
Na podstawie koncepcji
Franza

Rosenzweiga

Gwiazda Zbawienia



Geneza tematu

• Podział wiedzy na teoretyczną i praktyczną

• Odmienna koncepcja poznania –

przez „translację”
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relacja



Góra Przemienienia
A po sześciu dniach wziął
Jezus Piotra i Jakóba i Jana, 
brata jego i wprowadził je na 
górę wysoką osobno. 
I przemieniony jest przed 
nimi, a rozjaśniło się oblicze 
Jego jako słońce, a szaty 
Jego stały się białe jako 
światłość. A oto ukazali się im 
Mojżesz i Elijasz, z Nim 
rozmawiający. (Mat. 17:1)

Mojżesz Eliasz

Jezus



Marzenie – przedsionek wizji

Stan zamyślenia
Stan skupienia umysłu
Odwaga i trzeźwość
Granice poznania umysłowego

Nie: stany ekstatyczne



Franz Rosenzweig (1886-1929)

• Lekarz, historyk, filozof

• Rembertów 1918-1919
„Stern der Erlösunug“

• od 1922 chory na ALS

• Tłumaczenie Tory
na język niemiecki
wraz z M. Buberem



Gwiazda Zbawienia – F. Rosenzweiga
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Zaburzenia kątów
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Świat
Człowiek

„Totalitaryzm”
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Człowiek

„Fundamentalizm”
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Medytacja modlitewna

Medytacja
nad Tekstem



Medytacja modlitewna



Medytacje nad tekstem

• Wiedza – nauka – poznanie
• Wyobraźnia sytuacyjna
• Kolory, zapachy, dźwięki słów
• Kształty liter



Przenoszenie do podświadomości

• „Badanie szyby”
• Obserwacja kątem oka

• Przenoszenie się w badaną przestrzeń



Zamyślenie



a) 2 Mojż. 4:27 (BT)

Do Aarona powiedział Pan: Wyjdź na pustynię naprzeciw Mojżesza. 
Wyszedł więc, a gdy go spotkał w pobliżu góry Boga, ucałował go.

b) Jan 6:63 (NB)

Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do 
was, są duchem i żywotem.

c) Psalm 111:10 (BG)

Początek mądrości jest bojaźń Pańska.

d) Izaj. 11:4 (BG)

Uderzy ziemię rózgą ust swoich, a duchem warg swoich zabije 
niezbożnika.



Próba medytacji hebrajskiej

e) Izaj. 28:10

                

Ki caw lacaw, caw lacaw
Kaw lakaw, kaw lakaw
Ze’ir szam, ze’ir szam.



Krzysztof Banach „Zamyślenie”


