Czym jest klątwa Boża?
*Anatema – klątwa, wyłączenie ze społeczności
Wielu czytelników ma wewnętrzny problem w odbiorze klątw Bożych rzucanych przez Cypriana Polaka na polecenie
Jezusa... Zatem chcę przedstawić państwu w skrócie kilka wypowiedzi kapłanów odnośnie znaczenia klątwy w Kościele
Katolickim i czym ona jest.

Jednak najpierw zobaczmy co ma do powiedzenia sama Maryja na ten temat.
"Klątwa rzucona na Prezydenta Polski przez Cypriana Polaka jest ratunkiem dla niego. Dlatego, że klątwa ta
życie jego skraca i prawdą jest, że doświadczy zbawienia od Mojego Syna. Lecz nie bez cierpienia w czyśćcu, nie
bez męki oczyszczenia.
Gdy Bóg zezwala na klątwę jest to łaska dla tej osoby i dla wielu, którym ta dusza szkodzi. Człowiek nie ma oczu
Boga i widzieć nie może jak Bóg. I zrozumieć wielu spraw Bożych tu na Ziemi nie zdoła. Przeklinanie jest złem,
co otwiera drogę działaniu szatana. Lecz klątwa rzucana przez proroków na polecenie Boga jest dopustem
Bożym i łaską, co wiele zmienia. Jednak prorok, który jest narzędziem Boga winien jest pokuty i oczyszczenia.
Tak Cyprian Polak zwolniony jest z winy za Sprawą Mego Syna. Zaś jeśli chodzi o Proroka Grzegorza i on jest
narzędziem w rękach Boga."

Poniżej podaję fragmenty wypowiedzi różnych kapłanów:
1) Kanony anatemy w Kościele katolickim po raz pierwszy sformułował synod w Elwirze odbywający się około 300
roku. W układaniu formuł synod powołał się na słowa św. Pawła, który klątwę rozumiał właśnie jako
umieszczenie poza wspólnotą w odpowiedzi na grzech popełniony przeciwko tejże wspólnocie. Forma owych
kanonów obowiązywała praktycznie do pierwszego Soboru Watykańskiego.
W praktyce stosowano anatemę najczęściej w stosunku do heretyków czy, mówiąc precyzyjniej, do członków
wspólnoty nie tylko obojętnie, lecz wrogo do niej nastawionych. W końcu IX wieku zaczęto rozróżniać
ekskomunikę, nie pozwalającą uczestniczyć w Eucharystii, od anatemy - całkowicie wyłączającej ze wspólnoty
chrześcijańskiej. Z upływem wieków, coraz rzadziej stosowano ją zresztą wobec konkretnych osób, a coraz
częściej w stosunku do pewnych twierdzeń, poglądów niezgodnych z treścią wiary chrześcijańskiej.
Źródło: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2003/Przewodnik-Katolicki-38-2003/Tematnumeru/Kara-ku-nawroceniu
2) Klątwa funkcjonuje w różnych kulturach, wierzeniach i religiach, od niepamiętnych czasów. Także w Biblii i w
Kościele. Czym jest klątwa?
Ks. dr Andrzej Kakareko, oficjał Sądu Metropolitalnego w Białymstoku, wykładowca prawa kanonicznego:
W Biblii i w Kościele klątwa funkcjonowała jako anatema (z greckiego). Pojęcie to dosłownie oznaczało
przedmiot zawieszony u góry, np. na ścianie świątyni, poświęcony Bogu, jak chrześcijańskie wotum. A z drugiej
strony - oznaczało przekleństwo, czyli oddanie kogoś pod osąd Boga (w świecie helleńskim - bóstw). W Biblii
spotyka się jeszcze inne rozumienie przekleństwa - jako wołania do Boga ludzi pokrzywdzonych, których
spotkało niezawinione nieszczęście i w żaden sposób nie mogli dojść sprawiedliwości. Wołanie, aby Bóg osądził
zły czyn, którego skutki ponoszą, a sprawca pozostaje bezkarny.

l dziś przekleństwo potocznie rozumiemy jako złe życzenie, często okraszone wulgaryzmami. A jak rozumiane
jest w Kościele?
Pojęcie anatemy, klątwy w prawie kanonicznym oznacza karę kościelną, nakładaną na tych katolików, którzy
dopuścili się najcięższych przestępstw, np. bluźnierstwa, herezji, świętokradztwa. Z czasem obok pojęcia
anatemy w Kościele zachodnim pojawiło się określenie ekskomunika (z łacińskiego). Generalnie oznaczały one
to samo, z tym że anatemą nazywano karę cięższą, która wykluczała ze społeczności Kościoła w sensie
doczesnym, natomiast ekskomunika wykluczała "ze społeczności braci". Różnica polegała na formie
obwieszczenia kary. Anatema była bardziej dotkliwa, gdyż ogłaszano ją oficjalnie i uroczyście, np. na soborach,
wypowiadając formułę "Anatema sit" - niech będzie wyklęty. Wypowiadano ją też ogólnie przy ogłaszaniu
dogmatów wiary - niech będzie wyklęty, kto tego nie przyjmuje, kto nie wierzy. Władze kościelne nakładały
anatemę np. na władców, którzy popełnili najcięższe przestępstwa przeciw prawu Bożemu, kościelnemu.
Jeszcze w starym kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku było rozróżnienie anatemy i ekskomuniki.
Źródło: https://poranny.pl/niech-bedzie-wyklety/ar/5038182
3) Kiedyś były stosowane w Kościele klątwy... Dziś chyba tego się nie praktykuje?
Wiązało się to z wyłączeniem ze społeczności Kościoła. Chodziło o brak błogosławieństwa Kościoła. Papież czy
biskup rzucił klątwę na jakiegoś księcia lub króla. Kościół mówi: ponieważ uczyniłeś zło, skrzywdziłeś
maluczkich, mordowałeś, to nie spotka cię błogosławieństwo. Odszedłeś od wspólnoty, Kościół się ciebie
wyrzeka. Każda kara nakładana przez Kościół ma charakter leczniczy, moralny, by dokonało się nawrócenie i
naprawienie zła. Także dzisiaj Kościół nakłada kary na wiernych, którzy w określonych przypadkach dopuścili
się zła.
Źródło: https://gloria.tv/post/7mr16qBwK9bdBL7erVAyf1Ano

Konkretne fragmenty z Pisma świętego różnych przekładów na temat klątw Bożych (szczególnie Księga Jozuego):

•

Księga Powtórzonego Prawa 3:6 [Biblia Warszawsko-Praska]
Wszystkie je obłożyliśmy klątwą, tak jak postąpiliśmy z Sichonem, królem Cheszbonu. Klątwa objęła wszystkich
mężczyzn, kobiety i dzieci.

•

Księga Powtórzonego Prawa 28:20 [Biblia Warszawska]
Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które
podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie
opuściłeś.

•

Księga Jozuego 7:12-13 [Biblia Warszawsko-Praska]
Dlatego synowie Izraela nie mogli się oprzeć swym wrogom. Musieli ratować się ucieczką przed wrogami,
ponieważ ich także objęła klątwa. Odtąd nie będę już z wami, jeśli nie uwolnicie się od klątwy. Powstań, oczyść
swój lud i powiedz mu: Oczyśćcie się na jutro, bo tak oto mówi Jahwe, Bóg Izraela: Klątwa wisi nad tobą, o
Izraelu. Nie będziecie w stanie oprzeć się waszym wrogom, dopóki nie usuniecie klątwy spośród was.

•

Księga Jozuego 11:12 [Biblia Warszawsko-Praska]
Zdobył Jozue wszystkie miasta tych królów i pokonał ich władców, pobił wszystko ostrzem miecza, skazując na
zagładę przez klątwę, jak mu nakazał sługa Jahwe, Mojżesz.

•

Księga Jozuego 11:20 [Edycja św. Pawła]
Bo Pan to sprawił, że zawzięli się, by prowadzić wojnę z Izraelitami, i dotknęła ich klątwa, aby nie było dla nich
miłosierdzia, lecz żeby zostali doszczętnie zgładzeni, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

•

Księga Jozuego 6:25-27 [Biblia Wujka]
Lecz Rahab nierządnicę i dom ojca jej, i wszytko, co miała, zostawił żywo Jozue, i mieszkali w pośrzodku Izraela
aż do teraźniejszego dnia, dlatego że zataiła posły, które był posłał, aby wyszpiegowali Jerycho. Onego czasu
wydał klątwę Jozue, mówiąc: Przeklęty mąż przed PANEM, który by wzbudził a zbudował miasto Jerycho. Na
pierworodnym swym niech założy grunty jego, a na ostatecznym z dzieci niech postawi bramy jego. I był PAN
z Jozuem, a imię jego rozsławiło się po wszytkiej ziemi.

•

Księga Sędziów 5:23 [Biblia Warszawska]
Rzućcie klątwę na Meroz! - powiedział anioł Jahwe. Przeklinajcie, przeklinajcie jego mieszkańców! Bo nie
przychodzą oni, aby wspierać Jahwe, aby wspierać Jahwe w pośrodku bohaterów.

•

1 Księga Samuela 15:8 [Biblia Warszawsko-Praska]
Żywcem wziął do niewoli Agaga, króla Amalekitów, a na cały lud rzucił klątwę, zabijając wszystkich ostrzem
swojego miecza.

•

1 Księga Królewska 20:42 [Biblia Poznańska]
I [prorok] rzekł do niego: Tak mówi Jahwe: ponieważ wypuściłeś z ręki męża, [na którym spoczęła] moja klątwa
[śmierci], dasz swoje życie za jego życie, swój lud za jego lud.

•

Księga Przysłów 3:33 [Biblia Warszawska]
Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych.

•

Księga Izajasza 24:6 [Biblia Warszawska]
Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy; dlatego przerzedzają się
mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje.

•

Lamentacje Jeremiasza 3:65 [Biblia Warszawska]
Zaślepisz ich serce; niech twoja klątwa spadnie na nich!

•

Księga Daniela 9:11 [Biblia Wujka]
I wszytek Izrael przestąpili zakon twój i ustąpili, aby nie słuchali głosu twego. I kropiło na nas przeklęctwo i
klątwa, którą napisano w księgach Mojżesza, sługi Bożego, bośmy mu zgrzeszyli.

•

Księga Daniela 9:11 [Biblia Warszawska]
Nawet cały Izrael przekroczył twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać twojego głosu. Dlatego rozlała się nad
nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko niemu.

•

Księga Zachariasza 5:3 [Biblia Warszawska]
Wtedy rzekł do mnie: To jest klątwa, która spadała na cały kraj. Dlatego każdy złodziej według niej będzie
potępiony i każdy krzywoprzysięzca według niej będzie potępiony.

•

Księga Malachiasza 2:2 [Biblia Warszawska]
Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu - mówi Pan
Zastępów - to Ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste, przeklnę je, gdyż nie bierzecie
tego do serca.
...i wiele, wiele innych fragmentów.

Mam nadzieję, że dostrzegliście, że klątwę często rzucał Bóg przez swoich wybranych i to nie jest klątwa okultystyczna,
lecz BOŻA. Często Bóg dopuszczał klątwę na tych, co wybierali zło - na ich opamiętanie oraz na świadectwo dla innych
narodów, które opływali w grzech i czcili różne bożki (demony). Popularnym bożkiem w tamtych czasach był Baal.

Zatem widzimy, że klątwa Boża wyłącza daną osobę ze wspólnoty Kościoła, co skutkuje brakiem błogosławieństwa.
Klątwa służy dobru i opamiętaniu się osoby nią nałożoną, dlatego nie jest i nie będzie rzucana na osoby, które jawnie
oddały się złu (jak np. sataniści).
Skutki braku błogosławieństwa ujawniają się wtedy, kiedy osoba popełnia grzech przeciwko Kościołowi i Prawu
Bożemu. Często skutki klątwy dotykają bliskich osoby - na jej opamiętanie. Klątwa Boża, w przeciwieństwie do
przekleństwa, oddziałuje tylko wtedy, kiedy czynione jest zło. Przekleństwo zaś działa niezależnie od czynów jakie dana
osoba popełnia, na dodatek do tego przyczyniają się złe duchy.
Cyprian jest pod opieką dwóch kapłanów, którzy do tej pory nie wskazali NIC co jest sprzeczne z doktrynami i z nauką
Kościoła Katolickiego (nawet rzucane przez niego klątwy na ludzi, którzy czynią zło dla narodu).
Skontaktowałam się także z naszym kapłanem, który modli się codziennie o nasze Dzieło Przymierza Miłości. Odpisał,
że powyższe wytłumaczenia są dobre i wystarczające, że on nic nie musi dodawać od siebie.
Więc odróżniajmy, moi drodzy, Klątwę Bożą od klątwy rzucanej przez okultystów! Tym bardziej nie mylcie jej z
przeklinaniem kogoś, które jest demoniczne, jak wytłumaczyła Matka Boża.
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