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Wstęp 
 

Tematem pracy jest Wykorzystanie Pisma Świętego w „Naukach apologetycznych”  

ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka. Nauki apologetyczne to cykl konferencji głoszonych  

do inteligencji katolickiej w latach 1898-1900, a wydanych drukiem nakładem autora  

w Warszawie w 1901 roku. Ich autor ks. bp A. P. Szelążek – Założyciel Zgromadzenia 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus wtedy jeszcze był młodym płockim kaznodzieją,  

a zarazem seminaryjnym wykładowcą odznaczającym się jednak wybitnymi zdolnościami 

umysłu i przymiotami ducha. 

Temat tej pracy wchodzi w zakres zagadnień hermeneutyki biblijnej XIX wieku, 

chociaż dotyka także apologetyki i kaznodziejstwa przełomu XIX i XX wieku. 

Celem pracy jest lepsze poznanie myśli Założyciela w aspekcie biblijno-

apologetycznym, a przede wszystkim uchwycenie sposobu wykorzystania i postrzegania 

Pisma Świętego przez autora. 

Metody, jakie zostały zastosowane obejmują analizę poszczególnych fragmentów 

Pisma Świętego cytowanych przez ks. Szelążka, jak i ogólnych odwołań do Biblii oraz ich 

syntezę w aspekcie teologiczno-biblijnym. Zastosowane materiały to przede wszystkim 

Nauki apologetyczne wydane w Warszawie w 1901 roku oraz Biblia Wujka wydana  

w Lipsku w 1898 roku, którą wykorzystano dla zestawiania przytaczanych przez autora 

tekstów biblijnych z tekstem oryginalnym. Przy tekstach łacińskich korzystano z Wulgaty. 

Ze względu na brak parametrów biblijnych w części przytaczanych przez autora tekstów, 

aby można je było łatwo zestawić ze współczesnym tekstem biblijnym, odszukano je, 

ujednolicono oraz zapisano skrótami ksiąg i numeracją pochodzącą z Biblii Tysiąclecia. 

Zamieszczono je po przytaczanym tekście w kwadratowych nawiasach. 

Pomocnicza literatura wykorzystana w tej pracy obejmuje literaturę polską. Należą 

do niej opracowania ogólne o hermeneutyce biblijnej, encyklika Leona XIII 

Providentissimus Deus, opracowania o epoce, historii filozofii, apologetyce oraz 

komentarze biblijne do cytowanych tekstów. Literatura szczegółowa dotyczy przede 

wszystkim osoby autora i jego prac. 

Inspiracją do napisania pracy jest zainteresowanie myślą Ojca Założyciela oraz 

pragnienie rozpoczęcia badań biblijnych nad jego twórczością. Wybrano więc dzieło, które 

pochodzi z początkowego okresu jego kapłańskiego życia.  

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia 

sylwetkę autora na tle epoki. Pozwala przyjrzeć się środowisku w jakim powstały Nauki 
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apologetyczne. Drugi to szczegółowe omówienie wykorzystanych przez Szelążka 

biblijnych cytatów z ich egzegezą i kontekstem. Rozdział trzeci ukazuje ogólne odwołania 

się do Biblii. Ostatni zaś na podstawie dwóch poprzednich jest podsumowaniem metody, 

jaką posługiwał się apologeta przy korzystaniu z Pisma Świętego. 
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I. Życie i twórczość ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka 

 

Poznanie treści dzieła i zrozumienie jego znaczenia zawsze wiąże się z osadzeniem 

go w konkretnej rzeczywistości, w której ono powstało. Dlatego poniższe rozdziały 

prezentują sylwetkę autora Nauk apologetycznych, a także tło epoki, w której zostały 

napisane. Zwracają także uwagę na dalszą działalność pisarską autora, który rozwijając się 

bardzo dynamicznie wniósł do historii Kościoła, może na razie wciąż jeszcze mało znane, 

bogactwo intelektualne i duchowe. 

 

 

1. Biografia autora Nauk apologetycznych 

 

Adolf Piotr Szelążek – syn Stanisława i Marianny z domu Gregoriew – urodził się 30 

lipca 1865 r.
1
 w Stoczku Łukowskim na Podlasiu. Tam też w kościele parafialnym 

otrzymał chrzest.  

Kiedy miał 2 lata, zmarła jego matka oraz nowonarodzony brat Julian. Wkrótce po 

tych wydarzeniach ojciec Adolfa wraz z nim i drugim starszym synem Władysławem 

przenieśli się do Węgrowa. Stanisław Szelążek powtórnie ożenił się. Matką chłopców 

została Eleonora Paulina Dobraczyńska. Z troską i miłością zajęła się ona wychowaniem 

chłopców, którzy także pokochali ją i zawsze wspominali z szacunkiem jak własną. Adolf 

Szelążek wzrastał więc w kochającej się rodzinie, przepojonej wartościami patriotycznymi 

i maryjną pobożnością. To właśnie w rodzinie zaczęła się kształtować jego maryjna  

i eucharystyczna duchowość.  

Po ukończeniu katolickiej szkoły początkowej w Węgrowie dalszy etap nauki 

kontynuował Adolf w Siedlcach, w Męskim Gimnazjum Klasycznym. Wśród uczniów 

wyróżniał się pracowitością i zdolnościami. Pomimo akcji rusyfikacyjnej zawsze gorliwie 

uczęszczał do kościoła. Potrafił łączyć szerokie zainteresowania intelektualne i troskę  

o bliźnich z rozwojem własnej duchowości. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do 

seminarium duchownego w Płocku. Wykazując duże zdolności intelektualne otrzymywał 

najwyższe stopnie i uważany był za wytrwałego i bardzo zdolnego kleryka. Był także 

świetnym organizatorem.  

                                                
1 Większość opracowań podaje datę 1 sierpnia (nawet autobiografia przez niego napisana – Ar ST, sygn. E/I-

a). W metryce jednak i pozostałych źródłach jest data 30 lipca. Por. Karwowska B. E., Ks. bp Adolf Piotr 

Szelążek wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, s. 5. 
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Po ukończeniu seminarium, 26 maja 1888 r. w katedrze płockiej otrzymał święcenia 

kapłańskie. Pracę jako wikary rozpoczął w parafii św. Bartłomieja w Płocku. Był lubianym 

i dobrym kaznodzieją. Wraz z pracą duszpasterską potrafił łączyć swe zainteresowania 

intelektualne. Przełożeni dostrzegając jego zdolności i cnoty, wysłali go na studia  

do Akademii Duchownej w Petersburgu. Od września 1889 r. studiował na uczelni, gdzie 

rektorem był ks. Franciszek Albin Symon (1884 – 1897). On także dostrzegał 

nieprzeciętne zdolności młodego kapłana dając nawet temu wyraz w cytowanym później 

przy różnych okazjach liście do ks. bpa Nowodworskiego: Odsyłam Waszej Ekscelencji 

Ks. Szelążka, ale nie Szelążek to, jeno czysty dukacik. Potwierdzeniem tego jest ukończenie 

Akademii i otrzymanie w 1893 r. tytułu magistra świętej teologii z notą primus cum eximia 

laude za dojrzałe naukowo prace De primatu Romani Pontificis oraz De revelationibus  

s. Brigittae.  

Lata 1893 – 1904 spędził w Płocku, gdzie pod opieką ks. bpa Michała 

Nowodworskiego pogłębiał swą formację pisarską. W tych latach pełnił także wiele 

licznych funkcji. Skierowany do pracy w Konsystorzu Generalnym pełnił tam funkcję 

sekretarza, a od 1896 – 1904 r. regensa. W 1903 r. opracował regulamin Ordinatio 

Consistorii Generalis Plocensis. Od 1894 r. został także wykładowcą prawa kanonicznego 

w płockim seminarium duchownym. Wykładał tam także ascetykę, filozofię, język łaciński 

i wymowę ogólną na kursie przygotowawczym. 

Ponadto w latach 1902 – 1907 pełnił funkcję sędziego surogata, a od 1902 – 1910 

egzaminatora prosynodalnego i cenzora ksiąg. W latach 1894 – 1896 był obrońcą węzła 

małżeńskiego w sądzie biskupim, następnie notariuszem i asesorem. Odpowiadał także za 

administrację parafii w Radzikowie (1897 – 1907), a później w Orszymowie (1907 – 

1918). Od 1902 r. związany był także z Kapitułą Katedralną w Płocku. 

Pomimo tak wielu obowiązków, które sumiennie wypełniał, chętnie angażował się  

w prace duszpasterskie. W uroczystości i niektóre niedziele głosił kazania, a w trosce  

o rozwój inteligencji katolickiej napisał i wygłosił Nauki apologetyczne, które następnie 

wydał w Warszawie w 1901 r.  

Kolejny okres życia ks. Adolfa Szelążka wiąże się ponownie z Petersburgiem.  

Od 1904 do 1907 r. pełnił on funkcję asesora Rzymsko-Katolickiego Kolegium 

Duchownego Petersburgu. Zaangażowany był także w prace dydaktyczną. Na prośbę abpa 

Jerzego Szembeka prowadził wykłady w Mohylewskim Seminarium Metropolitalnym, 

które miało swoją siedzibę w Petersburgu. Wykładał tam prawo kanoniczne, filozofię  

ze szczególnym uwzględnieniem psychologii eksperymentalnej, ekonomię polityczną, 
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teologię pastoralną, ascetykę, historię, literaturę polską, język łaciński i francuski. 

Przychodzący na wykłady studenci doświadczali, że były one trudne i na zbyt dla nich 

wysokim poziomie. Z upływem czasu, kiedy nauczyli się je rozumieć, zmieniali jednak 

zdanie. Ks. Szelążek rozbudzał w nich fascynację wiedzą. Dlatego też w tym czasie  

o wielu więcej z nich po ukończeniu seminarium kontynuowało naukę w Rzymie  

i Innsbrucku.  

W tym czasie ks. Szelążek był też świadkiem rewolucji w Rosji. Brał udział  

w opracowaniu memoriału o stanie Kościoła katolickiego w Rosji i w przygotowaniach 

Ukazu Tolerancyjnego z 30.04.1905 r. 

Lata 1907-1918 to ponownie okres pobytu w Płocku, gdzie ks. Szelążek podjął pracę 

wykładowcy w Seminarium Płockim. Prowadził w tym czasie zajęcia z prawa 

kanonicznego, filozofii, socjologii, ascetyki, a od 1909 także ekonomii politycznej. 

Wykłady jego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Były przygotowane zawsze starannie 

i na wysokim poziomie naukowym. Ks. Szelążek przyciągał do siebie nie tylko swoją 

elokwencją i bogatą wiedzą, ale także osobistym świadectwem poszanowania prawa  

i umiłowania Kościoła. Odznaczał się punktualnością, pracowitością i wytrwałością 

zachęcając także do tego innych. 

Od 1909 ks. A. P. Szelążek był Rektorem Płockiego Seminarium Duchownego. Jego 

nieustannie żywe zainteresowanie osiągnięciami naukowymi na Zachodzie oraz poznanie 

Instytutu Wundta w Lipsku zaowocowało utworzeniem Instytutu Psychologii 

Eksperymentalnej w seminarium w Płocku.
2
 Tak więc działalności ks. Szelążka 

seminarium płockie zawdzięcza wysoki rozwój zarówno formacji intelektualnej, jak  

i duchowej uczących się w nim alumnów.  

Ks. Szelążek zaangażowany był także z potrzeby serca w działalność społeczno-

charytatywną. Dostrzegał problemy ekonomiczne i społeczne związane z kryzysem 

gospodarczym w kraju. Zwracał uwagę na potrzebę duszpasterskiej opieki nad tymi, którzy 

w poszukiwaniu pracy wyjeżdżali sezonowo lub na stałe na Zachód lub do Ameryki. 

Organizował dla młodych chłopców warsztaty uczące rzemiosła, szkołę, ochronkę dla 

dzieci i przytułek dla ludzi w podeszłym wieku. Był wówczas członkiem, a później także 

prezesem Płockiego Towarzystwa Dobroczynności (lata 1909-1918). Angażował się także 

w działalność Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich i powołał do istnienia 

Związek Katolicki (1907). Jego inicjatywie w tamtym czasie Płock zawdzięcza także 

                                                
2 Chodziło o wprowadzenie w tok studiów seminaryjnych nauk przyrodniczych, jak zalecał to papież Pius X. 

Karwowska B. E., Ks. bp Adolf Piotr Szelążek..., dz. cyt., s.21. 
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powstanie dwóch nowych szkół elementarnych. Postawa miłosierdzia okazywanego 

biednym, doświadczonym i chorym ludziom była charakterystyczną cechą jego niezwykle 

bogatej osobowości.  

Ze względu na tak aktywną i pełną poświecenia pracę na rzecz Kościoła ks. Szelążek 

24 listopada 1918 otrzymał jako pierwszy w niepodległej Polsce sakrę biskupią, zostając 

biskupem pomocniczym w Diecezji Płockiej.  

Ze względu na pracę w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

ks. bp Szelążek opuścił Płock i zamieszkał w Warszawie. Na uwagę zasługuje jego stała 

współpraca z abpem Nowowiejskim w sprawach dotyczących sytuacji Kościoła w Polsce, 

a później także z Achillesem Rattim, której owocem było między innymi opracowanie  

i przygotowanie pierwszego projektu konkordatu już w 1919 r. Nie został on zatwierdzony, 

ale niewątpliwie przyczynił się do dalszych prac nad konkordatem, który podpisano  

i przyjęto w 1925 r. W tym roku ks. bp Adolf Piotr Szelążek został mianowany także 

Ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu. Była to diecezja leżąca na Kresach 

Wschodnich, wymagająca bardzo wiele pracy i umiejętności dyplomatycznych 

potrzebnych, aby jednając ludzi uczyć wszystkich wzajemnego poszanowania, miłości  

i zaangażowania w sprawy Kościoła. Obejmowała obszar ok. 30 tys. km
2
 i miała tylko 140 

kapłanów. Katolików było niewielu i żyli najczęściej w rozproszeniu. Ponadto pracę 

duszpasterską utrudniała propaganda komunistyczna i ateistyczna. Niełatwym zadaniem 

troski o Kościół miał zająć się doświadczony, uzdolniony i posiadający odpowiednie do 

tego predyspozycje ks. bp Adolf Szelążek. Będąc człowiekiem wiary i modlitwy podjął  

z odwagą trudne i odpowiedzialne zadanie starając się rozbudzić i odrodzić moralnie 

Kościół na wschodnich Kresach Polski.  

Rozpoczął od zwołania pierwszego po 200 latach synodu plenarnego w 1927 r., na 

którym unormowano funkcjonowanie diecezji zarówno w sprawach kultu Bożego, jak  

i sytuacji materialnej. Owocem było powstanie nowego prawa diecezjalnego. 

Zorganizowana została praca Kurii Biskupiej. Pomimo ukończonych 60 lat biskup nadal 

żywo interesował się nowymi osiągnięciami w dziedzinie filozofii, teologii oraz sytuacją 

społeczno-polityczną świata. Jego szeroki światopogląd i gruntowna wiedza znajdowały 

oddźwięk w licznych listach duszpasterskich. 

Do historii diecezji biskup wpisał się w tamtym okresie jako troskliwy Pasterz 

diecezji przejęty troską o formację nowych pokoleń kapłanów, wielki budowniczy, 

odnowiciel Kościoła lokalnego, założyciel Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Teresy od 
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Dzieciątka Jezus (1936), odpowiedzialny z ramienia Kościoła za rozszerzanie unii 

Kościołów: łacińskiego i wschodniego. 

Szczególnym doświadczeniem w jego życiu były lata 1939 – 1946. Odcięty od świata 

stał na czele Kościoła łuckigo przez cały czas okupacji. Nadal czuwał nad powierzoną 

sobie diecezją i kapłanami. Przeżył okupację radziecką, od 1941 r. niemiecką i po 1944 r. 

powtórnie radziecką. Był świadkiem wywózek w 1940 i masakry Żydów w 1942. Mimo 

tego odważnie odmówił Sowietom współpracy podkreślając, że zawsze był przeciwnikiem 

komunizmu. Podczas przesiedlania Polaków odmówił opuszczenia diecezji argumentując, 

że jedynie papież może go odwołać. Z dnia 3 na 4 stycznia 1945 r. został, więc 

aresztowany i osadzony w więzieniu w Kijowie. Jako 80-letni Biskup spędził tam  

w poniżających warunkach 16 miesięcy. Oskarżono go o zdradę radzieckiej ojczyzny na 

rzecz Watykanu i domagano się kary śmierci. Dopiero 6 maja 1946 r. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych ZSRR zmieniło wyrok śmierci na przymusową deportację. Stało się to na 

skutek ingerencji Stolicy Apostolskiej. 14 maja 1946 r. ks. bp Szelążek został deportowany 

do Polski. Resztę swego życia Biskup – Wygnaniec spędził w zamku Bierzgłowskim koło 

Torunia. Tam też zmarł 9 lutego 1950 r. Ciało jego spoczywa w podziemiach kościoła  

św. Jakuba w Toruniu.  

Dopiero po śmierci i to za granicą w Mannheim zostało wydane ostatnie jego dzieło 

Moralne odrodzenie świata. 

 

 

2. Nauki apologetyczne na tle epoki 

 

Kiedy mówi się o powstaniu jakiegoś dzieła nie sposób pominąć epoki, w której ono 

się rodzi. Tak jak myśl teologiczna ma swój związek z sytuacją historyczną, w której się 

kształtuje, tak samo dzieła literackie pozostają w związku z tym, co na ich powstanie 

oddziałuje.  

Nauki apologetyczne to cykl konferencji, głoszonych w Katedrze płockiej od 

października 1898 r. do połowy 1900 r. Były przejawem troski o rozwój religijny 

ówczesnej inteligencji katolickiej. Drukiem zostały wydane za pozwoleniem władz 

kościelnych w Warszawie w 1901 r.
3
 Ich autor miał wtedy 36 lat, tytuł magistra świętej 

                                                
3 Redmer A., Demonstratio religiosa, christiana et catholica w Naukach apologetycznych Adolfa Piotra 

Szelążka (1865-1950), Lublin 1992, mps ArST, s.3. 
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teologii i był Regensem Konsystorza Płockiego oraz profesorem w tamtejszym seminarium 

duchownym.  

Powstaje pytanie jak wyglądała wówczas sytuacja społeczna, polityczna i kulturalna 

zarówno zachodniej Europy, jak i Polski, na ile przyczyniła się do powstania Nauk 

apologetycznych oraz poruszanych w nich zagadnień i problemów. 

Otóż w tym czasie teologia podlegała pewnym napięciom i kryzysom. XIX wiek 

przyniósł ze sobą spór pomiędzy konserwatystami i liberałami. Miał on swoje odbicie 

także w Kościele, a szczególnie na zachodzie Europy doświadczonej kryzysem 

rewolucyjnym. Zarówno papież Grzegorz XVI (1831-1846), jak i Pius IX (1846-1878) 

potępili liberalizm wyrażając swój negatywny stosunek do ruchów wolnościowych. 

Kościół doświadczony skutkami idei rewolucyjnych (Francja, Włochy) skupił uwagę nad 

umocnieniem swoich struktur, którym nieustannie groziły interwencje władzy świeckiej 

wpływającej na osłabienie gorliwości apostolskiej duchowieństwa i wiernych. Popierał, 

więc ultramontanizm widząc w nim szansę na odrodzenie życia katolickiego  

w państwach.
4
 Przykładem tego jest Sobór Watykański I (1869-1870) podkreślający  

i broniący prymatu papieża oraz jego nieomylności. Jednocześnie Kościół stojąc na straży 

dogmatów bronił się przed krytyką antychrześcijańskich liberałów, a także przed 

nowoczesnymi systemami wolnościowymi odrzucającymi często jakiekolwiek 

ograniczenia. Wyrazem tego była np. enc. Quanta cura (8.XII.1864) oraz dołączony do 

niej Syllabus
5
.  

Wobec rozpowszechnionej literatury oświecenia i pozytywizmu brakowało jednak 

rzetelnych badań naukowych, które odparłyby zarzuty przeciwników Kościoła.  

Dopiero koniec XIX wieku, a mianowicie czasy pontyfikatu Leona XIII (1878-1903) 

przyniósł ze sobą pewne zmiany. Papież ten dostrzegając przeobrażenia, jakie mają 

miejsce w świecie, docenił i uwypuklił pozytywne aspekty wolności przestrzegając 

oczywiście przed tym, aby nie przeradzały się w samowolę i nieporządek.
6
 To, co jednak 

wyróżniło szczególnie jego pontyfikat, to otwarcie i jasno wyrażona zachęta dla badań  

w dziedzinie nauk biblijnych, filozoficznych i historycznych.
7
 Trzeba tu w sposób 

szczególny wspomnieć encyklikę Providentissimus Deus z grudnia 1893 r., w której papież 

podkreślał ogromne znaczenie Pisma Świętego dla życia i nauczania Kościoła, wobec 

                                                
4 Aubert R., Kościół katolicki od kryzysu 1848 r. do pierwszej wojny światowej, w: Aubert R. (red.), Historia 

Kościoła 1848 do czasów współczesnych, t. 5, Warszawa 1985, s.8. 
5 Syllabus – wykaz 80 nowoczesnych błędów potępionych przez Kościół. 
6 Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa, Katowice 1983, s. 202. 
7 Zygner L., Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii (Studium historyczno – teologiczne), Toruń 

1998, s.29. 
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ataków na autorytet Słowa Bożego wzywał do odnowienia studiów biblijnych i rzetelnej 

obrony popartej naukowymi badaniami, przedstawił zasady hermeneutyki biblijnej  

i przypomniał naukę o natchnieniu. W czasie pontyfikatu tego papieża rozwijać się zaczął 

także nowy kierunek teologii – apologetyka.  

Kolejnym problemem XIX w. był nieustanny rozwój sekularyzacji i laicyzacji, który 

nie tylko odbijał się na płaszczyźnie politycznej, ale także w życiu kulturalno-społecznym. 

Intensywny rozwój nauki, jaki miał miejsce w drugiej połowie XIX w. przyczynił się do 

kształtowania się światopoglądu, w którym nie było miejsca na religię i na to, co 

nadprzyrodzone. Człowiek dzięki rozumowi i nauce miał osiągnąć poznanie wewnętrznych 

struktur świata i rządzących nim praw. Dzięki postępowi miał sam zapewnić sobie i światu 

lepszą przyszłość. Typowym przedstawicielem tego sposobu myślenia był August Comte, 

który twierdził, że po teologicznej i metafizycznej fazie rozwoju ludzkości przyszła trzecia 

– pozytywna, w której człowiek odrzuciwszy teologię i metafizykę buduje przyszłość 

opartą na postępie nauki.
8
  

Oprócz pogłębiającego sekularyzację pozytywizmu w drugiej połowie XIX w. zaczął 

rozwijać się także marksizm. Dążył on do laicyzacji kultury i rozwoju jej w oparciu  

o materializm dialektyczny i historyczny. To wszystko przyczyniło się do ciągle rosnącej 

opozycji pomiędzy światem i Kościołem oraz wzrastającego zjawiska dechrystianizacji. 

Rozwijająca się w tym czasie apologetyka zajmowała się przede wszystkim obroną 

wiary katolickiej i często posługiwała się polemiką.  

Tak przedstawiała się sytuacja Kościoła na zachodzie. Jeśli chodzi o Polskę trzeba 

podkreślić jej położenie na styku dwóch tradycji – Kościoła Zachodniego i Wschodniego. 

A ponad to przede wszystkim niewolę, która spowodowała zniknięcie Polski z mapy 

świata. Podzielona pomiędzy trzy mocarstwa właśnie Kościołowi zawdzięcza zachowanie 

swych narodowych tradycji i polskiej tożsamości.  

Jednak także ją dotknęły skutki przemian społecznych i politycznych w Europie. 

Nauki apologetyczne są dowodem, że pomimo szczególnej sytuacji Kościoła w Polsce  

w czasie rozbiorów, myśli kształtujące się na zachodzie pod wpływem idei Oświecenia 

miały swe odbicie także w kręgach inteligencji katolickiej w naszym kraju. Jednocześnie 

brakowało w tamtym czasie polskich publikacji apologetycznych. Dlatego można 

powiedzieć, że powstała wówczas praca ks. Szelążka nie tylko była owocem osobistych 

                                                
8 Por. Olszewski D., dz. cyt., s. 206. 
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zainteresowań, ale przede wszystkim potrzeb katolickiej inteligencji, którą należało 

kształtować i rozwijać w prawdzie. 

 

 

3. Pozostałe pisma 

 

S. Beniamina Karwowska w książce Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek 

Chrystusa podaje, że bibliografia jego prac oprócz korespondencji urzędowej i prywatnej 

obejmuje 186 pism wydanych drukiem i 378 rękopisów kazań, przemówień oraz 

wykładów. Można podzielić ją na trzy grupy: pisma dotyczące kwestii prawnych, 

dogmatyczno-apologetycznych i ascetyczno-moralnych.  

Ks. Adolf Piotr Szelążek od początku posługi kapłańskiej w sposób szczególny 

poświęcił się kwestiom prawnym. Szczególnie interesowała go dziedzina relacji pomiędzy 

Państwem i Kościołem. Kościół zawdzięcza mu wiele cennych opracowań z zakresu tego 

tematu, które jednak do tej pory nie doczekały się szczegółowych opracowań. Szelążek był 

autorem wielu memoriałów i artykułów prasowych, np. Memoriał w sprawie majątków 

kościelnych w Królestwie Polskim, zabranych na mocy ukazów 1864-1866; Koordynacja 

jako podstawa stosunków państwa i Kościoła; Charakter stosunku Kościoła i Państwa  

w czasach ostatnich; Podstawy dotacji duchowieństwa katolickiego w Polsce w okresie 

przedkonkordatowym; Rys historyczny zaboru dóbr kościelnych w ziemiach 

Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1795. W swoim czasie był uważany  

za najwybitniejszego znawcę tego zagadnienia.  

Kwestie apologetyczne oprócz Nauk apologetycznych wystąpiły głównie w tematach 

jego magisterskich rozpraw: De primatu Romani Pontificis oraz De revelationibus  

s. Brigittae. 

Trzecia grupa pism odnosząca się do nauczania moralnego jest chyba najszersza. 

Tematyka ta pojawiała się prawie we wszystkich pismach Szelążka, w sposób szczególny 

w jego listach pasterskich, kazaniach i korespondencji. Tej problematyce poświęcił autor 

także ostatnie dzieło swojego życia Moralne odrodzenie świata. Da się tu podkreślić  

i wyróżnić Chrystocentryczny charakter jego nauki, zatroskanie o sytuację egzystencjalną 

człowieka oraz wskazanie drogi moralnej odnowy, jaką wdział jedynie w przywróceniu 

królowania Chrystusa w sercach ludzi i w rzetelnej pracy nad budową Królestwa Bożego 

w otaczającej nas rzeczywistości.  
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II. Cytaty biblijne z ich egzegezą i kontekstem. 

 

Dla ustalenia metody i wartości egzegezy, jaką posługiwał się autor Nauk 

apologetycznych należy przyjrzeć się poszczególnym kazaniom, zamieszczonym w nich 

cytatom, a także luźnym nawiązaniom do różnych fragmentów biblijnych.  

Ze względu na wyróżniony przez Redmera
9
 w Naukach apologetycznych 

charakterystyczny dla ówczesnej apologetyki podział na trzy części: demonstratio 

religiosa, christiana et catholica rozdział tej pracy zachowuje go dla podkreślenia tematyki 

omawianych nauk.  

 

1. Demonstratio religiosa 

 

Rozdział I zatytułowany Którędy droga? rozpoczyna dział, który można by określić 

antropologią apologetyczną.
10

 Autor snuje w nim refleksje nad sytuacją współczesnego mu 

człowieka. Odwołując się do starożytnej filozofii – Heraklita i Demokryta ukazuje dwa 

krańcowe nurty, jakie występowały w społeczeństwie na przełomie XIX i XX w. Są to: 

sceptycyzm i jednostronny zachwyt nad postępem ludzkości wynikający z rozwoju nauki  

i techniki. 

Autor nie jest negatywnie ustosunkowany do coraz to nowszych osiągnięć 

cywilizacji. Przedstawia w tej kwestii stanowisko Kościoła, które zostało wyrażone  

w encyklice Leona XIII, Kościół i cywilizacja. Wskazuje jednak wyraźnie negatywne 

skutki wyżej wymienionych nurtów. Otóż skrajny sceptycyzm prowadzi do zerwania  

z Bogiem i egzystencjalnej pustki człowieka, zaś kult nauki i postępu rozmija się  

z koniecznością zachowania wymagań moralnych. Tą sytuację pewnego ludzkiego 

zaślepienia autor konfrontuje z osobą Chrystusa. Dopiero ta końcowa część rozdziału 

zawiera odniesienie do Biblii. Mówiąc o tym, kim jest dla człowieka Chrystus, autor po 

pierwsze wskazuje na autorytet wynikający ze słów samego Chrystusa, który powiedział  

o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem [J 14,6]. Po drugie – na filozoficzno-teologiczne 

określenie Boga jako najwyższego Dobra, Prawdy i Piękna
11

 (przy czym mówi  

                                                
9 A. Redmer, dz. cyt., s. 3. 
10 Tamże, s. 19-20. 
11 Objawienie się Boga w Dobru, Prawdzie i Pięknie jest to myśl starożytnej filozofii greckiej znana od 

czasów Platona. Jak widać, być może nieświadomie, autor oświetla Chrystusa bardziej filozoficznie niż 

biblijnie.  
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o Chrystusie jako Bogu). Te określenia stara się wyjaśnić odwołując się do św. Augustyna, 

ale także do konkretnych fragmentów Pisma św. 

Ja jestem światłość świata [J 8,12] – te słowa wyjaśniają według autora to, że 

Chrystus jest najwyższą Prawdą (NA, s.14). Inny fragment [1 P 1,12] pragną patrzeć 

aniołowie autor przywołuje, gdy uzasadnia, że Chrystus jest najwyższym Pięknem, w które 

wpatrują się te dobre duchy (NA, s. 15). Na zakończenie wskazuje autor zadanie, jakie 

ludzie muszą podjąć, aby nie rozminąć się z prawdziwym szczęściem: należy przywrócić 

wpływ Chrystusa na życie nasze (NA, s. 15). Praktycznym wyrazem tego ma być miłość do 

Chrystusa, przy czym autor cytuje fragment psalmu 127(126),1: Jeżeli Pan nie zbuduje 

domu, na próżno pracowali, którzy go budują (NA, s.16). Ta metafora nasuwa odbiorcy 

refleksję nad daremnością ludzkich wysiłków, o ile nie wspomoże ich łaska Boga. 

Dalej autor zwraca uwagę na to, że aby Chrystusa miłować, trzeba Go poznać. Tu też 

odwołuje się o słów Jezusa: To jest życie wieczne, aby znali Cię Boga prawdziwego  

i którego posłałeś, Jezusa Chrystusa [J 17,3] (NA, s.16). To zdanie, jak podkreśla na 

koniec autor było celem całego wywodu, jaki uczynił w tym rozdziale.  

Ostatnie zdanie: Kto z Boga jest, słów Bożych słucha [J 8,47] w kontekście całego 

kazania jest nie tylko pewnym kaznodziejskim akcentem, ale też wskazaniem na słowo 

Boże jako najwyższy autorytet, któremu mamy dawać posłuch. 

 

Rozdział II jest rozważaniem na temat godności człowieka. Także ten rozdział 

rozpoczyna się od krótkiego przedstawienia sytuacji egzystencjalnej człowieka 

podkreślając, że współczesny świat mało ceni człowieka, nie zna go, a nawet poniża (por. 

NA, s. 17). Dlatego autor pragnie ukazać, co stanowi o prawdziwej godności istoty 

ludzkiej. Odwołuje się przy tym do obserwacji, filozofii i Objawienia. Przy czym Pismo 

Święte stanowi dla niego ostateczny i niepodważalny autorytet, na który jako kapłan  

i teolog się powołuje. 

Kompozycja wywodu rozpoczyna się od zatrzymania się nad przemijalnością tego, 

co zewnętrzne. Uroda człowieka, którą zachwyca się świat jest nietrwałą, a sam człowiek 

okazuje się słabszym od wielu zwierząt. Tu autor przywołuje słowa z Księgi Hioba 

ukazujące słabość ludzkiej kondycji. Człowiek jest tym, który wychodzi  jako kwiat  

                                                                                                                                              
Jest godne uwagi, że gdy Szelążek studiował w Petersburgu, wykładał tam już na filologii klasycznej prof. 

Tadeusz Zieliński, który w późniejszych dziełach o historii religii starożytnej Grecji (od 1917) zaakcentował 

objawienia się bóstwa w Dobru, Prawdzie i Pięknie. 
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i skruszony bywa, a ucieka jako cień i nigdy nie trwa w tymże stanie [Hi 14,2]
12

 (NA,  

s. 18). Ten słaby człowiek – jak zauważa autor – posiada w sobie siłę, dzięki której może 

panować nad otaczającym go światem. Przytoczony jest w tym miejscu cytat z [Ps 44,14]: 

Wszystka chwała tej córki królewskiej wewnątrz (NA, s. 19). Zastosowana tu akomodacja 

obrazuje wielkość wnętrza człowieka, które stanowi jego dusza i znajdujące się w niej 

dwie duchowe władze: rozum i wola. Kolejnego cytatu zaczerpniętego z [Rdz 4,7]: Pod 

tobą będzie pożądliwość jego, a ty nad nią panować będziesz (NA, s. 19) używa autor, aby 

wskazać na daną człowiekowi, a pochodzącą od Stwórcy, możliwość panowania tych 

duchowych władz (a szczególnie rozumu) nad ciałem i jego pożądliwościami. Wyjaśnia to 

dalej tłumacząc, że rozum odczytuje prawa, które nie pochodzą od niego samego, ale od 

Tego, który je wszczepił w ludzką naturę – to znaczy od Boga. Wola winna być posłuszna 

rozumowi – podkreśla dalej autor – a w konsekwencji, więc samemu Bogu.  

Autor podsumowuje powyższe refleksje tym, że godność istoty ludzkiej została 

objawiona przez Boga i wyrażona w Piśmie Świętym, w fakcie stworzenia człowieka na 

obraz i podobieństwo Boże. W Księdze Rodzaju [1,26] – w opisie stworzenia świata Bóg 

mówi: Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze (NA, s. 21).  

W tym miejscu Szelążek odwołuje się w sposób luźny do fragmentu z Dz 17,23-31 

(por. NA, s. 21-22), w którym św. Paweł nauczał na Areopagu wykorzystując myśli 

greckich filozofów. Czyni to, aby tak jak św. Paweł uwypuklić, że możliwe jest poznanie 

istnienia Boga i ludzkiej godności także przez pogan. Przytacza tu także słowa innego 

greckiego filozofa – Platona. Następnie omawiając odbicie Bożej natury w człowieku sięga 

do św. Augustyna i tak jak on widzi obraz i podobieństwo Boże w tym, że człowiek dzięki 

rozumowi może poznać we wszystkich rzeczach działanie i wolę Stwórcy, a przez własną 

wolę – dążyć ku Niemu, aby przez łaskę zjednoczyć się z Tym, który jest najwyższym 

Dobrem (por. NA, s. 22). 

W dalszej części zwraca także uwagę na to, że chociaż – jak mówi Psalm 8: Czym 

jest człowiek, że uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go 

ukoronowałeś, poddałeś wszystko pod jego stopy (NA, s. 24) – wielka jest godność 

człowieka, to jednak człowiek powinien poznawać siebie stając w pokorze wobec ubóstwa 

swego rozumu i podejmować pracę nad opanowywaniem swych namiętności. Do tego, jak 

wyjaśnia wcześniej stosują się słowa Jezusa: Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego 

siebie [Mt 16,24] (NA, s. 24). 

                                                
12 BT: ...jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz 

nad nim panować. – /Chodzi tu o fakt panowania człowieka nad grzechem./ 
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Szelążek cytuje tu także wypowiedź św. Pawła: Nie co dobrego chcę, to czynię, ale 

złe, którego nienawidzę, je czynię... znajduje zakon, gdy ja chcę czynić dobrze... Lecz widzę 

inny zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego [Rz 7,15-23] 

(NA, s. 25). Wskazuje ona na rzeczywistość istniejących w człowieku skutków pierwszego 

grzechu, które to stawiają człowieka wobec trudnej walki nieodłącznie wpisanej w nasze 

życie. Człowiek wezwany jest, aby walczyć o zachowanie godności jaką Bóg go obdarzył: 

Bojowaniem jest życie człowieka na ziemi [Hi 7,1] (NA, s. 25). Niepodjęcie walki może 

stać się powodem zaślepienia człowieka wydanego pod panowanie jego własnych 

pożądliwości. Autor cytuje tu jako ostrzeżenie fragment [Rz 4,24] (NA, s. 25): poddał je 

Bóg pożądliwościom serca ich.  

Na zakończenie skierowana do słuchających jest kolejna refleksja domagająca się 

rozeznania czy źródło pokoju, jakiego człowiek doświadcza rzeczywiście tkwi  

w Chrystusie, czy też może jest konsekwencją braku jakiejkolwiek wewnętrznej walki 

przeciw namiętnościom i doprowadzenia do głębokiego zepsucia i zaślepienia człowieka. 

Wspomniane słowa Chrystusa, który po zmartwychwstaniu mówił do swoich uczniów: 

Pokój wam (NA, s. 26) są rozumiane jako błogosławieństwo, którego Chrystus udzielił 

swoim uczniom. Tego pokoju doświadczają dzięki łasce Bożej wszyscy ludzie o czystym 

sumieniu. 

Przypominając jeszcze raz wezwanie Chrystusa: Kto chce za mną iść, niech zaprze 

się sam siebie (NA, s. 26), autor raz jeszcze podkreśla konieczność wewnętrznej walki, 

przez którą człowiek odbudowuje swą pierwotną godność, jaką utracił w wyniku grzechu. 

Ta walka z sobą samym odbywająca się we wnętrzu istoty ludzkiej jest odpowiedzią na 

powyższe wezwanie Chrystusa.  

Omówiony rozdział zawiera bardzo wiele cytatów z Pisma Świętego. Są one 

wybrane z różnych Ksiąg i w większości stosowane jako wyjaśnienie pewnej myśli 

filozoficzno-teologicznej dotyczącej prawdziwej wartości człowieka. Autor w większości 

przypadków koncentruje się na tekstach, które w sposób dosłowny mówią o tym co 

związane jest z godnością osoby ludzkiej. Poprzez teksty biblijne autor stopniowo odkrywa 

prawdę o wartości człowieka, która źródło swoje ma w Bogu. 

 

Rozdział III noszący tytuł Po co człowiek żyje na ziemi ma za zadanie ukazanie 

ostatecznego celu człowieka, którym jest pełne szczęścia zjednoczenie z Bogiem. 

Konstrukcja tego rozdziału prowadzi stopniowo do odkrycia tej prawdy przez rozważania 

filozoficzne poszukujące ostatecznej racji istnienia czynu lub rzeczy, następnie przez nauki 
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przyrodnicze odkrywające głęboki związek pomiędzy organizmami żywymi, a także 

badania psychologiczne dostrzegające w człowieku ogromną tęsknotę za prawdą i dobrem. 

Dopiero w tym miejscu autor odwołuje się do tekstów Pisma Świętego ukazujących 

doświadczenia człowieka w walce o poszukiwanie celu i sensu ludzkiego życia. Są to 

wybrane fragmenty z Księgi Koheleta [1-2 rozdz.]: Co więc ma człowiek z wszystkiej pracy 

swojej, którą się pracuje pod słońcem? Marność nad marnościami... [...]. Udałem serce 

moje, abym poznał mądrość i umiejętność i doznałem, (że) i w tych jest praca i utrapienie 

ducha. Mówiłem ja w sercu moim, pójdę, a rozpuszczę się w rozkoszach, i będę zażywał 

dobra, - i widziałem, że i to jest marność. Myślałem w sercu moim... abym zobaczył co było 

pożytecznego synom ludzkim: co by czynić trzeba pod słońcem... nabudowałem sobie 

domów i nasadziłem winnic... zgromadziłem sobie i srebro i złoto i majętność królów  

i krain, i przeszedłem bogactwa wszystkie, które przede mną były... i wszystko czego żądały 

oczy moje nie broniłem im... a gdy się obróciłem ku wszystkim dziełom, które uczyniły me 

ręce... zobaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli i że nic nie trwa pod słońcem 

(NA, s. 34). Ten pochodzący z księgi mądrościowej obraz walki o ideały jest zastosowany 

jako podsumowanie wszystkich argumentów prowadzących do poszukiwania ostatecznego 

celu człowieka. Marnością są wszelkie walki o dobra doczesne, ale jednocześnie to właśnie 

przez nie człowiek dostrzega nie dające się zaspokoić przez nic doczesnego pragnienie 

szczęścia. Skoro tak się dzieje autor za św. Pawłem stawia pytanie: Gdzież wtedy jest 

szczęście wasze? [Ga 4,15] (NA, s. 35). Następnie odpowiada, że jest nim naśladowanie 

Boga i zjednoczenie się z Nim, ponieważ jak powołuje się na [Prz 16,4]: Pan wszystko 

zdziałał sam dla siebie (NA, s. 36) i jak zauważył św. Augustyn: ...niespokojne jest serce 

nasze dopóki nie spocznie w Tobie mój Boże (NA, s. 36).  

Jak widać, także w tym rozdziale, autor posłużył się wybranymi tekstami z Pisma 

Świętego wplatając je w spójnie połączoną ze sobą konstrukcję myślową, ukazującą pewną 

teologiczną prawdę. Prawda ta, jak wskazują ożywiające wypowiedź cytaty biblijne, ma 

swoje źródło w Bożym Objawieniu.  

 

W ten sposób autor dochodzi do IV rozdziału Religia a szczęście, w którym mówi  

o relacji, jaka istnieje między Bogiem i człowiekiem, a którą określa się mianem religii. 

Rozpoczyna ten rozdział od refleksji nad współczesną mu sytuacją egzystencjalną.  

Z jednej strony, tak jak wielu mu współczesnych, dostrzega niedorzeczność twierdzenia  

o utworzeniu religii przez ludzi i wskazuje na łatwość obalenia tej teorii drogą logicznego 
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rozumowania. Z drugiej zaś dziwi go fakt popularności tej myśli w pewnych kręgach 

społecznych, także tych reprezentowanych przez inteligencję.  

W związku z tym autor widzi konieczność określenia tego, co podstawowe i dania 

odpowiedzi na pytanie: co to jest religia? Czyni to nawiązując do poprzednich konferencji, 

w których wyjaśniał, co jest celem człowieka. Przypomina, że celem człowieka jest 

szczęście, które może on osiągnąć tylko w Bogu (jest to myśl typowa dla św. Augustyna). 

Sięgając do starożytnych filozofów: Arystotelesa i Seneki ukazuje odkryte już przez nich 

dwa warunki, jakie należy spełnić, aby osiągnąć prawdziwe szczęście. Są to mądrość  

i cnota.
13

 Zwraca uwagę, że to samo (z założeniem, że tylko w Bogu człowiek może 

osiągnąć prawdziwe szczęście) mówi także katechizm Kościoła katolickiego: szczęście 

człowieka polega na tym, aby Pana Boga swego znał, kochał i Jemu służył, a przez to 

osiągnął żywot wieczny.
14

 Przekładając filozoficzne rozważania na grunt religii wyjaśnia, 

że najistotniejszym czynnikiem religii jest poznanie Boga i tych środków, które do 

zjednoczenia z Nim prowadzą – dążenie do doskonałości. 

Dalej autor ukazuje trzy stopnie poznania Boga. Czyni to odwołując się już do Pisma 

Świętego. Mówi o poznaniu Boga: 

a) przez naturę – cytuje tu znany wywód św. Pawła na temat tego, że także poganie są 

w stanie poznać Stwórcę po przez to, co stworzył: Ponieważ, co jest wiadome  

o Bogu, jest im jawne. Bo rzeczy Jego niewidzialne przez te rzeczy, które są 

uczynione... bywają poznane... tak, że nie mogą się wymówić [Rz 1,18] (NA, s. 42). 

b) przez wiarę w Objawienie Boże – cytuje tu jako świadectwo tekst z Listu do 

Hebrajczyków: A wiara jest gwarancją rzeczy tych, których się spodziewamy, 

wywodem rzeczy niewidzialnych. A bez wiary nie podobna podobać się Bogu [Hbr 

11,1] (NA, s.42). Przez wiarę Bóg sam objawia się człowiekowi. 

c) przez kontemplację – ma na myśli tu najwyższy stopień poznania, jaki człowiek 

osiągnie w chwale nieba, zapowiedziany już przez psalmistę: Satiabor, cum 

                                                
13 Por. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1958, s. 151-153, 174-178 i 181-182.  

Arystoteles chcąc poznać naturę dobra przypatrywał się celom, jakie stawiają sobie ludzie. Dostrzegł, że 

musi wśród tych celów istnieć cel najwyższy, któremu podporządkowane są pozostałe. Taki cel jest 

najwyższym osiągalnym dobrem. Nazwał go eudajmonia – szczęście. Jego osiągnięcie, jak uważał A., jest 

zależne od działania rozumu, które obejmowało zarówno poznanie, jak i życie praktyczne. To praktyczne 

życie powinno zaś być zgodne z cnotami etycznymi.  

Seneka jest przedstawicielem późnego stoicyzmu. Ideałem stoików był „mędrzec”, to znaczy człowiek 

rozumny i cnotliwy, który przez to jest szczęśliwym. 

Obaj kontynuowali oczywiście wcześniejszą tradycję filozoficzną. 
14 Cyt. za: NA, s.41. 
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apparuerit gloria tua – nasyceni będą, gdy się okaże chwała Twoja [Ps 17(16),15] 

(NA, s. 42-43).
15

  

Podsumowując wymienione stopnie poznania autor cytuje słowa Jezusa 

wypowiedziane do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy, po umyciu im nóg: Gdy to 

wiecie, powiedział Chrystus Pan, szczęśliwi będziecie, gdy zachowacie [J 13,17] (NA,  

s. 43). Ta akomodacja ma charakter nieco retoryczny, a zastosowana została w tym 

miejscu, aby podkreślić konieczność dążenia do poznania i umiłowania Boga, czyli do 

chrześcijańskiej doskonałości. Dlatego zaraz potem autor umieszcza wskazówkę jak mamy 

zachować, to o czym zostaliśmy pouczeni. Wskazuje tu cytat z Pisma Świętego, który 

mówi, że najistotniejszym czynnikiem religii jest dążenie do doskonałości: Bądźcie wy 

wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest [Mt 5,48] (NA, s.43). 

W tym rozdziale autor porusza także problem relacji religii do cierpienia. Istniejące 

na tym świecie cierpienie może dotknąć każdego człowieka i nikt z nas nie jest w stanie 

przed nim uciec. Na potwierdzenie tego autor cytuje tu słowa wypowiedziane przez Jezusa 

podczas Kazania na Górze: Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie narzekać  

i płakać [Łk 6,25] (NA, s. 43-44). Następnie wskazuje na to, co jest tak bardzo szczególne 

dla chrześcijaństwa – możliwość autentycznego doświadczenia radości nawet pośród 

cierpienia i prześladowania. Przytacza w tym miejscu świadectwo św. Pawła: Obfituję  

w radości we wszystkich utrapieniach moich [2 Kor 7,4] (NA, s. 44).  

Zatrzymując się przy wykorzystywanych w dążeniu do doskonałości doczesnych 

środkach autor przestrzega przed stosowaniem rzeczy doczesnych jako celów samych  

w sobie: biada wam, którzy się teraz śmiejecie, gdy szczęścia szukacie nie w tym, „co  

w górze jest”, ale „co na ziemi” [Kol 3,1] (NA, s. 44). Za radą Jezusa mamy odrzucać te 

środki doczesne, które będą nas oddalały od Boga. Ta rada według Szelążka zawarta jest  

w słowach: Jeżeli prawe oko gorszy cię, wyrwij je i rzuć precz [Mt 5,29] (NA, s. 45). Tekst 

ten w pierwotnym znaczeniu odnosi się w Ewangelii do konieczności unikania grzechu 

cudzołóstwa (wskazuje na to wcześniejszy fragment Mt 5,28). Z drugiej strony wersety te 

mógł włączyć dopiero ewangelista. Wolno zatem odczytać w. 29 jako szerszą metaforę.  

W każdym razie dla autora ma on dużo szersze znaczenie i dotyczy wszystkiego, co jest 

przeszkodą w dążeniu do doskonałości.  

                                                
15 Por. Peter M. (red.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze 

wstępami i komentarzami, t. 2, Poznań 1992, s. 135. Fragment ten obecnie jest nieco inaczej tłumaczony: 

Ja zaś, w mej sprawiedliwości, oglądać będę Twoje oblicze; 

gdy się przebudzę, sycić się będę Twoim widokiem.  

Wielu egzegetów uważa, że wyrażona została tu nadzieja przebudzenia ze snu śmierci do nowego życia. 
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Ostatnia kwestia poruszana w próbie dania głębszej odpowiedzi na postawione na 

wstępie pytanie: co to jest religia, dotyczy związku uczuć z religią. Autor nie odrzuca 

uczuć z naszej pobożności wspominając, że uczucia nie były obce Jezusowi. Wspomina 

momenty takie, jak łzy wylane nad Jerozolimą [por. Łk 19,41], westchnienia i smutek oraz 

krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym [por. Mt 26,36-46]. Zwraca jednak uwagę, aby te 

uczucia będące wyrazem naszej religijności były zdrowe, czyste, uzewnętrznione zgodnie 

z naturą człowieka w modlitwie, obrzędach i symbolach. Mają opierać się na żywej 

znajomości zasad religii i na autentycznej miłości do Boga. 

Powtórzone jeszcze raz na zakończenie tego działu słowa Jezusa: Gdy to wiecie, 

powiedział Chrystus Pan, szczęśliwi będziecie, gdy zachowacie [J 13,17] (NA, s. 45) mają 

charakter retoryczny. Wzywają do przyjęcia ogłoszonej prawdy i przemiany swego życia 

tak, aby religijność chrześcijan była autentyczna, wolna od sentymentalizmu i udawania. 

 

W rozdz. V Absolutna potrzeba religii Szelążek zatrzymuje się nad zagadnieniem 

religii naturalnej i podkreśla, że zjawisko religijności jest faktem, który potwierdza 

zarówno historia narodów jak i mądrość starożytnych filozofów. Zauważa, że człowiek 

jednak może doświadczać tej samej pokusy pychy, jakiej doświadczyli pierwsi ludzie  

w raju, a która wyraziła się słowami Będziecie jak Bogowie [Rdz 3,3] (NA, s. 49). 

Konsekwencją – jak pisze autor – przyjęcia takiej postawy, a w konsekwencji odrzucenia 

Boga jest sytuacja, którą wyraził psalmista: A człowiek, gdy we czci był nie rozumiał, 

równy jest bydlętom bezbronnym i stał się im podobny [Ps 49(48)*,13] (NA, s. 49).
16

 

Umiejętne zestawienie cytatów pozwala autorowi na ukazanie odpowiedzi, jaką daje 

człowiekowi sam Pan Bóg przez swoje słowo zawarte w Piśmie Świętym. 

Dalej autor rozważa relacje pomiędzy religią a nauką. Pragnienie poznania prawdy 

ukazuje jako złożone w człowieku przez samego Stwórcę. Cytując na potwierdzenie słowa 

Koheleta: Tę zabawkę dał Bóg synom człowieczym, aby się nią bawili [Koh 1,13b] (NA,  

s. 50),
17

 podkreśla, że nie chodzi w tym miejscu o ironię, ale poszukiwanie prawdy  

w nadziei, gdyż Deus scientiarum Dominus est [por. 1 Sm 2,3] (NA, s. 51)
18

 i jak wyjaśnia 

św. Paweł w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności [Kol 2,3] (NA,  

s. 52). Bóg tą mądrością z człowiekiem pragnie się dzielić. Jest ona Jego darem, dlatego 

                                                
16 Ps 49(48)*,14: Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie, i [taka] przyszłość miłośników własnej 

mowy. 
17 Szelążek uważa te słowa za wypowiedziane przez Salomona. Obecnie egzegeci wyjaśniają, że autor tej 

księgi należący do grona mędrców posługiwał się częstym w starożytnej literaturze zwyczajem 

przypisywania swoich wypowiedzi wielkim ludziom – por. BT, Wstęp do Księgi Koheleta. 
18 BW: Bóg umiejętności Pan jest; BT: Pan jest Bogiem wszechwiedzącym. 
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postawą człowieka powinna być prośba o ten dar skierowana ku swemu Stwórcy - A jeśli 

ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie, nikomu nie 

odmawia, a będzie mu dana [Jk 1,5] (NA, s.52). Ta mądrość czyni człowieka prawdziwie 

mądrym i sprawia, że jego rady są cenne. Tu Szelążek odwołuje się powtórnie do Księgi 

Koheleta: A nauka mądrego jako powódź wzbierze, a rada jego trwa jako źródło życia 

[Koh 21,16] (NA, s. 52). 

Ukazana powyżej, na podstawie Starego i Nowego Testamentu, zależność mądrości 

od Boga jest według Szelążka dowodem na to, że tylko religia może doprowadzić 

człowieka do całkowitego poznania prawdy. Autor podkreśla, że zarówno nauka jak  

i religia muszą być zależne od prawdy. Nauka nie musi, więc wykluczać religii.
19

  

W dalszej części rozdziału Szelążek powołując się na św. Pawła zwraca uwagę, że 

Rzym w największym swym rozkwicie doświadczył też wielkiego moralnego upadku: 

przyszedłszy w rozpacz, wydali samych siebie na bezwstyd ku spełnianiu wszelkiej 

nieczystości, ku łakomstwu [Ef 4,19] (NA, s. 53). Powodem tego był, jak wyjaśnia, brak 

trwałych zasad, które wniosło ze sobą dopiero chrześcijaństwo. One to przetrwały do 

naszych czasów i nadal pozostają aktualne. 

Szelążek na zakończenie kazania słowami św. Pawła z Listu do Galatów pragnie 

ostrzec i upomnieć sobie współczesnych: Poznawszy Boga... jakoż się nawracacie ku 

elementom mdłym i niedostatecznym, którym zaś znowu służyć chcecie? [Ga 4,9] (NA,  

s. 54) i wzywa słowami Pan Jezusa, kierując ku temu, co naprawdę ważne: Szukajcie 

najpierw Królestwa Bożego – i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane 

[Mt 6,33] (NA, s. 55). 

Podsumowując powyższy rozdział trzeba zwrócić uwagę, że dosłownie rozumiane 

teksty biblijne wkomponowane zostały w teologiczno – filozoficzną konstrukcję myślową. 

Autor odwołuje się do Pisma św. jako źródła ostatecznej prawdy, z której czerpie 

potwierdzenie tego, co dostrzegamy w otaczającym nas świecie. 

 

Rozdział VI Społeczeństwo i moralność istnieć nie mogą bez religii jest dla autora 

rozdziałem, w którym stara się udowodnić konieczność religii dla istnienia i rozwoju 

społeczeństwa. Na początku odwołuje się do świadectw różnych wielkich ludzi, zapewne 

popularnych w kręgu współczesnej mu inteligencji, takich jak: Cyceron, Voltaire, 

                                                
19 Jan Paweł II, Fides et ratio, Poznań 1998: nr 100 ...Kościół bowiem zachowuje niewzruszone przekonanie, 

że wiara i rozum „mogą sobie okazywać wzajemną pomoc”, por. Sobór Watykański I, Konstytucja. 

dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, rozdz. IV: DS. 3019 i Leon XIII, Aeterni Patris (enc.), 1879. 
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Robespierre, Fryderyk II. Ukazuje w ich myślach właśnie to, co świadczy o konieczności 

religii w życiu społecznym. Podkreśla, że na religii (na Bogu) opiera się moralność,  

a z moralności wyrasta sprawiedliwość. Apologeta określa moralność jako postępowanie  

w zgodzie z najdoskonalszą normą, wzorem, jaki w sobie odkrywamy. O tym, że ów wzór 

jest w nas świadczą słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, które przytacza: Przykazanie to, 

które ja dziś tobie daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. 

Nie jest w niebiosach... I nie jest za morzem... Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie:  

w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić [Pwt 30,11-14] (NA, s. 61), a także 

to, co pisał św. Paweł o możliwości poznania Boga przez pogan: Bo gdy poganie, którzy 

zakonu nie znają z przyrodzenia, czynią, co zakon ma... którzy okazują dzieło zakonu, 

napisane na sercach swoich [Rz 2,14-15] (NA, s. 61). Przytoczone tu fragmenty wyraźnie 

się uzupełniając, wskazują na aktualność prawdy, którą Bóg objawił człowiekowi już  

w Starym Przymierzu. Prawdy o tym, że Bóg swoje prawo wyrył na żywych tablicach 

ludzkich serc. Narzuca się też ważny dla interpretacji wniosek, że to co Bóg powiedział 

jest prawdą, a Jego słowo wciąż trwa. Autor wyjaśnia dalej, że to odwieczne prawo istnieje 

niezależnie od naszego rozumu, ale jak potwierdza to słowami św. Tomasza z Akwinu, 

przez ten rozum daje się rozpoznać: Rozum ludzki jest regułą woli naszej o tyle tylko, o ile 

stanowi wyraz wiecznego prawa; dlatego czytamy w psalmie 4,6 w.: „wiele ich mówią: 

któż nam okazał dobra”, - i zaraz odpowiada: „Wznieś ponad nami panie światłość 

Twojego oblicza”, jakby mówił: światło rozumu, które jest w nas, o tyle może wskazać nam 

dobro i stanowić regułę woli, o ile jest światłością oblicza Twojego, t. j. o ile od Ciebie 

pochodzi. Stąd jasną jest rzeczą, że bardziej zależy dobroć woli ludzkiej od prawa 

wiecznego niż od rozumu człowieka.
20

  

W tym też rozdziale nawiązując do Pisma św. autor przypomina, że prawo moralne 

zawarte w dekalogu streszcza się w przykazaniu: Miłuj Boga nade wszystko, a bliźniego 

jak siebie samego [por. Mt 22,37nn] (NA, s. 63). W miejscu tego Bożego przykazania 

miłości, jak dalej zauważa, człowiek stworzył wiele różnych twierdzeń. Apologeta mówi 

ogólnie, że można je podzielić na 3 nurty: 

a) utylitaryzm moralny 

b) racjonalizm moralny 

c) pozytywizm moralny. 

                                                
20 cyt. za: NA, s. 62. 
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Wszystkie te twierdzenia autor odbiera jako szyderstwo z praw Bożych. Dlatego 

słowami św. Pawła napomina i ostrzega: Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić 

[Ga 6,7] (NA, s. 64). Jako odpowiedź na chaos tych twierdzeń autor wskazuje psalm 2: 

Czemu ludy knują daremne zamysły?... I władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu  

i przeciw Jego Pomazańcowi: „Stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta!” Śmieje 

się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa, a wtedy mówi do nich w swoim 

gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży... A teraz królowie zrozumcie... Służcie Panu  

z bojaźnią i jego nogi ze drżeniem całujcie [Ps 2] (NA, s. 65). Autor podkreśla, że 

odrzucając religię człowiek nie znajdzie właściwych podstaw dla zasad moralnych. 

Wyraża także przy tym swoją nieufność wobec ludzi lekceważących prawo Boże i zasady 

moralne cytując słowa psalmisty: Od sprzeciwiających się prawicy Twojej strzeż mnie jako 

źrenicę oka [Ps 17(16)*,7b-8a] (NA, s. 65). 

Ponieważ, jak cytuje Szelążek za św. Pawłem: Prawo nie jest dane sprawiedliwym  

[1 Tm 1,9] (NA, s. 66), dlatego chociaż stoi na straży dobra osobistego każdego człowieka 

i zabezpiecza dobro ogółu, człowiek doświadcza przestrzegając go pewnego trudu. 

Apologeta przypomina jednak, że nie czuje tego ciężaru ten, kto naprawdę kocha 

Chrystusa, bo spełniają się wtedy słowa Pana Jezusa: A jarzmo moje, mówi Pan Jezus, 

słodkie jest i brzemię moje lekkie [Mt 11,30] (NA, s. 66). Te słowa są także kaznodziejską 

zachętą do przyjęcia Bożego prawa. 

 

W rozdziale VII Zasadnicze prawdy religii naturalnej Szelążek zatrzymuje się 

jeszcze przy temacie religii naturalnej, to znaczy wobec tych prawd wiary, które człowiek 

jest w stanie rozpoznać za pomocą swego rozumu. Rozpoczyna od zwrócenia uwagi na 

istnienie zupełnie niedorzecznych, poniżających godność człowieka jako istoty ludzkiej 

poglądów. Są one tworami humanizmu i racjonalizmu, który odrzucił Boże prawo. Autor 

nie omawia ich tu oceniając je po prostu jako zmyślone i niezgodne z prawdą. Komentuje 

to tylko słowem wypowiedzianym przez św. Pawła: Będą się odwracali od słuchania 

prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom [2 Tm 4,4] (NA, s. 69). 

Następnie autor przypomina o możliwościach ludzkiego rozumu, który jest w stanie 

odkryć niektóre prawdy religii bez Objawienia. Wymienia je i bardzo krótko przedstawia. 

Należą do nich: 

a) istnienie Boga 

b) duchowość i nieśmiertelność duszy ludzkiej 

c) rozróżnianie dobra i zła oraz związane z tym sankcje 



 28 

d) życie pozagrobowe. 

Nieco dłużej autor zatrzymuje się nad pierwszą i podstawową kwestią, spośród tych, 

które w tamtych czasach były najbardziej atakowane.
21

 Podaje na początku argument, że 

wielu naukowców i filozofów odrzucających Boga, u kresu swego życia wyznawało swoją 

wiarę w Jego istnienie, np. Schopenhauer, Harpe, Maupertuis, Montesquieu, Bayle... 

Odwołuje się także w starożytności do Cycerona, który wątpił w zdrowe zmysły każdego, 

kto zaprzecza istnieniu Boga. Wreszcie jako argument potwierdzający z Pisma św. 

apologeta cytuje fragment określający głupim tego, kto nie uznaje powyższej prawdy: 

Rzekł głupi w sercu swoim: nie ma Boga [Ps 14(13)*,1] (NA, s. 72).
22

 Pozostałe prawdy 

autor wylicza wspominając tylko: przy drugiej o dziełach i myślach Arystotelesa, 

Sokratesa oraz Platona, przy trzeciej zauważając, że w życiu uznajemy konieczność kary 

za to, co złe i nagrody za to, co dobre, a przy czwartej przytacza argument polegający na 

tym, że człowiek za życia nigdy nie odbiera należnej mu kary lub nagrody. Podsumowując 

zwraca uwagę, że we współczesnych mu czasach Kościół bardziej atakowany jest w tym, 

co stanowi jego fundament, niż w samych dogmatach wynikających z Objawienia. 

Ukazuje także, że nie jest to nowe zjawisko w Kościele. Tego samego, bowiem był 

świadkiem św. Paweł, kiedy stając na sądzie przed Feliksem głosił naukę Chrystusa – 

[Gdy apostoł narodów] rzecz czynił o sprawiedliwości i czystości i o sądzie przyszłym, 

uląkłszy się Feliks odpowiedział: Co się tyczy tego, teraz odejdź, a czas upatrzywszy wezwę 

cię [Dz 24,24-25] (NA, s. 73).
23

 Autor zwraca uwagę, że obecnie człowiek walczy  

z prawdami, które poznaje sam rozum, bo już one nakładają na niego obowiązki, które 

chętnie chciałby odrzucić lub nawet im zaprzeczyć.  

Szelążek przypomina oficjalną naukę Kościoła odwołując się do Konstytucji 

dogmatycznej o wierze katolickiej Dei Filius Soboru Watykańskiego I, w której Kościół 

                                                

21 XIX w. to czas, kiedy większość filozofów podążała za Comte’em, Millem i Marksem (1818-1883) 

wierząc w potęgę rozumu, obiektywność pojęć naukowych, niezłomność prawd przyrody. Marksizm głosił 

materializm, w którym nie było miejsca dla tego, co duchowe, bo jedynym rzeczywistym światem jest tylko 

ten, który postrzegamy przez nasze zmysły. Comte (1798-1859), Mill (1806-1873) i Feuerbach (1804-1872) 
odrzucili w filozofii teorie transcendentne i metafizykę. Zastępy inteligencji poszły także za żyjącym nieco 

później Renanem (1823-1892) reprezentującym swoją filozofią sceptycyzm i nihilizm. Nie małym także 

zainteresowaniem cieszyła się filozofia Nietzschego (1844-1900), który głosi, że nie ma moralności 

obiektywnej, powszechnie obowiązującej, a ludzki umysł prawie zawsze fałszuje poznawaną rzeczywistość. 

Por. Tatarkiwicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1981. 
22 Jan Paweł II, Fides et ratio, dz. cyt., nr 18 ... Gdy wreszcie [człowiek] posuwa się do stwierdzenia, że 

„Boga nie ma” (por. Ps 14[13],1), ujawnia z całkowitą jasnością, jak znikoma jest jego wiedza i jak daleko 

mu jeszcze do pełnej prawdy o rzeczach, o ich pochodzeniu i przeznaczeniu. 
23 Feliks nie chciał słuchać Pawła, gdyż ten poruszał tematy dotykające go osobiście (chodziło o jego 

nadużycia i nieprawe małżeństwo z córką Heroda Agryppy). Por. Brown, Fitzmyer, Murphy (red.), Katolicki 

komentarz biblijny, Warszawa 2001, s. 1242. 
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naucza, że naturalnym światłem rozumu człowiek stanowczo może poznać istnienie Boga. 

Powołuje się dalej na słowo Boże, które jasno określa pragnienie Boga, aby wszyscy 

ludzie doszli do poznania prawdy: [Bóg] chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do 

poznania prawdy [1 Tm 2,4] (NA, s. 76). Wyjaśniając dalej to pragnienie powszechności 

zbawienia podkreśla, że Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi w Jezusie Chrystusie, 

którego Dobra Nowina skierowana jest do wszystkich – do uczonych i do tych, co nie 

potrafią nawet czytać. Kazanie kończą nawiązujące do tego słowa św. Pawła: bo przecież 

słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, ze mianowicie przez 

objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica... Mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich 

świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione 

bogactwo Chrystusa. [Ef 3,2-3.8] (NA, s. 76). 

 

Rozdział VIII Religia naturalna i stan nadnaturalny autor poświęca dalszym 

rozważaniom na temat religii. W szczególności wyjaśnia zależności, jakie istnieją między 

religią naturalną
24

 i nadnaturalną.  

Rozpoczynając ten temat uświadamia, że to co nadprzyrodzone w chrześcijaństwie 

atakowane było już w II w. po Chrystusie. Wspomina Celsusa,
25

 a za jego współczesnych 

następców uważa Straussa i Renana. Następnie wchodzi w polemikę z poglądami XVIII-

wiecznego deizmu angielskiego, który zaprzeczał istnienia życia nadprzyrodzonego 

głosząc, że chrześcijaństwo jest tak dawne jak stworzenie, a w związku z tym wszystko 

jest w nim naturalne i przyrodzone. Apologeta zaprzecza temu powołując się najpierw na 

Tertuliana, który wyjaśniał, że prawo chrześcijańskie jest już od wieków dostrzegane, bo 

przecież dusza człowieka jest z natury swej chrześcijańska. Przywołuje jako świadectwo 

słowa samego Chrystusa: Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązać zakon lub proroki: 

                                                
24 Obecnie nie używa się pojęcia „religie naturalne”, gdyż jak stwierdził Sobór Watykański II wszystkie 

religie przynależą do uniwersalnej historii zbawienia i są przeniknięte łaską Bożą. Poza tym jeśli religia jest 

związkiem z Bogiem, to taki związek nie może istnieć tylko na płaszczyźnie naturalnej, ponieważ Sam Bóg 

stanowi rzeczywistość nadprzyrodzoną. Por. Rusecki, Istota i geneza religii, Warszawa 1989, s. 225-228. 
25 Celsus (Kelsos) – filozof pogański żyjący w II w. po Chrystusie. Był autorem pierwszego dzieła przeciw 
chrześcijaństwu. Jego poglądy znane są nam z pism Orygenesa. Usystematyzował on zarzuty pogan przeciw 

chrześcijaństwu, rozwinął je o materiał zaczerpnięty z Pisma św., apokryfów, pierwszych apologii 

chrześcijańskich i pism gnostyckich. Odrzucał chrześcijańską ideę Boga Stwórcy i Opatrzności Bożej. 

Według niego Bóg Najwyższy jest rozumem wszechświata, a bogowie drugorzędni są emanacjami energii 

świata i władcami żywiołów. Dopatrując się sprzeczności w tekstach biblijnych uznawał je za zbiór 

fantastycznych opowieści. Nie uznawał prawdy o wcieleniu Syna Bożego, gdyż była dla niego 

zaprzeczeniem Jego bóstwa. Cuda i proroctwa uważał za wymysł apostołów. Zaprzeczał też 

zmartwychwstaniu ciał głosząc reinkarnacje. O chrześcijaństwie pisał, że to nauka barbarzyńska i 

nierozumna, a postawa chrześcijan zagraża cywilizacji i kulturze imperium rzymskiego. Nie rozróżniał 

judaizmu od chrześcijaństwa, chrześcijaństwu przypisywał także nauki Marcjona i gnostyków. Por. 

Gryglewicz, Łukaszyk, Sułowski (red.), Encyklopedia katolicka, t. II, Lublin 1976, h: Celsus, s. 1415. 
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nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić [Mt 5,17] (NA, s. 80). Wyjaśnia, że Jezus nie 

tylko mówił tu o Starym Przymierzu, ale także o naturalnym prawie Bożym 

zaszczepionym w sercach wszystkich ludzi. Chrześcijaństwo obejmuje, więc całą religię 

naturalną, a to co prawdą jest w dziełach pogańskich pisarzy można uważać za odblask 

Bożej mądrości. Zastosowana tu egzegeza poszerza znaczenie słów zakon i prorocy 

odnosząc je nie tylko do prawa Izraela, ale także do prawa naturalnego. Ukazuje nowy, 

pełniejszy sens myśli wyrażonej przez Jezusa.  

Oczywiście autor wyjaśnia dalej, że chrześcijaństwo wykracza poza to, co naturalne. 

Na pytanie: dlaczego wielu nie widzi w nim tego co nadprzyrodzone? daje jako odpowiedź 

przykład Chrystusa, w którego bóstwo także powątpiewano: Czyż to nie jest syn cieśli  

z Nazaretu? a cóż wielkiego może wyjść z Nazaretu
26

 [Mt 13,55; por. J 1,46] (NA, s. 83). 

Przywołuje także wydarzenie z życia św. Pawła, kiedy to Apostoł stojąc przed sądem  

i mówiąc o Chrystusie – Mesjaszu, został określony przez Festusa mianem szaleńca: 

Szalejesz, Pawle, wielka Cię nauka prowadzi ku szaleństwu [Dz 26,24] (NA, s.84).  

W dalszej części rozdziału Szelążek mówi o istnieniu świadectw broniących 

Boskości Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim daje przykład świadectwa żydowskiego 

historyka Józefa Flawiusza. 

Mimo to autor odwołując się do innego fragmentu z Pisma św. mówi wprost o tym, 

że chrześcijanie prowadząc życie nadprzyrodzone mogą być wyśmiewani. Tak jak 

sprawiedliwy mogą stać się dla niektórych pośmiewiskiem, uważani za pośmiech i za 

przysłowie urągania [Mdr 5,3] (NA, s. 84). Nie oznacza to jednak, że taka jest prawda. 

Na zakończenie kazania Szelążek przypomina, że wszystko, co nadprzyrodzone ma 

swoje źródło w Bogu, a ponieważ jak przytacza słowo Boże: Bóg jest miłością [1J 4,8b] 

(NA, s.85), tą miłością pragnie się z człowiekiem dzielić. Na potwierdzenie tego cytuje 

słowa proroka Jeremiasza: Miłością wieczną umiłowałem Cię, i dlatego pociągnąłem Cię 

do siebie – miłosierdziem swojem [Jr 2,2] (NA, s. 85-86). Obraz tej ogromnej godności, 

jaką otrzymuje obdarowany miłością przez Boga człowiek autor wyraża też słowami  

z Pisma św.: Jam rzekł: jesteście Bogowie i Synowie Najwyższego wszyscy [Ps 82(81)*,6] 

(NA, s. 86), wyjaśniając, że nie co do istoty mamy stać się Bogami, ale ma być w nas życie 

Boże.  

                                                
26 Ten cytat w tekście Nauk apologetycznych nie posiada parametru w przypisie. Nie jest cytowany 

dosłownie według BW, tekst zbliżony jest bardziej do przekładu z BT. 
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Kazanie kończy się pełnym zachęty, pozostającym w kontekście odkrytych prawd 

cytatem z Apokalipsy: Kto zwycięży, uczynię go kolumną w świątyni Boga mego [Ap 3,12] 

(NA, s. 87). 

 

Rozdział IX nosi tytuł Wiara chrześcijan i modny buddyzm. Autor ukazuje w nim 

konieczność poszukiwania przez każdego chrześcijanina rozumowych racji, na których 

opiera się nasza wiara. 

Na początku tego kazania Szelążek pisze o napięciu, jakie powstało w wyniku 

przeciwstawiania sobie rozumu i wiary. Krytykuje racjonalizm za to, że odszedł od 

poszukiwania prawdy, a ludzi rozumu i wiary ostrzega słowami św. Jana: Najmilejsi, nie 

każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów jeśli z Boga są – bo wiele 

fałszywych proroków wyszło na świat [1 J 4,1] (NA, s. 92). Podaje jako przykład takiej 

łatwowierności, którą jest zafascynowanie niektórych chrześcijan modnym wówczas 

buddyzmem. Autor wykazuje to, co w nim nie jest możliwe do przyjęcia zwracając uwagę, 

że tak naprawdę buddyzmu nie można określić nawet religią, gdyż nie ma w nim 

odwołania do Boga. Jednocześnie podkreśla także, że Kościół nie jest przeciwnikiem 

prowadzenia badań naukowych, a wręcz do nich zachęca, aby w człowieku dokonywało 

się poszukiwanie i pogłębianie rozumowych podstaw wiary katolickiej. Taka postawa, 

zdaniem autora, jest podstawowym świadectwem prawdziwości religii katolickiej. Gdyż 

tylko ta religia, w której żyje prawda pozostaje z nauką w ścisłej jedności. Kościół 

katolicki pozostając z nauką w ścisłej jedności daje wyraz prawdziwości Objawienia, które 

zostało mu przekazane w Chrystusie Jezusie. Na potwierdzenie konieczności 

zaangażowania władz umysłowych w poznanie Boga autor przytacza także słowa  

św. Pawła: nie bądźcie podobnymi temu światu, ale abyście wydawali Bogu rozumną 

służbę waszą [Rz 12,1-2] (NA, s. 97). 

Kazanie kończy się wezwaniem do czujności wobec błędnych nauk, a zarazem 

zachętą do wzrastania w poznaniu Jezusa Chrystusa: Wy tedy, bracia, wiedząc już 

przedtem strzeżcie, abyście zwiedzeni błędem głupich, nie wypadli z własnej stateczności. 

Ale roście w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała 

teraz i do dnia wieczności. [2 P 3, 17-18] (NA, s. 98). 
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Rozdział X Cuda kończy część Nauk apologetycznych, którą można określić jako 

klasyczny przykład demonstratio religiosa.
27

 Jak zauważa autor wielość religii niesie ze 

sobą pytanie o to, która z nich jest autentyczna. Kryterium pozwalającym to odróżnić są 

właśnie cuda. Przykładem tego podanym przez autora są wydarzenia zapisane w Księdze 

Wyjścia, kiedy to sami magowie egipscy starający się czynić sztuczki podobne do tych, 

które Mojżesz czynił mocą Bożą, sami wyznali: Palec to Boży jest [Wj 8,19] (NA, s. 102). 

Szelążek przyjmuje tu Tomaszową definicję cudu, która określa tym mianem 

zjawisko przekraczające zakres wszystkich sił natury stworzonej. Ustosunkowuje się także 

do wypowiedzi Rousseau twierdzącego, że aby nazwać coś cudem należałoby znać 

najpierw wszystkie siły przyrody, to przecież jest niemożliwe. Apologeta spokojnie 

wyjaśnia, że rozwój nauki do tej pory nie zaprzeczył żadnemu z cudów zapisanych na 

kartach Biblii. Co więcej Kościół chce, aby nauka dalej się rozwijała. Jej odkrycia bowiem 

umacniają siłę dowodową tych cudów. Przypomina o cudzie największym i najbardziej 

doniosłym dla religii chrześcijańskiej, jakim było zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Wymienia świadectwa mówiące o jego autentyczności: argument św. Pawła zapisany na 

stronicach Biblii: A jeśli Chrystus nie powstał, próżna jest wiara nasza [1 Kor 15,17]
28

 

(NA, s. 107), postawę wątpiącego Tomasza Apostoła, która umacnia naszą wiarę: jeśli nie 

włożę ręki mej w bok Jego, nie uwierzę [J 20,25] (NA, s. 107), a także świadectwo, jakie 

złożyli Apostołowie ponosząc męczeńską śmierć za wiarę w zmartwychwstałego Pana. 

Autor w ten sposób daje dowód, że cuda są możliwe i możemy je uznać, chociaż nie 

poznaliśmy wszystkich praw przyrody. Są bowiem zjawiska, o których jasno można 

powiedzieć, że siły przyrody ich nie sprawią (np. zmartwychwstanie). 

Na zakończenie autor zwraca uwagę, że są tacy, których nawet największe cuda nie 

przekonają, bo po prostu nie chcą uwierzyć. O nich mówił Jezus: Jeśli Mojżesza  

i proroków nie słuchają, ani by też kto z martwych powstał nie uwierzą [Łk 16,31] (NA,  

s. 108).  

Zaś dla ludzi wierzących dowodem prawdziwości Bożego Objawienia jest 

wypełnienia się słów Pana Jezusa. Kazanie kończy związana z tym myśl biblijna – słowa 

Pana Jezusa: Jeśli kto będzie chciał czynić wolę Jego (Ojca mego) dowie się o nauce, jeśli 

jest z Boga [J 7,17] (NA, s. 108). 

 

 

                                                
27 Redmer A., dz. cyt., s.19. 
28 Jest to najstarszy tekst mówiący o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 



 33 

2. Demonstratio christiana 

 

Rozdział XI nosi tytuł Chrystianizm – dobrodziejstwo Boże, nie – owoc powolnego 

postępu. Autor przeciwstawia się w nim twierdzeniu, że chrześcijaństwo jest owocem 

powolnego rozwoju poprzednich religii. Udowadnia, że najważniejsze podstawy 

chrześcijańskiej cywilizacji, takie jak np. ideał rodziny, szacunek dla ludzkiej godności, 

rozwój nauki są „wypielęgnowane” przez chrześcijaństwo. Powyższe prawdy przedstawia 

głównie argumentacją rozumową w odwołaniu do obserwacji życia, historii, sztuki  

i świadectw ludzi nauki. Jedynie w jednym miejscu, mówiąc o szacunku dla godności 

człowieka wniesionym przez chrześcijaństwo przytacza myśl św. Pawła: Bracia nie 

jesteśmy synami niewolnicy, ale... wolnością nas Chrystus obdarzył. [Ga 4,31] (NA,  

s. 110). Kończąc ten rozdział autor stosuje porównanie do syna marnotrawnego każdego, 

kto chciałby zerwać z życiem chrześcijańskim.
29

 

 

W rozdziale XII Pan nasz Jezus Chrystus Szelążek podaje różne dowody 

przemawiające za wypełnieniem się obietnic o Zbawicielu w samym Jezusie Chrystusie. 

Rozpoczyna od odwołania się do różnych religii, które w swych mitologicznych 

opowiadaniach przepowiadały przyjście na świat wielkiego, powszechnego władcy  

i wyzwoliciela. Cytuje nawet Platona, który wyrażał nadzieję, że „bliska jest chwila, kiedy 

On przyjdzie”.
30

 Oczywiście dodaje do tego dowody oczekiwania narodu wybranego 

wyrażone w proroctwie: Nie będzie odjęte berło od Judy... aż przyjdzie, który ma być 

posłan, a on będzie oczekiwaniem narodów [Rdz 49,10] (NA, s. 124) zwracając uwagę, że 

Izrael był jedynym narodem, który czekał przyjścia Mesjasza u siebie. Przeciwstawiając 

się ironicznej wypowiedzi Voltaire’a,
31

 Szelążek łączy wymienione fakty wskazując, że 

zgodnie z oczekiwaniami wszystkich Zbawiciel rzeczywiście narodził się w Palestynie  

i jest nim Jezus Chrystus. Autor wymienia także inne fakty wskazujące na zbawczą misję 

Chrystusa: 

a) XIX wieków chrześcijaństwa 

b) męczeństwo pierwszych chrześcijan 

                                                
29 Por. NA, s. 119. 
30 NA, s.122. 
31 ...Voltaire szydząc z tych wszystkich nadziei, chcąc wykazać rażącą ich sprzeczność, powiada: „Było to od 

niepamiętnych czasów maksymą u Indian i Chińczyków, iż Mędrzec miał przyjść z Zachodu; w Europie 

przeciwnie mówiono, że przyjdzie ze Wschodu”, cyt. za: NA, s. 123. 
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c) ideał życia Jezusa (wypełnienie woli Ojca, miłość nieprzyjaciół, współczucie  

i przychodzenie z pomocą, miłość do rodzinnej ziemi) 

d) świadectwa historii
32

 

e) ataki nieprzyjaciół chrześcijaństwa (Celsus, Strauss, Renan), które nie były  

w stanie zaszkodzić Kościołowi. 

Tylko raz w tych miejscach autor odwołuje się do słów Pisma św. (na dowód miłości 

Chrystusa do rodzinnej ziemi) cytując bardzo swobodnie słowa Jezusa płaczącego nad 

Jerozolimą: Jeruzalem, Jeruzalem, gdybyś i ty poznało, co jest ku ratunkowi twemu [por. 

Łk 19, 41] (NA, s. 125).  

Szelążek odwołuje się za to do wypowiedzi przeciwników chrześcijaństwa 

wykazując błędy w ich rozumowaniach. Polemika z nimi zdaniem autora doprowadza do 

tego, że realizują się słowa Pisma św., iż przed Chrystusem Panem klękać będzie wszelkie 

kolano niebieskich, ziemskich i piekielnych potęg [por. Flp 2,10] (NA, s. 129). 

Na zakończenie podkreśla, że Jezus jest niezaprzeczalnym wzorem doskonałości, 

dlatego mówi On o sobie: Ja jestem droga, prawda i żywot [J 14,6] (NA, s. 130). 

 

Rozdział XIII ze względu na swą tematykę związaną z ogólnym spojrzeniem autora 

na Biblię zostanie szczegółowiej omówiony w następnym rozdziale pracy.  

Są tu zamieszczone tylko 2 cytaty biblijne. Pierwszy z nich dla wyrażenia mylnych 

oczekiwań Apostołów względem Pana Jezusa: a myśmy myśleli, że on miał był wybawić 

Izraela [Łk 24,21a]. Stanowi to pewien dowód świadczący o tym, że to co przeżyli i spisali 

Apostołowie tak naprawdę nie było nawet zgodne z ich wyobrażeniami o Jezusie.  

W żaden, więc sposób nie chcieliby tego sobie wymyślać.  

Drugi cytat stanowi pewnego rodzaju kaznodziejskie zakończenie, w które stosuje 

autor słowa św. Pawła, aby wyrazić własne pragnienia i myśli: Tom wam opowiedział... 

aby prawda Ewangelii trwała wśród was [Ef 2,5] (NA, s. 141). 

 

Rozdział XIV Cuda przez Chrystusa Pana zdziałane broniąc historyczności cudów 

też nie zawiera wielu cytatów, ale wspomina za to wiele różnych wydarzeń, których Jezus 

dokonywał jako znaki swojej mocy i gesty miłosierdzia. 

Przede wszystkim autor przytacza dwa fragmenty, które są potwierdzeniem czynów 

Jezusa danym przez świadków tych wydarzeń. Pierwszy z nich to słowa wypowiedziane 

                                                
32 Autor tylko bardzo ogólnie mówi tutaj o świadectwach starożytnych historyków. 
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przez samych przeciwników Pana Jezusa – arcykapłanów i faryzeuszy, dla których Jezus 

stawał się coraz bardziej niewygodny i którzy obmyślali już jak mogą się Jego pozbyć: Ten 

człowiek wiele cudów czyni. Jeśli go tak zaniechamy, wszyscy weń uwierzą [J 11,47] (NA, 

s. 147). Drugi fragment wskazuje na inny szerszy już krąg tych, którzy widzieli znaki 

zdziałane przez Chrystusa. Tym razem było to przy okazji wskrzeszenia młodzieńca  

z Nain. Za Jezusem podążali Jego uczniowie, wielki tłum, który im towarzyszył. Byli też 

oczywiście uczestnicy pogrzebu. Ich reakcja nie pozostawia cienia wątpliwości, że to co 

widzieli przekraczało prawa natury, wszelkie możliwości uzasadnienia i wyjaśnienia, I zjął 

wszystkich strach i wielbili Boga, mówiąc: „Prorok wielki powstał między nami, a iż Bóg 

nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta powieść (wiadomość) po wszystkiej Żydowskiej 

ziemi i po wszystkiej okolicznej krainie [Łk 7,16-17] (NA, s. 147). Wybrane przez Szelążka 

teksty wskazują, że świadkami cudów nie byli tylko wybrani przez Pana apostołowie, ale 

także wrogowie Jezusa – faryzeusze i arcykapłani oraz tłum, na który składali się różni 

mieszkańcy Palestyny – zarówno Żydzi, jak i poganie tam osiedleni. Oni wszyscy dają 

świadectwo Bożej mocy jaką Jezus dokonuje wielkich dzieł. 

Inny fragment, na który się autor powołuje wspomina o tym, że Jezus uzdrawia jako 

ten, który ma władzę: czyni jako Władzę mający [por. Mt 7,29 i Mk 1,27b]
33

 (NA, s. 149), 

co jest potwierdzeniem, że posiada On nadprzyrodzoną, Bożą moc.  

W zakończeniu Szelążek wyjaśniając rozumienie cudów dokonanych przez 

Chrystusa (jako aktów Bożego miłosierdzia) przytacza krótką, ale wymowną opinię  

o Jezusie, jaką zawarł w swej mowie Piotr Apostoł – przeszedł dobrze czyniąc [por. Dz 

10,38] (NA, s. 152). 

Poza tymi krótkimi cytatami apologeta wspomina także w tym rozdziale wiele 

wydarzeń zapisanych na kartach Ewangelii nie cytując już dosłownie tekstów.  

Pisze o uzdrowieniu ślepego od urodzenia i o reakcji faryzeuszy, którzy bardzo 

szczegółowo przesłuchują uzdrowionego i jego rodziców. Wykazuje tym sposobem, że 

także w czasach Jezusa odbywało się formalne badanie nad czynami, których On 

dokonywał. Jest ono o tyle ważne, że ukazuje reakcję i przesłuchania tych, którzy byli 

niechętni, a nawet wrogo nastawieni wobec Zbawiciela (por. J 9,1-34). Przypomina też 

autor, że Ewangelie nie tylko mówią o pojedynczych cudownych wydarzeniach, ale  

w wielu miejscach wyraźnie wspominają o całych rzeszach tych, którzy doznawali 

                                                
33 BW: Mt 7,29: Albowiem je uczył jako władzę mający, a nie jako Doktorowie i Pharyzeuszowie.  

Mk 1,27b: Cóż to jest? cóż to za nowa nauka? iż z władzą i duchom nieczystym rozkazuje, a są mu 

posłuszni? 
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uzdrowienia. Wylicza także te cuda, które są świadectwem, że Jezus jest Panem 

wszechrzeczy: uciszenie burzy, wskrzeszanie zmarłych, znajomość głębi serc i myśli 

ludzkich, a także posłuszeństwo wobec Chrystusa wszelkich stworzeń. Mówiąc o cudach 

Jezusa jako aktach Bożego miłosierdzia wymienia zaś takie fakty, jak spotkania  

i uzdrowienia trędowatych (podkreślając niebezpieczeństwo tej choroby), płacz nad 

Jerozolimą i nad grobem Łazarza, któremu przywrócił życie. 

Na zakończenie autor wspomina opowiadanie o przeklęciu figi, która nie wydała 

owoców. (Mk 11,12-14.20-26). Tłumaczy to wydarzenie w następujący sposób: Czyn to 

nie bezmyślny; jak we wszystkich cudach Chrystusa, oprócz zewnętrznego skutku widzimy 

tu głęboką naukę; naukę bolesną przede wszystkiem dla serca Jezusowego, gdy widział, że 

lud ukochany ulegnie strasznemu losowi, ponieważ nie chciał przyjąć Zbawiciela. 

Przeklęctwo to nad ludem żydowskim spełniło się od dawna... (NA, s. 152). Mamy tu do 

czynienia z alegorią, w której naród wybrany zostaje porównany do nieurodzajnego 

drzewa figowego. 

 

Tak jak poprzednie dwa rozdziały niewiele zawierają biblijnych cytatów, choć 

streszczają Ewangelię, tak rozdział XV Zmartwychwstanie Pana Jezusa prawie w całości 

oparty jest o wydarzenia zanotowane w Ewangelii. Zawiera wiele cytatów będących 

uzupełnieniem dowodzenia prawdziwości największego cudu Chrystusa, jakim było 

zmartwychwstanie. Szelążek wiedział, że wykazanie tego jest jednocześnie 

najpotężniejszym świadectwem Bóstwa Jezusa Chrystusa.  

Kazanie rozpoczyna nawiązanie do literatury i popularnego wtedy dramatu Nie-

Boska komedia Zygmunta Krasińskiego (1835), w którym jeden z bohaterów – Pankracy 

po odniesionym nad arystokratami zwycięstwie rażony wizją Chrystusa pada martwy ze 

słowami Juliana Apostaty Galilejczyku, zwyciężyłeś! Oczywiście apologeta nie wgłębia się 

tu w szczegółowe omawianie postawy bohatera, ani poematu. Wykorzystuje jedynie 

motyw Chrystusa, który odniósł prawdziwe zwycięstwo. 

Autor podkreśla tu, że zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa jest kamieniem 

węgielnym naszego istnienia, a bez wiary w nie nasze życie traci wartość. Potwierdza to 

dwoma cytatami z Pisma św. Pierwszy z nich pochodzi z ust samego Pana Jezusa, który  

w nawiązaniu do proroctwa z Księgi Daniela zapowiada swój chwalebny triumf  

i wywyższenie. Jest to o tyle istotne, że czyni to podczas procesu tuż przed swoją śmiercią: 

Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego  

w obłokach niebieskich [Mt 26,64] (NA, s. 156). Drugi fragment pochodzi z listu  



 37 

św. Pawła i podkreśla, że zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem historii 

zbawienia, bez którego nasza wiara byłaby daremna: Ależ jeśli Chrystus nie powstał, 

próżna jest wiara wasza: próżne jest przepowiadanie nasze – znajdujemy się też 

fałszywymi świadkami Bożymi, iżeśmy świadczyli przeciw Bogu, że Chrystusa wzbudził... 

Lecz Chrystus zmartwychwstał, pierwiastki tych, którzy zasnęli [1 Kor 15,14-20] (NA,  

s. 156).  

Dalej autor na podstawie Ewangelii przypomina znane fakty. Pisze o tym, że Pan 

Jezus jeszcze przed śmiercią zapowiadał swoje zmartwychwstanie określając nawet kiedy 

to nastąpi. Tu autor przypomina fakt, kiedy to faryzeusze już po śmierci prosili o straż nad 

grobem: Panie, wspomnieliśmy, iż on zwodziciel powiedział jeszcze żywiąc: po trzech 

dniach zmartwychwstanę – przeto rozkaż, aby strzeżono grobu aż do dnia trzeciego, aby 

snać nie przyszli uczniowie jego i ukradli i powiedzieli ludowi: „powstał z martwych”  

[Mt 27,63-64] (NA, s. 157).  

Następnie także na podstawie Ewangelii przedstawia fakty potwierdzające 

rzeczywistą śmierć, co do której nie może być wątpliwości. Wyjaśnia, że wykonawcami 

wyroku byli żołnierze rzymscy, którzy według zwyczaju najpierw biczowali skazańca. To 

biczowanie musiało być bardzo okrutne, jak twierdzi apologeta, ponieważ Piłat tym 

sposobem chciał zadowolić tłumy ukazując Chrystusa i mówiąc: Oto człowiek. Podczas 

drogi krzyżowej utrata krwi i ból powodowały tak wielkie osłabienie, że Pan Jezus upadał. 

Przymuszono wtedy do pomocy Szymona Cyrenejczyka. Gdy ukrzyżowano Chrystusa 

utrata krwi z przebitych rąk i nóg oraz zaburzenia krążenia i oddychania doprowadziły do 

śmierci. Po 6 godzinach takiej męki Jezus umarł. Dodatkowym potwierdzeniem tej śmierci 

było według zwyczaju przebicie boku zmarłego. Autor przytacza tu słowa Ewangelii:  

a natychmiast wyszła krew i woda [J 19,34b] (NA, s. 158), co było dowodem rzeczywistej 

śmierci.  

Autor odwołuje się tu także do słusznej uwagi Renana, że obecność kapłanów  

i faryzeuszy przy tym wydarzeniu nie powinna budzić nawet wątpliwości, że śmierć mogła 

być tylko pozorna. 

Kontynuując dalej opis męki, Szelążek opowiada, że ciało Jezusa złożono do 

wykutego w skale grobu i zamknięto wejście ogromnym kamieniem, a dla pewności 

postawiono straż składającą się z 16 żołnierzy.
34

 

                                                
34 Ta liczba jest domysłem. 
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Następnie powołując się na Ewangelię Mateusza autor pisze, że trzeciego dnia  

o świcie Chrystus zmartwychwstał, a przestraszeni żołnierze przybiegli do miasta  

i oznajmili kapłanom wszystko, co się stało. Zostali wtedy przekupieni i zmuszeni do 

opowiadania wersji o wykradzeniu ciała Jezusa: A naradziwszy się, wiele pieniędzy dali 

żołnierzom, aby opowiadali, iż uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdyśmy spali 

[por. Mt 28,3-4.11-13] (NA, s. 159). Autor mogących mieć co do tego wątpliwości pyta: 

Dlaczego raczej faryzeusze nie oskarżają żołnierzy przed Piłatem za to niedbalstwo; 

żołnierz pod karą śmierci nie mógł spać w czasie warty (NA, s. 159). Poza tym odwołuje 

się też do św. Augustyna, który już od dawna wyjaśniał, że tłumaczenie żołnierzy nie 

mogło być prawdziwe, bo żołnierze śpiąc nie mogli widzieć i nie mogli być świadkami.  

Argumentem dla Szelążka jest także pełna słabości postawa faryzeuszy, którzy nie 

oskarżyli chrześcijan o powyższe przestępstwo, lecz jak odwołuje się do nieco 

późniejszego wydarzenia z Dziejów Apostolskich, jedynie zakazywali przemawiać w imię 

Jezusa: A wezwawszy ich zakazali, aby koniecznie nie mówili, ani uczyli w imię Jezusowe... 

a zagroziwszy wypuścili je [Dz 4,18.21] (NA, s. 160).  

Najmocniejszym jednak, według autora, dowodem prawdziwości cudu, jakim było 

zmartwychwstanie jest postawa samych Apostołów i ich niedowierzanie. Szelążek zwraca 

uwagę na Piotra, który wcześniej gotowy oddać życie za Mistrza w chwili próby wypiera 

się Go trzykrotnie. Przypomina także, że zgodnie ze słowami Pisma św. uderzę Pasterza,  

a rozproszą się owieczki [por. Mk 14,27; Mt 26,31 i Za 13,7] (NA, s. 161), Jezus pozostaje 

opuszczony nawet przez swoich najbliższych uczniów. Apostołowie kryją się  

w Wieczerniku, jak świadczy Pismo dla bojaźni żydów [J 20,19] (NA, s. 161) i wcale nie 

są skorzy do wierzenia, gdy kobiety oznajmiają im radosną nowinę o zmartwychwstaniu 

Pana. Co więcej jeden z nich – Tomasz – nie chce dać wiary, że jego bracia widzieli Pana, 

dopóki sam nie zobaczy i nie dotknie Jego ran.  

Ta postawa jak pisze autor ulega ogromnej przemianie po doświadczeniu spotkania 

ze Zmartwychwstałym. Z odwagą i mocą dają świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa 

Pana nawet przed Sanhedrynem: niechże wam jawno będzie i wszystkiemu ludowi 

Izraelskiemu, że przez Imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa, któregoście wy ukrzyżowali, 

którego Bóg zbudził od umarłych. Przez tego ten stoi zdrowy... i nie masz w żadnem innem 

Zbawienia [Dz 4,10.12a] (NA, s.161). Gdy otrzymują zakaz przemawiania też ich to nie 

przestrasza i odpowiadają, że trzeba słuchać Boga raczej, aniżeli ludzi [por. Dz 4,19] (NA, 

s. 161), a oni nie mogą milczeć o tym, co naprawdę widzieli: nie możemy, nie możemy 

cośmy słyszeli i widzieli, nie mówić [Dz 4,20] (NA, s.162). Żyją przecież jeszcze inni 
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bardzo liczni świadkowie tego wydarzenia, o których wspomina św. Paweł w swych 

listach. 

Poza tym Szelążek przypomina, że nie można przemilczeć świadectwa, jakim była 

męczeńska śmierć Apostołów i tysiące męczenników, którzy krwią swoją potwierdzili cud 

zmartwychwstania Pana. 

Cała prawie argumentacja podana w tym rozdziale opiera się na świadectwach, jakie 

daje Pismo św., a dokładnie Nowy Testament, dlatego tak szczególnie liczne są odwołania 

do biblijnych tekstów. Argumenty i cytaty są rzeczowe i przemawiające, a cała konstrukcja 

jest bardzo przemyślanym i pewnym dowodzeniem tej najistotniejszej dla naszej wiary 

prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.  

 

Rozdział XVI Co nadzwyczajnego w rozszerzeniu religii chrześcijańskiej poświęcony 

jest refleksji nad rozwojem chrześcijaństwa. Autor wyłania te szczegóły, które są dla niego 

charakterystyczne. Rozpoczyna przypominając wątpliwość wyrażoną przez Celsusa  

w II w., czy możliwe jest zjednoczenie się narodów cywilizowanych z barbarzyńskimi  

w jednej wspólnej wierze? Nie dając bezpośredniej odpowiedzi odsłania pierwszą 

charakterystyczną cechę chrześcijaństwa. Otóż cytując nakaz misyjny wypowiedziany 

przez Chrystusa do Apostołów po zmartwychwstaniu: Idąc na świat cały, opowiadajcie 

Ewangelię wszemu stworzeniu [Mk 16,15] (NA, s. 165) podkreśla, że chrześcijaństwo jest 

pierwszą spośród religii, która wzywa do głoszenia swych prawd i nawracania wszystkich 

ludów. Wyjaśnia, że wynika to z prostego założenia. Jeśli jest religią wyłącznie 

prawdziwą, musi być ze swojej istoty powszechną.  

Następnie Szelążek wyjaśnia, że chrześcijaństwo nie walczy z cywilizacją, a jedynie 

z pogańskim kultem: Rozszerzyć więc religię chrześcijańską na całym świecie, znaczyło 

odrodzić, przekształcić całą ludzkość, nie naruszając cywilizacyi, nie niszcząc 

sprawiedliwych instytucyi porządku społecznego (NA, s. 168). Chrystus nie opiera jednak 

swoich działań na takich środkach, jak siła militarna i przemoc, materialne dobra i wygoda 

oraz nauka i sztuka. Apologeta udowadnia to przytaczając wskazujące to biblijne cytaty. 

Wyjaśnia, że Chrystus wzgardził siłą i dał temu wyraz mówiąc do swoich uczniów  

w chwili aresztowania: wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza giną [Mt 26,52] (NA, 

s.168). Wskazał także, że Jego droga nie jest drogą zaszczytów i luksusów: kto chce za 

mną iść, niech zaprze się sam siebie [Mt 16,24; Mk 8,34; Łk 9,23] (NA, s. 168). Pogardził 

również mądrością tego świata – nauką i sztuką: Wyznawam Tobie Ojcze, Panie nieba  

i ziemi, iżeś to zakrył od mądrych i rozumnych, a objawiłeś to maluczkim [Łk 10,21] (NA, 
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s. 169). Wybrał właśnie to, co głupie jest w oczach tego świata: Quae stulta sunt mundi 

elegit Deus ut confundat sapientes
35

 [1 Kor 1,27a] (NA, s. 169) – tak autor ostatecznie 

przedstawia posłanie apostołów, którzy nie posiadali stosownego wykształcenia  

i pochodzili z pogardzanego żydowskiego narodu. Po ludzku rzecz biorąc – argumentuje 

autor – to mogło zniweczyć całe dzieło. Tak się jednak nie stało. 

Dalej autor odwołuje się do świadectwa św. Pawła, aby ukazać motyw, jakim 

kierował się Jezus: Nie rozumiałem abym miał co umieć między wami, i byłem ja  

z bojaźnią i ze drżeniem wielkiem u was... aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, 

ale w mocy Bożej [1 Kor 2,2a.3.5] (NA, s. 170). Komentuje, że Bóg powołał słabych, aby 

ci którzy słyszą naukę Chrystusa poznali, że to mocą Bożą dokonuje się głoszenie Słowa 

Bożego, a nie dzięki człowiekowi. 

W dalszej części rozdziału autor przytacza zarzutów, jakimi szydzili z rozwoju 

chrześcijaństwa XIX wieczni jego przeciwnicy. Dzięki odważnej polemice także w tym 

przypadku je obala powołując się głównie na wiedzę historyczną i świadectwo Ojców 

Kościoła. Ogólnie tylko odwołuje się do Pisma św. – tzn. do listów św. Pawła twierdząc, 

że już one zawierają świadectwo o dynamicznym rozwoju chrześcijaństwa w I wieku po 

Chrystusie. 

Na zakończenie kazania apologeta przytacza umacniające nadzieję słowa Chrystusa, 

które są zapewnieniem o Jego nieustannej obecności w swoim Kościele: Oto ja jestem  

z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata [Mt 28,20b] (NA, s. 174). 

 

Także XVII rozdział Rozszerzenie się religii chrześcijańskiej dotyczy rozwoju 

chrześcijaństwa. Tym razem autor obala twierdzenia angielskiego historyka Gibbon’a 

przypisującego rozwój chrześcijaństwa jedynie naturalnym uwarunkowaniom 

ułatwiającym „propagandę religijną”. W swej polemice udowadnia wręcz przeciwną tezę, 

że potrzeba było cudu, aby chrześcijaństwo tak szybko się rozprzestrzeniło. Zwraca uwagę 

na przeszkody z jakimi się spotykało w ciągu tych pierwszych wieków po Chrystusie. 

Należał do nich sceptycyzm. Tu Szelążek wskazuje między innymi jako dowód słowa 

wypowiedziane przez Piłata, który pyta przesłuchując Jezusa: Co to jest prawda? [J 18,38] 

(NA, s. 178) wyrażając – jak mówi apologeta – stan umysłu ówczesnej inteligencji. Nie 

ułatwiała też wcale rozwoju chrześcijaństwa niska moralność kobiet i niewolników oraz 

ogólny upadek obyczajów. Tą sytuację pójścia apostołów z orędziem Dobrej Nowiny w to 

                                                
35 BW: Ale wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydził mądre... 
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trudne środowisko oddaje słowami Chrystusa: Oto posyłam was jako owce między wilki 

[Mt 10,16] (NA, s. 180). Wreszcie autor przypomina o szerzących się w pierwszych 

wiekach krwawych prześladowaniach wyznawców Chrystusa (wspominając np. cesarzy 

Decjusza i Dioklecjana). Ogromna liczba męczenników wcale nie była po ludzku zachętą, 

aby stać się wyznawcą Chrystusa.  

Mimo tych wszystkich przeszkód Kościół umacniał się i wzrastał. Szelążek 

podkreśla, że mogło to być jedynie dziełem Chrystusa, który zapowiedział: Ja gdy 

wywyższony będę, wszystko pociągnę ku sobie [J 12,32] (NA, s. 183). To zdanie kończy 

kazanie wskazując na Chrystusa jako źródło, z którego czerpie religia chrześcijańska. 

 

Rozdział XVIII Proroctwa jest wprowadzeniem w tematykę proroctw mesjańskich. 

Najpierw autor daje odpowiedź na pytanie, co pod tym pojęciem rozumie. Cytuje fragment 

z Księgi Mądrości: a jeśli kto pożąda wielkiej umiejętności, wie przeszłe rzeczy  

i o przyszłych zdanie wygłasza... wie i przypadki czasów i wieków [Mdr 8,8] (NA, s. 185) 

podkreślając, że człowiek dzięki rozumowi na podstawie minionych doświadczeń może 

przewidywać te, które mogą nastąpić. Jednak wobec zamiarów Bożej Opatrzności tak 

naprawdę to każdy następny dzień jest dla nas nieprzewidywalny. To co jest w stanie – jak 

pisze dalej autor – rozświetlić naszą drogę, co pozostaje niezmienne wobec przemijających 

wydarzeń to Słowo Boże: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą  

[Mt 24,35; Mk 13,31; Łk 21,33] (NA, s. 187). Apologeta komentuje to w następujący 

sposób: ...człowiek poprawia człowieka, czasy nadchodzące zacierają przeszłe, ale wśród 

stosu tych kolumn niezachwianie wznosi się potężny gmach, który się zowie Słowo Boże... 

zapowiada czasy przyszłe nie chwiejnie, ale z całą stanowczością i to rzeczy zależne od 

wolnej woli człowieka, niedostępne dla najbystrzejszego nawet umysłu. Bo dla 

wszechwiedzy Bożej nie ma przyszłości zakrytej, ani przeszłości; On ją stworzył i wszystkie 

rzeczy w oczach Bożych są jakby jedna chwila teraźniejszości. (NA, s. 187).  

Inny cytat przywołuje proroka Izajasza, który zwracając się do pogan powiedział: 

Powiedzcie, co się stanie w przyszłości, – a wiedzieć będziemy, że prawdziwi bogowie 

jesteście [Iz 41,23] (NA, s. 189). Szelążek przytacza te słowa, aby ukazać, że 

udowodnienie istnienia fałszywych proroctw stanowiło także dowód istnienia tych 

autentycznych mówiących o prawdziwości religii, w której Bóg – Pan wszystkiego 

naprawdę mówi do człowieka i przez człowieka. Cytuje także słowa, w których Bóg daje 

świadectwo o sobie: Ja jestem Bóg, a nie masz innego, – i nie jest mi równy, ja który 
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opowiadam od początku rzeczy ostateczne... i te, które się jeszcze nie stały [Iz 26,9.10] 

(NA, s. 189).  

Na świadków wypełnienia proroctw autor przywołuje Ewangelie i wszystkie księgi 

Nowego Testamentu oraz naród żydowski, który chociaż nie przyjął prawdy o wypełnieniu 

proroctw, to jednak wszystkie je zachowywał. Powołując się na Pismo św. tłumaczy przy 

tym, że ta niewiara narodu wybranego była już wcześniej zapowiedziana: A gdy tak wiele 

cudów czynił przed nimi nie uwierzyli weń, aby się wypełniła mowa Izajasza proroka, 

którą powiedział... zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby oczyma nie widzieli  

i sercem nie rozumieli [J 12,38-40] (NA, s. 191). 

Autor wspomina także słowa, którymi Jan Chrzciciel pragnąc otrzymać 

potwierdzenie od Jezusa pytał Go przez swoich uczniów: Tyś jest, który miał przyjść, - 

czyli innego czekamy? [Łk 7,20] (NA, s. 192).  

Na zakończenie kazania autor podkreśla, że jedynie w Jezusie znajdują swe 

urzeczywistnienie wszystkie zapowiedzi proroków. Przypomina także wezwanie Jezusa do 

radykalnego zachowania przykazania Jego miłości: jako ja i Ojciec jedno jesteśmy, tak  

i wy jedno bądźcie [por. J 10,30] (NA, s. 193). 

 

W rozdziale XIX Idea Messyańska autor ukazuje, że spełnienie proroctw nie było 

wynikiem przypadku. Ta idea, bowiem stopniowo wzrastała wraz z narodem aż znalazła 

swe wypełnienie w obiecanym Mesjaszu – Jezusie Chrystusie.  

W rozdziale tym wspomina proroctwo dane Abrahamowi: W tobie błogosławione 

będą wszystkie narody ziemi [Rdz 12,3] (NA, s. 198) jako początek przeświadczenia  

o szczególnym posłannictwie wybranego ludu. To przeświadczenie wzrastało i pogłębiało 

się w narodzie wybranym, czego świadectwem jest błogosławieństwo dane przez Jakuba 

swoim dwunastu synom: Nie będzie odjęty sceptr od Judy, ani wódz od biódr jego, aż 

przyjdzie, który ma być posłan, a on będzie oczekiwaniem narodów [Rdz 49,10] (NA,  

s. 199). Autor wyciąga stąd wniosek, że Mesjasz miał przyjść w chwili, gdy pokolenie 

Judy utraci swą niezależność i panowanie nad ludem żydowskim.  

Następnie apologeta wspomina ogólnie o proroctwach Dawida, które ukazują 

obiecanego Mesjasza niezwykłym i potężnym królem oraz władcą. Zwraca też uwagę, że 

ten sam Dawid w Ps. 22(21)* przedstawił żywy obraz Jego męki. Autor nie przytacza tu 

poszczególnych fragmentów, zakładając znajomość słowa Bożego u swoich słuchaczy.  

Apologeta podkreśla, że idea Mesjańska najbardziej uwydatniła się w epoce wielkich 

nieszczęść, czyli niewoli babilońskiej. Odwołuje się tu do proroctw Izajasza. Przytacza 
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jego niezrozumiałe dla wielu Izraelitów wezwanie do radości w czasie, gdy zapowiada on 

jednocześnie klęskę niewoli i wzywa do pokuty: Ciesz się, córko Syjońska, przyodziej 

świąteczne szaty, Jeruzalem, miasto święte [Iz 52,1] (NA, s. 200). Autor mówi, że prorok 

ten daje także bardziej zrozumiałe dla Izraelitów obietnice: Bóg twój panować będzie [por. 

Iz 52,7], Ujrzą wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego [Iz 52,10b], Święty 

Izraelów Bogiem wszystkiej ziemi nazwan będzie [Iz 54,5] (NA, s. 200). Wyjaśnia przy 

tym, że powodem niezrozumienia proroctw przez Izraelitów było bardziej doczesne 

pojmowanie idei mesjańskiej. Taki obraz ukształtował się – jak twierdzi autor – na skutek 

nieznajomości oryginału proroctw i zastępowaniu ich czytaniem „Targumimów”
36

 – czyli 

streszczeń Starego Testamentu. W ten sposób Żydzi utracili znajomość idei Mesjańskiej, 

która w czasach przyjścia na świat Jezusa Chrystusa poczęła się wypełniać.  

Szelążek wspomina także o istnieniu proroctw mówiących o śmierci Chrystusa  

i o sprzedaniu Go za 30 srebrników
37

. Podkreśla także, że Daniel i Malachiasz zapowiadają 

przyjście Mesjasza z taką jasnością, że nie można mieć jakichkolwiek wątpliwości, co do 

prawdziwości wypełnienia idei Mesjańskiej w Jezusie Chrystusie. Przytacza, że 

Malachiasz jakby w imieniu Mesjasza zapowiada: Ecce venio
38

 [Ml 3,2] (NA, s. 201).  

Na zakończenie nauki autor jeszcze raz podkreślając, że idea Mesjańska wypełniła 

się w Jezusie Chrystusie, przypomina Jego słowa: Hace est salus mundi, ut cognoscant Te 

Deum et quem misisti Jesum Christum. To jest zbawienie świata, aby Cię Boga poznali  

i któregoś posłał Jezusa Chrystusa [J 17,3] (NA, s. 202).  

 

Temat proroctw kontynuuje także rozdział XX Spełnienie się proroctw 

Messyańskich. Autor jeszcze raz zatrzymuje się nad słowami Jakuba: Nie odejdzie berło od 

Judy, aż przyjdzie, który ma być posłan, a on będzie oczekiwaniem wszystkich narodów 

[Rdz 49,10] (NA, s. 204) wyjaśniając ich znaczenie. Wskazuje, że berło mogło oznaczać 

władzę królewską nad Izraelem jednego z członków pokolenia Judy. Dalej wyjaśnia, że ta 

władza królewska została bezpowrotnie utracona przez lud żydowski już 48 r. przed 

Chrystusem, kiedy to Cezar, pogromca Pompejusza pod Tarsalą poddał Judeę pod 

panowanie Antypatra, księcia obcego narodowi żydowskiemu, a syn Antypatra Herod I, 

jako król Judzki, umieścił nad główną bramą świątyni Jerozolimskiej złotego orła, godło 

panowania Rzymu (NA, s. 205). Dlatego też okrzyki Żydów, kiedy Jezus stał przed 

                                                
36 Targum – tłumaczenia ST na jęz. aram., poszerzone o sporadyczne wyjaśnienia i budujące aluzje, 

wprowadzone dla lepszego rozumienia ST. Tłumaczenia te rzeczywiście nie obejmowały całości ST. 
37 Prawdopodobnie łączy to z tekstem Za 11,12 i Wj 21,32 (zapłata za niewolnika). 
38 BW: Oto idzie... 
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Piłatem były tylko potwierdzeniem tego, co się dokonało: nie mamy innego króla – jedno 

Cezara [J 19,15] (NA, s. 205). 

Apologeta powołuje się także na inne proroctwo Księgi Daniela, kiedy to Daniel 

wylicza, że od wydania rozkazu przez królów Perskich, aby naród Żydowski powrócił  

z niewoli, do przyjścia Messyasza ma upłynąć 69 tygodni lat (NA, s. 205)
39

. Wyjaśnia, że 

dekret Artakserksesa wydany został w 299 r. od założenia Rzymu i od jego wydania aż do 

chwili kiedy Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa mówiąc: Oto Baranek Boży, oto który gładzi 

grzechy świata [J 1,29] (NA, s. 205) minęło dokładnie 69 tygodni lat (69x7 lat=483 lata). 

Zwraca też uwagę na końcową część proroctwa, zapowiadającą śmierć Mesjasza 

podkreślającą pewność wypełnienia tych słów właśnie w Jezusie Chrystusie: będzie zabit 

Chrystus, - a nie będzie ludem jego, który się go zaprze; a miasto i świątynie skazi lud  

z wodzem, który przyjdzie a koniec jego spustoszenie, - i będzie w kościele obrzydłość 

spustoszenia i aż do skończenia... będzie trwać spustoszenie [Dn 9,26-27] (NA, s. 206).  

Inny argument na to, że przyjście Mesjasza już się dokonało Szelążek przytacza  

z Księgi Aggeusza, gdzie prorok zapowiadał iż Messyasz miał swoją obecnością uświetnić 

świątynię Jerozolimską odbudowaną przez Zrobabela
40

 (NA, s. 206).  

Autor zatrzymuje się także nad zawartym w Starym Testamencie określeniem 

Mesjasza jako wielkiego proroka. Daje przykłady, że Jezus autentycznie był takim 

prorokiem, który ogarniał zarówno losy swoich uczniów, jak i całego Kościoła. 

Najbardziej jednak wskazuje na wydarzenie, kiedy Chrystus zbliżając się do Jerozolimy, 

zapowiedział jej zburzenie. Apologeta zwraca uwagę, że w narodzie wybranym 

przebrzmiały już dźwięki Jeremiaszowych trenów i nikt nie przywiązywał wagi do słów 

modlitwy proroka: Dziedzictwo nasze obróciło się do cudzych – domy nasze do obcych. 

Sierotami zostaliśmy bez Ojca, - matki nasze jako wdowy. Ojcowie nasi zgrzeszyli a nie 

masz ich, a myśmy nieprawości ich nosili. Dlatego stało się smętne serce nasze, dlatego 

zaćmiły się oczy nasze [Lm 5,2-3.7.17] (NA, s. 207). Tym bardziej dziwi uczniów 

wypowiedź Jezusa: gdy niektórzy opowiadali o kościele, iż był pięknym, kamieniami  

i pomnikami ozdobiony, rzekł: „Z tego, na co patrzycie, przyjdą dni, w które nie będzie 

zostawion kamień na kamieniu, któryby nie był rozwalon” [Łk 21,5-6] (NA, s. 208).  

Dalej autor wskazuje te wypowiedzi Jezusa, które szczegółowiej pozwalają określić 

czas wypełnienia się powyższego proroctwa: Gdy ujrzycie Jeruzalem wojskiem otoczone, 

tedy wiedźcie, że się przybliżyło spustoszenie jego [Łk 21,20], Przyjdą na cię dni i obtoczą 

                                                
39 Por. BT: Dn 9,25. 
40 Musiało to, więc być przed 70 rokiem n. e. 
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cię nieprzyjaciele twoi wałem i oblegą cię i ścisną cię zewsząd i obalą syny twoje 

[Łk19,43-44a] i polegną paszczęką miecza i zapędzą je w niewolę między narody.  

A Jeruzalem będzie deptane od poganów, aż się wypełnią czasy poganów [Łk 21,24] (NA, 

s. 208-209). Poniżej Szelążek podaje także fakty historyczne potwierdzające wypełnienie 

zapowiedzianych wydarzeń: oblężenie Jerozolimy przez wojska Tytusa i zburzenie 

świątyni oraz opuszczenie miasta przez chrześcijan, którzy skryli się w kolonii greckiej za 

Jordanem pamiętając o proroctwie Chrystusa. Autor podkreśla także, że żadne próby 

odbudowy zburzonej świątyni do tej pory się nie powiodły. 

Na zakończenie podsumowując naukę autor dodaje, że samo istnienie narodu 

żydowskiego aż do współczesnych czasów (pomimo tak wielu bolesnych doświadczeń) 

jest świadectwem prawdziwości historii Ewangelii i tego, że Jezus Chrystus jest 

obiecanym Mesjaszem. Wyraża także nadzieję zamieszczoną na kartach Ewangelii, że 

będzie jedna owczarnia i jeden pasterz [J 10,16] (NA, s. 212). 

W powyższych trzech rozdziałach widać jasno, że apologeta jest przekonany nie 

tylko o symbolicznym znaczeniu wypowiadanych w Starym Testamencie proroctw. 

Odkrywa także ich bardzo konkretne i precyzyjne pod względem chronologicznym  

i topograficznym przesłanie. 

 

 

3. Demonstratio catholica. 

 

Rozdział XXI rozpoczyna część „Nauk apologetycznych” określoną przez Redmera 

jako demonstratio catholica
41

. Autor stara się tu wyjaśnić i przybliżyć słuchaczom 

rozumienie pojęcia „Królestwo Chrystusa”. Dla niego jest nim chrystianizm jednoczący  

w sobie zgodnie myśli i czyny zewnętrzne. Nawiązując do tego, co Ewangelia mówi  

o godności królewskiej Pana Jezusa przypomina, że tylko w Chrystusie wypełniły się 

oczekiwania na Mesjasza – Króla: Historya wskazuje Chrystusa Pana. I rzeczywiście od 

stajenki betlejemskiej, do której gwiazda prowadziła Magów, jako do miejsca narodzenia 

oczekiwanego Władcy, aż do drzewa krzyżowego, na którym czytano napis: „Jesus 

Nasarenus, Rex Judaeorum”, Chrystus całem życiem stwierdza swój królewski charakter  

i wobec Poncyusza Piłata, na jego pytanie: „czy Ty jesteś królem?” odpowiada: „Tak, Tyś 

powiedział”. On sam, jako „Bóg miłowany i czczony jako Bóg” jest kamieniem węgielnym 

                                                
41 Redmer A., dz. cyt., s. 3. 
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społeczeństwa powszechnego, które ufundował. Chrystus Pan wysyła uczniów z rozkazem, 

aby opowiadali wszystkim, że „przybliżyło się królestwo Boże” (NA, s. 214). W ten sposób 

apologeta argumentuje autentyczność królewskiej godności Mesjasza. W tej krótkiej 

wypowiedzi widać wyraźne odwołania do wielu fragmentów Ewangelii. Nie zamieszczone 

zostały parametry, ale teksty nawiązują wyraźnie do takich fragmentów jak: Łk 2,7;  

Mt 2,1-2; J 19,19; J 18,33-37; Mt 21,42 i Mt 10,7. Autor nie zatrzymując się na kwestiach 

ogólnie znanych słuchaczom wspomina o nich metodą mówienia Pismem Świętym.  

W tym rozdziale Szelążek wyjaśniając jak należy rozumieć określenie „królestwo 

Boże” powołuje się na proroctwa z Księgi Daniela. Nie cytuje tekstów, ale podając 

parametry, objaśnia znaczenie wydobywając ich typiczny charakter. Pisze, że prorok 

Daniel zapowiada wzbudzenie przez Boga królestwa:  

1) „które na wieki się nie rozproszy, 

2) które skruszy wszystkie inne królestwa, a samo stać będzie na wieki, 

3) to królestwo nie ma być poddane innemu narodowi, lecz temu poddadzą się 

wszyscy monarchowie ziemi i wszystkie ludy służyć mu będą” (NA, s. 215).
42

  

Przy czym autor zauważa, że królestwo zapowiadane przez Daniela nie dotyczy tego, co 

doczesne, bo wszystkie wielkie królestwa: asyryjskie, babilońskie, perskie i rzymskie 

runęły, kiedy spełniły swe zadania. Królestwo, na które wskazuje Daniel, nie przeminie. 

Autor przytacza tu także wizję, jaką miał prorok widząc Syna człowieczego zstępującego 

na obłokach, któremu Bóg dał cześć i królestwo, któremu wszystkie narody i pokolenia 

służyć będą (NA, s. 216).
43

 W ten sposób autor tłumaczy, że już dla Daniela królestwo 

mesjańskie nie miałoby być jedynie zewnętrzną monarchią. Jako dowód apologeta dołącza 

świadectwo samego Jezusa, który mówił: Królestwo moje nie jest z tego świata, gdyby  

z tego świata było, uczniowie moi walczyliby za mnie, abym nie był oddany w ręce żydów; 

[J 18,36] (NA, s. 216-217), a także słowa uczniów: arma militiae nostrae non carnalia 

sunt [2 Kor 10,4]
44

 (NA, s. 217) wskazujące na duchowy walkę i świat wykraczający poza 

doczesność.  

Szelążek zwraca także uwagę na konieczność podejmowania jednoznacznych 

wyborów, czasami bardzo radykalnych. Człowiek bowiem nie ma prawa zmieniać prawa 

królestwa. Staje on przed wyborem pomiędzy podążaniem za swoją pychą albo 

wyrzeczeniem się własnego ja, aby móc za św. Pawłem powiedzieć: Żyję ja już nie ja, - ale 

                                                
42 Por. Dn 2,29.44. 
43 Por. Dn 7,13-14. 
44 BW: ...broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna...; BT: ...oręż bojowania naszego nie jest z ciała... 
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żyje we mnie Chrystus [Ga 2,20] (NA, s. 219). Pośredniej drogi nie ma. Autor podkreślił tu 

sens dosłowny tych słów, którymi Apostoł Narodów ukazał wewnętrzny stan człowieka 

podążającego za wolą Boga, umierającego dla grzechu i stającego się nowym 

stworzeniem. 

Autor przypominając proroctwo Symeona mówiące o Chrystusie, jako o tym, który 

położon jest na upadek wielu w Izraelu [Łk 2,34]
45

 (NA, s. 219) zwraca uwagę, że  

z drugiej strony właśnie to panowanie Jezusa nie mając granic obejmuje miliony dusz 

rodząc w nich jedną myśl, serce, pragnienie, bo jeden jest Król ludzkich serc i dusz.  

Kazanie zakończone zostaje kaznodziejskim wezwaniem będącym zachętą do 

wypełnienia czynem Chrystusowego prawa: Nie słuchacze Zakonu sprawiedliwi są  

u Boga, ale którzy zakon czynią będą usprawiedliwieni [Rz 2,13] (NA, s. 222). 

 

W następnym rozdziale Istota chrystyanizmu Szelążek utożsamiając chrystianizm  

z Królestwem Chrystusa podkreśla dwie najistotniejsze jego cechy: 

a) udoskonalanie ludzkiego charakteru 

b) podniesienie człowieka do stanu nadnaturalnego dzięki udzielanej łasce Bożej. 

Autor rozpoczyna od refleksji nad sytuacją współczesnego mu społeczeństwa i przez 

nawiązanie do Pisma Świętego daje jako ilustrację przykład postawy syna 

marnotrawnego
46

, któremu z dawnych bogactw pozostało parę tylko łachmanów; kilka 

zaledwie frazesów religijnych w ustach bez ducha różni go od otoczenia (NA, s. 224). 

Zwraca uwagę także na to, że gorliwy chrześcijanin w takim społeczeństwie, które 

zachowując tylko zewnętrzną ogładę nosi na sobie maskę ukrywającą pychę  

i niemoralność, doświadcza niezrozumienia. 

Według apologety obserwowany po falach sceptycyzmu na przełomie XIX i XX 

wieku neochrystianizm, chociaż nie jest doskonałym powrotem do prawd wiary, to jednak 

daje dowód na to, że tylko religia chrześcijańska może w pełni zadowolić człowieka. 

Cytowane wypowiedzi Stöckla i Victora Cousin
47

 ukazują, że chrześcijaństwo na nowo 

niesie z sobą jedynie słuszne i prawdziwe odpowiedzi na podstawowe egzystencjalne 

pytania. Dla autora są wypełnieniem słów, które Chrystus powiedział o sobie: ja jestem 

światłość świata [J 8,12] (NA, s. 228). Także wymownym jest przykład Diderota, który 

                                                
45 BT wyjaśnia ten werset jako najkrótsze streszczenie skutków nie przyjmowania lub przyjmowania nauki 

Jezusa. 
46 Por. Łk 15,11-17. 
47 Cousin Victor (1792 – 1867), franc. filozof i polityk; liberał, przeciwnik rządów restauracji; główny 

przedstawiciel filozoficznego eklektyzmu XIX w.; zajmował się historiozofią. Por. Encyklopedia 

powszechna PWN, t. 1, Warszawa 1973. 
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mimo nienawiści do Kościoła swoją córkę uczył podstaw chrześcijańskiej moralności 

uważając, że dostarcza ona najlepszych motywów do pełnienia cnoty.
48

 

Oczywiście Szelążek wnika głębiej. Dla chrześcijan sama znajomość religii to nie 

wszystko. Powołując się na św. Pawła wyjaśnia, że chrześcijaństwo ukazując zasady 

moralnego postępowania przede wszystkim daje siłę do zachowania ich przez 

pokonywanie namiętności rodzących się w ciele. W tym miejscu przytacza fragment  

z Listu do Rzymian: kocham się wespół z zakonem Bożym według wnętrznego człowieka, 

lecz widzę inszy zakon w członkach moich, przeciwiący się zakonowi umysłu mego [7,22-

23] (NA, s. 229). Zestawia ten tekst ze starożytną maksymą: video meliora proboque, 

deteriora sequor wykazując różnicę jaką wprowadza chrześcijaństwo. Otóż człowiek nie 

zostaje skazany na to, aby podążać za tym co gorsze. Jako wyjaśnienie apologeta przytacza 

ciąg dalszy Pawłowej wypowiedzi: nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wybawi od śmierci? 

Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego [Rz 7,24-25a] (NA, s. 230). 

Przytaczając w ten sposób biblijny fragment autor po przez wyjaśnienie go, czyni go 

jeszcze bardziej przejrzystym wydobywając znaczenie mocy Bożej łaski, która jest  

w stanie pokonać każdą ludzką słabość. Stąd wyciąga wniosek, że jedynie chrześcijaństwo, 

a nie żadna inna filozofia życiowa, może doprowadzić człowieka do doskonałości. 

W końcowej części nauki apologeta przypomina ideał chrześcijańskiej doskonałości, 

który wyraził sam Jezus w słowach: bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec Wasz doskonały 

jest [Mt 5,48] (NA, s. 231), a wątpiącym w możliwość wypełnienia tego polecenia 

przypomina odwagę i pewność nadziei wyrażoną przez św. Pawła: Wszystko mogę w tym, 

który mnie umacnia [Flp 4,13] (NA, s. 231).  

Kazanie zamyka fragment Pisma Świętego przypominający, że Bóg wszystko poddał 

Chrystusowi, a jego ustanowił głową Kościoła: wszystko poddał (Pan) pod nogi Jego,  

a Jego dał głową nad wszystkim kościołem, - który jest ciałem jego [Ef 1,22-23a] (NA,  

s. 231). 

 

Rozdział XXIII Owoce chrystyanizmu w dziedzinie nauki opiera się w większości  

o rozważania wynikające z obserwacji rozwoju nauki. Podkreśla to, co jest wkładem 

Kościoła w ten rozwój (utworzone uniwersytety, powszechność nauczania) oraz błędy, 

jakim ulegała nauka odchodząc od wartości niesionych przez chrześcijaństwo 

(racjonalizm, panteizm i materializm). Wszystko to według autora jest kolejnym 

                                                
48 Por. NA, s. 229. 
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potwierdzeniem obietnicy Chrystusa: Jam jest światłość świata. Kto chodzi we mnie, nie 

chodzi w ciemności, ale ma światło życia [J 8,12] (NA, s. 237). Chrześcijaństwo głosząc 

naukę Chrystusa staje się podobne do światła latarni morskiej wskazującej żeglarzowi 

właściwą drogę. Przez przytoczone porównanie autor stara się jeszcze dokładniej wyjaśnić 

sens słów Chrystusa. 

Ponadto w wypełnianiu przez Kościół polecenia Jezusa: opowiadajcie Ewangelię 

wszemu stworzeniu [Mk 16,15b] (NA, s. 238) autor widzi jako skutek zaszczepienie zasady 

powszechności nauczania. Rozumując w ten sposób nadaje mu nieco szersze znaczenie. 

Zakończenie stanowi wypowiedź św. Pawła, którą Szelążek przekonuje  

o pożyteczności pobożności we wszelkich przejawach rozwoju cywilizacji: Pobożność do 

wszystkiego jest pożyteczna, mając objetnicę żywota, który teraz jest i przyszłego [1 Tm 

4,8b] (NA, s. 240). 

 

W rozdziale XXIV Chrystyanizm i moralność autor zestawiając ze sobą świat 

starożytny i chrześcijaństwo wykazuje, że prawdziwy postęp możliwy był jedynie dzięki 

temu drugiemu. Kultura starożytna afirmując zadowolenie teraźniejszością pozbawiona 

była motywacji do postępu, czyli dźwigni dla rozwoju cywilizacji. Według apologety idea 

postępu wiąże się jedynie z chrystianizmem. Jako dowód przytacza słowa św. Pawła: 

Pilnuj samego siebie i nauki, i trwaj w nich... aby postęp twój był wszystkim jawny [1 Tm 

4,15] (NA, s. 243), przy których wyjaśnia, że chociaż mowa tu o postępie moralnym, to 

jednak pociąga on za sobą także rozwój cywilizacji.
49

 Przeciwnie zaś wszelka 

niemoralność prowadzi w konsekwencji do zachwiania i ruiny każdą cywilizację. Ponadto 

niemożliwe jest ugruntowanie moralności bez religii. Nie przyniesie ona owoców bez 

odwołania się do Boga. Autor przytacza tu słowa: Justum deduxit Dominus per vias 

rectas
50

 (NA, s. 245) jako świadectwo opieki Boga nad sprawiedliwym. Cytuje także 

fragment listu do Diogeneta bardzo dobitnie ukazującego moralność chrześcijan 

wyróżniającą ich pośród pogan. Podsumowuje to słowami samego Chrystusa, który 

wymagał od swoich uczniów: tak niech jaśnieje światłość wasza przed ludźmi, - aby 

widzieli uczynki wasze dobre [Mt 5,16] (NA, s. 246). 

Autor podkreśla, że tylko chrystianizm spopularyzował te wartości moralne, które 

przewyższyły to, co ludzki rozum jest w stanie stworzyć. Przypomina, że Bóg zabezpiecza 

                                                
49 Autor nadaje w ten sposób pełniejszy sens dla tego biblijnego tekstu. 
50 Prawdopodobnie chodzi tu o tekst Wlg – Sap 10,10: Haec profugum irae fratris iustum deduxit per vias 

rectas. – Tekst odnosi się do Jakuba, którego Mądrość (Bóg) powiodła po drogach prawych chroniąc przed 

gniewem brata. 
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spełnienie obowiązku sankcją przekraczającą nagrody lub kary doczesne. Jako dowód tego 

przytacza dwa fragmenty Ewangelii: Nie bójcie się tych, którzy ciało mogą zabić, ale 

bójcie się Tego, który i ciało i duszę może zatracić do piekła [Mt 10,28] oraz 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, - albowiem ich jest 

królestwo niebieskie [Mt 5,10] (NA, s. 247). Pierwszy tekst jest rozumiany tutaj jako 

ostrzeżenie przed wieczną karą, drugi zaś zapowiada nagrodę czekającą w królestwie 

niebieskim 

W końcowych wnioskach apologeta wzywa, aby nie traktować chrześcijańskich 

wartości moralnych jako utopijnych marzeń, ale jak rzeczywiste ideały, ku którym mamy 

się przybliżać bez względu na postawy innych. Przede wszystkim podkreślona tu zostaje 

osobista odpowiedzialność za swoje życie i jego zgodność z chrześcijańską moralnością, 

nawet gdyby miała wymagać heroizmu i stanięcia w opozycji do innych popularnych 

prądów myślowych. Kończąc autor odwołuje się do słów Chrystusa: Błogosławieni 

jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować będą i mówić wszystko złe przeciwko 

wam, kłamiąc dla mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest  

w niebiesiech [Mt 5,11-12] (NA, 249). Po raz kolejny pojawia się tu kaznodziejska puenta 

wyrażająca zachętę dla słuchaczy. 

 

Rozdział XXV Wpływ chrystyanizmu na własność i pracę jest polemiką z tymi, 

którzy obciążają Kościół odpowiedzialnością za istnienie w świecie społecznej 

nierówności i zarzucają mu odejście od wzoru życia pierwszych gmin chrześcijańskich 

opisanych w Dziejach Apostolskich 4,34-35. 

Szelążek rozpoczyna od słusznej uwagi o uznawaniu przez wszystkich, także przez 

chrześcijan istnienia prawa własności. Odwołuje się do Księgi Rodzaju, kiedy Bóg polecił 

ludziom: napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną [1,28]
51

 (NA, s. 252). Dołącza do 

tego ogólny sąd filozofów i prawników, którzy patrząc na historię stwierdzają, że własność 

prywatna jest niezbędnym warunkiem istnienia społeczeństwa. Przypomina też, że 

istnienie własności bardzo ściśle związane jest z pracą, która zarówno jest środkiem 

udoskonalenia człowieka, jak i doświadczeniem kary za grzech – przekleństwa Bożego, 

które zawisło nad nami od grzechu Adama
52

 (NA, s. 253). Jako przykład podaje 

pozostałości starożytnych budowli, które są żywym świadectwem historii ludzi 

doświadczonych ciężarem pracy, niewolnictwem, a nawet pogardą starożytnych. 

                                                
51 Autor cytuje ten tekst, aby podkreślić potem, że wcale nie jest on równoznaczny ze wspólnotą dóbr. 
52 Por. Rdz 3,17-19. 
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Odwołując się do pierwszego spośród błogosławieństw wypowiedzianych przez 

Jezusa podczas Kazania na Górze: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest 

królestwo niebieskie [Mt 5,3] (NA, s. 255) Szelążek wyjaśnia je podkreślając, że nie 

odnosi się ono jedynie do nagrody, jaką ubogi odbierze w życiu przyszły. Szczęście 

człowieka nie polega, bowiem na zaspokojeniu potrzeb ciała, ale na zadowoleniu ducha. 

Pokój ducha nie jest zaś osiągalny tylko w niebie, ale także tu na ziemi wtedy, gdy 

człowiek na pierwszym miejscu poszukuje szczęścia wiecznego. Wyprowadza stąd 

wniosek, że fundamentem chrystianizmu jest szukanie wiecznego szczęścia. Pojawia się 

tu, więc także sens wywnioskowany. 

Autor chce także zaakcentować przywróconą przez Chrystusa sens i godność ludzkiej 

pracy. Czyni to dając oparty na Ewangelii przykład Jego życia: On „Król Królów”
53

, Pan 

stworzenia, tu na ziemi, w szeregu ludzi staje jako syn cieśli
54

. Tak Chrystus – robotnik
55

;  

a od tej chwili chwałą jest dla każdego prostaczka, gdy może pracować w tym samym 

stanie, w którym żył Zbawiciel nas wszystkich (NA, s. 256). Ponadto zwraca uwagę na to, 

że sam Chrystus kazał widzieć siebie w ubogim: Coście uczynili jednemu z tych 

maluczkich, mnieście uczynili [Mt 25,40] (NA, s.256-257). 

Zdaniem Szelążka cała Ewangelia ukazuje przywrócenie pracy odpowiedniej 

wartości. Potwierdza to cytatem – słowami, które wypowiedział Jezus w synagodze  

w Nazarecie: Evagelizare pauperibus misit me Pater
56

 [Łk 4,18] (NA, s. 257). Autor 

ponadto podkreśla także równą godność wszystkich ludzi przytaczając słowa św. Pawła: 

Nie masz niewolnika ani wolnego, ...albowiem wszyscy jedno jesteśmy w Chrystusie 

Jezusie [Ga 3,28] (NA, s. 257). 

Apologeta wyjaśnia, że nieprawdą jest oskarżenie Kościoła, że zezwalał on na 

niewolnictwo. Jako argumenty podaje ponad 300 dekretów wydanych przeciw 

niewolnictwu przez papieży i sobory, a także niemożliwość sytuacji gwałtownego 

zniesienia niewolnictwa w Rzymie, gdzie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

niewolnikami było 2/3 ludności.  

Oprócz tego przypomina, że Pan Jezus nie zniósł własności prywatnej, ale za to 

wezwał wszystkich bogatych, aby dzielili się z potrzebującymi. W dalszej części autor 

odpowiada na przytoczony na początku nauki zarzut dotyczący życia pierwszych gmin  

i podkreśla, że wspólnota dóbr była czymś dobrowolnym. Podaje tu przykład Ananiasza  

                                                
53 Por. Ap 1,5: BW – książę królów, BT – Władca Królów. 
54 Por. Mt 13,55. 
55 Por. Mk 6,3. 
56 BW: abym opowiadał Ewangelię ubogim, posłał mię; BT: abym ubogim niósł dobrą nowinę. 
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i Safiry, którzy ukarani zostali za kłamstwo, a nie za odmowę oddania całego majątku 

(NA, s. 258).
57

 Oczywiście dodaje, że także dzisiaj ten ideał istnieje w Kościele dotycząc 

np. wspólnot zakonnych. 

Kazanie kończy się wezwaniem Chrystusa skierowanym do wszystkich ciężko 

pracujących: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie, a ja was ochłodzę [Mt 11,28]
58

 

(NA, s. 259). 

 

Kolejny XXVI rozdział Wpływ chrystyanizmu na prawo podejmuje relacje między 

chrześcijaństwem a prawem. Autor pragnie wykazać, że chrześcijaństwo daje podstawę 

prawu ludzkiemu poprzez prawo Boże. W ten sposób utrwalona zostaje niezmienność 

najwyższych zasad prawa i zapowiedziany zostaje słuszny wymiar sprawiedliwości. 

Autor wychodzi od faktu, że istnienie prawa jest warunkiem ustroju społecznego bez 

którego nie mógłby on istnieć. Nie zgadza się jednak z twierdzeniem Rousseau, że prawo 

nie ma innego źródła ponad ludzką wolę. Uważa, że hołdowanie zasadzie siła przed 

prawem jest równoznaczne ze zniesieniem wszelkiego prawa. Przytaczając najpierw 

protestanckiego prawnika Boehmera wskazuje, że tylko Kościół może uratować prawo od 

zagłady. Wymowne jest też inne świadectwo Guizot’a
59

, który stwierdził, że gdyby 

chrystyanizm nie istniał cały świat byłby oddany na łaskę i niełaskę siły materyalnej... 

Chrystyanizm rozszerzył zasadę prawa wyższego nad wszelkie prawo ludzkie, jakkolwiek 

będziemy je nazywali, czy prawem naturalnem, czy Bożem (NA, s. 264-265).  

Następnie Szelążek odwołuje się do Listu św. Pawła do Tymoteusza przypominając, 

że: Lex iustis non est posita, sed non iustis [1,9]
60

 (NA, s. 265). Chrystus, jak tłumaczy 

dalej autor, daje podstawę, która pozwoli wypełnić prawo – jest nią miłość Bożą w sercu 

człowieka. W tym kontekście podkreśla także, że w słowach: Fortis ut mors dilectio [Pnp 

8,16]
61

 (NA, s. 265) kryje się nie tyko prosty sentymentalny frazes, ale najrealniejsza 

podstawa prawa (NA, s. 265), ponieważ fundamentem prawa jest sam Bóg. Autor dołącza 

też inny fragment : Deus charitas est, et qui manet in charitate in Deo manet [1 J 4,16]
62

 

(NA, s. 266). Łącząc ze sobą powyższe biblijne przesłanki odsłania głębszy sens. Ukazuje 

Boga jako miłość, a zarazem mocny fundament sprawiedliwego prawa i wyjaśnia: kto trwa 

w miłości Bożej, ten działa pod wpływem siły, której nigdy nie złamie, i szczęśliw jest, 

                                                
57 Por. Dz 5,1-11. 
58 BT: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
59 François Guizot (1787-1874) – francuski polityk i historyk. 
60 BW: ...zakon nie jest postawion sprawiedliwemu, ale niesprawiedliwym... 
61 BW: ...bo mocna jest jako śmierć miłość... 
62 BW: ...Bóg jest miłość: a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka 
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czując ten determinizm miłości (NA, s. 266). Tak też dzięki chrześcijaństwu prawo 

otrzymuje fundament, który jest mocniejszy niż wszystko inne.  

Tym, których nie przekonują powyższe argumenty autor przypomina, że: Omnis 

potestas a Deo /Wszystka władza pochodzi od Boga/
63

 – Poza literą prawa ludzkiego 

widnieje powaga Boża; rozkaz, któremu ulegają i zachowują porządek wskazane martwe 

siły przyrody (NA, s. 266). Nawet prawo naturalne jest streszczone w Dekalogu. Apologeta 

podkreśla, że tylko chrześcijaństwo daje stałe, słuszne prawo, które nie ulega zmianom. 

Wszystkie prawa ustalone przez człowieka zawsze okazywały się nietrwałe. Przytacza tu 

obietnicę Chrystusa: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą [Mt 24,35 i Łk 

21,33] i inny fragment: Per me reges regnat, et legum conditores iusta decernunt
64

 (NA,  

s. 269).  

Szelążek dodaje, że chrześcijaństwo ma także inną ważną cechę – łagodzi surowość 

prawa stawiając obok sprawiedliwości zasadę miłosierdzia. Potwierdza to cytatem z Listu 

św. Jakuba: Durum iudicum et sine misericordia his, qui misericordiam non faciunt [por. 

Jk 2,13]
65

 (NA, s. 269).  

Podsumowaniem kazania są dwa fragmenty – zestawione ze sobą słowa Chrystusa: 

To przykazanie moje... abyście się wzajemnie miłowali [J 15,12] i Pawłowe stwierdzenie: 

Kto miłuje bliźniego zakon wypełnił [Rz 13,8] (NA, s. 269). 

 

Rozdział XXVII Chrystyanizm i rodzina autor poświęca obronie chrześcijańskiej 

wizji rodziny, małżeństwa i kobiety. W polemice z Letourneau – przeciwnikiem Kościoła 

– odwołuje się do zmysłu wiary, jaki posiada prosty lud potrafiący w legendach  

o Najświętszej Maryi Pannie odróżnić to, co jest fikcją od pełnego głębokiej prawdy 

obrazu godności kobiety, pełnej dobroci i wszelkich cnót. Te legendy, jak zauważa, nawet 

ludzie wykształceni dają do czytania swym córkom, aby pragnęły w sobie rozwijać owe 

szlachetne cechy kobiece. Tak więc w oczach apologety właśnie chrześcijaństwo 

rozbudzając pojęcia dobra i cnoty oraz poszanowanie praw kobiety podnosi rodzinę do 

nieznanej wcześniej godności.  

Szelążek przypomina w tym rozdziale zasadę nierozerwalności małżeństwa. Tutaj 

powołuje się już na autorytet samego Chrystusa, który mówił: Co tedy Bóg złączył, 

                                                
63 Prawdopodobnie nawiązuje to do fragmentu z Listu do Rzymian 13,1b: Wlg – non est enim potestas nisi  

a Deo; BW – Nie ma bowiem władzy, któraby nie pochodziła od Boga. 
64 Prawdopodobnie zdanie to także pochodzi z Pisma św. Brak tu jednak parametrów i trudno jest ustalić  

o fragment jakiej księgi chodzi. 
65 BW: Albowiem sąd bez miłosierdzi temu, który miłosierdzia nie czynił; BT: Będzie to bowiem sąd 

nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia. 
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człowiek niechaj nie rozłącza [Mt 19,6b] (NA, s. 275). Wyjaśnia przy tym, że Chrystus nie 

stworzył rodziny, a jedynie przywrócił jej doskonałość według myśli Bożej (NA, s. 275). 

Powyższa zasada stanęła na straży ochrony godności kobiety przed lekceważeniem oraz 

stała się zabezpieczeniem szczęścia i praw dzieci. Autor w szczególny sposób podkreśla, 

że to chrześcijańska religia dała rodzinie grunt pod budowę trwałego związku – 

chrześcijańską miłość, która wzrasta na miłości Bożej, jest związana z poszanowaniem 

cnoty czystości i bardzo głębokiej jedności ciała i ducha małżonków. 

Zakończenie stanowi ostatnia zwrotka kolędy Bóg się rodzi, gdzie refren to słowa  

z Ewangelii według św. Jana: A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami [J 1,14a] 

(NA, s. 278).  

 

W rozdziale XXVIII Chrystyanizm i ustrój społeczny Szelążek zwraca uwagę na to, 

że chrześcijaństwo nie wprowadza jakiegoś zupełnie nowego porządku, ale w całej pełni 

stosuje prawo naturalne, którego podstawą jest całkowite panowanie Stwórcy nad 

stworzeniem i społeczeństwem. Ukazuje także, że chrześcijaństwo poprzez uznanie władzy 

za pochodzącą od Boga zdejmuje w ten sposób ciężar, jakim stało się dla wielu 

posłuszeństwo. Dużo łatwiej, bowiem przychodzi słuchać tych, o których wiemy, że są 

naszymi przełożonymi z woli Boga. Autor przypomina tu słowa św. Pawła: Albowiem nie 

masz zwierzchności, jedno od Boga, a które są od Boga są postanowione [Rz 13,1] (NA,  

s. 280). Podkreśla też, że przełożeństwo ma w chrześcijaństwie nowy, szczególny wymiar 

nadany przez Chrystusa – jest ono służbą. Jako dowód przytacza słowa samego 

Zbawiciela: Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć... a ktoby między 

wami chciał być pierwszym, będzie sługą waszym [Mt 20,28.27] (NA, s. 280-281). 

Akcentuje konieczność dosłownego przyjęcia tego polecenia mówiąc: w literalnem 

znaczeniu powinniśmy je pojmować. W literalnem więc znaczeniu przez wspomniane słowa 

Chrystus na pierwszem miejscu wkłada na przełożonych obowiązek, obowiązek służenia 

dobru ogólnemu. Jest to wybitny charakter przełożeństwa chrześcijańskiego. Zadaniem 

przełożonych jest usuwać z drogi te przeszkody, które tamować mogą podległym dążenie 

do ostatecznego celu; a więc „służyć”; nie „aby im służono” (NA, s. 281). 

Świat chrześcijański – jak pisze dalej autor – przewyższył starożytne cywilizacje, 

które w relacjach społecznych pomimo wielkich osiągnięć nauki i sztuki w pogardzie 

miały ludzi biednych i ubogich. Zupełnie inaczej przedstawia się kultura przyniesiona 

przez chrześcijaństwo. Kościół od początku pojmowany jako żywa struktura – organizm 

składający się z wielu różnych członków ogarnia wszystkich. Apologeta powołuje się tu na 
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fragmenty Listu św. Pawła do Koryntian: Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma 

wiele... także my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni [1 Kor 12,12-13], A nie może 

też rzec oko ręce nie potrzeba mi cię, albo zasię głowa nogom: nie potrzebuję was [1 Kor 

12,21] (NA, s. 284). Wyciąga stąd wniosek, że dla wszystkich, także dla ubogiego jest 

miejsce w chrześcijańskim społeczeństwie, a przez swą troskę o ubogich chrześcijańska 

religia stała się „matką” instytucji dobroczynnych, bo właśnie ubodzy otoczeni zostali 

szczególną troską Kościoła. Wspominając wydarzenie z Ostatniej Wieczerzy, kiedy 

Chrystus umył nogi swoim uczniom, Szelążek podkreśla, że na polecenie Zbawiciela: 

jakom ja wam uczynił, tak i wy czyńcie [J 13,15] (NA, s. 285) Kościół wypełnia nie tylko 

jako ceremonię. Chodzi tu bowiem o szersze, duchowe znaczenie postawy wobec ubogich 

braci, symbol uznania równości dusz naszych wobec Boga..., wyniesienia ubóstwa do 

najwyższej czci (NA, s. 285). Przytacza także świadectwo św. Ambrożego: Chwała to dla 

biskupa, kiedy może wspierać ubogich (NA, s. 286).  

Jako kaznodziejską zachętę na zakończenie kazania Szelążek cytuje słowa, jakimi 

naród izraelski witał Jezusa wjeżdżającego na osiołku do świątyni. Odnosi je nadając im 

szersze znaczenie do każdego chrześcijanina postępującego na wzór Pana Jezusa: 

Błogosławiony – który idzie w Imię Pańskie [Mk 11,9] (NA, s. 286). 

 

Rozdział XXIX Gdzie jest religia chrześcijańska porusza problem istnienia 

rozłamów pośród chrześcijan. Dają one obraz poszarpanej szaty Chrystusa (NA, s. 290). 

Są kontrastem do słów, które wypowiedział Jezus do swoich uczniów: po tem was poznają, 

że jesteście uczniami moimi – jeżeli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu [J 13,35] 

(NA, s. 290). 

Apologeta pragnie jednak przekonać wszystkich, że Kościół katolicki trwa w tej 

jedności pozostając do końca wierny nauczaniu Chrystusa. Używa do tego różnych 

argumentów. Pierwszym z nich jest ten, że większość współczesnych autorowi wrogów, 

takich jak np. Volter, Strauss, Renan atakowało Kościół katolicki, a nie inne. Wyjaśnia to 

w następujący sposób: prawda – prawdziwa religia jest tam, przeciwko czemu wszystkie 

różnorodne wyznania jednomyślnie walczą (NA, s. 293). Dalej autor powołuje się na 

świadectwo Ewangelii, która jak pisze została spisana na podstawie nauki głoszonej przez 

Apostołów na polecenie Pana Jezusa: Idąc tedy na świat cały, nauczajcie wszystkie narody 

[Mt 28,19a] (NA, s. 289). Przypomina, więc szczególny wybór Piotra spośród Dwunastu  

i obietnicę Jezusa: Tu es Petrus et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam  
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[Mt 16,18a]
66

 (NA, s. 293). Zaraz po tym przypomina także inny fragment: A kto nie 

słucha Kościoła, niech będzie jako poganin [Mt 18,17b]. Broni w ten sposób 

autentyczności Kościoła katolickiego – Kościoła, który pozostając wierny wszystkim 

poleceniom Chrystusa cieszy się posiadaniem obietnicy Ojca – Ducha Prawdy.
67

 Przytacza 

tu słowa św. Pawła mówiące, że Kościół jest Basis et firmamentum veritatis [1 Tm 3,15]
68

 

(NA, s. 293) oraz wypowiedzi Ojców Kościoła będące świadectwem, że od początku 

wiernie strzeże on powierzonego mu depozytu wiary. Także słowa skierowane do Piotra 

Ego rogavi Patrem, ut non deficiat fides tua [Łk 22,32] (NA, s. 295) traktuje apologeta 

jako zapewnienie otrzymania przez Kościół od Chrystusa Ducha prawdy. W nauce tej 

uwypuklona też inna obietnica, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą: portae inferi 

non praevalebunt [Mt 16,18b] (NA, s. 295). Powyższa część nauki jest przykładem, gdzie 

przez kilka związanych z sobą tekstów biblijnych kaznodzieja wyraża uzupełniającą się  

i poszerzającą przez to teologiczną myśl – w tym przypadku autentyczność i wiarygodność 

Kościoła katolickiego. 

Dalej Szelążek w konsekwencji tego wywodu sprzeciwia się stawianiu Kościoła 

katolickiego na równi z innymi wyznaniami i religiami. Cytuje przestrogę Chrystusa: qui 

vos audit, me audit – Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi mną gardzi [Łk 10,16] 

(NA, s. 295) i dodaje, że Apostołowie powtarzali tę prawdę mówiąc, że kto się od Kościoła 

odłącza, ten się od Apostołów i Chrystusa odłącza (NA, s. 295).  

 

W rozdziale XXX Czy indeferentyzm ma racyę bytu w sposób szczególny apologeta 

sprzeciwia się postawie traktowania na równi wszystkich wierzeń, jako tak samo dobrych  

i prawdziwych. Taką postawę określa mianem indyferentyzmu religijnego, na który  

w żaden sposób nie może zgodzić się Kościół katolicki. Na początku uzasadnia swoje racje 

drogą logicznego rozumowania. Zaprzeczenie możliwości określenia prawdami dwóch 

przeciwnych wniosków oraz możliwości istnienia półprawdy jest dla niego 

wystarczającym dowodem odrzucenia prawdziwości reguły juste milieu, czyli area 

medietas.  

Jako przykład podaje różniące katolików i protestantów twierdzenia. Kościół 

katolicki w oparciu o Pismo św. głosi, że wiara bez uczynków jest martwa
69

, a protestanci 

                                                
66 BW: ...tyś jest opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój...; BT: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale 

zbuduję Kościół mój... 
67 Zgodnie z zapowiedzią Jezusa – por. J 16,13. 
68 BW: ...filar i utwierdzenie prawdy...; BT: ...filarem i podporą prawdy... 
69 Por. Jk 2,17. 
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mówią: sacrilegium est velle placere Deo per opera non per solam fidem (NA, s. 299). 

Podsumowuje, że niemożliwe jest istnienie prawdy po dwóch stronach.
70

  

Szelążek nazywa Kościół dziedzicem przyjmującym w pełni dziedzictwo Chrystusa 

uwieńczając je dogmatami dla przeciwstawienia się różnym błędom powstającym na 

przestrzeni historii Kościoła. Przywołuje tu słowa oportet haeredes esse (NA, s. 301).  

Apologeta podkreśla, że każdy człowiek pozostając wolny otrzymuje od Boga prawo 

wyboru za Bogiem lub przeciw Niemu. Przypomina to słowami Starego Testamentu: 

wzywam świadków dziś nieba i ziemi, żem położył przed was żywot i śmierć, 

błogosławieństwo i przeklęctwo. Obierajże tedy żywot, abyś i ty żył i nasienie twoje  

i miłował Boga swego i był posłuszny głosu Jego, i stał przy Nim, bo On jest żywotem 

twoim i przedłużeniem dni twoich [Pwt 30,19-20a] (NA, s. 302) zwracając tym samym 

uwagę na konsekwencje podejmowanych decyzji. Bóg dając człowiekowi wolną wolę  

i jeden Kościół nie pozostaje obojętny wobec wyboru człowieka. Wyjaśnia, że mamy tylko 

jednego pośrednika zbawienia – Jezusa Chrystusa: [On], który chce, aby wszyscy ludzie 

byli zbawieni i przyszli ku poznaniu prawdy, bo jeden Bóg i jeden pośrednik Boga i ludzi – 

człowiek Chrystus Jezus [1 Tm 2,4-5] (NA, s. 302). Chrystus – jedyny Pośrednik – zakłada 

jeden Kościół, i jak dalej pisze Szelążek, uprzedza: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie 

[Łk 11,23a] (NA, s. 302).  

Powyższe argumenty są dla apologety dowodem, że nie da się pogodzić 

indyferentyzmu religijnego z Bożym planem zbawienia. Do tego dołącza on jeszcze 

świadectwo Ernesta Hello, który porównywał indyferentyzm do lekarza, który wobec 

choroby pacjenta chciałby zająć bezstronne stanowisko nie wiedząc czemu choroba 

miałaby być gorsza od zdrowia. 

W tym rozdziale autor przestrzega także, że nawet z powodu jednego człowieka 

godzącego się na postawę obojętności religijnej, zakażone może zostać całe społeczeństwo 

i wypełnić się mogą słowa proroka Izajasza: Gens quae non servierit tibi, peribit  

[Iz 60,12a]
71

 (NA, s. 305). Ten tekst brzmi tutaj jak groźne ostrzeżenie dla wszystkich, 

którzy chcieliby zlekceważyć powyższy problem. Dlatego Kościół, jak wyjaśnia Szelążek, 

ma prawo odwołać się do ludzi słowami św. Pawła: A żądamy, aby każdy z was to staranie 

okazał... aby który korzeń gorzkości wzgórę wyrastając, nie przeszkadzał, a przezeń wiele 

się nie pokalało... Albowiem przystąpiliście do góry Syonu i miasta Boga żyjącego...  

                                                
70 Dzisiaj argument ten przestał być aktualny. Prace Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady  

ds. Jedności Chrześcijan pozwoliły w tej kwestii obu kościołom podpisać 31.X.1999 wspólny dokument  

w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. 
71 BW: Bo naród i królestwo, któreby tobie nie służyło, zginie.  
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i Jezusa, pośrednika Nowego Testamentu... Patrzcież, abyście nie wzgardzili tym, który 

mówi. Bo jeśliż oni nie uszli, gardząc tym, co na ziemi mówił, daleko więcej my, którzy 

odwracamy Tego, który z nieba mówi [Hbr 12,15.22.24-25] (NA, s. 305). 

Podsumowując autor jeszcze raz podkreśla, że indyferentyzm nie ma racji bytu 

wobec wymagań rozumu, prawa Bożego i w żadnym wypadku nie powinien być określany 

szlachetną zasadą, bo innych może doprowadzić do zguby. Powołuje się także na słowa 

Piusa IX (1846-1878): ten błąd, usuwając religię, niszczy wszelkie zasady prawa, 

sprawiedliwości i cnoty (NA, s. 305-306).  

Zakończenie nauki stanowią słowa Pana Jezusa będące jednoznacznym 

ostrzeżeniem: Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest. A kto ze mną nie zbiera rozprasza 

[Łk 11,23] (NA, s. 306).  

 

W rozdziale XXXI Co to znaczy: Poza Kościołem niema zbawienia Szelążek 

wyjaśnia jak należy rozumieć powyższe twierdzenie wypowiedziane po raz pierwszy przez 

Orygenesa i św. Cypriana. Czyni to w oparciu o nauczanie Piusa IX
72

 i św. Augustyna. 

Mówi, że: nawet, kto zewnętrznie nie należy do Kościoła, jeżeli błądzi mimo woli  

i nieświadomie, bez winy, jest na drodze zbawienia; teologicznie mówimy, „że należy on do 

duszy Kościoła” (NA, s. 313).  

W dalszej części nauki autor koncentruje się na ukazaniu nauki Chrystusa jako drogi 

światła rozpraszającej mroki tego świata. Przedstawiając obecną sytuację świata jako 

ilustracją posługuje się słowami Hioba: ziemia mroku i ciemności, gdzie niema porządku, 

ale wieczny strach przebywa [Hi 10,22] (NA, s. 312). Jednocześnie wskazuje na Chrystusa, 

który z tego mroku człowieka wydobywa: Kto żyje we mnie nie chodzi w ciemności, ale ma 

światło żywota [J 8,12] (NA,s . 313). Ostrzega także, że kto się od Kościoła oddziela, ten 

własnem potępia się sądem (NA, s. 313). Podkreśla jednak, że nie do nas, a tylko do Boga 

należy wydawanie wyroku o czyimś potępieniu. Naszym zadaniem jest żyć tak, aby przez 

swoje postępowanie nie gasić innym tego Bożego światła. Mamy nieść to światło we 

wszystkie dziedziny życia: rodzinę, naukę, kulturę i sztukę. W tej nauce autor nie 

wychodzi w ogóle poza dosłowny sens tekstu. 

 

Rozdział XXXII Nietolerancya  jest polemiką z tymi, którzy głoszą poglądy  

o rzekomej nietolerancji Kościoła wobec innych wyznań i religii. Autor zaprzecza im 

                                                
72 Prawdopodobnie chodzi o enc. Quanto conficiamur moerore z 1854 r. 
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odwołując się do wypowiedzi św. Pawła, który nie osądzał nie chrzczonych pogan,  

a zwracał się do tych, którzy przyjmując chrzest stali się uczniami Chrystusa: Alboż do 

mnie należy sądzić tych, którzy nie są u nas... Bóg sądzić ich będzie... wyrzućcie zło  

z pośrodka was [1 Kor 5,12-13] (NA, s. 317). Tłumaczy w ten sposób, że nie przypisuje 

sobie Kościół prawa do mieszania się do tych, którzy przez chrzest święty nie są mu 

podlegli.  

Apologeta powołując się na Pismo Święte podkreśla, że Kościół chce, aby wszyscy 

doszli do poznania prawdy, ale nikogo nie przymusza: Vult omnes homines venire ad 

agnitionem veritalis [1 Tm 2,4]
73

 (NA, s. 318). To samo wyraża cytując wypowiedź  

św. Augustyna. Aby jeszcze bardziej podkreślić potrzebę przyjęcia przez człowieka prawd 

wiary w sposób dobrowolny przytacza także dwa fragmenty psalmów: Z własnej woli 

mojej wyznawać będę Panu [Ps 28(27)*,7]
74

; Dobrowolnie będę ofiarował Tobie i będę 

wyznawał imieniowi Twemu, Panie, albowiem dobre jest [Ps 54(53)*,8]
75

 (NA, s. 318).  

Szelążek wyjaśnia także, że Kościół nie może zgodzić się na zrównanie swojej nauki 

z nauką innych wyznań. Nie jest to wcale dowodem nietolerancji, gdyż musi on stanąć  

w obronie prawdy. Tak jak dla rozumu niemożliwe jest połączenie i zrównanie z sobą 

fałszu i prawdy, tak tym bardziej nie możliwe jest to dla Kościoła. Jako dowód swojej racji 

podaje słowa samego św. Pawła: co za towarzystwo światłości z ciemnościami... a co za 

zgoda Kościołowi z bałwanami... a co za zgoda Chrystusowi z Belialem [2 Kor 6,14-15] 

(NA, s. 319), Bo nie możemy nic przeciwko prawdzie, ale za prawdą [2 Kor 13,8] (NA,  

s. 313). Chrześcijanin ma, więc obowiązek zgodnie z zasadą św. Augustyna stanąc  

w obronie prawdy: interfice errorem, dilige errantem (zabijaj fałsz, miłuj błądzącego 

człowieka) (NA, s. 320). Dlatego nawet wykluczony z Kościoła jest bliźnim naszym, 

którego otaczać mamy mocą całej chrześcijańskiej miłości (NA, s. 321). 

Apologeta broni także przed niesprawiedliwą oceną historii Kościoła przez tych, 

którzy jej dobrze nie znając wyrażają błędne opinie. Podkreśla, że szczególną bronią 

Kościoła nie jest przemoc i siła, ale jego cierpienia. I to już od czasów najdawniejszych. 

Jako przykład tego streszcza historię matki siedmiu braci, która w obronie wiary patrzy na 

śmierć wszystkich swoich synów [por. 2 Mch 7,1-41]. Mogąc uratować ostatniego i siebie 

nie cofa się, ale pełna odwagi mówi do swego syna: Synu mój, zmiłuj się nade mną, 

spojrzyj na niebo i na ziemię; wiedz, ze to wszystko Bóg z niczego uczynił, tak się stanie, że 

                                                
73 BW: Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli ku uznaniu prawdy.  
74 Obecne tłumaczenie Biblii Tysiąclecia nie podkreśla tej wzmianki w tym wersie. 
75 BT: Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre. 
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się nie będziesz bał najsroższych katuszy; stań się godnymi braci twojej, abym cię społem  

z nimi znalazła [2 Mch 7,28-29] (NA, s. 323).  

Powyższe dowody mają ukazać, że Kościół wcale nie jest nietolerancyjny i co więcej 

posiada – jak stwierdza autor – dużo lepszą i doskonalszą zasadę – chrześcijańską miłość. 

 

Rozdział XXXIII „Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam”
76

 porusza 

bardzo ważną i atakowaną w tamtych czasach kwestię prymatu papieża. Autor opiera się tu 

głównie na przesłankach biblijnych, a zwłaszcza na ewangelii.  

We wstępie odwołuje się do modlitwy arcykapłańskiej Jezusa podczas Ostatniej 

Wieczerzy: Za nie ja poświęcam samego Siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.  

A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez słowa ich uwierzą w mię; aby wszyscy 

byli jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mnie posłał [J 17,19-21] (NA, s. 325). Podkreśla  

w ten sposób jedność jako istotny znak wspólnoty Kościoła i Chrystusa. Następnie 

przechodzi do roli, jaka została powierzona przez Jezusa Piotrowi. To wokół osoby Piotra 

ma się jednoczyć cała wspólnota Kościoła. Przytacza tu dwa teksty: Błogosławiony jesteś 

Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie objawiły  tobie, ale Ojciec Mój, Który jest  

w niebiesiech. A Ja tobie powiadam iżeś Ty jest Opoka, a na tej Opoce zbuduję Kościół 

mój, a bramy piekielne nie zwyciężą Go [Mt 16,17-18] (NA, s. 326-327) oraz Paś owce 

moje, paś baranki moje [por. J21,15-17] (NA, s. 327). Autor wyraża w ten sposób, że  

w osobie Piotra sam Chrystus założył instytucję nieśmiertelną i trwałą. Jej trwałość 

związana jest z obietnicą, jaką Pan Jezus dał wszystkim pokoleniom: Oto ja jestem z wami 

po wszystkie dni aż do skończenia świata [Mt 28,20b] (NA, s. 327). Fundament, jakim stał 

się św. Piotr będzie trwał niewzruszony, bo jak Jezus przekazuje wstawiał się za nim do 

Boga: Szymonie, Szymonie, oto szatan pożądał was aby przesiał jako przenicę, ale ty 

niegdyś nawróciwszy się, utwierdzaj bracię twoją [Łk 22,31-32] (NA, s. 328).  

Te wszystkie obietnice jak tłumaczy apologeta, nie dotyczyły tylko jednej osoby  

św. Piotra, ale wszystkich jego następców. Rzym wybrany od początku na miejsce tronu 

św. Piotra pozostał nim pomimo burzliwej historii aż do dzisiaj.  

Szelążek w dalszej części kazania odwołuje się także do nauki Kościoła:  

św. Ambrożego, Soboru Chalcedońskiego (451) i św. Piotra Chryzologa. Ponadto zwraca 

uwagę, że nawet Luter przed odejściem od Kościoła bronił jednoznacznie prawdy o tym, 

że Biskup Rzymu jest fundamentem Kościoła i powinniśmy to uległością przyjąć.  

                                                
76 Na tej skale zbuduję mój Kościół [Mt 16,18]. 
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Zakończenie kazania jeszcze raz przypomina słowa Chrystusa: Oto ja jestem z wami 

po wszystkie dni aż do skończenia świata [Mt 28,20b] (NA, s. 333), aby podkreślić, że 

jedynie Kościół katolicki, który żyje w jedności z następcą św. Piotra był i jest prawdziwy.  

 

W rozdziale XXXIV Trwałość Kościoła Chrystusowego autor argumentuje tę 

trwałość doświadczeniami, które na przestrzeni wieków dotykały Kościół nie powodując 

jego upadku. Mówi o potrójnej próbie, jaką były: prześladowania (szczególnie trzech 

pierwszych wieków), oszczerstwa (rozmaite herezje) i wysiłki nauki próbującej obalić 

prawdy wiary. Podaje tu jako przykłady niektóre fakty z historii. Apologeta przypomina 

także jako argument obietnicę Chrystusa: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do 

skończenia świata [Mt 28,20b] (NA, s. 339). Cytując fragment psalmu: często walczyli na 

mnie od młodości mojej [por. Ps 129(130)*,1] (NA, s. 339) nadaje mu szersze znaczenie 

odnosząc do Kościoła, aby zobrazować te wszystkie doświadczenia, jakim został poddany.  

Kończąc autor wyjaśnia, że żadna ludzka siła nie była i nie jest w stanie zniszczyć 

Kościoła, bo sam Jezus obiecał, że: bramy piekielne nie zwyciężą go [Mt 16,18b] (NA,  

s. 341). Dodając fragment Listu do Hebrajczyków argumentuje trwałość tej obietnicy 

niezmiennością Tego, który ją wypowiedział: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten i na wieki 

[Hbr 13,8] (NA, s. 341).  

 

Nauki apologetyczne kończy rozdział XXXV Nieomylność, który jest obroną  

i wyjaśnieniem, jak należy pojmować dogmat o nieomylności papieża nauczającego „ex 

cathedra”. Dogmat ten przyjęto podczas Soboru Watykańskiego I w 1870 r.  

Autor odwołuje się tu najpierw do tekstów biblijnych. Przytacza wcześniej już 

wspominany fragment Ewangelii według św. Mateusza: Szymonie, Szymonie, oto szatan 

pożądał was, aby przesiał jako pszenicę. Alem ja prosił za tobą, aby nie ustawała wiara 

twoja. A ty kiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoją [Mt 22,31-32] (NA, s. 344). 

Dokonuje tu jednak szczegółowej egzegezy starając się dokładnie ukazać sens przekazany 

w tym fragmencie. Otóż wyjaśnia, że zwrot „pożądał was” dotyczy św. Piotra, gdyż 

wskazuje na to następne zdanie: „Alem ja prosił za tobą, aby nie ustawała wiara twoja”. Ta 

modlitwa Chrystusa obejmuje w sposób szczególny spośród uczniów przede wszystkim 

św. Piotra. Ta modlitwa – jak pisze Szelążek stwarza w Piotrze nowy przywilej, niezwykły 

w żadnym człowieku – przywilej niezachwianej trwałości w prawdziwej wierze, a więc 

nieomylności (NA, s. 344). To właśnie św. Piotr otrzymuje w słowach: A ty nawróciwszy 
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się, potwierdzaj bracią twoją prawo do nauczania i utwierdzania wszystkich wiernych  

i pasterzy w zasadach wiary oraz moralności.  

Tego typu nauczanie jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu, który nieustannie 

towarzyszy Kościołowi. Autor przytacza tu słowa Jezusa: Prosić będę Ojca, a innego 

Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, Ducha Prawdy, a on nauczy was 

wszelkiej prawdy [por. J 14,16-17a; 16,13a] (NA, s. 347).  

W dalszej części Szelążek odwołuje się do Tradycji i nauczania Kościoła już od 

czasów starożytnych. Wspomina nauczanie na ten temat Soboru Chalcedońskiego  

i Konstantynopolitańskiego oraz wymienia Ojców Kościoła, którzy od początku 

podkreślali autorytet wypowiedzi papieża. W ten sposób wzbogaca biblijną argumentację  

o naukę wypływającą z Tradycji Kościoła. 

 

Na tym kończy się szereg nauk apologetycznych dotyczących obrony wiary, religii  

i Kościoła. Autor posługując się Pismem Świętym używa go w różnorodny sposób  

z przewagą jednak zachowania dosłownego sensu przytaczanych fragmentów. Sens 

pełniejszy i duchowy, a wyjątkowo akomodację stosuje pozostając w zgodzie  

z nauczaniem Kościoła, idąc jednak za wskazaniami wyrażonymi w encyklice 

Providentissimus Deus Leona XIII. 
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III. Ogólne odwołania się do Pisma św. 

 

Rozdział ten porusza tematy, dotyczące ogólnego odwołania się do Pisma Świętego, 

jakie ma miejsce w Naukach apologetycznych ks. Adolfa P. Szelążka. Są one trudne do 

uchwycenia przy szczegółowej egzegezie, a czasami dotyczą wypowiedzi nie związanych 

bezpośrednio z przytaczanymi przez autora biblijnymi cytatami. W niniejszym rozdziale 

zostaną omówione takie kwestie, jak: spojrzenie autora na Stary i Nowy Testament, 

uzasadnianie autentyczności Ewangelii, znaczenie cudów Pana Jezusa, idea mesjańska 

zawarta w wybranych przez autora proroctwach Starego Testamentu oraz pojęcie 

Królestwa Bożego i Kościoła. 

 

1. Spojrzenie na Stary i Nowy Testament 

 

W Naukach Apologetycznych Szelążek odkrywa swój głęboki szacunek do Słowa 

Bożego. Mówi o nim:...człowiek poprawia człowieka, czasy nadchodzące zacierają 

przeszłe, ale wśród stosu tych kolumn niezachwianie wznosi się potężny gmach, który się 

zowie Słowo Boże... zapowiada czasy przyszłe nie chwiejnie, ale z całą stanowczością i to 

rzeczy zależne od wolnej woli człowieka, niedostępne dla najbystrzejszego nawet umysłu. 

Bo dla wszechwiedzy Bożej nie ma przyszłości zakrytej, ani przeszłości; On ją stworzył  

i wszystkie rzeczy w oczach Bożych są jakby jedna chwila teraźniejszości. (NA, s. 187). 

Jest tu widoczne głębokie przekonanie o prawdziwości Bożego Objawienia, które bez 

względu na upływ czasu pozostaje nieustannie aktualne i niezmienne. Bóg jako jedyny zna 

w całości przeszłość i mającą nastąpić przyszłość. Objawia człowiekowi to, co jest 

niezbędne dla wypełnienia Bożej woli właśnie przez swoje słowo zawarte na kartach 

Biblii.  

Apologeta odwołuje się w swoich naukach zarówno do Ksiąg Starego i Nowego 

Testamentu. W jednym z rozdziałów nazywa Księgi Starego Testamentu prawdziwym 

skarbem. Pisze: Jeżeli miryady gwiazd srebrzystych bledną i kryją się jakby, gdy brzask 

poranny przed wschodem słońca zalewa firmament snopami różnych promieni, o wiele 

bardziej wszystkie arcydzieła literatury nikną wobec ksiąg Starego Testamentu (NA,  

s. 132). Są one między innymi fundamentem, na którym wznosi się cała idea mesjańska.  

Oczywiście apologeta nie zatrzymuje się tylko na Starym Testamencie, ale ujawnia 

także swój stosunek do Nowego. Stary Testament jest dla niego jak promienie 
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wschodzącego słońca. Dopiero Ewangelie to słońce – Jezusa Chrystusa – ukazują w całej 

pełni. Jak pisze Szelążek – Ewangelia prostem opowiadaniem życia Pana Jezusa nakreśla 

obraz doskonałości, z którym nic zrównać się nie zdoła (NA, s. 125). 

I chociaż autor w swych kazaniach odwołuje się do różnych filozofów, ojców 

Kościoła, literatury, historii i sztuki, dzieł zarówno świętych jak i przeciwników Kościoła, 

to jednak nie sposób nie zauważyć świetnej znajomości tekstów Pisma św. Nie tylko sama 

znajomość przenika przez teksty kazań, ale także autentyczna miłość i żywa relacja do 

Tego, który swoje Słowo ku nam ludziom kieruje. Autor strzeże także zgodnej z nauką 

Kościoła interpretacji Słowa Bożego nie wykraczając poza to, na co Kościół pozwala i do 

czego zachęca. W jednej ze swoich konferencji wyraźnie podkreśla, że nie można 

podchodzić do interpretacji Słowa Bożego w sposób subiektywny. Rozumienie oraz 

wyjaśnianie Pisma Świętego zostało powierzone instytucji Kościoła i pozostaje w ścisłym 

związku z zachowanym przekazem Tradycji.
77

 

 

 

2. Uzasadnienie autentyczności Ewangelii 

 

Tematowi temu autor poświęca rozdział XIII Autentyczność Ksiąg Ewangelii. 

Uzasadnia w nim historyczność i integralność tych ksiąg w oparciu o świadectwa 

pierwszych wieków chrześcijaństwa. Powołuje się także na stan współczesnych mu badań 

w tej dziedzinie. Jako apologeta rozprawia się z teoriami tych, którzy w jakikolwiek 

sposób kwestionowali ich prawdziwość. 

Szelążek uważa Ewangelie za jeden z główniejszych filarów religii chrześcijańskiej. 

Podkreśla, że tę świadomość posiadali nawet rzymscy cezarowie. Nakazywali, bowiem je 

niszczyć w nadziei, że w ten sposób runie całe chrześcijaństwo. Drugim etapem walki  

z Ewangelią było ośmieszanie zawartych w niej treści. Autor wymienia tu takich 

pogańskich filozofów jak Celsus, Porfiriusz, Lucjan, Julian Apostata.
78

 Wykorzystuje ich 

twierdzenia, aby ukazać, to czemu nie byli w stanie zaprzeczyć, a mianowicie istnienie  

                                                
77 Por. NA, s. 289 i 294. 
78  Żył w IV w. po Chrystusie. Był bratankiem Konstantyna Wielkiego, a od 361 r. cesarzem rzymskim. Jego 

przydomek „Apostata” – tzn. odszczepieniec pochodzi z faktu, że chociaż poznał religię chrześcijańską, to 

jednak od niej odstąpił. Był zwolennikiem odbudowy świątyń i kultów pogańskich, a jednocześnie 

przeciwnikiem chrześcijaństwa. W okresie oświecenia i romantyzmu stał się on symbolem walki  

z chrześcijaństwem (Voltaire, J.W. Goethe, F. Schiller). Także w XIX w. cieszył się on dużą popularnością 

wśród przeciwników Kościoła. Por. Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, h.: Julian Apostata, s. 236-

237. 
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4 Ewangelii, których autorami byli: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Potwierdza to słowami 

św. Ireneusza i Justyna Apologety z II w.  

Szelążek odnosi się też do utworzonych przez encyklopedystów, racjonalistów  

i współczesnych mu przeciwników chrześcijaństwa twierdzeń wskazując ich 

bezpodstawność i nieprawdziwość. Odwołuje się przy tym do badań Stolberga, 

Tischendorfa
79

 i Harnacka.  

Zauważa, że wszyscy przeciwnicy muszą zgodzić się z faktem, iż Ewangelie znane 

były już w II w., a biorąc pod uwagę najnowsze badania treść Ewangelii zgadza się  

z historią i warunkami życia Żydów w czasie zburzenia Jerozolimy (podanym przez autora 

przykładem tego jest fakt spisu ludności, który odbywał się za czasów narodzenia Pana 

Jezusa – autor pisze, że jeszcze niedawno Renan podawał ten fakt jako niezgodny  

z historią, obecnie został on naukowo potwierdzony). Interesujące jest też odwołanie w 

tym względzie do dzieła protestanckiego biblisty, teologa i historyka Kościoła, jakim był 

Adolf Harnack (1851-1930). Otóż Szelążek wspomina, że w wydanym w 1897 r. przez 

tegoż teologa dziele Die chronologie der altchristlichen Literatur opierając się na 

historycznych i wewnętrznych dowodach wykazał on powstanie Ewangelii przed 96 r. 

Argumentem za autentycznością mają być także świadectwa uczonych w dziedzinie 

geografii (Seh, Clark), którzy nazywają księgi święte najlepszym przewodnikiem 

geograficznym. Wreszcie świadectwo samego Renana, który w 1861 r. zwiedzał Ziemię 

Świętą, a później napisał w swoim dziele Życie Jezusa (1863)
80

: ...nie pominąłem prawie 

żadnej miejscowości ważnej w historyi Jezusa. Cała historya, która z oddali – zdaje się 

pływać w obłokach, w świecie zmyślonym, nierealnym, wciela się tutaj z taką ścisłością, że 

nie mogłem wyjść z podziwu. Uderzającą zgodność tekstów Ewangelii z opisanemi 

miejscami, cudowna harmonia ideału ewangelicznego z pejzażem, który mu służy za tło, 

były dla mnie jakby jakiem objawieniem. Miałem przed oczyma swemi jakby piątą 

ewangelię, podartą wprawdzie, ale czytelną jeszcze, i obok opowiadań Mateusza i Marka, 

zamiast istoty jakiejś abstrakcyjnej, któraby nie miała istnieć, widziałem, że postać 

przedziwna Jezusa żyje i działa.
81

  

                                                
79 C. von Tischendorf w poł. XIX w. w klasztorze na Synaju odkrył tzw. Kodeks Synajski powstały  

w Egipcie lub Cezarei Palestyńskiej w końcu IV w. Składa się on z 346 kart (43x38 cm) i zawiera prawie 

kompletny tekst grecki ST oraz pełny tekst NT z dołączonym Listem Barnaby i częścią Pasterza Hermasa. 

Szlaga J., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Poznań-Warszawa 1986, s.160. 
80 Dzieło Życie Jezusa przyniosło popularność Renanowi, ale wywołało też pewnego rodzaju skandal, gdyż 

autor dołożył wszelkich starań, aby ukazać w nim Chrystusa jako najdoskonalszego z ludzi, ale tylko 

człowieka. Por. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. III, Warszawa 1981, s. 125. 
81 Cyt. za: NA, s. 137-138. 
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Innym zarzutem z jakim rozprawia się Apologeta jest zarzut sformułowany przez 

Renana, że trudno jest być pewnym, iż Ewangelie przez tyle wieków przepisywania 

pozostały bez zmian. Nieraz bowiem uwagi zapisywano na marginesie, a przepisując 

księgi zdarzało się, że kopiści wpisywali uwagi do właściwej treści. Jak w takim bądź razie 

można uznać Ewangelie za autentyczne? Szelążek nie zaprzecza, że tak rzeczywiście 

działo się przy kopiowaniu dzieł, ale wyjaśnia też, że obecnie naukowcy posiadają 1000 

manuskryptów ksiąg Ewangelii,
82

 a sięgają one III w. po Chrystusie. Wtedy istniały 

jeszcze oryginały – tłumaczy apologeta, – a ponieważ Ewangelia cieszyła się bardzo dużą 

popularnością nie mogło praktycznie dojść do skażenia jej tekstu.  

Na koniec Szelążek odpowiada na zarzut, że ewangeliści mogli kłamać. 

Argumentuje, że nie tylko nie chcieli, ale i nie mogli, ponieważ ideał, który przedstawili 

przewyższał ich intelektualnie i ponadto nie był wcale zgodny z oczekiwaniami narodu 

żydowskiego. Wreszcie należy zauważyć, że ewangeliści pisali w czasach, kiedy żyło 

jeszcze wielu ludzi, którzy widzieli Zbawiciela i kiedy faryzeusze wykorzystaliby przeciw 

chrześcijaństwu najdrobniejszy fałsz zamieszczony w chrześcijańskich dziełach. 

 

 

3. Cuda Pana Jezusa 

 

W apologetyce tradycyjnej cud był dowodem potwierdzającym prawdziwość 

objawienia, jako zewnętrznego kryterium prawdziwości ewangelii słowa głoszonego przez 

Chrystusa. We współczesnej apologetyce rozumiany jest jako znak Boga. Został zespolony 

z objawieniem, gdyż objawia rzeczywistość nadprzyrodzoną.  

Szelążek w rozdziale X przedstawia Tomaszowe rozumienie cudu. Jednakże później 

odwołuje się także do jego współczesnej koncepcji. W rozdziale XIV broni historyczności 

i integralności cudów dokonanych przez Chrystusa. Uzupełnieniem zamieszczonego tam 

wywodu jest także rozdział XV, który poświęcony jest argumentom na autentyczność 

największego cudu i dowodu Boskiej natury Pana Jezusa, jakim było zmartwychwstanie 

Zbawiciela. 

Apologetyka XIX w. w szczególny sposób zajmuje się tym zadaniem, gdyż właśnie 

cuda Chrystusa były celem ataku przeciwników chrześcijaństwa. Wielokrotnie 

                                                
82 Obecnie odkryto w sumie ponad 2700 rękopisów minuskułowych, 250 majuskułowych (uncjalnych) i ok. 

90 fragmentów papirusów NT sięgających nawet II w. Por. Szlaga J., dz. cyt., s. 159-160. 1947 r. to także 

czas odkrycia zwojów w Qumran.  
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wspominany przez apologetę Renan próbował ośmieszyć postać Jezusa i wykazać, że nie 

można nazwać cudami dokonanych przez Niego czynów. Przedstawia on nawet warunki 

jakie jego zdaniem powinny spełniać wydarzenia, aby określić je mianem cudu. Należą do 

nich: 

a) dokonywanie się cudów niezależnie od okoliczności i miejsca 

b) zbadanie wydarzenia przez kompetentnych świadków 

c) wielość i powtarzalność tych nadzwyczajnych czynów 

d) pewność działania osoby, która dokonuje cudu. 

Te właśnie elementy atakował Renan w przypadku cudów Jezusa. Oczywiście trzeba 

tu podkreślić, że chociaż powyższych wymagań nie da się traktować poważne,
83

 to jednak 

Szelążek z całą powagą podejmuje w tych kwestiach polemikę z Renanem. Wykazuje, że 

wszystkie one są spełnione, o czym dają świadectwo same Ewangelie. Ewangelie, których 

prawdziwości wcześniej apologeta dowiódł. 

Czytając uważnie Ewangelie – wyjaśnia Szelążek – jesteśmy w stanie dostrzec, że 

Jezus czynił cuda nie w jednym wybrany sobie miejscu, ale terenem Jego działalności była 

cała Palestyna, którą przemierzał głosząc swoją naukę. Cuda dokonywały się w różnych 

okolicznościach i miejscach: w świątyni Jerozolimskiej, synagogach, na drogach, placach, 

w domach itp. 

Odwołując się do Ewangelii autor wskazuje także, że świadkami cudów byli bardzo 

kompetentni przeciwnicy Jezusa (faryzeusze i kapłani), tłumy i oczywiście także 

uczniowie Chrystusa. Przesłuchanie ślepego od urodzenia jest tu dla autora dobrym 

przykładem na to, że byli tacy przeciwnicy Jezusa, którzy gdyby mogli zakazaliby mówić 

uzdrowionym i na pewno wykorzystaliby najdrobniejszą nieprawdę, aby pozbawić Jezusa 

czci i szacunku tłumów.  

Autor zwraca uwagę, że w Ewangeliach jest wiele fragmentów wskazujących 

sumarycznie niezliczoną ilość uzdrowień, co potwierdza wielokrotność tych zjawisk i nie 

pozwala określić ich mianem przypadku. Obala też mit o rzekomych studiach Jezusa  

w Egipcie, które to miałyby Mu dać umiejętność czynienia tych wszystkich 

nadzwyczajnych zjawisk. Przytacza tu na dowód fragmenty mówiące o wzgardzie 

niektórych dla Jezusa ze względu na Jego pochodzenie i wykształcenie (pochodził On  

z Galilei, był synem cieśli i sam się tym zajęciem trudnił).  

                                                
83 Cud ma charakter w pełni darmowy. Jest darem Boga – aktem objawiającym Jego zbawczą miłość 

(współczesna koncepcja cudu). Nie można go dobrowolne wytwarzać w warunkach laboratoryjnych, jak 

domagali się tego pozytywiści m. in. Renan –. Por. Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 1979, h.: cud. 
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Szelążek prezentuje w tym rozdziale koncepcję cudu jako czynu miłosierdzia 

dokonanego wszechmocą Boga. Miłosierdzie Jezusa ukazuje w szczególny sposób przez 

takie wydarzenia, jak miłość i odwagę Jezusa w kontakcie z trędowatymi, płacz nad 

Jerozolimą i u grobu Łazarza, któremu przywraca życie. 

Oczywiście punktem kulminacyjnym cudów dokonywanych przez Chrystusa jest 

zmartwychwstanie. Dlatego cały następny rozdział autor poświęca szczegółowemu 

dowodzeniu prawdziwości tego zbawczego wydarzenia. Czyni to głównie w oparciu  

o Pismo św. (jak ukazane to zostało w poprzednim rozdziale).  

To wskazanie niezwykłych rysów osobowości Jezusa, zdziałanych przez Niego 

cudów, a w szczególności zmartwychwstania jest w apologii chrześcijaństwa 

podstawowym sposobem uzasadnienia synostwa Bożego Chrystusa i jego mesjańskiej 

godności. Chrystus sam przez swoje czyny i pełnioną misję daje świadectwo tego, kim jest. 

Ta własna apologia Jezusa zapisana na kartach Ewangelii stanowi trzon przepowiadania  

w pierwszych gminach chrześcijańskich. Później zostaje rozwijana i staje się przedmiotem 

badań apologetyki. Dlatego ujęcie zastosowane przez Szelążka wydaje się być typowo 

apologetycznym przedstawieniem i obroną Bóstwa Jezusa Chrystusa. 

 

 

4. Spojrzenie na ideę mesjańską w proroctwach Starego Testamentu 

 

Szczególnie ważnym zadaniem apologetyki jest ukazać autentyczność godności 

Jezusa Chrystusa jako obiecanego Mesjasza. Szelążek czyni to powołując się między 

innymi na proroctwa Starego Testamentu zapowiadające przyjście na świat Zbawiciela. Ich 

początek jest – jak zauważa autor – wyrażony w obietnicy danej w raju. Jest ona bardzo 

ogólna i nie wskazuje jeszcze na konkretny nawet naród. Poza tym jej echa odbijają się 

także w innych religiach.  

Sama idea mesjańska zaczyna się powoli kształtować dopiero w połączeniu  

z powołaniem i powstaniem narodu wybranego. Naród wybrany jako jedyny spośród 

ludów spodziewa się nadejścia obiecanego Zbawiciela u siebie (por. NA, s. 124).  

Szelążek stara się wykazać prawdziwość starotestamentalnych proroctw odwołując 

się do tez, jakie stawiał Rousseau domagając się, aby autentyczne proroctwa posiadały: 

a) świadków wobec, których zostały wypowiedziane 

b) świadków spełnienia się ich 

c) pewność, że spełnienie proroctwa nie było przypadkiem. 
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Na pierwsze dwa warunki autor odpowiada krótko wskazując jako świadków 

proroctw wszystkie księgi Starego Testamentu oraz cały naród żydowski, który wiernie je 

przechowywał, chociaż sam nie przyjął prawdy o ich wypełnieniu. Świadkami spełnienia 

proroctw są zaś Ewangelie i wszystkie księgi Nowego Testamentu oraz całe dzieło 

zbawienia dokonane w osobie Jezusa Chrystusa.  

Dla wykazania pewności, że spełnienie proroctw nie było przypadkiem, autor 

odwołuje się do kształtującej się w narodzie izraelskim idei mesjańskiej. Streszcza jej 

charakter w czterech punktach: 

a) wiara, że kiedyś wszystkie narody ziemi uznają w Bogu Izraela prawdziwego Boga 

i będą Mu oddawać należną cześć 

b) sprawcą tego będzie Zbawiciel zwany Mesjaszem (gr. Christos, hebr. Masziah) 

c) Mesjasz będzie pochodził z pokolenia Judy, z rodu Dawida 

d) zbawienia ludzi dokona przez własną mękę i śmierć. 

Autor wśród wymienionych oczekiwań podkreśla szczególnie wiarę w powszechność 

orędzia Bożego, które dotrze do wszystkich ludów ziemi. Nadejście Mesjasza będzie 

środkiem ku wypełnieniu tego. 

Tą ideę mesjańską ukształtowały w Starym Testamencie proroctwa, które autor dzieli 

na trzy grupy krótko je charakteryzując 

Pierwszą z nich stanowią proroctwa, które formują naród. Należy do nich obietnica 

dana Abrahamowi (por. Rdz 12,3b) i błogosławieństwo Jakuba (por. Rdz 49, 10). Są one 

niezbyt jasne, co do postaci Mesjasza, ale jak wskazuje Szelążek podają czas ich 

wypełnienia się – chwilę, kiedy to pokolenie Judy utraci swą niezależność i panowanie nad 

ludem żydowskim. Autor wyjaśnia, że miało to miejsce za czasów rządów obcego 

żydowskiemu narodowi Antypatra II (63-40 r. przed Chr.) i jego syna Heroda I (40-4 r. 

przed Chr.), który jako król judzki umieścił nad główną bramą świątyni jerozolimskiej 

godło Rzymu – złotego orła. Potwierdzeniem tego jest także okrzyk ludu domagającego się 

przed Piłatem skazania Jezusa: „nie mamy innego króla – jeno Cezara” (por. NA, s. 205). 

W ten sposób jak pisze Szelążek sam naród żydowski wyznał, że „odeszło berło od Judy”. 

Drugą grupę proroctw stanowią pochodzące z epoki królów. Autor powołuje się tu 

szczególnie na czasy króla Dawida i Salomona oraz teksty z psalmów przypisywanych ich 

autorstwu – Ps 22(21)* i prawdopodobnie Ps 72(71)*. Prorok Dawid – pisze autor – 

gromadzi wszystkie promienie, aby otoczyć Jego panowanie. Jego szaty, koronę, pałace  

i otoczenie zdobią wszystkie blaski złota i drogich kamieni; najpotężniejszych królów widzi 

u stóp Jego. Po za brzegi mórz rozciąga się Jego panowanie, a dary składać mu będą  



 70 

i królowie Saby i Tarsu i Arabii [por. Ps 72(71)*,10]
84

 (NA, s. 199).
85

 Dalej Szelążek 

zwraca uwagę, że ten sam prorok (Dawid)
86

 ukazuje także niezwykle bolesny obraz 

Mesjasza, jako robaka ziemi, zdeptanego, wzgardę pospólstwa [por. Ps 22(21)*,7-9.13nn] 

(NA, s.199). 

Trzecią grupę stanowią proroctwa z czasów niewoli babilońskiej. Na pierwszym 

miejscu autor wymienia proroctwa Izajasza z rozdziału 52 i 54. Wezwanie do radości  

[Iz 52,1] umieszczone obok groźnych nawoływań do pokuty, jak zauważa apologeta mogło 

być niezrozumiałe i nie na miejscu wobec oczekiwanych przez Izraela czasów dobrobytu  

i potęgi związanych z nadejściem Mesjasza. Jednak pozostałe proroctwa: Bóg twój 

panować będzie [52,7], Ujrzą wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego [52,10b], 

Święty Izraelów Bogiem wszystkiej ziemi nazwan będzie [54,5] w pełni oddają nadzieje 

związane z Jego przyjściem. Szelążek wspomina także proroka, który zapowiadał 

sprzedanie Mesjasza za 30 srebrników, a na koniec Jego śmierć.
87

 Zaś Daniel i Malachiasz 

według apologety ukazują czas przyjścia Zbawiciela tak jasno, że nie pozostawia on 

wątpliwości, co do wypełnienia się w osobie Jezusa Chrystusa.  

Należy także zauważyć, że Szelążek zwraca uwagę i podkreśla te proroctwa, które 

wskazują na chronologiczne i topograficzne dane, co do nadejścia i wypełnienia się 

czasów mesjańskich. Należą tu takie fragmenty, jak: Rdz 49,10; Ml 3,2; Dn 9,25-27.  

W rozdziałach dotyczących autentyczności proroctw o mającym przyjść Mesjaszu, 

apologeta przedstawia także fakty, które potwierdziły ich wypełnienie. Należą do nich 

wydarzenia, mające miejsce po przyjściu na świat Jezusa Chrystusa: 

a) upłynięcie czasu zapowiedzianego przez proroka Daniela [9,25] 

b) utrata władzy przez pokolenie Judy potwierdzona okrzykami Żydów przed Piłatem: 

nie mamy innego króla – jedno Cezara [J 19,15] 

c) wskazanie Jana Chrzciciela na Jezusa jako Bożego Baranka, który gładzi grzechy 

świata [J 1,36] 

d) życie Jezusa jeszcze w czasach, gdy istniała świątynia jerozolimska (prorok 

Aggeusz zapowiadał, że Mesjasz uświetni swoją obecnością świątynię odbudowaną 

przez Zorobabela) 

                                                
84 Ps 72 przypisywany był Salomonowi. 
85 Tekst ten o wiele bardziej przypomina słowa Izajasza 60,1nn. 
86 Ps 22 przypisywano Dawidowi dopatrując się w nim także jego własnej historii, kiedy musiał uciekać 

przed Saulem, czy też przed własnym zbuntowanym synem Absalomem. Por. Łach S., Wstęp do Starego 

Testamentu, Poznań – Warszawa 1973, s. 570. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że jest także zapowiedzią 

cierpień Mesjasz, który umierając na krzyżu sam modlił się jego słowami. 
87 Prawdopodobnie chodzi tu o Zachariasza 11,12 i 13,7. 
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e) męka i śmierć Jezusa zgodna z opisami proroków [np. Dn 9,26-27; Ps 22(21)*] 

f) zburzenie świątyni zapowiadane przez samego Jezusa i niemożliwość jej 

odbudowania zarówno za czasów Juliana Apostaty, jak i obecnie. 

 

 

5. Biblijne podstawy nauki o Królestwie Bożym i Kościele 

 

Nauka o Królestwie Bożym i Kościele ukazana jest głównie w trzeciej części 

konferencji apologetycznych. Autor nie zajmuje się wnikaniem w związek tajemnicy 

Kościoła z misterium Wcielenia i Paschą Chrystusa traktując to jako oczywiste.
88

 

Przypomina o tym jedynie w sposób ogólny. Dotyka przede wszystkim tych kwestii, które 

w jego czasach są najczęściej atakowane i odrzucane przez przeciwników Kościoła 

katolickiego. 

Swoją naukę o idei Królestwa Bożego opiera o proroctwa z Księgi Daniela 2,29.44  

i 7,13-14 widząc tam dokładną zapowiedź tego, co wypełniło się w czasach Nowego 

Testamentu. To królestwo zapowiedziane przez Daniela – jak wyjaśnia apologeta – miało 

być królestwem trwałym, odnoszącym powszechne zwycięstwo i osiągającym powszechne 

panowanie.
89

 Nie zapowiadało jednak w sensie dosłownym królestwa tu na ziemi, jakiego 

spodziewali się Żydzi. Na potwierdzenie tego autor przytacza słowa samego Jezusa: 

Królestwo moje nie jest z tego świata, gdyby z tego świata było, uczniowie moi walczyliby 

za mnie, abym nie był oddany w ręce Żydów [J 18,36] (NA, s. 216-217). 

Dla teologicznej myśli Szelążka charakterystyczne jest utożsamianie Królestwa 

Bożego nie tylko z Kościołem katolickim, ale ogólnie z chrystianizmem. Ponadto 

wyjaśniając za św. Augustynem naucza on, że do Kościoła zaliczają się także ci, którzy 

zewnętrznie nie należą do Kościoła, a błądząc mimo woli i nieświadomie, bez winy, są na 

drodze zbawienia – „należą do duszy Kościoła”.  

Królestwo Boże – jak przedstawia apologeta – jest panowaniem Chrystusa w sercach 

ludzi, do których dociera Ewangelia. Ma ono charakter wewnętrzny, ale przenika także 

całe życie człowieka. Wyrażając się po przez ludzkie czyny wpływa także na społeczne 

struktury. Dlatego autor porusza i analizuje wpływ chrystianizmu na naukę, moralność, 

własność i pracę, prawo, rodzinę oraz ustrój społeczny.
90

 Uzasadnia, że nauka zawdzięcza 

                                                
88 Por. NA, s. 214. 
89 Por. NA, s. 215-216. 
90 Por. NA, konferencje nr XXIII i XXVIII. 
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swój rozwój podążaniu za Chrystusem, który jest światłością świata, a wypełnianie 

wezwania Chrystusa do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu stało się 

przyczynkiem do wprowadzenia powszechności nauczania. Moralność oparta na 

chrześcijaństwie pozwoliła upowszechnić głębokie, duchowe wartości, które przewyższają 

ludzki rozum. Przykładem swojego własnego życia i nauką – jak wskazuje apologeta – 

Chrystus ukazał głęboki sens pracy oraz właściwą relację do dóbr materialnych. Także 

prawu chrystianizm dał trwały i solidny fundament oraz nadał mu bardziej ludzki wymiar 

przykazaniem miłości: To przykazanie moje... abyście się wzajemnie miłowali [J 15,12]; 

Kto miłuje bliźniego zakon wypełnił [Rz 13,8] (NA, s. 269). Jeśli chodzi o rodzinę, 

Szelążek podkreśla dar, jakim jest miłość, wzrastanie w cnotach i przede wszystkim zasada 

nierozerwalności małżeństwa: Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza [Mt 

19,6b] (NA, s. 275). Zaznacza przy tym, że Chrystus nie stworzył rodziny, ale jedynie 

przywrócił jej doskonałość według myśli Bożej (NA, s. 275).  

Świat chrześcijański także pozwala postrzegać inny wymiar posłuszeństwa  

i przełożeństwa. Przełożeństwo jest służbą na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu 

służono, ale aby służyć... a ktoby między wami chciał być pierwszym, będzie sługą waszym 

[Mt 20,28.27]. Posłuszeństwo zaś władzy, o której wie się, że pochodzi od Boga: 

Albowiem nie masz zwierzchności, jedno od Boga, a które są od Boga są postanowione 

[Rz 13,1] (NA, s. 280) nabiera zupełnie nowej wartości. Ponadto Kościół podchodząc do 

swej wspólnoty jak do ciała [por. 1 Kor 12,12-13.21], a więc organicznej całości, w trosce 

o ubogich stał się „matką” instytucji dobroczynnych stając w obronie poszanowania 

godności ludzi ubogich. Taki pokrótce jest obraz wpływu chrystianizmu, a więc Królestwa 

Bożego na życie ludzkie przekazany nam autor nauk. W poszczególnych konferencjach 

widać liczne nawiązania do Pisma Świętego, które ukazane zostały szczegółowo  

w poprzednim rozdziale. Są one świadectwem zgodności z nauką o Królestwie Bożym 

zamieszczoną w Nowym Testamencie.  

W swoich naukach Szelążek pozostaje także obrońcą pierwszeństwa i autentyczności 

Kościoła katolickiego jako tego, który do końca pozostał wierny nauce Chrystusa. 

Podkreśla założenie Kościoła w osobie Piotra i Apostołów ze szczególnym 

uwzględnieniem prymatu Piotrowego. Odwołuje się przy tym do świadectwa Ewangelii.  

W sposób szczególny podkreśla trzy wypowiedzi Jezusa: Błogosławiony jesteś Szymonie 

Bar Jana, bo ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec Mój, który jest w niebiesiech. A Ja 

tobie powiadam iżeś Ty jest Opoka, a na tej Opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne 

nie zwyciężą go [Mt 16,17-18] (NA, s. 326-327); Paś owce moje, paś baranki moje [por.  
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J 21,15-17] (NA, s. 327) oraz Szymonie, Szymonie, oto szatan pożądał was, aby przesiał 

jako pszenicę. Alem ja prosił za tobą, aby nie ustawała wiara twoja. A ty kiedy 

nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoją [Łk 22,31-32] (NA, s. 344). Ponadto prymat 

Piotrowy ukazany jest przez Szelążka jako źródło jedności Kościoła. Wspiera go 

wstawiennicza modlitwa Chrystusa.  

Apologeta nie pisze nic o ustroju Kościoła. Jedynie zamieszcza wzmiankę  

o założonej przez Chrystusa we wszystkich apostołach nieśmiertelnej instytucji. Mówiąc  

o Kościele podkreśla, że pozostając wierny poleceniu Chrystusa wiernie wypełnia 

powierzoną mu przez Niego misję: Idąc na świat cały, opowiadajcie Ewangelię wszemu 

stworzeniu [Mk 16,15] (NA, s. 165). To nauczanie dokonuje się od początku zarówno 

przez Pismo Święte, jak i Tradycję.
91

 Aby jednak uniknąć subiektywizmu prowadzącego 

do wypaczeń i herezji – autor podkreśla, że interpretacja Słowa Bożego musi pozostawać 

zgodna z nauką Kościoła. 

Szelążek pisząc o nieomylności papieża nauczającego „ex cathedra” w sprawach 

moralności i wiary podaje też biblijny argument wskazujący na źródło tej nauki. Pisze, że 

nieomylność została dana już podczas Ostatniej Wieczerzy w słowach: Alem ja prosił za 

tobą, aby nie ustawała wiara twoja. A ty kiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoją 

[Mt 22,33] (NA, s. 344). Sobór Watykański I – jak wyjaśnia apologeta – jedynie 

zdefiniował to, co ustanowił sam Chrystus i co od początku wyznawał Kościół.  

 

Podsumowując należy podkreślić następujące kwestie. Otóż apologeta będąc 

kapłanem jest człowiekiem wiary, który z miłością i szacunkiem sięga po Słowo Boże w 

myśl zachęty papieża Leona XIII wyrażonej w zakończeniu encykliki Providentissimus 

Deus w 1893 r. W swoich naukach odwołuje się zarówno do mądrości Nowego, jak  

i Starego Testamentu, przybliżając słuchaczom znaczenie trudniejszych tekstów. Wiele 

uwagi przykłada wiarygodnemu uzasadnieniu autentyczności Ewangelii ze względu na 

ataki współczesnej mu nauki na autorytet Pisma Świętego. W polemice rozprawia się także 

z tymi, którzy zafascynowani osiągnięciami nauki kwestionują Chrystusowe cuda albo nie 

uznają ich zbawczego wymiaru. Odwołując się do wybranych proroctw Starego 

Testamentu przybliża słuchaczom zawartą w nich ideę zbawienia oraz udowadnia 

wypełnienie Bożego planu zbawienia w osobie Mesjasza – Jezusa Chrystusa z Nazaretu. 

Także swoją naukę o Królestwie Bożym i Kościele osadza w wymiarze biblijnym, chociaż 

                                                
91 Por. NA, s. 289. 



 74 

nie jest to szczegółowa rozprawa na ten temat, a jedynie obrona odrzucanych przez 

przeciwników Kościoła prawd wiary i dogmatów.  
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IV. Metoda korzystania z Pisma Świętego 

 

Po szczegółowym przedstawieniu i omówieniu przytaczanych przez ks. Szelążka 

cytatów biblijnych oraz po ukazaniu odniesień do Biblii zawartych w jego pracy, rozdział 

ten jest próbą uchwycenia i podsumowania tego, co było najistotniejsze dla egzegezy 

stosowanej przez autora Nauk apologetycznych. Potrzeba więc udzielić odpowiedzi na 

pytania: w jakim zakresie i jak apologeta korzystał z ksiąg Pisma Świętego? Czy widać  

w jego metodzie wpływ ówczesnego nauczania Magisterium na ten temat? 

 

Na początku należy podkreślić, że Pismo Święte stanowiło dla ks. Szelążka źródło 

Bożego Objawienia, z którego chętnie czerpał i do którego podchodził z największym 

szacunkiem. Sam zaznaczał, że nie jest ono dla prywatnej interpretacji, ale jego rozumienie 

i wyjaśnianie zostało powierzone nauczaniu Kościoła.
92

  

Autor w swych konferencjach korzystał zarówno z ksiąg Starego, jak i Nowego 

Testamentu. Podkreślał ich wzajemny związek nazywając Stary Testament promieniami 

wschodzącego słońca, Ewangelie zaś ukazaniem tego słońca – Jezusa Chrystusa w całej 

pełni. W 35 naukach można znaleźć 48 cytatów ze Starego i 151 z Nowego Testamentu, 

nie licząc oczywiście swobodnych nawiązań do różnych biblijnych fragmentów. Niektóre 

cytaty pojawiają się w różnych kontekstach po 2 – 3 razy, np. J 8,12; Mt 28,20b, czy  

Mt 16,18. Ze Starego Testamentu Szelążek cytuje fragmenty z 15 ksiąg (najczęściej  

z Księgi Psalmów), z Nowego Testamentu z ksiąg 18. Zazwyczaj apologeta używa 

krótkich zdań, wybranych fragmentów wersetów wkomponowanych w treść nauki, aby 

tworzyły one harmonijną całość. Przytaczając dłuższe fragmenty skraca je, wybierając to, 

co najistotniejsze dla przekazanej w nauce treści, np.: wybrane fragmenty z Księgi 

Koheleta [1-2 rozdz.]: Co więc ma człowiek z wszystkiej pracy swojej, którą się pracuje 

pod słońcem? Marność nad marnościami... [...]. Udałem serce moje, abym poznał mądrość 

i umiejętność i doznałem, (że) i w tych jest praca i utrapienie ducha. Mówiłem ja w sercu 

moim, pójdę, a rozpuszczę się w rozkoszach, i będę zażywał dobra, - i widziałem, że i to 

jest marność. Myślałem w sercu moim... abym zobaczył co było pożytecznego synom 

ludzkim: co by czynić trzeba pod słońcem... nabudowałem sobie domów i nasadziłem 

winnic... zgromadziłem sobie i srebro i złoto i majętność królów i krain, i przeszedłem 

bogactwa wszystkie, które przede mną były... i wszystko czego żądały oczy moje nie 

                                                
92 Por. NA, s. 294. Zdanie, że Objawienie nie jest dla prywatnej interpretacji, kojarzy się z 2 P 1,20. 
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broniłem im... a gdy się obróciłem ku wszystkim dziełom, które uczyniły me ręce... 

zobaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli i że nic nie trwa pod słońcem (NA, 

s. 34). Ten pochodzący z księgi mądrościowej obraz walki o ideały jest zastosowany jako 

podsumowanie wszystkich argumentów prowadzących do poszukiwania ostatecznego celu 

człowieka. Marnością są wszelkie walki o dobra doczesne, ale jednocześnie to właśnie 

przez nie człowiek dostrzega nie dające się zaspokoić przez nic doczesnego pragnienie 

szczęścia. Skoro tak się dzieje autor za św. Pawłem stawia pytanie: Gdzież wtedy jest 

szczęście wasze? [Ga 4,15] (NA, s. 35). 

W Naukach apologetycznych parametry wersetów biblijnych umieszczone są jedynie 

w przypisach. Nie ma ich w tekście, a w wielu miejscach w ogóle ich brakuje. Być może 

dlatego, że autor przytaczał je z pamięci lub uważał, że są to teksty bardzo dobrze znane 

słuchaczom. Zdarzają się także pomyłki, które najczęściej dotyczą numeracji wersetów  

i ksiąg.
93

 

Szelążek posługuje się przeważnie cytatami w języku polskim. Są one zaczerpnięte  

z Biblii Wujka (przy porównywaniu tekstów, zamieszczonym w konferencjach cytatom, 

najbardziej odpowiadało wydanie Biblii Wujka z 1898 roku z Lipska). Ze względu na 

odbiorcę – katolicką inteligencję – autor pozwala sobie także na zamieszczanie cytatów  

w języku łacińskim. Pochodzą one z Wulgaty.
94

 Dotyczą jedynie prostych fragmentów  

i tylko czasami pojawia się obok nich polskie tłumaczenie.
95

 Ponadto jeżeli autor cytuje już 

jakiś tekst, to czyni to zazwyczaj wiernie z tekstem oryginalnym. Nawet wtedy, gdy nie 

zamieszcza w przypisach jego parametrów. 

Omawiane konferencje apologetyczne posiadają budowę opartą o klasyczny  

w apologetyce układ: demonstratio religiosa, christiana et catholica. Jeśli zaś chodzi  

o poszczególne nauki w większości utrzymują one charakter polemiczny. Mają jednak 

swoją bardzo bogatą strukturę, autor bowiem nie tylko odwołuje się do Pisma Świętego, 

ale także filozofii, historii, literatury, patrystyki, wypowiedzi mu współczesnych oraz 

sytuacji egzystencjalnej. Konferencje posiadają, więc bardzo bogatą i logiczną 

argumentację. Częściej jest ona historyczno-filozoficzna niż biblijna. Najbardziej widać to 

w pierwszych 10 naukach określanych jako demonstratio religiosa. Nie oznacza to, że 

brakuje w nich biblijnych argumentów. Oczywiście są i to czasem w bardzo rozwiniętej 

                                                
93 Ze względu na zachowanie jednolitości i łatwość wglądu w obecny tekst Biblii, przy każdym biblijnym 

cytacie Nauk apologetycznych zostały umieszczone w nawiasach kwadratowych jego parametry wg Biblii 

Tysiąclecia. W znalezieniu brakujących parametrów pomogła Konkordancja do Biblii Tysiąclecia. 
94 Wulgata wg Sobory Trydenckiego miała być uważana za autentyczną w publicznych czytaniach, 

dyskusjach, kazaniach i objaśnieniach. Przez wiele lat głównie z niej korzystał Kościół Katolicki. 
95 Takich dwujęzycznych fragmentów jest 3, a cytatów tylko po łacinie 14. 
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formie, jak np.: w rozdziale Wartość człowieka, Religia a szczęście, Absolutna potrzeba 

religii. Dla Szelążka Pismo Święte zawsze stanowi ostateczny i niepodważalny autorytet, 

na który jako kapłan i teolog chętnie się powołuje.
96

 Jest źródłem ostatecznej prawdy,  

z której czerpie potwierdzenie tego, co dostrzega w życiu. 

Wśród Nauk apologetycznych są też takie, gdzie główne dowodzenie opiera się  

o autorytet czerpany z Biblii. Zanim jednak autor do nich przechodzi, stara się bardzo 

solidnie i rzeczowo udowodnić autentyczność Ewangelii. Czyni to w rozdziale 

Autentyczność ksiąg Ewangelii. Odwołuje się przy tym zarówno do argumentów 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do argumentów zewnętrznych należą świadectwa 

historii i odkrycia naukowe. Szelążek powołuje się na świadectwa św. Ireneusza i Justyna 

Apologety z II wieku, a także wspomina nienawiść cesarzy rzymskich wymierzoną 

przeciw Ewangelii, którzy myśląc, że gdy uda im się ją całkowicie zniszczyć, wtedy 

przestaną istnieć także chrześcijanie. Wśród najnowszych osiągnięć naukowych wymienia 

odkrycia Tischendorfa, dzieło A. Harnacka, w którym jego autor wykazuje powstanie 

Ewangelii przed rokiem 96 oraz odkrycia geograficzne potwierdzające geografię biblijną 

Ksiąg Świętych. Argumenty wewnętrzne to przede wszystkim coraz częściej potwierdzane 

naukowo zgodności pomiędzy faktami historycznymi, a treścią historii odkrywaną na 

kartach Ewangelii oraz liczne odkrycia rękopisów, które są dowodem zachowania 

nieskażonego tekstu biblijnego.  

W następnym rozdziale apologeta odwołując się do Ewangelii, broni prawdziwości 

cudów Pana Jezusa, a w szczególny sposób obala wszystkie błędne hipotezy przeczące 

zmartwychwstaniu Zbawiciela (rozdziały XIV i XV). Tym samym ukazuje prawdę  

o boskiej naturze Jezusa Chrystusa. Także trzy ostatnie rozdziały demonstratio christiana 

w dużej mierze odwołują się do Pisma Świętego. W tym przypadku pojawiają się 

argumenty pochodzące ze Starego Testamentu, zazwyczaj są to proroctwa. Autor nie 

zagłębia się tu w przytaczanie i omawianie wszystkich proroctw mesjańskich. Przedstawia 

przede wszystkim wyrażoną w nich ideę proponując podział na 3 grupy: proroctwa 

formujące naród, pochodzące z epoki królów oraz te z czasów niewoli babilońskiej.  

W wybranych tekstach prorockich, szczególnie w tych o trudniejszym znaczeniu, stara się 

autor wyjaśnić ich znaczenie i wypełnienie. Takim przykładem może być proroctwo 

Daniela 9,25-27. Apologeta wyjaśnia znaczenie liczb podanych tam przez proroka  

i dokładne w czasie wypełnienie się proroctwa w osobie Jezusa Chrystusa. W tym 

                                                
96 W enc. Providentissimus Deus Papież Leon XIII podkreśla, że Pismo Święte jest źródłem nauczania 

chrześcijańskiego, a moc Ksiąg Świętych nadaje kaznodziei autorytetu. 
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rozdziale apologeta przytacza także inne prorockie zapowiedzi wyjaśniając ich spełnienie 

w Nowym Testamencie. 

Część demonstratio catholica poświęcona jest obronie Kościoła Katolickiego. Nie 

ma tu jednak szczegółowej nauki o Chrystusowej genezie Kościoła. Autor zakłada, że jest 

ona dobrze znana słuchaczom. Skoncentrował się więc głównie na tematach atakowanych 

przez kręgi przeciwników Kościoła, takich jak np.: kwestia korzyści przyniesionych przez 

chrześcijaństwo nauce, moralności, rodzinie, czy społeczeństwu oraz obrona prymatu  

św. Piotra i dogmatu o nieomylności papieża nauczającego ex cathedra w sprawach wiary  

i moralności. W związku z tym w tej części autor bardzo często odwołuje się do 

współczesnej sytuacji egzystencjalnej, historii, literatury, sztuki i filozofii, ale osadza też 

swoje konferencje w nurcie biblijnym i nauczaniu Kościoła: papieży, soborów, Ojców, 

świętych. 

Tak przedstawia się ogólnie odwołanie się do Pisma Świętego w Naukach 

apologetycznych. Jeśli zaś chodzi o metodę posługiwania się biblijnym tekstem, zgodnie ze 

współczesnymi autorowi zaleceniami Kościoła, najchętniej stosuje sens dosłowny 

cytowanych fragmentów. Autor buduje z nich bardzo spójną i konkretną konstrukcję 

myślową. Czasami zestawianie ze sobą różnych cytatów jest świadomym prowadzeniem 

słuchaczy przez natchnione Słowo Boże do stopniowego odkrywania głębszej prawdy, 

jaka staje się lepiej widoczna przez wzajemnie powiązane ze sobą teksty biblijne. Takimi 

przykładami tego mogą być np.: rozdziały Wartość człowieka, Wpływ chrystyanizmu na 

prawo lub Gdzie jest religia chrześcijańska? Są także takie fragmenty, gdzie nawet 

przypomina czytelnikom o konieczności literalnego traktowania zapisanej tam Bożej 

prawdy. Przykładem tu jest Mt 20,28.27: Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale 

aby służyć... a ktoby między wami chciał być pierwszym, będzie sługą waszym (NA, s. 280-

281). Akcentuje w ten sposób konieczność dosłownego przyjęcia tego polecenia mówiąc: 

w literalnem znaczeniu powinniśmy je pojmować. W literalnem więc znaczeniu przez 

wspomniane słowa Chrystus na pierwszem miejscu wkłada na przełożonych obowiązek, 

obowiązek służenia dobru ogólnemu. Jest to wybitny charakter przełożeństwa 

chrześcijańskiego. Zadaniem przełożonych jest usuwać z drogi te przeszkody, które 

tamować mogą podległym dążenie do ostatecznego celu; a więc „służyć”; nie „aby im 

służono” (NA, s. 281). 

Oprócz sensu dosłownego, który zawiera w sobie zarówno sens literalny, jak  

i przenośny, są też takie miejsca, gdzie autor korzysta z sensu szerszego lub sam go 

wyprowadza. Przykładem tego może być np. szerzej odczytana w rozdziale IV metafora 
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wersetu Mt 5,29, która odnosi się według autora do wszystkiego, co jest przeszkodą  

w drodze do doskonałości; w rozdziale XIV – alegoria do opisanego przez ewangelistę 

wydarzenia przeklęcia przez Jezusa nieurodzajnej figi, gdzie figa rozumiana jest jako 

symbol narodu wybranego lub teksty prorockie, których wypełnienie autor wykazuje  

w świetle faktów Nowego Testamentu. W przypadku proroctw autor odkrywa nie tylko ich 

symboliczne znaczenie, ale także bardzo konkretne i precyzyjne pod względem 

chronologicznym i topograficznym przesłanie (por. konferencje XVIII – XX).  

Pojawia się też sens wywnioskowany, którego dobrym przykładem może być komentarz 

do Mt 5,3 w rozdziale Wpływ chrystyanizmu na własność i pracę. Z błogosławieństwa  

i rozważań na temat pragnienia szczęścia wiecznego, jakie jest w człowieku, autor 

wyprowadza wniosek, że fundamentem chrystianizmu jest szukanie wiecznego szczęścia, a 

pokój ducha osiągalny jest nie tylko w niebie, ale także tu na ziemi wtedy, gdy człowiek 

poszukuje wpierw Królestwa Bożego.
97

 

W konferencjach apologetycznych można też odnaleźć przypadki akomodacji 

zastosowanej, jak się wydaje ze względu na kaznodziejski charakter nauk. Dotyczą one 

tylko dwóch omówionych wcześniej tekstów: Ps 44,14 w rozdziale II i J 13,7 w rozdziale 

IV Nauk apologetycznych i nie są one żadnym rażącym nadużyciem.  

Ponadto jeśli chodzi o sposób wykorzystania Pisma Świętego, przeważają fragmenty 

przytaczane jako potwierdzenie jakiejś tezy lub argumenty. W konferencjach 

apologetycznych są także ilustracje (np. ilustracja egzystencji człowieka zaczerpnięta  

z Hi 14,2, konferencja II), porównania (np. porównanie do syna marnotrawnego sytuacji 

każdego człowieka, który chciałby zerwać z życiem chrześcijańskim) i swobodne 

odwołania do tekstu biblijnego. W niektórych rozdziałach autor zamieszcza także biblijne 

cytaty ze szczegółowym swoim komentarzem. Należą do nich np.: wersety Mt 22,31-32  

w XXXV rozdziale i Mt 5,3 w rozdziale XXV. Charakterystycznym elementem są także 

cytaty umieszczane w zakończeniach kazań, jako kaznodziejskie podsumowanie, zachęta 

lub apel skierowany do słuchaczy. Kaznodziejska forma konferencji wyraża się także w 

ożywiających naukę odwołaniach do Biblii, gdzie apologeta ostrzega, pyta oraz wyraża 

swoje myśli, uczucia oraz pragnienia fragmentami Pisma Świętego. 

Podsumowując można więc powiedzieć, że Szelążek w Naukach apologetycznych nie 

tylko od strony apologetycznej bardzo przekonująco i konkretnie broni prawd wiary religii 

katolickiej, ale także w sposób zgodny z nauką Kościoła posługuje się przy tym Pismem 

                                                
97 Por. NA, s. 255. 
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Świętym. Zachęca przez to słuchaczy do indywidualnej lektury. Daje obraz ciągle żywej 

prawdy, która tkwi w Słowie Bożym. 
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Zakończenie 

 

W pracy przedstawiono metodę biblijną, jaką stosował ks. Szelążek w Naukach 

apologetycznych. Ukazano, w jaki sposób i w jakim celu odwoływał się do Pisma 

Świętego i na jakich zasadach hermeneutycznych się opierał. 

Podsumowując trzeba podkreślić, że najczęściej autor powoływał się na sens 

dosłowny przytaczanych fragmentów, ale w jego pracy można znaleźć także alegorie, 

akomodacje i sens wywnioskowany. Przy trudniejszych tekstach apologeta wyjaśniał ich 

znaczenie słuchaczom, czasami też zamieszczał szersze komentarze. W żaden jednak 

sposób nie naruszał zasad interpretacji zalecanych przez współczesną mu naukę Kościoła – 

szczególnie dokument Leona XIII Providentissimus Deus. 

Biblijne cytaty stosował we wszystkich swoich konferencjach, oczywiście w różnym 

stopniu, w zależności od potrzeb i planowanej konstrukcji. Występowały i takie nauki, 

gdzie pojawiało się dosyć dużo fragmentów biblijnych. Autor jednak na ogół dbał, aby nie 

były zbyt długie, i były dobrane tak, aby nie nużyć czytelnika, lecz dawać bardziej 

przejrzysty obraz przekazywanej treści. Udało się także ustalić, że przytaczane cytaty 

biblijne pochodziły z Biblii Wujka i najbardziej odpowiadały wersji księgi wydanej  

w Lipsku w 1898 roku. Fragmenty łacińskie zaczerpnięte zostały z obowiązującej 

powszechnie w Kościele Wulgaty. Teksty w większości cytowane były dosłownie, często 

jednak nie były to całe wersety, a tylko fragmenty potrzebne dla uwypuklenia 

przekazywanej w nauce treści. 

Sama jednak konstrukcja wywodu ma charakter apologetyczny, racjonalny, a cytaty 

biblijne służą jego wsparciu i ilustracji. Zgodne jest to z ówczesną praktyką teologów 

katolickich. 

Ks. Szelążek odwoływał się do Pisma Świętego jako źródła Bożego Objawienia. 

Podkreślał jego autorytet oraz wartość. Cytaty przytaczał najczęściej jako dowody z Pisma 

lub argumenty. Pojawiały się jednak w jego pracy także ilustracje i porównania oraz luźne 

nawiązania do tekstów biblijnych. W Naukach apologetycznych można było odnaleźć 

także kaznodziejskie zachęty duszpasterza. W przypadku Szelążka śmiało można 

powiedzieć, że Pismo Święte było duszą jego konferencji, a sam autor podchodził do niego 

z szacunkiem i miłością. 

Ponieważ Nauki apologetyczne to dzieło z początków życia autora, warto podjąć 

dalsze badania biblijne nad tym aspektem jego twórczości. Szczególnie należałoby 
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przyjrzeć się rozwojowi myśli biblijnej autora biorąc pod uwagę jego listy duszpasterskie, 

kazania, czy też przygotowywane treści wykładów, które zachowały się do dnia 

dzisiejszego. Umożliwi to głębsze poznanie zawartych w nich myśli, duchowości autora  

i jego relacji do Pisma Świętego. Może to stać się tematem dalszych badań naukowych. 

 


