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ROZDZIA£ I

ROZWA¯ANIE NAD OBOWI¥ZKAMI

CZ£OWIEKA W ŒWIECIE

Podstawy pobo¿noœci i korzeñ doskona³oœci w spe³nianiu

s³u¿by Bogu tkwi¹ w tym, ¿e cz³owiek dostrzega wyraziœcie

i rozpoznaje prawdziwie naturê swych obowi¹zków w œwiecie,

a tak¿e cel, ku któremu powinien kierowaæ swoj¹ wizjê i aspiracje

ka¿dego swojego dzia³ania po wszystkie dni ¿ycia.

Nasi mêdrcy b³ogos³awionej pamiêci nauczyli nas, ¿e cz³owiek

zosta³ stworzony w jedynym celu, a mianowicie by doœwiadcza³

radoœci w Bogu i czerpa³ przyjemnoœæ ze splendoru Jego

Obecnoœci. To bowiem jest radoœæ prawdziwa i to jest najwiêksza

przyjemnoœæ, jak¹ mo¿na znaleŸæ. Miejscem, gdzie tak¹ radoœæ

mo¿na osi¹gn¹æ, jest Œwiat Który Ma Nadejœæ, i który wyraŸnie

po to zosta³ stworzony. Jednak¿e œcie¿k¹, która wiedzie do

przedmiotu naszych pragnieñ, jest ten œwiat, jak powiedzieli to

nasi mêdrcy b³ogos³awionej pamiêci: „Ten œwiat jest niby

przedsionek do Œwiata Który Ma Nadejœæ” (Awot 4:21). Œrodki,

które wiod¹ cz³owieka ku temu celowi, to micwot, co do których

przykazania da³ nam Bóg, niech Imiê Jego bêdzie b³ogos³awione.

Miejscem spe³niania micwot jest tylko ten œwiat. Dlatego

cz³owiek zosta³ najpierw umieszczony w tym œwiecie – po to,

aby za pomoc¹ œrodków, w które tutaj zosta³ zaopatrzony, mia³

mo¿liwoœæ dotarcia do miejsca, które zosta³o dla niego

przygotowane w Œwiecie Przysz³ym; tam zaœ, aby zosta³ nasycony

dobrem, które naby³ za pomoc¹ micwot. Jak powiedzieli nasi

mêdrcy b³ogos³awionej pamiêci: „Dzisiaj dla spe³niania ich

[micwot], a jutro dla otrzymania ich zap³aty” (Eruwin 22a).
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Jeœli przyjrzeæ siê bli¿ej tej sprawie, widaæ, ¿e tylko przylgniêcie

do Boga stanowi o prawdziwej doskona³oœci, jak powiedzia³ król

Dawid: „Co do mnie, bliskoœæ Boga jest moim dobrem” (Tehilim

73:28) i jeszcze: „Poprosi³em Boga o jedn¹ rzecz; o ni¹ bêdê siê

stara³ – bym mieszka³ w domu Bo¿ym po wszystkie dni mego

¿ycia” (Tehilim 27:4). To tylko bowiem jest prawdziwym dobrem

i poza tym wszystko, co ludzie uwa¿aj¹ za dobro, jest niczym

innym jak pró¿noœci¹ i zwodnicz¹ marnoœci¹. Aby zatem osi¹gn¹æ

to prawdziwe dobro, trzeba cz³owiekowi z pewnoœci¹ trudziæ

siê i nie ustawaæ w wysi³ku zjednoczenia siê z B³ogos³awionym

za pomoc¹ uczynków, które do tego celu prowadz¹. Uczynki te

to w³aœnie micwot.

Œwiêty, niech bêdzie b³ogos³awiony, postawi³ cz³owieka

w miejscu, gdzie liczne czynniki odwodz¹ go od Niego Samego.

S¹ nimi ziemskie pragnienia, które sprawiaj¹, ¿e cz³owiek, jeœli

pod¹¿a za nimi coraz dalej, oddala siê coraz bardziej od

prawdziwego dobra.

Wygl¹da na to, ¿e cz³owiek naprawdê znajduje siê w œrodku

szalej¹cej bitwy. Wszystkie bowiem sprawy tego œwiata, zarówno

dobre, jak i z³e, stanowi¹ dla cz³owieka próbê: ubóstwo z jednej

strony i zamo¿noœæ z drugiej, jak powiedzia³ król Szlomo: „Obym

syty nie zaprzeczy³ mówi¹c ‘Kim¿e jest Bóg?’ – zaœ ubogi obym

nie krad³” (Miszle 30:9). Pomyœlnoœæ z jednej strony a cierpienie

z drugiej. Tak oto szalej¹ca bitwa otacza cz³owieka z przodu

i z ty³u. Jeœli stawi jej czo³o mê¿nie z ka¿dej strony, oka¿e siê

wtedy „doskona³ym cz³owiekiem”, któremu powiedzie siê

zjednoczenie z jego Stwórc¹ i który opuœci ów przedsionek, aby

wejœæ do Pa³acu i rozb³ysn¹æ w œwietle ¿ycia. Powiedzie siê mu

to i uda siê mu to osi¹gn¹æ w takim stopniu, w jakim potrafi

wczeœniej podporz¹dkowaæ sobie z³e sk³onnoœci i swe pragnienia,

w jakim umie uwolniæ siê od tych czynników, które odci¹gaj¹ go

daleko od dobra, i na ile stara siê byæ z tym¿e dobrem œciœle

z³¹czony.

Kiedy zastanowimy siê g³êbiej nad tymi zagadnieniami,

stwierdzimy, ¿e œwiat zosta³ stworzony na u¿ytek cz³owieka.

Obowi¹zki cz³owieka w œwiecie
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Doprawdy, cz³owiek jest punktem równowagi œwiata. Jeœli

bowiem ulegnie poci¹gaj¹cej sile œwiata i oddali siê od swego

Stwórcy, szkodzi sobie, a zarazem wyrz¹dza szkodê œwiatu. Jeœli

zaœ panuje nad sob¹ i utrzymuje jednoœæ ze swoim Stwórc¹, œwiata

zaœ u¿ywa tylko po to, aby w³¹czyæ go w s³u¿bê Stwórcy, wówczas

cz³owiek wywy¿sza sam siebie, a wraz z nim wznosi siê wy¿ej

ca³y œwiat. Bowiem wszystkie stworzenia doznaj¹ wywy¿szenia,

kiedy s³u¿¹ „Doskona³emu Cz³owiekowi” uœwiêconemu

œwiêtoœci¹ B³ogos³awionego. W Talmudzie (Chagiga 12a) nasi

mêdrcy b³ogos³awionej pamiêci wypowiedzieli tê myœl w zwi¹zku

ze œwiat³em, które B³ogos³awiony zachowa³ dla sprawiedliwych:

„Kiedy Œwiêty, niech bêdzie b³ogos³awiony, ujrza³ œwiat³o, które

zachowa³ dla sprawiedliwych, uradowa³ siê, jak jest powiedziane

(Miszle 13:9): ‘Œwiat³o sprawiedliwego raduje’”.

W zwi¹zku zaœ z „kamieniami”, które Jaakow wzi¹³, aby je

po³o¿yæ woko³o g³owy, powiedzieli: „Rabi Jicchak rzek³: ‘Nauka z

tego dla nas jest taka, ¿e one [kamienie] zgromadzi³y siê w jednym

miejscu, mówi¹c do siebie: Niechaj sprawiedliwy po³o¿y na mnie

sw¹ g³owê’” (Chulin 91b). Nasi mêdrcy b³ogos³awionej pamiêci

zwrócili nasz¹ uwagê na tê zasadê w midraszu, gdzie powiedziane

zosta³o: „‘Spójrz na dzie³o Boga’ (Kohelet 7:13). Kiedy Œwiêty

B³ogos³awiony stworzy³ Adama, wzi¹³ go i nakaza³ mu przejœæ siê

pod wszystkimi drzewami Gan Eden. I rzek³ do niego: ‘Spójrz,

jak piêkne i godne chwa³y s¹ Moje dzie³a, a wszystko, co

stworzy³em, uczyni³em ze wzglêdu na ciebie. Uwa¿aj, abyœ nie

uszkodzi³ i nie zniszczy³ Mojego œwiata’” (Kohelet Raba 7:28).

Podsumowuj¹c, cz³owiek zosta³ stworzony nie na przebywanie

w tym œwiecie, ale na przebywanie w Œwiecie Który Ma Nadejœæ.

Jego pobyt na tym œwiecie jest zaledwie etapem na drodze

zaistnienia w Œwiecie Który Ma Nadejœæ, tamten jest bowiem

celem ostatecznym. Tym t³umacz¹ siê liczne wypowiedzi naszych

mêdrców b³ogos³awionej pamiêci, wszystkie w tym samym duchu

porównuj¹ce ten œwiat do miejsca i ¿ycie w nim do okresu

przygotowania, zaœ œwiat przysz³y do miejsca przygotowanego

na uboczu i przeznaczonego do odpoczynku i do spo¿ycia

przygotowanej uprzednio uczty. To w³aœnie mieli na myœli,

Obowi¹zki cz³owieka w œwiecie
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mówi¹c: „Ten œwiat podobny jest do przedsionka” (Awot 4:21).

Mêdrcy nasi b³ogos³awionej pamiêci rzekli nadto: „Dzieñ

dzisiejszy na ich dokonania, a jutro, aby otrzymali wynagrodzenie”

(Eruwin 22a) oraz: „Kto trudzi³ siê w pi¹tek, bêdzie ucztowa³

w Szabat (Awoda Zara 3a), a tak¿e „Ten œwiat jest niby wybrze¿e,

a Œwiat Który Ma Nadejœæ jest jak morze” (Kohelet Raba 1: 36).

Wyg³osili wiele jeszcze sentencji w tym samym duchu.

Zaiste, zastanowiwszy siê nad tym, nie mo¿na s¹dziæ, ¿e cel

stworzenia cz³owieka sprowadza siê do pobytu na tym œwiecie.

Czym¿e jest bowiem tutaj ¿ycie cz³owiecze! Któ¿ naprawdê jest

tutaj szczêœliwy i zadowolony? „Dni naszego ¿ycia to siedem-

dziesi¹t lat albo, jeœli ktoœ jest wyj¹tkowo ¿ywotny, osiemdziesi¹t,

a ca³e ich trwanie to trud i znój” (Tehilim 90:10). Jak liczne s¹

rozmaite odmiany cierpienia, chorób, boleœci i ciê¿arów! A po

tym wszystkim – œmieræ! Nie znajdzie siê nawet jeden taki na

tysi¹c, kogo ten œwiat obdarzy³by nadmiarem zadowolenia i

prawdziwie go zaspokoi³. A nawet i ów jeden na tysi¹c, gdy do¿yje

stu lat, ginie i znika z tego œwiata. Co wiêcej, gdyby cz³owiek

stworzony zosta³ tylko dla tego œwiata, nie by³oby ¿adnej

potrzeby, aby natchniony zosta³ dusz¹ tak cenn¹ i wznios³¹, i¿

czyni go to wiêkszym od samych anio³ów. Dlatego te¿ nie czerpie

jakiegokolwiek zadowolenia ze wszystkich przyjemnoœci tego

œwiata. O tym pouczaj¹ nas w midraszu  nasi mêdrcy

b³ogos³awionej pamiêci: „‘A i dusza nie bêdzie nasycona’ (Kohelet

6:7). Z czym mo¿na to porównaæ? Zapewne z przypadkiem

pospolitego cz³owieka, który poœlubi³ królewnê. Chocia¿by

z³o¿y³ u jej stóp wszystkie bogactwa œwiata, dla niej nie mia³oby

to ¿adnego znaczenia w zestawieniu z jej godnoœci¹ córki

królewskiej. Tak samo jest i z dusz¹. Choæby zestawiæ z ni¹

wszystkie rozkosze œwiata, wobec duszy warte by³yby one tyle,

co nic, ze wzglêdu na jej przynale¿noœæ do wy¿szych elementów”.

Nasi mêdrcy b³ogos³awionej pamiêci mówi¹ tak jeszcze:

„Przeciwko twej woli zosta³eœ stworzony i przeciw twej woli siê

narodzi³eœ” (Awot 4:29). Dusza bowiem zupe³nie nie ¿ywi mi³oœci

dla tego œwiata. Przeciwnie, ona nim gardzi. Stwórca, niech Imiê

Jego bêdzie b³ogos³awione, nigdy nie stworzy³by czegoœ, czego

natura by³aby sprzeczna z celem i co ów w³asny cel mia³oby

Obowi¹zki cz³owieka w œwiecie
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w pogardzie. Cz³owiek zatem zosta³ stworzony z myœl¹

o zaistnieniu w Œwiecie Który Ma Nadejœæ. Dlatego w³aœnie w

cz³owieku umieszczona zosta³a owa dusza. Jest bowiem dla duszy

rzecz¹ w³aœciw¹ s³u¿yæ Bogu, a poprzez tê s³u¿bê cz³owiek mo¿e

zostaæ nagrodzony we w³aœciwym miejscu i we w³aœciwym czasie.

To, co œwiatowe przeto, miast byæ obrzydliwym dla duszy,

powinno byæ, przeciwnie raczej, kochane przez ni¹ i doceniane,

rzecz oczywista.

Kiedy to pojmiemy, zaczniemy natychmiast doceniaæ wielkoœæ

zobowi¹zania, jakie nak³adaj¹ na nas micwot, a tak¿e drogocennoœæ

s³u¿by Bogu, która spoczywa w naszych rêkach. S¹ to bowiem

œrodki, które wiod¹ nas do prawdziwej doskona³oœci, czyli do

stanu, jakiego bez nich nie mo¿na osi¹gn¹æ. Zrozumia³e jest

jednak, ¿e  cel mo¿e zostaæ osi¹gniêty wy³¹cznie wtedy, gdy

zjednoczone zostan¹ wszystkie dostêpne œrodki, jakich da siê

u¿yæ dla uskutecznienia zamiaru, a tak¿e i¿ natura owego rezultatu

koñcowego zdeterminowana jest przez skutecznoœæ i przez

sposób zastosowania œrodków do owego celu wiod¹cych.

Najmniejsza nawet zmiana w doborze œrodków bardzo znacz¹co

wp³ynie na rezultat, na ich fundamencie przecie¿ posadowiony,

po urzeczywistnieniu wspomnianego wczeœniej zjednoczenia

owych œrodków. To rzecz jasna. Musimy zatem, oczywiœcie, byæ

nadzwyczaj skrupulatni, gdy idzie o micwot i o s³u¿bê Bogu,

podobnie skrupulatni jak ci, którzy sprawdzaj¹ wagê z³ota i pere³,

maj¹c na uwadze ich drogocennoœæ. Bowiem owoce micwot

i  s³u¿by Bo¿ej to prawdziwa doskona³oœæ i wiekuiste bogactwo,

nic zatem od nich nie jest cenniejsze.

Wniosek, jaki st¹d wyprowadzamy, jest taki, ¿e istota egzystencji

polega wy³¹cznie na spe³nianiu micwot, na s³u¿bie Bogu i na

stawianiu czo³a doœwiadczeniom. Wtedy zaœ przyjemnoœci, jakich

dostarcza œwiat, powinny wspomagaæ cz³owieka i s³u¿yæ mu,

dostarczaj¹c zadowolenia i uspokojenia umys³u. Stany te s¹

konieczne, aby serce uczyniæ wolnym i zdatnym do s³u¿by, do

której jest zobowi¹zane. Godzi siê bowiem zaiste, aby ka¿da

sk³onnoœæ cz³owieka kierowana by³a ku Stwórcy, niech Imiê Jego

bêdzie b³ogos³awione, i aby ka¿dy uczynek, wielki czy ma³y,

Obowi¹zki cz³owieka w œwiecie
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motywowany by³ nie inaczej, jak tylko zamiarem przybli¿enia

siê ku B³ogos³awionemu i prze³amania wszelkich ograniczeñ

(wszelkich ziemskich czynników i ich dope³nieñ), które stoj¹ na

drodze pomiêdzy cz³owiekiem a jego Bogiem, bowiem cz³owiek

przyci¹gany jest do B³ogos³awionego jak ¿elazo do magnesu.

Cz³owiek powinien tropiæ, chwytaæ kurczowo i nie wypuszczaæ

z r¹k niczego, co mo¿e potencjalnie byæ œrodkiem do osi¹gniêcia

tej bliskoœci. Od wszystkiego zaœ, co mo¿na by uznaæ za czynnik

tê bliskoœæ utrudniaj¹cy, trzeba uciekaæ jak od ognia. Jak

powiedziano bowiem: „Dusza moja lgnie do Ciebie; Twoja

prawica podtrzymuje mnie” (Tehilim 63:9). Cz³owiek wszak

znalaz³ siê na tym œwiecie tylko z tego powodu – aby osi¹gn¹æ tê

w³aœnie bliskoœæ, chroni¹c zarazem sw¹ duszê przed wszelkimi

czynnikami, które w tym zbli¿eniu przeszkadzaj¹ i przed

wszystkim, co j¹ od tego odwodzi.

Skoro ju¿ zrozumieliœmy prawdziwoœæ tej zasady i kiedy ju¿

sta³a siê ona dla nas jasna, powinniœmy przeœledziæ jej szczegó³y

wedle kolejnych etapów, od pocz¹tku do koñca, w porz¹dku, jaki

okreœli³ rabi Pinchas ben Jair w stwierdzeniu ju¿ wczeœniej

przywo³anym w naszym wstêpie. Etapy owe to: Czujnoœæ,

Gorliwoœæ, Nieskazitelnoœæ, Oderwanie, Czystoœæ, G³êboka

Pobo¿noœæ, Pokora, Lêk przed grzechem i  Œwiêtoœæ. Obecnie

z pomoc¹ Nieba bêdziemy objaœniali te etapy jeden po drugim.
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