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Prawo odwetu 

(„.) Ach! Prawo odwetu. Ileż zbożnego gniewu wywołuje w świecie, na 
którym skądinąd króluje łagodność i miłość? 
„Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek za
bije zwierzę, będzie zobowiązany do zwrotu: zwierzę za zwierzę. Ktokol
wiek okaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. 
Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. ( .•• ) Jednakowo będziecie 
sadzić i przybyszów, i obywateli, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!" 
Surowe słowa! Jakże dalekie od słów, które sławią niestawianie oporu 
złu; ( ••• ) sprawiedliwy ( ••• ) „bijącemu niech nadstawi policzek, niechaj na
syci się hańbą". ( ••• ) Inny fragment tego samego, jakże starego, Testa
mentu! 
Złamanie za złamanie! Surowe słowa, lecz szlachetne w swym wymaga
niu. ( ••• ) Prawo jednakowe dla wszystkich, oto 
zasada, którą Stary Testament, nie bacząc na 
powtórzenia, powtarza nam około pięćdziesiąt 
razy. ( ••• ) Jak można podejrzewać, że myśl, któ
ra za czasów plemion i klanów wzniosła do wi
zji ludzkości, mogła zatrzymać się na prawie 
dżungli? Chciałbym ukazać wam mądrość wy-

rażoną w tych tajemniczych słowach i dramat, na jaki udziela odpowiedzi. 
Istnieje bowiem dramat sprawiedliwości, która się uczłowiecza. 
( ••• ) Tak z pozoru okrutna zasada, którą wyznaje tu Biblia, dąży jedynie do 
sprawiedliwości. Wchodzi w taki porządek społeczny, w którym żadna 
sankcja, choćby i najlżejsza, nie może zostać wymierzona poza wyrokiem 
sadowym. ( ••• ) Człowieczeństwo rodzi się w człowieku na tyle, na ile umie 
on sprowadzić śmiertelne zniewagi do sporów sądowych porządku cywil
nego, na ile kara sprowadza się do naprawy tego, co da się naprawić i 
reedukacji złoczyńcy. Człowiekowi potrzebna jest nie tylko sprawiedli
wość bez emocji. Potrzebna nam sprawiedliwość bez kata.( ••• ) 
Biblia przyspiesza proces, który przynosi nam świat bez przemocy. Ale 
gdyby pieniądz czy usprawiedliwienia mogły wszystko naprawić i zosta
wić nam czyste sumienie, proces ten przebiegałby na opak. A więc tak, 
oko za oko. Ani cała wieczność, ani wszystkie pieniądze świata nie mogą 

uleczyć zniewagi wyrządzonej człowiekowi. 
Rany, która krwawi po wsze czasy, tak jakby 
potrzeba było takiego samego cierpienia, by 
zatamować ten wieczny krwotok. 

Emmanuel Levinas, T"'dna wolnoac, 
przekł. Agnieszka Kury11, Wydawnictwo ATEXT, 

Gdynia 1991. 



Nie osądzaj 
Pewien brat w Sketis :zgr:zes:zył; :zwołano :zebranie i posiano także po abba Moj:.tes:za, ale nie 
chciał przyjść. Ponownie kapłan posiał do niego wezwanie: „Przyjdź, bo cały lud na ciebie 
c:zeka.". Wstał więc i pos:zedl, ale w:ziąl dziurawy koszyk, napełnił go piaskiem i poniósł na 
plecach. Ci, którzy wyszli na jego spotkanie, :zapytali go: „Ojc:ze, co to :znaczy?" Odpowie· 
dział im starzec: „Moje grzechy sypią mi się :za plecami, ale ja ich nie widzę, a pr:zychod:zę 
dzisiaj sądzie cud:ze winy". Kiedy to uslys:zeli, nic ju:.t nie powiedzieli tamtemu bratu, ale 
mu pr:zebac:zyli. 

Sentencje, abba Moj:łesz 2 w: Słowa Ojcow Pustyni, 
przekł: s. Małgorzata Borkowska OSB, Wydawnictwo 2NAK, Kraków 1983. 

„Prawda ludzka :zawsze jest moją prawdą." Prawda jako taka, w której ląc:zy się judaizm i 
chrześcijaństwo, le:.ty w Bogu. Sposób, w jaki c:zlowiek posiada prawdę, nie polega na 
kontemplacji tej prawdy w Bogu, lec:z na potwierdzaniu jej swoim :.tyciem. Prawda ludzka, 
chrześcijańska i żydowska, /est potwierdzaniem. Polega na ryzykowaniu własnego :.tycia w 
przezywaniu jej jako odpowiedzi na Objawienie, to :znaczy jako odpowie~i na Miłość Boga. 
Lec:z człowiek mo:.te na nią odpowiedzieć tylko :.tyciem wiecznym jako Zyd, albo wieczną 
drogą jako chrześcijanin. Obydwa sposoby są niezbędne. I są tylko te dwa sposoby. 
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