepisana                    5 FILARÓW NIEZBĘDNYCH DO  

HAGG – pielgrzymka do Mekki                                                ZBAWIENIA 

GIHAD – wojna święta 

 

IMAN – wiara serca  

Jeśli się połączy iman i muslim, to jest się MUMIN – ten, kto w sercu swoim wierzy w Allaha 

 

Apostazja czyli odstępstwo od wiary zdarza się bardzo rzadko, prawie wcale, gdyż jest to 

grzech, ale także największe zło wymierzone we wspólnotę. Jest to zdrada, za którą się płaci 

śmiercią. 

 

Wiara serca  wiara słów (sahada)  wiara czynów (kult) 

 

Przedmiotem wiary muzułmańskiej jest Bóg Allah -  od arabskiego ILLAH – Bóg 

nieokreślony + AL – rodzajnik określony =  ALLAH – Bóg określony 

 

Allah – jest to Bóg osobowy, gdyż posiada atrybuty określające osobę: życie, wiedza i wola 

(z nich wynika kreacjonizm Allaha), Bóg powołujący świat z niczego na mocy swej wolnej 

decyzji, jest to Bóg jedyny ( nie żadna Trójca Święta, ale jedyny w zakresie swej 

wewnętrznej struktury jak i wobec otaczającego świata ) i transcendentny. Jest to Bóg, który 

stwarza człowieka na zasadzie relacji: Pan – sługa, Pan – niewolnik. Islam nie zna relacji 



ojcowskich, gdyż zagrażałaby one transcendencji Allaha. Islam nie uznaje dogmatu o 

wcieleniu, gdyż uwłacza to boskości i jedyności Boga, uważa go za absurd. 

 

Islam i judaizm – wspólną cechą jest jurydyczny wymiar człowieka, który wierzy i 

potwierdza to swoimi czynami, ściśle określonymi przez prawo. 

 

Tremendum – postawa lęku i bojaźni wobec Boga 

 

Religie plemienne 
Wiarę bardziej można określić jako zmysł religijny, bez dogmatyki, tradycji pisanej, kult w 

formie uproszczonej, jednak za to jest sens religijny – na każdym kroku człowiek odkrywa 

obecność Boga, świat jest symbolem Boga, który mówi o Bogu, np. bezkres nieba oznacza 

wszechpotęgę, bezkres ziemi – symbol matki, która wszystko przyjmuje, burza – wszechmoc, 

symbolika akwatyczna, lunarna i solarna  mówi o istnieniu, potędze, wysokości i mądrości 

Boga, nie ma podziału na sacrum i profanum, nie ma rozdziału między czynnościami  

świeckimi i religijnymi, wiara oznacza intuicyjne przeżywanie Boga, nie mające nic 

wspólnego z językiem dyskursywnym, jest to religia „przeżyciowa”. 

 

Religie wschodu 
Hinduizm – system religijny, w którym wiara to wiara przed wszystkim w pewne sacrum 

obecne w człowieku, dominuje idea Boga bezosobowego – BHAWAT – wg hinduizmu jest to 

najwyższe rozumienie Boga, jest to Bóg, który może przybrać postać cielesną. 

WISZNA 

KRYSZNA           wcielenia najwyższego Boga,  awatary 

RAMA 

 niższe wyobrażenia Boga  osoby (np. Jezus) 

 

Hinduizm obdarza człowieka wielkim zaufaniem, wiara w hinduizmie to wiara w możliwości 

człowieka, który zdolny jest w oparciu o własne siły odkryć rzeczywistość transcendentną. 

Człowiek nie potrzebuje żadnej pomocy w rozumieniu łaski, choć pomocne są symbole 

zewnętrzne (pielgrzymka, kontemplacja) 

 

Buddyzm – nie ma pojęcia określającego wiarę,  słowo SADDHA oznacza poznanie, 

rozumienie. Budda mało miejsca poświęca bogom, wierze, zbawieniu (ale są traktaty o raju, 

itd.), chociaż podkreśla, że świat bogów, wierzeń istnieje dla każdego, kto wierzy w 

egzystencję. Celem samego Buddy jest przekroczenie egzystencji, wyzwolenie się od niej. 

Wg Buddy jest 5 form bytu, z którymi człowiek czuje się związany: 

 formy cielesne 

 wrażenia  

 wyobrażenia 

 namiętności i pożądania 

 wiedza 

Człowiek jest związany ze światem zjawiskowym przez co wchodzi w krąg transmigracji 

(reinkarnacji) i co z kolei sprawia, że życie jest pełne cierpienia. 

 

Budda jak lekarz: badanie  diagnoza  przyczyna 

Cierpienie w życiu człowieka  pożądania człowieka  intuicyjna wewnętrzna niewiedza 

(nie wiemy jak przerwać kręgi transmigracji). Celem człowieka jest osiągnięcie właściwej 

wiedzy intuicyjnej, która pozwala wyzwolić się ze świata zjawiskowego (pozoru) i 

osiągnięcia nirwany. 



NIRWANA – istnienie poza wszelkim bytem, stan oświecenia możliwy do osiągnięcia za 

życia ziemskiego w sensie psychicznym, w sensie realnym człowiek może dotknąć nirwany w 

momencie śmierci. 

 

Wyznawcy buddyzmu i hinduizmu żyją w przekonaniu, że człowiek ma moc kształtowania 

swojego życia doczesnego i wiecznego, ufają, że człowiek może osiągnąć tzw. zbawienie o 

własnych siłach, stąd akt wiary to dzieło samego siebie. Cała sfera życia religijnego zależy od 

człowieka, niepotrzebna jest pomoc łaski. 

 

Rozdział na: wiedzę intelektualną                        i                 wiedzę intuicyjną 

nie ma znaczenia jeśli chodzi o życie religijne,      intuicyjne poznawanie rzeczywistości 

w religiach Wschodu stanowi zagrożenie dla         sakralnej i poznania własnego wnętrza 

człowieka, bo wiąże go z otaczającą rzeczy -         stąd dominuje tu pojęcie medytacji,  

wistością - ze światem zjawiskowym,                    niekiedy te religie są określane jako religie 

wprowadza człowieka w transmigrację,                 mistyczne, prowadzące do zjednoczenia 

stanowi przeszkodę w tym co możemy                   z Absolutem MOKSZA (wyzwolenie) 

określić mianem zbawienia 

 

Pojęcie OBJAWIENIA BOŻEGO w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie 

- słowo samego Boga, które Bóg z własnej inicjatywy przekazuje człowiekowi, stanowi 

pełnię prawdy o Bogu, który przekazuje prawdę o sobie, wobec objawienia Bożego człowiek 

przyjmuje postawę zaufania. 

  

Tora 

Koran                 są to słowa samego Boga, a nie twory ludzkie 

Biblia  

 

 

Rozróżnienie:   wiedza                               i                                   wiara     

                                   
intelektualne poznanie Boga    pełne zaufanie, przyjęcie Słowa Bożego 

 

JUDAIZM I ISLAM – nie wyklucza się elementu poznania ludzkiego w sferze wiary, istnieje 

możliwość poznania Boga przez chociażby świat stworzony, wiedza intuicyjna traci 

znaczenie na rzecz samego Słowa Bożego – podkreśla się wartość słowa objawionego przez 

Boga i wiary, która z niego się rodzi. 

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO – słowem kluczowym jest kontemplacja  - w odniesieniu do 

objawienia chrześcijańskiego oznacza rozważanie prawd chrześcijańskich w świetle wiary  

 

Kontemplacja filozoficzna odnosi się do mądrości metafizycznej – człowiek osiąga ją 

przez analogię poznawczą 

Kontemplacja dogmatyczna (odnosi się bezpośrednio do obj.ch.) odnosi się do mądrości 

dogmatycznej – człowiek osiąga ja przez kontemplowanie słowa Bożego 

Kontemplacja wlana (dana bezpośrednio przez Boga) odnosi się do mądrości mistycznej – 

mądrość dana niektórym, Bóg wlewa ją jako najwyższy dar, możliwość oglądania Boga 

 

wiedza wiary – nie przeczy rozumowi, buduje na rozumie 

wiedza mistyczna – nie przeczy ani wierze ani rozumowi, ale buduje na wierze i na rozumie. 

 



Wiara w rel. Niechrześcijańskich zyskuje wartość zbawczą dzięki podporządkowaniu do 

Chrystusa (Kościoła), dziełu zbawczemu i Objawieniu chrześcijańskiemu. 

Doktryna 
Pojęcie doktryny stanowi wyraz teoretycznego zjawiska religijnego. W każdym systemie 

religijnym odnajdujemy zespół twierdzeń religijnych. 

 

Z punktu widzenia historii religii da się zauważyć ewolucyjny rozwój zjawiska religijnego 

równoległe do historii świata. 

Aspekt formy doktryny:  – mit  mitologia  dogmat 

1) Najstarszy wyraz doktryny to MIT – w religiach plemiennych jest to tradycja ustna 

polegająca na przekazywaniu treści wiary. Formą jest mit rozumiany jako opowieść sakralna, 

nawiązująca do tego, co Bóg albo bogowie poczynili na początku świata, wyjaśnia sens 

egzystencji. Dominował mit rozumiany nie jako fikcja, lecz jako najgłębsza prawda 

wyjaśniająca  człowiekowi najważniejsze tajemnice świata i człowieka. Każdy mit 

nawiązywał do początków świata, a więc przedstawiał historię sakralna dotyczącą świata i 

człowieka. Mity stawały się wzorcami postępowania dla człowieka, który starał się 

naśladować bogów w każdej sferze swego życia ( i tu pojawia się archetyp). 

2) Wraz z rozwojem cywilizacji następuje proces unifikacji i systematyzacji mitów, który 

powoduje, że z poszczególnych mitów tworzą się całości zwane MITOLOGIĄ. 

3) DOGMAT – ostatnim etapem jest etap cywilizacyjny, w którym ważną rolę odegrała 

pewna refleksja teologiczna prowadząca do stworzenia doktryny opartej na tradycji pisanej, 

księgach św., dogmatach 

 

Aspekt treści doktryny: Bóstwo  świat  człowiek 

 

Natura Boga lub bogów, ich atrybuty, stosunek do świata i człowieka – to wszystko mieści się 

w szeroko rozumianej teologii. Jeżeli chodzi o świat, pewne fazy rozwojowe świata, 

przeznaczenie świata to stanowi treść kosmologii. Człowiek, jego początek, przeznaczenie, 

stosunek człowieka do Boga i świata stanowi przedmiot antropologii teologicznej.  

 

Jeżeli chodzi o BÓSTWO – charakterystyczne jest przekonanie jest, że bóstwo przewyższa 

stworzony świat, przekracza, przekracza go, może być to przekroczenie transcendencji w 

sensie ścisłym (Bóg transc. w sensie materii – jud., chrz., islam) bądź jest to pojęcie bóstwa 

immamentnego (nie różni się od świata stworzonego pod względem natury, ale różni się pod 

względem doskonałości – rel.Wschodu, plemienne). Nie ma wątpliwości, że Bóg czy bóstwo 

jest w każdym systemie traktowany jako ktoś, kto realnie istnieje i do kogo człowiek realnie 

odnosi swoje życie, ukierunkowuje je na rzeczywistość sakralną realnie istniejącą. Stąd 

można stwierdzić, że w każdym systemie rel. relacje między człowiekiem a bóstwem, jeśli nie 

są osobowe, to noszą znamiona relacji osobowych. 

Bóg jest w każdym systemie rel., uosobieniem najwyższej wartości dla człowieka wierzącego, 

wartości z której wszystkie inne stanowią wartości pochodne. 
Świat i kosmologia 

W systemach religijnych dominuje przekonanie, że świat nie istnieje sam z siebie i dla siebie, 

racja istnienia świat to racja związana z bóstwem, świat istnieje dzięki Bogu.  

Judaizm, islam, chrześcijaństwo – dominuje kreacjonizm w sensie ścisłym (wolna decyzja B.) 

Rel. Wschodu i plemienne – emanacja świata, wyłanianie się z Boga 

 

Zawsze to Bóg daje światu początek i podtrzymuje go w istnieniu. Człowiek w świecie 

stworzonym traktowany jest jako istota najwyższa, stanowi pewne arcydzieło stworzenia. 



Islam z jednej strony ukazuje transcendencję Allaha (przepaść między nim a człowiekiem), a 

z drugiej strony jest on bogiem miłosiernym, „bliższym człowiekowi niż jego tętnica szyjna”, 

ale nigdy Ojcem (z obawy przed bałwochwalczym wymiarem ojcostwa, mogłoby to 

niebezpiecznie zmniejszyć dystans między Bogiem a człowiekiem). 

 

W doktrynie religii teocentrycznych dominuje pojęcie objawienia Bożego. Bóg radykalnie 

transcendentny, Jego kreacjonizm, waloryzacja świata, człowiek jako dzieło Boże i „koroną 

stworzenia”, natura człowieka jest złożona = duch + materia 

W doktrynie religii kosmocentrycznych nie ma pojęcia objawienia, nawet objawienia 

historycznego. U źródeł leży pojęcie człowieka jako istoty, która wychodzi na spotkanie 

rzeczywistości transcendentnej. Człowiek nie potrzebuje łaski. Bóg jest immamentny – w 

strukturach świata, emanacja świata z Absolutu. Nie ma pojęcia stworzenia świata, nie istnieje 

kreacjonizm, świat u swoich początków jest najdoskonalszy, człowiek to istota dualistyczna. 

 

 

Judaizm – 

*teologia bardziej wymiar egzystencjalny niż dogmatyczny, wzywająca człowieka do 

działania, wiąże się z egzystencją ludzką. 

Islam  

*u podstaw teologii leży prawda o jedyności Boga (silna reakcja na wszelkie przejawy 

politeizmu),  

*KALAM – rozważania wokół prawdy o jedyności Allaha,  

*SARIAT – prawo muzułmańskie,  

*teologia muzułmańska – to niewydzielona dziedzina wiedzy, ale powiązana z innymi 

naukami humanistycznymi; wynika to z faktu, iż islam jest nie tylko religią, ale i ideologią. 

Teologia muzułmańska rozróżnia 

a) wypowiedzi wiary – wynikają bezpośrednio z Koranu i Tradycji, dotyczą Allaha, jego 

natury, posłannictwa Mahometa, przeznaczenia świata i człowieka, nie podlegają żadnym 

zmianom, traktowane jako słowa samego Boga 

b) wypowiedzi dostępne rozumowi – domagają się dyskusji jak i rozwoju, mogą się zmieniać 

i podlegać ewolucji na podstawie 2 kryteriów: - zasada analogii-szukanie odpowiedzi w 

Koranie;  - zasada wspólnej zgody społeczności 

Chrześcijaństwo  

*teologia jako refleksja teologiczna, która ma swoje odniesienia do Kościoła jak wspólnoty 

(opiera się na nim i jego dotyczy) oraz do wiary (próbuje adaptować wiarę do zmieniających 

się uwarunkowań oraz pogłębia objawienie) 

Religie plemienne  

* kluczowym pojęciem jest kosmos, swoim zasięgiem ogarnia świat natury i nadnatury, 

ogarnia wszelkie stany egzystencji,  

*począwszy od kamienia aż po bóstwo istnieje jeden kosmos, a różnica między nimi to tylko 

różnica doskonałości,  

*w religiach plemiennych Afryki pojęcie siły leży u podstaw kosmosu, ponad wszystkie siły 

jest sam Bóg, który daje wszystkim istnienie, wspiera wszystkie istniejące siły, poniżej są 

herosi – siła łącząca Boga i ludzi, nie należą do porządku zwykłych ludzi, jeszcze niżej świat 

zmarłych – siła łącząca świat zmarłych i żyjących, następnie siła żywych na czele z wodzem 

– siłą łączącą grupę ze światem zwierzęcym i roślinnym. Jest to pewnego rodzaju hierarchia, 

tylko różnicą jest stopień doskonałości,  

*bóstwo jest immamentne,  



*istotnym zagadnieniem jest wspólnota ludzka, bowiem jednostka istnieje dzięki grupie i 

tylko w grupie, nie zanika indywidualność jednostki, lecz chodzi o poczucie sensu, u podstaw 

wspólnoty leży życie sakralne 

Buddyzm   

*ewidentnie odcina się od objawienia historycznego, bowiem u jego podstaw leży historyczne 

doświadczenie Buddy, 

*3 aspekty doświadczenia egzystencji 

a) cierpienia – dukka 

b) nietrwałość – anicca 

c) niesubstancjalność – anatta 

*Cierpienie przenika całą egzystencję ludzką, jest to rozumienie bardzo szerokie(fizyczne i 

psychiczne), cierpienie nie jest czymś marginalnym ani też czymś wtórnym (np. nie jest 

konsekwencją grzechu), zatem: 

1. Cierpienie jest wszechobecne i przynależy do wszelkiej egzystencji ludzkiej (1 z 4 prawd 

szlachetnych Buddy) 

2. Źródłem cierpienia są pragnienia i pożądania 

3. Człowiek jest w stanie położyć kres cierpieniu, jeżeli jest w stanie wyzwolić się od 

wszelkich pragnień i pożądań 

4. 8 dróg do pokonania cierpienia: 

 właściwe widzenie świata 

 właściwa mowa 

 właściwe myśli 

 właściwe działanie 

 właściwe środki utrzymania 

 właściwy wysiłek 

 właściwa uwaga 

 właściwa koncentracja 

NIRWANA – zgaśnięcie w sensie religijnym 

5. Cierpienie jest głęboko związane z nietrwałością świata, człowiek nie jest w stanie w życiu 

doczesnym znaleźć oparcia czy czegokolwiek posiadać, bo wszystko jest nietrwałe, więc 

człowiek tym bardziej zwraca się ku nirwanie 

6. Ze stanem nietrwałości wiąże się aspekt niesubstancjalności/niejaźni (najbardziej 

dyskusyjny moment buddyzmu, który kwestionuje wszystko, łącznie z pojęciem człowieka) 

 

Teoria DHARMY określa: 

 doktrynę buddyjską 

 Buddę i jego ciało kosmiczne 

 odnosi się do stanu niesubstancjalności 

Dharmy są to niby atomy, bez właściwości, ale cały czas się zmieniają, proces zmian, 

najbardziej fundamentalna podstawa istnienia, wszystko, co istnieje, istnieje na zasadzie 

zespołu dharm. Stąd właśnie przekonanie Buddy, że w świecie nie istnieje nic, oprócz dharm i 

kwestionowanie istnienia jakiegokolwiek przedmiotu. 

 

 

Kult 
Jest to praktyczny wyraz zjawiska religijnego, wiąże się ściśle z doktryną, praktyczną część 

wiary, ogół czynności i postawy poprzez które człowiek wyraża swą wiarę, zależność  i 

uległość wobec Boga. Kult decyduje o zgodności wszystkich systemów religijnych, w swoim 

zewnętrznym wyrazie wyraża swe cele: błaganie, dziękczynienie. Charakterystyczny jest 

wymiar wspólnotowy, bowiem kult jest czynnością wspólnotową, wyrażaną przez wszystkich 



członków w imieniu całej wspólnoty, w ramach wspólnoty, ma wymiar przestrzenno-

czasowy, są miejsca szczególnie uprzywilejowane (np. miejsca związane z bezpośrednią 

obecnością bóstwa lub szczególną bliskość bóstwa) 

-Wymiar przestrzenny: religie plemienne – góry 

     judaizm – synagoga 

     islam – meczet 

     chrześcijaństwo – kościół 

     hinduizm – miejsca pielgrzymek 

     buddyzm – miejsce narodzin Buddy, jego oświecenia i śmierci 

-Wymiar czasowy: kult nawiązuje do pewnych wydarzeń w czasie (chrześcijaństwo – życie, 

męka i śmierć Jezusa) i uobecnienie pewnych wydarzeń (np. Wielki Tydzień) 

 

Kult wiąże się z przygotowaniem, np. pewne akty wstrzemięźliwości(posty),rytuały obmycia. 

 

 

 

Główne cechy kultu: 

- ofiary – przez składanie ofiary wyraża człowiek uznanie co do wielkości bóstwa i 

poczucie zależności od bóstwa i zjednoczenie z bóstwem 

- modlitwa – spotkani człowieka z Bogiem, wskazuje na relacje interpersonalne 

 

Modlitwa – podział wg treści 

*dziękczynienia – wszystko zależy od Boga, akt wiary i pokory 

*adoracyjna – uświadomienie sobie obecności Boga 

*błagalna – o wartości tej modlitwy decyduje przedmiot prośby 

 

Modlitwa – podział ze względu na stosowane środki 

*słowna – związana z emocjami 

*myśli – często pozbawiona emocjonalności 

*gestu 

 

REL.PLEMIENNE– różnorodność rytów wykonywanych wspólnotowo 

*ryt eliminujący – eliminowanie zła ze wspólnoty 

*ryt oczyszczający – rytualne oczyszczanie i zjednoczenie z bóstwem 

*ryt zapobiegające – zapobiega działaniom złych duchów na człowieka i wspólnotę 

* ryt inicjacyjny – zakończenie pewnego stanu rzeczy i rozpoczęcie nowego etapu, odnoszą 

szczególnie się o jednostki 

- ofiary – wyjęcie przedmiotów, zwierząt, płodów rolnych ze świeckiego użytku i 

poświęcenie jej bóstwu 

  

Judaizm - reforma kultu 

VIIw.AC- 70r.BC(zburzenie Jerozolimy i świątyni) – istotę kultu stanowiła ofiara składana ze 

zwierząt bądź płodów rolnych, wyrażała bliskość Boga, stwórcy nieba i ziemi, miejscem kultu 

była świątynia w Jerozolimie 

Po 70r.BC – nie istniała już świątynia, istotny jest teraz kult modlitwy, przekonanie, że 

modlitwa nie potrzebuje miejsca fizycznego dla kultu, bowiem najodpowiedniejsze miejsce to 

 człowieka, znaczenie nabiera synagoga jako miejsce modlitwy, zebrań i nauczania. 

- w świątyni jerozolimskiej dominowało kapłaństwo dziedziczne ( z faktu urodzenie0 

- w synagodze nie ma kapłana, świeccy biorę na siebie funkcje modlitewne 

 



Islam – w centrum kultu ARKAN AD-DIN czyli filary religii 

 sahada –wyznanie wiary 

 salat – 5krotna modlitwa w ciągu dnia – o świcie, w południe, po południu, o 

zachodzie słońca i na początku dnia, klęczenie w stronę Mekki 

 saum – post w ramadanie – to upamiętnienie pierwszego objawienia 

Mahometa, post od świtu do zachodu słońca 

 zakat – jałmużna prawem przepisana – podatek na rzecz wspólnot  

 hagg – pielgrzymka do Mekki – przynajmniej raz w życiu, raz w roku, 

poczucie solidarności i wspólnoty 

 gihad – święta wojna – teraz interpretowana jako walka wewnętrzna 

 

Do ważnego sprawowania kultu należy: 

- sformułowana intencja 

- rytualne oczyszczenie - najczęściej woda, można też piaskiem 

- kult sprawowany jest przez osoby świeckie, nie ma duchownych ani specjalnych osób, 

początek: Mahomet – przywódca duchowny i świecki 

- kultu można sprawować wszędzie, nie ma specjalnych miejsc, świat jest stworzony 

przez Allaha, więc każde miejsce jest dobre. 

 

Meczet – dom modlitwy, ale i szkoła, sąd, centrum życia kulturalnego i duchowego 

Co piątej odbywa się modlitwa wspólnotowa, w jej czasie głoszona jest HUTBA – kazanie. 

MINARET – wieża, z której muezin wypowiada AZAN – wezwanie do modlitwy 

MITRAB – nisza w meczecie, która wyznacza kierunek Mekki 

MINBAR – kazalnica 

4 duże zbiorniki wody do rytualnego obmycia 

IMAM – przełożony meczetu            na stałe związani z meczetem 

HATIB – kaznodzieja  

Jeżeli jest duży meczet – 2 osoby, mały meczet – 2 w 1. 

Kult muzułmański ma charakter jurydyczny, obłożony jest sankcjami prawnymi. 

 

Chrześcijaństwo – w średniowieczu kult utożsamiany z aktami ludzkimi poprzez które 

człowiek wyraża swe oddanie i cześć wobec Boga składanie ofiar, adoracja, uklęknięcie, 

odnosi się tylko do człowieka, nie dotyka zbawczego działania Boga. 

Liturgia – w Kościele Katolickim pojęcie liturgii jest pojęciem szerszym, uobecnienie 

zbawczego działania Boga, Kościół odnosi się do najważniejszych momentów: wcielenie, 

życie Chrystusa, męka, śmierć, zmartwychwstanie – liturgia jest nawiązaniem i uobecnieniem 

tych wydarzeń, które dokonały się 2000 lat temu. Dlatego pojęcie kultu nie jest adekwatne do 

się dzieje, uzupełnieniem jest liturgia.  

sakramenty święte 

głoszenie Ewangelii                zadania liturgii 

modlitwa  

Liturgia charakteryzuje się odniesieniem do wiary – warunek absolutny do sprawowania 

liturgii, poprzez liturgię człowiek buduje i pogłębia relacje z Bogiem przez co tworzy się 

odniesienie człowieka do człowieka 

 

Buddyzm – od początku nie przywiązywał wagi do sprawowania kultu jako środka kontaktu z 

Bogiem, bowiem kult jest związany ze światem zjawiskowym, który jest nietrwały, nie 

prowadzi więc do Nirwany. 

Wczesny buddyzm / 3 pierwsze wieki – oddawał cześć Buddzie, zaczął kultywować miejsca, 

gdzie on przebywał – Budda przedmiotem kultu 



Buddyzm kanoniczny – w końcu buddyzm musiał się ustosunkować do zagadnienia kultu, 

określono doktrynę 3 ciał Buddy:

 ciało pozorne – funkcjonowanie historycznego Buddy, którego imię brzmiało 

GAUTAMA (563-483), ok.. 30 roku życia nastąpiło wielkie odejście (porzucenie rodziny 

pod wpływem bolesnego przeżycia, wtedy formułowana jest pierwsza prawda: wszystko 

jest przeniknięte cierpieniem. Po 6 latach samotności zaczyna pracę misyjna i przez 45 lat 

stosuje praktykę odchodzenia i przychodzenia – odchodzi, by za jakiś czas powrócić

 ciało chwalebne – duchowe funkcjonowanie, nazywane też „ciałem rozkoszy’, każdy 

kto medytuje ciało chwalebne, doznaje duchowej rozkoszy

 ciało dharma – najwyższy poziom – utożsamiane z rzeczywistością absolutna, Budda 

staje się ucieleśnieniem Boga, rzeczywistością transcendentną. 

 

Buddyzm kanoniczny patrzy na Buddę jako na ideał doskonałości, a nie na Boga. Budda 

historyczny nie może być przedmiotem kultu, ale jako przejaw ciała chwalebnego i dharmy 

może być czczony. 

 

Wspólnota religijna  
 

Z punktu widzenia socjologii religii wspólnota jest jednym z najważniejszych elementów. 

Religia tworzy wspólnotę ludzi wierzących. 

Wspólnota jest tym, co: 

-skupia 

-wyraża                  wiarę jednostki 

-wzmacnia 

 

Wspólnota religijna domaga się wspólnej modlitwy, kultu, doświadczenia religijnego. Gdyby 

we wspólnocie pojawił się zanik wspólnego uświęcenia czasu i miejsca, to znak, że system 

religijny. 

 

H. von Glasenapp – wyróżnia 3 zasadnicze wspólnoty religijne: 

wsp. plemienna  np. w Afryce, Australii 

wsp. narodowa  judaizm, hinduizm 

wsp. światowe  chrześcijaństwo, islam, buddyzm 

J. Wach – wyróżnia 2 rodzaje wspólnot 

naturalne – u podstaw leżą więzy krwi, a później biorą się z nich więzy religijne 

specyficznie religijne – wielkie systemy religijne świata, które zrywają z więzami krwi i 

tworzą wspólnotę z ludźmi różniącymi się pochodzeniem, kulturą, itd. 

 

Islam 

Wspólnota – UMMA – wyrasta w kręgu religii plemiennych, wspólne doświadczenie Allaha 

przekłada się na poczucie braterstwa. 

Władza we wspólnocie  - wspólnotę łączą: 

    -cel 

    -środki 

    -władza 

W Mekce Mahomet jest przywódcą religijnym Allaha. 

W Medynie tworzy pierwszą wspólnotę Islamu, w której zamieszkują Arabowie, Żydzi i 

muzułmanie, w swoich rękach trzyma władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą, 

staje się przywódcą religijnym i państwowym, powstaje UMMA. 

 



Mahomet nie wyznaczył swego następcy. Do schedy po nim pretendowali: 

1) towarzysze z Mekki 

2) mieszkańcy Medyny, którzy umożliwili Mahometowi jego działania  

 

W końcu ustalono, że następcą będą kalifowie: 

1) ABU BAKR (632-634) 

2) UMAR (634-644) 

3) UTMAN (644-656) 

4) ALI (656-661) 

W trakcie panowania Alego dokonał się podział na tle sprawowania władzy:

 sunnici – od sunny-tradycji muzułmańskiej, wg sunnitów kalifem może zostać każdy 

pobożny muzułmanin, nawet niewolnik, wybierany przez wspólnotę

 szyici – partia Alego – następcą Mahometa powinien być pochodzący z rodziny proroka  

 

Kalif to stróż objawienia koranicznego, posiada władzę wykonawczą i sądowniczą 

(ustawodawczej nie, bo objawienie się zakończyło na Mahomecie) 

1055 – do Bagdadu wkraczają Turkowie, panowanie przejmuje Sułtan, kalif symbolem 

duchowej jedności 

1258 – koniec Złotego Okresu Rozwoju cywilizacji muzułmańskiej, wkroczenie Mongołów, 

upadek znaczenia kalifatu 

1924 – oficjalne zniesienie kalifatu 

 

Wspólnota muzułmańska mimo wszystko ciągle istnieje i ma się dobrze. Jednak brak władzy 

centralnej osłabia głos islamu w świecie. 

 

Hinduizm 
4 wielkie kasty 

W hinduizmie funkcjonują 2 pojecia odnoszące się do wspólnoty religijnej: 

 WARNA 

ozn. Dosłownie barwę, w sensie religijnym – pewien stan religii 

 4 podst. Warny: 

 BRAMINI 

 KSZATRIJOWIE 

 WAJSIOWIE 

 SIUDROWIE 

 

 DŻATI 

Pocz. Podziałów na te stany: 2000BC 

Sam podział ok. 900BC na 4 stany. Jest on usankcjonowany w hind. religijnie, o 

znajdowaniu się w konkretnym stanie decyduje poprzednie życie 

 DHARMA – prawo przyjęte w danym stanie. Jego przestrzeganie jest 

warunkiem „awansu” bądź „degradacji” w kolejnym wcieleniu. 

 

 

Charakterystyka 4 stanów: 

 BRAMINI – stan kapłański, sprawuje władzę religijną 

 Obowiązki: składanie ofiar, rytualne oczyszczenia, przewodniczenie 

czynnościom liturgicznym. 

 Prawa: do przyjmowania darów, zwolnienie z pracy fizycznej, zwolnienie z 

podatków 

W ich ramach istnieje 

DŻATI czyli kasty (ok. 3000) 



 

Cieszyli się dużym autorytetem. Wybrani, wykształceni, bogaci. Specjalny 
status, jedyna kara: obcięcie charakt, kosmyku włosów (znak inicjacji 
barmińskiej). 
 

 KSZATRIJOWIE – stan rycerski, szlachecki, arystokracki 

 Zadania: udział w wojnie, sprw. Władzy świeckiej, spośród nich zawsze 

wybierany był król 

 

Byli to również urzędnicy, pracownicy administracji państwowej. 

 

 WAJSIOWIE – lud pracujący, plebs 

 

Uprawa ziemi, hodowla bydła. Pracowali na rzecz w/w stanów 

 

 SIUDROWIE – stan służebny (najbardziej liczny) robotnicy bez kwalifikacji, 

pasterze, pełniący służbę. 

 

 

Ponadto byli jeszcze  

PARIASI – bezkastowcy 

Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przekroczyli granice swojego stanu, bez praw, 

mieszkali poza społecznościami. 

 

1949r. – rząd Indii konstytucyjnie zabronił dyskryminacji pariasów 

1950r. – system kast został zniesiony przez konstytucję Indii 

 

Choć prawnie ten podział nie funkcjonuje to w tradycji pozostał (dokonały się wyłącznie 

zmiany formalne, nie w rzeczywistości). 

 

Buddyzm – Budda sprzeciwił się kastowemu podziałowi społeczeństwa 
 

SANGHA – pierwsza wspólnota buddyjska, której początek daje sam Budda. Hierarchicznie 

zorganizowana (uczeń podporządkowany nauczycielowi) 

 



Pierwszy autorytet – sam Budda 

Wędrowny charakter tej wspólnoty 

4 szlachetne prawdy sformułowane przez Buddę; z biegiem czasu wykształcił się podział na: 

 

2 ideały 
 

 

 
 

 

 

 

 

Podział ten wynika z podziału wiedzy na: 

 Światową 

 Ponadświatową 

 

W buddyzmie wiedzę można najpierw poddać analizie intelektualnej jest to tzw. wiedza 

światowa (studiowanie doktryny Buddyzmu bez jej praktykowania). Dopiero przejście do 

praktyki, w której istotą jest medytacja, daje wiedzę ponadświatową, aż w końcu dokona się 

w życiu tzw. „dokonanie” (osiągnięcie wiedzy intuicyjnej, ponadświatowej, dzięki której 

osiąga się nirvanę) 

 

KLASZTORY BUDDYJSKIE – na uboczu, 5 grup mnichów: 

(różne klasztory, różne motywacje) 

1. mnisi z wyboru, tzw. KONWERSJE nawróceni pragnący ucieczki od świata, 

powołanie typowo religijne, siła duchowa buddyzmu. 

2. mnisi z osobistego upodobania. Też powołanie religijne, ale nie totalnie odsunięci na 

”bok”, lecz stanowiący organizację podst. Klasztorów buddyjskich. 

3. Mnisi którzy pragną zdobyć zasługi które w budd. To pewne bogactwo duchowe, 

które mogą ofiarować, nie całe życie lecz jakiś czas (by zdobyć zasługi) 

4. Mnisi pragnący przejść. Społ. Inicjację (czasowe), np.: przygotowanie do życia 

małżeńskiego, duchowe formacje 

5. Mnisi wstępujący tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. 

 

W buddyźmie nie ma wyraźnego, ścisłego podziału między mnichem a człowiekiem 

świeckim. Natomiast mnisi i ludzie świeccy stanowią pewną komplementarną całość, coś 

sobie ofiarują. 
 

 
 

 

 

 

cd. SHANGA – jest wspólnotą ściśle związaną z władzą świecką, przynależy do wspólnot 

światowych, u jej podstaw leży poczucie wspólnej wiary. 

Buddyzm staje się w końcu rel. o charakterze misyjnym (jak islam, chrześc.) 

Ideał „życia w lesie” 

Natura kontemplacyjna,  

Ideał „życia w mieście” 

Studia, nauczanie świeckich 

  Dobra duchowe 

Mnisi     świeccy 

  Dobra materialne 



Chrześcijaństwo 

Sob.Vat.II był przełomowy jeśli chodzi o nauczanie kościoła. Głównie Lumen Gentium 

ukazał na nowo strukturę kościoła. 

Dokonał zmiany relacji między duchowieństwem a świeckimi. Przed soborem świeccy byli 

określani jako „nie duchowni” i byli pozbawieni tzw. prawa głosu. Decyzje podejmowało 

tylko duchowieństwo hierarchiczne. To wiązało się z poczuciem odpowiedzialności za misję 

kościoła. Sob.Vat.II przypomniał prawdę o kapłaństwie powszechnym, które wynika z 

przyjęcia sakramentów inicjacji. Zrezygnował on też z tryumfalizmu, który wynikał z 

utożsamiania kościoła z Królestwem Bożym. Sobór przypomniał że kościół nie jest 

Królestwem Bożym ale zmierza do niego. Stwierdził też że kościół nie jest pozbawiony 

błędów i podlega krytyce. Ale co innego krytyka a co innego krytykanctwo. Aby kościół 

krytykować trzeba go znać. Sobór określa też granice kościoła w sensie jurydycznym a nie na 

podstawie metryki. Kościół składa się z dwóch nierozdzielnych wymiarów:  

 Instytucjonalny 

 Duchowy 

Kościół w sensie instytucjonalnym jest niepowtarzalny (hierarchicznie też). Nie ma nigdzie 

indziej takiej instytucji. Niepowtarzalny jest też w sensie wspólnoty  

duchowej – ludzie powiązani łaską nadprzyrodzoną. 

 

 Moralność w religiach świata 

 
Moralność – to zasady wynikające z przyjętej wiary, zasady postępowania i życia. 

 

Rel. plemienne 
Afirmacja życia i świata. Tu zasady moralne sprowadzają się do utrzymania porządku w 

świecie i uczestniczenia w tym porządku.  

Np. rel. plemienne afrykańskie – istota najwyższa utożsamiana z życiem, to ludzie będą 

starali się to życie zachować, dbać o nie. 

Dobrem jest świadome uczestniczenie w rzeczywistości. 

 

W religiach wschodu wszelkie prawa moralne wynikają ze świata zjawiskowego czyli sama 

moralność nie ma takiego znaczenia (bo świat jest pozorny) 

Hinduizm 
4 hierarchicznie określone cele człowieka:  

 KAMA – rozkosz cielesna 

 ARTHA – zdobywanie dóbr ziemskich 

 DARMA – przestrzeganie prawa moralnego 

 MOKSZA – osiągnięcie wyzwolenia 

 

 

To cel życia ludzkiego. Żeby to osiągnąć 

trzeba odrzucić 3 pierwsze cele, które 

łączą się ze światem materialnym. 

 

Jeżeli człowiek realizuje te 3 pierwsze cele to przechodzi proces transmigracji czyli wcieleń. 

Moralność to czyny człowieka. 

 

Buddyzm 
4 etapy życia człowieka 

 wiara początkowa (prowadzi do prawdziwej mądrości) 



 przestrzeganie prawa moralnego (środek do kolejnego etapu) 

 medytacja 

 nirwana 

Moralność to tratwa która pozwala dostać się na drugi brzeg. To tylko środek który prowadzi 

do medytacji i nirwany. 

 

5 zasad postępowania ludzkiego: 

1. Powstrzymywanie się od zabijania i wyrządzania krzywdy a praktykowanie 

życzliwości wobec siebie. 

2. Powstrzymywanie się od kradzieży a praktykowanie miłosierdzia i hojności. 

3. Powstrzymywanie się od nadużyć płciowych a praktykowanie czystości i panowania 

nad sobą. 

4. Powstrzymywanie się od fałszywej mowy a szczerość i uczciwość. 

5. Powstrzymywanie się od napojów upajających, które powodują nieuwagę a 

praktykowanie powściągliwości i czujności. 

 

Właściwa mowa – wolna od wszelkich dyskryminacji czy nieopanowanych namiętności. 

Wolna od kłamstwa, zaślepienia i wszelkich złośliwości, sprzyja ona wyciszeniu. 

Właściwe środki utrzymania – zajęcia lub zawody, które człowiek może wykonywać ale nie 

powinny one przynosić niesprawiedliwości i szkody innym. Dlatego zakazany jest handel 

bronią, istotami żyjącymi, alkoholem. 

 

Brak pojęcia grzechu jako obrazy Boga. 

 

Religie monoteistyczne 
Moralność to prawo dane przez samego Boga, dobro i zło wytyczone przez samego Boga. 

Judaizm – Dekalog 

Islam – prawo Koraniczne 

Obowiązkiem człowieka wierzącego jest przestrzeganie prawa Bożego. 

Jeżeli dochodzi do grzechu czyli przekroczenia prawa Bożego, nie ma tu obrazy Boga bo Bóg 

jest zbyt wielki a człowiek zbyt mały by swoim czynem dotknąć Boga. Człowiek 

unieszczęśliwia wtedy siebie. 

Islam 
7 grzechów ciężkich – HADD: 

 Odstępstwo od wiary – grzech przeciwko Bogu i wspólnocie (zdrada 
państwa, kara to śmierć) 

 Kradzież – zamach na prawo własności (kara to obcięcie ręki) 

 Cudzołóstwo – uderza w dobro rodziny (kara to 100 uderzeń bicza – 
teraz inaczej) 

 Nieuzasadnione oskarżenie o cudzołóstwo (potrzebni 4 świadkowie) 

 Używanie napojów alkoholowych – gwałt zadany intelektowi człowieka 

 Rozbój 

 Bunt – sprzeniewierzenie się panującym władzom 
 

Moralność ma charakter jurydyczny. 

Chrześcijaństwo 
Chrystus całą moralność sprowadził do miłości Boga i bliźniego. 

Łamanie zasad moralnych, czyli grzech, to łamanie prawa ale przede wszystkim obraza Boga. 

Człowiek odrzuca miłość samego Boga. 

Potrzeba skruchy i przebaczenia – sakrament pojednania. 



 

 

 Sekty 
 

W latach 60 zaczęły powstawać nowe ruchy religijne. 

2 zjawiska (Ameryka): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generacja bitowa – przeistoczyła się w ruch hippisowski 

Nowe propozycje doświadczeń religijnych. 

Pojęcia: samorealizacja, samo wyzwolenie, medytacja (zaczerpnięte z rel. wschodu) 

 

W latach 60 w Ameryce powstały ruchy religijne, które kreowały nowy obraz Jezusa 

(kumpel, przyjaciel): Ruch Jezusowy, Rodzina Miłości. 

Te ruchy wskazują na potrzeby duchowe ludności, których nie potrafiły zaspokoić wielkie 

ruchy religijne. 

 

Pojęcie SEKTA 

 Tereny europy – mała grupa odchodząca od ortodoksji 

 Tereny zachodnie – wszystkie ruchy niekatolickie, niechrześcijańskie 

Różne rozumienie dlatego nazwa nowe ruchy religijne a nie sekty. 

 

Przyczyny: 

a) Teologiczne 

b) Duszpasterskie 

 

Ad. a) Szerzący się relatywizm religijny. Postawienie wszystkich religii na jednej 

płaszczyźnie. 3 główne wątki: 

 Pojęcie Chrystusa – rozróżnienie między Jezusem logosem (należy do 

wszystkich systemów rel. świata) a Jezusem historycznym (tylko do 

Chrześcijaństwa) 

 Pojęcie Ducha Św. – rozróżnienie między działaniem Jezusa (do chrześc.) a 

działaniem Ducha Św. (dotyczy całego świata – daje im wartość zbawczą) 

 Pojęcie Królestwa – wywodzące się od pojęcia kościoła (kościół do 

chrześcijaństwa, królestwo wykracza poza wspólnotę kościoła, ogarnia 

wszystkie systemy religijne) 

 

Ad. b) Powody zainteresowania nowymi ruchami religijnymi: 

 Potrzeba odpowiedzi – ludzie potrzebują jasnych, krótkich i zwięzłych 

odpowiedzi na ich niepokoje i problemy. 

 Potrzeba wspólnoty – wielu ludzi poszukuje wspólnoty w której mogliby się 

odnaleźć i zrealizować 

Kontestacja – sprzeciw wobec 

porządku społecznego, wartości, 

także wobec tego co dają wielkie 

systemy rel. 

Orientalizacja – przypływ elementów 

religii wschodu na tereny zachodu. 



 Potrzeba bycia rozpoznawanym – w kościele jest anonimowość a nie każdemu 

to odpowiada 

 Potrzeba wizji- najczęściej wizji optymistycznej a ruchy religijne często dają 

jasną wizję przyszłości 

 

Nowe ruchy religijne 
Medytacja transcendentalna – proponowana jako zwykła technika relaksacyjna, nie 

przyznaje się do tego że jest ruchem religijnym 

Maharishi Mahesh Yogi – wielki wieszcz z rodziny Mahesh praktykujący yogę. Urodzony 

1915 roku spędził samotnie 13 lat u stóp Himalajów. W 1957r. pojawił się publicznie 

twierdząc że ma do zaoferowania zupełnie nowe doświadczenie religijne. Przeniósł się do 

Londynu gdzie założył „Międzynarodowe Towarzystwo Medytacji”.  

9 plan nawracania Europy. Przyczyną wojen są wg niego wewnętrzne napięcia jednostek i 

stres. W 1965r. na terenach Anglii było około 200 osób praktykujących.  

W 1967r. poznał członka grupy „The Beatless”. Oni to rozreklamowali i rozszerzyli (ok. 12 

tys. osób). Potem jednak „The Beatless” uznali że to nie to. Nastąpił kryzys i w latach 70 

Maharishi powrócił do Indii. Jednak w latach 80 nastąpiło odrodzenie tego ruchu.  

Praktyka: 
Zaproszenie do 2-3 wykładów publicznych. Nie pada tu nazwa doświadczenie religijne ale 

technika relaksacyjna. Potem jest indywidualny obrzęd inicjacyjny – budża. Kandydat 

przynosi 3 owoce, 6 kwiatów i białą chustę (+opłata wstępna ). Cały czas podkreśla się że 

nie jest to akt liturgiczny ani religijny. Potem otrzymuje się mantrę – krótkie hasło które 

stanowi przedmiot medytacji. Człowiek nie rozumie tego słowa, ma być ono zachowane w 

tajemnicy (jest około 16 mantr – są to imiona bóstw hinduskich). Istota medytacji 20 min, 2x 

dziennie cichego wypowiadania mantry. 

Cel – zrelaksowanie się, uzyskanie spokoju wewnętrznego, dzięki któremu umysł dryfuje na 

wyższy poziom (a nie wnikanie w głąb siebie).  

 

Jest osiem stanów świadomości: 

1. Czuwania 
2. Sen z marzeniami 

3. Sen bez marzeń 

Dzięki medytacji transcendentalnej wchodzimy w kolejne stany 

4. Świadomość transcendentalna – chwilowy stan spokoju 

5. Świadomość kosmiczna – stan spokoju non-stop 

6. Świadomość Boga – spokój wewnętrzny przeradza się w poddanie się woli Boga 

7. Zjednoczenia – stopienie się z Bożą rzeczywistością 

8. Bramana – Nie wyjaśnił do końca 

 

4 rodzaje medytacji: 

 Radża Yoga – królewska – zjednoczenie z Bogiem 

 Dżanji Yoga – wiedzy – zjednoczenie z Bogiem poprzez wiedzę intuicyjną 

 Bakti Yoga – miłości – zjedn. Na drodze czci i miłości 

 Karma Yoga – dziejów – zjedn. Na drodze działania 

 

Bakti Yoga – to medytacja transcendentalna. Jest to oddawanie czci bóstwom 

Hinduistycznym. 

 

Ludziom znane są tylko te 3 


