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Człowiek współczesny, jeszcze bardziej niż w poprzednich wiekach, stoi 
przed koniecznością wyboru dobra lub zła. Kultywowanie cnót, podążanie 
drogą Prawdy i Życia jest ideałem moralnym, którym każdy chrześcijanin 
powinien się szczycić. Niestety, złe czyny, przyzwyczajenie do zła lub ne-
gowanie nauki moralnej Kościoła, nie jest obcne doświadczeniu człowieka 
XXI wieku. Z przykrością należy jednak stwierdzić, iż współczesna kultura 
pomniejsza znaczenie grzechu, zapomina o nim, a nawet odrzuca możliwość 
jego istnienia. Zjawisko to może być wynikiem obojętności wobec Boga, 
braku pozytywnej refleksji na temat życia nadprzyrodzonego a zwłaszcza 
świętości oraz negacji eschatologicznego wymiaru człowieczeństwa1. Ko-
niecznym wydaje się więc przypomnienie, iż grzech jest fundamentalnym 
problemem, który dotyka całą ekonomię zbawienia2, w tym również rzeczy-
wistość Kościoła i że jedynie w tej przestrzeni, w której w sposób niejako 
naturalny występuje grzech, możliwe jest osiągnięcie świętości. 

Oddajemy w ręce Czytelników owoc XLVI Tygodnia Eklezjologiczne-
go, który od 31 marca do 3 kwietnia 2014 roku odbywał się na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod hasłem: „Święty Kościół grzesz-
nych ludzi”. W ramach podejmowanych tematów omówiono m.in. problem 
grzechu, jego rozumienia w różnych religiach i wyznaniach, a także sposoby 
walki z niedoskonałością ludzką poprzez praktykowanie cnót ewangelicz-
nych. Podczas czterech dni trwania sympozjum nie zabrakło także miejsca 
na głos młodych teologów – coraz chętniej słuchany w kręgach kościelnych 
i akademickich, który zaprezentowany był podczas panelu „O czym Kościół 
ma rozmawiać ze światem? Głos młodych teologów”. 

W niniejszej publikacji, wydanej staraniem Koła Naukowego Teo-
logów KUL na licencji Creative Commons 3.0, ujęto tylko te tematy, 

1  Por. J. Pieper, El concepto de pacado, Barcelona 1979, s. 119. 
2  Por. Paweł VI, Przemówienie podczas audiencji generalnej, 8 VIII 1973. 



których autorzy pragnęli podzielić się swoją wiedzą z czytelnikami. Ża-
łujemy jedynie, iż materiały zawarte w książce nie przedstawiają całości 
podejmowanych podczas XLVI Tygodnia Eklezjologicznego zagadnień. 
Wierzymy jednak, iż nawet tak niedoskonałe dzieło przyczyni się w stopniu 
znacznym do dalszego propagowania idei corocznych spotkań naukowych, 
podejmowanych już od kilkudziesięciu lat z inspiracji Koła Naukowego 
Teologów KUL. 

Redakcja
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mgr Róża Jasionowska
Koło Naukowe Teologów KUL

Historia Koła Naukowego Teologów KUL. Zarys

Koło Naukowe Teologów (dalej: KNT) jest najstarszą organizacją stu-
dencką powstałą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
Obecnie organ ten, zgodnie z założeniami, ma zrzeszać studentów wszyst-
kich wydziałów KULu, których łączą wspólne zainteresowania, w tym 
wypadku – jak dookreślenie „Teologów” wskazuje – ściśle teologiczne. 
W praktyce jednak grono jego członków pochodzi jedynie z Wydziału Teo-
logii. Organizacja, która istnieje już od początków działalności uniwersytetu 
ma za sobą, podobnie jak ustroje w naszym kraju, burzliwą historię. Celem 
niniejszego zapisu jest przedstawienie zarysu początków i tła działalności 
Koła Naukowego Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II opracowanego w głównej mierze na podstawie materiałów znaj-
dujących się w archiwalnych dokumentach. 

 8 grudnia 1919 roku to data wyznaczająca początek historii KNT, zatem 
w obecnym 2014 roku przypada 95 rocznica jego powstania. Już od pierw-
szych dni istnienia swoimi ideałami odpowiadało na ówczesne zapotrzebo-
wania Kościoła w Polsce, choć na większą sferę oddziaływania trzeba było 
jeszcze poczekać, bowiem nie od początku miało znaczący głos na arenie 
środowisk uniwersyteckich. W pierwszym statucie z 1919 roku czytamy, iż 
„celem Koła jest zaznajamianie się z zagadnieniami i ruchem naukowym 
teologicznym doby obecnej”. Podkreślić należy akademickie źródła istnienia 
Koła, jako jeden z kolejnych sposobów poszerzenia i utrwalenia wiedzy 
teologicznej zawężonego grona.

Początkowo swoim zasięgiem KNT obejmowało jedynie studentów 
Wydziału Teologii. Jak podają dokumenty archiwalne w 1922 roku Koło 
liczyło 14 członków, zaś w roku akademickim 1925/26 jedynie 9, a ich 
aktywność przejawiała się głównie w pisaniu referatów, spotkaniach dys-
kusyjnych oraz sporządzaniu skryptów. Jak możemy zauważyć nie było 
to liczne grono, jednakże nawet z tak skromnym zasobem KNT potrafiło 
utrzymać poziom swojej działalności, a nawet sięgać ku wyższym sferom. 
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Z czasem działalność Koła Naukowego Teologów przestała ograniczać się 
jedynie do miejscowego środowiska uniwersyteckiego, lecz wybrzmia-
ła także w ogólnopolskim ruchu teologicznym. Musiało minąć kilka lat 
nim o KNT usłyszano w całym kraju. Zdobyta podczas wykładów wiedza 
była szczegółowo dyskutowana w czasie cyklicznych debat i spotkań Koła. 
Z czasem zrodził się pomysł szerszej wymiany myśli, także z innymi uni-
wersytetami. I tak w maju 1922 roku w Poznaniu powstało Zjednoczenie 
Kół Teologicznych Katolickiej Polskiej Młodzieży Akademickiej. Wymiana 
myśli między zrzeszonymi organizacjami następowała podczas corocznych 
Zjazdów. Koło Naukowe Teologów było gospodarzem II Zjazdu Zjednocze-
nia w roku 1924. W tym okresie KNT było także projektodawcą Tygodnia 
Łączności Kościelnej, nie zachowały się jednak szczegóły dotyczące tego 
wydarzenia, które umożliwiłyby nam głębszą analizę jego przebiegu.

W jednym z dokumentów znajdujących się w siedzibie KNT znajduje 
się wzmianka o ponownej organizacji Koła Naukowego Teologów KUL, 
jaka miała miejsce w roku akademickim 1959/1960 z inicjatywy „świeckich 
studentów teologii kursu zwyczajnego”1. Cele jakie wówczas wytyczono to: 
„pomoc w studiach (przez wydawanie skryptów i organizowanie repetyto-
riów), pogłębienie znajomości problematyki teologicznej wśród studentów 
KUL oraz aktywizację życia wewnętrznego u członków Koła, a także li-
kwidowanie antagonizmów światopoglądowych wśród studentów KUL”2. 
Rozpoczęcie prac nad opracowaniem statutu Koła miało miejsce w lutym 
1960 roku, jednak na skutek zmian w ustawie oraz innych przeciwności 
poprawny statut przyjęto dopiero rok później, w lutym 1961 roku. Na dzień 
31 października 1961 r. Koło liczyło 20 członków. 

Centralnym punktem działań podejmowanych przez członków omawia-
nej organizaby były sympozja oraz spotkania dyskusyjne. Jedna z takich 
dyskusji miała miejsce 20 maja 1961 roku. Ksiądz mgr Andrzej Santorski 
wygłosił wówczas referat pt.: Nowe aspekty nauki o przynależności do 
Kościoła Mistycznego Ciała Chrystusa. W zebraniu uczestniczyło 31 osób, 
a podczas dyskusji zabierało głos siedmiu uczestników zebrania. Obo-
wiązujący wówczas statut został wzbogacony o dookreślenie celu jako: 
1 Źródło: Archiwum KNT, Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Teologów przy 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, od powstania do dnia 30 października 
1961 roku. 
2 Tamże.
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„osiągnięcie jak najwyższego poziomu naukowego w dziedzinie studiów 
teologicznych, ułatwienie studiów poszczególnym członkom Koła”3. 

Zainteresowanie życiem Kościoła w Polsce i na świecie przejawiało się 
w zorganizowaniu w 1961 roku dyskusji na temat: „Czego oczekujemy od 
Soboru powszechnego?”, a także pozwoliło na bieżąco realizować zalecenia 
trwającego wówczas Soboru Watykańskiego II. Tak zrodziła się idea Ty-
godni Ekumenicznych. Stały się one formą wymiany poglądów i zbliżenia 
między ludźmi, którzy do tej pory nie mogli znaleźć publicznej płaszczyzny 
do wymiany myśli. Lata 60. XX wieku to dla naszego kraju czas trudny 
i zdominowany działaniami partyjnymi. Swobodna wymiana myśli była 
zakazana, a jakiekolwiek jej przejawy odpowiednio cenzurowane. I Tydzień 
Ekumeniczny odbył się w dniach 18 – 25 stycznia 1964 roku. Podczas obrad 
poruszono zagadnienia dotyczące historii ruchu ekumenicznego oraz doktryn 
kościołów ewangelickiego i prawosławnego. Podczas kolejnych Tygodni 
Ekumenicznych zwrócono uwagę na szczególną rolę modlitwy w procesie 
zjednoczenia chrześcijaństwa. 

Obok Tygodni Ekumenicznych, których idea niestety z czasem wyga-
sła, na kanwie posoborowego entuzjazmu zainicjowane zostały Tygodnie 
Eklezjologiczne4. Jest to najbardziej znana inicjatywa podejmowana rok-
rocznie przez Koło Naukowe Teologów. W listopadzie 1965 roku odbył się 
I Tydzień Eklezjologiczny, który był poświęcony refleksji nad Soborową 
Konstytucją Dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium. Organizatorami 
I TE byli między innymi: ks. Bogdan Snela (prezes), ks. Andrzej Rejewski 
oraz ks. Stefan Schudy. 

Jak dotąd odbyło się 45. Sympozjów , których tematy oraz daty przed-
stawiamy poniżej: 

I TE: „Konstytucja Dogmatyczna o Kościele”; 14-21.11.1965 r. 
II TE: (temat nieznany); 22-28.10. 1966 r.
III TE: „Wychowanie do chrześcijaństwa”; 22-29.10.1967 r. 
IV TE: „Uniwersytet w dziele ewangelizacji świata”; 1968 r. 
V TE: „Wiara w Kościele”; 15-18.10.1969 r. 

3 Źródło: Działalność KNT w latach siedemdziesiątych (1971-1981) opracowane na 
podstawie materiałów zachowanych w archiwum Koła. 
4 Por.: K. Klauza, Przyczynek do studium nad genezą Tygodni Eklezjologicznych, w: 
Kościół Marzeń? O reformie Kościoła w Polsce. Tydzień Eklezjologiczny 2008, Lublin 
2009, s. 17-24. 
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VI TE: „Kościół a sakramenty”; 1970 r. 
VII TE: „Odpowiedzialność chrześcijanina”; 10-13.11.1971 r. 
VIII TE: „Ku Kościołowi jutra”; 18-20.10.1972 r. 
IX TE: „Idąc nauczajcie. Chrześcijańskie głoszenie jako uczestnictwo 

w prorockim aspekcie zbawczej funkcji Chrystusa”; 7-10.11. 1973 r. 
X TE: „Jak być chrześcijaninem dzisiaj?”; 23-26.10.1974 r. 
XI TE: „Ruchy charyzmatyczne w świecie. Odnowa w Duchu Świętym”; 

22-25.10.1975 r. 
XII TE: „Kościół w wspólnocie”; 20-23.10.1976 r. 
XIII TE: „Chrześcijaństwo naszych kościołów. Ekumenizm”; 

26-28-10.1977 r. 
XIV TE: (temat nieznany); 1978 r. 
XV TE: „Godzina polskiego chrześcijaństwa. Pierwsza rocznica pon-

tyfikatu JP II”; 23-25.10.1979 r. 
XVI TE: „Imiona chrześcijańskiego uczestnictwa. Piętnaście lat po 

Soborze”; 9-12.10.1980 r. 
XVII TE: „Idzie nowych ludzi plemię (Kardynał Stefan Wyszyński)”; 

21-24.10.1981r. 
XVIII TE: „Matce dobrej przemiany”; 19-23.10.1982 r. 
XIX TE: „Kościół środowiskiem formowania dojrzałej osobowości”. 

1983 r. 
XX TE: „Ewangelia na trudne dni”; 23-25.10.1984 r. 
XXI TE: „Nauczycielu dobry. List Jana Pawła II do młodych”; 1985 r. 
XXII TE: „Ku wolności wyzwolił nas Chrystus”; 07.11.1986 r. 
XXIII TE: „Kościół potrzebuje Słowa, Kościół potrzebuje obrazu. 

Jan Paweł II”; 20-22.10.1987 r. 
XXIV TE 1988 r. (brak danych)
XXV TE 1989 r. (brak danych)
XXVI TE 1990 r. (brak danych)
XXVII TE 1991 r. (brak danych)
XXVIII TE „Środki masowego przekazu wyzwaniem i zadaniem teo-

logii” 1996
XXIX TE: „Kościół tajemniczy  –  Kościół tajemnic”; 07-09.05.1997 r. 
XXX TE: „Posługiwania w Kościele. Różne są dary łaski, lecz ten 

sam duch; różne też są posługiwania, ale jeden Pan (1Kor 12,4nn)”; 
30.03-03.04.1998 r. 
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XXXI TE: „Kościół poza Kościołem”; 1999 r. 
XXXII TE: „Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenie Kościoła 

w XX wieku”; 2000 r. 
XXXIII TE: „Sobór bliski – Sobór daleki”; 2001 r. 
XXXIV TE: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii”; 2002 r.
XXXV TE: „Spór o Kościół w Europie. Jakość Europy w optyce Ewan-

gelii”; 31.03  – 04.2003 r. 
XXXVI TE: „Źródło, Szczyt, Życie. Wokół fundamentalnych wymiarów 

misterium Eucharystii”; 22-24.03.2004r. 
XXXVII TE: „Przekroczyć próg Kościoła. Wokół aktualności inicjacji 

Chrześcijańskiej”; 07-09.03.2005 r. 
XXXVIII TE: „Nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa. 

Dar i tajemnica śmierci”; 03-05.04.2006 r. 
XXXIX TE: „Znaki czasu  –  czas znaków. Widzieć  –  oceniać  –  

działać”; 19-21.03.2007 r. 
XL TE: „Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce”; 

21-23.04.2008 r.
XLI TE: „I rozbiło namiot między nami... (J 1,14). O Bogu bliskim 

człowiekowi”; 9-11.03. 2009 r.
XLII TE: „ Kapłaństwo – Skarb w naczyniach glinianych”; 

15-17.03. 2010 r.
XLIII TE: „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1Tes 4,3a). 

Kościół Świętych, Błogosławionych i Męczenników”; 3-5.03.2011 r.
XLIV TE: „Ona nie umarła, tylko śpi (Mk 5,39b). Nowa Ewangelizacja 

przebudzeniem dla Europy”; 23-26.04.2012 r.
XLV TE: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” 

(Dz 4,20) …50 lat po Soborze Watykańskim II”; 15-19.04.2013 r. 
XLVI TE: „Święty Kościół grzesznych ludzi”; 31.03-3.04.2014 r. 

Staraniem KNT ukazało się kilka tomów z serii „W trosce o Kościół”, 
zbierających materiały z powyższych Tygodni Eklezjologicznych: 

T. 1. Kościół tajemniczy  –  Kościół tajemnic (TE 1997), Posługiwania 
w Kościele (TE 1998); 

T. 2. Kościół poza Kościołem (TE 1999);
T. 3. Od konftontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku 

(TE 2000);
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T. 4. Sobór bliski  –  Sobór daleki (TE 2001);
T. 5. Eucharystia – źródło szczyt i życie Kościoła (TE 2004);
T. 6. Przekroczyć próg Kościoła. Wokół aktualności inicjacji chrześci-

jańskiej (TE 2005); 
T. 7. Dar i tajemnica śmierci (TE 2006);
T. 8. Kościół Marzeń. O reformie Kościoła w Polsce (TE 2008);
T. 9. Wierzę w Kościół (TE 2011, 2012, 2013).
W roku akademickim 1970/1971 w ramach Koła Naukowego Teologów 

działały sekcje: liturgiczna, ekumeniczna, komisja rewizyjna, a od roku 1972 
także katechetyczna. Od 16 grudnia 1970 r. przy Kole Naukowym istniał 
także Krąg Świeckich Studentów, który w ramach swoich działań zorganizo-
wał m.in. spotkanie na temat: „Czym się zajmiesz po skończeniu teologii?”. 
Tematyka ta pozostaje bliska studentom teologii na przestrzeni wszystkich 
lat istnienia KNT. W roku 1975 utworzono dwie nowe sekcje: apostolstwa 
oraz informacyjną obok już istniejących: misyjnej, biblijno-liturgicznej 
i ekumenicznej. W roku akademickim 1976/1977 przy KNT działały trzy 
sekcje: ekumeniczno-porównawcza, misjologiczno-religioznawcza oraz 
historii teologii, zrzeszając łącznie aż 76 członków5. 

Do 1992 roku Tygodnie Eklezjologiczne odbywały się nieprzerwanie. 
Podejmowano coroczną dyskusję nad aktualnymi zagadnieniami życia 
Kościoła, co było okazją do szerokiej wymiany poglądów i integracji 
środowisk teologicznych w Polsce. W roku 1992 nastąpiła kilkuletnia 
przerwa w organizacji tychże, jednakże przyczyny tego zastoju nie są 
niestety znane. 

W roku akademickim 1995/96 Koło Naukowe Teologów, po kolejnej 
nieznanej w przyczynach przerwie, wznowiło swoją działalność. Poczyniono 
pierwsze kroki w kierunku wydawania czasopisma Koła, które wcześniej 
ukazywało się pod nazwą: „Causa nostra”. Zorganizowano trzy dni skupie-
nia oraz utworzono kilka sekcji: dogmatyczną, organizacyjną, liturgiczną, 
promocyjną oraz redakcyjną. Zorganizowano także dwudniowe spotkanie 
studentów z absolwentami Wydziału Teologii KUL („Zjazd Absolwentów” 
15-16 czerwca 1996 r.)6.
5 Por.: Działalność KNT w latach siedemdziesiątych (1971-1981) opracowane na pod-
stawie materiałów zachowanych w archiwum Koła.
6 Źródło: Archiwum KNT, Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Teologów 
za rok akademicki 1995/1996. 
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Dopiero w 1997 roku wznowiono organizowanie cyklicznego sym-
pozjum pod nazwą Tygodni Eklezjologicznych. Po dziś dzień stanowią 
one jedno z głównych wydarzeń w życiu nie tylko Wydziału, ale i całego 
uniwersytetu. Już V TE miała rangę konferencji międzynarodowej, z racji 
zaproszonych wówczas prelegentów z NRD i Szwecji, a praktyka ta jest 
okazjonalnie wznawiana. 

W dniach 10-11 grudnia 1999 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
odbyły się obchody jubileuszu osiemdziesięciolecia założenia Koła Nauko-
wego Teologów. Wydarzeniu temu organizatorzy nadano tytuł: „W jedno nas 
tu zgromadziła miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy”. Ówcze-
snym prezesem był Adam Jarząbek7, a same uroczystości połączone były 
z 65 rocznicą urodzin o. Celestyna Napiórkowskiego.

W 2009 roku Koło Naukowe Teologów obchodziło jubileusz dziewięć-
dziesięciolecia swego istnienia. Uroczystości związane z tą rocznicą były 
okazją do spotkania obecnych i dawnych członków. Wielu wybitnych teo-
logów i znanych ludzi Kościoła początki swojego teologicznego rozwo-
ju intelektualnego rozpoczynało właśnie w ramach działalności w KNT. 
W swoich inicjatywach Koło Naukowe stara się podejmować zagadnienia 
będące odpowiedzią na współczesne problemy społeczne. W ramach obcho-
dów odbyło się sympozjum „Powiedz, co myślisz o Kościele, Benedykcie? 
Wybrane aspekty teologii papieża Benedykta XVI”.

Działalność KNT przybiera różne formy, co pozwalała mu na docieranie 
do szerokiego grona odbiorców. Są to nie tylko specjalistyczne sympozja, 
spotkania z ciekawymi ludźmi czy dyskusje w gronie członków Koła, ale 
i imprezy kulturalne. Koło angażuje się również w organizowanie imprez 
ogólnouniwersyteckich: Kulturaliów, Forum Młodzieży Akademickiej, kon-
gresów między na ro dowych, sympozjów uczelnianych i międzywydziało-
wych. 

Obecny statut określa cel istnienia koła jako: „rozwój zainteresowań 
studentów, przybliżanie najnowszych badań teologicznych oraz propago-
wanie treści religijnych wśród studentów”. Możliwość bycia członkiem 
Koła nie przysługuje jedynie studentom Wydziału Teologii, choć do nich 
w głównej mierze skierowane jest to zaproszenie, ale także doktoranci 

7 Źródło: Archiwum KNT, Sprawozdanie z obchodów Jubileuszu Koła Naukowego 
Teologów. 
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oraz studenci zainteresowani zagadnieniami teologicznymi z innych Wydzia-
łów i kierunków są mile widziani. W roku akademickim 2012/2013 w skład 
Koła Naukowego Teologów wchodziło 18 osób. 

W najbliższym czasie Koło Naukowe Teologów obchodzić będzie set-
ną rocznicę swojego powstania. Jak pokazuje historia losy tej organizacji 
zależą w dużej mierze od studentów Wydziału Teologii, gdyż to oni nadają 
kierunek działań. Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, które w roku 2016 
odbędą się w Polsce, w Krakowie, mogą stać się okazją do wzrostu wiary 
także wśród studentów KUL. 
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ks. dr Marcin Sobiech 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin 

Kościół, jakiego nie znacie

Podejmując temat „Kościół, jakiego nie znacie” na początku chciałbym 
przypomnieć, co Katechizm Kościoła Katolickiego mówi na temat samego 
Kościoła i jego obrazów:

„Słowo «Kościół» (ekklesia, z greckiego ek-kalein – wołać poza) ozna-
cza zwołanie. Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze reli-
gijnym. Jest to pojęcie często używane w Starym Testamencie w języku 
greckim w odniesieniu do zgromadzenia ludu wybranego przed Bogiem, 
przede wszystkim zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał 
Prawo i został ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem. Pierwsza 
wspólnota tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określając się jako Kościół, 
uznaje się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. W niej Bóg zwołuje 
swój lud ze wszystkich krańców ziemi. […]

W Piśmie świętym znajdujemy bardzo liczne obrazy i figury powiązane 
między sobą; za ich pośrednictwem Objawienie mówi o niezgłębionej tajem-
nicy Kościoła. Obrazy wzięte ze Starego Testamentu są różnymi wariantami 
podstawowej idei, jaką jest idea Ludu Bożego. W Nowym Testamencie 
wszystkie te obrazy nabierają nowego znaczenia przez fakt, że Chrystus 
staje się Głową tego Ludu, który jest więc Jego Ciałem”1.

Pierwsze obrazy Kościoła znajdujemy oczywiście w Piśmie świętym, za-
równo Starego, jak i Nowego Testamentu. Sam Chrystus, nauczając w przy-
powieściach, podaje nam różnego rodzaju przykłady, w których możemy 
dostrzec wizerunki Kościoła. Później podobnie czynią Apostołowie oraz 
ojcowie Kościoła, którzy częściej są interpretatorami tych słownych wy-
obrażeń, niż ich twórcami. 

Niniejszy artykuł podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej 
przedstawione będą rzeczowe (materialne) obrazy Kościoła, w drugiej 

1 KKK 751-757.
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natomiast osobowe wzorce. W większej części niniejszego przedłożenia 
punktem wyjścia będą teksty ojców Kościoła – pierwszych interpretatorów 
Pisma świętego. 

Rzeczowe (materialne) obrazy Kościoła.

W pierwszej części chciałbym przedstawić cztery obrazy opisujące 
rzeczywistość Kościoła, które obecne są w myśli patrystycznej niemalże 
od samego początku. Kościół rozumiany jest więc jako: ciało – organizm, 
wieża i jej budowa, wierzba oraz doskonałe państwo. 

Ciało – organizm.
Obraz Kościoła jako jednego organizmu znajdujemy po raz pierwszy 

u św. Pawła Apostoła w Pierwszym liście do Koryntian. Czytamy w nim: 
„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą we 
Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest (wspólnotą) w Cie-
le Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, jesteśmy jed-
nym Ciałem. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba” 
(1 Kor 11, 16-17). Obraz Kościoła-organizmu pojawia się także w kilku 
innych miejscach, np. 1 Kor 12, 12-27; Ef 1, 23. Kontynuację tej myśli 
możemy znaleźć w najstarszej homilii chrześcijańskiej, według trady-
cji przypisywanej św. Klemensowi Rzymskiemu, nazywanej II Listem 
św. Klemensa2. Autor tej homilii, opierając się na Księdze Rodzaju 
i św. Pawle, chce wyjaśnić jedność ciała – Kościoła z Chrystusem. Tłumaczy 
więc: „Nie sądzę zaś, abyście nie wiedzieli, że Kościół żywy jest ciałem 
Chrystusa. Mówi bowiem Pismo «Stworzył Bóg człowieka, mężczyznę 
i niewiastę». Mężczyzną jest Chrystus, niewiastą Kościół. A także Księgi 
(proroków) i Apostołowie głoszą, że Kościół nie jest od dzisiaj, lecz od wie-
ków. Był on duchowy podobnie jak nasz Jezus i objawił się w dniach osta-
tecznych, aby nas zbawić. Ten Kościół duchowy stał się widzialny w ciele 
Chrystusa, żeby nam pokazać, iż jeśli zachowamy go nienaruszonym w na-
szym ciele, otrzymamy go w Duchu Świętym, gdyż ciało to jest wizerunkiem 
ducha. Nikt, kto zniszczy wizerunek, nie dostąpi udziału w (odzwierciedlonej 

2 Por. M. Starowieyski, Najstarsza homilia chrześcijańska, w: Pierwsi świadkowie, 
przekł. A. Świderkówna, Kraków 2010, 88-91.
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w nim) rzeczywistości […] Jeśli zaś mówimy, że ciało to Kościół, a duch 
to Chrystus, zatem ten, kto znieważa ciało, znieważa zarazem i Kościół3. 
Widzimy w tym tekście, że dla chrześcijan żyjących na początku II wieku 
obraz Kościoła jako jednolitego organizmu był dobrze znany i bardzo jasny. 
Potwierdza to również św. Ignacy Antiocheński (+ ok. 107) w Liście do Ko-
ścioła w Smyrnie, pisząc: „On swym zmartwychwstaniem, na wieczne czasy 
wzniósł chorągiew dla skupienia świętych i wiernych swoich, tak z Żydów 
jak i z pogan w jednym ciele Kościoła swego”4. Dla Ignacego więc Kościół 
jest ciałem (gr. soma) i to jednym ciałem5. Ten obraz będzie nieustannie 
obecny w teologii Kościoła. Wystarczy tu tylko wspomnieć encyklikę Piusa 
XII Mystici Corporis Christi.

Wieża i jej budowa.
Wśród licznych dzieł literatury patrystycznej odnaleźć możemy niezwy-

kle interesujące dzieło z punktu widzenia eklezjologii, powstałe w 1. poł. 
II wieku. Utwór, o którym mowa nosi tytuł Pasterz, a jego autorem jest 
niejaki Hermas i jest typowym dziełem apokaliptycznym. Autor opisuje 
w nim swoje widzenie budowy wielkiej wieży na wodzie, konstruowanej 
z jaśniejących czworokątnych kamieni. Wieżę buduje sześciu młodzieńców, 
a tysiące innych znosi kamienie wydobyte z wody. Autor w następujący 
sposób opisuje proces budowy: „Te kamienie, które wyciągane były z głębi 
wody każdy z nich układany był w swojej oryginalnej formie do budowy, bo 
miały one kształt dokładnie pasujący do innych kamieni tak dokładnie, że 
nie było widać połączeń i budowla tej wieży wyglądała tak, jakby była zbu-
dowana z jednego kamienia. Ale inne kamienie, które wzięte były z suchego 
lądu, niektóre zostały odrzucone, a niektóre wzięto do budowy, a jeszcze 
inne połamano na kawałki i odrzucono na pewną odległość od wieży. Wiele 
innych kamieni leżało dookoła wieży, ale nie zostały użyte do budowy, bo 
niektóre były pokryte pleśnią, a inne miały pęknięcia, a inne były za krótkie, 
a jeszcze inne były białe i okrągłe i nie pasowały do budowy. I widziałem 
inne kamienie odrzucone w pewnej odległości od wieży na drogę, ale poto-
czyły się tam gdzie nie było drogi, a inne potoczyły się do ognia i tam się 
3 Klemens Rzymski, Homilia z II wieku, XIV 2-4, w: Pierwsi świadkowie, 
dz.cyt., s. 98.
4 Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Smyrnie, w: Pierwsi świadkowie, s. 136.
5 Por. F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin 2012, s.38
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paliły, a jeszcze inne padały blisko wody i nie były w stanie potoczyć się 
do wody pomimo, że pragnęły potoczyć się do wody”6.

Hermas w dalszej części swojej wizji otrzymuje wyjaśnienie tego, co 
mu zostało ukazane. Sześciu młodzieńców budowniczych to archaniołowie, 
znoszący kamienie – aniołowie. Również kamienie miały swoją symbolikę. 
Czworokątne, białe i przylegające do siebie spoinami to święci apostołowie, 
biskupi, nauczyciele, diakoni. Kamienie wydobyte z wody to męczennicy, 
z lądu, których użyto do budowy bez obciosania – po prostu święci, odrzu-
cone, ale leżące blisko to ludzie, którzy zgrzeszyli lecz chcą pokutować i się 
nawrócić, rozbite i odrzucone daleko to „synowie niegodziwości”. Pozostałe 
kamienie oznaczają pokrótce ludzi grzesznych7. Jak widzimy obraz Kościoła 
jako wieży i jej budowy jest bardzo interesujący i autentyczny. Powraca on 
jeszcze w przypowieści dziewiątej.

Wierzba.
Ten sam autor w dalszej części opisuje inny obraz Kościoła. W Przypo-

wieści ósmej, już sam Pasterz ukazał Hermasowi ogromną wierzbę, obok 
której stał anioł z sierpem w ręku, którym odcinał gałązki i rozdawał je 
ludziom. Pomimo odcięcia bardzo wielu gałązek drzewo się nie zmieniło. 
Po jakimś czasie ludzie przynieśli z powrotem wiązki wierzbowe aniołowi: 
niektóre były uschnięte, nadłamane, nadżarte przez robactwo w sposób 
niejednorodny – jedne bardziej, inne mniej. Były również osoby z gałąz-
kami w bardzo dobrym stanie, z rozwiniętymi, nowymi odłogami a nawet 
z owocami. Wszyscy posiadacze wierzbowych gałązek zostali podzieleni wg 
stanu jakości otrzymanego daru. Ci z dobrymi i ładnymi zostali ukoronowani 
wieńcami z liści palmowych i zaproszeni do wieży, zniszczone witki były 
zebrane, posadzone na nowo i obficie podlane. Po kilku dniach odbywa się 
ponowna selekcja gałązek. Również i ten obraz zostaje wyjaśniony. Wierz-
ba to Kościół, anioł to Archanioł Michał, a gałązki to wierni. Każdy rodzaj 
gałązek jest również omówiony i przedstawia stan duszy wiernych8. 

6 Hermas, Pasterz, w: Pierwsi świadkowie, dz.cyt., s. 216-221.
7 Tamże.
8 Tamże.
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Doskonałe państwo.
Ikona Kościoła jako doskonałego państwa jest przywoływana przez 

bardzo niewielu autorów. Idea Kościoła jako idealnego państwa w sposób 
oczywisty kojarzy się zazwyczaj z dziełem św. Augustyna De civitate Dei. 
Nie jest to jednak jedyny autor mówiący o powyższej zależności. Sam 
obraz Kościoła jako polis jest bowiem wcześniejszy, niż myśli Augustyna. 
Pierwsze wzmianki znajdujemy u św. Ireneusza z Lyonu9 oraz u Klemensa 
Aleksandryjskiego10. Aleksandryjczyk w swoich Kobiercach tak mówi o Ko-
ściele: „Ja zaś modliłbym się gorąco, aby duch Chrystusa przeniósł mnie 
na skrzydłach do mojej Jerozolimy. Bo i stoicy powiadają, że tylko niebo 
jest właściwym państwem wszystko zaś co na ziemi tutaj, to nie są jeszcze 
państwa; wprawdzie tak są nazywane, ale nie są nimi. Państwo bowiem jest 
czymś szlachetnym, a lud zacnym tworem społecznym, gromadą ludzką 
zarządzaną przez prawo, jak przez Logos – Kościół, który jest państwem 
na ziemi nie do zdobycia, nie do opanowania przez tyranię, jest wyrazem 
woli Bożej na ziemi, jak i w niebie”11.

W tekście tym widzimy obraz Kościoła – państwa, który składa się 
z dwóch elementów: jego Głową jest Logos (Chrystus) a społecznością – lud 
Boży. Ks. prof. Franciszek Drączkowski, pisząc o Kościele jako Państwie, 
mówi, że w doktrynie Klemensa Aleksandryjskiego zawarta jest swoistego 
rodzaju propozycja – wizja Kościoła, w którym realizuje się ideał dosko-
nałego państwa na ziemi. Czyli jest to coś więcej jak obraz – państwo to 
posiada ustrój monarchiczny, a jego władcą, Głową i Królem, jest Boski 
Logos, Jezus Chrystus, doskonały Prawodawca, zbawiciel rodzaju ludzkie-
go. Społeczność tego państwa wychowywana jest ku cnocie, ku świętości 
i doskonałości, a jej celem jest zbawienie12.

Na spojrzeniu św. Augustyna na temat Kościoła jako doskonałego pań-
stwa nie będę się zatrzymywał, gdyż temat ten omawiany bywał wielokrot-
nie. Odsyłam jednakże do lektury opracowań na ten temat.

9 Por. B. Częsz, De natione civitatis Dei apud sanctum Irenaeum (Adv. haer. 5, 35, 2), 
SACh 2(1980), 9-34.
10 Por. F. Drączkowski, Kościół jako państwo (polis) w nauce Klemensa Aleksandryj-
skiego, w: Vox Patrum 17(1997) z. 32-33, s. 35-43.
11 Klemens Aleksandryjski, Kobierce, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, I, Warszawa 
1994, 394.
12 Por. F. Drączkowski, Kościół jako państwo, dz. cyt., s. 43.
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 Osobowe wzorce Kościoła

Chciałbym przejść teraz do omówienia kilku osobowych wzorców Ko-
ścioła. Oczywiście najstarszym prawzorem, obrazem Kościoła, jest Maryja. 
Każdy zna tekst dwunastego rozdziału Apokalipsy św. Jana. W opisywanej 
w nim niewieście ojcowie Kościoła zawsze widzieli zarówno Maryję, jak 
i Kościół. Z uwagi na fakt, iż obraz jest ten oczywisty i niejednokrotnie 
przytaczany – pozwolę go sobie pominąć w niniejszym artykule. Zatrzy-
mam się pokrótce na takich typach jak: Samarytanka, sędziwa kobieta oraz 
Apostołowie: Piotr, Jan i Paweł.

Samarytanka.
Święty Jan Apostoł w swoim przekazie ewangelicznym opisuje spotka-

nie przy studni jakubowej w Sychar, podając dokładny przebieg rozmowy 
Jezusa i pewnej Samarytanki (J 4, 5-42). Tekst ten jest różnorako komen-
towany, ale ciekawe spostrzeżenie ma św. Roman Melodos. W jednym 
ze swoich hymnów pisze: „A gdy Miłosierny stanął koło studni – jak już 
rzekłem – wtedy kobieta, Samarytanka, wzięła hydrię na ramiona i ruszyła 
w drogę: wyszła z Sychar, swojego miasta. Kto nie będzie błogosławił jej 
wyjścia i powrotu? Wyszła zbrudzona, wróciła jako typ Kościoła nieskalane-
go. Wyszła i zaczerpnęła jak gołąbka; wyszła niosąc hydrię, wróciła niosąc 
Boga. Któż nie będzie błogosławił tej niewiasty, a raczej czcił Kościoła, 
który wyszedł spośród pogan i wziął radość i zbawienie”13. Jak widzimy św. 
Roman dostrzega w Samarytance Kościół już oczyszczony, Kościół ludzi 
świętych, którzy dokonali wyboru – odrzucili dawne bóstwa i przyzwycza-
jenia, którzy są świadkami – czyli niosącymi Boga.

Sędziwa kobieta.
W naszych rozważaniach jeszcze raz musimy wrócić do Pasterza Herma-

sa. Autor podaje w nim jeszcze jeden obraz Kościoła, którym jest niewiasta, 
ale jakby w trzech osłonach. Nawiedza ona Widzącego od drugiej wizji, 
a jej tożsamość ujawnia jeden z towarzyszących jej młodzieńców: „Bracia, 
objawienie udzielone mi zostało podczas snu, przez młodzieńca o wybitnie 

13 Roman Melodos, Hymn 19, w: M. Starowieyski, Karmię was tym czym sam żyję, rok 
A, Kraków 2013, s. 123.
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szczerej formie, który powiedział do mnie: „Jak myślisz kim była ta starsza 
kobieta od której otrzymałeś tę książkę? Powiedziałem: „Wróżka” „Mylisz 
się” – powiedział – „Ona nie jest wróżką” „Kim więc ona jest?” – powie-
działem . „Ona to Kościół” – powiedział on. Powiedziałem do niego: „Wobec 
tego dlaczego jest stara wiekiem”. „Ponieważ” – powiedział on – „Ona była 
stworzona zanim wszystko inne było stworzone, dlatego jest stara wiekiem. 
I z jej powodu świat był uformowany”14. Wspomniałem już, że niewiasta 
pojawia się jakby w trzech osłonach. Autor opisuje więc: „A widziałem ją , 
bracia, w pierwszej wizji, w zeszłym roku jako w bardzo podeszłym wieku 
jak siedziała na krześle. W drugiej wizji jej twarz była młoda, ale jej ciało 
i jej włosy były starszej osoby i mówiła do mnie stojąc i była weselsza 
niż przedtem. A w tej trzeciej wizji była ona młoda i nadzwyczaj pięknej 
urody, ale jej włosy były starszej osoby; I była bardzo radosna i siedziała 
na kanapie. Odnośnie tego byłem bardzo zaniepokojony pragnąc poznać to 
objawienie”15. Podobnie jak inne obrazy również ten zostaje wyjaśniony 
Hermasowi. Zmiana kobiety jest odzwierciedleniem duszy osób przynależą-
cych do Kościoła. Tym, co stopniowo odmładza jej ciało, jest podejmowana 
przez nich pokuta16. 

Apostoł Piotr, Jan i Paweł.
Ks. prof. Jerzy Pałucki w swojej książce Trynitarny wymiar Kościoła 

podaje trzech apostołów jako osobowe wzorce Kościoła. I tak: św. Piotr 
to figura Kościoła zawierzenia, św. Jan – Kościoła kontemplującego i św. 
Paweł – Kościoła nawracającego się. Jest to ważny element eklezjologii, bo 
każda z tych osób, począwszy od Maryi, ukazują inne drogi, nurty rozwoju 
Kościoła oraz sposoby jego działania17. Każdy z nas zna historię Rybaka 
z Kafarnaum, który na jedno wezwanie Mistrza zmienił swoje życie. Znamy 
również historię jego zaparcia się, ale też szczerego żalu po tym wydarzeniu. 
Ewangeliczny przykład słabości Piotra, gdy pokładał nadzieję jedynie we 
własnych siłach, i zwycięskie wyjście z opresji dzięki „wyciągniętej doń 
ręki Pana”, zawsze były i są – jak zauważa Paulin z Noli – umocnieniem 

14 Hermas, Pasterz, dz.cyt., s. 215.
15 Tamże, s. 223-224.
16 Por. W. Surówka, Żywy kontekst wszelkiej teologii. Obrazy Kościoła w starożytności, 
„Teofil 1 (27) 2008, s. 50.
17 Por. J. Pałucki, Trynitarny wymiar Kościoła, Lublin 2007, s. 159.
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dla słabnących w wierze, znajdujących się w opresji. Takim wydarzeniem 
z historii Piotra było np. to, gdy zapragnął jak Jezus kroczyć po wodach je-
ziora. Uląkł się i zaczął tonąć – ale Pan go uratował, choć nie bez wyrzutu. 
To wszystko umacnia wiernych w przekonaniu, że mimo swych ludzkich 
słabości i grzechów, jeśli są w łodzi Kościoła, to Chrystus jest z nimi, jest 
blisko18.

Św. Jan Apostoł w teologii patrystycznej widziany jest jako figura Ko-
ścioła kontemplującego. Wielokrotnie czytaliśmy lub słyszeliśmy jego tekst 
o jego przylgnięciu do Chrystusa, odpoczynku na Jego piersi (J 13, 23). Ów 
spoczynek jest pięknym obrazem kontemplacji, wsłuchiwanie się w bicie 
serca Pana, co później będzie miało swój wyraz w przekazie Jego nauki19. 
Dzięki swojemu, nazwijmy to sentire cum Domino, mógł zobaczyć więcej 
niż widzieli to inni, czego dowód mamy w Apokalipsie. On wsłuchiwał się 
w słowa Zbawiciela, żył nimi i je kontemplował, dlatego też tekst jego Ewan-
gelii tak diametralnie różni się pod względem teologicznym od Synoptyków. 

Ostatni z omawianych przeze mnie apostołów – św. Paweł – jest figurą 
Kościoła nawracającego się, ale także figurą Kościoła misyjnego. Poprzez 
fakt nawrócenia na drodze do Damaszku (Dz 9, 1-17) i późniejszej swojej 
gorliwości jako chrześcijanin, Paweł staje się wzorem dla nowych człon-
ków Kościoła. W książce Trynitarny wymiar Kościoła czytamy: „Pawłowe 
nawrócenie jest ukazaniem Kościołowi jego zadań, sposobu przechodzenia 
przez ten świat, porządkowania wciąż na nowo, w każdym pokoleniu hierar-
chii wartości. Nowy człowiek działa w nowy sposób i celem jego jest nowe 
życie, nawet już tu, w doczesnym wymiarze. Formą „zapłaty” za Bożą łaskę 
jest codzienne świadectwo życia, zgodne z nauczaniem ewangelicznym, 
odpowiadaniem miłością na Miłość”20.

Przytoczone powyżej przykłady – zarówno osobowe, jak i rzeczowe, 
są głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej. Mam świadomość, 
że nie wymieniłem wszystkich, a jedynie te najbardziej charakterystycz-
ne, ponieważ chciałem ukazać różnego rodzaju formy patrzenia na Ko-
ściół. Wiem, że część wymienionych przez ze mnie obrazów jest znana, 

18 Tamże, s. 150-151.
19 Por. Tamże, s. 156.
20 Tamże, s. 162.
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a zaprezentowane przeze mnie w niniejszym przedłożeniu są jedynie 
przypomnieniem. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. 
Często wobec stawianych nam, jako Kościołowi, zarzutów, szczególnie 
przez środowiska feministyczne, jest patriarchalizm, panujący podobno 
w Kościele. Widzimy jednak wyraźnie, że Kościół częściej jest przedsta-
wiany w formie żeńskiej (w języku greckim i łacińskim sama nazwa jest 
w formie femininum), być może dlatego, że kobieta swoją delikatnością, 
dobrocią łatwiej przemawia do brutalnego, męskiego świata i staje się 
obiektem (nie chciałbym tu być źle zrozumiany) pragnienia – takim, ja-
kim jest Matka Kościół, która pragnie wszystkich przygarnąć do siebie.
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Rady ewangeliczne – nie tylko dla zakonników?

Tytuł tego artykułu, zaproponowany przez Koło Naukowe Teologów 
KUL, brzmi nieco intrygująco. W pierwszej chwili chciałoby się odpo-
wiedzieć na to pytanie twierdząco, jednak po dłuższym namyśle nie jest to 
takie oczywiste. Z jednej strony wszyscy chrześcijanie powołani są do życia 
według rad ewangelicznych, z drugiej jednak strony samo życie pokazuje, 
że praktykowanie rad przez różne stany w Kościele ma nieco odmienny 
charakter. W inny sposób będzie żył według rad zakonnik, inaczej będzie 
je praktykował mąż i ojciec. Dlatego zechcemy przyjrzeć się w jaki sposób 
w dzisiejszym świecie jest możliwe praktykowanie rad ewangelicznych 
przez świeckich. Z tej racji zostanie pominięte w artykule w jaki sposób mają 
praktykować rady duchowni nie będący zakonnikami (kler diecezjalny), co 
z pewnością jest tematem na osobne studium1.

Relacja stanów w Kościele

Od czasów Pseudo-Dionizego Areopagity został zarysowany w Kościele 
podział na trzy stany: duchowieństwo (kler), zakonnicy i świeccy. Tożsa-
mość tych pierwszych jest związana z władzą udzielaną w trakcie święceń, 
tożsamość zakonna opiera się na profesji rad ewangelicznych (czystość, 
ubóstwo i posłuszeństwo) natomiast tożsamość świeckich z początku była 
charakteryzowana przez odniesienie do pozostałych stanów. To sprawiało, 
że długi czas stan świecki był definiowany negatywnie – jako nie-duchowni 

1 Teologia po Soborze Watykańskim II coraz częściej mówi tylko o dwóch stanach. 
Por. P. Liszka CMF, Charyzmatyczna moc życia zakonnego, Wrocław 1996, 91: „Sobór 
Watykański II traktuje Kościół mniej jurydyczno-socjologicznie, a bardziej teologicznie. 
Dawniej życie zakonne było traktowane jako odrębny stan. Nawet zakonnicy–nie kapłani 
byli traktowani jako «duchowni». Obecnie na płaszczyźnie prawno-socjologicznej wyod-
rębnia się dwa stany: kapłaństwo i laikat”.
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oraz nie-zakonnicy. Z kolei inne popularne słowo – stan laicki/laikat – ma 
swoje źródło w greckim laos, czyli lud, a w zawężonym rozumieniu jako 
ci, którzy nie są obarczeni żadnym urzędem2. W podobnym nurcie wypo-
wiada się Sobór Watykański II opisujący świeckich jako „przedmiot władzy 
pasterskiej duchowieństwa” (por. LG 39), aczkolwiek warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że pojawiają się pierwsze próby pozytywnej definicji powołania 
świeckiego którą można lakonicznie sformułować jako „więź ze światem” 
(LG 30-38)3. 

Historycznie podejmowano wiele prób określenia duchowej tożsamości 
świeckich, posiłkując się odniesieniem do życia pozostałych stanów. Przez 
lata życie społeczeństw chrześcijańskich i świeckich chrześcijan opierało 
się naśladowaniu zakonów na ile to możliwe „żyjąc w świecie”. Na ten 
przykład Jakub z Vitry opisywał powołanie małżeńskie jako rodzaj zakonu 
(łac. ordo), w którym to Bóg jest opatem4. Także sama literatura duchowa 
na przestrzeni wieków była przede wszystkim adresowana do duchowień-
stwa i zakonników (choćby z tego powodu, iż do wynalazku Gutenberga 
i opartego na nim rozwoju szkolnictwa, większość ludzi nie potrafiła czytać), 
a świeccy szukali mądrości ewangelicznej u kapłanów i mnichów.

Owa potrzeba doprecyzowania oraz uwypuklenia duchowości świeckich 
sprawiła, że po reformach Soboru Watykańskiego II zdarzały się przypad-
ki, gdy świeccy żyli jak zakonnicy, a nierzadko zakony i duchowieństwo 
w duchu odnowy coraz bardziej się laicyzowały5.

Aby zatem trafnie odpowiedzieć na pytanie o praktykę rad ewange-
licznych przez laikat warto uzmysłowić sobie niebezpieczeństwo z jednej 
strony niezdrowej klerykalizacji świeckich, z drugiej niebezpieczeństwo 

2 W języku potocznym słowo „laik” ma z kolei pejoratywne znaczenie, określa bowiem 
osobę, która się na czymś nie zna i nie orientuje się w danym temacie.
3 Jako promotora powołania świeckiego warto przypomnieć w tym miejscu postać 
św. Franciszka Salezego, który z pełnym przekonaniem głosił tezę, że stan świecki jest także 
powołaniem do którego przynależą określone prawa i obowiązki. To ludziom świeckim 
adresował swoje najbardziej poczytne dzieło „Filotea”, które w odróżnieniu od jednego 
z najznamienitszych traktatów duchowych „Naśladowanie Chrystusa” Tomasza A’Kempis 
nie było skierowane pierwotnie do stanu zakonnego.
4 Kameduła Piotr Rostworowski miał powiedzieć jednemu z mężczyzn na wieść, 
iż ów się oświadczył: „Przyjmujesz najcięższą regułę zakonną jaka istnieje: Ordo Sancti 
Matrimonium”.
5 Por. P. Liszka CMF, Charyzmatyczna moc życia zakonnego, 20-22.
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nadmiernej laicyzacji tego stanu w kontekście współczesnej, laickiej kultury, 
która niejednokrotnie staje się kulturą ateizującą lub wręcz antyeklezjalną 
(przykład Europy Zachodniej)6.

Pamiętając o tym, iż „jedna jest wiara, jeden jest chrzest” (Ef 4,5) oraz 
że wszyscy jesteśmy braćmi spróbujemy skorzystać z tradycji wypracowanej 
przez chrześcijan wybierających stan zakonny, aby przyjrzeć się możliwej 
aplikacji owego doświadczenia na obszar stanu świeckiego. Doświadczenie 
pokazuje jednak, że nie należy z góry oczekiwać prostej i banalnej odpo-
wiedzi.

Rady ewangeliczne w życiu zakonnym i w życiu świeckim

Sobór Watykański II zdefiniował życie konsekrowane jako „stan, który 
opiera się na profesji rad ewangelicznych” (LG 44). Rady ewangeliczne 
(ubóstwo, czystość i posłuszeństwo) od początku Kościoła były rozumiane 
jako źródło nieocenionego dobra dla całej wspólnoty Kościoła. Za prakty-
kowaniem rad ewangelicznych przemawia przede wszystkim pragnienie 
naśladowania Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego, który ukazał „od-
mienne podejście do takich wartości ziemskich jak bogactwo, małżeństwo 
i władza. W Jego osobistym wyborze, miejsce bogactwa zajmuje dobrowolne 
ubóstwo, miejsce małżeństwa – dziewictwo ze względu na Królestwo, miej-
sce panowania, rządzenia – służba drugim, poświęcenie”7. Przez ślubowanie 
rad ewangelicznych w Kościele, chrześcijanin postanawia uwalniać się od 
przeszkód, które mogłyby go odwieść od żarliwej miłości i doskonałości 
kultu Bożego (por. LG 44, PC 1).

Z biegiem czasu, wraz z rozwojem nauk humanistycznych, do aspek-
tu negatywnego rozumienia rad ewangelicznych (wyrzeczenie się życia 
rodzinnego, bogactwa i władzy) dodano teologię pozytywnego ujęcia ich 
treści. Na ten przykład jeden z teologów dominikańskich XX wieku pi-
sał, że zakonnicy ślubują czystość, by bardziej kochać, posłuszeństwo – 
by być wolnym, z kolei ubóstwo, by swoim ubóstwem ubogacić wielu 

6 Przyjęło się używać raczej słowa „antyklerykalizm”, jednak Autor świadomie używa 
tu pojęcia „antyeklezjalizm” ponieważ wyraża on dezaprobatę wobec wiary wyznawanej 
nie tylko przez duchownych, lecz przez wszystkich wierzących chrześcijan.
7 J.W. Gogola OCD, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej, w: Formacja zakonna 
1, red. J.W. Gogola OCD, Kraków 1997, 47.
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(por. 2 Kor 8,9). W tej definicji odkrywamy już nie tylko podstawowy wy-
miar praktykowania rad, który miał chrześcijanina upodabniać do Chrystusa 
(sequela Christi)8, ale znajdujemy również określenie społecznej wartości 
takiego sposobu życia. To sprawiło, że rady ewangeliczne stają się w świa-
domości chrześcijan już nie tylko darem łaski czy też wyborem drogi ży-
ciowej, lecz swoistym charyzmatem ukierunkowującym obdarowanego na 
pewną służbę w Kościele. 

Jaki jest cel życia konsekrowanego? Jerzy Wiesław Gogola OCD pi-
sze, że „życie zakonne […] jawi się w świecie jako mały ślad na ogromnej 
przestrzeni. Stanowi bowiem maleńką cząstkę Kościoła – około 0,12%. 
Jest charyzmatem już z założenia bardzo nielicznym i w tym właśnie leży 
specyfika jego tożsamości. Ma mianowicie stać się fermentem wewnętrznej 
odnowy dla całego Kościoła”9.

W tym miejscu dotykamy interesującego nas zagadnienia. Z jednej 
strony: nie wszystkich chrześcijan Bóg powołuje do życia zakonnego. Za-
tem realizacja rad ewangelicznych w życiu świeckich będzie miała inny 
charakter. Z drugiej strony: skoro życie zakonne ma być swoistym zaczynem 
odnowy i przykładu nawrócenia dla Kościoła, to śmiało można wysnuć tezę, 
iż rolą całego Kościoła jest bycie swoistym fermentem w świecie. Dlatego 
też teolodzy proponują dwojakie rozumienie rad ewangelicznych: ogólne 
i radykalne. Praktykowanie rad w znaczeniu ogólnym jest obowiązkiem 
wszystkich chrześcijan, zaś w znaczeniu radykalnym ogranicza się tylko do 
osób zakonnych. W tym tkwi sedno rozróżnienia form praktyki rad ewange-
licznych w życiu przez poszczególne stany w Kościele. „Różnica pomiędzy 
zakonnikami a katolikami świeckimi (w odniesieniu do rad) polega na tym, 
że pierwsi już na początku wybierają taki sposób życia, gdzie możliwa jest 
nie tylko stała praktyka tych rad w sposób stały, ale na nich jest to życie 
całkowicie oparte, tak że mocą ślubu staje się prawdziwym przykazaniem 
(por. II-II, 43, 7) lub podstawowym prawem życia (por. ET 7). Natomiast 

8 Naśladowanie Chrystusa przybiera w dzisiejszym świecie rozmaite formy. Wiele szkół 
duchowości kładzie akcent nie tylko na zewnętrzną stronę człowieczeństwa Zbawiciela, 
lecz również naśladowanie Go w Jego myśleniu, uczuciach i empatii. Na ten przykład 
w Ameryce pojawił się trend wśród młodych, by wszelkie decyzje konfrontować z tym, co 
by o tym pomyślał Jezus. Ruch bierze swą nazwę z pytania what would Jesus do? (WWJD).
9 J.W. Gogola OCD, Oddani Bogu. Teologia i duchowość życia konsekrowanego, Kraków 
2013, 10.
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świeccy wybierają takie formy życia, w których praktyka radykalna i habitu-
alna niektórych rad jest niemożliwa, a radykalna praktyka okresowo możliwa 
i konieczna staje się trudniejsza, gdyż człowiek bardzo łatwo przywiązuje 
się do rzeczy tej ziemi. W tych warunkach jest trudno iść za wymaganiami 
nowości ewangelicznej, a nawet czasem prawidłowo je odczytać. To jest 
powód, dla którego, obiektywnie rzecz biorąc, trudniej się uświęcić w życiu 
świeckim niż zakonnym”10.

Możliwe błędy w praktyce rad ewangelicznych

Wielowiekowa tradycja życia zakonnego sięgająca ojców pustyni, zwra-
ca uwagę nie tylko na to jak praktykować rady ewangeliczne, lecz często 
pokazuje w jaki sposób nie należy ich praktykować. Może istnieć taka 
czystość, która zabija miłość, takie ubóstwo, które sprzeciwia się pięknu 
stworzenia i takie posłuszeństwo, które jest upodleniem człowieka i apoteozą 
nierówności społecznej. Należy zatem w tym punkcie ukazać pewne naduży-
cia w rozumieniu rad, które zamiast upodabniać do Chrystusa, sprzeciwiają 
się Jego miłości i powołaniu człowieka. Tak jak ma to miejsce w Arystote-
lesowskim rozumieniu cnoty, należy szukać „złotego środka”, by z jednej 
strony nie zgrzeszyć brakiem wielkoduszności, z drugiej zaś wystrzegać się 
nadgorliwości nie liczącej się z innymi. Tę mądrość możemy zaczerpnąć 
choćby ze wspomnianych ojców pustyni: 

„Powiedział abba Sisoes komuś z braci: „Jak idzie?”. On zaś mówi: 
„Straciłem dzień, ojcze!”. Mówi starzec: Ja nawet jeśli stracę dzień, składam 
dzięki”11.

Choć same rady ewangeliczne są wartością samą w sobie, należy jednak 
również zwrócić uwagę jakie inne wartości kryją się za ich praktykowaniem. 
Pozwala to na odkrycie ich sensu i piękna. Wszystkie rady ewangeliczne 
mają być praktykowane przede wszystkim ze względu na Boga, ponieważ 
do Niego prowadzą i stają się znakiem Jego świętości.

10 J.W. Gogola OCD, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej, 47-48.
11 Apoftegmaty Ojców Pustyni tom 1. Gerontikon (Księga Starców), przekł. M. Borkowska 
OSB, opr. M. Starowieyski, Kraków 1994, 256.
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Ubóstwo.
Ubóstwo nie jest celem samym w sobie. Ubóstwo materialne, nędza du-

chowa są sprzeczne z powołaniem człowieka i nie pozwalają mu się w pełni 
rozwinąć. Kościół wielokrotnie zwracał uwagę na zapobieganie sytuacji 
głodu, ubóstwa, nierówności społecznej w świecie. Jednak ta rada ma pro-
wadzić zakonnika nie tyle do oderwania się od świata i innych ludzi – wręcz 
przeciwnie. Ubóstwo materialne ma zakonnika otwierać na potrzeby bliź-
nich, jednocześnie przypominając mu, że tu na ziemi jest tylko pielgrzymem. 
Jest to solidaryzowanie się z innymi, którzy również mają niewiele. Pozwala 
też, by serce było czyste i niezaśmiecone mnóstwem niepotrzebnych trosk, 
które mogłyby odwracać wzrok i uwagę osoby konsekrowanej od Boga.

Problemem staje się zatem stopień praktykowania ubóstwa przez zakon-
ników w świecie, który coraz bardziej wykazuje tendencje rozwarstwienia 
społecznego, zapomnienia o ubogich i ludziach z marginesu. Przykładem 
niech będzie posiadanie telefonu komórkowego, na który swego czasu mogli 
pozwolić sobie nieliczni. Dziś z kolei, trudno sobie wyobrazić zakonnika, 
który jest duszpasterzem akademickim a jednocześnie nie można do niego 
zadzwonić lub chociaż wysłać sms-a z prośbą o modlitwę.

Pojawia się również tendencja ideologizacji ubóstwa, traktowania go 
jako modę. Ubóstwo na pokaz, epatowanie porwanym habitem, brudne 
buty, mogą nie być wcale wypełnieniem tegoż ślubu, wręcz może wyrażać 
niedojrzałą postawę osobową, nieliczenie się z innymi ludźmi oraz mło-
dzieńczy nonkonformizm, wyrażający bunt wobec pewnych zasad spo-
łecznie przyjętych jako dobry gust/smak12. Warto również w tym punkcie 
zwrócić uwagę na pojawiające się w nurtach zakonnych chęci powrotu do 
pierwotnego ideału zakonnego, przybierające nieraz ekstrawertyczne for-
my. O ile w świecie wiele osób zostaje postawionych w sytuacji ubóstwa 

12 Jest to oczywiście nie tylko problem osób konsekrowanych. W dzisiejszym świecie 
nader aktualna jest tendencja burzenia dotychczasowych standardów. Rektor Uniwersytetu 
Opolskiego Stanisław Nicieja: „Miałem taki przypadek. Na posiedzeniu Senatu wręczam 
nominacje pracownikom, którzy zdobyli habilitację. To jest święto w życiu każdego uczo-
nego, bo ten tytuł oznacza uzyskanie przez badacza samodzielności naukowej. Jedna z tych 
osób przychodzi ubrana naprawdę jak menel. W rozciągniętym swetrze, w przetartych 
dziurawych dżinsach. Nie chciałem psuć święta. Ale to jest zgroza, jeśli profesorowi rektor 
powinien zwracać uwagę na niestosowność stroju”. Patrz: http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20140113/REPORTAZ01/140119896, 4 maja 2014.
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chcąc nie chcąc, o tyle zakonnicy szukający formy realizacji tego ślubu 
przez ustanawianie specjalnych wspólnot żyjących ubogo muszą mieć świa-
domość, że społecznie nadal pozostają w sferze przynajmniej tzw. „klasy 
średniej” mając zawsze zapewnionych dach nad głową gdyby coś poszło 
nie tak i nader liczną rzeszę ludzi, którzy w różnych trudnościach im chęt-
nie pomogą (na co z kolei nie mogą liczyć ci, którzy nie reprezentują stanu 
konsekrowanego). Reasumując – na tak rozumiane ubóstwo mogą sobie 
pozwolić niektórzy.

Z drugiej strony zanika wśród zakonników potrzeba ubóstwa – posia-
dane przez zakony ziemie, majątki, naturalna w człowieku chęć do życia 
w luksusie, świadomość – jaka by ona nie była – posiadania wspólnoty, brak 
doświadczenia i świadomości codziennych trosk ludzkich (przysłowiowe 
„co do gara włożyć”) powoduje, że zakonnicy nierzadko się odrealniają 
i zajmują się wynajdywaniem problemów, usprawiedliwianiem swojego 
nieróbstwa, mogą odczuwać strach przed światem i - co gorsza – popadać 
w letniość duchową. Może również pojawiać się nieumiejętność dziękczy-
nienia za to, co się ma, niewiedza ile w świecie kosztują pewne dobra, nie 
mówiąc już o dobrach niematerialnych, których wartości nie da się obliczyć 
przez wymiar finansowy (poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, autonomii 
od instytucji zewnętrznych).

Dlatego niezwykle owocne mogą stać się bliskie przyjaźnie dla osób 
konsekrowanych i świeckich, zarówno dla jednych i drugich. Jeden wy-
kładowców z UJ powiedział po obiedzie, na który został zaproszony przez 
pewnych zakonników, że już dawno nie zjadł tak dobrego i pożywnego po-
siłku (a warto zaznaczyć, że obiad nie był uroczysty). Słuszne będzie zatem 
w tym miejscu przypomnieć Papieża Franciszka, który podczas wizyty ad 
limina polskich biskupów zacytował przemówienie Jana Pawła II z roku 
1987: „stylem życia bliscy przeciętnej, owszem, raczej uboższej rodziny”.

Czystość.
Niestety, w powszechnej świadomości czystość sprowadzana jest często 

do seksualnej sfery człowieka, co w znaczącym stopniu zawęża rozumienie 
tego ślubu lub też wiąże się często z negatywnym jego rozumieniem (nie-
posiadanie rodziny, wstrzemięźliwość seksualna). 

Ewangeliczna rada czystości ma przede wszystkim wymiar wewnętrz-
ny („dla czystych, wszystko jest czyste” – Tyt 1,15). Jest to zgoda na 
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wyrzekanie się wszystkiego, co nie prowadzi do Boga, Jego kultu i adora-
cji. Jest również wyznaniem wierności służby Jedynemu Bogu, co wyraża 
I Przykazanie – „nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Pomaga 
ona również ukształtować stały i prawy charakter, hartuje ducha i wzmacnia 
wolę. Św. Tomasz definiuje czystość jako „cnotę moralną, która przez wiarę, 
zgodnie z prawymi intencjami umożliwia nam zapanowanie nad pragnie-
niami i przyjemnościami seksualnymi”. Z radą czystości wiąże się zatem 
nieodłącznie teologia ascezy, czyli gotowość na poświęcenie dla wyższego 
dobra. Czystość zostaje ślubowana przez zakonnika aby jednym i niepo-
dzielnym sercem służyć Panu. Co ważne, o ile rady ubóstwa i posłuszeń-
stwa mogą być rozumiane tylko w kluczu postrzegania ich jako sprawności 
życiowych, o tyle ewangeliczna rada czystości ze względu na Królestwo 
może być w pełni zrozumiana dopiero w duchu wiary (por. Mt 19, 10-12). 
W końcu – czyste serce nie oznacza wcale serca pustego, wyjałowionego. 
Rada czystości ma prowadzić bowiem do wzrostu miłości zarówno do Boga, 
jak i do ludzi.

Jeśli chodzi o możliwe błędy popełniane przy praktykowaniu tej rady, 
można je sprowadzić do dwóch podstawowych. Dla jednych może to być 
ciężar na tyle duży do udźwignięcia, że będą nieustannie borykali się z trud-
nościami w sferze seksualnej, mogą pojawiać się rozmaite nałogi, brak 
akceptacji siebie, a w ostatecznym rozrachunku może pojawiać się wstręt 
do Boga i tego, co związane z kultem Bożym. Z pewnością jest to sytuacja 
dramatyczna i takie osoby powinny we wspólnotach odnaleźć odpowiednie 
wsparcie i pomoc. Drugim błędem będą się wykazywali ci, którzy z samej 
czystości zrobili bożka, wszystko jej podporządkowują, a na otaczającą rze-
czywistość patrzą jak na drogę najeżoną pokusami, które chcą ich sprowadzić 
na manowce. Takie osoby maja wnikliwy charakter, są podejrzliwe, może 
pojawiać się w ich życiu pycha („jestem lepszy od innych”) i skrupulanc-
two, w relacjach z ludźmi będą oschłe, a w kulcie Bożym wprawdzie będą 
trzymały się litery prawa, lecz serce ich będzie daleko od Boga. Może się 
pojawić usprawiedliwienie, że czystość jest takim sposobem życia, który 
ma prowadzić zakonnika do samorealizacji. Niestety, wówczas będzie bra-
kować ofiarności dla innych, pojawi się za to unikanie odpowiedzialności, 
a z czasem lęk przed płcią przeciwną i dyskryminacja.

Rada czystości przeżywana w duchu ewangelicznym wyzwa-
la serce, dynamizuje ofiarność w życiu i prowadzi do dojrzałego, 
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nieskoncentrowanego na sobie życia. Nie może być rozumiana tylko i wy-
łącznie w kluczu „wolności od obowiązków małżeńskich”. Pewien starszy 
duszpasterz stwierdził kiedyś, patrząc na swoich podopiecznych: „będąc 
w małżeństwie nie byłbym w stanie mieć stu dzieci. A mimo wszystko 
jestem ojcem Was wszystkich”. Mógł tak powiedzieć ponieważ czystość 
prowadzi do wypełnienia powołania do bycia ojcem lub matką. Nie tylko 
na płaszczyźnie naturalnej, lecz także duchowej. To czystość sprawia, że 
człowiek w swoim życiu owocuje.

Posłuszeństwo.
„[...] Ślub posłuszeństwa bardziej niż ślub ubóstwa i czystości jest sed-

nem całkowitego oddania Boskim Osobom oraz konsekrującego przyjęcia 
przez Ojca, Syna i Ducha Świętego”13. Ewangelia św. Jana w niezwykle 
przejrzysty sposób ukazuje posłuszeństwo Syna Bożego. Chrystus jest po-
słuszny Ojcu we wszystkim („...nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli 
Tego, który mnie posłał” – J 5,30) i do tej synowskiej relacji powołani są 
wszyscy chrześcijanie bez względu na stan. Jak słusznie zauważa J.W. Go-
gola OCD „ślub ten nie ogranicza się do relacji pomiędzy dwoma podmio-
tami, ale idzie dalej po linii uczestnictwa w misji Chrystusa. Posłuszeństwo 
zbawczemu zamiarowi Boga karze kontynuować dzisiaj dzieło Chrystusa”14. 
Ślub posłuszeństwa wspomaga osobę konsekrowaną w oczyszczeniu woli 
i pragnień, które sprzeczne byłyby z wolą Ojca. W końcu jednym z przeja-
wów miłości jest chcieć tego, co osoba umiłowana. Warto zauważyć, że do 
ślubu posłuszeństwa mogą być dopuszczone tylko osoby dojrzałe psychicz-
nie, stanowiące o sobie, dla których ten ślub nie będzie próbą zaradzenia 
nieporadności życiowej.

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach wokół praktykowania tej rady 
ewangelicznej narosło najwięcej nieporozumień. Współczesna kultura, która 
gloryfikuje wolność i niezależność, nierzadko w swoich przejawach ociera 
się o granice absurdu (np. zniewolenie płcią). Jest to kontekst, w którym 
dojrzałe przeżywanie ślubu posłuszeństwa rzeczywiście staje się zaczynem 
i fermentem w społeczności ludzkiej.

13 B. Cole OP, P. Conner OP, Pełnia chrześcijaństwa. Teologia życia konsekrowanego, 
tłum. A.M. Nowak i D. Dowjat, Poznań 1997, 149.
14 J.W. Gogola OCD, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej, 67.
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Z pewnością praktykowanie tej rady nie jest proste, niektórzy zakonni-
cy wręcz uważają, że ten ślub jest najtrudniejszy w realizacji. Pojawia się 
bowiem pokusa przeżywania swojego życia w kontekście samorealizacji 
– posłuszeństwo zostaje tu wpisane jako jedna z jego form. Coraz częściej 
słyszy się o posłuszeństwie dialogicznym, co nierzadko sprowadza się do 
postępowania tak, „jak ja chcę”. Decyzje przełożonych muszą zostać do-
stosowane do oczekiwań poszczególnych zakonników. Nie trzeba chyba 
udowadniać, że takie podejście wpływa na immobilizm instytutu, zagraża 
życiu wspólnemu, jedności misji instytutu i prowadzi do niezdrowego in-
dywidualizmu. Można zatem spotkać jednostki, które stworzyły wybitne 
dzieła w Kościele i dla Kościoła, jednak opierają się one na osobistych 
talentach i często nie mają zakorzenienia w całościowej wizji instytutu. 
Kolejnym problemem może stawać się autonomizacja instytutu zakonnego 
od Kościoła Powszechnego i tworzenie swoistego kościoła w Kościele. 
Jest to cena, jaką płaci się za odejście od prostego rozumowania „wola 
przełożonego – wolą Boga”.

Ta druga wizja ślubu posłuszeństwa, wprawdzie prostsza w interpretacji, 
niesie ze sobą również sporo zagrożeń. Przede wszystkim naraża na moż-
liwość traktowania podwładnych jak zdepersonalizowany tłum, a władza 
często staje się pokusą dla zakonników i z czasem coraz mniej jest trakto-
wana jako służba, a bardziej jako awans (także społeczny). Kolejnym pro-
blemem może stawać się rozwarstwienie we wspólnocie – na tych, co mają 
władzę i na tych, którzy władzy mają się podporządkować. Wówczas może 
się pojawiać agresja psychiczna, czy wręcz obecny w niektórych firmach 
mobbing, jako forma dręczenia podwładnego w imię wzniosłych ideałów 
ewangelicznych. Niestety praktyka pokazuje, że nie są to problemy nierealne, 
ale jak najbardziej mające miejsce we wspólnotach zakonnych (w sposób 
szczególny przejawiający się we wspólnotach żeńskich).

W zdrowych wspólnotach zakonnych ślub posłuszeństwa przeżywany 
w duchu wiary rozwija osobowość osoby konsekrowanej, pomaga w roz-
sądnym umieraniu dla własnych pragnień i oczekiwań, sprzyja prężności 
instytutu i dynamizmu życia zakonnika, a przede wszystkim prowadzi do 
odkrywania woli Bożej w życiu i jej realizacji. Owocem posłuszeństwa jest 
pokój wewnętrzny i świadomość bycia we właściwym miejscu, ponieważ 
ten, który umarł dla siebie, już nie żyje dla siebie lecz tu na ziemi staje 
się doskonale wolny, staje się profetycznym znakiem osoby Chrystusa 
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i zapowiedzią przyszłego Królestwa („Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje 
we mnie Chrystus” – Ga 2,20).

Propozycja przeżywania rad przez świeckich

Jak zauważono na początku, sposób przeżywania rad ewangelicznych 
przez świeckich będzie nieco odbiegał życia zakonników. Mało tego, musi 
się on różnić, by przez nieroztropną nadgorliwość świeccy powołani do 
swojego stanu i obowiązków nie sprzeniewierzali się swojemu powołaniu. 
Znane są przypadki, gdy neofici w duchu gorliwości ewangelicznej narażali 
jedność swojego związku małżeńskiego, bądź też malało ich zaangażowanie 
w dotychczasową pracę. Należy zatem zachować odpowiednią miarę, by nie 
popadać z jednej skrajności w drugą. Warto czerpać naukę z doświadczenia 
życia zakonnego i starać wystrzegać się błędów, na które narażone są wszyst-
kie stany. Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę, że w dzisiejszych 
czasach, naznaczonych konsumpcjonizmem i relatywizmem, życie według 
rad ewangelicznych staje się niezwykle ważnym znakiem dla ludzkości 
i dla świata, będąc swoistym sposobem życia i postępowania chrześcijan 
chcących coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa.

Dlatego też, przy rozpatrywaniu sposobu przeżywania rad ewangelicz-
nych przez świeckich, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

1) nie da się w sposób dosłowny naśladować życia zakonnego w stanie 
świeckim i nie jest to wymagane;

2) należy odpowiedzieć sobie na pytanie: ku jakim wartościom, cnotom 
i sprawnościom życiowym kierują mnie poszczególne rady?

3) w jaki sposób praktykowanie rad ma owocować w życiu innych lu-
dzi (wymiar misyjny) i przyczyniać się do umocnienia mojego powołania 
(np. w życiu rodzinnym)?

Poniżej zamieszczona propozycja przeżywania rad ewangelicznych 
przez świeckich jest tylko zarysem, który z pewnością nie jest wyczerpujący, 
aczkolwiek zawiera próbę spojrzenia na życie świeckich unikając niepo-
trzebnego naśladowania kontekstu życia zakonnego i życia zakonników.

Ubóstwo – minimalizm.
Wśród różnych trendów współczesnego świata bywają i takie, które 

są godne pochwały. Jedną z takich mód staje się ostatnio popularny nurt 
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minimalistyczny, polegający na tym, by otaczać się tylko niezbędną ilością 
rzeczy, przedmiotów15. Kładzie on akcent na zdrowy sposób życia, prostotę 
żywienia, skromność w ubiorze i komponowaniu wnętrz mieszkalnych.

Współczesny człowiek, zwłaszcza w Europie zachodniej, jest zalewany 
potokiem informacji, kreowaniem sztucznych potrzeb i potrzebą kontaktu 
z ludźmi (coraz częściej sprowadzaną tylko do przestrzeni wirtualnej). Umysł 
ludzki nie jest w stanie nadążyć nad taką ilością treści i wymagań, jednak 
wielu wydaje się, że poza tym mainstream’owym nurtem nie ma życia. 
Jedna ze studentek niemogąca odnaleźć profilu swojego duszpasterza na 
portalu społecznościowym na wiadomość, że takiego duchowny po prostu 
nie posiada, odpowiedziała krótko: „To Ojciec nie istnieje!”. Wiele młodych 
osób szuka dziś potwierdzenia swojej wartości przez możliwość zaistnienia 
w przestrzeni internetowej. Niestety, dzisiejszym pokoleniom coraz trudniej 
budować stałe relacje z innymi ludźmi; z kolei w kontekście życia ducho-
wego pojawia się trudność w utrzymaniu stałej i stabilnej relacji ze Stwórcą.

Człowiek poruszający się w tak wykreowanym świecie traci kontakt 
z rzeczywistością i sobą samym, przez co coraz trudniej odnaleźć mu Boga 
i wewnętrzną harmonię. Pojawiają się szkoły medytacji, nierzadko opiera-
jące się na praktykach wschodnich, które traktowane są jako kolejne próby 
odnalezienia swojego człowieczeństwa, pokoju i sensu życia. W większości 
jednak nie są niczym innym jak komercyjną próba zapewnienia pseudo 
duchowego wymiaru życia ludzi.

To niebezpieczeństwo pojawia się także wśród chrześcijan, popada-
jących nierzadko w konsumpcjonizm religijny. Dostęp do multimediów 
sprawia, że nie trzeba ruszać się z domu by wysłuchać znanego kaznodziei. 
Przez to duchowość staje się jedną z mód, a i można spotkać dumnych 
chrześcijan chełpiących się faktem wysłuchania 6 serii rekolekcji wielkopo-
stnych. Pytanie o aplikowanie wysłuchanych treści do życia należy jednak 
pozostawić otwarte.

Ubóstwo do jakiego są zaproszeni świeccy ma zatem nie tylko charakter 
materialny. Będzie to także postawa unikania zbędnej wiedzy, informacji 
i plotek, ograniczenie zainteresowania życiem celebrytów czy mnożących 
się seriali oraz programów typu reality show. Ubóstwo świeckich powinno 

15 Karol de Foucauld swoje ubóstwo rozumiał jako ograniczenie się do potrzebnych do 
pracy narzędzi.
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zatem prowadzić do powściągliwości i trzeźwego myślenia, unikania za-
chłanności we wszystkich możliwych przestrzeniach z roztropnym dbaniem 
o swoją rodzinę, jej status materialny i pozostałe potrzeby. Tylko taka droga 
prowadzi do wdzięczności Bogu za to, co się posiada, nawet gdyby według 
innych było to niewiele. Takie ubóstwo nie jest upodleniem człowieka, lecz 
gloryfikacją wspaniałego cudu życia i statusu dziecka Bożego wpisanego 
w odwieczny plan zbawienia.

Czystość – przejrzystość relacji.
Jak zostało wspomniane, rada czystości nie dotyczy tylko sfery seksu-

alnej człowieka, bowiem ma prowadzić do wyzbycia się jakiegokolwiek 
grzechu i przywiązania do niego. Należy na nią spojrzeć w szerszym kon-
tekście relacji, ponieważ człowiek jest z natury istotą relacyjną będąc stwo-
rzonym na obraz i podobieństwo Trójcy. Z kolei powołaniem człowieka 
jest płodność („Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” – Rdz 1,28), a czystość 
nie sprzeciwia się temu przykazaniu – ma ona prowadzić człowieka do 
autentycznego ojcostwa i macierzyństwa. Co warto podkreślić na samym 
początku – osiąganie czystości nie jest działaniem tylko i wyłącznie ludzkiej 
woli. Jest to łaska udzielana przez Boga, która ukierunkowuje człowieka na 
rozwój autentycznej miłości.

Niestety, w zachodniej kulturze coraz częściej pojawia się problem 
autentycznych relacji międzyludzkich. Relacje stały się powierzchowne, 
traktowane utylitarnie i coraz częściej przeniesione do przestrzeni wirtual-
nej. Można mieć wielu znajomych na FaceBook’u lecz żadnego przyjaciela 
u boku. Problemem staje się także wszechobecna kultura nastawiona na 
pobudzanie instynktów pierwotnych i pożądania. Osoby są coraz częściej 
postrzegane jako przedmiot pożądania seksualnego, co utrudnia budowanie 
stałych związków i prowadzi do egoistycznego i odpersonalizowanego trak-
towania innych na użytek osobistych potrzeb. Prowadzi to także do otacza-
nia się ogromną ilością rzeczy materialnych mających na celu wzbudzenie 
złudnego poczucia bezpieczeństwa.

Rada czystości w życiu świeckich będzie zatem prowadziła przede 
wszystkim do uporządkowania świata relacji i przeniesienia akcentu na 
płodność w życiu (na czym to nota bene opiera się jego sens). Nieczystość 
powoduje, że chrześcijanin ukrywa się przed Bogiem (jak Adam w raju), 
usiłuje grać kogoś, kim nie jest, wstyd mu się przyznać do grzechu i błędu. 
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Duch Święty prowadzi do oczyszczenia przez stopniowe ukazanie zła i fałszu 
w życiu. To właśnie przed Bogiem człowiek może stanąć w prawdzie bez 
obawy potępienia. Przekłada się to na podstawową relację z Bogiem jaką 
jest modlitwa. Benedyktyn John Chapman zachęcał: „Módl się jak potrafisz 
i nie próbuj się modlić tak, jak nie potrafisz” co jest streszczeniem czystej, 
prostej i zażyłej relacji ze Stwórcą.

Dalej, rada czystości w relacjach z ludźmi motywuje do przyjęcia ich 
takimi, jakimi są. Jest to niezmiernie ważne zarówno w małżeństwie/rodzi-
nie, jak i we wspólnotach zakonnych. Szczerość i przejrzystość tych relacji 
gwarantuje nie tylko stabilność związku, lecz wręcz wpływa na jego rozwój. 
Umiejętność wyjaśniania nieporozumień, a jednocześnie znoszenia słabości 
drugich stwarza przestrzeń do owocnego rozwoju relacji w pokoju i harmo-
nii. Wymownie pokazuje to jeden z apoftegmatów: „Abba Paweł cyrulik 
i jego brat Tymoteusz mieszkali w Sketis i często między nimi zdarzały się 
sprzeczki. Abba Paweł powiedział: «Jak długo to będzie trwało?». Odrzekł 
mu abba Tymoteusz: «Uczyń mi łaskę i kiedy ja się na Ciebie rozzłoszczę, 
znieś to spokojnie; a kiedy znowu ty rozzłościsz się na mnie, ja to spokojnie 
zniosę». I tak zrobili: i od tego czasu do końca żyli już w spokoju”16.

Wreszcie czystość będzie przejawiała się również w dbaniu o porządek 
swojego otoczenia, środowiska pracy i środowiska odpoczynku. Jose Maria 
Escrivá zwykł mawiać: „Pokaż mi swoje biurko, a powiem Ci jak wygląda 
twoje życie duchowe”. Często można się spotkać z fałszywym poglądem, 
że życie duchowe to oddzielna kwestia i nie ma nic wspólnego z prakty-
ką w życiu codziennym. Taki pogląd wyraża niespójność osobowości, co 
z pewnością nie jest cechą człowieka dojrzałego.

Reasumując: praktykowanie czystości nakierowuje miłość bardziej na 
dawanie siebie, składanie siebie innym w darze, co w sposób ewidentny 
prowadzi do jeszcze głębszego naśladowania Chrystusa. Umacnia wolę 
i pozwala przyjąć odpowiedzialność za swoje życie i za życie bliskich. Na-
kierowuje człowieka nie tylko na życie w pokoju, miłości i bezpieczeństwie, 
lecz na obdarowywanie tymże pokojem, miłością i troską innych. A takie 
jest w końcu powołanie chrześcijan w świecie.

16 Apoftegmaty Ojców Pustyni tom 1. Gerontikon (Księga Starców), wyd. II, przekł. 
M. Borkowska OSB, opr. M. Starowieyski, Kraków 2004, 444.
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Posłuszeństwo – w stronę wolności. Wolność zniewolona
Współczesny świat naznaczony totalitaryzmami poprzedniego wieku 

w szczególny sposób chce bronić wolności człowieka17. Zlaicyzowanej 
kulturze brakuje jednak odpowiedniego dystansu w tej kwestii, mówiąc 
zatem o wolności częściej słyszy się o wolności „od” niż wolności „do”. 
To sprawia, że tak rozumiana wolność jest oderwana od świata wartości18, 
a jej apoteoza dotyka granic absurdu. Stąd też mówienie o posłuszeństwie 
przywołuje obraz ludzi zniewolonych, udręczonych, których wola została 
złamana a wolność odebrana.

Ewangeliczna rada posłuszeństwa opiera się przede wszystkim na po-
słuszeństwie Bogu i Jego słowu. Nie jest to posłuszeństwo dyktatorowi, 
lecz miłującemu Ojcu pragnącego szczęścia i spełnienia swoich dzieci. 
Posłuszeństwo bez miłości, choć obecne wśród niektórych chrześcijan, wy-
jaławia wewnętrznie i staje się tylko niewolniczym wypełnianiem przykazań 
nie prowadzącym do odkrycia synostwa Bożego (por. Ga 4,7). Dlatego też 
ewangeliczne posłuszeństwo powiązane jest z miłością, zaufaniem, odda-
niem i uświęcającą ofiarą, a jest to oddanie możliwe tylko w pełnej wolno-
ści. Jedynie oddanie i poddanie się Bogu gwarantuje prawdziwą wolność19, 
a wszelkie próby uzyskania autonomicznej wolności prowadzą do różnego 
rodzaju zniewoleń. Wolność postrzegana w duchu „wszystko mogę, wszyst-
ko mi wolno” stała się największą niewolą naszych czasów.

Wprawdzie o posłuszeństwie najczęściej słyszymy w kontekście zakon-
nym, stanowi ono jednak nieocenioną wartość w życiu rodzinnym i spo-
łecznym. Należy je postrzegać nie przez pryzmat ograniczenia wolności, 

17 Por. J.W. Gogola OCD, Oddani Bogu. Teologia i duchowość życia konsekrowanego, 
138.
18 Por. A. Wyszyński OP, Wolność zniewolona – kocham i rozumiem, w: Libertas – 
miesięcznik ludzi wolnych, 25 luty 2010, http://www.libertas.pl/wolnosc_zniewolona_ko-
cham_i_rozumiem.html?PHPSESSID=1b55b3200fb08a0db412e0f0ae420bec, 2 maja 2014.
19 Por. J 8, 30-36: „Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus 
do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie praw-
dziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: 
«Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż 
Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie 
przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, 
wówczas będziecie rzeczywiście wolni”.
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lecz jako pierwszorzędną ochronę tego, co cenne. Dzieci powinny być po-
słuszne rodzicom, żona mężowi i mąż żonie. Czy nie jest posłuszeństwem 
pozostanie w domu przy chorym współmałżonku, choć tego dnia została 
zaplanowana uroczysta kolacja w restauracji? Pod tym względem dyskusyj-
ne staje się, kto bardziej wyrzeka się własnej woli: małżonek, czy zakonnik, 
który po wypełnieniu swoich obowiązków ma już „wolne”. Aby dopełnić 
tego obrazu warto sobie uzmysłowić, co by się stało gdyby pewnego dnia 
wszyscy kierowcy postanowili być nieposłuszni czerwonym światłom na 
drodze. Ten przykład ukazuje, że dla dobra wspólnego i ochronie cennych 
wartości, człowiek jest w stanie ograniczyć swoją wolność. Dzięki temu 
można łatwo zrozumieć, iż posłuszeństwo jest prostą drogą ku ogólnoludz-
kiej i duchowej dojrzałości.

W końcu, w posłuszeństwo wpisana jest szeroko rozumiana asceza. 
Prowadzi do wyrzekania się tego, co mi się podoba, poskramiania pożądań 
i pragnień, odrzucania grzechów języka i myśli, aby w pełni korzystać z daru 
wolności. „Dar wolności musi się w człowieku nieustannie umacniać, a na 
tej drodze rozwoju wrogiem numer jeden są kaprysy „własnej woli”, czyli 
miłości egoistycznej. To jej należy się wyrzekać”20.

Zwłaszcza w dzisiejszych czasach widać potrzebę powrotu do ewan-
gelicznej doskonałości. Czy praktykowanie rad ewangelicznych przez 
świeckich nie jest w dzisiejszym świecie radykalizmem i postawą pełną 
nonkonformizmu? Oczywiście, nie chodzi o to by sprzeciwiać się światu 
dla samej zasady. Wiele współczesnych nurtów szuka możliwości ocalenia 
człowieczeństwa w stechnicyzowanej kulturze europejskiej. Jako chrześci-
janie otrzymaliśmy wielki dar w postaci życiowej mądrości – w pierwszych 
wiekach o chrześcijaństwie mówiono: filozofia życia. Wydaje się, że o ile 
Kociołowi potrzeba tego ewangelicznego fermentu ze strony życia konse-
krowanego, o tyle – a może nawet bardziej! – światu potrzeba świadectwa 
chrześcijan, którzy przez swoją postawę życiową i radykalizm będą potrafili 
ukazać piękno życia ludzkiego ukierunkowanego na Boga, wzajemny sza-
cunek, troskę o drugiego człowieka i otaczający go świat.

Zadaniem świeckich jest promocja wartości ewangelicznych w świe-
cie. To oni konsekrują świat od wewnątrz (por. VC 10) przez wnoszenie 

20 J.W. Gogola OCD, Oddani Bogu. Teologia i duchowość życia konsekrowanego, 140.
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łaski Chrystusowej w struktury świeckie, na sposób ewangelicznego zaczy-
nu. Chociaż bez wątpienia właściwe praktykowanie rad ewangelicznych 
wpływa na dynamizm ludzkiego życia, wzrost cnót, uświęcenie i rozwój 
osobisty, należy sobie nieustannie przypominać: rady ewangeliczne nie są 
znakiem świętości człowieka, ale Boga i Kościoła (por. LG 44).
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Grzeszni charyzmatycy a urząd

Wewnątrz Kościoła stają przed nami różne typy służb, funkcji, posług 
i form ożywiania życia chrześcijańskiego1. Pośród nich na pewno należy 
zwrócić uwagę na „nowe porywy ducha”, przynoszące odnowę i ożywienie 
wiary, a także powstawanie wielu wspólnot i ruchów, które stają się miej-
scami stałego wzrostu dla wielu chrześcijan, przechodzących całkowitą 
i egzystencjalną przemianę, stając się nierzadko, z letnich lub zimnych, 
gorącymi chrześcijanami.

Nowe wspólnoty, które wzbudza w Kościele i dla Kościoła Duch 
Święty, przy współpracy ludzi, są zawsze Bożą odpowiedzią na potrzeby 
współczesnego świata. W nich bardzo często manifestują się charyzmaty, 
zarówno nadzwyczajne, jak i zwyczajne, a wszystko dla zbudowania Cia-
ła Chrystusa. Wszak charyzmaty2 są wielkim błogosławieństwem i łaską 
daną od Boga, aby umacniać i rozwijać Kościół. Należy jednak zwrócić 
uwagę i przyjąć „iż obdarowanie charyzmatyczne jest rodzajem ryzyka 
ze strony Pana Boga […], który swój dar składa w ręce grzesznych ludzi, 
a każdy człowiek poddawany jest licznym pokusom”3. Tak więc nawet 
największe obdarowanie charyzmatyczne nie czyni człowieka świętym 
i nieomylnym. Duch Święty obdarowując ochrzczonych nie posługuje 
się nimi jako przedmiotami, lecz powierza decyzjom człowieka i jego 
wolnemu współdziałaniu bogactwo swej mocy i działania4.

1 Jan Paweł II, Redemptoris Missio, 72.
2 KKK 779: „Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, 
są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają 
udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata”.
3 A. Siemieniewski, Katolickość Odnowy w Duchu Świętym, w: Duch Święty w naszej 
codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2010, s.58.
4 G. Strzelczyk, Kościół a charyzmaty, Katowice 2013, s.20.
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Zarysowując panoramę problemu należy także wspomnieć, że z jednej 
strony nowe wspólnoty i ruchy charyzmatyczne angażują wielką liczbę lu-
dzi i ożywiają życie religijne w wymiarze osobistym, ale i wspólnotowym 
(w parafii czy diecezji), a jednocześnie bardzo często narażone są na wyjście 
z Kościoła Katolickiego. Ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski zauważa, 
że na mapie wyznaniowej naszego kraju można dostrzec sporo wspólnot, 
niegdyś katolickich, a dziś nie mających już nic wspólnego z Kościołem. 
„Problem występowania z Kościoła jest nieproporcjonalnie silnie skoncen-
trowany w jednym ruchu – i jest to, niestety, szeroko pojęty ruch odnowy 
charyzmatycznej”5. Tak więc bardzo konkretnie widać, że obdarowanie 
charyzmatami czy liczne pneumatofanie w czasie spotkań modlitewnych nie 
są jedynym kryterium pewności kroczenia Bożą drogą. Bo choć charyzmat 
może być autentycznym darem od Boga, to dochodzi tu także do głosu po-
stawa charyzmatyka. Charyzmatyka, który nie przestaje być grzesznikiem. 

Dla przeciwwagi należy jednak podkreślić zdanie księdza profesora 
Leszka Misiarczyka, który uważa, że lepiej mieć problem z charyzmatami 
i wspólnotami niż za kilka lat mieć puste Kościoły6. Gdzie jest więc złoty 
środek? Jak w takim razie budować? Gdzie szukać bezpieczeństwa i Bożego 
działania? Jak właściwie rozeznawać? 

Pokrótce zakreślony problem relacji charyzmatu do urzędu, a zwłaszcza 
charyzmatyka, który mimo obdarowania nie przestaje być grzesznikiem, do 
darów hierarchicznych wydaje się być nieustannie, od czasów apostolskich 
do współczesności, obecny w Kościele. Jednak zwłaszcza dziś kwestia ta jest 
niesłychanie paląca, gdy na czele Kościoła stoi papież Franciszek, zachęcają-
cy wszystkich ludzi ochrzczonych do radosnego głoszenia światu Ewangelii 
w mocy Ducha Świętego, a więc także w otwartości na charyzmaty. Taki 
znak czasu przynagla, po raz kolejny, do refleksji naukowej i duszpasterskiej 
nad relacją charyzmatu i urzędu w Kościele, a także do próby nakreślenia 
zasad wzajemnego odniesienia i współpracy obu rzeczywistości. 

5 A. Siemieniewski, Katolickość Odnowy w Duchu Świętym, w: Duch Święty w naszej 
codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2010, s.58.
6 http://gosc.pl/doc/1127682.Nie-bojmy-sie-charyzmatow (dostęp 24.03.2104).
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1. Struktura hierarchiczno-charyzmatyczna 

Kościół jest z ustanowienia Bożego obiektywną strukturą zbawczą i, jak 
podkreśla J. Ratzinger, zbudowany jest nie dialektycznie, ale organicznie7. 
Struktura hierarchiczno-charyzmatyczna jest więc wyrazem komplementar-
ności poszczególnych porządków wewnątrz Kościoła i wielkim grzechem 
byłoby antagonizowanie obu rzeczywistości. Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele Lumen gentium mocno akcentuje, że Duch Święty uposaża Ko-
ściół w „rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne, i przy ich pomo-
cy nim kieruje”8. Tak więc to trzecia Osoba Boska, jest Źródłem i Dawcą 
owych darów dla budowania Kościoła i jego jedności – nigdy przeciwnie.

Sobór Watykański II, po pogłębionej refleksji dotyczącej mysterium 
Ecclesiae, zaczyna ujmować i opisywać Kościół za pomocą czterech modeli: 
lud Boży, Ciało Chrystusa, sakrament zbawienia oraz communio. Wszystkie 
te kategorie rzucają nowe światło na relację hierarchii i charyzmatu, choć 
w sposób szczególny pogłębienie przynosi kategoria Ciała Chrystusa.

Biblijna koncepcja Kościoła jako Ciała Chrystusa nazywana jest często 
podstawą lub bazą9 dla właściwego zrozumienia i kooperacji urzędu i cha-
ryzmatu. Dzieje się tak dlatego, że przy użyciu tej kategorii „eksponuje się 
integralną i organiczną więź wiernych z Chrystusem, znaczenie Chrystusa 
jako Głowy, a Ducha Świętego jako duszy, oraz komplementarność jedności 
i różnorodności w Kościele”10. Tak więc właśnie ta biblijna kategoria ukazuje 
wzajemną konieczność i komplementarność zarówno elementu charyzma-
tycznego, niosącego ze sobą elementy spontaniczności i niezinstytucjona-
lizowania, oraz instytucji, którą charakteryzuje zorganizowanie i konieczna 
zachowawczość. Jak prosto i wymownie wykazuje to sam św. Paweł:

„Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak 
też jest i z Chrystusem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne 

7 J. Ratzinger, Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy w Kościele, Kielce 2006, s.26.
8 KK 4.
9 J. Dąbrowski, Charyzmat a urząd, w: Duch Święty w naszej codzienności, 
red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2010, s.243.
10 A. Czaja, Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, Warszawa 2006, 
s.387.
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[członki]. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę 
do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby 
ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czyż 
nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby 
słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz 
Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich 
w ciele. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre 
proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia 
cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi 
językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy 
wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? 
Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają 
językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?” (1 Kor 12, 12. 14-30).

Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy mogą uzdrawiać? Reto-
ryczne pytania postawione już na samym początku kształtowania się Ko-
ścioła ukazują jak św. Paweł widział i przedstawiał hierarchiczno-cha-
ryzmatyczną rzeczywistość. Wszak Duch udziela każdemu tak, jak chce 
(por. 1 Kor 12, 11).

Spoglądając tylko i wyłącznie na omawiany powyżej model Ciała Chry-
stusa, czy wszystkie modele eklezjologiczne zaakcentowane przez Sobór 
Watykański II, staje się czymś oczywistym, że wszelkie próby ukazywania 
opozycji urzędu i charyzmatu nie są zgodne z nauczaniem Kościoła, a przede 
wszystkim nie są zgodne z naturą Kościoła jako taką. Sprzeciwiają się także 
Duchowi Świętemu jako Dawcy owych darów. Można również powiedzieć, 
że świadome działania zmierzające w kierunku poróżnienia obu porządków 
są niczym innym jak grzechem i raną zadawaną jedności niepodzielnego 
Ciała Chrystusa. 

2. Skąd więc problemy?

Właściwym spojrzeniem na strukturę hierarchiczno-charyzmatyczną jest 
więc teologia daru, w której każdy dar, charyzmat czy urząd jest przyjmowa-
ny z radością przez cały Kościół. Wszak różnorodność obdarowania służy 
jedności oraz objawia nieograniczoną miłość Dawcy tychże darów. I choć nie 
ma żadnej opozycji w relacji urząd – charyzmat nie da się ukryć, że istnieje 
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pewne napięcie spowodowane prymatem urzędu bądź instytucji nad chary-
zmatem. Wśród darów, które Duch Święty udziela ku pożytkowi Kościoła 
(por. 1Kor 12, 1-11), na pierwszym miejscu znajduje się łaska Apostołów, 
których powadze sam Duch poddaje nawet osoby obdarzone szczególnym 
charyzmatem (por. 1 Kor 14)11. Tak więc wszystkie charyzmaty muszą być 
odniesione do pasterzy Kościoła, jak stwierdza konstytucja Lumen gentium 
„sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu ich w czyn należy 
do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani 
są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co 
dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19- 21)”12. Zasada ta staje się więc także jednym 
z kryteriów autentyczności charyzmatu i osoby nim obdarzonej. Postawa 
roszczeniowa, nieposłuszeństwo, bunt czy nawet zerwanie jedności przez 
konkretnego charyzmatyka – zawsze świadczy na jego niekorzyść13. 

To do urzędu należy rozeznanie danego charyzmatu, wprowadzenie 
go w życie Kościoła i ewentualne korygowanie jego używania. Funkcja 
korekcyjno-porządkująca jest niezbędna i ściśle związana z brakiem odpo-
wiedniej wiedzy i przygotowania, przeżywaniem charyzmatu jako nowości, 
którą przynosi Duch Święty, znacznie wyprzedzając postanowienia urzędu, 
a także z grzechu i niedoskonałości duchowej danego charyzmatyka. 

Doskonałym przykładem wspomnianej funkcji hierarchii jest postawa 
św. Pawła. W pierwotnym Kościele wielokrotnie musiał on korzystać z au-
torytetu Apostoła odnosząc się do wspólnot aby nauczać, wyjaśniać, kory-
gować lub napominać. Jakie problemy pojawiały się w tych wspólnotach, 
można odczytać z treści listów przekazywanych przez Pawła. 

W Koryncie zaistniało zjawisko nieprawidłowego wykorzystywania 
charyzmatu proroctwa, tak więc św. Paweł koryguje i wskazuje jak należy 
korzystać z tego daru ku zbudowaniu Kościoła: „Jeżeli korzysta ktoś z daru 
języków, to niech mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej, a jeden niech tłuma-
czy! Gdyby nie było tłumacza, nie powinien mówić na zgromadzeniu; niech 
zaś mówi sobie samemu i Bogu! Prorocy niech przemawiają po dwóch albo 
po trzech, a inni niech to roztrząsają! Gdy zaś komuś innemu z siedzących 

11 por. ChL 20.
12 KK 12.
13 Por. A. Kuliberda, Charyzmaty w Kościele dzisiaj, Częstochowa 2005, s. 118.
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dane będzie objawienie, pierwszy niech zamilknie. Możecie bowiem w ten 
sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni 
i podniesieni na duchu” (1Kor 14, 17-31).

W Tesalonice pojawił się problem, gdyż członkowie wspólnoty, nie 
uznawali autorytetu hierarchii. Napięcie charyzmat – hierarchia obecne 
w Tesalonice musiało być tak duże, że św. Paweł prosi członków tej wspól-
noty o uznanie ich urzędu i autorytetu: „Prosimy was, bracia, abyście uzna-
wali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was 
napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! 
Między sobą zachowujcie pokój!” (1Tes 5, 12-13).

Autorytet urzędu i nauki Pawła był wielokrotnie podważany przez tzw. 
„opozycję antypawłową” lub innych pseudoproroków lub pseudochary-
zmatyków14, do tego stopnia, że Apostoł nakazywał odseparowanie się od 
ludzi, których nauka wprowadza podział i występuje wbrew porządkowi: 
„Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście 
stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według 
tradycji, którą przejęliście od nas” (2Tes 3,6).

Wielokrotnie św. Paweł naucza swe wspólnoty za pomocą listów, przy-
chodząc z wyjaśnieniem i głębszym zrozumieniem sytuacji, których nie 
mógł im przekazać będąc wśród nich (np.: Tesalonika: „Nie chcemy, bracia, 
waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie 
smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei” 1Tes 4, 13) lub wcześniej 
nie było takiej potrzeby (np.: Korynt: „Nie chciałbym, bracia, byście nie 
wiedzieli o darach duchowych” 1Kor 12, 1).

Wspomniane tylko niektóre sytuacje, w których św. Paweł sprawował 
pieczę nad wspólnotami i objawiającymi się w nich charyzmatami, mogą 
służyć za przykład właściwej współpracy urzędu i charyzmatu. Mogą one 
także stanowić wyzwanie dla współcześnie pojawiających się napięć, bo-
wiem również dziś pojawiające się nowe rzeczywistości duchowe wchodzą 
w interakcje z instytucją Kościoła. Jako współczesne przykłady pozytywnej 
współpracy grzesznych i błądzących charyzmatyków z urzędem można 
wskazać następujące zagadnienia:

14  W. Rakocy, Antypawłowa opozycja w Liście do Galatów, RT 44: 1997, z. 1, s. 117-
127.
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• przebaczenie Bogu,
• uzdrowienie międzypokoleniowe,
• msza święta z modlitwą o uzdrowienie,
• tzw. „spowiedź furtkowa”,
• znajomość imienia swojego anioła stróża,
• publiczne modlitwy o uwolnienie,
• spoczynek w Duchu Świętym,
• chrzest w Duchu Świętym15.

4. Wzajemne wyzwania – obowiązki – zasady współpracy

Istniejące napięcie pomiędzy charyzmatem a urzędem zwykle związane 
jest z niewłaściwym stosunkiem i podejściem do wzajemnej współpracy dla 
budowania Kościoła. I choć liczne dokumenty Kościoła (KK, DK, DA, ChL) 
jasno wskazują i precyzują pastoralną postawę wobec charyzmatów i zasady 
współpracy pomiędzy urzędem a charyzmatem, to jednak nie zawsze są one 
znane i respektowane, a tym bardziej wprowadzane w życie.

od strony charyzmatyków
Czego więc należy wymagać od członków Ludu Bożego obdarzonych 

charyzmatami? 
Zaangażowania w formację intelektualną:
znajomość podstawowej wiedzy o Kościele i kształtowanie świadomość 

eklezjalnej;
katecheza dotycząca roli świeckich w Kościele;
katecheza wyjaśniająca zagadnienie charyzmatów (istota, rodzaje, Daw-

ca, właściwa postawa odbiorcy, cel, sposób przyjmowania i rozeznawania).
Zaangażowania w formację duchową16 (żywa i osobowa relacja z Bo-

giem) («Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie 
wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu 

15 Zagadnienia wzmiankowane są tylko egzemplifikacją pozytywnej współpracy urzędu 
i charyzmatu. Autor nie rozwija podanych rzeczywistości gdyż nie są one przedmiotem 
referatu, a także dlatego, że doczekały się już licznych opracowań.
16 To wszystko będzie sprzyjać wzrostowi „dojrzałego i odpowiedzialnego laikatu”, któ-
rego formacja jest „istotnym i. niezbywalnym wymogiem plantatio Ecclesiae Redemptoris 
Missio 72
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cudów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie zna-
łem» Mt 7, 22-23a) :

życie sakramentalne;
kierownictwo duchowe;
lektura i życie Słowem Bożym;
modlitwa;
formacja i wzrost we wspólnocie.
Przyjęcia charyzmatu i oddanie go do rozeznania osobom odpowie-

dzialnym.
Postawy łączności i posłuszeństwa wobec przełożonych.
Ofiarnej i wielkodusznej służby rozeznanym i uznanym charyzmatem 

(Maria Jurczyńska17).
Unikania przeakcentowania „cudowności” i „niezwykłości”.
Posługiwania dla dobra Kościoła i drugiego człowieka, wystrzegając 

się postawy budowania własnej pozycji lub bogactwa.

Od strony urzędu – pastoralna postawa wobec charyzmatu („Ducha nie 
gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – za-
chowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” 1Tes 5, 19-22)

W działalności duszpasterskiej Kościoła „szczególną rolę w uznawaniu 
charyzmatów spełniają prezbiterzy. Poprzez sakramentalną więź prezbiterów 
z biskupem, na którego konsekracja nakłada pasterską odpowiedzialność za 
cały Kościół, kapłani są szczególnym podmiotem zapewniającym wszelkim 
inicjatywom odnowy charyzmatycznej i apostolstwu świeckich zintegrowa-
nie się z sakramentalnym i apostolskim życiem Kościoła”18.

Współczesne nauczanie Kościoła opisuje postawę względem charyzma-
tów przy użyciu następujących postaw:

• rozeznawać (badać duchy),

17 Maria Jurczyńska (1919-1996) zwana siostrą Marią (żona i matka pięciorga dzieci), od 
końca lat 70 zaangażowała się w Odnowę w Duchu Świętym. Była liderką grupy Odnowy 
w Żarach i Koordynatorką Odnowy w diecezji gorzowskiej. Zakładała i wspierała rozwój 
wielu grup modlitewnych, prowadziła rekolekcje w seminariach diecezjalnych i zakonnych. 
Swoim charyzmatem kierownictwa duchowego i modlitwy wstawienniczej za kapłanów 
i kleryków, uznanym i pobłogosławionym przez Jana Pawła II, służyła setkom osób.
18 A. Kuliberda, Charyzmaty w Kościele dzisiaj, Częstochowa 2005, s.100.
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• odkrywać,
• uznawać (z radością),
• popierać (z troskliwością),
• ubiegać się (z roztropnością),
• przyjmować,
• powierzać zadania w służbie Kościoła,
• zachęcać,
• używać (właściwie)19.

Co więc stanowi największe wyzwanie dla osób pełniących urząd i ro-
zeznających w Kościele? Jak wymienione postawy mają się do życia i jak 
je można zastosować? Czego można wymagać od pasterzy Ludu Bożego?

Nawrócenie pastoralne obejmujące:
przejście od dobrze wszystkim znanej teorii do praktyki,
obowiązek bycia człowiekiem pneumatycznym, czyli przejście od po-

stawy „mam Ducha” do postawy „Duch go opanował”.20,
przyjęcie osobistej pozytywnej postawy względem charyzmatów. Przej-

ście od lęków, stereotypów do pragnienia aby Duch Święty posługiwał się 
mną i innymi, także świeckimi, dla dobra Kościoła. 

Pasterz jest odpowiedzialny za modlitwę nasłuchiwania i rozeznawania 
charyzmatów. Jest więc tym, do którego obowiązków należy poszukiwanie 
i odnajdowanie charyzmatyków we własnej wspólnocie i ich uświadomie-
nie oraz wprowadzenie w daną posługę21. Jeśli tego nie robi, nie wypełnia 
swojej misji.

Osobom odpowiedzialnym: biskupom, pasterzom, kościołom lokalnym, 
liderom nie wolno rościć sobie prawa do jakiegoś absolutnego uniformizmu 
w organizacji i programowaniu duszpasterskim. Ich plany nie mogą urastać 
do rangi dzieł, których tylko Duch Święty może dokonywać (…). Przyjmując 
taką postawę Kościoły staną się nieprzenikalne dla Ducha Bożego22.

Troska pasterska o grzesznych charyzmatyków – posługa słowa, sakra-
mentów, kierownictwo duchowe, formacja.
19 KK 12, DK 9, DA 3 i 30, ChL 24, KKK 799-801
20 J. Ratzinger, Nowe porywy Ducha. Ruchy Odnowy w Kościele, Kielce 2006, s.29.
21 por. G. Strzelczyk, Kościół a charyzmaty, Katowice 2013, s.24.
22 por. J. Ratzinger, Nowe porywy Ducha. Ruchy Odnowy w Kościele, Kielce 2006, s.51.
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5. Ujęcie biblijne komplementarności i współpracy urzędu 
oraz charyzmatu 

Bieg św. Jana i św. Piotra do grobu, w interpretacji włoskiego teologa 
Alessandro Pronzato, odkrywa przed nami zależność i współpracę urzędu 
oraz charyzmatu. W scenie tej: 

„widzimy Jana, który dociera jako pierwszy do grobu, był szybszy od 
Piotra. Wystrzegajmy się banalnych wyjaśnień tej sceny. Często mówi się, 
że Jan przybiegł szybciej, bo był młodszy. Tutaj decydujący jest aspekt 
symboliczny. Te dwie postaci przedstawiają dwa obrazy Kościoła. Piotr to 
instytucja, Jan – proroctwo, Piotr – władza, Jan – kontemplacja. Widzimy, 
jak ważną funkcję pełni w Kościele kontemplacja, proroctwo, które dociera 
pierwsze, bo ma lżejszy krok. Nie musi uwzględniać tylu rzeczy, nie jest 
obciążone troskami, więc siłą rzeczy dociera pierwsze. Proroctwo zawsze 
poprzedza, a kontemplacja ma bardziej przenikliwe oko, co widać w scenie 
nad jeziorem.

Ciekawy jest epilog biegu uczniów do grobu. Jan dotarł pierwszy, ale 
później odsunął się na bok, pozwolił wejść Piotrowi. Zatem proroctwo toruje 
drogę, ale potrzebuje weryfikacji ze strony władzy. Dostrzegamy tu typową 
funkcję kontemplacji i proroctwa, one jednak nie anulują roli instytucji 
i władzy, która musi dokonać oceny i zagwarantować prawdziwość sprawy.

Na przestrzeni wieków, przede wszystkim tych dwóch ostatnich, po-
dawano zupełnie rozbieżne interpretacje omawianych scen. Zwolennicy 
pozycji radykalnych wskazują na wyraźne przeciwstawienie, antagonizm 
pomiędzy tymi dwiema postaciami. Uważają, że istnieje kontrast nie do 
pogodzenia pomiędzy posługą instytucjonalną a inspiracją prorocką, można 
by rzecz: między strukturą a charyzmatem, zarządzaniem a kontemplacją, 
prawem a miłością, władzą prawną a władzą duchową. To była najbardziej 
radykalna interpretacja, która doprowadziła nawet do tego, że wyobrażano 
sobie rozdział pomiędzy Kościołem efeskim, który odwoływał się do Jana, 
a Kościołem z Antiochii, który nawiązywał do Piotra.

Pomijając te radykalne interpretacje, sugerujące kontrast nie do napra-
wienia, właśnie te dwie postacie przedstawiają obraz Kościoła, w którym 
rola Piotra i Jana, instytucji i kontemplacji, prawa i proroctwa, które nigdy 
nie powinny być skierowane przeciw sobie, ani nie powinny ze sobą kon-
kurować. Piotr nie może obejść się bez Jana, a Jan bez Piotra. W poranek 
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wielkanocny Jan toruje drogę, a później usuwa się na bok. Możemy powie-
dzieć, że bez kontemplacji i proroctwa Kościołowi zagraża skostniałość, 
bezruch, obniżenie autorytetu. Jednak bez instytucji, bez zarządzeń, bez 
struktur, samo proroctwo zawiera ryzyko anarchii. Niewątpliwie Jan ma 
bardziej zwinny krok, w odróżnieniu od Piotra, który z racji swojej roli 
jest zmuszony do chodzenia wolniej, do poruszania się z ostrożnością, do 
uwzględniania tylu różnych rzeczy i sytuacji. Jan jest kontemplatykiem 
par excellance. To jest ten, który widzi lepiej, inaczej, dociera pierwszy, 
wie, ale nie dzięki rozumowaniu czy spekulacji intelektualnej, lecz dzięki 
intuicyjnej wiedzy, którą umożliwiają miłość i wiara. Tę wiedzę poznaje 
serce rozpalone miłością”23.

J. Ratzinger odnosząc się do zagadnienia, które było tematem tego, 
artykułu napisał: „obydwie strony winny iść za natchnieniem Ducha 
Świętego i uznawać zwierzchność władzy kościelnej; winny uczyć się 
zapominać o sobie […]. Obydwie stronny winny uczyć się wzajemnie 
od siebie podatności na oczyszczenie, nawzajem znosić siebie oraz szu-
kać drogi do takich zachowań, jakie zaleca Paweł w Hymnie o miłości 
(por. 1 Kor 13, 4-7)”.24 Charyzmat dany przez Boga grzesznikowi, zabez-
pieczony zostaje poprzez dar hierarchiczny, a istniejące napięcie pomiędzy 
wspomnianymi rzeczywistościami staje się impulsem do rozwoju Kościoła. 
Prawidłowe kształtowanie i rozwijanie relacji urząd – charyzmat wydaje się 
być jedynym rozwiązaniem i staje się skuteczne, jeśli dokonuje się w miłości, 
która jest największym charyzmatem.

23 A. Pronzato, Spotkania z Jezusem w Ewangelii św. Jana, „Zeszyty Formacji Duchowej” 
56 (2012), s. 56-57.
24 J. Ratzinger, Nowe porywy Ducha. Ruchy Odnowy w Kościele, Kielce 2006, s.50.
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Szatan i pokusa

O pokusie szatańskiej inaczej myślano i pisano w pierwszych wiekach 
rozwoju myśli nad życiem duchowym, a inaczej mówi się współcześnie. 
Współczesność naznaczona jest niewątpliwie nowym spojrzeniem na czło-
wieka, czyli nową antropologią, która czasem, jako ateistyczna i nihili-
styczna, budzi niepokój. Rozwój nauk psychologicznych podprowadza 
poszukujących prawdy o człowieku do wielu odkryć na temat tendencji 
człowieka do zła i przeciwstawnych sił, które pojawiają się w jego prze-
życiach, pragnieniach i dążeniach1. Oddzielną sprawą jest rozgraniczenie 
pokusy szatańskiej i nie-szatańskiej, ponieważ czasem „własna pożądliwość 
wystawia nas na pokusę i nęci każdego” (Jkb 1, 14). Jest oczywiście więź 
i relacja między tymi rzeczywistościami, ale nie są one sobie podporządko-
wane bezwzględnie: niektóre pokusy nie pochodzą od szatana i pokusa nie 
jest jedynym sposobem działania szatana na człowieka. 

Definicja i natura pokusy

Kilkunastostronicową definicję pokusy podaje Nuovo dizionario di spiri-
tualitá. Jeden z punktów definicji (dopiero trzeci) poświęcony jest znaczeniu 
kusiciela w pokusie. Pozostałe elementy pokusy to m. in.: illusioni attraenti 
(nęcące iluzje) oraz desideri illusori (zwodnicze pragnienia), odwrócenie się 
od Boga i zwrócenie się do stworzenia, collasso morale (zapaść, obsunięcie 
się moralne), la via della morte (droga śmierci)2. Inna definicja znajduje się 
w Leksykonie Teologii Duchowości, a brzmi ona: „chwilowa, wewnętrzna 

1 Obszerne fragmenty wystąpienia oparte zostały na moim artykule pt. Współczesne 
interpretacje pokusy szatańskiej, w: „Aniołowie i demony”, Homo meditans XXVIII, Lublin 
2007, s. 303-320.
2 S. De Fiores e Tullo Goffi (red.) Nuovo dizionario di spiritualitá, Roma 1979, 
s. 1583-1597.
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podnieta nakła niająca do grzechu”3. Definicje te, jak widzimy, wskazują 
zarówno na źródło pokus, jak i na ich dynamikę. Ignacy Loyola (+1556) 
w pierwszej serii Reguł o rozeznawaniu duchów porównuje kuszenie sza-
tana do działania przewrotnej kobiety, która „[...] ma siły słabe, ale chęć 
szkodzenia mocną. [...] Właściwością kobiety w czasie sprzeczki z jakimś 
mężczyzną jest tracić odwagę i uciekać, jeśli mężczyzna stawia jej dziel-
nie czoło; a przeciwnie, jeżeli mężczyzna zaczyna uciekać tracąc odwagę, 
wtedy gniew, mściwość i dzikość kobiety nie zna granic. Podobnie właści-
wością nieprzyjaciela (czyli szatana) jest tracić siły i odwagę i uciekać ze 
swymi pokusami, jeżeli osoba ćwicząca się w rzeczach duchowych stawia 
odważnie czoło pokusie nieprzyjaciela i działa według zasady agere contra. 
Nieprzyjaciel zachowuje się jak uwodziciel, który chce pozostać w ukryciu 
i nie być ujawnionym. Ten przekaz można porównać do intencji wszystkich 
tych, którzy próbują drugą osobę wciągnąć do jakiegoś zła: „tylko niech 
to będzie nasza tajemnica…”. Przypomina to np. zachowanie sprawców 
gwałtów, którzy nakazują ofierze milczenie i tym nakazem ofiara czuje 
się związana do końca życia. Również tutaj, można powiedzieć, poprzez 
pokusę i wciąganie w grzech szatan dokonuje gwałtu na duszy, nakazując 
jej milczeć (podczas gdy Kościół zachęca do wyjawienia, wypowiedzenia 
swoich pokus i grzechów spowiednikowi czy kierownikowi duchowemu).

Szatan wg. Ignacego zachowuje się także jak wódz na wojnie, gdy chce 
jakiś gród zwyciężyć i złupić: zbadawszy siły i środki obronne jakiegoś 
zamku, atakuje go od strony najsłabszej. Podobnie i nieprzyjaciel natury 
ludzkiej krąży i bada ze wszech stron wszystkie nasze cnoty teologiczne, 
kardynalne i moralne” (Reguły 12-14, Ćwiczenia Duchowne 325-327). Mą-
drość i psychologiczna przenikliwość św. Ignacego nigdy nie straciły na 
aktualności, każdy człowiek ma jakiś słaby punkt (jeden lub więcej), który 
może być miejsce szatańskiej pokusy.

 X. Leon-Dufour umieszcza pokusę szatańską w szerszym kontekście, 
tzn. do głębszego odniesienia do prób, które Bóg stawia przed człowiekiem 
na drodze doskonałości. Warto zrozumieć najpierw biblijne słowo „próba”. 
Odpowiada ono co najmniej podwójnej rzeczywistości. Jedna z nich, o cha-
rakterze czynnym, oznacza badanie czegoś, doświadczanie; druga wiąże się 

3 S. Urbański, Pokusa, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon Duchowości Katolickiej, 
Lublin-Kraków 2002,s. 648-649.,
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z cierpieniem spowodowanym przez chorobę, smutek po zmarłym lub przez 
jakieś niepowodzenie. Jeżeli to słowo zmienia swój sens, przechodząc od 
pierwszego do drugiego, to prawdopodobnie dlatego, że według religijnej 
mądrości cierpienie jest testem ukazującym wartość człowieka. W Biblii 
znaczenie czynne tego terminu wysuwa się na plan pierwszy: hebr. nsh, bhn, 
hgr, gr. peiradzein, diakrinein  –  by ograniczyć się do rdzeni zasadniczych  
–  wyrażają ideę „poddania próbie” czegoś lub kogoś, chęć poznania istoty 
rzeczy poprzez jej zmienne, niepewne przejawy zewnętrzne. Niczym do-
rastający młodzieniec człowiek powinien się „próbować”, wchodzić w sy-
tuacje, które odsłaniają nieznane dotąd prawdy o nim samym4. Bóg więc 
próbuje człowieka, by poznać całą głębię jego serca (Pp 8, 2) i dać mu życie 
(Jk 1, 12). Także człowiek sam siebie próbuje, kusi, usiłując być „jak Bóg”. 
W tym miejscu próba staje się pokusą i pojawia się osobistość trze cia, tj. 
kusiciel. Podsumowując, określmy jaka jest więc różnica między próbą 
a pokusą? Próba jako taka prowadzi do życia (Rdz 2, 17; Jk 1, 1-12), poku-
sa zaś rodzi śmierć (Rdz 3: Jk 1, 13 nn), próba jest darem łaski, jest formą 
ojcowskiej miłości i pragnienia Boga, aby człowiek się – poprzez próby 
– rozwijał, pokusa zaś jest zachętą do grzechu, ten, kto kogoś kusi, nie 
kocha go5. To rozróżnienie jest bardzo ważne, bo gdy ktoś ulegnie pokusie 
i zaczyna cierpieć, czasem obwinia za to samego Boga i uważa, że to On 
postawił człowieka w danej sytuacji i sprowokował grzech, co jest niezgodne 
ze Słowem Bożym. X. Leon-Dufour twierdzi, że dopiero pod koniec Starego 
Testamentu szatan zostaje ujawniony jako osobisty sprawca pierwszego 
ku szenia; ale sens tego dramatu zostanie ukazany w pełni dopiero wskutek 
szczególnej walki, jaką Chrystus stoczy z kusicielem6. Stary Testament 
jeszcze w pełni nie rozumie istoty kuszenia szatańskiego, dopiero Jezus 
z „przedrozumienia diabelskości doprowadzi człowieka do całej prawdy na 
ten temat”7. Dawny Izrael koncentrował się głównie na wierności w wierze; 
jeżeli musiał staczać boje, to w obronie tej wierności oraz zachowywaniu 
tego, co z tej wierności mogło wynikać. Jezus natomiast jest samą Wcieloną 
Wiernością Przymierzu, tak ze strony Boga, jak i człowieka; Jego walka jest 

4 Zob. X. Leon-Dufour, Słownik Teologii Biblijnej, tłum. K. Romaniuk, s.793-794.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 H. U. von Balthasar, Przedrozumienie diabelskości, tłum. L. Balter, Kolekcja „Com-
munio” 7 (1992), s. 69.
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odśrodkowa: chodzi w niej o uja rzmienie ducha wrogiego Bogu i o rozsze-
rzenie królestwa Bożego.

Ważne i wymowne jest to, iż w Apokalipsie kusiciel ujawnia się dopie-
ro wtedy, gdy dziecię  –  Mesjasz zjawia się na świecie i zostaje uniesiony 
przed tron Boży. To właśnie pojawienie się Jezusa na ziemi nie tylko „usidla” 
i „krystalizuje” złe moce, ale też niejako „wydobywa na powierzchnię”, 
sprawia, że przybierają one na sile, a to ze względu na Jego „tak” całkowite 
i definitywne (2 Kor 1, 19-20), w odpowiedzi na całkowite i definitywne 
„nie” demona. Listy św. Jana są w tej kwestii bardzo interesujące. Balthasar 
podsumowuje: „To, czego literatura międzytestamentalna oczekiwała, ale 
dopiero w czasach ostatecznych, cały Nowy Testament ukazuje jako reali-
zujące się już teraz, począwszy od przyjścia Jezusa Chrystusa. Albowiem 
wraz z tym przyjściem sprawdzają się dwa fakty. Po pierwsze: «Zwyciężyłem 
świat»; «Widziałem diabła spadającego jak błyskawica z nieba». Po wtóre: 
ten, który został wyrzucony z odwiecznego nieba i spadł na ziemię doczesną, 
podwaja swe wysiłki, albowiem jego czas jest krótki (Ap 12, 12)”8.

Jezus wielokrotnie kuszony

Szatan kusi Jezusa i to nie jeden raz, co to też jest wskazówką dla 
chrześcijan, którzy mogą być kuszeni w podobny sposób. Kuszenie Jezusa 
na pustyni wskazuje, że pokusa szatańska nie ciągnie nas bezpośrednio do 
złego – to byłoby zbyt proste. Pokusa stwarza wrażenie ukazywania czegoś 
lepszego: porzucić wreszcie to, co jest niepewne i zabrać się z całą energią 
do ulepszania świata – tak było z pokusą Jezusa na pustyni. Przyjrzyjmy się 
nim razem z Benedyktem XVI:

 
1. W kuszeniu pierwszym Jezus usłyszał: „Jeśli jesteś Synem Bożym, po-
wiedz, żeby te kamienie stały się chlebem” (Mt 4,3). „Jeśli jesteś Synem Bo-
żym…” – usłyszymy powtórnie te słowa, wypowiedziane przez szyderców 
pod Krzyżem: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!...” (Mt 27,40). 
Księga Mądrości przewidziała tę sytuację: „Jeśli sprawiedliwy jest synem 
Bożym, Bóg ujmie się za nim” (Mdr 2,18). Wnioskując z tych słów można 
powiedzieć, że Chrystus powinien udowodnić słuszność swych roszczeń. 

8 H. U. von Balthasar, Przedrozumienie diabelskości, dz. cyt., s. 70.



60 KS. DR HAB. ADAM RYBICKI, PROF. KUL  

Ten postulat dowodu będzie towarzyszył Jezusowi przez całą historię Jego 
życia. Co pewien czas będzie się spotykał z zarzutem, że nie wykazał do-
statecznie, kim jest, że musi dokonać wielkiego cudu, który usunie wszelką 
niejednoznaczność i wszystkie opory. Stanie się wtedy dla wszystkich jasne, 
kim i czym jest lub nie jest. To samo będzie dotyczyć Kościoła, ciągle będzie 
się od niego wymagać, by udowadniał światu, że jest Kościołem Chrystusa. 
 
2. O drugiej szatańskiej pokusie Jezusa Benedykt XVI napisał: „Tę pokusę 
należy pojmować jako pewnego rodzaju wizję, w której rzeczywistość, 
szczególne zagrożenie dla człowieka i niebezpieczeństwo grożące zadaniu 
Jezusa ponownie stanowią jedną całość. Najpierw zwróćmy tu uwagę na 
pewien zaskakujący szczegół. Żeby wciągnąć Jezusa w zastawioną na Niego 
pułapkę, diabeł przytacza Pismo Święte. Cytuje Psalm 91,11nn, który mówi 
o opiece, jaką Bóg zapewnia człowiekowi wierzącemu: «Aniołom swoim 
da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień». (…) Diabeł okazuje się znawcą Pisma, który 
potrafi dokładnie zacytować Psalm. Cała rozmowa tej drugiej pokusy wy-
gląda rzeczywiście jak spór dwóch uczonych w Piśmie: Diabeł występuje 
jako teolog. (...) Nie jest to «nie» wobec naukowego wykładu Biblii, lecz 
wysoce zbawienne i konieczne ostrzeżenie przed możliwymi jej błędnymi 
drogami. Wykład Pisma Świętego może w rzeczywistości stać się narzędziem 
Antychrysta, (…) jest to wewnętrzna treść samej historii kuszenia”9. Znowu 
chodzi więc o zniekształcanie, tym razem zniekształcanie Słowa Bożego.

3. Trzecia pokusa: W wizji diabeł wyprowadza Chrystusa „na wysoką 
górę”. Ukazuje Mu wszystkie królestwa ziemi, z całym ich przepychem, 
i ofiaruje Mu panowanie nad całym światem. Czy nie takie właśnie jest po-
słannictwo Mesjasza – władcy świata? Czyż nie ma On być królem świata, 
który całą ziemię zjednoczy w jednym wielkim królestwie pokoju i dobro-
bytu? W odniesieniu do pokusy chleba w historii Jezusa znajdują się dwa 
osobliwe, odpowiadające sobie momenty: rozmnożenie chleba i Ostatnia 
Wieczerza. Podobnie jest i tutaj, jak zauważa Benedykt XVI: oto Zmartwych-
wstały Pan gromadzi swych uczniów „na górze” (Zob. Mt 28,16). I teraz 

9 Zob. obszerną i głęboką analizę kuszenia Jezusa, w: J. Ratzinger – Benedykt XVI, 
Jezus z Nazaretu, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 35-50.



 SZATAN I POKUSA 61

rzeczywiście mówi: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” 
(28,18)10. Dwie rzeczy są tu nowe i odmienne: Pan ma władzę w niebie i na 
ziemi, natomiast szatan chce pokazać, że to on ma władzę.

Według widzeń bł. Katarzyny Emmerich szatan będzie jeszcze inaczej 
kusił Jezusa w Ogrodzie Oliwnym przed męką, a tym kuszeniem będzie 
oskarżanie: „Ty  –  mówił do Pana  –  byłeś przyczyną wymordowania dzieci 
przez Heroda, Ty narażałeś rodziców Swoich w Egipcie na nędzę i cierpienia, 
nie chciałeś ratować Jana Chrzciciela od śmierci, rozłączyłeś wiele rodzin, 
ochraniałeś wyrzutków społeczeństwa, nie uzdrowiłeś niektórych chorych, 
skrzywdziłeś Gerazeńczyków, bo dopuściłeś opętanym wywrócić beczkę 
z napojem i spowodowałeś utopienie się trzody wieprzów w jeziorze, stałeś 
się współwinnym Maryi Magdaleny, bo nie przeszkodziłeś powtórnemu jej 
upadkowi; zaniechałeś staranie się o swą rodzinę i marnowałeś cudze mienie. 
Słowem, co tylko kusiciel może zarzucić przy skonaniu zwykłemu człowie-
kowi, który bez wyższego spowodowania podejmuje się dokonania takich 
czynów publicznych, to szatan nasuwał teraz chwiejnej trwogą duszy Jezusa, 
by zachwiać Jego wolę”11. Kuszenie do rozpaczy poprzez poczucie winy 
to również codziennie spotykany sposób kuszenia wiernych na całej ziemi.

Nasze kuszenia

Szatan, który także „domagał się” od Jezusa, aby apostołów „prze-
siać jak pszenicę” (Łk 22,3 1), w rzeczywistości tylko „wszedł w Ju-
dasza” (Łk 22,3; por. J 13,27), nakłaniając jego serce do decyzji, by 
„zdradzić” Jezusa (J 13,2). Właśnie zdrada Jezusa to kolejna pokusa 
szatańska, dotycząca chrześcijan wszystkich czasów. Tak jak „w swojej 
chytrości” szatan „uwiódł” Ewę, tak „uwodzi” ludzi nieroztropnych 
przez swoje „knowania” (por. 2 Kor 2,11; 11,3). Jego pokusy dążą do 
podobnych decyzji w życiu duchowym chrześcijan: zaciemnić (czyli – 
umniejszyć, spłycić) obraz Jezusa, a powiększyć korzyści (srebrniki), 
które można uzyskać w przypadku zdrady. Doprowadzić, by w momen-
cie zdrady chrześcijanin „nie wiedział co czyni”, jednak potem, gdy już 
jest za późno, żeby sobie to uświadomił, został sam, popadł w rozpacz 

10 Tamże.
11 Bł. Anna Katarzyna Emmerich, Pasja, tł. W. Galant, Kraków 2014, s. 92.
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i – jak Judasz – poszedł się powiesić. Szatan działa też w „synach buntu” 
(Ef 2,2; por. Kol 3,6) i dlatego św. Paweł zachęca: „nie dawajcie miejsca 
diabłu” (Ef 4,27), który łatwo wchodzi w dusze opanowane przez kłam-
stwo i gniew (por. Ef 4,25-26). Św. Paweł posyła Tymoteusza do Tesa-
loniki, „aby zbadał wiarę” tej gminy chrześcijańskiej, „czy przypadkiem 
nie zwiódł” ich „kusiciel” i czy ich wcześniejszy trud przepowiadania 
nie okazał się daremny (l Tes 3,5)12. Widzimy tu kolejny wymiar dzia-
łania szatańskiego i pokusy, która jest jego dziełem: rozbicie wspólnoty 
poprzez gniew i bunt jednostek. Każda wspólnota chrześcijańska musi 
się z tego typu pokusami spotkać. Wspólnota to ogromna wartość, to 
znak, a nawet, jak niektórzy twierdzą, „sakrament”. Jezus, nakazując 
wzajemną miłość podkreślał, że po tym będą rozpoznawać Jego uczniów. 
Dlatego pokusa szatańska będzie miała również wymiar wspólnotowy, 
a nie tylko indywidualny.

Jedną z najważniejszych wspólnot jest oczywiście rodzina. Szatan 
może więc kusić małżonków do decyzji rozbijających tę jedność. Stąd 
św. Paweł zachęca ich: ,,Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien 
czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie 
do siebie, aby – wskutek niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was 
szatan” (1 Kor 7,5). C. Ingram13 analizując poszczególne fragmenty bi-
blijne wyróżnił następujące sfery działania kusiciela: fałszywe filozo-
fie (Kol 11,14), fałszywe religie (1 Kor 10,20), fałszywych apostołów 
(1 Kor 11,14-15), fałszywe doktryny (1 J 2,18), fałszywych uczniów 
(Mt 13,24-30), fałszywe zasady (2 Tes 2,7-12). Lud Boży jest kuszony 
czy atakowany poprzez: kierowanie rządami (Dn 10,13), oszukiwanie 
ludzi (1 Kor 4,4), niszczenie życia (Hbr 2,14), prześladowanie świętych 
(Ap 2,10), przeszkadzanie w służbie (1 Tes 2,18), wspieranie schizm 
(2 Kor 2,10-11), sianie wątpliwości (Rdz 3,1-5), tworzenie sekt i kul-
tów (1 Tym 4,1),prowokowanie do grzechu, gniew (Ef 4,26-27), pycha 
(1 Tm 3,6), troski (Mt 13,22), poleganie tylko na sobie (Krn 21,1), 

12 T. Hajduk, Charakterystyki i sposoby działania szatana i demonów, Zeszyty Formacji 
Duchowej18(2002), s. 13-15.
13 Chip Igram jest prezesem organizacji „Walk Thru the Bible”, czyli międzynarodowego 
protestanckiego duszpasterstwa radiowego w USA. Jest autorem kilku książek z dziedziny 
duchowości, w tym ostatnio wydanej w Polsce „Niewidzialna wojna”, Kraków 2007, z której 
pochodzą poniższe treści.
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zniechęcenie (1 P 5,6-8), oddanie światu (1 J 2,16), kłamstwo (Dz 5,3) 
i niemoralność (1 Kor 5,1-2)14.

Tych sfer jest więc bardzo dużo, szatan kusi i działa w wielu dziedzinach 
naszego życia. My możemy i musimy o tym myśleć i mówić, ale zawsze 
w kontekście już odniesionego zwycięstwa. Bo to nie „własną siłą człowiek 
zwycięża” – Ktoś Najpotężniejszy za nas walczy i zwycięża.

14 Tamże, s. 34.
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Granice Kościoła jako problem hermeneutyczny

Gdy ktoś zapyta: „Jak się dziś mają sprawy z kwestią granic Kościoła?”, 
wielu z nas skłonnych byłoby spontanicznie odpowiedzieć na to innym pyta-
niem: „A czy ta kwestia jest w ogóle istotna?” Dla zwolenników eklezjologii 
apofatycznej powyższa problematyka nie jest szczególnie ważna. Akcentując 
skrajne niepodobieństwo Kościoła do wszelkiej ziemskiej społeczności, 
zapewne argumentowaliby, że ze względu na całkowicie misteryjny cha-
rakter Kościoła wytyczanie jego granic jest zajęciem z góry skazanym na 
niepowodzenie, a nawet niepotrzebnym. Skoro w sprawie nadejścia Dnia 
Pańskiego Chrystus mówi: „nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które 
Ojciec ustanowił swoja władzą” (Dz 1,7), to tym bardziej w kwestii przyna-
leżności do Kościoła należałoby stwierdzić: nie nasza to rzecz znać liczbę 
i tożsamość członków Kościoła, lecz tylko Bóg to wie.

Jednak dla zwolenników umiarkowanej teologii afirmatywnej, pro-
blem granic Kościoła wydaje się być interesujący, zwłaszcza ze względów 
praktycznych, duszpasterskich i liturgicznych. Mamy prawo poszukiwać 
możliwie najbardziej satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie: kto należy 
do Kościoła i jakie są jego granice? W niniejszym artykule stawiam tezę, że 
określenie granic Kościoła zależy w znacznym stopniu od samej jego kon-
cepcji, z czego bynajmniej nie wynika wniosek, że jest ono przedsięwzięciem 
łatwym, a nawet w pełni możliwym do realizacji. W tej kwestii pojawiło 
się w teologii katolickiej kilka ujęć (tradycji), które zostaną w syntetyczny 
sposób omówione. Będę starał się wykazać zarówno ich specyfikę, jak i ogra-
niczenia oraz w zakończeniu artykułu sformułować teologiczny wniosek.

1. Tradycja jurydyczna

W tradycji kanonistycznej jedynym kryterium przynależności do Ko-
ścioła jest ważnie przyjęty sakrament chrztu świętego. Kodeks Prawa Kano-
nicznego z 1917 roku stwierdza, że przez chrzest człowiek staje się „osobą 
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w Kościele” (kan. 87). Natomiast w kanonie 849 Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego z 1983 roku pojawia się następujące zdanie: „Chrzest, brama sakramen-
tów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie 
(…) włącza ludzi do Kościoła”. Łatwo zauważyć, że jurydyczna tradycja 
uważa za członka Kościoła każdego ważnie ochrzczonego człowieka. Wy-
chodzi ona z założenia, że w sakramencie chrztu człowiek staje się chrze-
ścijaninem, zaś chrześcijaństwo jest ze swej natury związane z Kościołem. 
Być człowiekiem ochrzczonym oznacza w konsekwencji zawsze należeć 
do „całego Chrystusa” (Christus totus). Określenie to wskazuje na fakt, że 
w sakramencie chrztu człowiek zostaje zjednoczony zarówno z Chrystusem 
Głową Kościoła, jak i z tymi, którzy są z Nim złączeni przez wiarę, nadzieję 
i miłość i tym samym należą do wspólnoty Kościoła. Z racji tego, że istnieje 
tylko jeden Kościół Chrystusowy, każdy kto stał się chrześcijaninem musi 
w jakiś sposób być członkiem Kościoła. Tradycja jurydyczna pokazuje 
wyraźnie, że chrześcijaństwo posiada istotny charakter eklezjalny. Stanowi 
ona dobry punkt wyjścia do dyskusji na temat relacji do Kościoła Chry-
stusowego wyznawców innych religii oraz osób nieochrzczonych, a także 
ku-eklezjalnego wymiaru całej rzeczywistości stworzonej.

2. Tradycja eklezjologii chrystologicznej

W ramach eklezjologii chrystologicznej Kościół rozumiany jest jako 
Mistyczne Ciało Chrystusa. Koncepcja ta podkreśla widzialność i insty-
tucjonalność Kościoła. Zgodnie z tą tradycją wyrażoną zarówno w ency-
klice Piusa XII Mystici corporis Christi (1943), jak i w nauczaniu Soboru 
Watykańskiego II, członkiem Kościoła jest tylko ten, kto jest z nim zjed-
noczony przez wiarę, sakramenty (głównie chrzest i eucharystię), posłu-
szeństwo wobec prawowitych pasterzy (z papieżem włącznie) oraz nie 
został ekskomunikowany. W stosunku do tradycji jurydycznej (bardziej 
operatywnej i otwartej), koncepcja ta jawi się jako propozycja wyraźnie 
zawężona. Przynależność do Kościoła wymaga tu spełnienia aż trzech 
kryteriów. Tradycja eklezjologii chrystologicznej wyraźnie nawiązuje do 
zasady potrójnego węzła w kontrreformacyjnej definicji Kościoła sformu-
łowanej przez kardynała Roberta Bellarmina. Pojawia się w tym miejscu 
ważne pytanie o przynależność niekatolików do Kościoła Chrystusowego, 
skoro nie spełniają oni przynajmniej jednego z wyżej zaprezentowanych 
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kryteriów. Czyżby z tej racji nie należeli do Kościoła Chrystusowego mimo 
ważnie przyjętego sakramentu chrztu?

Encyklika Mystici corporis Christi próbuje rozwiązać ten problem po-
przez wprowadzenie rozróżnienia na przynależność rzeczywistą i przyna-
leżność w pragnieniu (in voto). W konsekwencji katolicy są rzeczywiście 
członkami Kościoła, zaś pozostali chrześcijanie i niechrześcijanie mogą 
nimi być tylko w pragnieniu (in voto). Z racji tego, że samo pojęcie in voto 
jest pod względem teologicznym niewystarczająco jasne, w praktyce en-
cyklika daje podstawę do przekonania, że niekatolicy są jednak całkowicie 
wykluczeni z Kościoła.

Eklezjologia chrystologiczna nawiązuje do rozumienia Kościoła jako 
uczestnictwa wierzących w Ciele Pańskim. Oznacza to, że w Kościele jest 
ten, kto przystępuje do Komunii świętej. W konsekwencji przynależność 
do Kościoła wymaga przyjęcia chrztu i posłuszeństwa pasterzom, którzy 
ważnie sprawują zarówno Eucharystię, jak i pozostałe sakramenty. Rodzi 
się istotne pytanie: jak określić kościelny status ludzi ekskomunikowanych 
w porównaniu z nieochrzczonymi? Trzeba wyraźnie podkreślić, że ludzie 
ekskomunikowani (heretycy, schizmatycy) znajdują się w innej relacji do 
Kościoła niż ludzie nieochrzczeni. Poprzez chrzest zyskali przynależność 
do Kościoła jako wspólnoty eucharystycznej, ale z racji kary wykluczenia 
ich miejsce jest faktycznie poza wspólnotą komunijną. Nietrudno zauważyć, 
że ich sytuacja jest paradoksalna: są w Kościele i zarazem w nim nie są.

Zdaniem Josepha Ratzingera Kościół nie powinien pozostawiać ludzi 
ekskomunikowanych samym sobie ani negować ich chrześcijaństwa. Trze-
ba przyjąć, że osoby ochrzczone nieekskomunikowane i osoby ochrzczone 
ekskomunikowane w różny sposób przynależą do Kościoła. Kwestionowanie 
jakiegokolwiek sposobu przynależności ekskomunikowanych do Kościoła 
byłoby zaprzeczeniem ewidentnej prawdy, że każdy ochrzczony z racji chrztu 
posiada jakieś uczestnictwo w Kościele. Chociaż terminologiczne określenie 
tych różnych stanów rzeczy jest trudne, to jednak w zasadzie posiada ono 
znaczenie drugorzędne. Najważniejsze jest uznanie chrześcijaństwa braci 
odłączonych, przy jednoczesnym nie przemilczaniu rany Kościoła, którą 
jest fakt odłączenia.1

1 Por. J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów, w: tenże, Opera omnia, 
red. K. Góźdź, t. VIII/1, Lublin 2013, s. 279-280.
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3. Tradycja eklezjologii pneumatologicznej

W omówionej wcześniej perspektywie chrystologicznej Kościół jest 
rozumiany jako przedłużenie historycznego Wcielenia Syna Bożego. Przy 
takim ujęciu zmartwychwstanie Chrystusa zostaje właściwie pominięte 
i przestaje posiadać istotne znaczenie dla świadomości natury Kościoła. 
W konsekwencji Eklezja jako Ciało Chrystusa na ziemi jest rzeczywisto-
ścią widzialną, zamkniętą, ograniczoną, składającą się z określonej liczby 
członków, którzy poznali Chrystusa, uwierzyli w Niego oraz przyjęli chrzest 
w imię Trójcy. 

Tymczasem pneumatologiczne ujęcie Kościoła rozumianego jako świą-
tynia Ducha Świętego bierze pod uwagę głównie zmartwychwstanie Jezusa, 
dzięki któremu dokonała się zmiana formy cielesności Chrystusa. Nastąpiło 
przejście od cielesności fizycznej, historycznej, zamkniętej w sobie do cie-
lesności duchowej, transhistorycznej i radykalnie otwartej, czyli będącej 
całkowicie dla innych. Cielesność duchowa Chrystusa (uwielbiona, chwa-
lebna) nie posiada już żadnych ograniczeń, przekracza wszelkie granice 
czasu, przestrzeni, podziałów społecznych i konfesyjnych. Jest otwartym 
modusem komunikowania się Zmartwychwstałego w Mocy Ducha Świę-
tego z całym ziemskim światem, a być może nawet z innymi ludzkościami 
w ramach Multiversum.

Koncepcja uwielbionego ciała Chrystusa, które obecnie jest Duchem 
(soma-pneuma), rzuca nowe światło na kwestię przynależności do Kościoła. 
Nie będzie już obowiązywać alternatywa członek albo nie-członek Kościoła, 
należący lub nienależący do ciała Chrystusa, lecz pojawi się nowa para pojęć: 
należący jako niosący i należący jako niesiony. Jeśli za Ratzingerem przyj-
miemy, że na krzyżu Chrystus nie tylko za wszystkich ludzi cierpi, ale także 
wszystkich ludzi niesie, wówczas należeć do Kościoła w węższym znaczeniu 
oznacza należeć do Chrystusa już nie tylko jako niesiony, lecz jako razem 
z Nim niosący innych. W tej metaforze Kościół z jednej strony należy do 
Chrystusa jako razem z nim niosący ludzkość i w ten sposób staje się ciałem 
Chrystusa, a z drugiej strony Kościół należy do ludzkości jako przez Niego 
niesionej. Granice między Kościołem i światem wzajemnie się otwierają. 
Kto niesie drugiego, ten w innym sensie sam jest przez drugiego niesiony.2 

2 Por. tamże, s. 306-310.
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4. Tradycja Soboru Watykańskiego II

Sobór Watykański II zrezygnował z wcześniejszego utożsamiania Ko-
ścioła Chrystusowego z Kościołem katolickim. Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele (nr 8) stwierdza, że Kościół Chrystusowy trwa (subsistit) w Ko-
ściele katolickim. Przyjęte sformułowanie nie wyklucza relacji Kościoła 
Chrystusowego z chrześcijanami niekatolikami. Ojcowie soborowi podkre-
ślili, że do Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie (por. KK 13). Rozróżnili 
przy tym dwa sposoby relacji do Kościoła: przynależność i przyporząd-
kowanie. Zrezygnowano z wcześniej stosowanego terminu członkostwo, 
który posiada znaczenie ekskluzywne i wskazuje jedynie na alternatywę: 
być lub nie być w Kościele. Zastosowano natomiast pojęcie przynależności, 
które dopuszcza możliwość bycia w Kościele w sposób pełny lub niepełny, 
tzn. częściowy.

Ostatecznie eklezjologia soborowa stwierdza, że do Kościoła Chrystu-
sowego w sposób pełny należą katolicy i katechumeni (w sposób pełny choć 
jeszcze nie instytucjonalnie). Ten sposób przynależności wymaga posiadania 
„Ducha Chrystusowego”, które oznacza akceptację zarówno nadprzyrodzo-
nego pierwiastka w Kościele, jak i jego widzialnych elementów (łaski, wiary, 
Słowa Bożego, sakramentów oraz zwierzchnictwa biskupów i papieża). 
Natomiast w sposób niepełny należą do Kościoła Chrystusowego wszyscy 
chrześcijanie nie-katolicy. Niestety, kwestia ta nie została ujęta jednoznacz-
nie w Lumen gentium (nr 15), gdzie nieoczekiwanie wprowadzono jeszcze 
dodatkowo kategorię „związania z Kościołem z licznych powodów”. Po-
wyższe treści soborowej nauki otworzyły różne możliwości interpretacyjne.

Zdaniem Czesława Bartnika nauka Vaticanum II pozwala twierdzić, 
że Kościoły wschodnie (niegreckie, greckie, ukraińskie, rosyjskie) w pełni 
należą do Kościoła Chrystusowego dzięki istotnym więzom eklezjalnym, 
którymi są sukcesja apostolska, tradycja, słowo Boże sakramenty, a szcze-
gólnie ważna Eucharystia i kapłaństwo urzędowe. Są one wraz z Kościołem 
katolickim Kościołami siostrzanymi, stanowią wewnętrznie jeden i ten sam 
Kościół Chrystusa, a podział posiada tylko charakter instytucjonalny, cho-
ciaż z pewnością bardzo bolesny. Natomiast wszyscy protestanci oraz tzw. 
Kościoły narodowe są związani (coniunguntur) z Kościołem katolickim oraz 
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pozostają we wspólnocie z Kościołem Chrystusowym, choć niedoskonałej.3 
Zresztą soborowy Dekret o ekumenizmie określa relację między Kościołem 
katolickim a Kościołami i Wspólnotami kościelnymi wyrosłymi z Refor-
macji mianem „szczególnego związku i powinowactwa” (DE 19). Warto 
też zauważyć, że na innym miejscu ten sam dokument wskazuje na pewne 
minimum przynależności do Chrystusowego Kościoła, którym jest wiara 
i chrzest (Zob. DE 3). Większość komentatorów nie miała wątpliwości, że 
powyższe twierdzenia wyrażają przekonanie, iż wszyscy ochrzczeni i wie-
rzący w Chrystusa znajdują się w obrębie Mistycznego Ciała – Kościoła. 
Wybrzmiewa w nich mocno nawiązujące do teologii patrystycznej przeko-
nanie, że granice Kościoła sięgają tak daleko, jak daleko sięga liczba tych, 
którzy wierzą w Chrystusa i są ochrzczeni. Stanowią one zatem ewidentną 
korektę w stosunku do bolesnego nieporozumienia obecnego w encyklice 
Piusa XII Mystici Corporis Christi, polegającego na umiejscowieniu nieka-
tolików poza obrębem Kościoła Chrystusowego. 

Według biskupa Andrzeja Czai z soborowej nauki wynika, że nieka-
tolickie wspólnoty chrześcijańskie (prawosławne i protestanckie) należą 
realnie, choć w sposób niepełny do Kościoła nie tylko z uwagi na obecną 
w nich wiarę i przyjmowany chrzest, lecz także na skutek posiadania innych 
pierwiastków zbawczych, uświęcenia i prawdy, które określa się mianem 
dóbr lub elementów Kościoła (takich jak spisane słowo Boże, życie w łasce, 
wiara, nadzieja, miłość, wewnętrzne dary Ducha Świętego). Wywodzą się 
one ostatecznie od Chrystusa i ostatecznie do Niego prowadzą. One stanowią 
podstawę ich przynależności do Kościoła Chrystusowego i zarazem tytuł 
do traktowania ich jako wspólnot kościelnych, jako Kościołów. Ojcowie 
soborowi nie tylko uznali ich eklezjalność, ale przyznali im status wspólnot 
zbawczych, czyli charakter skutecznego narzędzia w procesie zbawienia 
(por. DE 3).

Naukę Vaticanum II na temat relacji niekatolickich wspólnot do Kościo-
ła Chrystusowego starała się potwierdzić i na nowo wyrazić Kongregacja 
Nauki Wiary w deklaracji Dominus Iesus (2000). Soborowe subsistit in 
Ecclesia Catholica zostało w niej opatrzone słowami: „w pełni jedynie” 
(DI 16). Zabieg ten w żaden sposób nie naruszył sensu soborowej nauki 
i nie sugerował wykluczenia możliwości niepełnej realizacji Kościoła 

3 Por. Cz. Bartnik, Kościół, Lublin 2009, s. 165-166.
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Chrystusowego w Kościołach i Wspólnotach niekatolickich. Jednak w przy-
pisie do numeru 16 znajduje się – jak słusznie zauważa Andrzej Czaja 
– niefortunna ze względu na swą niejednoznaczność wypowiedź, że w nie-
katolickich Kościołach i Wspólnotach kościelnych „istnieją tylko elementa 
Ecclesiae, które – będąc elementami Kościoła – zmierzają i prowadzą do 
Kościoła katolickiego” (DI, 16, przypis 56). Słowa te zdają się wykluczać 
możliwość urzeczywistniania się nawet niepełnej formy Kościoła Chrystu-
sowego poza Kościołem katolickim i tym samym podważać eklezjalność 
Kościołów i Wspólnot niekatolickich. Trzeba przyznać, że dużo lepiej ducha 
soborowej nauki ujął Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint. Stwierdza 
w niej, że „poza granicami wspólnoty katolickiej nie rozciąga się próżnia 
eklezjalna. Liczne elementy wielkiej wartości (eximia), które w Kościele 
katolickim są integralnie włączone w pełnię środków zbawienia i darów łaski 
tworzących Kościół, znajdują się także w innych wspólnotach chrześcijań-
skich” (nr 13). Wcześniej stwierdza, że „w takiej mierze, w jakiej elementy 
te znajdują się w innych Wspólnotach chrześcijańskich, jest w nich czynnie 
obecny jedyny Kościół Chrystusowy” (nr 11). Wypowiedzi te w żadnej 
mierze nie kwestionują eklezjalności Kościołów i Wspólnot niekatolickich.4

Zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II do Kościoła Chrystuso-
wego nie należą niechrześcijanie, niewierzący w Boga, agnostycy, ludzie 
poszukujący Boga, prawdy, dobra, sensu życia. Trzeba pamiętać, że brak 
przynależności do Kościoła nie oznacza tym samym braku możliwości 
zbawienia. Trzeba zdecydowanie przyjąć tezę, że Kościół Chrystusowy 
jest obecny tam, gdzie dokonuje się zbawienie realizowane przez Chrystusa 
w mocy Ducha Świętego.5 Dzieje się ono według nauki Soboru w ramach 
promieniście rozchodzących się kręgów, których centrum stanowi Chrystus 
jedyny Zbawiciel świata. Wskazane wyżej kręgi ludzi są w rozmaity sposób 
przyporządkowane do Ludu Bożego (por. KK 16). Czy urzeczywistnia się 
w nich „coś” z Kościoła Chrystusowego? W aspekcie instytucjonalnym 
zapewne nie, ale w szerszym znaczeniu tak, gdyż wszelkie dobro i prawda, 
które realizują się u tych ludzi mogą być traktowane jako przygotowanie do 
przyjęcia Ewangelii (praeparatio evangelica) i mogą być uznane jako dary 

4 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, w: E. Adamiak, A. Czaja (red.), Dogmatyka, t. 2, 
Biblioteka „WIĘZI” Warszawa 2006, s. 478-482.
5 Por. Cz. Bartnik, Krzak gorejący, Lublin 1991, s. 178.
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dane przez Boga, który w niepojęty sposób swoją łaską oświeca każdego 
człowieka na świecie (por. J 1,9). Wszędzie tam, gdzie urzeczywistnia się 
łaska Boża i rodzi się ludzka odpowiedź w postaci jakiegokolwiek dobrego 
czynu, gdzie choćby w najbardziej anonimowy i subtelny sposób działa 
Duch Prawdy i Miłości, pobudzając człowieka do odpowiedzialnej troski 
za świat, tam też pojawia się niewidzialna obecność Kościoła, który zawsze 
podążać za swoim zmartwychwstałym Panem.

5. W tradycji dialogicznej

Interesującą, choć nie pozbawioną zawiłości, interpretację granic Ko-
ścioła przedstawił Edward Schillebeeckx w pełnym posoborowego entuzja-
zmu artykule pt. „Kościół a ludzkość”6. Według holenderskiego domini-
kanina granice między Kościołem a ludzkością są realne, ale jednocześnie 
płynne i nieostre. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w zasadzie 
cała ludzkość stała się Ludem Bożym, w ramach którego istnieje Kościół 
jako widzialne i historycznie dające się zweryfikować społeczne Ciało Pana. 
Wszelkie działania Chrystusa uwielbionego są jednocześnie działaniami 
Ducha Świętego i Kościoła. Chociaż Chrystus jest transcendentny wobec 
swojego Ciała, czyli Kościoła, to jednak ta transcendencja pokrywa się z jego 
immanentnym byciem w Kościele. Jezus obecny w widzialnym Kościele 
opartym na zasadzie potrójnego węzła, wychodzi jednocześnie poza granice 
Kościoła, stając się darem dla wszystkich, w tym także ludzi niekościelnych. 
Chrystus uwielbiony działa w tajemniczy sposób także w ludziach, którzy 
historycznie nie spotkali się z Jego Kościołem. To działanie jest jednocześnie 
działaniem Kościoła, z którym Chrystus jest organicznie zjednoczony. Każda 
anonimowa łączność z Chrystusem jest de facto łącznością z Kościołem. 
Dlatego nie wolno przeciwstawiać Kościołowi ludzkości. Ludzkość nie 
jest zwykłym „nie-Kościołem” (niet-kerk), ale raczej „przed-Kościołem” 
(voor-kerk). W ludzkości działa realna łaska, która pragnie się wyrazić 
w widzialnej postaci Kościoła jako społeczności potrójnego węzła (wiary, 
sakramentów, zwierzchnictwa). 

Zdaniem Schillebeeckxa można mówić o gigantycznym i skompli-
kowanym procesie „ukościelniania się” całej ludzkości. Zjawisku temu 

6 Por. E. Schillebeeckx, Kościół a ludzkość, Conc 1-10 (1965/66), s. 27-40.
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towarzyszy niejako przeciwna tendencja coraz większego wcielania się Ko-
ścioła w świat. Dzięki Chrystusowi ludzkość posiada wewnętrzną potrzebę 
stawania się Kościołem (desiderium Ecclesiae), zaś Kościół wychodzi ra-
dykalnie naprzeciw ludzkości, pokonując wielowiekowe bariery nieufności. 
W efekcie rozrasta się potężna przestrzeń Kościoła incognito, który jest 
dziełem zarówno Ducha Chrystusowego, jak i związanego z nim Kościoła 
będącego Ciałem Pana. Dokonuje się permanentne zrastanie się wspólnoty 
ludzi z eklezjalną wspólnotą świętych (communio sanctorum). Ostateczny 
zanik granic między widzialnym Kościołem a ludzkością nastąpi jednak 
dopiero w rzeczywistości eschatologicznej. 

Według Schillebeeckxa znakiem rozpoznawczym owego Kościoła in-
cognito w świecie jest praktyka miłości (ortopraksja) lub inaczej mówiąc 
solidarność i braterstwo w autentycznej służbie bliźniemu. Według tej miary 
konkretnej miłości zostaną osądzeni w dniu Paruzji ludzie Kościoła, „nie
-Kościoła” i „przed-Kościoła”. W związku z tym powszechne praktykowanie 
w świecie miłości na wzór Chrystusa (imitatio Christi) jest budowaniem 
i tym samym powoływaniem do życia „Kościoła-incognito”, który prze-
kracza granice widzialnego Kościoła instytucjonalnego.7

6. Tradycja historiozbawcza

W związku z obecnym zanikiem zmysłu filozoficznego i metafizycznego 
spekulatywne koncepcje Kościoła cieszą się mniejszym zainteresowaniem, 
a na pierwsze miejsce wysunęła się propagowana przez Sobór Watykański II 
eklezjologia historiozbawcza. Nawiązuje ona wprost do specyficznego typu 
teologicznego myślenia występującego w ewangelii św. Łukasza i w Dzie-
jach Apostolskich. Analiza tych pism nowotestamentalnych w aspekcie 
merytorycznym i formalnych rodzi przekonanie, że chrześcijańska teologia 
powinna być rozumiana jako historyczna narracja o zbawieniu dokonanym 
przez Chrystusa w dziejach świata. 

Niektóre księgi Nowego Testamentu (zwłaszcza List do Rzymian 
i List do Galatów) dały solidną podstawę do wyodrębnienia trzech wiel-
kich epok historycznych, w których dokonywał się i nadal dokonuje 

7 Por. A. Nadbrzeżny, Sakrament wyzwolenia. Zbawcze posłannictwo Kościoła w po-
soborowej teologii holenderskiej, Lublin 2013, s. 129-133.
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proces zbawienia. Są to tradycyjnie przyjmowane epoki: 1) ante legem 
(przed prawem), obejmująca okres przed Starym Testamentem, 2) sub lege 
(pod prawem), obejmująca czasy Izraela od Abrahama do Chrystusa oraz 
3) sub gratia (pod łaską) – czyli epoka Chrystusa, dawcy łaski zbawienia, 
trwająca od Jego przyjścia aż do skończenia świata.

Odnosząc powyższe rozróżnienie do procesu powstawania Kościoła 
możemy wyróżnić analogiczne fazy w eklezjogenezie: fazę pierwotnego 
„Kościoła stworzenia”, fazę „Kościoła Starego Przymierza” oraz fazę in-
karnacyjnej realizacji „Kościoła Chrystusa”. „Kościół stworzenia” oznacza 
bytowe nachylenie całej rzeczywistości ku Chrystusowi przynoszącemu 
światu odkupienie. Obejmuje on wszystkie religie pogańskie, wierzenia, 
kulty, doktryny moralne oraz znaki sakralne występujące przed Starym Przy-
mierzem i stanowiące niejako szkic przyszłego Kościoła Chrystusowego. 
W ramach „Kościoła stworzenia” dokonywało się zbawienie mocą Chrystusa 
na drodze antycypacji, na które wskazywało wiele znaków naturalnych (oby-
czajów, instytucji religijnych, obrzędów, języków i doświadczeń religijnych). 
Faza „Kościoła Starego Przymierza” była bezpośrednim przygotowaniem 
Kościoła Chrystusowego, gdyż Izrael jako Naród Wybrany otrzymał już 
wyraźniejsze Objawienie Boże zaświadczone społecznie i autorytatywnie. 
Dzięki niemu Stare Przymierze charakteryzuje się wzrostem moralności, 
kultu, świętości i duchowej głębi znaków sakralnych. Wszystkie te symbole, 
wydarzenia i osoby były tzw. przed-sakramentami (presakramentami), dają-
cymi rzeczywistą łaskę zbawczą ze względu na przyszłego Mesjasza, którego 
w sposób profetyczny zapowiadały. Duch Święty działał historiozbawczo od 
samego początku ludzkości, od biblijnego Adama, poprzez sprawiedliwego 
Abla i patriarchę Abrahama aż do Pełni Czasu (por. Ga 4,4-5), przygotowując 
rodzaj ludzki do przyjęcia prawdy o Wcieleniu Syna Bożego (por. 1P 1,11). 
Wreszcie faza inkarnacyjnej realizacji Kościoła oznacza historyczne zaistnie-
nie Eklezji wraz z Wcieleniem Syna Bożego i z wydarzeniami paschalnymi, 
które stanowią centrum i szczyt dziejów zbawienia. Osoba Jezusa Chrystusa, 
Wcielonego Słowa stanowi serce Królestwa Bożego, Kościoła i świata oraz 
inauguruje ostateczną i eschatologicznie zorientowaną epokę zbawienia, 
w której Kościół pod wpływem Ducha Świętego realizuje swoją misję aż 
do dnia Paruzji jako sakrament Zmartwychwstałego Pana w świecie.8

8 Por. Cz. Bartnik, Kościół, s. 89-96.
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Wszystkie te epoki zbawcze nie są sukcesywne, nie następują jedna po 
drugiej, lecz współistnieją również dziś. Obecnie możemy nadal zaobserwo-
wać ludzi epoki pogańskiej, wyznawców różnych religii monoteistycznych 
i politeistycznych, osoby praktykujące dawne wierzenia i zwyczaje, które 
możemy zaliczyć do „Kościoła stworzenia”. Mimo straszliwego dramatu Ho-
locaustu nadal istnieje judaizm jako objawiona religia stanowiąca odpowiedź 
na Bożą obecność w jego historii i będąca świadkiem Boga zawsze wiernego 
swojemu przymierzu. Mamy też jedyny Kościół Chrystusa, który zgodnie 
z nauką Soboru Watykańskiego II trwa (subsistit) w Kościele katolickim na 
sposób widzialny, lecz niewidzialnie i intuicyjnie egzystuje w całej ludzkości.

Epoki ante legem i sub lege mają swoje wewnętrzne ukierunkowanie 
i kulminują w osobie Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego, które 
jest spełnieniem odwiecznego zamysłu Ojca. Inkarnacja Słowa stanowi 
jednocześnie bezprecedensową manifestację nowego etapu Kościoła Bo-
żego, które swój fundament znajduje w woli Ojca, odkupieńczym dziele 
Syna i uniwersalizującym działaniu Ducha Świętego współtwórcy Kościoła. 
Będąc na ziemi zalążkiem Królestwa Bożego, Kościół otwiera swe ramiona 
wobec ludzi wszystkich kultur, narodów i religii, świadcząc w ciągu całej 
historii o Chrystusie, w którym już dokonało się zjednoczenie całej ludz-
kości, objawiła się komunia wszystkich ludzi, czasów i rzeczy. Dzięki tej 
misteryjnej komunii Chrystusa Głowy Kościoła z całym kosmosem Eklezja 
Boża otrzymuje atrybut powszechności wyrażającej się w posiadaniu rzeczy-
wistej, choć jeszcze ukrytej, relacji z całą czasoprzestrzenią, od stworzenia 
świata aż do jego eschatologicznego spełnienia.

W perspektywie historiozbawczej granice Kościoła pokrywają się z gra-
nicami czasoprzestrzeni, zaś problem przynależności konkretnych ludzi do 
Kościoła sprowadza się do kwestii ustalenia ich relacji do poszczególnych 
faz w procesie powstawania Kościoła. W rezultacie można zaryzykować 
twierdzenie, że każdy człowiek na świecie znajduje się na określonym eta-
pie historii zbawienia i w zależności od niego należy do Kościoła w fazie 
przygotowania lub do Kościoła w fazie realizacji.

7. Tradycja ewolucjonistyczna

Francuski jezuita Pierre Teilhard de Chardin podjął próbę opisania Ko-
ścioła w perspektywie ewolucji uniwersalnej, obejmującej cały Wszechświat, 
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łącznie z ludzkością. Podkreślał, że cała rzeczywistość jest określona, dyna-
miczna i zarazem ewolucyjna, a jej rozwój, ogólnie rzecz biorąc, przebiega 
od stanu niższego do wyższego, od materii do ducha, kierując się zasadą 
„złożoność – świadomość”. Mimo istnienia nurtów wstecznych Teilhard 
rozwijał optymistyczną koncepcję ewolucji, której pozytywne i twórcze 
rezultaty zostały potwierdzone dotychczas udanymi etapami rozwoju: niezor-
ganizowana mnogość, materializacja, witalizacja, psychizacja, spiritualizacja 
(polegająca na pojawianiu się rozumnej i wolnej refleksji), personalizacja 
i socjalizacja.9 Ewolucja zmierza ku większej złożoności i świadomości 
oraz równocześnie ku większej jedności lub konwergencji, czyli ku centrum 
rzeczywistości. Czym w istocie jest owe centrum?

Uwzględniając chrystologię św. Jana i św. Pawła, Teilhard przyjął, że cała 
ewolucja kosmiczna kulminuje w finalnym i personalnym „punkcie Ome-
ga”, który utożsamia się z Chrystusem stanowiącym wewnętrzne centrum 
rzeczywistości. Francuski uczony dostrzegał Chrystusa nie tylko w centrum 
Wszechświata, ale w samym sercu rzeczywistości materialnej. Był głęboko 
przekonany, że kosmiczny Chrystus wnika organicznie w całe stworzenie. 
Akcentując wewnętrzną relację między Chrystusem a materią, twierdził, że 
Chrystus należy do samej struktury kosmosu. Ewolucja posiada charakter 
progresywny, jest ruchem ku większej złożoności, jedności i świadomości. 
Sam proces ewolucji przyjmujący w naukach przyrodniczych kształt ko-
smogenezy i biogenezy może być z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej 
nazwany chrystogenezą, czyli stawaniem się Chrystusa we Wszechświecie. 
W rezultacie w ewoluującej rzeczywistości pojawiły się istotne pasma: kre-
acyjne, inkarnacyjne, soteryjne, eklezjalne i eschatologiczne. Chrystus jest 
Boskim Atraktorem przyciągającym do siebie całą stwarzaną rzeczywistość, 
która w Nim znajduje swoje zbawcze spełnienie. Jako centrum Wszechświata 
Chrystus udziela stworzeniu harmonii i koherencji oraz nadaje światu war-
tość i znaczenie.10 Bez Chrystusa-Omegi cały proces ewolucji pozostałby 
bezkierunkowy, anonimowy i ostatecznie bezsensowny.

Przyjmując ewolucyjny paradygmat Teilharda de Chardin stworzył 
oryginalną koncepcję Kościoła, którą można określić mianem kosmo-
logicznej. Według niego Kościół nie jest bytem wyłącznie społecznym 

9 Por. Cz. Bartnik, Teilhardyzm jako historia uniwersalna, Lublin 2003, s. 15-19.
10 Por. I. Delio, Ewolucja a Chrystus, tł. M. Wojciechowski, Kraków 2010, s. 113-115.
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i instytucjonalnym, lecz pozostaje ściśle związany z naturą i kosmo-
sem. W gigantycznym procesie przemian Eklezja stopniowo wyłania 
się z osoby Chrystusa będącego Centrum i Omegą całej rzeczywistości. 
Kościół nie jest strukturą statyczną, zamkniętą, lecz rzeczywistością re-
alną, empiryczną, dynamiczną, podlegającą prawu powszechnej ewolucji 
(Ecclesia in statu fieri). „W samym sercu fenomenu socjalnego – pisał 
Teilhard – dokonuje się pewien rodzaj ultrasocjalizacji, czyli powolne 
kształtowanie się Kościoła, ożywiającego wszystko swoim wpływem 
i gromadzącego najbardziej wzniosłe duchowe energie Noosfery”.11 Ko-
ściół jest głęboko osadzony w bycie świata, który został przez Boga 
stworzony z myślą o powstaniu eklezjalnej rzeczywistości. Świat od 
zawsze był wewnętrznie zorientowany na wydarzenie Wcielenia Syna 
Bożego, dzięki któremu stał się kosmiczną „trzecią naturą” Chrystusa 
i kosmicznym Ciałem Kościoła.12

Podczas gdy wielu uczonych uważało, że ewolucja rozwija się jedy-
nie na drodze przypadku i jest bezkierunkowa, Teilhard podkreślał, że jej 
przebieg zależy od chrześcijańskiego uczestnictwa w świecie. Dostrze-
gał istotną rolę Kościoła jako źródła nowego typu ludzkości, obejmującej 
„uchrystusowione” istoty ludzkie, które poprzez Eucharystię nawiązują 
kontakt z Chrystusem stanowiącym centrum Wszechświata. W dynamicz-
nym świecie podlegającym prawu rozwoju decydujące znaczenie posiada 
miłość, która nie jest zwykłym kruchym uczuciem, lecz wewnętrzną siłą 
jednoczącą wszystkie świadome byty oraz energią na drodze do nowego 
etapu ewolucji. Aktywność Chrystusa kosmicznego uobecniającego się 
w Eucharystii ma charakter przemieniający. Za pośrednictwem działania 
„uchrystusowionych” osób dosięga ona rodzaju ludzkiego i wszechświata 
materialnego. Do zadań Kościoła należy „amoryzacja” wszechświata, czyli 
wypełnianie funkcji komunikatora miłości dla wszystkich. Bardziej niż 
instytucją, Eklezja powinna być „środowiskiem Bożym”, w którym Chry-
stus „amoryzuje” chrześcijan poprzez sakramenty i wspólnotę. Nasyca ich 
ludzką miłość swoją transcendentną miłością w celu wyłonienia się nowego 
stworzenia w sercu całego procesu ewolucyjnego.13

11 Por. P. Teilhard de Chardin, Comment je vois, Paris 1948, s. 28.
12 Por. J.A. Lyons, The Cosmic Christ in Origen and Teilhard de Chardin, London 1982, 
s. 183-196.
13 Por. I. Delio, Ewolucja a Chrystus, s. 206-209.
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Według Teilharda Kościół jest nie tyle epifenomenem, ile raczej rdze-
niem ewoluującej rzeczywistości. Na mocy swej struktury stanowi samą oś 
ewolucji, na której realizuje się ruch gromadzenia i zespalania się ludzko-
ści. Nie tworzy luźnego stowarzyszenia wyznawców Chrystusa, ale raczej 
„środowisko Boże”, będące źródłem ludzkiego bycia w Chrystusie (esse in 
Christo) i glebą duchowego wzrostu. Swym zasięgiem obejmuje cały świat, 
jest współrozciągły względem rzeczywistości i ma realne odniesienie do 
uniwersalnej historii. Jest częścią ewolucji powszechnej, jej sercem i struk-
turą wewnętrzną. Kościół jako „środowisko Boże” posiada zarówno wymiar 
bierny, mistyczny, jak i aktywny, praktyczny. W tym drugim aspekcie jawi 
się w świecie jako Boża energia, zbawcze narzędzie prawdziwego postę-
pu, dzieło Chrystusa i jednocześnie czyn człowieka oraz twórcze zadanie 
realizowane przez wolnych i odpowiedzialnych ludzi, współpracujących 
z Chrystusem usytuowanym w głębi Świata i będącym Alfą, Centrum i Ome-
gą wszelkiej rzeczywistości.14

W perspektywie ewolucjonistycznej wyznaczenie ostrych granic Ko-
ścioła Chrystusowego jest niemożliwe i w zasadzie zupełnie niepotrzebne. 
W ramach dynamicznej i progresywnej wizji Kosmosu podlegającemu za-
równo prawu ewolucji, jak i procesowi chrystyfikacji, Kościół coraz bardziej 
obejmuje swym zasięgiem nie tylko ludzkość ziemską, lecz również cały 
Wszechświat z ewentualnymi innymi ludzkościami. Granice Kościoła, który 
jest centralną osią jednoczącej się ludzkości i miejscem spotkania Wszech-
świata z punktem Omega, wydają się być płynne. Procesowi chrystyfikacji 
i eklezjalizacji podlega stopniowo cały Wszechświat, stąd każdy człowiek 
przynależy już do jedynego i uniwersalnego Kościoła Chrystusowego, choć-
by na zasadzie antycypacji.

Dotychczas w rozpatrywaniu granic Kościoła zbyt mało uwagi po-
święcano aspektowi pneumatologicznemu. Tymczasem według soborowej 
Konstytucji Dogmatycznej o Kościele (nr 49) podstawą przynależności 
do Kościoła jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Pogląd ten wyrasta 
z myśli św. Pawła: „jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego 
nie należy” (Rz 8,9). Przynależność do Kościoła nie jest już definiowana 
wyłącznie w kategoriach instytucjonalnych, lecz także duchowych. Sobór 

14 Por. Cz. Bartnik, Chrześcijaństwo personalistyczne, Lublin 2003, s. 256-257.
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Watykański II wyraźnie potwierdza zarówno widzialność, jak i grzeszność 
Kościoła. Odrzuca tym samym wszelkie tendencje zmierzające do spiry-
tualizacji eklezjalnej rzeczywistości, według których Kościołem byliby 
wyłącznie „nosiciele” Ducha (pneumatoforoi) i święci. Kościół nie jest 
elitarnym stowarzyszeniem niepokalanych osób perfekcyjnie wierzących 
w Chrystusa, lecz uświęcającą się wspólnotą grzeszników, odkupionych 
i zarazem wezwanych do permanentnego nawrócenia. Jest rzeczywistością 
dynamiczną, rozwija się i owocuje na poziomie widzialnych i empirycznie 
weryfikowalnych fenomenów, lecz równocześnie swoimi korzeniami sięga 
niewidzialnych „obszarów” bytu samej Trójcy Świętej i w misteryjny sposób 
ogarnia całą czasoprzestrzeń. Wyrasta z zamysłu Trójjedynego i w ciągu 
całej historii zbawienia zmierza do eschatologicznego spełnienia.

Z teologicznego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby twierdzić, 
że Kościół Chrystusa może rozwijać się także poza granicami widzialnej 
wspólnoty potrójnego węzła, ale możliwość ta w żadnej mierze nie osłabia 
potrzeby trwania w widzialnej wspólnocie Kościoła, która jest darem Ducha 
Świętego (por. CL 20). Widzialny Kościół katolicki nie traci swego znacze-
nia dla świata. Pozostaje dla niego sakramentem Zmartwychwstałego Pana, 
gdyż posiada pełnię duchowych środków potrzebnych do zbawienia. Dzięki 
temu jest wyraźnym znakiem Chrystusowej obietnicy, doświadczeniem 
widzialnego kontaktu z Panem i realną wspólnotą zbawczą autentycznie 
interpretującą Jego Objawienie. Jednak Kościół w swej widzialnej formie 
musi wciąż rozwijać pokorną świadomość tego, że poza Nim nie istnieje 
eklezjalna próżnia, lecz rozpościera się misteryjna rzeczywistość Kościoła 
niewidzialnego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Nie oznacza to 
bynajmniej, że nie istnieją żadne granice Kościoła i cała ludzkość absolutnie 
utożsamia się z Kościołem Chrystusowym. Trzeba zatem postawić tezę, że 
istnieje realna granica Kościoła, związana z fenomenem realnej ludzkiej wol-
ności. Jest to granica decyzji konkretnego człowieka. Przebiega ona między 
ludzką wiarą a niewiarą rozumianą jako świadome i radykalne odrzucenie 
Boga oraz dobrowolne i nieodwołalne poddanie się zniewalającej sile zła. 
Kto z ludzi ostatecznie znajduje się poza tą granicą pozostaje tajemnicą 
znaną jedynie Bogu.
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Kompetencja Kościoła w odpuszczaniu grzechów – czy 
papież wymyśla grzechy?

Współcześnie i powszechnie toczy się dyskusja nad przydatnością i sen-
sem indywidualnej spowiedzi usznej. Problem ten upatruje się w kontekście 
nie tylko braku motywacji penitentów do wyznawania grzechów w konfe-
sjonale, ale również w przekonaniu wielu osób, że grzech jest odczuciem 
subiektywnym. To, co jedni uznają za grzech, inni nie mając wątpliwości 
sumienia nie uznają tego za wykroczenie przeciw Bogu. W tym kontekście 
nawet wśród członków wspólnoty Kościoła rodzi się wiele wątpliwości o to, 
co tak naprawdę jest grzechem. Coraz częściej w debacie publicznej poja-
wia się zarzut, że poszczególne grzechy, które bezpośrednio nie nazywa po 
imieniu Pismo Święte, są wymysłem głowy kościoła, czyli papieża. Tę tezę 
uzasadnia się również innymi argumentami. Niektóre z zostaną wyakcento-
wane nich w niniejszym artykule. Pierwsza część w skrócie ukaże historię 
i znaczenie sakramentu pokuty i pojednania, która posłuży za tło wprowa-
dzające i pomagające w odpowiedzi na postawione w tytule pytanie: czy 
papież wymyśla grzechy? Odpowiedź i argumentacja, wraz z przykładami, 
zostanie zaprezentowana w drugiej i zarazem ostatniej części.

1. Historia 

Człowiek od zarania dziejów stawia fundamentalne pytanie: jak na-
leży żyć? Próbuje się ustalić granice między dobrem, a złem. Filozofia, 
która próbowała sprostać temu zadaniu zamiast ułatwić ludziom życie, 
jeszcze bardziej je skomplikowała, bowiem jedni konkretne zachowanie 
nazywali złem, a inni wręcz odwrotnie – cnotą. Pojawił się problem usta-
lenia tego, co w życiu można nazwać grzechem. Na te pytania próbowały 
również odpowiedzieć różne religie i wiary w bogów. W tym względzie 
człowiek poszukujący prawdy absolutnej również napotykał wiele trudności. 
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Z pomocą przyszło chrześcijańskie spojrzenie na świat, które przekazuje 
naukę Jezusa1. Przedmiotem tego artykułu jest właśnie spojrzenie na grzech 
przez pryzmat wiary katolickiej. Zatem w pierwszej kolejności należy ująć 
odpowiedź na pytanie skąd pochodzi władza udzielania rozgrzeszenia oraz 
czy ktoś ma prawo tworzyć katalog grzechów, następnie zostanie ukazana 
nauka Jezusa i skrótowa historia rozumienia autorytetu Urzędu Nauczyciel-
skiego Kościoła w rozeznawaniu i odpuszczaniu grzechów.

Biblijne źródło odpuszczania grzechów
Nauka Jezusa zawiera wiele nakazów i zakazów moralnych. Całe 

Pismo Święte jest w wielu miejscach zapisem tego, co człowiekowi wol-
no czynić i czego kategorycznie Bóg zabrania. Chrystus w ziemskiej 
misji spotykał wielu grzeszników, którzy pod wpływem spotkania czy 
indywidualnej rozmowy doświadczali odpuszczenia grzechów i prze-
miany własnego stylu życia (np. odpuszczenie grzechów paralitykowi 
czy pokutującej kobiecie: por. Mt 9,2; Łk 5,20; 7,48). Jezus będąc Bo-
giem miał prawo mówić o grzechu – „Ten, który zgładził grzechy świata 
(J 1,29), posiada moc odpuszczania ludziom grzechów. Mamy w Ewan-
gelii deklarację Jezusa, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpusz-
czania grzechów (Mt 9,6)”2. Chrystus nie zatrzymał tej władzy sobie 
i najpierw przekazał władzę kluczy św. Piotrowi w słowach „[…] tobie 
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” 
(Mt 16,19) oraz w innym miejscu: „[…] którym odpuścicie grzechy, będą 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane” (J 20,23)3. 
Powołując się na te fragmenty dochodzi się do przekonania, że następcy 
św. Piotra mają w swojej kompetencji możliwość uznawania tego, co jest 
dobre lub złe. W takim przypadku, jeżeli św. Piotr i jego następcy uznaliby 
konkretne zachowanie za grzeszne, to każdy, kto nie chce się temu prawu 
podporządkować – zgrzeszy. Fragment z Ewangelii św. Jana (J 20,23) 
wskazuje na doniosłość posługi uwalniania od grzechów jaką otrzymali 

1 Por. B. Kumor, Historia Kościoła. Starożytność chrześcijańska, t. I, Lublin 2001, 
s. 14-16.
2 S. Olejnik, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 152.
3 Por. W. Stinissen OCD, Spowiedź – Sakrament oczyszczenia grzechów, tłum. J. Iwasz-
kiewicz, Poznań 2000, s. 7.
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Apostołowie. Doświadczyli oni godności, która była charakterystyczna 
w misji Jezusa4. 

Sam Chrystus na tle paschalnych wydarzeń ofiaruje Kościołowi dar 
sakramentu pokuty i pojednania. Z tego faktu wynika świętość tego daru. 
Jezus nie tylko nawołuje do przemiany stylu życia swoich słuchaczy, nie 
tylko stara się o nawrócenie, ale również chce „odpuszczać grzechy” (por. Łk 
5,20). W wieczerniku uczniowie otrzymali Ducha Świętego (a wraz z nimi 
ich następcy), a On przekazał im moc, czyli władzę odpuszczania grzechów. 
Jak zaznacza ks. A. Drożdż – „Sakrament Pojednania jest Sakramentem 
miłosierdzia Bożego, dlatego nie wolno tym sakramentem «straszyć», czy 
też manipulować w jakikolwiek inny sposób. Wynika to już z samej natury 
ustanowienia tego sakramentu”5.

Praktyka Kościoła w rozgrzeszaniu grzechów na przestrzeni 
wieków 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa z wielkim pietyzmem podcho-

dzono do udzielania rozgrzeszenia. Dopiero w momencie, kiedy Kościół 
miał pewność, że grzesznik publicznie wyznał swoje winy i przez dłuższy 
okres pokutował, udzielano mu rozgrzeszenia. Dziś wyznanie grzechów 
i rozgrzeszenie, o ile nie istnieją przeszkody przewidziane w prawie, udziela 
się łącząc je w tym samym akcie. Jak uważa teolog o. Tomasz Pawłowski ta 
łatwość w dostępie do absolucji obniża wielkość Bożego daru i jednocześnie 
bardziej skupia uwagę na ludzkim partnerze, którego władza rozgrzeszania 
może być mylnie utożsamiana z Bożą władzą. W konsekwencji powstaje 
twierdzenie, że tylko od spowiednika zależy możliwość rozgrzeszenia, co nie 
jest prawdą. W. Stinissen wylicza kilka powodów, dla których mylnie uważa 
się, że to człowiek wymyśla grzechy. Do tego może przyczynić się fakt, iż 
niektórzy teolodzy nie uważają, aby spowiedź była niezbędna a praktyka 
spowiedzi w historii Kościoła pojawiła się późno i jest wymysłem Kościoła 
a nie Chrystusa6. 

4 Tamże, s. 10-11.
5 A. Drożdż, Sakrament Pojednania z Bogiem i z Kościołem. Teologia moralna szcze-
gółowa, cz. IV, wyd. II, Tarnów 2002, s. 51-52.
6 Por. W. Stinissen OCD, Spowiedź – Sakrament oczyszczenia grzechów, tłum. J. Iwasz-
kiewicz, Poznań 2000, s. 18-19.
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2. Odpowiedź

Analizując historię sakramentu pokuty i pojednania można wywniosko-
wać, że obecna forma oczyszczenia z grzechów nie jest wymysłem ludz-
kim. Cały proces i ewolucja tego sakramentu to współpraca z łaską Ducha 
Świętego, odczytywanie znaków czasu i coraz pełniejsze rozumienie misji 
i słów Chrystusa przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

Z psychologicznego punktu widzenia przez wszystkie wieki, różne 
kultury i wierzenia podkreślały potrzebę ekspiacyjną. Odczuwanie winy 
z popełnionego zła w automatyczny sposób próbuje się wyeliminować. 
W czasach współczesnych psychoanalitycy, filozofowie, etycy czy psycho-
lodzy próbują zastąpić spowiedników. Z tego tytułu poszukuje się argumen-
tów, które wskazywałby, że spowiedź jest wymysłem ludzkim, a skoro tak, 
to można by zastąpić ja inną, nową, przez niektórych uważaną za lepszą 
koncepcję oczyszczenia. W państwach Europy Zachodniej, gdzie odnoto-
wano spadek osób spowiadających się, jednocześnie zauważono większe 
zainteresowanie usługami psychologicznymi7. 

Teolog o. Bernard Häring porusza ciekawe zagadnienie „grzesznego 
mówienia o grzechu”. W świetle jego nauki można wysnuć twierdzenie, że 
często dochodzi do sytuacji, kiedy rozumienie pojęcia grzechu zostaje zmie-
nione społecznie. W ten sposób pozbawia się to pojęcie jego pierwotnego 
sensu. Z drugiej strony, czasami grzesznik sam szuka usprawiedliwienia 
uczynionego zła poza sobą, np. w innych osobach czy konkretnych sytu-
acjach. Na tym tle stwierdzenie, że papież jest pomysłodawcą współczesnych 
grzechów może być formą usprawiedliwienia się. Sumienie daje człowie-
kowi sygnał o popełnieniu grzechu, ale ucieczką od odpowiedzialności 
jest szukanie irracjonalnego wytłumaczenia dla fałszywego uspokojenia 
wewnętrznego niepokoju8.

Adam Galek uważa, że współczesne przekonanie, iż to duchowni wy-
myślają grzechy jest także wynikiem wieloletniej propagandy, która miała 
miejsce w czasach komunistycznych. Próbowano przeforsować tezę, że po-
jęcie grzechu nie istnieje, a księża, na czele z papieżem, próbują przekonać 
7  Por. W. Stinissen OCD, Spowiedź – Sakrament oczyszczenia grzechów, tłum. 
J. Iwaszkiewicz, Poznań 2000, s. 21.
8 Por. B Haring CSsR, Free and Faithful in Christ: Moral Theology for Priests and 
Laity, t. I, Slough 1978, s. 378-381.



 KOMPETENCJA KOŚCIOŁA W ODPUSZCZANIU GRZECHÓW 83

wiernych Kościoła do stanowiska, że ich życie naznaczone jest piętnem wielu 
grzechów. W myśl tej ideologii próbowano udowodnić, że przez spowiedź 
Kościół próbuje podporządkować sobie wiernych9. 

Warto jednak zaznaczyć, iż grzech rodzi się wtedy, gdy człowiek uświa-
damia sobie, że złamał w sposób wolny Boże Prawo. O złamaniu tego Prawa 
informuje głos wewnętrzny zwany sumieniem, w który wyposażony jest 
każdy człowiek. Głos ten komunikuje czy osoba poszła za złem i popełniła 
grzech, czy też skierowała swoje serce w kierunku dobra. W ten sposób we 
wnętrzu ludzkiego serca poznajemy Boga. Serce jest świątynią Boga. Od 
woli człowieka zależy, czy pozwoli Bogu w sobie zamieszkać10. 

Od Soboru Trydenckiego (zakończonego w 1563 r.) oficjalnie Kościół 
na określenie spowiedzi stosował nazwę łacińską paenitentia11. Zmiany 
w nazewnictwie pojawiły się wraz z Soborem Watykańskim II, który od-
świeżając język w nauczaniu kościelnym zaproponował również zmianę 
w omawianym zakresie. Z soborowej inicjatywy zaczęto częściej używać 
słowa reconciliatio12 (pojednanie) niż wspomniane wyżej paenitentia. Nawet 
ta zmiana ukazuje, że obecnie kładzie się nacisk na pojednanie między czło-
wiekiem a Bogiem. Może się wydawać, że pośrednictwo osób trzecich jest 
niepotrzebne. Choć człowiek posiada pewien zmysł grzechu to nie wszystko 
w swoim życiu widzi jasno. Potrzebuje zatem przewodnika i pasterza. Taką 
też funkcję pełnią duchowni na czele z papieżem, którzy nie tyle usilnie 
szukają grzechu w człowieku, ile próbują odkryć ludzką niedoskonałość 
względem doskonałości Boga13.

Andrea Gasparino podkreśla, że grzech godzi we wspólnotę. Zatem 
aby naprawić popełnione zło potrzebne jest przebaczenie braci. Jeże-
li brat w osobie kapłana przebaczy grzechy, to i Chrystus je odpuszcza 
(Zob. Mt 5,23)14. 

9 Por. A. Galek, Kto wymyślił grzech?, Niedziela w Chicago 13/2004, wyd. internetowe: 
http://www.niedziela.pl/artykul/26242/nd/Kto-wymyslil-grzech, 26.03.2014.
10 Tamże.
11 Paenitentia – żal, skrucha (Słownik łacińsko-polski PWN, red. M. Plezi, t. IV, Warszawa 
2007, s. 8).
12 Reconciliatio – ponowne zjednoczenie, przywrócenie (Słownik łacińsko-polski, 
dz. cyt., s. 467). 
13 Por. S. Olejnik, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 168-152-158.
14 Por. A. Gasparino, Sakrament przebaczenia – radość i święto Boga i człowieka, War-
szawa 1999, s. 84-87.
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Przyglądając się historii Kościoła można dostrzec, że Kościół łagodził 
swoje stanowisko w kwestiach moralnych. W kwestiach medycznych zła-
godzono np. stanowisko Kościoła dotyczące transfuzji krwi. W okresie, 
kiedy ta metoda ratowania życia niosła za sobą duży odsetek śmiertelności 
– stanowisko Kościoła było negatywne w trosce o dobro dawcy. Dzisiejsza 
wiedza medyczna sprawia, że praktycznie nie istnieje niebezpieczeństwa 
śmierci podczas transfuzji krwi. Taki wynik pozwolił, aby Kościół na nowo 
przyjrzał się temu zjawisku i podjął teologiczną refleksję z aktualnymi da-
nymi. Obecnie takie działanie jest postrzegane jako uczynek miłosierdzia 
względem bliźniego, gdyż ratuje ono życie15. Inni dopowiadają, że wiele 
współczesnych problemów, jak np. spór o sztuczne zapłodnienie, nie ma 
fundamentu biblijnego, bowiem w Piśmie Świętym nie wspomina się o in 
vitro. Jednak i ten problem ma swoje uzasadnienie na kartach biblijnych16. 
Przez długi okres uważano, że nie ma zbawienia dla dzieci, które zmarły 
przed chrztem. W roku 2007 Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała 
jednak dokument, który pozwala mieć nadzieję, że te dzieci będą w Kró-
lestwie Niebieskim17. W ostatnich też miesiącach nastąpiła modyfikacja 
jednego z przykazań kościelnych. To wszystko dało impuls do ponownej 
dyskusji o tym czy grzech jest pojęciem subiektywnym, czy faktycznie ma 
swoje uzasadnienie w Bożym prawie. 

Już na gruncie znaczeniowym używanych terminów można wpaść 
w błędne koło. Często są stosowane synonimy, które chociaż bliskie zna-
czeniowo, mogą zmieniać naukę Kościoła. Dla przykładu można przyjrzeć 
się postawionemu w temacie pytaniu. Według Słownika języka polskiego 
PWN termin „wymyślać” oznacza „myśląc robić jakieś odkrycie, tworząc 
coś nowego”, ale też ma drugie znaczenie „mówić nieprawdę, zmyślać, 
kłamać”18. W świetle przedstawionych argumentów bardziej słuszne wydaje 
się, aby w postawionym pytaniu zamienić słowo „wymyśla” na „rozeznaje”, 
co bardziej pasuje do nauki Kościoła na temat grzechu. Zdaje się, że te dwa 

15 Por. L. Szczepaniak, Transfuzja krwi, w: Encyklopedia Bioetyki, red. A. Muszala, 
Radom 2005, s. 475-478.
16 Zob. M. M. Aramini, Bioetyka dla wszystkich, Kraków 2011, s. 224-227.
17 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają 
bez chrztu (19 I 2007), tłum. J. Królikowski, Pallottinum 2008. 
18 Hasło: Wymyślać, w: Nowy Słownik języka polskiego PWN, red. E. Sobol, Warszawa 
2002. s. 1177.
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słowa potocznie są używane zamiennie, w znaczeniu jednak są zupełnie od 
siebie różne. Słownik PWN definiuje czasownik „rozeznawać”, jako „roz-
różnić jedno od drugiego, rozpoznać, dostrzec z trudnością (…) rozeznawać 
się «zorientować w czymś, mieć pojęcie o czymś»”19. Reasumując: papież 
nie tyle wymyśla grzechy, ile je rozeznaje, zwyczajnie nazywa zło po imie-
niu, orientuje się w nauce Jezusa i dostrzega kierunek ludzkich czynów, co 
przychodzi współcześnie z wielkim trudem. 

Dość często zastrzeżenia i zarzuty pod adresem spowiedzi płyną od tych, 
którzy patrzą na nią z niewłaściwego punktu widzenia, niejako od zewnątrz. 
Po prostu nie doświadczyli oni na sobie dobrodziejstwa sakramentu pojed-
nania i pokuty, włącznie z wymaganym od penitentów wyznaniem win20. 

Encyklika Jana Pawła II Veritatis Splendor, przywołując tekst z Księgi 
Rodzaju „Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego 
ogrodu możesz spożywać» według upodobania, ale z drzewa poznania do-
bra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” 
(Rdz 2,16-17), daje jasny sygnał, że tylko Bóg może decydować, co jest 
dobre, a co złe. Człowiek nie ma takiego prawa21. Veritatis Splendor do-
daje, że „w zupełnie innym kierunku zmierzają jednak niektóre tendencje 
kulturowe, stanowiące podłoże dość licznych nurtów myśli etycznej, które 
podkreślają rzekomy konflikt między wolnością, a prawem. Należą do nich 
doktryny, które przyznają poszczególnym grupom, czy jednostkom prawo 
decydowania o tym, co jest, a co złe: według nich ludzka wolność może 
«stwarzać wartości» i cieszy się pierwszeństwem przed prawdą, do tego 
stopnia, że sama prawda uznana jest za jeden z wytworów wolności”22.

Andreas Laun wskazuje, że człowiek zarzucając papieżowi to, iż jest 
twórcą grzechu, tak naprawdę szuka usprawiedliwienia swojego złego 
zachowania. Jak zaznacza Laun obecnie mamy zanik poczucia grzechu. 
Nadal pytaniem otwartym pozostaje kwestia grzechu. Zło, wina i oczywi-
ście grzech jest pojęciem niejednoznacznym. Współcześni teolodzy próbują 
szukać „moralności bez grzechu”. Dlatego każdy strażnik przypominający 
pierwotne znaczenie grzechu i wartości spowiedzi przez przewrotnych 

19 Hasło: Rozeznawać: w: Nowy Słownik języka polskiego PWN, dz. cyt., s. 858.
20 S. Olejnik, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 168.
21 Por. A. Drożdż, Sakrament Pojednania z Bogiem i z Kościołem. Teologia moralna 
szczegółowa. Cz. IV, s. 19-20.
22 VS 35.
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teologów jest atakowany lub negowany. W strategii niektórych można 
zauważyć tendencję zrzucania winy na innych. Ten mechanizm, choć jest 
nierozsądny i niebezpieczny, to jednak bardzo wygodny i prosty. W takiej 
sytuacji zamiast przyznać się do winy człowiek zrzuca ją na innych, a to 
z kolei wzbudza gniew, złość, bunt przeciwko wymyślonemu źródłu naszego 
zła. I tak jedne zło potęguje czy wywołuje jeszcze inne zło23. 

PODSUMOWANIE

Spowiedź, jako sakrament ma swoje źródło w Chrystusie. Ten bezcen-
ny dar został złożony w ręce Kościoła. Człowiek niewierzący w Boga nie 
będzie doceniał tego wspaniałego daru miłosierdzia. Papież w odniesieniu 
do nauczania Pisma Świętego, Tradycji i historii jedynie w sposób bardziej 
zrozumiały ukazuje pełniej zamysł Boga. Nie oznacza to, że w danej chwili 
całe nauczanie jest kompletne. Niewykluczone, że w przyszłości Kościół, 
uzyskując nowe wyniki badań, posiadając większą wiedzę z danych dziedzin 
np. biologii, psychologii czy nawet techniki, ponownie podejmie refleksję 
teologiczną nad różnymi, dziś spornymi kwestiami. Nigdy jednak nie będzie 
to subiektywna opinia papieża czy gremium watykańskiego, ale zawsze 
oparta na Piśmie Świętym, doświadczeniu, tradycji

Jak ironicznie mówi A. Laun, co przybliża pewną prawdę, grzechem 
jest mówienie o grzechu. Czyli grzeszyć można, ale kategorycznie zabrania 
się o tym mówić. Taka logika musi budzić chęć negowania papieskiego 
nauczania na tematy moralne, związane z ludzką słabością – zwyczajnie 
takie tematy nie są wygodne24.

23 Por. A. Laun, Współczesne zagadnienia teologii moralnej. Teologia moralna funda-
mentalna, Kraków 2002, s. 109-114.
24 Por. A. Laun, Współczesne zagadnienia teologii moralnej. Teologia moralna funda-
mentalna, Kraków 2002, s. 115.
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Sandomierz

Prawosławne rozumienie grzechu

Kościół prawosławny w swojej teologii jasno definiuje pojęcie grzechu 
jako przyczynę duchowych zmagań każdego z nas, w naszej teraźniejszej eg-
zystencji. Warto zauważyć, iż w poszczególnych tradycjach chrześcijańskich 
w różny sposób interpretuje się pochodzenie i rozwój grzechu. Wspólne dla 
chrześcijan jest uznanie, iż naruszenie prawa Bożego to zło, które zachwiało 
porządek istnienia wszechświata oraz, że w następstwie grzechu udziałem 
człowieka i innych stworzeń stała się śmierć. 

Apostoł Paweł w Liście do Rzymian wyjaśnia: „Dlatego też, jak przez 
jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten 
sposób śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”1 
(5,12). Ten werset stał się podstawą całej nauki Kościoła prawosławne-
go o grzechu pierworodnym. Oryginał grecki Nowego Testamentu daje 
możliwość przekładu ostatnich słów w poszerzony sposób, a mianowicie 
nie tylko „ponieważ wszyscy zgrzeszyli”, ale również „w którym wszy-
scy zgrzeszyli”, to znaczy w osobie Adama zgrzeszył cały rodzaj ludzki. 
Istotna jest zatem odpowiedzialność człowieka za własne przewinienia, ale 
nie za wykroczenie Adama. W tej sytuacji Adam jest prototypem wszyst-
kich przyszłych grzeszników, gdyż cała ludzkość ponawiając jego grzech, 
ponosi odpowiedzialność wyłącznie za swoje przewinienia. Św. Marek 
Asceta nauczał: „Gdy ulegamy działaniu występnych myśli, obwiniajmy 
siebie a nie grzech prarodziców”. Grzech Adama nie jest więc przyczyną 
indywidualnej grzeszności, gdyż w wykroczeniu Adama nie mamy wła-
snego udziału. Nie należy przypisywać poszczególnemu człowiekowi 
jego winy2. 
1 Wszystkie cytaty biblijne według: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w prze-
kładzie z języków oryginalnych, Poznań, 20035. 
2 Por. Hilarion (Ałfiejew), Ihumen, Misterium Wiary. Wprowadzenie do prawosławnej 
teologii dogmatycznej, Warszawa 2009, s. 98-99. 
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 Z przekładu „w którym wszyscy zgrzeszyli” wynika, iż przewinienia 
praojca Adama przechodzą na następujące po nim pokolenia z powodu 
skażenia grzechem całej populacji ludzkiej. Tendencja do przekraczania 
prawa Bożego jest dziedziczona, a kara za grzech powszechna. Św. Cyryl 
Aleksandryjski podkreśla, że natura ludzka „zachorowała na grzech”. 
Wszyscy zostaliśmy obwinieni wykroczeniem Adama, gdyż łączy nas 
ta sama natura. Św. Makary Egipski słusznie porównuje upadłą naturę 
do „grzesznego zaczynu”. Człowiek jest „tajemnie nieczysty oraz opa-
nowany mrokiem żądz”, które przeniknęły naturę ludzką wbrew jego 
pierwotnej czystości. Grzech tak mocno zespolił się z ludzkością, iż 
nikt z potomków Adama nie może zostać wyjęty z prawa jego dziedzi-
czenia3. 

Chrześcijański Wschód sprecyzował, że grzech jest osobistym aktem 
woli. Święty Maksym Wyznawca nauczał, że grzech jest zawsze czynno-
ścią osoby, a „fałszywy wybór dokonany przez Adama przyniósł ze sobą 
namiętności, zepsucie i śmiertelność”4. Grzeszy zawsze dany człowiek, 
a nie jego ludzka natura. Ona jest jedynie podatna na grzech. Ponosi wy-
łącznie konsekwencje grzechu prarodziców. Szczególnym skutkiem grze-
chu pierworodnego, na jaki jest narażona osoba ludzka, jest skłonność do 
grzeszności. Każdy człowiek ma udział w grzechu Adama. Skoro upadek 
dokonuje się na granicy wieczności i czasu, to mamy udział w grzechu 
pierworodnym5.

W Pierwszym Liście św. Jana jednoznacznie jest wskazane, iż „Każdy, 
kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia ponieważ grzech jest bezprawiem” 
(1 J 3,4). Grzech polega na przekroczeniu wytycznych odnoszących się 
do życia w harmonii, życia zgodnie z wolą oraz zaleceniami Stworzyciela. 
Grzech to choroba duszy, która w konsekwencji prowadzi także do choroby 
ciała6. Grzech cielesny jest grzechem umysłu przeciwko ciału7. Warto 
zaznaczyć, iż grzechem określa się stan odejścia od błogosławionego 

3 Tamże. 
4 Cytat za: J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, 
Warszawa 1984, s. 189
5 Por. tamże, s. 188
6 P. Evdokimov, Szalona Miłość Boga, tłum. Małgorzata Kowalska, Białystok 2001, 
s. 77
7 Tamże. s. 45
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dobra, zaś bezprawie tłumaczy się jako całkowite naruszenie prawa Bo-
żego, co wyjaśnił św. Teofilakt z Ochrydy8. Święty Jan Teolog w dalszej 
części swego Pierwszego Listu przekazuje prawdę o tym, iż „Każde bez-
prawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie prowadzą do śmierci” 
(1 J 5,17). Święty Ignacy Branczaninow, XIX-wieczny biskup prawo-
sławny, pisał, że kto umrze w grzechu śmiertelnym, nie czyniąc należytej 
pokuty, to wtedy demony od razu po śmierci chwytają duszę i przenoszą 
w ciemne podziemia, gdzie miłość Boża nie dociera, a dusza skazana jest 
na wieczne męki9. 

Do grzechów śmiertelnych możemy zaliczyć herezję, doprowadzenie 
do rozłamu w Kościele, porzucenie wiary chrześcijańskiej, nierząd, bluź-
nierstwo, czary, wróżbiarstwo, zabójstwo, cudzołóstwo, rozpusta, pijaństwo, 
świętokradztwo, rozbój, kradzież, jak również wszelką inną okrutną nieludz-
ką krzywdę. Powszechnie uważa się, że jedynym nieodpuszczalnym grze-
chem jest samobójstwo. Jest to wyjątkowo straszny grzech, gdyż człowiek 
poprzez świadomy wybór własnej śmierci, a więc odbierając sobie życie, 
zamyka dla siebie możliwość naprawy, poprzez pokutę, żal i skruchę10. 
Kościół naucza, iż jedynie w trakcie ziemskiego życia dana jest człowiekowi 
nadzieja na skruchę, która według słów św. Symeona Nowego Teologa ma 
moc powtórnego chrzt11. Odmienne traktowanie samobójstwa wynika ze 
zdiagnozowanej choroby psychicznej. Na tej podstawie Kościół dopuszcza 
modlitwę za samobójców. Za grzech nieprzebaczalny, całkowicie zrywa-
jący jedność człowieka z Bogiem, jest uważany grzech przeciw Duchowi 
Świętemu. Jest to taki stan duchowy duszy wyrażający jej tragiczny upadek, 
w którym pokuta staje się niemożliwa, a tym samym wykluczoną staje się 
spowiedź i przebaczenie. Człowiek popełniający grzech przeciwko Ducho-
wi Świętemu uznaje, że Bóg jest prawdą, ale w żaden sposób nie chce Go 
przyjąć do swego serca. Świadomie zaprzecza łasce Bożej, pochodzącej od 
Ducha Świętego. Oportunizm połączony z pokusą rozpoczyna się od poma-
wiania, krytykowania, osądzania, a następnie, z czasem, nabiera ostrzejszego 

8 Tołkowaja Biblija ili Kommentarii na wsie knigi Sw. Pisanija Wetchogo i Nowogo 
Zawieta. Nowyj Zawiet, t. VII, Moskwa 2009, s. 381
9 Ignatij Branczaninow, episkop, Soczinienja. Askieticzeskaja propowied’ i pisma 
k mirjanam, S. Peterburg, t. IV, 18862, s. 380
10 Tamże.
11 Ignatij Branczaninow, episkop, Słowo o smierti, Minsk 2004, s. 172-174.
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charakteru, w którym zatwardziałość serca staje się odporna na działanie 
Energii Bożej12.

Kościół prawosławny precyzuje również grzechy, które nie są grzechami 
śmiertelnymi. Można do nich zaliczyć: nieodpowiednie słowo, zły czyn czy 
pożądliwą myśl. Tego rodzaju przewinienia nie zabijają duszy, a jedynie, 
w mniejszym lub w większym stopniu, oddalają od Boga. Święci, zanim 
zostali świętymi, również musieli walczyć z grzechem. Poprzez panowanie 
nad atakującymi ich pożądliwościami stoczyli zwycięską walkę z demonami, 
nie ulegli diabelskim pokusom13. 

Z Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że pierwszymi ludźmi stworzo-
nymi przez Boga na Jego obraz i podobieństwo byli Adam i Ewa. Pycha, 
praprzyczyna wszystkich grzechów, związana z upadkiem aniołów, atakuje 
człowieka poprzez zawiść i wrogość, uderzając w ludzką godność i wolność 
(Por. Syr 10, 12-13). Św. Filoteusz z Synaju zaleca, aby człowiek w życiu 
doczesnym nie popadał w ten sam grzech, co Prarodzice. Zaznacza, że je-
dynym narzędziem walki z tym wyjątkowo niebezpiecznym i czającym się 
w ciszy grzechem jest jedynie pokora14. Sposobem eliminowania w swoim 
sercu chęci ulegania pysze, według św. Ewagriusza z Pontu, jest dystans do 
poczucia własnej wartości oraz wyzwolenie siebie od szeroko upowszech-
nionej chciwości15. 

Św. Teofan Rekluz, dziewiętnastowieczny biskup Kościoła prawosław-
nego, wyjaśnia, że grzech, podobnie jak cnotę, należy rozpatrywać w trzech 
wymiarach. Pierwszy z nich to grzech jako uczynek, drugi jako skłonność 
bądź też namiętność i trzeci jako trwanie w grzesznym upodobaniu du-
szy16. W pierwszym wypadku grzeszne uczynki są naruszeniem przykazań 
Bożych. Biskup ukazuje dwie osobliwe cechy zawierające się w grzechu, 
a mianowicie: przestępstwo i przekroczenie przykazania. Człowiek, który 
przekracza prawo Boże jest przestępcą, stając się tym samym wspólnikiem 

12 Arch. Tichon (Rakićević), Wniebowstąpienie Pańskie, tłum. Jarosław Kupryjaniuk, 
„Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 6(283), 2013, 
s. 3.
13 Ignatij Branczaninow, Soczinienja, s. 380-381.
14 Por. Dobrotolubije, t. III, Sergiejew Posad’ 1993, s. 406.
15 Zob. Dobrotolubije, t. I, s. 618. 
16 Feofan Zatwornik, Swiatitel, Naczertanie christianskogo nrawouczenia. Prawilo Wiery, 
Moskwa 2010, s. 196
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upadłych aniołów17. Przestępstwo polega na nadużyciu wolności. Przekro-
czenie przykazania jest pogardą dla prawa Bożego18. Grzech dotyczy tylko 
stworzeń myślących, zarówno bezcielesnych, jak i połączonych z ciałem. 
Przewagą, jaką darował Bóg człowiekowi nad wszelkim stworzeniem jest 
wolność. Przewaga ta ma swoje granice. W wolności możemy zwracać się do 
Boga, ale i odwracać od Niego. I ta możliwość jest w wolności nie dlatego, 
że żywe istoty oddalają się od Stwórcy, ale przez wolność natury. Celem 
i przeznaczeniem wolności jest nieprzymuszone służenie Bogu. Człowiek 
wypełniający Jego wolę otrzymuje ożywiającą łaskę i staje się naczyniem 
błogosławieństwa. Oczywiście ktoś, kto uchyla się od pełnienia woli Bożej, 
nadużywa wolności. Z tego powodu w prawosławnym wyznaniu wiary mówi 
się, że grzech to nieposkromiona wola człowieka i diabła19. 

Grzech to przestępstwo lub naruszenie prawa. Prawo samo w sobie po-
zostaje niezmienne. Grzech natomiast rujnuje porządek i zakłóca strukturę 
osoby grzeszącej. Bóg wszechmogący i wiara, same w sobie, pozostają 
nienaruszalnymi. Lekceważenie prawa jest integralną cechą grzechu, a brak 
szacunku wobec woli Bożej jest sprzeciwem wobec Stwórcy. Prawo moral-
ne stanowi nieodłączny element życia ludzkiego. Nasze wnętrza podlegają 
przemianie. Człowiek występując przeciwko moralności, rujnuje i burzy sa-
mego siebie. Można powiedzieć, że grzech jest jadem niszczącym człowieka 
przez świadome naruszenie prawa. Sprzeciwiając się prawu nieuchronnie 
zmierzamy ku duchowej śmierci20.

Święty Teofan Rekluz podkreśla, iż nie powinno się mówić o grzechu 
jako skutku naszych ograniczeń. Grzech nie jest ani wszechwiedzący ani 
wszechmogący. Nasze siły duchowe, w wyniku upadków, ulegają pomniej-
szeniu. Obowiązki na nas spoczywające nie są wieczne, lecz nierozerwal-
nie związane z naszą naturą. Grzech jest następstwem krótkowzroczności 
umysłu (gr. nous, cs. um). Grzech właściwie odnosi się do zdeprawowania 
woli. Zazwyczaj wiemy, co wolno nam czynić, aby następował duchowy 
wzrost, ale tego nie czynimy. Prawdę tę potwierdzają słowa Listu Apostoła 
Jakuba: „Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy” (Jk 4, 17)21. 

17 Tolkowaja Biblija ili Kommentarii, s. 381 
18 Feofan Zatwornik, Naczertanie christianskogo nrawouczenia, s. 197
19 Tamże, s. 198
20 Tamże, s. 198-199 
21 Tamże, s. 199 
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 Gdy postrzegamy grzech jako skłonność bądź pożądliwość, to powinni-
śmy je utożsamiać z nieustannym dążeniem do grzeszności, która ostatecznie 
wyraża się czynem. Nadmierne przywiązanie do rzeczy przekłada się na 
postawy moralne. Pożądliwości są powodowane przez siłę osobowego zła. 
Szatan stara się zapanować nad sercami ludzi. Rozbudzając pożądliwości 
sprawia, że człowiek staje się duchowym niewolnikiem. Chociaż człowiek 
ma świadomość swojego położenia, to czuje się zbyt słaby, aby oprzeć się 
zniewalającym go pożądliwościom. Staje się bezwolny i podległy złu, ni-
czym niewolnik. Św. Jan Złotousty nauczał, iż wielką męczarnią są nasze 
złe nawyki, gdyż to one przekształcają się w prawdziwą potrzebę22. 

Uzależnienie od przywiązania do przedmiotów św. Teofan Rekluz okre-
śla jako miłość do nieczystego. Jakakolwiek konkretna rzecz, jeśli jest nam 
obojętna, nie powoduje ciężkiego wykroczenia. Nadmierne przywiązanie do 
rzeczy pogłębia chorobę chciwości. Stąd też ważne jest zalecenie Biskupa, 
aby starać się tak żyć, by serce było obojętne w odniesieniu do rzeczy23. 

Jeśli dusza człowieka uwikłana jest w grzeszne upodobanie, to nie ma 
pragnienia do uczestnictwa w łasce Bożej. Wówczas nie odczuwa żadnej 
słodyczy w relacji ze Stwórcą. Zupełnie odwraca oczy od Pana i nie tylko 
nie chce patrzeć w Jego kierunku, ale też boi się nawet na Niego spoglą-
dać. Zamiast pragnienia podążania za wolą Bożą taki człowiek stara się 
urzeczywistniać pragnienia, które powodowane są przez rozwijające się 
pożądliwości. Wola człowieka staje się wolą demoniczną. Chrystus i Kościół 
nie stanowią dla człowieka ogarniętego przez pożądliwe pragnienia żadnej 
wartości. Są mu one nie potrzebne, a nawet i zbyteczne24.

Święty Teofan Rekluz opisuje również rozwój grzechu w człowieku. 
Dzieli go na trzy etapy. Pierwszy z nich określa terminem „dziecięcy”. 
Charakteryzuje go jako okres życia nie ustalony konkretnymi ramami 
czasu. Jest to czas walki pozostałości wewnętrznego dobra i światłości 
z narastającym złem i ciemnością. Grzech w tym stadium wydaje się być 
żartem lub też czymś porównywalnym do zabawki, jaką bawi się dziecko. 
Jest on jedynie rozsiany i jeszcze dobrze nieugruntowany. W czasie „etapu 
dziecięcego” są położone podwaliny przyszłego grzesznego stanu. Kiedy 

22 Tamże, s. 225-226 
23 Tamże, s. 231-232
24 Tamże, s. 232 – 233



 PRAWOSŁAWNE ROZUMIENIE GRZECHU 93

ten etap przejmuje władzę nad człowiekiem to dokonuje się wiele istot-
nych zmian. Na początku zaczyna ślepnąć umysł, wola staje się bezwolna, 
czerstwieje i staje się bezuczuciowe serce. Pierwotne postanowienia i rezy-
gnacje z różnych przyzwyczajeń przekształcają się w bezpłodne zamiary. 
One to rozwijają się w chłodne myśli o poprawie, lecz w ostateczności i te 
umierają. W rezultacie dochodzi do oślepienia duchowego. Człowiek ma 
niedbały stosunek do różnych obowiązków, a jego uczucia obumierają25. 

Drugi etap rozwoju grzechu to stan jego aktywnego urzeczywistniania. 
Biskup określa go mianem „młodzieńczego”. Począwszy od apatii rozpo-
czyna się ujarzmianie osoby przez grzech. Siły ludzkie stają się zbyt słabe, 
aby oprzeć się pokusie grzechu. Podległym grzechowi staje się umysł, wola 
ukierunkowana jest na rozwiązłość, serce wypełnione zostaje nieśmiałością 
i strachem przed grzechem. Umysł nie widzi i gubi prawdę Bożą, a z cza-
sem zastępuje ją kłamstwem. Możemy zaobserwować jak grzech głęboko 
oddziałuje na siłę ducha, paraliżując go i coraz to bardziej zniewalając26. 

Trzecim, najwyższym poziomem wzrostu grzechu, jest etap „dorosłości” 
bądź też dojrzałości. Na tym etapie grzech zapanowuje nad człowiekiem, 
stopniowo prowadząc go do zguby. Stopnie upadku powiązane są z nie-
ustannym zaprzeczaniem dobra i prawdy. Człowiek negując swe duchowe 
podstawy stara się wyciszyć dręczące go wyrzuty sumienia. Pogrążając się 
w grzechu, osoba ludzka żyje w oddzieleniu od miłości Bożej. Izolując się 
od Boga, pogrąża się w nieświadomej rozpaczy. W miarę coraz to większego 
upodobania w grzechu, człowiek staje się od niego uzależniony27. 

Chrystus wcielił się, aby unicestwić grzech. On, jako Druga Osoba 
Trójcy Przenajświętszej, nie podlegał prawu grzechu. Kościół prawosławny 
naucza, że tylko Jezus Chrystus został wyjęty spod prawa grzechu, jakim 
został objęty cały rodzaj ludzki, razem ze wszystkimi świętymi. Bogurodzica 
nie podlega jarzmu grzechu osobistego, lecz była podległą skutkom grzechu 
pierworodnego czyli zaśnięciu. 

Dla prawosławia grzech to rzeczywistość bardzo złożona, której nie da 
się powierzchownie zinterpretować. W stanie grzechu człowiek oddala się 
od Boga, Jego przykazań, Jego woli. Grzech powoduje brak aktywności 

25 Tamże, s. 236 – 238
26 Tamże, s. 238 – 237
27 Tamże, s. 240.
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w życiu Bożym. Człowiek zatraca się, a w jego życiu nie ma miejsca na 
miłość, dobroć i przyjaźń. Współcześnie łatwo zauważyć, jak mocno grzech 
zadomowił się w naszych sercach i umysłach. Czymże jest grzech w porów-
naniu z miłością Bożą? Dzięki sakramentom, a zwłaszcza dzięki spowiedzi 
i Eucharystii, możliwe staje się połączenie nieskazitelnej Natury Boskiej 
z upadłą naturą ludzką. Warto pamiętać o słowach św. Izaaka Syryjczyka: 
„Ten, kto ujrzał swój grzech, jest większy od tego, kto widział anioły”28.

28 D. Szczerba, Praktyczny leksykon modlitwy, Kraków 2007, s. 300.
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Fr. dr Nicholas W. S. Cranfield FSA
Parafia Wszystkich Świętych
Blackheath, Londyn (Wielka Brytania)

„Nędzni grzesznicy” – Grzech i grzeszność w Kościele 
anglikańskim w latach 1964-20141

Pragnę na początku bardzo podziękować za zaszczyt uczestniczenia 
w tej konferencji, jak też za możliwość opowiedzenia Państwu o współ-
czesnym anglikanizmie. Kiedy otrzymałem zaproszenie, aby opowiedzieć 
o grzechu i grzeszności w Kościele w Anglii w latach 1964-2014, obawiałem 
się, że moja wypowiedź będzie miała charakter autobiograficzny. Nawet 
niewielkie fragmenty takiej autobiografii mogłyby mnie kosztować obecną 
posadę proboszcza kwitnącej parafii w Londynie, która rozciąga się po obu 
stronach południka zerowego. 

Moje własne skojarzenia z waszym uniwersytetem sięgają okresu zanim 
wasz kraj stał się w pełni wolny, a ten uniwersytet był jedynym wolnym 
uniwersytetem w całym bloku komunistycznym. Wtedy właśnie spotkałem 
ks. Sławomira Nowosada – nowo wyświęconego kapłana, który przyjechał 
do Anglii i zatrzymał się na terenie parafii, w której pracowałem. Jego 
gospodarze poprosili mnie, abym się z nim spotkał. Szybko odkryliśmy, 
że zostaliśmy wyświęceni w tym samym czasie. Okazało się też, że on był 
w trakcie badań nad nauczaniem etycznym anglikańskiego biskupa Oxfordu 
okresu wojennego – Kennetha Kirka. W tym czasie moje własne badania 
związane z doktoratem częściowo dotyczyły o wiele wcześniejszego biskupa 
Oxfordu z 1620 roku. 

Kiedy kilka lat później zostałem dyrektorem Programu Formacji Chrze-
ścijańskiej miałem dostęp do wielu szczególnie potrzebnych książek teolo-
gicznych po angielsku, które wysyłałem do waszego uniwersytetu, zgodnie 
z sugestią ks. Nowosada. To dobra tradycja, więc chciałbym rozpocząć 

1 Referat wygłoszony został w języku angielskim. Niniejszy artykuł został przetłuma-
czony przez mgr Alenę Androsik (Instytut Teologii Moralnej KUL). Korekty merytorycznej 
i językowej dokonał ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad. 
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moje przemówienie od wręczenia waszej bibliotece, na ręce ks. Nowosada, 
Prayer Book z 1841 roku.

Kiedy uczyłem w Cambridge, gdzie byłem wykładowcą w Selwyn Colle-
ge i dziekanem tamtejszej kaplicy, kontynuowałem moje badania nad historią 
XVII wieku, historią sztuki oraz teologią (czymś, co można ogólnie nazwać 
studiami z kulturoznawstwa) po to, aby zrozumieć współczesne problemy. 
Moje własne zainteresowania zawsze były związane z tym, co nazywamy 
„historią nowożytną”, z okresem kiedy – wraz z powstaniem protestantyzmu 
– późnośredniowieczny świat katolickiego Zachodu rozpadł się i zmieniła 
się struktura państw Europy.

Lata po Soborze Watykańskim II przyniosły wielkie zmiany także w li-
turgii publicznej Kościoła w Anglii oraz w liturgiach używanych w całej 
Wspólnocie Anglikańskiej. Ruch ten był raczej równoległy, niż współzależ-
ny, chociaż prace ARCIC (anglikańsko-rzymskokatolickiej Międzynarodo-
wej Komisji Teologicznej) pozwoliły Kościołowi w Anglii być na bieżąco 
ze zmianami w naszych siostrzanych Kościołach.

Niniejszy referat ma na celu prześledzenie zmian w postawach wobec 
grzechu i ich wpływ na rodzinę Ciała Chrystusowego, jako społeczno-
ści odkupionych. Czynię to poprzez głębszą lekturę liturgii jednej z Ksiąg 
Modlitwy, po raz pierwszy wydrukowanej w XVI w., i wchłoniętej przez 
Book of Common Prayer (Księgę Wspólnej Modlitwy) z 1662 r., która była 
szeroko używana aż do 60. lat XX wieku.

Źródła niedawnych zmian w liturgii Kościoła Anglii w XX w. leżą 
w uznaniu przez Królewską Komisję w 1906 r., że „prawo dotyczące kultu 
publicznego w Kościele Anglii jest zbyt wąskie dla życia religijnego obec-
nego pokolenia”2. Komisja ta doprowadziła do powołania przez arcybiskupa 
Randalla Davidsona w 1911 r. Komitetu Doradczego ds. Liturgii odnośnie 
do ściśle określonych zagadnień. Jego zakres obejmował czas odmawiania 
Nieszporów w Wielkanoc, jak również głębszy namysł nad czytaniami eu-
charystycznymi. Komisja nigdy nie osiągnęła w pełni swojego celu, chociaż 
pracowała do 1916 roku.

2 Królewska Komisja Dyscypliny Kościelnej została ustanowiona w 1906 r. jako odpo-
wiedź na powszechne lekceważenie prawa regulującego kult publiczny z 1874 r. i zajmowała 
się narastającym zróżnicowaniem w eklezjologii w całym anglikanizmie. W związku z tym 
odzwierciedlała ona raczej zmiany w praxis niż konieczną zmianę w używanym języku.
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Późniejsze fiasko przyjęcia w latach 1927 i 1928 zaproponowanej Księgi 
Modlitw i jej odrzucenie przez Niższą Izbę Parlamentu 15 grudnia 1927 r., 
które doprowadziło do pewnych rewizji (Izba Gmin ponownie nie wydała 
zgody na przekazanie zmienionej wersji do króla Georga V dla uzyskania 
królewskiej aprobaty), zasugerowały, iż Kościół Anglii miał o wiele więcej 
do zrobienia, aby sprostać uwagom Komisji Królewskiej z 1906 roku3.

W świecie powojennym doprowadziło to z kolei do utworzenia w 1955 
r. Komisji Liturgicznej Kościoła Anglii, która była organem złożonym wy-
łącznie z duchownych o niższej randze niż biskupów, której przewodniczył 
Dziekan Lincoln. Ten organ, który najpierw przekazywał raporty w Izbach 
Konwokacji, nadal istnieje, choć obecnie powiązany jest z Synodem Gene-
ralnym Kościoła Anglii.

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liturgicznych innowacji w wielu pa-
rafiach zauważalne jest stopniowe odejście od The Book of Common Prayer 
(dalej: BCP 1662), chociaż nadal jest ona autoryzowana przez Parlament.

Warto podkreślić na wstępie, że niedawno wydane księgi modlitwy 
The Alternative Service Book (1980; dalej: ASB 1980), i Common Worship 
(2000) zostały przedstawione jako księgi alternatywne i wyraźnie sfor-
mułowano, że nie powinny być traktowane jako księgi zastępcze4. BCP 
1662 była standardowym księgą modlitwy dla wszystkich anglikanów, co 
zostało uzgodnione przez obydwie Izby Konwokacji i Prowincji Canterbu-
ry i Yorku 20 grudnia 1661 r., i została wprowadzona do użytku na mocy 
Aktu Ujednolicenia, który został przyjęty przez obydwie Izby Parlamentu 
(14 Car.2 c.4) 19 maja 1662 roku5. Większość nabożeństw w BCP 1662 

3 R. C. D. Jasper, The Development of the Anglican Liturgy 1662-1980 (London 1989) 
to ciągle najlepsze wprowadzenie ogólne do tych zagadnień.
4 „Kościół Anglii tradycyjnie poszukuje utrzymania równowagi pomiędzy starym a no-
wym. Po raz pierwszy od Aktu Ujednolicenia ta równowaga w kulcie publicznym jest 
teraz oficjalnie wyrażana raczej w dwóch księgach, niż w jednej. The Alternative Service 
Book (1980), jak wskazuje jej nazwa, ma na celu uzupełnienie The Book of Prayer, a nie 
jej zastąpienie. Dodanie daty do jej nazwy może posłużyć jako przypomnienie, że rewizja 
i adaptacja kościelnego kultu są procesem ciągłym, i że każda liturgia, niezależnie od jej 
jakości ponadczasowych, także przynależy do określonego czasu i kultury”. ASB (1980), 
pierwszy akapit przedmowy, s. 9.
5 Akt ujednolicenia modlitw publicznych, oraz sprawowania sakramentów, oraz innych 
obrzędów i ceremonii, jak też ustanowienie formy ordynacji i konsekracji biskupów, pre-
zbiterów i diakonów w Kościele Anglii. 
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pochodzi z przedreformacyjnych modlitw, które zostały zaktualizowane 
przez arcybiskupa Thomasa Cranmera i innych w połowie XVI wieku6.

Chociaż BCP 1662 stwierdza w przedmowie, że „naszym głównym 
celem w tym przedsięwzięciu nie było więc zaspokojenie żadnych nieuza-
sadnionych wymagań tej lub innej grupy, ale zrobienie tego, co, według 
naszego najlepszego pojęcia, może najbardziej przyczynić się do zacho-
wania Pokoju i Jedności w Kościele: nakłanianie ku czci oraz pobudzenie 
pobożności i modlitwy w publicznym kulcie Bożym, jak też usunięcie okazji 
dla tych, którzy szukają okazji ku czepianiu się i sprzeczkom przeciwko 
Liturgii Kościoła”, jej użycie stało się powszechne zarówno w domach, 
jak i w kościołach, pomimo tego, że było wiele innych pobożnych ksiąg 
i modlitewników7.

Małodusznie mówiąc, choć Komisja Liturgiczna się tym nie zajęła, 
trzeba zauważyć, że dwie nowsze księgi modlitwy nie służą domowej lek-
turze, nie są więc taką pomocą, jaką była BCP 1662, nawet jeśli takie jej 
wykorzystywanie było niezamierzone.

Zatem – i mam nadzieję, iż jest to wybaczalne generalizowanie – ludzie 
zamieszkujący Anglię przez trzysta lat znali tylko jedną jedyną zaaprobo-
waną formę kultu publicznego, używając wiele z tych modlitw na potrzeby 
swojej własnej pobożności8.

Świadczą o tym pokolenia mężczyzn i kobiet, którzy razem w kościele 
i prywatnie w swoich izbach modlili się o Boże przebaczenie słowami Spo-
wiedzi Powszechnej: „Ale Ty, Panie, miej miłosierdzie nad nami, nędznymi 

6 Porównanie z Pierwszą (1549) i Drugą (1559) Księgą Modlitw Edwarda VI oraz 
Księgą Modlitw (1559) Elżbiety I zawsze jest pouczające, ale wykracza poza zakres tego 
referatu, pomijając dwa przypadki. 
7 Współczesna amerykańska librecistka operowa, poetka i anglikańska kapłanka, Alice 
Goodman, wspomina, że jej żydowski ojciec czytał BCP 1662 dla ulgi, kiedy nie mógł 
zasnąć, i że język tej książki poprowadził ją do wiary, którą później przyjęła, nawracając 
się (BBC Radio 3, 10 marca 2014).
8 Biskup John Cosin oraz inni, poprawiający Księgę Modlitw w 1662, mieli na uwa-
dze szeroką publiczność i dodali „kilka modlitw i podziękowań... które nie były jeszcze 
konieczne podczas opracowywania poprzedniej książki (1559) w okresie wzrostu ana-
baptyzmu, przez rozwiązłość ostatnich czasów, która wkradła się pomiędzy nas, stały się 
teraz niezbędne”, służąc celowi misyjnemu także wśród „Tubylców naszych plantacji oraz 
innych nawróconych do wiary” (Przedmowa BCP 1662). Rozwój anglikańskiej liturgii tego 
samego okresu w USA najlepiej przestudiować w Paul V Marshall, Prayer Book Parallels, 
dwa tomy, New York 2000.
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grzesznikami. Oszczędź tych, o Boże, którzy wyznają swoje błędy. Odnów 
tych, którzy czynią pokutę; według Twoich obietnic, ogłoszonych ludzkości 
w Jezusie Chrystusie naszym Panu”.

Ta modlitwa skruchy odmawiana jest w obu codziennych oficjach, a po-
nieważ duchowni Kościoła Anglii są kanonicznie zobowiązani do codzien-
nego, publicznego odmawiania porannej i wieczornej modlitwy w kościele 
parafialnym, pozostaje poczucie, że dla parafii nadal używających BCP 1662 
my wciąż jesteśmy nędznymi grzesznikami9.

Szczególnym nabożeństwem publicznym, które było zachowywane 
i uwzględniane aż do uzupełnień zaproponowanych w 1928 r., była De-
klaracja biblijna z niektórymi modlitwami do używania w pierwszym dniu 
Wielkiego Postu, powszechnie zwanym Środą Popielcową, jak to określił 
Modlitewnik z 1549 roku. W takiej formie, w jakiej ta deklaracja została 
po raz pierwszy wydrukowana dla Edwarda VI, pojawia się ona na końcu 
modlitewników po obrzędach pogrzebu i oczyszczenia kobiet10.

W kolejnych księgach modlitwy z lat 1552, 1559 i 1662 ryt ten został 
przedrukowany jako „Upomnienie (Commination) przeciwko grzeszni-
kom”, i rubryki zapewniały, że ma on być używany podczas „niektórych 
okresów roku według nakazu ordynariusza”11. Commination oznacza za-
grożenie lub potępienie z powodu gniewu Bożego i w Modlitewniku było 
jednym z ostatnich przypomnień o wiele wcześniejszej praktyki, zachowanej 

9 Zmarły prebendarz John P McM Sweet zawsze podkreślał, że miserable powinno być 
rozumiane we swojej właściwej formie łacińskiej. 
10 Oczyszczenie kobiet było dziękczynieniem po urodzeniu dziecka. Rytuał Sarum 
przedstawiał krótki obrzęd modlitwy na zewnątrz kościoła nad kobietą, która miała na-
krytą głowę. Była ona następnie pokrapiana wodą święconą i wprowadzana do kościoła na 
mszę (stąd tradycyjna nazwa churching, używana w modlitewniku z 1552 r. i kolejnych). 
Obrzęd był krótki i składał się z Litanii Mniejszej, Modlitwy Pańskiej, Psalmów 121 i 128, 
wezwań z obrzędu małżeństwa i kolekty dziękczynnej. Opierało się to w dużej mierze na 
rozumieniu rytualnej nieczystości kobiety po urodzeniu dziecka według Kpł 12 i Kanonów 
Hipolita (336), które stwierdzają, że matki przed oczyszczeniem powinny siedzieć z ka-
techumenami i nie powinny być dopuszczane do Komunii. W tym oczywiste są elementy 
przebaczenia i grzeszności, których niniejszy referat nie będzie podejmował; rytu churching 
nie ma w nowszych księgach z lat 1980 czy 2000, ale jego elementy zostały wprowadzone 
do nowego rytu obrzędu dziękczynienia za urodziny dziecka. Zob. R. C. D. Jasper i Paul 
F Bradshaw, A Companion to the Alternative Service Book (1980), London 1986, s. 342-346.
11 Pełny tekst można przeczytać na stronie: http://www.churchofengland.org/prayer-wor-
ship/worship/book-of-common-prayer/a-commination.aspx
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we wczesnośredniowiecznym Kościele, kiedy osoby winne ciężkich grze-
chów były degradowane do rzędu pokutników. Po pojawieniu się przed 
biskupem w worze i w popiele ci grzesznicy byli wykluczeni z Kościo-
ła, a ponownie przyjęci byli w sposób uroczysty dopiero po długiej serii 
ćwiczeń pokutnych, przez które mogli zostać dopuszczeni jako fluentes, 
audientes, substrati i później consistentes. Do XII w. praktyka ta poszła 
w zapomnienie, zarówno w Kościele Zachodnim, jak i Wschodnim. Aluzje 
do tej formy zachowały się w modlitewnikach z lat 1549-1928, które ko-
rzystały z Sakramentarza Leofrica z ok. 900 roku (Oxford, Bodley Library 
MS Bodley 57912). 

Tekst z 1549 zaczyna się następująco: „Po zakończeniu Jutrzni, ludzie, 
wezwani przez bicie dzwonu, zgromadzą się w kościele: odmawia się Litanię 
Angielską według przyjętego zwyczaju; po jej zakończeniu ksiądz podcho-
dzi do ambony i mówi tak: «Bracia, w pierwotnym Kościele był pobożny 
obowiązek, że na początku Wielkiego Postu osoby, które były jawnymi 
grzesznikami, poddawane były publicznej pokucie i ukaraniu na tym świe-
cie, aby ich dusze mogły zostać zbawione w dniu Pana. I w ten sposób inni, 
upomniani ich przykładem, mogli bardziej bać się grzechu. Zamiast tego, 
dopóki wspomniana dyscyplina nie zostanie przywrócona (co jest bardzo 
pożądane), dobrze jest, aby zamiast niej w tym czasie (w waszej obecności) 
zostały odczytane ogólne wyroki Boże przeciwko niewykazującym skruchy 
grzesznikom, wyjęte z Pwt 28 i innych miejsc Pisma świętego. I tak wy 
powinniście odpowiadać na każde zdanie: Amen. Zamiarem jest, abyście, 
przypominając sobie wielki gniew Boży przeciwko grzesznikom, mogli być 
raczej wezwani do poważnego i prawdziwego żalu, i abyście mogli chodzić 
ostrożniej w tych niebezpiecznych dniach, uciekając od wszelakich niegodzi-
wości, co do których stwierdzacie swoimi własnymi ustami: przekleństwo 
Boże za nie się należy»”.

Ci, którzy dokonali rewizji modlitewnika z 1662, wnieśli jedną znaczącą 
zmianę na lepsze w tym nawoływaniu. Zamiast „osób, które były jawnymi 
grzesznikami” tekst zmieniony podawał „takie osoby, które zostały uznane 
za winne jawnego grzechu”. Następnie celebrans wyliczał dziewięć prze-

12 N Orchard (red.), The Leofric Missal, t. 1-2, Henry Bradshaw Society (Woodbridge 
and Rochester NY, 2002).
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kleństw, które wierni, recytując, wzywali na siebie13, przed przypomnieniem 
parafianom fragmentów Pisma świętego, które dają zarówno pocieszenie, jak 
i upomnienie14. Potem wszyscy klękają (kapłani i klerycy klękają w miejscu, 
gdzie zwykle odmawiają Litanię w każdą środę i piątek), wszyscy recytują 
Psalm 51 (Miserere mei, Deus) przed Modlitwą Pańską i Mniejszą Litanią. 
Kiedy celebrans odmówi ostatnią modlitwę, wszyscy razem odmawiają lub 
śpiewają antyfonę: „Zwróć nas ku sobie, dobry Panie, i będziemy nawróce-
ni”. W kontekście tego, jak wspólnota modlących się widziała siebie jako 
grzeszników przed Bogiem, przydatne może być rozważenie całości tej 
modlitwy: „Zwróć nas ku sobie, dobry Panie, i będziemy nawróceni. Bądź 
łaskaw, o Panie, bądź łaskaw dla Twego ludu, który zwraca się ku Tobie 
w płaczu, poście i modlitwie. Bo Ty jesteś miłosierny Bóg, pełen współczu-
cia, długocierpliwy i bardzo litościwy. Darujesz, gdy zasługujemy na karę, 
i w swoim gniewie pamiętasz o miłosierdziu. Oszczędź swój lud, dobry 
Panie, oszczędź ich i nie pozwól, aby Twoje dziedzictwo było zawstydzone. 
Usłysz nas, o Panie, bo Twoje miłosierdzie jest wielkie. I w mnóstwie Twoich 
łask spójrz na nas; dla zasług i pośrednictwa Twojego świętego Syna, Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana. Amen”.

Jak widać, modlitwa ta jest przeszyta odniesieniami biblijnymi do Ne-
hemiasza, Hioba i Corpus Paulinum.

Dokonujący zmian w modlitewniku z 1662 r. przyjęli tę samą antyfonę 
jako trzecią kolektę w nowym obrzędzie, który był pamiątką rocznicy zabicia 
Karola I w 1649 roku. Obrzęd ten był wspólnym dorocznym aktem prośby 
o przebaczenie współudziału następnych pokoleń w królobójstwie. W tym 
kontekście: „Zwróć nas ku sobie, dobry Panie, i będziemy nawróceni” zo-
stało przełożone na muzykę w okresie Restauracji, co tradycyjnie przypisuje 
się Henry’emu Purcellowi15.

Po obrzęd commination sięgnięto w zaproponowanym modlitew-
niku z 1928 r. i był on identyczny w formie z używanym w 1662 roku. 
Jedyną różnicą było wprowadzenie przez biskupa Cosina krótkiej formy 

13 Przekleństwa są przywołane z Pwt 27, 16-19. 24. 20-23. 25; Jr 17,5; Mt 25,41; 
1Kor 6,9.
14 Z Ps, Prz, Iz, Ez, Ml, Mt, J, Rz, 1 Tes, 2 Kor, Hbr i 1J.
15 Według manuskryptu z British Library autorem jest Henry Purcell (BL London, 
Add MS 30931), chociaż obecnie muzykologowie raczej poddają w wątpliwość, że jest to 
własne dzieło Purcella (Z62).
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Aaronowego błogosławieństwa. Była też w modlitewniku z 1928 r. jedna 
zamierzona zmiana we wstępie, która jest znacząca ze względu na mądrą 
odmianę w nastawieniu wobec grzechu w świecie post-Freudowskim:

1662 1928
Zamiast tego, dopóki wspomniana 

dyscyplina nie zostanie przywrócona
(co jest bardzo pożądane),
uważa się za dobre, aby w tym czasie
(w waszej obecności)
zostały odczytane ogólne przekleń-

stwa Boże przeciwko niewykazującym 
skruchy grzesznikom, wyjęte z Pwt 28 
i innych miejsc Pisma Świętego.

I tak wy powinniście odpowiadać na 
każde zdanie: Amen

Dlatego, aby z powodu nieużycia 
wspomnianej dyscypliny wyroki Boże 
wobec grzechu nie były lekceważone,

uważa się za dobre, aby w tym czasie
w obecności was wszystkich
zostało stwierdzone, że Bóg z pew-

nością osądzi tych, którzy przekraczają 
jego święte Przykazania:

i wy, błagając Jego o miłosierdzie, po-
winniście odpowiadać Amen na znak, 
że wy akceptujecie Jego sprawiedliwe 
potępienie i poddajecie się mu

Nie były zasadne już żadne oczekiwania, że starożytne zakazy mogłyby 
zostać przywrócone. Złagodzona też została sędziowska natura Boga, „który 
zna wszystkie tajemnice naszych serc”, jak to mówi Obrzęd Małżeństwa. 
Boże klątwy stały się Jego Przykazaniami i forma obrzędu nie przypomina 
już deklarowania anathemata.

Jak szeroko zaproponowana Księga była używana nieoficjalnie – nie 
wiadomo, ale biskupi poszli dalej i opublikowali ją z notką wskazującą, że 
„Publikacja tej Księgi nie sugeruje wprost lub nie wprost, że może ona być 
traktowana jako autoryzowana do używania w kościołach”. 

(Cienie rzucane przez tę parlamentarną próbę sił są długie. Obecna ława 
biskupów pozwoliła się przekonać w grudniu 2012 r., że jasne odrzucenie 
w poprzednim miesiącu przez Synod Generalny działań, dążących do wpro-
wadzenia święceń biskupich dla kobiet, naraziło na ryzyko przeforsowania 
przez Parlament tego rozwiązania, chyba że biskupi zadziałaliby szybko, 
i bez szerszej konsultacji, aby wymusić do powrotu do głosowania w Syno-
dzie Generalnym jak najszybciej. Proces ten jest obecnie prawie skończony). 
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Debaty nad reformą liturgiczną w latach 60. XX wieku w większości 
odbywały się ze względu na pastoralną potrzebę rewizji Obrzędu Komunii 
Świętej i Obrzędu Pogrzebu, gdyż obydwa wyglądały na przestarzałe i liczni 
duchowni już od nich odchodzili. Doświadczenie z 1928 r. pokazało, że 
obecnie byłoby niemożliwe wymuszenie akceptacji Modlitewnika w taki 
sposób, jak w sierpniu 1662 r., gdy za przymusowym usunięciem z urzędu 
duchownych stał brak podpisania przez nich wprowadzonych na nowo 
anglikańskich regulacji16.

Co więcej, angielskojęzyczni chrześcijanie, którzy byli członkami ro-
dziny anglikańskiej na całym świecie, zrezygnowali już wtedy z BCP 1662. 
Przypuszczalnie, Protestancki Kościół Episkopalny w USA zrobił tak, gdy 
biskup Samuel Seabury został wyświęcony jako jego biskup-założyciel 
w 1784 r. według Modlitewnika Rytu Szkockiego. Będąc obywatelem Amery-
ki nie mógł on złożyć nakazanej przysięgi wierności Koronie Brytyjskiej, co 
jest (wciąż) wymagane przy konsekracji (i święceniach) w Kościele Anglii.

Bardziej pewne jest, że Kanada wprowadziła nowy Modlitewnik 
w 1959 r., po 16 latach konsultacji. Nowa księga pojawiła się też w Indiach, 
Pakistanie, Birmie i Cejlonie w 1960 r., a Anglikanie w Japonii i Zachodnich 
Indiach opracowali nowe obrzędy eucharystyczne w 1959 roku. W latach 
1964-1967 szesnaście prowincji na całym świecie wprowadziło nowe for-
my kultu. Rasowe i plemienne różnice w pięciu prowincjach afrykańskich 
wpłynęły na spowolnienie tam tego procesu, ale do października 1964 r. 
została ustalona wspólna liturgia na niedzielę17.

W Anglii prowincje Canterbury i York pracowały nad wspólną uchwałą 
o The Prayer Book (Alternative and other services), która została przyjęta 
przez Zgromadzenie Kościoła (poprzednik Synodu Generalnego) 7 lipca 
1964 r., a w Wielkim Poście następnego roku stała się prawem decyzją 
Parlamentu z 23 marca 1965 roku. 

Akt zezwolił na obrzędy alternatywne do tych z BCP 1662 na okres 
siedmiu lat, z możliwością przedłużenia do czternastu lat, by to wypróbować 
eksperymentalnie. W ten sposób w moim dzieciństwie i młodości ciągle 

16 J. Spurr, The Restoration Church of England 1646-1689, (Yale-London 1993).
17 C. O. Buchanan (red.), Modern Anglican Liturgies 1958–1968 (Oxford 1968). Ten 
sam autor kontynuuje badania nad późniejszym rozkwitem rytów anglikańskich w świecie: 
C. O. Buchanan (red.), Further Anglican Liturgies 1968-1975 (wydrukowana prywatnie) 
i C. O. Buchanan (red.), Latest Anglican Liturgies 1976-1984 (London 1985).
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majstrowano przy obrzędach, które dla poprzednich pokoleń zawsze były 
takie same18.

Series I, Series II, Series IIB i Series III były stopniowymi próbami, 
które znalazły swoją ostateczną formę w ASB (1980). W liście pasterskim 
z 16 listopada 1980 r., który wprowadzał tę księgę, Arcybiskupi Canterbury 
i Yorku napisali: „Nowa księga jest kulminacją ożywionego okresu ekspe-
rymentu i zmiany w liturgii. Ustanawia ona bardziej stabilną formę liturgii 
kościelnej niż ta, którą znaliśmy w ostatnich latach”. 

Publikacja dwadzieścia lat później, w 2000 r., Common Worship sugeru-
je, że nadzieja Prymasów była daremna. Nie ma wzmianki o ASB (1980) we 
wstępie do nowej księgi, która zastąpiła ją jako autoryzowana alternatywa 
do BCP 1662, chociaż członkowie Komisji Liturgicznej, przygotowujący 
nową księgę, mówili o „przygotowaniu rewizji ASB (1980)”19. 

W ASB (1980) po raz pierwszy od czasu, kiedy liturgia Anglii została 
wydrukowana po angielsku, nie było obrzędu Commination20.

Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że księga z 1980 r. nie określała 
przepisów co do Środy Popielcowej, poza podaniem części zmiennych Mszy 
oraz wyboru czytań (trzy ze Starego Testamentu, Ps 51, dwa listy i dwie 
Ewangelie) w czterech różnych tłumaczeniach21.

Izba Biskupów w 1986 r. uchwaliła kolejną księgę obrzędów i modlitw 
dla okresów Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy22. Ma ona 
autorytet kanoniczny, ale nie parlamentarny. 

Kanon B4 pozwala każdemu biskupowi autoryzować, jeżeli uzna to za 
stosowne, formę obrzędu do używania w jego diecezji. Może on określić, 

18 R. C. D. Jasper, dz.cyt., Part II podaje najpóźniejsze badanie zmian, których kulminacją 
stałą się ASB (1980).
19 M. Perham (red.), Towards Liturgy 2000, Alcuin Club 69 (London 1989).
20 Nie był to jedyny ryt, który zaniknął. W tej księdze nie ma obrzędu na Dzień Wstą-
pienia (Accession Day), tradycji od czasów panowania Elżbiety I, gdy do dziennej liturgii 
zostały dodane specjalne modlitwy, upamiętniające datę wstąpienia monarchy na tron. 
Churching of women zaś został zastąpiony obrzędem dziękczynienia za nowo narodzonego 
(patrz przyp. 9).
21 Iz 58,1-8 Today’s English Version, lub Jl 2,12-17 Revised Standard Version, lub 
Am 5oremus.org,6-15 New English Bible; 1Kor 9,24-27 New English Bible lub Jk 4,1-10 
Jerusalem Bible i Mt 6,16-21 New English Bible lub Łk 18,9-14 New English Bible.
22 Lent, Holy Week, Easter (1986). Tekst tu: http://www.oremus.org/liturgy/lhwe/aw.html 
(dostęp: 2 maja 2014 r.).
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że mają być używane obrzędy uchwalone przez Izbę albo że ma być uży-
wana ich forma diecezjalna. Jeżeli biskup nie daje wskazań w tej kwestii to 
kapłan jest wolny, z zastrzeżeniem warunków Kanonu B5, do zastosowania 
obrzędów uchwalonych przez Izbę. Najwyraźniej, w świetle doświadczeń 
z roku 1928, Biskupi nie chcieli sprawdzać nerwów Parlamentu.

Jak wyjaśniał w swoim wprowadzeniu dr Douglas Jones, przewodniczą-
cy Komisji Liturgicznej: „Nie jest naszym celem ustalenie monolitycznego 
i sztywnego porządku dla Kościoła Anglii”. Komentarz ten przez niektórych 
może być odczytany jako milcząca krytyka BCP 1662. W innym miejscu był 
on bardziej zachęcający: „Niech parafie nadal zachowują swoją swobodę 
wyboru w tym zakresie, zapożyczając teksty z Rzymu albo od Wspólnej 
Grupy Liturgicznej lub robiąc to, co one zawsze robiły!”

Lent, Holy Week, Easter dostarcza „Porządek obrzędów na początek 
Wielkiego Postu”, który może być używany zarówno w nabożeństwie bez 
Eucharystii, jak i jako Mszą. Jest on niejako echem obrzędu Commination 
z wyjaśnieniem przez celebransa znaczenia Wielkiego Postu („w tych i in-
nych odpowiednich słowach”) jak następuje: „Bracia i siostry w Chrystu-
sie: od dawnych czasów chrześcijanie obchodzą z wielką pobożnością czas 
męki i zmartwychwstania naszego Pana. Stało się zwyczajem Kościoła, 
aby przygotowywać się do tego przez okres pokuty i postu. Najpierw ten 
okres Wielkiego Postu był obchodzony przez tych, którzy przygotowy-
wali się do przyjęcia chrztu w Wielkanoc, oraz przez tych, którzy mieli 
być przywróceni do społeczności Kościoła, od której zostali oddzieleni 
z powodu grzechu. Z czasem Kościół doszedł do przekonania, że przez 
głębokie przeżywanie tych dni wszyscy chrześcijanie mogą wziąć sobie 
do serca wezwanie do pokuty oraz zapewnienie o przebaczeniu głoszone 
w Ewangelii, i tak wzrastać w wierze i pobożności wobec naszego Pana. 
Zapraszam was zatem w imieniu Kościoła do obchodzenia świętego Wiel-
kiego Postu poprzez rachunek sumienia i pokutę; poprzez modlitwę, post 
i wyrzeczenie; oraz poprzez czytanie i rozmyślanie nad świętym słowem 
Boga”.

Nie wspomina się tu jednak Dekalogu23. Czytania są takie same, 
jak proponowała ASB (1980) z dodatkiem większego wyboru listów24. 

23 Dodatek sugeruje, że Dziesięć Przykazań mogą być recytowane zamiast Litanii.
24 2 Kor 5,20–6,2 z Revised Standard Version.
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Po kazaniu obrzęd zawiera Litanię i modlitwę przebłagalną, po której na-
stępuje posypanie popiołem.

Ta pobożna praktyka była szeroko stosowana w Kościele Anglii, nie 
będąc nigdy oficjalnie zatwierdzoną. Przy posypywaniu popiołem szafarz 
mógł wypowiadać zdania z Pisma („Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch 
się obrócisz” lub „Odwróć się od grzechu i bądź wierny Chrystusowi”), 
albo wykonywać ten gest w milczeniu. Jeżeli potem miała być Komunia, to 
przekazywano sobie znak pokoju i następowała modlitwa eucharystyczna.

W porządku obrzędu, który zawiera Lent, Holy Week, Easter, są dwie 
rzeczy godne szczególnej uwagi. Po pierwsze, księga nadaje autorytet kano-
niczny odnowionej starożytnej praktyce posypywania popiołem, która zosta-
ła wprowadzona w średniowieczu, gdy miała miejsce spowiedź powszechna. 
Był to pożądany gest, który dostosował naszą praktykę liturgiczną do tej 
stosowanej przez naszych braci katolików. Po drugie, księga wprowadziła 
nową formę słów spowiedzi, publikując tę, która była wcześniej zapropo-
nowana dla Series III, ale została odrzucona przez Synod Generalny w li-
stopadzie 1971 roku. Napisana przez prof. Davida Frosta, znajduje wyraźne 
zastosowanie bezpośrednio przed posypaniem popiołem:

„Wieczny Ojcze, dawco światła i łaski, 
zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie i przeciwko naszemu bliźniemu 
w tym, cośmy pomyśleli, 
w tym, co powiedzieliśmy i co zrobiliśmy, 
przez niewiedzę, przez słabość, 
przez naszą własną umyślną winę. 
Zraniliśmy Twoją miłość, 
i zniekształciliśmy Twój obraz w nas. 
Przepraszamy i wstydzimy się, 
i żałujemy za wszystkie nasze grzechy. 
Przez wzgląd na Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, 
przebacz nam to wszystko, co jest przeszłością; 
i wyprowadź nas z ciemności, 
abyśmy szli jako dzieci światła. Amen.”

Wyznanie to w sposób uderzający czerpie z tekstów mistycznej autorki 
końca czternastego wieku, Matki Juliany z Norwich (ok. 1342-po 1413). 
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„My zraniliśmy Twoją miłość i zniekształciliśmy Twój obraz w nas” to są 
wyrazy wprost zainspirowane fragmentem z jej Objawień Bożej miłości 
(Revelations of Divine Love).

Duch Święty prowadzi człowieka ku wyznaniu tak, że ten świadomie 
ujawnia swoje grzechy w całej ich nagości i realności oraz uznaje z wiel-
kim smutkiem i wstydem, że splugawił sprawiedliwy obraz Boga. Poprzez 
umieszczenie Wyznania przed samym aktem posypania popiołem księga 
z 1986 r. zapewnia, iż przypominamy sobie, że jesteśmy wspólnotą połą-
czoną razem w Bożej miłości poprzez stworzenie na Jego obraz oraz że jako 
jednostki poszukujemy przebaczenia25.

Zapewne więc w kontekście sprawiedliwego obrazu Boga możemy 
zobaczyć siebie jako społeczność odkupionych.

Wielki Post 2014

25 Były anglikański ksiądz i pisarz Mark Vernon twierdził niedawno, że przebacze-
nie w samej swej naturze nie jest możliwe (The Essay, audycja w BBC Radio 3, wtorek 
25 lutego 2014 r. o 22.45, opublikowane w Church Times 21 lutego 2014 r., s. 16), co 
w sposób nieunikniony osłabia jakąkolwiek myśl o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz 
Bożej miłości.
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Katolicka koncepcja grzechu

Pytanie o grzech, o jego istotę, przyczyny i skutki, jest jednym z tych 
pytań, które ludzie stawiają wszystkim wyznaniom i religiom1. Odpo-
wiadając na nie wszystkie Kościoły chrześcijańskie odwołują się do Ob-
jawienia. Skoro tak, to czy można w ogóle mówić o katolickiej koncepcji 
grzechu i na czym polegałaby jej specyfika w porównaniu z koncepcją 
prawosławną, protestancką czy ewangelicką? Takie różnice są – jak się 
wydaje – możliwe, ponieważ Pismo Święte nie zawiera definicji grzechu 
ani nie stanowi systematycznego wykładu na jego temat, ale raczej opisuje 
tę złożoną rzeczywistość, posługując się różnymi terminami oraz różnymi 
obrazami, z których każdy wnosi cenne elementy do zbudowania integralnej 
koncepcji misterium iniquitatis, ale odpowiednio wyakcentowany może też 
stać się podstawą różnorodności w określaniu jego istoty, struktury i skut-
ków. Dlatego zanim przyjdzie ukazać specyfikę katolickiej hamartiologii, 
warto poświęcić nieco miejsca zagadnieniom metodologicznym związanym 
z określeniem źródeł różnic w podejściu do tematyki grzechu, także w sa-
mym Kościele katolickim.

Źródła różnic w nauce o grzechu

Swoją analizę biblijnej wizji grzechu Kościół katolicki zawarł w wielu 
oficjalnych dokumentach, orzeczeniach soborów oraz w wypowiedziach 
papieskich, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Katechizm oraz 
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Reconciliatio et paenitantia2. Istnieje 

1 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 
Nostra aetate, nr 1.
2 Wiele istotnych odniesień do tematyki grzechu można znaleźć w encyklikach Jana 
Pawła II Veritatis splendor, Dives in misericordia, Dominum et Vivificantem, zaś bardzo 
szczegółowe rozważania na ten temat w katechezach środowych wygłoszonych w okresie 
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także ogromna ilość opracowań teologicznych, które podejmują problematy-
kę grzechu. Zarówno dokumenty Kościoła, jak i prace teologów koncentrują 
się zwykle na jednym lub kilku aspektach przesłania biblijnego i dlatego 
rzadko mają one charakter szerokiej syntezy, a jedynie uwydatniają pewne 
aspekty zagadnienia. Jest to pierwszy powód, dla którego można mówić 
o wielu hamartiologiach, także w ramach Kościoła katolickiego.

Jest jeszcze – jak się wydaje – drugi powód tej różnorodności. Otóż 
nauczanie o grzechu czerpie nie tylko z Objawienia, ale też odwołuje się 
do doświadczenia człowieka, które potwierdza to, co wyraża się w Obja-
wieniu: w dziejach człowieka grzech jest stale obecny, stale aktualny3. 
A ponieważ należy on do doświadczenia, zajmują się nim nie tylko 
dyscypliny teologiczne (zwłaszcza teologia moralna), ale także nauki 
antropologiczne o charakterze bardziej opisowym, jak psychologia4 
czy socjologia5. Stąd w katolickiej hamartiologii można znaleźć nie 
tylko odnośniki do Pisma Świętego, ojców Kościoła, wielkich teologów, 
takich jak św. Augustyn czy św. Tomasz, którzy wnieśli niewątpliwie 
największy wkład w katolicką naukę o grzechu, ale także do dyscyplin 
pozateologicznych, które jednak zawsze traktowane są jako źródła po-
mocnicze6. Jednakże stopień ich wykorzystania będzie rzutował na 
sposób ujęcia problematyki. Nic więc dziwnego, że wśród opracowań 
katolickich można znaleźć zarówno prace o charakterze stricte biblijnym 
(czy nawet biblicystycznym)7, jak i zdominowane przez koncepcję an-
tropologiczną (np. podkreślającą finalizm życia moralnego8), społeczną 
czy aksjologiczną.

13.08-17.12.1986. Por. F. Greniuk, Hamartiologia Jana Pawła II, w: Studia z teologii 
moralnej, Sandomierz 2006, s. 348-362; Tenże, Grzech, w: Jan Paweł II. Encyklopedia 
nauczania moralnego, Radom 2005, s. 220-227.
3 Jan Paweł II, Katecheza Grzech: złamanie przymierza z Bogiem (29 października 
1986 r.), nr 1. Por. także: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 13.
4 Pomaga ona zrozumieć i opisać pojęcie postawy, uwarunkowania czynu ludzkiego, 
a przez to i pojęcie dobra i zła moralnego.
5 Opisuje ona m.in. tzw. struktury grzechu.
6 Por. I. Mroczkowski, Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, Lublin: RW KUL 
2000.
7 Np. B. Häring, T. Goffi, G. Piana.
8 Np. S. Witek, F. Böckle.
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Trzecim wreszcie powodem owego zróżnicowania koncepcji grzechu 
w katolicyzmie jest ścisłe powiązanie z dwojakim kontekstem, w którym 
ta refleksja jest prowadzona. Pierwszy kontekst ma charakter historyczno
-kulturowy. Kościół bowiem odczytuje Objawienie zawsze w określonej 
sytuacji historycznej i kulturowej. Niegdyś tę sytuację określały takie prądy, 
jak gnostycyzm, manicheizm, neoplatonizm; później kontrreformacja, ilu-
minizm, psychologizm; a obecnie sekularyzm i utrata poczucia grzechu9. 
Wynikiem refleksji prowadzonej w związku z tymi tendencjami były i są 
różne formy opracowań, począwszy od penitencjałów poprzez sumy spo-
wiednicze, opracowania podręcznikowe typu Institutiones morales, sumy 
kazuistyczne, aż po prace monograficzne naszych czasów10. W ścisłym 
powiązaniu z kontekstem historyczno-kulturowym, ale też w zależności od 
przyjętej zasady formalnej, a więc w określonym kontekście systemowym, 
grzech traktowano jako sprzeciwienie się cnocie11, złamanie prawa (lega-
lizm), zaprzeczenie wartościom (system aksjologiczny) czy w sposób bar-
dziej personalistyczny, prezentowany przez Sobór Watykański II, jako coś, 
co pomniejsza człowieka i odwodzi go od osiągnięcia jego własnej pełni12.

Cechą charakterystyczną katolickiej refleksji na temat grzechu jest 
również to, że refleksja ta jest prowadzona w ramach kilku dyscyplin: 
teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, inaczej 
niż w teologii protestanckiej i prawosławnej, która zajmuje się grzechem 
zasadniczo w ramach teologii dogmatycznej13. Po tych uwagach natury 
metodologicznej należy przejść do zagadnień merytorycznych i bardziej 
systemowych obejmujących samą naturę grzechu, strukturę czynu grzesz-
nego oraz jego skutki.

9 Por. F. Greniuk, Współczesna teologia grzechu, RTK 23 (1985), z. 3, s. 81-102. 
Por. także: A. Derdziuk, Grzech w XVIII wieku. Nurty polskiej teologii moralnej, Lublin: 
RW KUL 1996, s. 29.
10 Ewolucję katolickiej doktryny o grzechu pokazuje obszernie M. Vidal. Por. L’atteg-
giamento morale, t. 1: Morale fondamentale, Assisi 1976.
11 Jest to pojęcie wprowadzone przez św. Augustyna. Stanowisko takie prezentuje także 
tomizm i neotomizm.
12 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym Gaudium et spes, nr 13.
13 Por. F. Greniuk, Współczesna teologia grzechu, w: Studia z teologii moralnej, Sando-
mierz 2006, s. 363.
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Specyfika hamartiologii katolickiej 

Kościół katolicki wychodzi z założenia, że samej istoty grzechu nie 
jesteśmy zdolni ująć ani wyrazić poza Objawieniem. Ta rzeczywistość staje 
się w pełni zrozumiała tylko na gruncie odnowionego stosunku do Boga 
przez wiarę14. Dlatego Kościół odczytuje prawdę o grzechu zwłaszcza 
z takich tekstów, jak: upadek pierwszych ludzi, opowiadanie o wieży Babel; 
czy z nowotestamentalnych przypowieści (np. o miłosiernym Ojcu) oraz 
z szeregu pojedynczych słów, zwrotów rozsianych po całej Biblii. Istota 
grzechu ujawnia się także poprzez odniesienie do podstawowych idei bi-
blijnych: realizacji Królestwa Bożego, naśladowania Chrystusa, powołania 
oraz Przymierza. 

Wieloaspektowość przesłania biblijnego trudno sprowadzić do jednego 
mianownika, stąd w wypowiedziach teologów katolickich grzech jest okre-
ślany jako: bunt przeciwko Bogu; obraza Boga; odwrócenie się od Niego 
i nieuporządkowane zwrócenie się ku stworzeniom (aversio a Deo et inor-
dinata conversio ad creaturas); wystąpienie przeciwko Bogu, Chrystusowi 
i Duchowi Świętemu; odrzucenie planu Bożego zrealizowanego w Jezusie 
Chrystusie (Aubert); niesprawiedliwość ze strony człowieka w stosunku do 
sprawiedliwości zbawiającej Boga (Häring); odrzucenie prawa ożywiającego 
Boga (anomia); odrzucenie zbawczego Przymierza, a wybranie solidarności 
w grzechu (hamartia) (Häring); odrzucenie prawdy na rzecz niewoli błędu 
i fałszu (Häring); a także jako: amor sui usque ad contemptum Dei (miłość 
własna aż do pogardy Boga)15; jako rzeczywistość, która trwa w sercu 
człowieka i zarazem uderza w niego samego (Vidal); jako akt wolności, 
z podjęciem odpowiedzialności i konsekwencji wobec Boga, od którego 
człowiek się odrywa, przez co dokonuje swoistej autoalienacji (Böckle); 
jako uchybienie obowiązkowi człowieka i naruszenie powinności moralnej 
(Witek).

Nie są to oczywiście wszystkie określenia, jakie można znaleźć w do-
kumentach Kościoła oraz w opracowaniach teologicznych, ale – jak widać 
– koncentrują się one nie tylko na teologicznym bądź teologalnym wymiarze 

14 Jan Paweł II, Katecheza Grzech: złamanie przymierza z Bogiem (29 października 
1986 r.), nr 2.
15 Por. tamże, nr 11.
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grzechu. Podkreślają one także jego wymiar antropologiczny, społeczny16, 
eklezjalny17, a nawet kosmiczny. Grzech jest nie tylko obrazą Boga, buntem 
przeciw Bogu, złamaniem Jego prawa, ale także jest czymś, co pomniejsza 
człowieka, dzieli wewnętrznie poszczególnych ludzi, a także społeczności; 
czymś, co zadaje ranę samemu grzesznikowi, Kościołowi oraz społeczności 
świeckiej, a nawet całemu stworzeniu. Także sam grzesznik bywa określany 
bezbożnikiem, tym, kto „zapomina o Bogu” (por. Ps 9, 18), kto „nie chce 
Boga znać” (por. Hi 21, 14), kto „nie boi się Boga” (por. Ps 36, 2), kto „nie 
pokłada w Nim swej ufności” (por. Ps 32, 10) co więcej: kto „gardzi Bogiem” 
(Ps 10, 13), mniemając, że „Bóg niczego nie widzi” (por. Ps 94, 7) i „nie 
zażąda od niego zdania sprawy” (por. Ps 10, 13). Grzesznik (bezbożny) nie 
obawia się uciskać sprawiedliwych (por. Ps 12, 9), w szczególności „wyrzą-
dzać krzywdę wdowom i sierotom” (por. Ps 82, 4; 94, 6) czy też „oddawać 
złem za dobro” (por. Ps 109, 2-5). Przeciwieństwem grzesznika jest w Piśmie 
Świętym człowiek sprawiedliwy. Grzech więc jest  –  w najszerszym tego 
słowa znaczeniu – niesprawiedliwością18.

Ukazując naturę grzechu w świetle Objawienia, Kościół katolicki sięga 
do samego „początku”. W odniesieniu do tego „początku”, czyli do grzechu 
pierwszego człowieka staje się w pełni zrozumiały każdy poniekąd grzech 
„aktualny”19. Ów „pierwszy grzech” – jak zauważa Jan Paweł II – pozostaje 
w pewnej mierze „modelem” każdego grzechu, jaki w ciągu dziejów popełnia 
człowiek jako swój grzech osobisty. „Pierwszy grzech” zresztą sam w sobie 
był też grzechem osobistym, dlatego poszczególne elementy jego „struktury” 
znajdują pewne odzwierciedlenie w każdym innym grzechu człowieka. Stąd 
jest on traktowany jako „nadużycie wolności”; jako „przeciwstawienie się 
Bogu” i usiłowanie „osiągnięcia swego celu poza Bogiem”20, a ostatecznie 
jako niedowiarstwo.

16 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym Gaudium et spes, nr 8.
17 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 
nr 11.
18 Por. Jan Paweł II, Katecheza Grzech człowieka a ‘grzech świata’ (5 listopada 
1986 r.), nr 2.
19 Jan Paweł II, Katecheza Grzech: złamanie przymierza z Bogiem (29 października 
1986 r.), nr 2.
20 Por. tamże, nr 3. Por. także: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 13.
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W każdym grzechu, który jest osobistym aktem człowieka, podobnie jak 
w grzechu pierwszego człowieka, zawiera się ściśle określone „nadużycie 
wolności”, złe użycie wolnej woli. Człowiek jako istota stworzona naduży-
wa wolności swej woli, gdy używa jej wbrew woli swojego Stwórcy, gdy 
w swym postępowaniu „przeciwstawia się Bogu”, gdy usiłuje „osiągnąć 
swój cel poza Bogiem”21. Stopień tego nadużycia może być różny. Stąd 
też można mówić o różnym stopniu winy grzeszącego. W tym znaczeniu 
należy przykładać do grzechów aktualnych różną miarę, osądzając stopień 
zła w nich zawarty. Tutaj też leży podstawa rozróżnienia pomiędzy grzechem 
śmiertelnym a powszednim22. Grzech „śmiertelny” jest takim dlatego, że 
– w przeciwieństwie do grzechu powszedniego – powoduje aktualną utratę 
łaski uświęcającej i sprowadza śmierć (por. 1 J 5, 16).

Święty Paweł, mówiąc o grzechu Adama, określa ten grzech jako „niepo-
słuszeństwo” (por. Rz 5, 19) i to odnosi przez analogię również do każdego 
grzechu aktualnego, jaki popełnia człowiek. Człowiek grzeszy, przekraczając 
przykazanie Boże, jest więc „nieposłuszny” Bogu jako Najwyższemu Pra-
wodawcy. Owo nieposłuszeństwo jest w świetle Objawienia równocześnie 
złamaniem Przymierza z Bogiem. Bóg Objawienia bowiem jest Bogiem 
Przymierza i właśnie jako Bóg Przymierza jest Prawodawcą. Włączając 
swoje Prawo w treść Przymierza z człowiekiem, czyni je podstawowym 
jego warunkiem23.

Tak było – mówi Jan Paweł II – już z owym pierwotnym Przymierzem, 
o którym czytamy w Księdze Rodzaju (Rdz 2-3), które zostało złamane „na 
początku”. Szczególnie wyraziste jest to jednak w stosunku Boga do Izraela 
za czasów Mojżesza. Przymierze zawarte z Ludem wybranym pod górą 
Synaj (por. Wj 24, 3-8) zawiera w sobie jako treść konstytutywną Przyka-
zania – Dekalog (por. Wj 20; Pwt 5). Przykazania te stanowią podstawowe 
i nienaruszalne zasady postępowania każdego człowieka w stosunku do Boga 
i do stworzeń, a przede wszystkim w stosunku do innych ludzi24.

21 Jan Paweł II, Katecheza Grzech: złamanie przymierza z Bogiem (29 października 
1986 r.) nr 3. Por. także: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świe-
cie współczesnym Gaudium et spes, nr 13.
22 Por. Jan Paweł II, Katecheza Grzech: złamanie przymierza z Bogiem (29 października 
1986 r.), nr 4.
23 Por. tamże, nr 5.
24 Por. tamże, nr 6.
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Podstawowe i nienaruszalne zasady postępowania, objawione w treści 
Przymierza Synajskiego, są również bez tego objawienia wypisane „w sercu” 
każdego człowieka, o czym pisze św. Paweł: „gdy poganie, którzy Prawa 
nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie 
mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisa-
na jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, 
a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające” 
(Rz 2, 14-15). Spełnianie tego Prawa warunkuje wartość moralną ludzkich 
czynów, sprawia, że czyny te są dobre. Natomiast przekraczanie Prawa „wy-
pisanego w sercach”, czyli w samej rozumnej naturze człowieka, sprawia, że 
czyny ludzkie są złe. Są one złe, ponieważ sprzeciwiają się obiektywnemu 
porządkowi natury ludzkiej i świata, za którym stoi Bóg jako Stwórca. Rów-
nocześnie więc i w tym stanie świadomości moralnej oświeconej zasadami 
prawa naturalnego czyn moralnie zły jest grzechem25.

Charakter grzechu jeszcze bardziej uwydatnia się w świetle Prawa ob-
jawionego. Człowiek posiada wówczas świadomość przekraczania Prawa 
wyraźnie i pozytywnie ustanowionego przez Boga. Ma więc także świa-
domość sprzeciwiania się woli Boga i w tym sensie „nieposłuszeństwa”. 
Nie chodzi jednak tylko o nieposłuszeństwo abstrakcyjnej zasadzie postę-
powania, ale zasadzie, za którą stoi „osobisty” autorytet Boga: zasadzie, 
w której wyraża się Jego Mądrość i Opatrzność. Całe prawo moralne jest 
podyktowane troską Boga o prawdziwe dobro stworzenia, a w szczegól-
ności o dobro człowieka. To właśnie dobro zostało wpisane przez Boga 
w Przymierze, jakie zawierał On z człowiekiem: zarówno w to pierwsze 
– z Adamem, jak też w Przymierze Synajskie za pośrednictwem Mojże-
sza, jak wreszcie w to ostateczne – objawione przez Chrystusa i zawarte 
przez krew Jego Odkupienia (por. Mk 14, 24; Mt 26, 28; 1 Kor 11, 25; 
Łk 22, 20)26. Na tym tle grzech jako „nieposłuszeństwo” Prawu ujawnia 
się o wiele bardziej jako „nieposłuszeństwo” samemu Bogu jako Prawo-
dawcy, a równocześnie miłującemu Ojcu. Znajduje to głęboki wyraz już 
w Starym Testamencie (por. Oz 11, 1-7), ale najpełniej wyraża się w przy-
powieści o synu marnotrawnym (por. Łk 15, 18-19.21). W każdym razie 
nieposłuszeństwo wobec Boga, czyli sprzeciw wobec stwórczej i zbawczej 

25 Por. tamże, nr 7.
26 Por. tamże, nr 8.
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Jego woli, czyli dążenie człowieka, aby cel swój osiągnąć poza Nim, jest 
nadużyciem wolności27.

Kiedy Chrystus w przeddzień swojej Męki mówi o „grzechu”, o jakim 
Duch Święty ma „przekonać świat”, tłumaczy istotę tego grzechu w sło-
wach: „bo nie wierzą we Mnie” (por. J 16, 8-9). Owo „nieuwierzenie” Bogu 
– tłumaczy Jan Paweł II – jest poniekąd pierwszą i podstawową postacią 
grzechu, jakiego dopuszcza się człowiek w stosunku do Boga Przymierza. 
Jest to ta postać, która ujawniła się już w grzechu pierworodnym, o jakim 
mowa w Księdze Rodzaju (rozdz. 3). Z kolei do niej odnosiło się też na 
pierwszym miejscu Przymierze Synajskie: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który 
cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych 
bogów obok Mnie” (Wj 20, 2-3). Na nią też wskazują słowa Chrystusa 
z wieczernika i cały Nowy Testament28.

Owo „niedowiarstwo”, brak zawierzenia Bogu, który się objawia jako 
Stwórca, Ojciec i Zbawca, wskazuje na to, że człowiek grzesząc, nie tylko 
przekracza przykazanie (Prawo), ale rzeczywiście „przeciwstawia się” same-
mu Bogu, „pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim”. W ten sposób u korzenia 
każdego grzechu aktualnego można odnaleźć odbicie owych słów, które 
legły u podstaw pierwszego grzechu. Słowa te – słowa kusiciela – przed-
stawiały nieposłuszeństwo Bogu jako drogę do tego, aby być tak jak Bóg; 
i jak Bóg „znać dobro i zło”. Tak więc – również w grzechu aktualnym, 
w szczególności, gdy jest to grzech ciężki (śmiertelny) – człowiek wybiera 
siebie wbrew Bogu, wybiera stworzenie wbrew Stwórcy, odrzuca miłość 
Ojca podobnie jak syn marnotrawny na początku swej bezmyślnej przygody. 
W jakiejś mierze każdy grzech człowieka wyraża owo mysterium iniquitatis 
(2 Tes 2, 7), które św. Augustyn ujął w słowach: amor sui usque ad con-
temptum Dei: „miłość własna aż do pogardy Boga”29.

Kościół katolicki w swoim nauczaniu na temat grzechu stara się nie tylko 
oddać jego istotę i strukturę czynu grzesznego, ale także jego skutki, jakimi 
są nie tylko nieprzyjaźń z Bogiem, utrata łączności z Chrystusem, ale także 

27 Por. tamże, nr 9. Por. także: Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, 
nr 36-37.
28 Por. Jan Paweł II, Katecheza Grzech: złamanie przymierza z Bogiem (29 października 
1986 r.), nr 10.
29 Por. tamże, nr 11.
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wewnętrzne rozbicie człowieka oraz rozbicie wspólnoty międzyludzkiej30. 
W grzechu człowieka Kościół upatruje źródeł podziałów. Grzech uderza 
więc najpierw w grzesznika i w struktury, które tworzy. Pociąga też za sobą 
stan winy i kary, utratę zasług nadprzyrodzonych, a także wyrzuty sumienia.

Był w dziejach Kościoła okres dominacji jurydycznej koncepcji grzechu, 
kazuistycznego rozróżniania, opisywania rodzajów grzechów, wyznaczania 
granicy między grzechem śmiertelnym i powszednim. W tym kontekście 
omawiano bardzo szczegółowo tzw. akty penitenta tzn. czyny, które powinien 
podjąć człowiek na drodze swojego pojednania z Bogiem za pośrednictwem 
Kościoła. Był w dziejach Kościoła okres, gdy cała problematyka grzechu 
była podporządkowana praktyce sakramentalnej spowiedzi. To profesjo-
nalne ukierunkowanie towarzyszy zresztą niektórym teologom a zwłasz-
cza duszpasterzom także współcześnie. Dzisiaj mamy jednak do czynienia 
z biblijnym i teologicznym pogłębieniem nauki o grzechu; z przejściem od 
konfesjonałowej kazuistyki do moralności życia, od moralności czynu ku 
moralności postaw. Ponieważ nasze czasy charakteryzuje zjawisko utraty 
poczucia grzechu, banalizowania zła, wydaje się, że to właśnie ten kontekst 
będzie w najbliższych latach określał kierunki katolickiej refleksji nad ta-
jemnicą grzechu. 

Choć prawda o grzechu stanowi istotną część nauczania Kościoła 
katolickiego, nigdy nie stanowi ani pierwszego ani tym bardziej ostat-
niego słowa. Gdyby tak było mielibyśmy do czynienia – jak to określa 
Häring – z „grzesznym mówieniem o grzechu”31. Pierwszym słowem 
Kościoła jest słowo o darze Boga, o Jego miłości, o Przymierzu. Mówiąc 
zaś o grzechu, o jego źródłach i skutkach, Kościół wskazuje na możliwość 
jego przezwyciężenia, a nade wszystko wskazuje na Tego, który zwycię-
żył grzech. Nie mamy więc w Kościele katolickim do czynienia z jakimś 
fatalizmem. Temat grzechu jest ściśle związany z tematem pojednania. 
Kościół wierzy w Chrystusa i skuteczność Jego misterium paschalnego. 
Kościół pokłada ufność także w człowieku. Wierzy w możliwość i sku-
teczność jego walki z grzechem, choć wie, że człowiek nie uwalnia się 
od grzechu sam32.

30 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 2.
31 Jest to zwrot pochodzący z książki Häringa Liberi e fedeli in Christo.
32 Por. Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 8.
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Czy taka hamartiologia przenika nauczanie duszpasterskie i katechetycz-
ne? Czy jest ona obecna w życiowej praktyce katolików? Z pewnością ciągle 
nie brak tam ujęć skrajnie legalistycznych, pozbawionych jakichkolwiek 
odniesień do historii zbawienia czy misterium Chrystusa. Nie brak też po-
dejścia skrajnie indywidualistycznego, kazuistycznego. Dlatego potrze-
ba jeszcze wiele wysiłku teologów, by tajemnica nieprawości (mysterium 
iniquitatis) była ukazywana i przeżywana w świetle tajemnicy zbawienia 
(mystrium pietatis). 
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Psychologiczny wymiar grzechu

Grzech człowieka można ujmować z perspektywy psychologii na wiele 
sposobów. Nowoczesna wiedza na temat zachowania, życia psychicznego 
oraz myślenia człowieka, która została zebrana w psychologii może po-
móc w ujęciu oraz ocenie rzeczywistości grzechu człowieka. Proponujemy 
prezentację tego zagadnienia w sześciu punktach, które ukazują różne psy-
chologiczne wymiary grzechu. Rozpoczniemy od psychologicznego ujęcia 
grzechu pierworodnego, następnie prześledzimy psychologiczne aspekty 
wchodzenia oraz trwania w grzechu, a na zakończenie ukażemy psycholo-
giczny wymiar oceny ciężaru popełnionego grzechu.

1. Psychologiczny wymiar grzechu pierworodnego

Żyjemy w okresie pomiędzy stworzeniem, pierwszym grzechem, odku-
pieniem a powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Z chrześcijańskiego punktu 
widzenia istnieją w ludzkiej osobowości siły autodestrukcyjne, które odno-
simy do teologicznej koncepcji grzechu pierworodnego, czyli do zerwania 
komunii z Bogiem oraz Jego Stworzeniem. Zerwanie to wprowadza rodzaj 
napięcia psychicznego, które możemy rozumieć jako egzystencjalne zmaga-
nie między dobrem a złem, jednością a podziałami, służeniem innym a ten-
dencjami egoistycznymi. To pierwotne zranienie natury ludzkiej dziedziczy 
się później na różne sposoby: może to być przekaz genetyczny, dysfunkcjo-
nalna rodzina, wydarzenia traumatyczne, patologiczne środowisko wzrostu, 
i inne. Efekt tego jest zawsze ten sam: skłonność człowieka do zła1.

Optymizm metafizyczny to stanowisko, które przyjmuje, że cały świat 
oraz człowiek jest dobra, tzn., że natura jest sama w sobie dobra: dusza, 

1 Por. D. Montgomery, Compass Therapy. Christian Psychology in Action, Montecito 
2009, 15.
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ciało, materia i duch. Przyczyną dobroci natury jest fakt stworzenia przez 
Boga. Z kolei pesymizm historyczny wskazuje na rzeczywistość grzechu, 
która zniekształciła życie duchowe człowieka i naruszyła naturalną harmonię 
wzajemnych relacji człowieka i świata. Grzech nie znajduje się w materii, 
lecz w umyśle człowieka, który zarówno poprzez intelekt jak i przez wolę 
może powiedzieć Bogu „nie”2.

Najwyraźniej mamy do czynienia z faktycznym związkiem między zdro-
wiem ducha a zdrowiem ciała. Codzienne doświadczenie człowieka wska-
zuje na to, że skażona grzechem natura człowieka ciąży w stronę egoizmu. 
Nie istnieje dobra natura ludzka, która w spontaniczny sposób pragnęłaby 
wyświadczać dobro drugiemu. Czysto altruistyczne działania zdarzają się 
wprawdzie u ludzi, ale nie stanowią one reguły a raczej wyjątki. Egoizm 
niesie wiele zagrożeń dla człowieka: wewnątrz budzi lęk, a na zewnątrz 
agresję. Lęk jest też najczęstszą przyczyną psychopatologii3.

Zranienie natury ludzkiej objawia się w tzw. pożądliwościach, które 
można określić jako sumę nieuporządkowanych odruchów, popędów i im-
pulsów w człowieku. Jeśli ujmiemy je w wersji katechizmowej, to możemy 
mówić o siedmiu zasadniczych kierunkach zranienia natury ludzkiej, czyli 
siedmiu grzechach głównych. W stanie tego zranienia człowiek przychodzi 
na świat, tj. posiada wrodzoną słabość, skłonność do złego. Na to wrodzone 
zranienie nakładają się jeszcze inne zranienia powstałe w wyniku osobistych 
doświadczeń stanowiących część jego historii, często już w dzieciństwie. 
Pierworodne skrzywienie natury ludzkiej jest pogłębiane zarówno przez 
grzechy własne, jak i grzechy innych z otoczenia4. 

K. Horney wypowiada się w tym kontekście w następujący sposób: 
„Obserwując potęgę uczucia nienawiści do siebie oraz jej pustoszące na-
silenie, powinniśmy dostrzegać cały tragizm tego zjawiska stanowiącego 
największy dramat ludzkiej psychiki. Gdy człowiek sięga po doskonałość 
w kategoriach niedościgłego absolutu – rozpoczyna dzieło samozniszczenia, 
kiedy zawiera pakt z diabłem, obiecującym mu wielkość i chwałę, musi się 
godzić na piekło – piekło we własnym wnętrzu”5.

2 L. Bouyer, Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, 
tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1982, 102.
3 Por. T. Paszkowska, Psychologia w kierownictwie duchowym, Lublin 2014, 294.
4 Por. J. Augustyn, Jak szukać i znajdować wolę Bożą?, Kraków 1995, 144-145.
5 K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka, tłum. Z. Doroszowa, Warszawa 1978, 218.
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Grzech pierworodny na poziomie psychologicznym wyraża się poprzez 
życie na poziomie iluzji psychicznych, w skoncentrowaniu się na własnym 
ego, nierzeczywistych idealizacjach, narcyzmie. Poprzez odkrycie nieświa-
domości psychologia pozwoliła spojrzeć na duchową kondycję człowie-
ka w nowy sposób. Powstało wiele teorii psychologicznych mówiących 
o współuzależnieniu, czy opisujących dysfunkcjonalne rodziny. Badania 
oparte na tych teoriach ukazują, że przynajmniej w tzw. I świecie ludzi do-
tkniętych zaburzeniami psychicznymi może być nawet do 95 % populacji. 
Takie ustawienie sprawy zbliżałoby nas do psychologicznego ujęcia grzechu 
pierworodnego6.

M. Klein twierdzi, że pierwotnie wrogie superego jest stopniowo mo-
dyfikowane przez miłość. Potrzeba do tego introjekcji (wpisania) obrazu 
kochającej matki i ojca. Wydaje się, że nawet w korzystnych warunkach 
rozwoju człowieka powstaje coś wrogiego wobec człowieka w samym rdze-
niu superego. Miłość jest stąd konieczna do przeżycia. W teologii w tym 
kontekście pojawia się tematyka odkupienia z grzechu pierworodnego jako 
daru łaski7.

Człowiek doświadcza w sobie pewnej sfery, którą można nazwać 
„ciemnością” w osobowości. Jest to mieszanina chronicznie negatywnych 
uczuć, jak: niezadowolenie, opuszczenie, złość, smutek, depresja, kom-
pleks niższości, poczucie winy, zazdrość, zawiść itp. Ludzie w większości 
przypisują genezę tych uczuć zewnętrznemu kontekstowi ich życia oraz 
różnym trudnym wydarzeniom. Prawie nikt nie zauważa, że ciemności 
te pochodzą z wnętrza człowieka. Ciemności te są właśnie grzechem 
w najgłębszym znaczeniu. W chrześcijaństwie uważa się, że grzechem 
jest tylko dokonany czyn w świadomości winy. Jest to tak zwany grzech 
osobisty. Stanowi on jednakże tylko część grzechu człowieka, i to mniej 
ważną część. Za czyny można żałować, można się z nich spowiadać 
i w ten sposób uzyskać uwolnienie z winy z nimi związanej. Inaczej ma 
się natomiast sprawa ze złymi skłonnościami człowieka, które tkwią 
w nim dużo głębiej i łatwo umykają świadomej percepcji. Człowiek jest 
wobec nich stąd też często po prostu bezsilny. Dochodzi do tego fakt, że 
6 Por. T. Keating, The Human Condition, New York 1999, 12.
7 R. Britton, Wyzwolenie z nad-ja. Kliniczne studium Księgi Hioba, w: Psycho-
analiza i religia w XXI wieku. Współzawodnictwo czy współpraca?, red. D. M. Black, 
tłum. A. Skórzak, Kraków 2009, 142.



 PSYCHOLOGICZNY WYMIAR GRZECHU 121

nikt nie czuje się odpowiedzialny za skłonności, ponieważ wydaje się, że 
się ich świadomie nie wybiera. Jednakże grzechem nie jest jedynie to, co 
dobrowolnie popełnione, ale wszystko to, co nas oddziela od innych ludzi 
oraz od Boga. Tak jest właśnie z chronicznie negatywnymi uczuciami. 
W teologii przyjęło się nazywać te skłonności „grzechem pierworodnym”. 
Biorąc pod uwagę skromny dostęp do tych skłonności, człowiek może być 
z nich właściwie tylko odkupiony z zewnątrz. W praktyce trudno czło-
wiekowi oddzielić grzech osobisty od grzechu pierworodnego, ponieważ 
ten drugi prowadzi do tego pierwszego. Tak czy inaczej popełniane złe 
czyny wskazują na istnienie chronicznie negatywnych uczuć8.

Rezultatem grzechu pierworodnego jest sztywne ja („twardy kark”) . 
Tylko wtedy, gdy to usztywnione ja topnieje i jest transcendowane, praw-
dziwa osoba zaczyna się w pełni ujawniać. W obrębie gatunku dokonuje się 
walka o samo-potwierdzenie się jednostki, ale nie osoby. Walka jednostek 
o znaczenie i władzę w ramach gatunku nie ma nic do czynienia z duchową 
osobą9.

Człowiek jest bytem chorym, posiadającym mocno rozwinięte życie 
podświadome, dlatego psychopatologia może o nim wiele powiedzieć, jed-
nak ostateczny werdykt na temat człowiek nie należy do psychopatologii. 
Odkrycia psychologiczne na temat różnych patologii życia człowieka po-
zostają w ścisłym powiązaniu z chrześcijańską doktryną o grzechu pierwo-
rodnym10.

2. Psychologiczne uwarunkowania wejścia, akceptacji 
i trwania w grzechu

Pierwszy grzech i właściwie także kolejne grzechy, w których odgrywa 
się ten sam pierwotny dramat, są powrotem człowieka do pierwotnej samot-
ności, w której nie czuł się dobrze11.

W sensie teologicznym grzech odwraca człowieka od miłości. Z punk-
tu widzenie psychologii można wyróżnić dwie siły odpowiedzialne za 
to odwrócenie się plecami do Miłości – są nimi tłumienie i uzależnienie. 
8 F. Jalics, Rekolekcje kontemplatywne, tłum. J. Bolewski, Kraków 2010, 132.
9 N. Berdyaev, The Destiny of Man, London 1945, 58.
10 Por. tamże, s. 68.
11 Por. W. Stinissen, Człowiek prawdziwy, Poznań 2013, 118.
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Tłumienie polega na wyrzucaniu określonych treści z świadomości człowie-
ka. Można stłumić w sobie pragnienie miłości, ponieważ wejście w miłość 
otwiera człowieka na możliwość bycia zranionym. Jest tak szczególnie, gdy 
miłość jest odrzucona. Jedno takie doświadczenie może zamknąć człowieka 
nawet na całe życie. Taka jest reakcja ludzkiego serca: tłumi pragnienia, jeśli 
miałyby sprawić ból12.

Jednym z podstawowych aspektów warunkowania grzechu u człowieka 
są mechanizmy obronne. W najwcześniejszych lat dziecko uczy się reago-
wania na różnego rodzaju sytuacje życiowe. Ta nauka nie jest zawsze łatwa, 
ponieważ dziecko uczy się, że pewnych emocji nie należy wyrażać, czy 
okazywać, a przez to stopniowo powstają u niego nawyki oraz strategie, 
które umożliwiają mu do pewnego stopnia te niechciane emocje niwelować, 
znieczulać albo w ogóle ich nie odczuwać. Jest to tłumienie, blokowanie, 
czy projektowanie tych emocji na inne osoby.

Świat ludzkich uczuć jest bardzo złożony do tego stopnia, że mechani-
zmy utrwalone w dzieciństwie mają dużą tendencje do utrzymywania się 
także w życiu dorosłym mieszając ludzkie motywacje oraz powodując po-
dejmowanie nieracjonalnych decyzji, także o podejmowaniu działań, które 
obiektywnie są uważne za moralnie niewłaściwe (grzech).

Uczucia wpływają na przyswajanie sobie przez człowieka norm moral-
nych oraz wartości. Przyjmowanie Boga jako naczelnej wartości w życiu 
człowieka odbywa się także poprzez serce, uczucia, a nie tylko rozumowo. 
Kierowanie się wartościami tak, aby wpływały one na codzienne wybory 
człowieka, wymaga od niego odpowiedniego samopoznania, w tym szcze-
gólnie rozumienia własnego świata uczuć, które stanowią niezastąpione 
źródło wiadomości o najgłębszych pragnieniach, potrzebach, postawach, 
dojrzałości człowieka, a także o jego brakach13. 

Mechanizmy obronne umożliwiają człowiekowi skuteczne funkcjono-
wanie, jednak musi on płać za to też określoną cenę, jaką jest życie na pozio-
mie nierealnym, infantylnym bez podejmowania wysiłku dojrzewania, czyli 
pracy nad sobą. Jednym z powszechniejszych mechanizmów obronnych jest 
racjonalizacja – szczególnie rozwinięta i skuteczna u osób inteligentnych. 
12 Por. G. G. May, Uzależnienie i łaska. Miłość. Duchowość. Uwolnienie, tłum. E. Woy-
dyłło, Poznań, 16-17.
13  D. Bomba, Uczucia w kierownictwie duchowym, w: Sztuka kierownictwa duchowego 
red. J. Augustyn, J. Kołacz, Kraków: WAM 2007, s. 359.
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Racjonalizacja służy samo-usprawiedliwianiu się człowieka. W ten sposób 
również grzech jest względnie łatwo usprawiedliwiony.

Na przykład tkwiąc w jakimś uzależnieniu człowiek nie może polegać na 
własnej zdolności osądu, ponieważ sztuczki jego umysłu są zbyt przebiegłe. 
Potrzebna jest stąd niezależna pomoc innych ludzi. Poważne destrukcyjne 
uzależnienia chemiczne wymagają pomocy specjalistycznej. Bardziej ukryte 
formy uzależnienia wymagają wsparcia i autorytetu duchowego. Najtrud-
niejsze jest właśnie to, co jest najbardziej skuteczne, ponieważ obecność in-
nych uniemożliwia zachowanie sekretu, a to zachowanie tajemnicy umacnia 
z kolei podtrzymywanie racjonalizacji14.

Dla pełnego wyjścia z grzechu człowiek musi sobie uświadomić mecha-
nizmy obronne, a dzieje się to normalnie w procesie psychoterapii. Nawet 
pomimo ich uświadomienia mechanizmy te mogą pozostawać nadal silniej-
sze od świadomego ja człowieka (ego) i prowadzić do jeszcze większego 
cierpienia między innymi poprzez uświadomienie sobie trudu wychodzenia 
z grzechu. Mówiąc bardziej psychologicznie sytuacja jest taka, że ja-idealne 
człowieka nie ma dostępu do wystarczającego zasobu energii psychicznej, 
aby zastosować ją w ja-realnym.

Uczucia wyparte, odsunięte domagają się rozładowania. Może to obja-
wiać się zmęczeniem czy napięciem oraz odpowiadającymi im zaburzeniami 
w ciele jak ból głowy, problemy za snem, ale także nagłymi wybuchami 
gniewu, złośliwości, itp., co stanowi prostą drogę do grzechów głównych 
oraz konfliktów międzyludzkich. Nieodpowiedni stosunek do uczuć sprawia 
też, że człowiek staje się zakłamany, nie zna naprawdę siebie. Nie znając 
swoich mechanizmów obronnych człowiek nie potrafi właściwie rozeznawać 
swoich motywów, decyzji, zachowań, reakcji oraz panować nad nimi, czyli 
w ostatecznym rozrachunku kierować sobą15.

3. Psychologiczne skutki grzechu

Poczucie winy, jakie spotykamy u człowieka, ujawnia za każdym razem 
istnienie w nim odniesienia do prawdy. Bez tego odniesienia moralność staje 
się niezrozumiała, ponieważ przeciwstawienie dobra i zła zakłada zasadę 

14 Por. G. G. May, Uzależnienie i łaska, 210-211.
15 D. Bomba, Uczucia w kierownictwie duchowym, 361.
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prawdy o dobru w chceniu osoby. Relacja woli do prawdy zabezpiecza przed 
determinizmem, który wynikałby z motywacji16.

Początkiem drogi uzdrowienia jest uznanie przez człowieka cierpienia 
i stwierdzenia, że źle mu w obecnej sytuacji. Podobnie jak syn marnotrawny 
musi on podjąć decyzję o zwróceniu się o pomoc17. Uświadomienie sobie 
własnych braków, niezdolności przebaczenia, zniewoleń będzie na początku 
skutkowało zwiększającym się poczuciem winy oraz jakiegoś chaosu – czło-
wiek jednak ma prawo być słaby i ułomny. W miarę zdolności i środków 
każdy powinien przygotowywać podatny grunt dla łaski18. Uzdrowienie nie 
dokona się zwykle bez wolnej decyzji człowieka.

Uczciwość to zaakceptowanie tego, że człowiek jest podatny na uza-
leżnienie, że ma takie skłonności. W konkrecie oznacza przyznanie się, że 
uzależnienie istnieje. Rozpoznając swoje przywiązanie, człowiek czuje się 
też winny. Jeśli nie będzie tego zbyt komplikować, to będzie to zdrowe 
poczucie winy. Zapoczątkuje ono żal, skruchę i prawdziwe nawrócenie. 
Człowiek w życiu wiele razy mówi Bogu nieświadomie „nie”. Uczciwość 
wymaga, aby się do tego przyznać19.

Poczucie winy normalnie prowadzi do nawrócenia, adekwatnej ekspiacji 
za popełnione zło. W sytuacji patologicznej występuje przesadna tendencja 
do samoobwiniania się. W konsekwencji pojawia się agresja do siebie oraz 
dużo sceptycyzmu. Patologiczne poczucie winy to przyjęcie na siebie winy 
nierealnej, wyolbrzymionej. Wynika ono ze złej, niedojrzałej uczuciowej 
oceny własnej osoby.

W przypadku zaburzeń typu symbiozy rodzinnej albo innej frustracja 
potrzeby identyfikacji z ważną dla człowieka osobą poprzez niespełnianie 
jej oczekiwań może prowadzić do patologicznie powiększonego i źle prze-
żywanego poczucia winy. Poza tym patologiczne poczucie winy może wy-
stępować u osób o skłonnościach perfekcjonistycznych lub narcystycznych. 
Działa tu wspominany wcześniej mechanizm porównywania ja-idealnego 
z ja-realnym, który wypada zawsze na niekorzyść tego drugiego. Zbyt duża 

16 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, (w:) tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropolo-
giczne, Lublin 1994, 184.
17 J-F. Catalan, Depresja a życie duchowe, Kraków 2007, 35.
18 Tenże, Duchowość a psychologia, Jak odróżnić wezwania Boga od własnych pra-
gnień?, Kraków 2007, 121.
19 G. G. May, Uzależnienie i łaska, 202.



 PSYCHOLOGICZNY WYMIAR GRZECHU 125

przepaść między ideałem siebie a rzeczywistością będzie zawsze prowadziła 
do nierealnego poczucia winy, które dość trudno wtedy uzdrowić.

4. Psychologia jako pomoc w ocenie wagi grzechu

Rozumienie skomplikowanych uwarunkować psychologicznych, które 
są zawiązane z popełnianiem oraz trwaniem w grzechu przez człowieka jest 
nieodzowną pomocą w ocenie moralnego ciężaru popełnionych czynów. 
Całkowita ignorancja w tej dziedzinie może przyczynić się do zadawania 
niepotrzebnych, dodatkowych ran ludziom cierpiącym już z powodu wyrzu-
tów sumienia oraz nakładaniem na ludzi ciężarów, których prawdopodobnie 
nie będą w stanie unieść, co przyczyni się w ostatecznym rozrachunku do 
postawy zniechęcenia wobec wezwania do nawrócenia.

Funkcjonowanie mechanizmów obronnych, niedojrzałości emocjonalnej, 
dynamika choroby i uzależnienia wymagają długiego procesu zdrowienia, 
który bardzo łatwo zburzyć lub wręcz zahamować. Minimum wiedzy w tym 
zakresie może w dużym stopniu wspomóc także powiązany ze zdrowieniem 
proces nawrócenia, wychodzenia z mocno utrwalonego stanu grzechu.

Jan Paweł II w przemówieniu do Penitencjarii Apostolskiej stwierdził, że

„Sakrament pokuty nie jest i nie powinien stać się techniką psycho-
analityczną czy psychoterapeutyczną. Tym niemniej, dobre przygotowanie 
psychologiczne i znajomość nauk o człowieku w ogóle z pewnością ułatwią 
spowiednikowi poznanie tajników sumienia oraz dokonywanie rozróżnień  
–  co nie zawsze jest łatwe  –  między czynami prawdziwie „ludzkimi” (czyli 
takimi, za które ponosi się odpowiedzialność moralną) a czynami „człowie-
ka”. Te ostatnie bywają uwarunkowane mechanizmami psychologicznymi 
(patologicznymi lub powstałymi wskutek zadawnionych przyzwyczajeń), 
które zwalniają z odpowiedzialności albo ją ograniczają. Sami penitenci czę-
sto nie uświadamiają sobie różnic dzielących te dwie sytuacje wewnętrzne. 
Dla spowiednika jest to zatem sposobność do okazania cierpliwej i wyro-
zumiałej miłości ludziom dręczonym przez skrupuły. Jednocześnie trzeba 
stwierdzić, że niektóre współczesne prądy myślowe często zbyt pochopnie 
usprawiedliwiają pewne typy zachowań, podczas gdy należy pamiętać, że 
przynajmniej na początku mają one charakter dobrowolny, to też nie są i nie 
mogą być całkowicie usprawiedliwione. Psychologiczny talent spowiednika 
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może ułatwić wyznanie grzechów penitentom nieśmiałym, wstydliwym 
bądź małomównym. Wrażliwego i pełnego chrześcijańskiej miłości kapła-
na znamionuje intuicja, umiejętność wyprzedzania faktów i przywracania 
wewnętrznego spokoju (nr 4)”20.

Podsumowanie

Jak widać istnieje wiele psychologicznych odniesień do rzeczywistości 
grzechu ludzkiego. W tym krótkim opracowaniu zapewne nie uwzględni-
liśmy wszystkich szczegółowych zagadnień. Nie należy bać się zwracania 
do psychologii w celu lepszego zrozumienia człowieka grzesznego oraz 
mechanizmów, struktur grzechu czy nawet systemu grzechu w znaczeniu 
społecznym. Niemniej jednak nie należy zapominać o tym, iż to Bóg od-
puszcza grzechy i że to Jego łaska ostatecznie wyzwala człowieka z okowów 
zła dzięki krwi Jezusa Chrystusa przelanej za każdego człowieka na krzyżu.

Psychologia nie powinna służyć do łatwego usprawiedliwiania słabo-
ści i grzechu człowieka, a raczej wspomagać proces wyzwolenia ze złych 
skłonności, które stanowią często powód chronicznego trwania w grzechu.

20 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/szt_spowiadania_01.html (03. 04. 
2014).
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Eucharystia – uczestnictwo w świętości niebiańskiej

Eucharystia wydaje się być wydarzeniem, które nie liczy się z pra-
wami czasu. Uczestnicząc we Mszy Świętej chrześcijanie czynią to 
w konkretnym momencie swojego życia, ale liturgia pozwala im na prze-
kroczenie ram czasowych1. Z jednej strony Eucharystia jest pamiątką 
przeszłości, ale z drugiej strony zawiera w sobie zadatek przyszłości2. 
Podczas Mszy Świętej wyznawcy Chrystusa mogą zatem uczestniczyć 
w minionych wydarzeniach zbawczych oraz uwielbiać Boga razem ze 
świętymi w niebie.

Dlatego w celu przybliżenia relacji, w jakiej pozostają chrześcijanie 
biorący udział w Eucharystii wobec przyszłości, należy również uchwy-
cić odniesienie Mszy Świętej do przeszłości. Tym zagadnieniom zostaną 
poświęcone dwie pierwsze części niniejszego opracowania. Wspomniana 
dwuwymiarowość pozostaje zakryta pod osłoną różnych symboli wykorzy-
stywanych w liturgii3. Dostarczają one informacji o tym, czym same nie 
są4, ale jednocześnie wskazują na coś więcej, ponieważ, jak zauważył Gło-
wa, „symbol w odróżnieniu od znaku uczestniczy w tym, co przedstawia”5. 
W kontekście prezentowanego tematu wydaje się rzeczą cenną przywołanie 
tych elementów liturgicznych, które w sposób bardziej wyraźny odnoszą 

1 W tradycji wschodniej Mszę Świętą zwykło się określać wyrażeniem „Boska Liturgia”, 
co zapewne lepiej oddaje jej nadprzyrodzony charakter.
2 Por. J. Grześkowiak, Oto wielka tajemnica wiary, Poznań 1987, 227.
3 Właśnie dzięki symbolom rzeczywistość duchowa staje się dostępna wiernemu. 
Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, 7.
4 Zob. R. Guardini, Znaki Święte, Wrocław 1987, 7.
5 W. Głowa, Znaki i symbole w liturgii, Przemyśl 1995, 18. Oznacza to, że dzięki 
wykorzystaniu określony symbol podczas liturgii, nie tylko będzie wskazywał na daną 
rzeczywistość, ale jednocześnie ją uobecniał.
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do rzeczywistości eschatycznej6. Temu zagadnieniu zostanie poświęcona 
trzecia część pracy.

Ze względu na charakter opracowania wyliczenie wszystkich znaków 
wydaje się niepotrzebne. Z tego powodu zaprezentowane zostaną tylko wy-
brane elementy eucharystyczne zarówno tradycji zachodniej, jak i wschod-
niej.

Eucharystia partycypacją wydarzeń zbawczych

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus 
tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał 
i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiąt-
kę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich 
jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, 
na moją pamiątkę»” (1Kor 11,23-25)

Podobnie jak św. Paweł, tak również i współcześni chrześcijanie są 
postawieni w sytuacji „otrzymania” od poprzedników w wierze prawdy 
o tym, co Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy. Z woli Chrystusa Ko-
ściół celebruje pamiątkę tamtego wydarzenia w liturgii, dając wszystkim 
wyznawcom Syna Bożego możliwość aktywnego uczestnictwa w misterium 
zbawczym7.

Eucharystia staje się zatem miejscem spotkania Pana z człowiekiem. 
Owo spotkanie jest o tyle niezwykłe, że przywołuje na nowo te same czyny 
zbawcze, których Chrystus dokonał podczas swojego ziemskiego życia. Jak 
zauważył Grześkowiak, następuje zatem pokonanie w chwili obecnej odle-
głości pomiędzy przeszłością a teraźniejszością8. Oznacza to, że człowiek 
zostaje wprowadzony w rzeczywistość boską, ponieważ tylko Bóg nie jest 
ograniczony prawami czasu.

6 Występowanie tego rodzaju elementów jest możliwe dzięki temu, że jedną z cech 
znaków jest ich charakter eschatyczny. Por. B. Nadolski, Liturgika t. 1: Liturgika funda-
mentalna, Poznań 1989, 21.
7 Mokrzycki zauważa, że w kontekście tej prawdy czas Kościoła jawi się jako czas 
aktualizacji Chrystusowego misterium. Zob. B. Mokrzycki, Przyjście Pana. Z rozważań 
o paschalnym misterium Chrystusa, Warszawa 1988, 10.
8 Por. J. Grześkowiak, Oto wielka tajemnica, 111.
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Eucharystia nie jest jedynie wprowadzeniem chrześcijan w wydarzenia 
paschalne, ale w całą historię życia Jezusa, ponieważ cały żywot Syna Bo-
żego był ofiarą9. Wierni nie są w stanie sami z siebie uobecnić dokonanych 
dzieł zbawczych. Tego cudu aktualizacji historii zbawienia dokonuje Duch 
Święty zesłany na apostołów10.

Dzięki aktualizacji misterium zbawczego chrześcijanin ma możliwość 
bycia świadkiem wielkich dzieł, które Chrystus dokonał podczas swojego 
ziemskiego życia11. Chociaż Eucharystia umożliwia wniknięcie w całą ta-
jemnicę ziemskiego życia Syna Bożego, to jednak nie czyni tego w takim 
samym wymiarze czasowym. Z tego powodu Nadolski słusznie nazywa 
Mszę Świętą „jakby streszczeniem historii zbawienia”12.

 Eucharystia przystępem do rzeczywistości eschatycznej

Pielgrzymujący lud Boży nie wielbi Stwórcy sam, ponieważ w czynność 
kultyczną zaangażowani są wszyscy ludzie należący do Chrystusa. Oznacza 
to, że wychwala Pana zarówno Kościół triumfujący, a więc ci, którzy oglą-
dają już Boga twarzą w twarz, jak też Kościół cierpiący, czyli ci, którzy cze-
kają jeszcze na ten moment13. Wspólnie wykonywana czynność kultyczna 

9 Ta prawda jest wyraźnie wyrażona w liturgii bizantyjskiej, gdzie poszczególne części 
Mszy Świętej wskazują na kolejne etapy życia Jezusa. Stąd proskomidia przywołuje narodzi-
ny mesjasza, liturgia katechumenów – publiczne nauczanie, liturgia wiernych – wydarzenia 
paschalne i popaschalne. Nadolski również w rycie rzymskim widzi wskazanie na dwa 
okresy działalności Chrystusa. Zdaniem tego uczonego liturgia słowa miałaby odzwier-
ciedlać etap galilejski nauczania Syna Bożego, a liturgia eucharystyczna – jerozolimski. 
Por. B. Nadolski, Urzeczywistnianie się Kościoła w Liturgii w świetle dokumentów Vati-
canum II, Poznań 1981, 76.
10 Zob. B. Nadolski, Urzeczywistnianie się Kościoła, 76.
11 Uczestnictwo chrześcijanina w liturgii Kościoła jest nie tylko jego prawem, ale rów-
nież obowiązkiem, ponieważ życie ochrzczonego powinno być prowadzone w nieustannej 
relacji do Odkupiciela. Problem wewnętrznego związku wyznawcy Jezusa z Mszą Świętą 
porusza po części Mokrzycki. Zob. B. Mokrzycki, Święta liturgia Kościoła. Rozważania, 
Warszawa 1986, 214.
12 B. Nadolski, Urzeczywistnianie się Kościoła, 76.
13 Por. B. Nadolski, Urzeczywistnianie się Kościoła, 30. Wydaje się, że podkreślanie 
w dzisiejszych czasach aktywnego udziału Kościoła cierpiącego w liturgii całego ludu 
Bożego jest bardzo potrzebne ze względu na tendencje do mówienia o celebracji liturgicz-
nej tylko w odniesieniu do Kościoła pielgrzymującego i triumfującego. Eucharystyczne 
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przez lud pielgrzymujący i triumfujący sprawia, że „w strukturę sakramentu 
Eucharystii wpisany jest wewnętrznie jej wymiar eschatyczny”14. Z tego 
powodu uczestniczący we Mszy Świętej chrześcijanin nie tylko jest posta-
wiony w relacji do przeszłości, ale również do przyszłości, ponieważ ziemska 
liturgia zmierza do swojego dopełnienia w liturgii niebieskiej15. Chociaż 
nie oznacza to całkowitej równości pomiędzy wspomnianymi celebracjami, 
to jednak Eucharystia, jak podkreślają autorzy Sacrosanctum Concillium, 
daje przedsmak uczestnictwa w liturgii niebieskiej (KL 8).

W kontekście takiego rozumienia Mszy Świętej wyznawcy Chrystusa 
lepiej są w stanie uświadomić sobie jak wielkim darem zostali obdarzeni. 
Bóg nie tylko pozwala im na uczestniczenie w dziele ich odkupienia, ale 
także zaprasza do korzystania z jego owoców. Oznacza to, że przez wzięcie 
udziału w liturgicznej celebracji chrześcijanin doświadcza rzeczywistości, 
która nieodwracalnie może stać się jego udziałem po przejściu na drugi świat.

Podobnie jak w przypadku historycznego misterium zbawczego i Mszy 
Świętej sprawowanej „tu i teraz”, tak również w kontekście liturgii nie-
bieskiej faktycznym celebransem jest Chrystus16. Jest to możliwe dzięki 
temu, że kapłaństwo Syna Bożego nie zostało Mu odebrane wraz z Jego 
śmiercią. Dlatego autor Hbr mówi o arcykapłaństwie Jezusa jako godno-
ści przekraczającej wymiar ziemski i rozciągającej się na całą wieczność 
(Hbr 6,20; 8,1)17.

Podkreślając elementy wspólne dla liturgii ziemskiej i niebieskiej, należy 
równocześnie zwrócić uwagę na te składniki, które uniemożliwiają zrów-
nanie tych dwóch celebracji. Grześkowiak wskazuje na dwie różnice18. Po 
pierwsze rozróżnia on pomiędzy uczestnikami wspomnianych misteriów. 
W przypadku liturgii ziemskiej, modlącą się wspólnotą jest Kościół piel-
grzymujący. W liturgii niebieskiej podmiotem wielbiącym Boga jest Kościół 

elementy wskazującego na wspólne wychwalanie Pana przez wszystkie trzy części jednego 
ludu Bożego zostaną przywołane w dalszej części opracowania.
14 J. Grześkowiak, Oto wielka tajemnica, 226. Tę samą prawdę Nadolski wyraził słowami: 
„W teraźniejszość liturgiczną wpisuje się obecność, która przekracza czas”. B. Nadolski, 
Liturgika t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991, 28.
15 Por. J. Grześkowiak, Liturgia dziś, Katowice 1982, 28.
16 Zob. KKK 1137; J. Salij, Królestwo Boże w was jest, Poznań 1980, 12.
17 Autor Hbr wielokrotnie nazywa Chrystusa arcykapłanem (np. Hbr 2,17; 3,1; 4,14-15, 
5,5).
18 Por. J. Grześkowiak, Liturgia dziś, 27.
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triumfujący. Drugą różnicą jest element nazywany przez Grześkowiaka 
„różnicą stopnia”. Wspólnota zbawionych celebruje misterium będące praw-
dziwą liturgią. Chrześcijanie modlący się na ziemi uczestniczą w celebracji, 
która jest tylko cieniem owej prawdziwej liturgii. Nie wskazuje to jednak 
na deprecjację Eucharystii ziemskiej, ponieważ jest ona rzeczywistą party-
cypacją misterium niebieskiego.

 Liturgiczne elementy wskazujące na udział w eschatycznych 
dobrach

Ze względu na obecność eschatycznej pełni podczas celebracji Mszy 
Świętej, Eucharystia zawiera pewne elementy, które mają ułatwić wier-
nym zobaczenie wspomnianego odniesienia do rzeczywistości niebieskiej. 
W pierwszej kolejności będzie to Modlitwa eucharystyczna19. Kompo-
nentem wykorzystywanym w nadzwyczajnym formie rytu rzymskiego jest 
umieszczanie trzech obrusów na ołtarzu. W Boskiej liturgii warty podkre-
ślenia jest obrzęd proskomidii, a zwłaszcza sposób ułożenia cząsteczek 
komemoracyjnych na diskosie.

Modlitwa eucharystyczna
Najbardziej wyraźnym elementem celebracji eucharystycznej od-

noszącym Eucharystię do rzeczywistości niebieskiej jest wprowadzona 
prefacją anafora. Chociaż dzisiaj istnieje tendencja do traktowania tych 
dwóch komponentów liturgicznych jako dwóch odrębnych części, to jednak 
z historycznego punktu widzenia modlitwa eucharystyczna i poprzedza-
jąca ją prefacja stanowią nierozdzielną całość20. Powodem stopniowe-
go wyodrębniania się anafory było usankcjonowanie zwyczaju cichego 
odmawiania kanonu podczas Mszy Świętej, podczas gdy prefację ciągle 
czytano na głos. Poza tym niemałą rolę odegrało rozpowszechnienie się 
analogii zastosowanej przez Izydora, który w poszczególnych częściach 
Eucharystii dopatrywał się odniesień do siedmiu próśb Modlitwy Pańskiej. 

19 Oczywiście dotyczy to również Eucharystii celebrowanej w nadzwyczajnej formie 
rytu rzymskiego oraz Boskiej Liturgii.
20 W Sakramentarzu gelazjańskim określenie „kanon” było umieszczane przed prefacją, 
co wyraźnie wskazuje na to, że traktowano ją jako niezbędny element modlitwy euchary-
stycznej. Zob. B. Nadolski, Liturgika t. 4: Eucharystia, Poznań 1992, 180.



132 MGR DAWID MIELNIK 

Według jego podziału szósta prośba „Ojcze nasz” ma swój odpowiednik 
w modlitwie eucharystycznej21.

Prefacja zostaje wprowadzona dialogiem celebransa z wiernymi. Pod-
czas tego dialogu kapłan wypowiada słowa: „W górę serca”. Właśnie to 
wezwanie stanowi bardzo wyraźną aluzję do wkraczania w nowy wymiar 
rzeczywistości. Chociaż pochodzenie tych słów nie jest do końca jasne, 
to jednak co do ich interpretacji liturgiści są w zasadzie zgodni. Zdaniem 
Hahna wspomniane wezwanie stanowi zachętę do skierowania wszystkich 
swoich myśli i pragnień ku Bogu22. Nadolski z kolei zwraca uwagę na 
konieczność ucieczki ze świata, aby godnie stanąć wobec Pana. Podkreśla 
on również, że w tym momencie Eucharystia bardzo wyraźnie zaczyna być 
sprawowana poza czasem23.

Prefacja, będąc tym momentem w liturgii, podczas którego kapłan razem 
z wiernymi uwielbienia Boga za otrzymane łaski, wprowadza równocześnie 
tzw. sanctus24. Pierwsza część tej pieśni pochodzi z opisu powołania pro-
rockiego Izajasza, który zobaczył serafinów śpiewających Stwórcy słowa: 
„Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego 
chwały” (Iz 6, 3)25. Świadomość pochodzenia pierwszej części sanctus 
pozwala lepiej zrozumieć istotę dokonującego się w tym momencie Mszy 
Świętej misterium. Pieśń nie jest już śpiewana tylko przez serafinów i innych 
mieszkańców nieba, ponieważ włącza się w nią Kościół pielgrzymujący. 
Oznacza to, że uczestnicy eucharystycznej celebracji, stając w otoczeniu 
aniołów, stają się częścią dworu niebieskiego i chóru aniołów26.

21 O tych dwóch powodach stopniowego oddzielania prefacji od modlitwy eucharystycz-
nej wspomina B. Nadolski, Liturgika t. 4, 180-181.
22 Zob. S. Hahn, Uczta Baranka. Eucharystia – niebo na ziemi, Częstochowa 2013, 74.
23 Zob. B. Nadolski, Liturgika t. 4, 185. Bardzo podobny motyw znajduje się w tzw. 
cherubikonie, gdzie również zachęca się do odrzucenia trosk doczesnego życia w celu 
godnego przyjęcia Boga.
24 Nazwa tego śpiewu wzięła się od pierwszych jego słów w języku łac. W tradycji 
wschodniej określa się ją albo jako „Hymn anielski”, albo jako „Pieśń zwycięstwa”. Ta druga 
nazwa nawiązuje do słów wypowiadanych przez kapłana pod koniec prefacji: „[Serafini] 
zwycięską pieśń śpiewają, wołają, wykrzykują i mówią”.
25 Trzykrotne powtórzenie przymiotnika „święty” ma na celu wyrażenie prawdy, że Bóg 
posiada świętość w najwyższym stopniu. Ze względu na brak stopniowania przymiotników 
w języku hebrajskim, autor natchniony skorzystał ze wspomnianej konstrukcji.
26 Zob. B. Mokrzycki, Gody Baranka. Rozważania o Mszy Świętej, Warszawa 1986, 154; 
A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego t. 5: Msza Święta, Płock 1993, 776; 
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W przypadku modlitwy eucharystycznej już sama jej grecka nazwa 
sugeruje ponadziemski wymiar Mszy Świętej. Etymologicznie słowo „anaf-
ora” znaczy bowiem „podniesienie, uniesienie”27, co wskazuje na wyraźny 
ruch ku górze, a więc złączenie się Kościoła pielgrzymującego z Kościołem 
triumfujący28. Podczas modlitwy eucharystycznej zatem nie tyle niebo 
zbliża się ku ziemi, ale raczej modlący się lud zostaje uniesiony do nieba.

Okrywanie ołtarza trzema obrusami
Elementem nieobecnym we współczesnym rycie rzymskim, a zachowa-

nym w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego jest zwyczaj umieszczania 
na ołtarzu trzech obrusów. Symbolika kryjąca się za tą praktyką jest bardzo 
głęboka i dobrze pokazuje jak doniosłe treści może nieść prosty detal.

Przepisy regulujące celebrację tzw. rytu trydenckiego nakazują okryć 
stół ofiarny trzema różnymi obrusami29. Ten gest ma znaczenie symboliczne. 
Podczas gdy sam ołtarz wskazuje na Chrystusa, wspomniane nakrycia sym-
bolizują trzy stany Kościoła: walczący30, triumfujący i cierpiący. Sprawując 
Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, kapłan i wierni 
mają zatem przed oczami obraz zanoszenia modlitw do Boga przez cały 
Kościół. Wierni wszystkich stanów łączą się podczas liturgii we wspólnym 
uwielbieniu Pana31.

J. Grześkowiak, Do końca ich umiłował. Liturgia Eucharystii, Katowice 1987, 150-151. 
Podobną interpretację podaje się w przypadku liturgii bizantyjskiej, Zob. Beniamin, Nowe 
tablice. Czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych, Kraków 2007, 
236; J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne 
do liturgii eucharystii Kościoła wschodniego, Opole 1998, 129.
27 Wyraz „anafora” może również znaczyć „ofiarowanie”. Bez względu na przyjęte 
tłumaczenie, w każdym przypadku bardzo wyraźnie jest zaznaczona idea wstępowania do 
góry. O rozumieniach tego terminu Zob. Anafora, B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 
2009, 84.
28 Przyimek ana w języku grecki oznacza ruch w kierunku dół-góra.
29 Zob. A. Nowowiejski, Wykład liturgii, 452
30 Jest to dawniejsze określenie Kościoła pielgrzymującego. Nawiązuje ono do Hi 7,1 
(„Czy nie do bojowania podobny byt człowieka?”).
31 Zwyczaj składania na ołtarzu trzech obrusów znany jest również w liturgii bizantyj-
skiej. Zob. Beniamin, Nowe tablice, 19-20. Niemniej współcześnie ze względu na pewną 
dowolność trudno jest podać jakieś sztywne reguły dotyczące omawianej praktyki. Bez 
względu na to, wspomniane nakrycia nie symbolizują jednak trzech stanów Kościoła, ale 
nawiązują do całunu i chust, w które zostało owinięte ciało Jezusa po śmierci.
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Sposób ułożenia cząsteczek komemoracyjnych
Bardzo wyraźnym obrazem pokazującym ścisłą łączność pomiędzy 

Kościołem pielgrzymującym, triumfującym i cierpiącym w liturgii bizantyj-
skiej jest rozmieszczenie cząstek z prosfor na dyskosie32 podczas obrzędu 
proskomidii. Przygotowanie darów eucharystycznych odbywa się przed 
liturgią katechumenów i polega na wyjęciu z prosfor33 poszczególnych 
kawałków chleba oraz odpowiednim ich ułożeniu na specjalnym naczyniu 
liturgicznym.

Z pierwszej prosfory zostaje wycięty kawałek wyobrażający Baranka. 
Po wykonaniu na tej cząstce odpowiednich gestów, kapłan umieszcza 
go na dyskosie34. W dalszej kolejności z pozostałych chlebów zostają 
przygotowane i ułożone kolejne kawałki. Po prawej stronie Baranka ce-
lebrujący obrzęd proskomidii kładzie cząstkę symbolizującą Bogurodzi-
cę. Natomiast po Jego lewej stronie umieszcza łącznie dziewięć małych 
kawałków w trzech rzędach po trzy cząstki35. W rzędzie pod Barankiem 
z kolejnej prosfory zostają wyjęte i złożone cząsteczki na wspomnienie 
żywych. Drugi rząd poziomy zawiera wycięte kawałki na wspomnienie 
zmarłych36.

Nadana poszczególnym kawałkom prosfor symbolika pozwala 
na wychwycenie głębokiego przesłania teologicznego dotyczącego 
prawdy o Kościele. Obok Baranka jest zgromadzony cały lud Boży, 
ale stosownie do zajmowanej przez siebie pozycji. Na równi z Chrystu-
sem (po Jego prawej i lewej stronie) znajdują się ci, którzy już osiągnęli 
zbawienie, a więc Maryja i wszyscy święci. Ta grupa symbolizuje Ko-
ściół triumfujący. Cząsteczki umieszczone pod Barankiem oznaczają 
Kościół pielgrzymujący, więc tych, którzy dopiero zmierzają ku Zbawcy 

32 Wschodni odpowiednik łacińskiej pateny.
33 Określenie chleba używanego w tradycji wschodniej podczas celebracji liturgii.
34 O poszczególnych czynnościach wykonywanych nad Barankiem pisze J. Czerski, 
Boska liturgia, 68-70.
35 Owe cząstki symbolizują kolejno: Jana Chrzciciela, proroków, apostołów, hierarchów, 
męczenników, mnichów, świętych „bezinteresownych”, Joachima i Annę oraz patrona 
świątyni, Jana Chryzostoma (w Boskiej liturgii św. Bazylego Wielkiego ostatnia cząstka 
symbolizuje wspomnianego arcybiskupa Cezarei).
36 Symbolika i rozmieszczenie poszczególnych cząsteczek jest opisane w H. Paprocki, 
Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej, Kraków 2010, 164
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(dlatego znajdują się pod Nim). Drugi rząd kawałków prosfor symbolizuje 
Kościół cierpiący37.

Podsumowanie

Eucharystia jest jednym z najwspanialszych darów, jakie Kościół ka-
tolicki otrzymał od Boga. Za prostymi i nieskomplikowanymi obrzędami 
kryje się bowiem bogata i niewyrażalna rzeczywistość, której każdy wierny 
uczestniczący we Mszy Świętej jest uczestnikiem. Liturgia stawia wyznaw-
ców Chrystusa w podwójnym ukierunkowaniu. Z jednej strony przywołuje 
zbawcze wydarzenia przeszłe w sposób uobecniający. Dzięki temu katolicy 
mają możliwość realnego wzięcia udziału w zdarzeniach najważniejszych 
dla wierzących w odkupieńcze posłannictwo Syna Bożego. Z drugiej strony 
Eucharystia stawia wiernych wobec odkupienia doprowadzonego już do 
końca. Z tego powodu Msza Święta otwiera przystęp do rzeczywistości 
eschatycznej nie tylko na sposób symbolicznej zapowiedzi, ale faktycznej 
obecności.

Aby łączność wiernych z Kościołem tryumfującym była łatwiej za-
uważalna, Liturgia zawiera pewne elementy eksplikujące tę prawdę. Ze 
względu na bogactwo tradycji liturgicznych, każdy ryt będzie zawierał 
własne charakterystyczne komponenty. Niemniej elementem wspólnym 
będzie Modlitwa eucharystyczna, składająca się z prefacji, śpiewu sancus 
oraz anafory. Nadzwyczajną formę rytu rzymskiego będzie wyróżniać 
obecność na ołtarzu trzech obrusów, natomiast Boską liturgię – sposób 
ułożenia cząsteczek komemoracyjnych na diskosie podczas obrzędu pro-
skomidii.

Wspomniane bogactwo liturgiczne Kościoła zachęca do dalszych po-
szukiwań. Wydaje się, że badania warto prowadzić zwłaszcza nad czę-
ściami zmiennymi Mszy Świętej, ponieważ nierzadko zawierają one cen-
ne treści teologiczne dotyczące omawianego problemu. Ponadto godne 
uwagi jest również budownictwo sakralne, zwłaszcza cerkwi wschod-
nich, ze względu na przywoływaną w publikacjach teologię świątyni jako 

37 Warto zauważyć, że sposób rozmieszczenia poszczególnych cząstek odzwierciedla 
starożytną kosmologię, według której nad ziemią znajdowało się niebo, a pod nią kraina 
zmarłych.



136 MGR DAWID MIELNIK 

„przedsionka nieba”. Nie należy również zapominać, że bardzo wymowny 
jest sam fakt celebracji Mszy Świętej w niedzielę, czyli w dzień, który dla 
pisarzy wczesnochrześcijańskich był czasem wymykającym się doczesnym 
kategoriom, czego wyrazem było określanie Dnia Pańskiego jako „ósmego 
dnia”.
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Spowiedź – przywrócenie łaski chrztu

 „Wyznaję… jeden chrzest na odpuszczenie grzechów”. To zdanie 
z Credo jest jedynym wspomnieniem sakramentu w wyznaniu wiary. 
Wszystko dotychczas było wyrażone przez „wierzę”, a teraz jako kon-
sekwencja tej wiary w Boga dającego się nam w tajemnicy Trójcy, za-
praszającego do udziału w swoim życiu, jest „wyznanie” będące po-
twierdzeniem, że dokonuje się to w Kościele przez sakrament chrztu. 
Obecność chrztu w podstawowym wyznaniu wiary Kościoła podkreśla 
wielkie znaczenie tego sakramentu. Można by rzec „żywotne” znacze-
nie. By jednak ten fakt dobrze zrozumieć, raz jeszcze podkreślmy: wiara 
w tajemnicę Boga Trójjedynego jest tu niezbędnym fundamentem. Na to 
wydarzenie trzeba spojrzeć z dwóch perspektyw. Najpierw perspektywa 
odgórna, która pozwala nam zauważyć, że dar Kościoła i sakramentów 
jest niepozbywalnym darem, poprzez który Bóg chce się nam udzielić. 
Ponadto sakrament chrztu jawi się tu jako konieczna brama do wejścia 
w to środowisko Bożego życia.

Druga perspektywa, ta oddolna, pozwala spojrzeć na to wszystko z per-
spektywy człowieka: ode mnie ku Bogu. Wskazuje ona na niezwykłą wagę 
wydarzenia chrztu dla każdego wierzącego człowieka. Wiara pomaga mi to 
nie tylko zrozumieć, ale również ustrzec się pokusy samowystarczalności 
w zbawieniu, co może prowadzić do odrzucenia drogi życia zaproponowanej 
(i zrealizowanej) przez Boga Wcielonego.

Tak więc potrzeba najpierw przypomnieć jak wielkie dary otrzymujemy 
w sakramencie chrztu, by następnie przyjrzeć się sposobowi ich odzyska-
nia. Nie zapominając też przy tym wszystkim o czymś, co trzeba wyraźnie 
podkreślić (bo staje się często czymś bezrefleksyjnym), mianowicie o moż-
liwości ich utracalności.
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Wielkość łaski nowego życia

Punktem wyjścia jest świadomość wielkości łaski nowego życia, jakie 
otrzymujemy w sakramencie chrztu. Można ją opisać widzianą z dwóch 
perspektyw. Pierwsza, tzw. „droga negatywna”, pokazuje skutki działania 
Boga w człowieku o charakterze wyzwalającym i oczyszczającym. Przede 
wszystkim zostajemy wyzwoleni z największej niewoli, niewoli grzechu. 
Idąc za św. Pawłem powiemy, że chrzest jest umieraniem i rodzeniem. Razem 
z Chrystusem przechodzimy Jego paschę i doznajemy jej skutków: Umiera 
stary, rodzi się nowy człowiek (por. Rz 6, 1-6). „Przyjmując chrzest, każdy 
chrześcijanin umiera dla starego człowieka i odradza się, aby być nowym 
człowiekiem. Przechodzi z rodu Adama według ciała, przekazywanego cie-
leśnie, do duchowego pokolenia Jezusa Chrystusa, jakie jest przekazywane 
przez Ducha Świętego”1. 

Cały ten proces to nie tylko nowe życie, to coś więcej: to cudowna 
wymiana. W miejsce grzechu zamieszkuje w nas osobowo Bóg. To właśnie 
przez dar Ducha Świętego dokonuje się w człowieku duchowe odrodze-
nie. Przez chrzest, mistycznie, uaktualnia się śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa: chrześcijanin umiera dla starego człowieka i rodzi się do no-
wego życia, jakim jest życie Ducha Świętego. Ma więc miejsce coś więcej 
niż tylko wyrwanie ze stanu niewoli grzechu. Dokonuje się utożsamienie 
chrześcijanina z Chrystusem2. W konsekwencji wierzący jest uzdolniony 
i zaproszony, aby w Chrystusie żyć życiem duchowym (nadprzyrodzonym).

Chrzest posiada więc mocny akcent pneumatologiczny3. Jak Chrystus 
podczas chrztu w Jordanie został namaszczony Duchem Świętym, podobnie 
dzieje się z człowiekiem w sakramencie chrztu. Pierwszym namaszczeniem 
jest narodzenie do życia w Chrystusie. Liturgia chrzcielna odwołuje się do 
śmierci i odrodzenia w Chrystusie, zgodnie z tekstami św. Pawła i św. Jana 
(2 Kor 5,17; J 3,5). Chrześcijanin umiera dla grzechu czy stanu starego 
człowieka i odradza się „z wody i z Ducha Świętego”, aby żyć życiem 

1 J.L. Lorda, Łaska Boża, Lublin: Wyd. KUL 2012, s. 55.
2 Por. tamże s. 88.
3 Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego „Sakrament ten jest także nazywany 
«obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym» (Tt 3, 5), ponieważ ozna-
cza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt «nie może wejść do 
Królestwa Bożego» (J 3, 5)”. KKK 1215.
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Chrystusa, życiem syna. Chrzest to narodziny duchowe, czyli początek 
słuchania według Ducha. W chrzcie otrzymujemy zdolność słuchania słowa 
nie „po swojemu”, lecz po Bożemu. Zdolność tę otrzymujemy „w stanie 
niejako zalążkowym, podobnie jak ziarno jest zalążkiem życia rośliny. Jeśli 
człowiek z wiarą przyjmie łaskę chrztu, wówczas zostaje mu przywrócony 
duchowy słuch – będzie mógł słyszeć słowo Boże w swoim sumieniu, gdyż 
łaska chrztu inicjuje w nim działanie Ducha Świętego, który jest Najświęt-
szym Interpretatorem wszelkiego słowa (Pojmującym i Wyjaśniającym), 
a nade wszystko Przynoszącym Słowo Boże”4. To zaś zakłada poznanie 
i wypełnianie woli Bożej. A Słowo Boże to nie zwykłe słowo, lecz słowo 
z mocą. Jak ziarno, które posiada ukrytą w sobie moc (por. 1 J 3,9). Wola 
ludzka zostaje uzdolniona do tego, aby móc współpracować ze słowem Bo-
żym, aby z tego ziarna mogła rozwinąć się prawdziwa roślina (w Ewangelii 
symbol Królestwa Bożego). Naturalnym i jednocześnie nadprzyrodzonym 
środowiskiem wzrostu jest Kościół.

Łaska chrztu jest łaską dziecięctwa, a ono – w Chrystusie i na wzór 
Chrystusa – wyraża się w posłuszeństwie. Chrystus jako jedyny Syn Boży 
i Słowo Boga, będący zawsze jedno z Ojcem, jako Człowiek był Mu posłusz-
ny (por. Hbr 5,8). Chrystus zbawił nas przez posłuszeństwo, czyli nie tylko 
od grzechu, ale również od czysto rozumowego odbierania świata i Słowa 
Bożego. Przez udział w owocach Jego posłuszeństwa możemy dokonywać 
zwycięstwa nad złą wolą oraz przezwyciężać czystą racjonalność, dzięki 
czemu otwieramy się na Mądrość Bożą5.

Sakrament wiary. Rozważając sakrament chrztu czynimy to, w sposób 
konieczny i nieodłączny, w świetle wiary. Chrzest jest sakramentem wiary 
(por. Mk 16, 16). Wiara ta ma charakter warunku uprzedniego, ale i następ-
czego; posiada w sposób nierozdzielny wymiar indywidualny i wspólno-
towy. Zakłada wiarę osobistą dorosłego katechumena lub wiarę rodziców 
i wspólnoty Kościoła w przypadku chrztu dziecka. Nie jest to jednak wiara 
docelowa, lecz jej początek. Chrzest jest bowiem w szczególny sposób 
„sakramentem wiary”, ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie 
wiary6. Jak przypomina Katechizm „wiara wymagana do chrztu nie jest 
4 J. Kuźniar, Książka o siedmiu sakramentach. Poradnik praktyczny i duchowy, War-
szawa: PAX 2014, s. 73-74.
5 Por. J. Kuźniar, Książka o siedmiu sakramentach, s. 80.
6 Por. KKK 1236.
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wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy 
katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: 
„O co prosicie Kościół Boży?”, odpowiadają: «O wiarę!»”7. Oznacza 
to, że chrztu nie wolno widzieć tylko w wymiarze indywidualnym. Wiara 
potrzebuje bowiem wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć 
jedynie w wierze Kościoła8.

Przyjęty z wiarą chrzest czyni całe życie człowieka prawdziwie pas-
chalnym, aktywnym i dynamicznym. Nie jest wydarzeniem chwilowym, 
statycznym czy przejściowym. Jest on istotnym, zwrotnym i koniecznym 
etapem na drodze chrześcijańskiego dojrzewania, które trwa przez całe życie 
i ogarnia wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji, aż do zmartwychwstania 
i ostatecznego spełnienia w Bogu. Kiedy chrześcijanin upadnie przez grzech, 
to przez podjętą przez niego łaskę pokuty dokonuje się powrót do tego, co 
wydarzyło się w  celebracji chrzcielnej.

Żyć na co dzień swoim chrztem to w praktyce wypełnić w swoim 
życiu oczekiwania Mistrza. Ten pierwszy sakrament jest bowiem nie tylko 
początkiem bycia chrześcijaninem, ale również wskazówką, by wciąż, 
całe życie stawać się chrześcijaninem. Chrzest jest wezwaniem do wy-
ruszenia w drogę, jest źródłem nowego życia i nowych sił. Raz przyjęty 
chrzest stale wzywa człowieka do walki z pokusą, słabością, grzechem 
i zaprasza go do duchowego rozwoju. Oznaczą wejście na drogę mozolne-
go trudu, na drogę pokuty, którą Ojcowie Kościoła nazywali „mozolnym 
chrztem”.

Utracalność tej łaski – grzech

Dotychczasowa refleksja nad sakramentem chrztu ukazała nam, z jednej 
strony wielkości daru, a z drugiej zadanie wzrastania w życiu, które ten sa-
krament udziela. Nie jest to więc obdarowanie jednorazowe, raz na zawsze, 
ale zaproszenie do współpracy z łaską Bożą. Realizm życia podpowiada, 
że ta współpraca nie zawsze skutkuje zaangażowaniem człowieka. Proble-
mem nie jest samo zaprzestanie działania i pozostawienie „chrztu w stanie 
uśpienia”, co przede wszystkim realność utraty łaski chrztu.

7 KKK 1253.
8 Por. KKK 1253.
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Ten realizm utraty łaski wynika z tego, że mimo nowego narodzenia 
w ochrzczonym pozostają jednak doczesne konsekwencje grzechu. Są 
nimi nie tylko cierpienie, choroba czy śmierć, ale również towarzyszą-
ce człowiekowi przez całe ziemskie życie słabości natury, jak choćby 
„skłonność do grzechu, którą Tradycja nazywa pożądliwością lub me-
taforycznie „zarzewiem grzechu” (fomes peccati)”9. Tak więc to nowe 
życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić 
przez grzech. To zaś oznacza, że chrześcijanin wezwany jest do ducho-
wej walki. Każdy, kto ma świadomość, że przez chrzest „przyoblekł się 
w Chrystusa” (Ga 3, 27) zdaje sobie sprawę, iż musi podejmować ciągłą 
walką o to, aby grzech został wyeliminowany z jego życia. Apostoł upo-
mina nas, wątpiących w grzech, że „jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, 
to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J 1,8). Oznacza 
to głęboki realizm wiary, która uznaje nie tylko obecność grzechu w życiu 
człowieka, ale i obecność Boga Ojca miłosiernego, oczekującego z łaską 
przebaczenia. W tym znaczeniu można przyjąć tradycyjną luterańską 
ideę simul iustus et peccator10. Stawianie jednak walki duchowej na 
pierwszym miejscu, przed łaską, oznaczałoby niebezpieczeństwo pójścia 
drogą pelagianizmu.

Odnowienie łaski

Realizm grzechu nie ma jednak ostatniego słowa. Kto raz stał się dziec-
kiem Bożym, tego Bóg się nie wyrzeka. Człowiek sam z siebie nie może 
jednak odnowić tej łaski. Z tego powodu Chrystus ustanowił sakramenty 
uzdrowienia (pokuty, namaszczenia chorych), poprzez które nas leczy i od-
nawia w nas życie dziecka Bożego. Tak więc sakrament pokuty reprezentuje 
pojednanie z Bogiem i odnowienie życia, gdy się je utraciło przez grzech. 
Nie jest to nabycie nowego, lecz odnowieniem tego życia, które zostało 
utracone lub osłabione przez grzech11. 

9 KKK 1264. Katechizm przypomina jednocześnie, że sama pożądliwość nie jest grze-
chem, lecz „jest nam pozostawiona dla walki, nie może ona szkodzić tym, którzy nie dają 
jej przyzwolenia i mężnie opierają się jej z pomocą łaski Jezusa Chrystusa. Właśnie dzięki 
temu «każdy otrzyma nagrodę, kto będzie należycie walczył» (2 Tm 2, 5)”. Por. KKK 405.
10 Por. J.L. Lorda, Łaska Boża, s. 235.
11 Por. J.L. Lorda, Łaska Boża, s. 229.
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Jest to wyraz jednej i tej samej ekonomii zbawczej. Jak zauważa Sobór 
Trydencki w Dekrecie o Sakramencie Pokuty (sesja XIV, 1551) pokuta 
jest niezbędna jako sakrament różny od chrztu z racji na słabość człowie-
ka ochrzczonego wobec grzechu. Ponieważ usprawiedliwienie przez ła-
skę przechodzi przez ekonomię widzialną, to pierwsze usprawiedliwienie 
przechodzi przez chrzest, a drugie przez pokutę. W centrum tej prawdy 
stoi krzyż Chrystusa: przez sakrament pokuty „dobrodziejstwo śmier-
ci Chrystusa zastosowuje się do upadłych po chrzcie świętym”12. Sobór 
zwraca też uwagę, iż choć chrzest i pokuta są sakramentami przebaczenia 
grzechów, pozostają jednak głęboko różne, co przejawia się w formie ich 
celebrowania. Chrzest niesie w sobie radykalną nowość: człowiek rodzi 
się do życia Bożego przez przyobleczenie się w Chrystusa i włączenie do 
Kościoła. Jednak w jego celebracji szafarz nie musi pełnić roli sędziego 
(por. 1 Kor 5,12). Inaczej jest w sytuacji ochrzczonego, który grzesząc 
ponownie upada i czyni szkodę zarówno względem Boga, jak i wspólnoty 
Kościoła. Zostaje wówczas w sakramencie pokuty postawiony przed „trybu-
nał”, aby wyrokiem kapłanów mógł być uwolniony „i to nie raz, ale ilekroć 
po dopuszczeniu się grzechów żałujący szukaliby u niego ratunku”13. Tak 
więc jeśli chrzest jest narodzeniem, to pokuta jest uzdrowieniem. Nie wolno 
zapominać, że w tych sformułowaniach Sobór stara się odpowiedzieć też 
Lutrowi, który sprowadzał pokutę do chrztu14.

Pojednanie z Bogiem. Sobór zwraca też uwagę, że istotą i skutkiem (res 
et effectus) sakramentu pokuty jest pojednanie z Bogiem. Wymiar ten, który 
stanie w centrum refleksji Soboru Watykańskiego II jest już więc obecny 
w Magisterium Kościoła w XVI w. Zatem cała skuteczność sakramentu 
pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej, czego fundamentalnym 
wyrazem jest zjednoczenie nas na nowo z Bogiem w relacji przyjaźni. We-
wnętrznym znakiem tego pojednania jest często wielka pociecha duchowa, 

12 Sobór Trydencki, Sesja XIV De sacramento Paenitentiae, rozdz. I, w: BF VII, 453.
13 Tamże, rozdz. II, w: BF VII, 454. Sobór wskazuje również, iż różnica pomiędzy sakra-
mentem chrztu i sakramentem pokuty uwidacznia się także w ich owocach. Owocem chrztu 
jest „zupełne i całkowite odpuszczenie grzechów. Do takiej jednak nowości i niewinności 
nie możemy dojść przez sakrament pokuty bez wielkich naszych łez i trudów, jak tego żąda 
sprawiedliwość Boża”. Tamże.
14 Por. B. Sesboüé, Historia dogmatów, t.3: Znaki zbawienia, Kraków: wyd. M 2001, 
s. 154.
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jakiej dostępują zazwyczaj ci, którzy przyjmują ten sakrament w duchu 
religijnym, „z sercem skruszonym”. Jak zauważa Katechizm „Istotnie, sakra-
ment pojednania z Bogiem daje prawdziwe «zmartwychwstanie duchowe», 
przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych. Najcenniejszym z tych 
dóbr jest przyjaźń z Bogiem (por. Łk 15,32)”15. 

Sakrament pokuty jest znakiem, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, 
lecz zawsze otwiera przed nim drogę powrotu (Mt 18, 18; J 20, 20-23). 
Co więcej, pozostaje przy nim nawet wtedy, gdy człowiek od Niego się 
odwraca. W sakramencie tym Pan Bóg nie tylko wielkodusznie przebacza 
człowiekowi winy, lecz przekreśla je raz na zawsze. Co więcej: Ewangelia 
św. Łukasza przekazuje nam słowa Jezusa: „W niebie większa będzie radość 
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych” (Łk 15, 7).

To pojednanie z Bogiem, jakie dokonuje się w sercu syna marnotrawne-
go, jakim jest każdy penitent, ma swoje owoce również w innych wymiarach 
odniesień człowieka. Jak zauważa Jan Paweł II w adhortacji poświęconej 
temu sakramentowi, „owo pojednanie z Bogiem rodzi  –  można powiedzieć  
–  dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez 
grzech: penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą w głębi 
własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę; jedna się z braćmi, w jakiś 
sposób przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi; jedna się z Kościołem; 
jedna się z całym stworzeniem. Z tej świadomości rodzi się w penitencie, 
po zakończeniu obrzędu pojednania, poczucie wdzięczności  –  do której 
zachęca go Kościół  –  wobec Boga za dar otrzymanego miłosierdzia. Każ-
dy konfesjonał to uprzywilejowane i błogosławione miejsce, w którym, 
po zniesieniu podziałów, rodzi się nowy, nieskażony i pojednany człowiek  
–  pojednany świat!”16. 

Relacja wiary i sakramentu. Ostatni Sobór podkreśla ważność relacji 
wiary i sakramentu. „Wszystkie sakramenty nie tylko zakładają wiarę, lecz 
z pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają”17. Wiara 
zostaje w sakramencie pokuty odnowiona: z jednej strony sakrament pomna-
ża łaskę wiary, ale z drugiej jest także miejscem wyznania wiary (wierzę, 

15 KKK 1468.
16 Jan Paweł II, Adh. Reconciliatio et Paenitentia, 31,V.
17 Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum Concilium, 59.
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że masz moc przebaczenia, że Twoja miłość jest silniejsza). Przystępując do 
sakramentu pokuty wyznajemy wiarę w odpuszczenie grzechów, a z drugiej 
strony nieustannie, mimo naszej słabości, dajemy wyraz owemu znienawi-
dzeniu grzechu jako obrazy Boga, które jest samą naturą pokuty18. Wiara 
powinna wzrastać i prowadzić do pełni to, co zostało rozpoczęte na chrzcie: 
do życia w Bogu. W naszej kondycji natury upadłej, ale odkupionej, nie 
może być świętości bez nieustannego odwracania się od grzechu. Widzimy 
to u świętych, którzy korzystali nieraz bardzo często z sakramentu pokuty. 
Moc odpuszczenia grzechów jest ową mocą uświęcającą Kościoła. 

Sakrament miejscem łaski. Sobór Watykański II stwierdza w Konstytucji 
o Liturgii, iż „celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mi-
stycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu”19. To wszystko 
może się dokonać (jest skuteczne), gdyż sakramenty są miejscem łaski. Ich 
skutki są sprecyzowane następująco: cześć oddawana Bogu; uświęcenie 
człowieka („przyjąć łaskę”) i Kościoła („pełnić miłość” – eklezjalność). 
Sakrament nie jest jednak widziany jedynie w ruchu zstępującym (uświę-
cenie) i wstępującym (cześć oddawana Bogu), lecz także w ruchu hory-
zontalnym: przyczynia się do budowania Kościoła w szerokim rozumieniu 
(życie w miłości). Można rzec, iż jest to klasycznie sformułowana teologia 
sakramentów. Zakłada bowiem elementy stanowiące całość: słowa i znaki 
(zmysłowe), łaska i dyspozycyjność do łaski, doświadczenie osobiste i do-
świadczenie eklezjalne, zstępujący, wstępujący i horyzontalny ruch wiary20. 
W tych trzech wymiarach ruchu wiary trzeba spojrzeć na sakrament pokuty.

Sakrament jest najpierw miejscem działania Pana Boga. Sakrament 
pokuty jest wyjściem Boga w stronę człowieka, jest przebaczeniem przede 
wszystkim grzechu ciężkiego. Kto odłączył się od wspólnoty eucharystycz-
nej, ten znajduje w tym sakramencie pojednanie z Bogiem i z Kościołem. 
Może znowu uczestniczyć w ofierze Chrystusa – mszy świętej, i przystępo-
wać do Stołu Pańskiego. Bóg interweniuje przez eklezjalny akt sakramentu. 
Jan Paweł II w Liście do rodzin zachęcał małżonków do odkrywania tej 
mocy Bożej miłości: „Nie lękajcie się żadnych zagrożeń! Boże moce są 
niepomiernie większe od Waszych trudności! Niepomiernie większa od zła, 

18 Por. tamże, 109.
19 Tamże 59.
20 Por. B. Sesboüé, Historia dogmatów, t.3: Znaki zbawienia, s. 231-232.
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które zakorzeniło się w świecie, jest moc Sakramentu Pojednania; Ojcowie 
Kościoła nazywali ten sakrament „drugim Chrztem”21. Bóg okazuje się tu 
Ojcem miłosiernym, który nakłada na pokutującego grzesznika szatę łaski, 
godności przybranego dziecka.

Ale jest też działaniem człowieka, przez co zostaje ukazana jedna z istot-
nych prawd dzieła zbawienia: jest ono najpierw działaniem Boga, ale potem 
musi być też działaniem człowieka. W sakramencie pokuty spotyka się nie-
zmierzone Boskie miłosierdzie ze skruchą grzesznika. Z jednej strony czło-
wiek nawraca się pod działaniem Ducha Świętego: czyni rachunek sumienia, 
szczerze żałuje, wyznaje grzechy, postanawia zmienić życie i zadośćuczynić 
za wyrządzone krzywdy. Z drugiej strony Bóg za pośrednictwem Kościoła 
udziela przebaczenia grzechów. Dzięki temu chrześcijanin, który odszedł od 
zjednoczenia z Bogiem, zostaje uzdrowiony i ponownie przyjęty do wspól-
noty z Ojcem i do pełniejszej komunii kościelnej22. Tą walką jest wysiłek 
nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan 
nieustannie nas powołuje.

Chrześcijanin odkrywa przez wiarę wielkość daru Bożego, jaki otrzymał 
w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego. W świetle tej prawdy 
widzi i rozumie, jak koniecznie grzech powinien zostać wyeliminowany 
z życia tego, kto „przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3, 27). Zgodnie ze sło-
wami św. Jana Apostoła twierdzenie, iż nie posiada się grzechu jest oszuki-
waniem przede wszystkim samego siebie i postawieniem się poza prawdą 
(por. 1 J I, 8). „Sam Pan nauczył nas modlić się: «Przebacz nam nasze grze-
chy» (Łk 11, 4), łącząc razem wybaczanie sobie nawzajem win z przeba-
czeniem grzechów, jakiego udzieli nam Bóg”23. Dotyczy to nie tylko relacji 
człowieka z Bogiem, ale również przebaczenia w relacjach międzyludzkich. 

Tak jak chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego 
nawrócenia, tak sakrament pokuty pozostaje głównym miejscem drugiego 
nawrócenia, czyli trwającego całe życie wysiłku człowieka odwracania się 
od grzechu. To drugie nawrócenie jest nie tylko zadaniem każdego wie-
rzącego, ale również należy do misji Kościoła, który w odróżnieniu od 
niepokalanego Oblubieńca, obejmuje w swoim łonie grzeszników i będąc 

21 Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane, 18.
22 Por. II Polski Synod Plenarny, Liturgia w tajemnicy Kościoła, 29.
23 KKK 1425.
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świętym jednocześnie ciągle potrzebuje oczyszczenia, dlatego ustawicznie 
podejmuje pokutę i swoje odnowienie24. Oczywiście nawrócenie nie jest 
jedynie wysiłkiem i zasługą człowieka, lecz działaniem skruszonego serca, 
które zostało dotknięte i poruszone do działania łaską (por. J 6,44; 12, 32), 
która domaga się stosownej odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który 
przecież pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 10). Świadczy o tym nawrócenie 
św. Piotra po tym, jak trzykrotnie zaparł się swojego Mistrza. Za św. Ambro-
żym można więc powiedzieć, że Kościół posiada dwa rodzaje nawrócenia: 
„ma wodę i łzy: wodę chrztu i łzy pokuty”25.

Eklezjalny wymiar sakramentu. Sakrament pokuty i pojednania jest 
celebrowany w Kościele i przyczynia się do jego budowania: uczyniony 
jest z tego, co czyni, staje się przez to, że sprowadza dar Boży. Buduje się 
w ten sposób Mistyczne Ciało Chrystusa. To zaś stawia przed Kościołem, 
zwłaszcza w zsekularyzowanej Europie, zadanie ukazanie wagi tego sakra-
mentu tak, aby dokonywał się powrót do niego tych, którzy zamknęli się 
na transcendencję i ulegają nowym formom bałwochwalstwa. Jan Paweł II 
mocno stawiał to zadanie przed Kościołem w Europie, zadanie polegające 
„na odkrywaniu na nowo poczucia «tajemnicy»; na odnowieniu liturgii, aby 
była bardziej wymownym znakiem obecności Chrystusa Pana; na tworzeniu 
nowych możliwości wyciszenia, modlitwy i kontemplacji; na powrocie do 
sakramentów, zwłaszcza do Eucharystii i Pokuty, jako źródeł wolności i no-
wej nadziei”26. Eklezjalne skutki tych sakramentów to żywo prowadzony 
apostolat i wiarygodne świadectwo życia chrześcijańskiego.

Horyzontalny wymiar sakramentu. Odnowienie łaski chrztu przez sa-
krament pokuty posiada też wymiar horyzontalny. Przez chrzest stajemy 
się dziećmi Ojca niebieskiego, a przez to w konsekwencji braćmi Chry-
stusa (chrystologiczna droga dziecięctwa) i braćmi między sobą. Oznacza 
to, iż nie tylko potrzebujemy Bożego miłosierdzia dla siebie, ale również 
potrzebujemy Bożego przebaczenia, aby móc przebaczać sobie nawzajem 
winy. Dokonuje więc nie tylko pojednania z Bogiem, ale jednocześnie 
pojednania z braćmi. Świadomość bowiem wielkości daru przebaczenia 
i pojednania z Bogiem pozwala inaczej spojrzeć na tych, z którymi razem 

24 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 8.
25 Św. Ambroży, Epistulae, 41, 12: PL 16,1116 B. Por. KKK 1428-1429.
26 Jan Paweł II, Adh. Ecclesia in Europa, 69.
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idziemy w pielgrzymce wiary. Pozwala dostrzec, że inni też są słabi i mogą 
powstawać tylko dzięki przebaczeniu. Jest też znakiem wiary w to, że Bóg 
rzeczywiście i wszystko mi przebaczył. Czyli ponownie mi zaufał. Posta-
wa ta przenosi się także na relacje z bliźnimi. Jeśli ktoś uznał swój grzech 
wobec mnie i prosił o przebaczenie, to konsekwencją przebaczenia będzie 
ponowne obdarzenie go zaufaniem (oczywiście wystrzegając się skrajności: 
zemsty i naiwności).

Horyzontalny wymiar sakramentu pokuty obejmuje również kwestię 
zadośćuczynienia. Wiele grzechów wprost dotyka drugiego człowieka i czyni 
mu szkodę. Konsekwencją otrzymania przebaczenia będzie więc wysiłek 
czynienia wszystkiego, aby ją naprawić. Będzie to np. oddanie ukradzionych 
rzeczy, przywrócenie sławy temu, kto został oczerniony, inne konkretne 
wynagrodzenie krzywdy. Domaga się tego zwyczajna sprawiedliwość27.

Wnioski

Spojrzenie na relację pomiędzy sakramentem chrztu i sakramentem 
pokuty i pojednania pozwala nam uzmysłowić sobie trzy podstawowe praw-
dy. Najpierw wzywa nas do dziękczynienia za wielorakie dary, jakie stały 
się naszym udziałem poprzez sakrament chrztu. Następnie wzywa nas do 
postawy czuwania, gdyż chrzest nie naprawia do końca naszej natury i je-
steśmy zdolni do utraty tych darów przez grzech. Wreszcie wskazuje na 
postawę pokory i nadziei: uznanie grzechu i poddanie go pod osąd Kościoła 
w sakramencie pokuty przywraca nam łaskę nowego życia. Jednocześnie 
uświadamia nam, iż jest to jedyna droga przywrócenia łaski chrztu. Odzy-
skujemy w ten sposób radość wiary. W sakramencie pokuty i pojednania 
odnawia się bowiem radość wiary. Jak zauważa papież Franciszek „radość 
Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. 
Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od 
smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość 
zawsze rodzi się i odradza”28.

Nie wolno jednak zapominać o roli naszego świadectwa. Chrzest jest 
bowiem dla wielu sakramentem „nie rozpakowanym”. Jednym z elementów 

27 Por. KKK 1459.
28 Franciszek, Adh. Evangelii gaudium, 1.
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życia chrztem jest sakrament pokuty i pojednania. Doświadczamy wtedy 
spotkania z Chrystusem, który bierze na siebie nasze grzechy, aby przepro-
wadzić nas przez swoją odradzającą nas Paschę. „Jezus wzywa nas, byśmy 
wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, to znaczy byśmy wzbogacili się 
Jego „bogatym ubóstwem” albo „ubogim bogactwem”, byśmy wraz z Nim 
mieli udział w Jego Duchu synowskim i braterskim, stali się synami w Synu, 
braćmi w pierworodnym Bracie (por. Rz 8,29). Znane jest powiedzenie, że 
jedyny prawdziwy smutek to nie być świętym (L. Bloy); moglibyśmy też 
powiedzieć, że istnieje jedna tylko prawdziwa nędza: nie żyć jak synowie 
Boga i bracia Chrystusa”29. 

29 Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2014. Papież zauważa wcześniej: „Tym, co daje 
nam prawdziwą wolność, prawdziwe zbawienie i prawdziwe szczęście, jest Jego miłość 
współczująca, tkliwa i współuczestnicząca. Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem przez to, 
że staje się ciałem, bierze na siebie nasze słabości, nasze grzechy, udzielając nam nieskoń-
czonego miłosierdzia Bożego”. I dalej: „Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” ubóstwa 
była odpowiednia dla Jezusa, my natomiast, którzy przychodzimy po Nim, możemy zbawić 
świat odpowiednimi środkami ludzkimi. Tak nie jest. W każdym czasie i miejscu Bóg nadal 
zbawia ludzi i świat poprzez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, 
w Słowie i w swoim Kościele, który jest ludem ubogich. Bogactwo Boga nie może się 
udzielać poprzez nasze bogactwo, ale zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubóstwo, osobiste 
i wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha Chrystusa”.
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Młodzi, święci, bogaci. Obraz Laury Wikunii, Jose 
Luisa Sanchez del Rio i Piotra Jerzego Frassatiego w 

polskiej prasie

W 1990 roku bł. Jan Paweł II w swoim orędziu na VI Światowy Dzień 
Młodzieży zaapelował do młodzieży: „Młodzi, nie lękajcie się świętości! 
Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osią-
gnąć cele godne synów Bożych”1. W ten sposób papież zachęcił dorastające 
pokolenie do stawiania sobie wysokich wymagań na miarę ich podstawowe-
go, ale jednocześnie najbardziej wzniosłego powołania – powołania do świę-
tości. To, że oczekiwania głowy Kościoła wobec wchodzących w dorosłe 
życie nie były ponad ich miarę, potwierdza historia i doświadczenia wielu 
katolików, którzy już u progu swojego życia stanęli przed koniecznością 
złożenia świadectwa ze swojej wiary. Według katechizmu Kościół słusznie 
ukazuje świętych „jako wzory i orędowników”, ponieważ w ten sposób 
umacnia nadzieję wiernych2. Przykłady błogosławionych Laury Wikunii, 
Jose Luisa Sanchez del Rio oraz Piotra Jerzego Frassatiego, których dzieli 
odległość miejsca zamieszkania, ale łączą niezwykła głębia ducha, a przede 
wszystkim ogromne wewnętrzne bogactwo, którym nie wahali się, z nietypo-
wą dla swojego wieku dojrzałością, hojnie i odpowiedzialnie szafować, będą 
potwierdzeniem, jak w poszczególnym człowieku, a przez niego na obliczu 
całego Kościoła, może zajaśnieć „odblask rzeczywistości samego Boga”3.

Niniejsze opracowanie w żadnym wypadku nie pretenduje do wyczer-
pania zagadnienia, gdyż zarówno przykłady świętych, jak również ilość 
publikacji, zwłaszcza o charakterze popularnonaukowym, przekracza ramy 

1 Jan Paweł II, Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży, 15.08.1990 r.
2 Katechizm Kościoła katolickiego 828.
3 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 34.
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artykułu4. Jest to raczej próba zasugerowania problematyki, którą z pew-
nością warto by zająć się bardziej szczegółowo. Na użytek tej pracy, dla 
jaśniejszego podkreślenia aktualności przesłania życia omówionych postaci 
dla człowieka XXI w., autor posłużył się najnowszymi tekstami opubliko-
wanymi w polskiej prasie z przeciągu ostatnich zaledwie piętnastu lat.

Bł. Laura Wikunia jest wciąż mało znaną postacią, należy do grona naj-
młodszych beatyfikowanych5. Ta dziewczynka, żyjąca na przełomie XIX 
i XX w., swoim życiem pokazała, jak wielkie bogactwo miłości i rodzinnej 
troskliwości drzemało w jej wnętrzu. Gdy miała zaledwie osiem lat, zmarł 
jej ojciec – chilijski żołnierz i arystokrata. W 1899 r. w obawie przed sza-
lejącą rewolucją matka Laury – Mercedes Pino – wraz z dwiema córkami, 
znalazła schronienie w Argentynie. Rodzina osiedliła się w okolicy słynącej 

4 Przykładowa literatura dotycząca bł. Laury Wikunii: Aubry J., Laura Vicuńa, Wrocław 
2004; Auffray A., Pszeniczne kłosy: opowieść o niezwykłym życiu trojga wychowanków 
salezjańskich, Łódź 1982; Beccalossi M., Tajemnica Laury: błogosławiona Laura Vicuna, 
Warszawa 1989; Càstano L., Trzynastolatka na ołtarzach: błogosławiona Laura Vicuña: 
wychowanka Córek Maryi Wspomożycielki 1891-1904, Wrocław 2004; D’Auria L., Ty 
i nikt inny: z Laurą przez życie, Warszawa 1992; Kant B., Beatyfikacja Laury Wikunii 
3.09.1988, Warszawa 1989; Kant B., Tryptyk salezjański, Warszawa 2001; Piszczek W., 
Wspomnienie świętych na każdy dzień – Martyrologium, Kraków 2005; Przyłucka R., 
Święci świeccy świętego papieża, Kraków 2011; Sinka T., Twój patron. Bł. Laura Vicuna, 
Warszawa 2013; Stadtmüller E., Którędy do nieba? Bogaci i biedni, Kraków 2009; Szmidt 
S., Święci, błogosławieni, słudzy Boży Rodziny Salezjańskiej, Warszawa 1997; Zaleski W., 
Święci na każdy dzień, Warszawa 2008. Przykładowa literatura dotycząca bł. José Luisa 
Sáncheza del Río: Ferreira C., Młody męczennik. Błogosławiony José Luis Sánchez del Río, 
Kraków 2013; Incze S., Cristeros. Miłość i krzyż, Dębogóra 2013. Przykładowa literatura 
dotycząca bł. Piotra Frassatiego: Claude R., Pier Giorgio Frassati, Kraków 2012; Cojazzi 
A., Piotr Jerzy Frassati, Kraków 1930; Frassati L., Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni 
29 czerwca – 4 lipca 1925, Katowice 2008; Frassati L., Pier Giorgio Frassati. Człowiek 
ośmiu błogosławieństw, Warszawa 1999; Jankowska T., Człowiek rad ewangelicznych. 
Piotr Jerzy Frassati, Warszawa 2008; Jankowska T., Droga na Górę Karmel błogosławio-
nego Piotra Jerzego Frassatiego, Warszawa 2008; Jankowska T., Myśli Bożego szaleńca 
bł. Piotra Jerzego Frassatiego, Warszawa 2009; Jankowska T., Rok liturgiczny z zakocha-
nym w Bogu bł. Piotrem Jerzym Frassatim, Warszawa 2009; Jankowska T., Zawsze w górę 
do Boga. Z błogosławionym Piotrem Jerzym Frassatim rozważania i modlitwy, Warszawa 
2008; Misiurek J., Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati (1901-1925), Lublin 2012; Strze-
lecka K., Frassati, Warszawa 1989; Zapotoczny A., Bliscy święci. Wywiady z rodzinami 
świętych, Kraków 2012; 
5 Hyla M., Najmniejsi na ziemi – najwięksi w niebie, „Niedziela. Tygodnik katolicki” 
22 (2009), s. 37.
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z moralnego zepsucia. Mercedes zamieszkała w gospodarstwie Manuela 
Mora, z którym zaczęła prowadzić wspólne życie, co zamknęło jej drogę 
do sakramentów świętych. Mimo tego obie córki oddała na wychowanie 
do szkoły prowadzonej przez siostry salezjanki, gdzie Laura wstąpiła do 
grona Córek Maryi6. Dziewczynka z czasem nie tylko zaczynała być coraz 
bardziej świadoma grzesznego życia swojej matki7, ale na domiar złego 
sama stawała się ofiarą konkubenta swojej rodzicielki, gdy ten nieraz pod 
wpływem alkoholu „próbował obejmować i całować Laurę”8, a nawet 
posuwał się do fizycznej przemocy. Dziecko postanowiło zawalczyć o zba-
wienie duszy własnej mamy: najpierw przez gorliwą modlitwę, potem przez 
ofiarowanie za nią trudów życia, a z czasem, gdy zapadło na niewyjaśnioną 
chorobę, także własnego cierpienia. Zarówno niemoc ciała, jak i upokorzenia 
ze strony ojczyma, dziewczynka znosiła bez skargi, ofiarowując je za na-
wrócenie matki9. Nalegania Laury, by Mercedes zerwała grzeszny związek, 
doprowadzały konkubenta do szału. Któregoś dnia, gdy dopadł nastolatkę, 
chłostał ją i kopał do nieprzytomności. Jedynie interwencja przechodniów 
ocaliła jej życie, choć już na krótko. Po odzyskaniu przytomności żyła 
jeszcze tylko jeden tydzień10. Mając trzynaście lat zmarła 22.01.1904 r., 
na kilka godzin przed śmiercią wyjawiając matce swój sekret. „Mercedes 
Pino przerażona ogromem ofiary, jaką poniosła dla niej córka, przyrzekła, 
że nawróci się i wyspowiada. Przyrzeczenie złożone przy łożu śmierci córki 
gorliwie wypełniła”11.

Laurę beatyfikował Jan Paweł II w 1988 r. W trakcie homilii zwrócił 
uwagę na okoliczności życia rodzinnego w życiu kandydatki na ołtarze. 
Powiedział, że „moment beatyfikacji (...), pomaga nam także zrozumieć 
niezastąpioną rolę rodziny w wychowaniu dzieci oraz to, że dzieci mają 
prawo do życia w normalnej rodzinie, będącej miejscem wzajemnej miłości 
oraz formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Wydarzenie dzisiejsze jest apelem 
do współczesnej społeczności ludzkiej, aby potrafiła respektować instytucję 

6 Czarnecka K., Raczej umrzeć niż zgrzeszyć, „Miłujcie się!” 4 (2003) s. 27.
7 Zob. Pabian K., Odwaga miłości – bł. Laura Vicuña, „Don Bosko. Magazyn Salezjań-
ski” 1 (2003) s. 11.
8 Szulik G., Szczęśliwi czystego serca, „Mały Gość Niedzielny” 4 (2004) s. 2.
9 Czarnecka K., dz. cyt.
10 Zob. Szulik G., dz. cyt.
11 Zaleski W., Święci na każdy dzień, Warszawa 2008, s. 72.
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rodziny i wychowanie dzieci. Niech Laura Vicuña oświeci was wszystkich, 
młodych, i niech inspiruje do rzeczy wielkich”12.

Równą determinacją, choć w zupełnie innym kontekście, wykazał się 
bł. Jose Luis Sanchez del Rio. Jest to postać, z którą Polacy dobrze mogli 
się zapoznać dzięki projekcji w kinach filmu „Criastiada” w reżyserii Deana 
Wrighta. Jose to niezwykle bogaty w cnoty odwagi i wytrwałości chłopiec, 
żyjący w Meksyku w trudnych dla chrześcijaństwa czasach, gdy do władzy 
doszedł ateistyczny reżim. Władza państwowa obiecała „uwolnić ludzi od 
wszystkich fanatyzmów i uprzedzeń”13. Wraz z tą deklaracją rozpoczęło się 
ciężkie prześladowanie chrześcijan, nie bez powodu nazwane przez Piusa 
XI dioklecjańskim14. Młody, pobożny Jose na widok zabójstw księży, pro-
fanacji kościołów, zbiorowych egzekucji na katolikach15, zachęcony przez 
rodaków walczących w swego rodzaju krucjacie, jako dwunastolatek posta-
nowił przyłączyć się do „świętej armii”16, walczącej przeciw bezbożnemu 
państwu w obronie wiary i kapłanów wbrew zarządzeniom episkopatu17. 
Po pokonaniu wielu przeciwności osiągnął swój cel, stając się chorążym 
wojskowego ruchu zwanego „Cristeros”. Podczas którejś z bitew młody 
żołnierz, odstąpił jednemu z dowódców własnego konia, ujrzawszy, że 
ten utracił go na polu walki. Czyn ten Jose przypłacił schwytaniem przez 
nieprzyjaciół i uwięzieniem w zamienionej na karcer zakrystii kościoła18. 
Chłopca poddano licznym torturom, by zmusić go do wyparcia się wiary: 
popychano go bagnetami, bito maczetami, kazano chodzić po rozsypanej 
soli odartymi ze skóry stopami. W zamian za wypowiedzenie jednego zdania 
– „Śmierć Chrystusowi Królowi” – obiecywano mu zakończenie katuszy 
i przywrócenie wolności. Niezwyciężony Jose nie dał się złamać, nieustannie 
wykrzykując: „Niech żyje Chrystus Król”. Doprowadziło to do ostatecznego 
rozwiązania, jakim było zapędzenie go na piechotę na miejscowy cmentarz, 
gdzie został podwieszony, a następnie na oczach rodziców dobity strzałem 

12 Czarnecka K., dz. cyt.
13 Stelmach A., Historia młodego Cristero”, „Przymierze z Maryją” 65 (2012), s. 22.
14 Zob. Kaczmarski K., Cristiada – meksykańska Wandea, „Fronda. Pismo Poświęcone” 
15/16 (1999), s. 73.
15 Zob. Skibiński P., Męczennicy meksykańscy, „Nasz Dziennik” 275 (2012), s. 20.
16 Stelmach A., dz. cyt., s. 22.
17 Zob. Kaczmarski K., dz. cyt.
18 Zob. Stelmach A., dz. cyt.
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z pistoletu19. Stało się to 10 lutego 1928 r., na półtora miesiąca przed pięt-
nastymi urodzinami20. W 2005 r. Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym 
jako najmłodszego meksykańskiego męczennika21.

Wreszcie ostatni przykład, zaczerpnięty ze współczesnej historii kon-
tynentu europejskiego: bł. Piotr Jerzy Frassati. Można o nim mówić jako 
o bogatym w młodzieńczy zapał i entuzjazm. Reprezentuje on też, w prze-
ciwieństwie do dwóch poprzednich osób, grupę ludzi bogatych w sensie 
dosłownym, materialnym. Ten właśnie przedstawiciel narodu włoskiego 
urodził się w Turynie w Wielką Sobotę 6 kwietnia 1901 r. Pochodził z za-
możnej rodziny. Ojciec był politykiem, dyplomatą, matka – artystką. Rodzice 
nie stanowili zgranego małżeństwa, nie charakteryzowała ich głęboka wiara 
– raczej religijna obojętność22. Sam Piotr był młodzieńcem pod pewnymi 
względami nieróżniącym się od swoich rówieśników: uwielbiał góry, w które 
często wybywał z grupą przyjaciół, nie stronił od fajki i wina, borykał się 
z problemami w nauce, co łączyło się z koniecznością dwukrotnego po-
wtarzania klasy23, a nawet przeżywał nieszczęśliwą miłość24. Przyjaciele 
mówili o nim: „lawina życia”25. Było w nim jednak coś niezwykłego, czym 
zaskakiwał nawet nierozumiejących go rodziców. Przede wszystkim „od 
dziecka wykazywał wrażliwość na ludzką biedę”26. Jako siedemnastolatek 
wstąpił do Konferencji św. Wincentego a Paulo, której jednym z podsta-
wowych zadań była troska o ubogich. „Oddawał biedakom swoje oszczęd-
ności, zatrzymywał ich, by dać im coś do jedzenia. Mały chłopiec potrafił 
kobiecie z bosym dzieckiem na ręku dać swoje buciki i pończochy”27. Piotr, 
codziennie uczęszczający na Mszę Świętą, znał więź między Eucharystią 
a miłosierdziem28. Koronnymi tego dowodami była jego troska o biedaków 

19 Zob. Skibiński P., dz. cyt.
20 Zob. Stelmach A., dz. cyt.
21 Zob. Skibiński P., dz. cyt.
22 Tarnawska A., Pier Giorgio Frassati – święty roześmiany, „Nowe życie. Dolnośląskie 
Pismo Katolickie” 4 (2002), s. 5.
23 Jaskólska K., Prawdziwy facet i tyle, „Niedziela. Tygodnik Katolicki” 26 (2013), 
s. 48.
24 Tarnawska A., dz. cyt.
25 Sękalska M., Lawina życia – Pier Giorgio Frassati, „Głos Ojca Pio” 40 (2006), s. 30.
26 Tarnawska A., dz. cyt., s. 6.
27 Tamże.
28 Sękalska M., dz. cyt.
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będącymi ofiarami epidemii hiszpańskiej z 1918 r., także w zakresie ich 
osobistej higieny, fakt zakupienia bezrobotnemu narzędzi, które umożliwiły 
mu podjęcie pracy, czy wreszcie to, że bezdomnemu odstąpił mieszkalne 
pomieszczenie na strychu własnego domu29.

Ponadto Frassati założył ruch apostolski o enigmatycznej na-
zwie „Stowarzyszenie Ciemnych Typów”30. Ta nieformalna organi-
zacja miała być formą apostolstwa wiary i modlitwy m. in. w trakcie 
wspólnych wyjść w góry. Mówi się, że Karol Wojtyła wzorował się 
właśnie na nim, spędzając czas z młodzieżą na górskich szlakach31. 
Pier był znany swoim przyjaciołom jako człowiek głębokiej, auten-
tycznej wiary. Zachowało się wspomnienie jednej z koleżanek, któ-
ra przyglądała mu się podczas modlitwy. Był to podobno widok tak 
niezwykły, że dziewczyna nie potrafiła skupić wzroku na Najświęt-
szym Sakramencie, tylko wciąż odwracała się w stronę Piotra. Można 
oczywiście powiedzieć, że się gapiła, bo był przystojny – ale inni ko-
ledzy potwierdzali, że Frassati modlący się naprawdę przyciągał uwa-
gę”32. Lubił czytać pisma Ojców Kościoła, listy św. Pawła, należał do 
III Zakonu św. Dominika, do codziennych jego praktyk zaliczało się, 
jak już było wspomniane, uczestnictwo we Mszy Świętej, ale także 
modlitwa różańcowa i adoracja Najświętszego Sakramentu33 (należał 
do studenckiego stowarzyszenia Nocnej Adoracji34). W swój styl życia 
wciągał innych. „Kochał życie, góry, sport, przyjaźń. Angażował się w to 
wszystko z prawdziwie ewangelicznym entuzjazmem i radością mło-
dzieńca zakochanego w Jezusie. Potrafił naprawdę pięknie żyć, a swoją 
różnorodną aktywność łączył z modlitwą. Porywał ludzi swą niezwykłą 
radością życia”35.

Młody Piotr włączał się również w życie społeczne i polityczne. Należał 
do Włoskiej Partii Ludowej, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich, 

29 Tamże.
30 Jaskólska K., dz. cyt.
31 Gryczyński M., Bł. Pier Giorgio Frassati. Lawina życia, „Przewodnik Katolicki” 
26 (2012), s. 42.
32 Jaskólska K., dz. cyt.
33 Tarnawska A., dz. cyt., s. 6.
34 Sękalska M., dz. cyt.
35 Tamże.
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Włoskiej Młodzieży Katolickiej, można go było dostrzec podczas religijnych 
manifestacji, mimo że mógł się tym narazić rządzącym wówczas komuni-
stom, a później faszystom36.

Historia Frassatiego miała swój niełatwy finał w dwudziestym czwartym 
roku jego życia, gdy zaraził się od jednego z żebraków chorobą Heinego-Me-
dina37. „Szaleństwo miłości doprowadziło go do śmierci”38. Dodatkowym 
cierpieniem była dla niego z pewnością samotność w ostatnich chwilach 
jego ziemskiego życia. Cała bowiem rodzina była wówczas przejęta losem 
umierającej babci. Piotr nie skarżył się na swoją dolę, nawet wtedy, gdy 
matka – nieświadoma powagi dolegliwości syna – wyrzucała mu brak za-
interesowania śmiercią seniorki rodu. Zmarł 4 lipca 1925 r., a jego pogrzeb 
stał się wielką manifestacją. „W pochodzie żałobnym szli obok siebie przed-
stawiciele władz włoskich oraz całe rzesze biedaków, którzy stracili swojego 
opiekuna”39. Dopiero na ten widok państwo Frassati uświadomili sobie, 
kim był naprawdę ich syn, dotychczas przez nich niedoceniony i uważany 
raczej za nieudanego40. Beatyfikował go Jan Paweł II, ogłaszając patronem 
młodzieży, studentów oraz ludzi gór41. „Nieustannie wspinał się w górę, dą-
żył do osiągnięcia szczytu i ten szczyt został mu dany. Pokazał, jak przeżyć 
młodość z całym jej bogactwem i pięknem”42. O Frassatim papież Polak 
w trakcie beatyfikacji mówił, że wiara i miłość, prawdziwe źródło jego 
życiowej energii, sprawiły, że prowadził bardzo aktywne i zaangażowane 
życie w swoim środowisku, w rodzinie i w szkole, na uniwersytecie i na 
polu społecznym; przekształciły go w pełnego radości i entuzjazmu apostoła 
Chrystusa, w żarliwego wyznawcę Jego orędzia i Jego miłości. Tajemnicy tej 
apostolskiej gorliwości i świętości należy szukać w jego drodze ascetycznej 
i duchowej: w modlitwie, w nieustannej, także nocnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu, w nienasyceniu słowem Bożym czerpanym z Biblii, w pogod-
nym znoszeniu trudności życiowych, także rodzinnych, w czystości, którą 

36 Tarnawska A., dz. cyt., s. 6.
37 Jaskólska K., dz. cyt.
38 Albiński R., Boży szaleniec. Pier Giorgio Frassati, „Królowa Różańca Świętego” 
7 (2014), s. 31.
39 Tarnawska A., dz. cyt.
40 Jaskólska K., dz. cyt.
41 Gryczyński M., dz. cyt.
42 Tarnawska A., dz. cyt., s. 6.
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przeżywał jako radosny i bezkompromisowy wyraz dyscypliny wewnętrznej, 
w umiłowaniu ciszy i normalności codziennego życia”.

Trzy powyższe przykłady młodych, świętych i bogatych w żadnym 
wypadku nie wyczerpują zagadnienia. Przeciwnie, są jedynie skromną wska-
zówką odnoszącą do niezliczonej rzeszy dzieci i młodzieży, którzy swoją 
bohaterską postawą, imponującą wiarą, determinacją i zaufaniem Bogu stają 
się dla chrześcijan godnym naśladowania przykładem. Błogosławieni Laura 
Wikunia, Jose Luis Sanchez del Rio oraz Piotr Jerzy Frassati są jasnym 
dowodem tego, że świętość i wielkość można osiągnąć w bardzo młodym 
wieku, że kształtuje się ona z łaski Bożej w zwykłych, często również nie-
łatwych, okolicznościach życia. Wszyscy troje ukazują, w jak wspaniały 
sposób można szafować wielkim darem i bogactwem, jakim jest młody wiek. 
Są wzorem tego, jak nie trwonić, nie marnować możliwości tego okresu 
ludzkiego bytowania. Pokazują, że młodość można przeżyć tak, że stanie 
się ona ofiarą miłą i przyjemną i Bogu, i żyjącym wokół ludziom. Zarówno 
dzięki tym trojgu świętych, jak i wielu innym postaciom, bogactwo ich ży-
cia nie zostało zaprzepaszczone, ale procentuje do dziś w tych wszystkich, 
którzy pamięć o nich pielęgnują, rozszerzają i ich postawą się inspirują.

W przeciągu ostatnich piętnastu lat ukazało się zaledwie kilka prasowych 
publikacji na temat omawianych świętych. W przeważającej zagadnienia 
te poruszała prasa związana z Kościołem, rzadziej artykuły w tej tematyce 
odnaleźć można w świeckiej. Powodem tego stanu rzeczy z pewnością 
może być zarówno fakt odległości geograficznej, jak i czasowej. Nie dziwi 
zatem, że postaci te nie są zbyt dobrze znane. Pocieszające jest jednak to, że 
mimo wszystko tego typu przykłady ludzi błogosławionych coraz bardziej 
przebijają się do świadomości Polaków: czy to za pomocą prasy, czy też, 
jak to się stało w przypadku Jose Luisa Sanchez del Rio, przez pośrednictwo 
kina. Są one bardzo potrzebne również polskiemu społeczeństwu, zwłaszcza 
młodzieży, ukazujące wartości najcenniejsze, będące sensem ludzkiego ży-
cia, zwracające uwagę na te elementy ludzkiego życia, które w trudzie dnia 
codziennego mogą utracić swój blask, odejść w zapomnienie.

Interesujące jest również to, że prasowi autorzy przy omawianiu wszyst-
kich trzech postaci, niejako przy okazji zwrócili uwagę na ich środowisko 
rodzinne. Trudne w przypadku Laury i Piotra Jerzego, budujące w kontekście 
Jose Luisa Sanchez del Rio. Podkreślają w ten sposób wagę życia rodzinne-
go. Wskazują, jak przykład, postawa rodziców może utrudnić lub wesprzeć 
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powołanie życiowe ich własnego dziecka. Oczywiście, tych troje błogo-
sławionych dowodzi, że człowiek nie jest niczym zdeterminowany, nawet 
wpływem domowego otoczenia. Ludzie już od młodu są zdolni do kroczenia 
własnymi ścieżkami, realizowania Bożego powołania, nieraz wbrew opinii 
najbliższych. Niemniej rodzinne domy Laury, Jose Luisa i Piotra Jerzego 
bądź w sposób pozytywny, bądź negatywny mają mobilizować rodziców do 
budzenia w swoim potomstwie najwznioślejszych ideałów, zapału, którzy 
pomoże młodemu pokoleniu kroczyć przez życie w sposób dojrzały, ofiarny, 
w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.



O czym Kościół ma rozmawiać ze światem? 
Głos młodych teologów
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Nie rozmawiam. Głoszę!

1. Głos „współczesnych Piotrów”

Na początku tego referatu chciałbym oddać głos „współczesnym Pio-
trom”, papieżom XX i XXI wieku. Wsłuchując się w to, co Duch mówi do 
Kościoła przez następców galilejskiego rybaka, ustanowionego skałą przez 
samego Jezusa.

Rozpocznijmy od obecnego papieża Franciszka. Mówi on: „Widzę 
Kościół jako szpital polowy po bitwie. Bezcelowym jest pytanie ciężko 
rannego, czy ma wysoki cukier i cholesterol! Trzeba leczyć jego rany […] 
Potem możemy rozmawiać o całej reszcie. Kościół czasem zamyka się 
w dbaniu o małe rzeczy, w przestrzeganiu drobnych przepisów. Natomiast 
rzeczą najważniejszą jest dobra nowina: «Jezus Chrystus cię zbawił!». 
Reformy organizacyjne i strukturalne są drugorzędne, to znaczy powin-
ny nastąpić później. Pierwsza reforma powinna dotyczyć nastawienia. 
Słudzy Ewangelii muszą być osobami zdolnymi do tego, by rozgrzać 
ludzkie serca”1. Papież Benedykt XVI dodaje, że „Kościół ma obowią-
zek zawsze i wszędzie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. On to, jako 
pierwszy i najwyższy ewangelizator, zanim wrócił do Ojca w dniu swego 
wniebowstąpienia, nakazał apostołom: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody», […] Dlatego misja ewangelizacyjna, będąca kontynuacją dzieła 
upragnionego przez Pana Jezusa, jest koniecznym i niezastąpionym wy-
razem najgłębszej natury Kościoła”2. Natomiast w encyklice Redemp-
toris missio papież Jan Paweł II zaznaczył: „by głosić naglącą potrzebę 
ewangelizacji misyjnej, w większym jeszcze stopniu skłania mnie fakt, że 

1 http://www.fronda.pl/a/nowa-rownowaga-w-kwestiach-moralnych-papieza-francisz-
ka,30777.html (dostęp 14.03.2014).
2 Benedykt XVI, List apostolski Ubicumque et semper.
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stanowi ona pierwszą posługę, jaką Kościół może spełnić względem każ-
dego człowieka i całej ludzkości w dzisiejszym świecie, któremu nieobce 
są wspaniałe osiągnięcia, ale który, jak się wydaje, zatracił sens spraw 
ostatecznych i samego istnienia”3. A w liście After worshipping together 
z roku 1989 papież z Polski stwierdza jednoznacznie, że „jedynym zada-
niem Kościoła jest ewangelizacja wszystkich ludów, wszystkich narodów 
i wszystkich kultur”4. Na samym końcu wsłuchajmy się w dwa fragmenty 
adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi papieża Pawła VI: „Głoszenie 
ewangelicznego orędzia nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie 
albo wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, 
nałożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić 
zbawienia. Głoszenie Ewangelii jest zgoła konieczne, jest jedyne w swo-
im rodzaju i nic go nie może zastąpić”5. A dalej: „Ponownie chcemy to 
z naciskiem stwierdzić, że nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom 
jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła; nakaz ten 
i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie wielkich i poważnych 
przemian w dzisiejszym społeczeństwie. Obowiązek ewangelizacji należy 
uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziw-
szą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił 
i nauczał słowa Bożego”6.

Ten niezwykle krótki przegląd nauczania i wypowiedzi współcze-
snych papieży jasno ukazuje, że ewangelizacja, czyli głoszenie dobrej 
nowiny o zbawieniu, jest: pierwszorzędnym, koniecznym, niezastąpio-
nym, pierwszym, jedynym, naturalnym zadaniem Kościoła, którego nic 
nie może zastąpić. Wynika ono z nakazu samego Jezusa, wpisane jest 
w naturę Kościoła, a także wchodzi w zamysł posłannictwa rozpoczętego 
posłaniem Syna przez Ojca. To zadanie ma charakter zbawczy, wszak 
spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa zbawić wierzących 
(1 Kor 1, 21b).

3 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio, 2
4 http://papiez.wiara.pl/doc/377289.After-worshipping-together (dostęp 15.03.2014).
5 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 5
6 tamże, 14.
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2. Grzechy i zaniedbania 

Jednakże głoszenie światu Ewangelii, tak ważne i tak pierwszorzędne 
zadanie, często jest pierwszorzędnie zaniedbywane. Wśród najpoważniej-
szych błędów wyliczyć dziś można: 
– głoszenie Ewangelii (ewangelizacja = misje ad gentes, duszpasterstwo, 
nowa ewangelizacja) nie jest traktowane jako najważniejsze zadanie Ko-
ścioła. Teologowie, księża, świeccy, osoby pełniące funkcje w Kościele są 
skatechizowane, ale nie wszyscy są zewangelizowani i nie posiadają men-
talności kerygmatycznej.
– wszelkie próby rozcieńczania radykalnego przesłania Ewangelii: upoli-
tycznienie, ugładzone głoszenie ze względu na odbiorców, pomijanie nie-
popularnych prawd wiary (np.: przesłania o grzechu).
Problemy związane z Kerygmatem. Sam kerygmat:
–  zastępowany katechezą, czyli tzw. „karmienie trupa”, doktryna i katecheza 
uważana jest za Dobrą Nowinę,
– uważany za coś oczywistego (wszyscy to wiedzą, ileż razy można to samo 
powtarzać),
– niedocenianie jego wewnętrznej siły (Ewangelia jest mocą Bożą ku zba-
wieniu dla każdego kto wierzy, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia 
Słowa zbawić świat),
– kerygmat głoszony przez nauczycieli, nie będących świadkami,
nie głoszenie go7.
– zaniedbanie jedynego i najważniejszego zadania, staje się poważnym 
grzechem, który dziś jest udziałem Kościoła. Jednak źródeł takiej sytuacji 
należy upatrywać u samych korzeni. Należy bowiem zadać pytania o toż-
samość współczesnych heroldów Słowa Bożego. 

3. Właściwa tożsamość – tożsamość ewangelizatora

Autor Apokalipsy stwierdza: „Masz imię, które mówi, że żyjesz, a je-
steś umarły” (Ap 3, 1b). Jaka jest moja tożsamość? Kim jestem? Czy żyję? 
Co (lub kto) mnie określa i stanowi? Czy u fundamentów mojej tożsamości 

7 por. J. H. Prado Flores, Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, Poznań 2013, 
s.127-174.
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jest osoba Jezusa Chrystusa czy tylko sucha teoria i przeczytane teologiczne 
książki dotyczące osoby Jezusa? 

Jose Flores, założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji 
św. Andrzeja, jasno stwierdza „o ile zbawienie zależy od przepowiadania, 
ponieważ Bóg zechciał zbawić wierzących przez głupstwo przepowiadania 
(por. 1 Kor 1,21), to ewangelizacja zależy od ewangelizatorów. A zatem, 
zgodnie z logiką, Nowa Ewangelizacja zależy od nowych ewangelizatorów. 
Żeby móc mówić o Nowej Ewangelizacji, potrzebni są nowi ewangelizato-
rzy, których życie zostało odnowione i którzy pragną żyć kerygmatem”8. 
Tak więc istotna staje się odpowiedz na pytanie kim jestem?

Tożsamość ewangelizatora określają cztery osobowe spotkania9:
– Damaszek – czyli osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. 
Spotkanie to charakteryzuje się przemianą życia i pełną świadomością bycia 
zdobytym przez Jezusa Chrystusa.
– Jordan – doświadczyć i przeżyć miłość Bożą. Spotkanie, w którym czło-
wiek doświadcza pełnej i bezwarunkowej miłości Boga, przynoszącej eg-
zystencjalną wolność i przeżycie całkowitego przyjęcia. Jednocześnie, jak 
to miało miejsce w przypadku Jezusa, jest to uzdolnienie do misji.
– Wieczernik – przyjąć moc Ducha Świętego. Zmiana mentalności polega-
jąca na przejściu od postawy „mam Ducha” do pełnego i bezwarunkowego 
podporządkowania się natchnieniom Ducha Świętego. To Duch Święty 
posiada i prowadzi daną osobę.
– Emaus – spotkanie z żywym i skutecznym Słowem Bożym. Spotkanie 
polegające na odkryciu Słowa Bożego jako żywej osoby dialogującej z moim 
tu i teraz, przynoszące odpowiedzi z perspektywy Boga samego.

W Kościele jest bardzo wiele zadań. Między innymi dialogowanie, 
nauczanie (katechizowanie), uprawianie teologii, sprawowanie kultu czy 
praktykowanie miłosierdzia i dzieł charytatywnych, a także wiele innych. 
Tożsamość opisana wyżej nie dotyczy tylko i wyłącznie ewangelizacji oraz 
głoszenia Słowa Bożego. Jeśli jestem blondynem to jestem nim w każdej 
sytuacji, tak samo gdy jestem obywatelem Polski to jestem nim wykonując 
każdą czynność. Gdy jestem zewangelizowany – mam doświadczenie, 
8 J. H. Prado Flores, Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, Poznań 2013, 
s.47.
9 por. J. H. Prado Flores, Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, Poznań 2013, 
s.48-58.
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o którym mowa wyżej, ale doświadczenie – nie wiedzę, więc jakąkolwiek 
pełniłbym funkcję zawsze będę ewangelizował i głosił Dobrą Nowinę. 
Więc nawet zwykła rozmowa będzie głoszeniem Jezusa Chrystusa. Ja nie 
rozmawiam, bo ja głoszę!

4. Zakończenie – dlaczego głoszę? 

Bo do tego wzywa Jezus Chrystus. Bo to jest zadanie Kościoła i każdego 
ochrzczonego na mocy chrztu świętego. Bo świat bez Boga umiera, „liczba 
tych ludzi, którzy nie znają Chrystusa i nie należą do Kościoła, stale wzra-
sta, a od zakończenia Soboru niemal się podwoiła. Dla tej ogromnej liczby 
ludzi, umiłowanych przez Ojca, który dla nich zesłał swego Syna, oczywista 
jest nagląca potrzeba misji”10. Głoszę, bo spotkałem Jezusa – i nie mogę 
nie głosić tego co widziałem, tego co słyszałem, czego dotykały moje ręce. 
Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii!

Kilku „bożych szaleńców” w przeciągu kilku lat zaniosło Ewangelię do 
całego ówczesnego świata, a dziś…? Spotkali Jezusa, więc głosili. Jakże 
piękne na górach są stopy zwiastunów dobrej nowiny – a dziś można by 
powiedzieć, jakże piękne są lakierki teoretyków religii. Głosić – a może roz-
mawiać, głosić – czy nauczać? Jaka jest moja tożsamość? Nie rozmawiam. 
Głoszę. Bo spotkałem Jezusa.

10 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio, 3
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Wołanie teologa. Czy ktokolwiek chce z nim 
rozmawiać?

Przypomniana przed prawie półwieczem przez Josepha Ratzingera przy-
powieść Kierkegaarda o błaźnie i pożarze na wsi, a może właściwiej, jej 
interpretacja dokonana przez późniejszego papieża1, wydaje się i dziś inte-
resująca. Oto w pewnym wędrownym cyrku wybucha pożar. Dyrektor, żeby 
ochronić okoliczne wioski przed grożącym im niebezpieczeństwem (ogień 
może przenieść się po wyschniętych polach), wysyła do wsi przygotowanego 
już do występu błazna, który ma ostrzec mieszkańców. Artysta dociera na 
miejsce i informuje o zagrożeniu, prosząc jednocześnie o pomoc w ugaszeniu 
pożaru cyrku. Reakcja odbiorców jest zgoła inna od oczekiwanej. Krzyki 
błazna traktują jako świetny chwyt marketingowy, którego celem jest zwa-
bienie jak największej liczby potencjalnych klientów. Sami śmieją się do 
łez, jednocześnie zgrabnie przy tym przyklaskując. Desperackie błagania 
wywołują skutek odwrotny do zamierzonego – zamiast dać wiarę słowom 
o potrzebie natychmiastowego działania, mieszkańcy wioski odczytują jego 
apele jako kolejne triki i zapowiedź przedstawienia, bawiąc się jeszcze lepiej. 
Końcowej sceny nie trudno przewidzieć: ogień przenosi się do wioski, na 
pomoc jest już za późno, po cyrku i wiosce zostają jedynie zgliszcza.

Obraz ten Ratzinger odnosi do sytuacji człowieka, który chce rozma-
wiać o wierze chrześcijańskiej, ale jego interlokutor nie potrafi operować 
przyjętymi przez Kościół i ludzi Kościoła sposobami myślenia i formuło-
wania wypowiedzi. Wrażenie wierzącego może być bardzo podobne do 
odczuć wspomnianego wcześniej błazna: mimo palącej potrzeby, naglącej 
konieczności i autentycznie dobrej woli jest odbierany jako dobrze przy-
gotowany aktor, próbujący szokującą prowokacją zebrać jak najszerszą 

1 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 
2012, 35-36. Pierwsze wydanie miało miejsce w roku 1968.
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klientelę. Możliwe jest też inne wyjaśnienie: w obrazie błazna można wi-
dzieć teologa, który próbuje wysłać światu przejmujący komunikat o Bogu, 
wierze, człowieku i jego religijności. Jeśli nawet jest słuchany, to z dużym 
dystansem. Oto rozpoznanie z końca lat sześćdziesiątych.

Wydaje się, że podobną charakterystykę można aplikować do współ-
czesności. Jeśli jedna z zachodnich diagnoz sytuacji Kościoła w świecie 
sugeruje, że jego głos staje się coraz słabszy2, o ile trudniejszy do uchwy-
cenia jest jakikolwiek apel teologów. Psychologicznie trudna metafora teo-
loga-błazna wydaje się ciągle mieć rację bytu i oddawać rzeczywistość. Z tą 
może różnicą, że o ile wcześniej reakcją na sygnały teologów był – może 
niekiedy ironiczny, ale jednak – uśmiech, dzisiaj odczytywanie błazeńskiej 
prośby o pomoc w kluczu odważnej reklamy mogłoby budzić już nie śmiech, 
a oburzenie: oto tanimi sztuczkami chce się nakłonić potencjalnego klienta 
do udziału w spektaklu, za który przecież musi zapłacić. Na ekonomiczne 
konsekwencje zgodzić się już nie można, można zaś – a nawet należy – 
wyrazić wzburzenie.

Jeśli zatem powołanie teologa jest prawdziwie wzbudzone przez Ducha 
w Kościele3 i zostało ono przez teologa usłyszane, w obliczu współczesnej 
sytuacji nie może on nie słyszeć, że jego wołanie niekoniecznie trafia tam, 
gdzie jest intencjonalnie kierowane. Nie może więc uciec przed pytaniem, 
czy ktokolwiek chce jeszcze z nim rozmawiać. W próbie odpowiedzi na 
zadane w temacie główne pytanie myśli zostaną zaczerpnięte z dokumentu 
pt. „Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria”, przygotowanego przez 
Międzynarodową Komisję Teologiczną. Gremium to powołano do pomocy 
Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza Kongregacji Nauki Wiary, w studiowaniu 
istotniejszych kwestii doktrynalnych. W ostatnim z wydanych przez Ko-
misję, a opublikowanym w 2012 roku wzmiankowanym tekście, dokonano 

2 „Given the fact the Catholic Church has become a minority church, implying that its 
voice has become much weaker than before and its message is often a priori reduced to 
a parochial one, can it still give a meaningful answer to the existential, moral and political 
questions of all humanity?”. P. Jonkers, „A Purifying Force for Reason”: Pope Benedict 
on the Role of Christianity in Advanced Modernity, w: Towards a New Catholic Church in 
Advanced Modernity: Transformations, Visions, Tensions, red. S. Hellemans, J. Wissink, 
Tilburg Theological Studies, t. 5, Wien, Berlin, Münster 2012, 79.
3 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele „Donum 
veritatis”, nr 6.
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namysłu nad istotą teologii, z uwzględnieniem obecnych realiów społecz-
no-kulturowych. W myśl dokumentu teologia wówczas posiada znamiona 
katolickości (w sensie jedności na poziomie doktrynalnym i pastoralnym), 
gdy wypływa z uważnego słuchania Słowa Bożego, pozostaje w łączności 
z Kościołem oraz potrafi wypełnić swoją posługę wobec świata, ofiarując 
współczesnym ludziom prawdę w sposób zrozumiały4.

 Dla pewnego porządku refleksji proponuje się uchwycenie tematu 
w trzech krokach. Najpierw należy przyjrzeć się samej tożsamości teologa, 
którego uczciwie pełniona posługa domaga się rzetelności wsłuchiwania 
się w Słowo Boże oraz mocnego trwania w Kościele. Następnie wskazane 
zostaną niektóre z zagrożeń, jakie stoją przed teologiczną działalnością 
i utrudniają bądź czynią wręcz niemożliwym jakiekolwiek dialogowanie ze 
światem. W końcu zostanie podjęta próba wskazania niektórych z możliwych 
dróg uprawiania teologii, które umożliwiają wzajemne słuchanie się teologa 
i współczesnego człowieka, a w konsekwencji i ich dialog. 

1. Tożsamość teologa: słuchacz Słowa wrośnięty w Kościół

Określenie tożsamości teologa nie należy do zadań łatwych. Teologami 
mogą być nazwani zarówno wszyscy chrześcijanie, ludzie kształceni i wy-
kształceni w teologii, biskupi i pasterze Kościoła, a także specjalni badacze 
pracujący metodycznie i świadomie nad budowaniem i umacnianiem kon-
taktu Kościoła i Objawienia z człowiekiem wierzącym5. Dokument Komisji 
przyjmuje określenie teologa w ścisłym znaczeniu jako wierzącego, który 
podejmuje się zadania przedstawienia tajemnicy chrześcijańskiej w sposób 
mogący być określony jako racjonalny i naukowy6. Już wielość określeń 
ukazuje, że próba zdefiniowania, kim jest teolog, w dużej mierze łączy się 
z koncepcją samej teologii i jej roli. To, czym jest teologia i jaka jest jej misja, 
będzie rzutowało na pracę teologa i kierunki badań. Jest jednak fundament, 
spoiwo, naczelna zasada jakkolwiek pojmowanej teologii – wierność wobec 

4 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady 
i kryteria, nr 2.
5 Por. K. Góźdź, O „powołaniu” teologa, w: Kościół poza Kościołem: Tydzień Ekle-
zjologiczny `99, red. K. Kowalik, A. Jarząbek, V. Kmiecik, W trosce o Kościół, t. 2, Lublin 
2001, 215-216.
6 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj, nr 18.
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tej rzeczywistości, bez której uczciwa teologia istnieć nie może, wierność 
Bożemu Słowu: „Teologia we wszystkich swoich różnych tradycjach, dys-
cyplinach i metodach opiera się na podstawowym akcie słuchania z wiarą 
objawionego Słowa Bożego, samego Chrystusa. Słuchanie Słowa Bożego 
jest definitywną zasadą teologii katolickiej”7. 

Prymat Słowa w teologii jest jednym z kryteriów jej katolickości8. 
Uznanie tego pryncypium nie stanowi w jakimkolwiek stopniu zdrady jej 
naukowości, nie zwalnia z wysiłku rozumu w pojmowaniu Słowa, nie od-
cina intelektualnych korzeni teologii. Słowo utrzymuje teologię przy ży-
ciu, może lepiej – utrzymuje ją w stanie żywotności, bo samo jest „żywe 
i skuteczne” (por. Hbr 4,12). Teologia rozpoczyna się od działania Słowa 
w człowieku, jak przekonuje J. Szymik: „To właśnie pójście rozumu za po-
ruszeniem serca przez Boga nazywamy teologią. Jest ona głębią myślenia, 
które próbuje doścignąć przyzwolenie, które się dokonało w głębi duszy. 
Jest myślą ścigającą serce”9. Teolog zatem ma być człowiekiem bardzo 
wrażliwym. Ma być człowiekiem wrażliwym na to, co się w nim dokonuje 
i do czego Słowo wzywa. Wrażliwość ta przyjmie formę czujności po to, 
by w odpowiednim momencie zaangażować rozum i rozpocząć namysł 
w kierunku wyznaczonym przez Słowo. Samo słuchanie będzie domagało 
się określonych procedur i algorytmów, określonej metody. Nie znaczy to 
jednak, że takie podejście wymaga porzucenia wymiaru duchowego, wręcz 
przeciwnie – tam, gdzie teologia rodzi się z modlitwy i do niej prowadzi, 
tam obrany jest prawidłowy cel i właściwa metoda10. 

Odpowiedzią na Słowo Boże jest wiara człowieka, której wymiar in-
dywidualny jest potrzebny, ale pełnię odnajduje w przestrzeni wiary całej 
wspólnoty Kościoła. Podobnie sprawa ma się z teologią – właściwe jej 
miejsce znajduje się w Kościele, który przez Boże Słowo jest jednoczony11. 
Plasuje to teologów w szeregu eklezjalnych relacji, które ich posługiwanie 
mają dynamizować. Oto jest teolog najpierw słuchaczem Słowa – przepo-
wiadanego i żywego w Kościele, interpretowanego w kluczu apostolskiej 
Tradycji, z uwzględnieniem nadprzyrodzonego zmysłu wiary Ludu Bożego 

7 Tamże, nr 4.
8 Por. tamże, nr 9.
9 J. Szymik, Teologia na usługach wiary, bliższa życiu.w 30 lat później, Lublin 2011, 20. 
10 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, t. 1, Katowice 2010, 152.
11 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj, nr 20.
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(który jest czymś więcej niż opinią większości formułowaną w danej epoce 
czy danej kulturze). 

W eklezjalnej rzeczywistości teolog ciągle pamięta, że nie jest instancją 
nadrzędną w interpretacji prawd wiary, ale walor autentyczności w takim 
działaniu przynależy Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła. Jednocześnie 
dwie strony podlegają Słowu Bożemu i nigdy nie mogą lokować się po-
nad nim. Potrzebna jest obustronna współpraca i uznanie tak wzajemnych 
kompetencji, jak i komplementarności posługi. Wypowiedzi Magisterium 
Ecclesiae ożywiają refleksję teologiczną, a jednocześnie są przez teologów 
wspierane dla zapewnienia im merytorycznej kompetencji i krytycznej oce-
ny. Z kolei Urząd Nauczycielski przyczynia się do postępu teologicznej 
działalności, autentycznie przekazując depozyt wiary. Obliguje to teologów 
do rzetelnego poznania prawdy głoszonej przez Magisterium Ecclesiae, 
tak aby jego wypowiedzi nie zostały zredukowane jedynie do „ozdobnych 
cytatów w wykładzie teologicznym”12. 

2. Pokusy teologa, czyli zagrożenia tożsamości

Teolog jest jednocześnie kimś, kto powinien permanentnie czuwać nad 
swoją tożsamością w relacji do Słowa. To zadanie konieczne do podjęcia 
dla troski o rozwój tak ogólnoludzki, jak i ściśle związany z teologicznym 
profilem jego życia. Zaniedbania bądź zaniechanie tych działań albo niewła-
ściwe rozłożenie akcentów mogą doprowadzić do dopuszczenia pewnych 
posunięć, które będą miały wyraźnie negatywny wpływ na teologa i jego 
twórczość. Okazuje się bowiem, że Słowa można nie słuchać w ogóle bądź 
to słuchać w hermetycznej izolacji od tego, co się dzieje wokół, bądź to 
słuchać w tak analityczny sposób, że zatraca się sens całości. Innymi sło-
wy, wśród zagrożeń teologicznej tożsamości należy wymienić opór wobec 
Słowa, oderwanie od życia i nadmierną specjalizację.

2.1 Opór wobec Słowa Bożego.
Teolog ma w sobie coś z męża badającego naukę Pańską, o której 

mówi pierwszy z psalmów. Taki człowiek porównany jest do drzewa 
zasadzonego nad płynącą wodą. Woda zapewnia owocowanie o oznaczonej 

12 Tamże, nr 41.



 WOŁANIE TEOLOGA. CZY KTOKOLWIEK CHCE Z NIM ROZMAWIAĆ? 169

porze, chroni liście przed zwiędnięciem. Dla teologa źródłem zapewniają-
cym życie jest Słowo. Autentyczne przyswojenie tego obrazu to coś więcej 
niż intelektualna zgoda na soborowe przypomnienie, że duszą teologii 
ma stać się studium ksiąg świętych13. To jednocześnie przestroga przed 
zaprzestaniem wchodzenia w głębię tego, co w Kościele i do Kościoła 
mówi Bóg. Skutki takiej teologicznej głuchoty pojawiają się stopniowo, 
ale z przerażającą koniecznością. Twórczość tego, kto rezygnuje z kon-
taktu z żywym Słowem, im bardziej będzie domagała się teologicznego 
charakteru, tym mocniej od niego się dystansuje (jak ma „teologizować”, 
dialogować z Bogiem, a potem i o Bogu ten, kto apriorycznie dyspensuje 
się ze słuchania Słowa?). Pod pozorem wzniosłych treści ukrywa się tak 
naprawdę jakaś dramatyczna bezradność. Istnieje bowiem taki rodzaj 
„pseudoteologii, ogólnoreligijnej dywagacji z odciętym korzeniem, pod 
pozorami wielkiej erudycji mielącej pustkę”14, będącej niebezpieczną 
pułapką zwłaszcza dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na poważne 
problemy ich egzystencji; w zamian zaś dostają rozczarowanie, które może 
podważyć zaufanie do teologii w ogóle.

Teologia bez słuchania Słowa Boga jest toksyczna – zatruwa jej au-
tora, szkodzi odbiorcy i narusza poważnie opinię tych, którzy rzetelnie 
teologię pragną uprawiać. Rezygnuje też w którymś momencie z tego, że 
wobec świata może być powołana wręcz do wyraźnego odróżnienia się od 
niego i konieczności konfrontacji15. Utrwala się bowiem przekonanie, że 
akceptowalny może być jedynie taki rodzaj teologii, który nie prowokuje, 
nie kontestuje, który nie jest niebezpieczny dla mających powody, żeby 
teologii się obawiać (bo boją się Słowa Boga usłyszanego przez człowieka 
i jego głosem wzmacnianego). Taka teologia przypomina olbrzyma, który 
śpi i którego hibernację należy podtrzymywać, bo w przeciwnym wypadku 
wybudzenie może spowodować zmianę wygodnego układu16. Teologowi 
prawdziwie wsłuchanemu w Słowo letarg nie grozi.

2.2 Oderwanie od życia.

13 Por. Konstytucja Dei Verbum, nr 24. Zob. też Międzynarodowa Komisja Teologiczna, 
Teologia dzisiaj, nr 21-24.
14 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, 149.
15 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj, nr 1.
16 Por. Szymik, Teologia na usługach wiary, 30. 
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Drugie niebezpieczeństwo czyhające na teologa to pójście w takim kie-
runku, w którym radykalnie odrywa się on od życia. Nie oznacza to, że jego 
działalność musi mieć jedynie wymiar praktyczny, prakseologiczny, a efekty 
pracy natychmiastowo przeliczane na powszechnie uznawane jednostki pro-
duktywności. Są takie przestrzenie, nad którymi teolog musi się pochylić, 
choć wie, że na owoce – niekiedy nawet żmudnych – działań trzeba będzie 
poczekać. Tu mowa o wierności człowiekowi, który niekoniecznie operuje 
specjalistycznymi terminami, ale zadaje pytania, na które to teolog ma kom-
petencje, by udzielić odpowiedzi. Jak zauważa W. Hryniewicz: „Niełatwo 
nakłonić teologów do uprawiania teologii bliskiej życiu [...] Teolog sam musi 
przekonać się do tego, że jego powinnością jest pozostawanie blisko ludzi 
i ludzkich spraw”17. To już z natury tej dziedziny nauki niełatwa kwestia 
– być pomiędzy tym, co ziemskie i duchowe, co doczesne i odwieczne, co 
jest mową Boga i próbą odpowiedzi ze strony człowieka. Istnieje pokusa 
odrealnienia. Tylko czy teologia wychylona tak mocno w stronę nieba, że 
znika z jej pola widzenia horyzont ziemi, jest jeszcze do przyjęcia? Takiego 
teologa mało kto chce słuchać, bo jego głos – jakby z zaświatów – w niewiel-
kim stopniu dosięga rejonów nieteologicznych śmiertelników. Tymczasem 
na teologu spoczywa wymóg autentycznego uczestnictwa w życiu Kościoła, 
w życiu Ludu Bożego, w życiu wiary wspólnoty wierzących18.

Postulat stawiany teologii – odwoływania się do doświadczenia i „prak-
tyki” życia – nie jest nowy, ale cyklicznie powraca19. Teologia oderwana 
od życia jawi się jako daleka, przeznaczona jedynie dla wybrańców, a może 
nawet ma wpływ na obraz Boga. Skoro bowiem podstawową treścią teo-
logii ma być Bóg i prawda o Nim, a prawda ta – przez oderwanie od życia 
– wydaje się niesłychanie odległa, pojawiają się kolejne pytania: czy Bóg, 
który za tą prawdą stoi, nie oddala się od człowieka jeszcze bardziej? Czy 
postulat teologii bardzo bliskiej życiu, nie jest jakąś ukrytą formą tęsknoty 
za Bogiem i obroną bliskości Boga, którego abstrakcyjność teologicznych 
rozważań zdaje się od człowieka odsuwać? Odnalezienie złotego środka nie 
będzie sprawą łatwą, żeby z kolei teologii nie zinfantylizować i nie uczynić 

17 W. Hryniewicz, Teolog na drogach nadziei, w: Drogi chrześcijaństwa, red. B. Sławiń-
ski, Warszawa 2008, 15. 
18 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj, nr 35.
19 Por. J. Królikowski, Teologia między ortodoksją i ortopraksją, w: Tożsamość teologii, 
red. A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki, Opole 2010, 190.
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jej jedynie poszerzoną wersją katechizmowych formuł. Ona ma pozostać 
rozumnym namysłem nad wiarą, wymagającym posługiwania się specjali-
stycznymi narzędziami, posiadającym prawo do własnego języka, wykorzy-
stującym (z zachowaniem metodologicznych zasad) zdobycze innych nauk. 

Czy możliwa jest teologia wierna swej merytorycznej rzetelności, a jed-
nocześnie bliska człowiekowi? Czasy minione podpowiadają, że nawet tak 
skomplikowana kwestia, jak implementacja zagadnień chrystologicznych 
w praktykę codzienności była możliwa, kiedy tworzyły się fundamentalne 
orzeczenia kościelnej chrystologii, jak przekonuje J. Ratzinger: „Można by to 
wykazać na przykładzie dramatycznej walki wokół pytania: «Kim jest, kim 
był Chrystus?», która wstrząsnęła Kościołem w IV i V wieku. W tej walce 
wcale nie chodziło o spekulacje metafizyczne; nie zdołałyby one w owych 
dwóch stuleciach wstrząsnąć tak do głębi i to najprostszymi ludźmi. Chodziło 
raczej o pytanie: Co się dzieje, gdy zostaję chrześcijaninem, gdy przyjmuję 
imię Chrystusa i przez to stwierdzam, że On jest wzorem człowieka i miarą 
człowieczeństwa? Jakiej przez to dokonuję przemiany istnienia, jaką przyj-
muję postawę wobec istnienia ludzkiego? Jak głęboko sięga ten proces? Jak 
się przy tym dokonuje ocena rzeczywistości?”20 Zadaniem teologa jest zatem 
wskazywanie niekiedy ukrytego i głębokiego, a jednocześnie egzystencjal-
nie nośnego znaczenia, jakie kryje się za poszczególnymi teologicznymi 
kwestiami. Wtedy teolog nie odrywa się od rzeczywistości – odwrotnie, 
przybliża jedną rzeczywistość drugiej, teologalnie rozumując życie i ży-
ciowo pojmując teologię21. Wówczas z teologiem chce się rozmawiać – bo 
ukazywane w teologii życie rodzi kolejne pytania.

2.3 Nadmierna specjalizacja.
Ostatnie ze wzmiankowanych zagrożeń dotyczy ściśle pracy teolo-

ga, a jedną z jego konsekwencji jest znowu wrażenie dystansu pomiędzy 
fatycznymi problemami człowieka a teologią przeznaczoną dla wtajemni-
czonych. Mowa tu o zjawisku specjalizacji w teologii22. Jest ona z jednej 
strony wyrazem rzetelności i kompetencji w prowadzeniu badań, świadczy 

20 Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, 88.
21 Por. Szymik, Teologia na usługach wiary, 34.
22 Por. S. Budzik, Teologia dramatyczna Raymunda Schwagera, w: R. Schwager, Grzech 
pierworodny i dramat zbawienia: w kontekście ewolucji, inżynierii genetycznej i Apokalipsy, 
tł. J. Hanusz, Tarnów 2002, 14.
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też o metodycznej uczciwości, pozwala skoncentrować siły na gruntownym 
przeanalizowaniu danej kwestii. Problem sięga nieco dalej. Istnieje bowiem 
mierzalne prawdopodobieństwo, że tak dzielona na specjalizacje teologia 
stanie się zbiorem wielu równolegle połączonych mikroświatów, między 
którymi – o ile w ogóle – istnieją tylko niewielkie możliwości komunikacji 
i transferu myśli. Wielość i specyfika badanych zagadnień może owocować 
różnymi sposobami i formami uprawiania teologii, co nie znaczy, że muszą 
tkwić one w hermetycznym oddzieleniu. Wręcz przeciwnie, „jedność teolo-
gii wymaga zatem nie jednolitości, ale raczej jednego skoncentrowania się 
na Słowie Bożym i wyjaśnienia jego niezliczonych bogactw przez teologie 
zdolne mówić i komunikować się między sobą”23. Trudno o dialog i roz-
mowę wówczas, kiedy jedna ze stron ma tak głębokie poczucie niekompe-
tencji, że ze strachu przed intelektualnym blamażem nawet boi się głośno 
wypowiadać pytania.

Tymczasem teologia nosi w sobie potentia responsonis, umiejętność 
udzielania odpowiedzi24. Jest predystynowana nie tylko do zadawania pytań, 
ale także wskazywania rozwiązań. To ważne spostrzeżenie w kontekście 
postępującej specjalizacji świata (a więc również teologii). Stawianie kolej-
nych pytań wyznacza coraz to precyzyjniejsze zagadnienia do przebadania, 
jednak z powodu poznawczej rzetelności, przynajmniej niekiedy muszą 
one pozostać bez odpowiedzi. Teologia stawiająca same pytania może do 
pewnego momentu inspirować. Potem jednak okazuje się, że autor pytań 
domaga się odpowiedzi, powołując się na inteligibilność świata i fakt ro-
zumności człowieka otrzymanej w stworzeniu od Boga. Owszem, są granice, 
kiedy teolog w geście bezradności i pokory przed Tajemnicą podnosi ręce 
– nie może jednak przekonywać, że ten gest wyczerpuje całą paletę jego 
ruchów. Ostrzeżenie jest poważne: „Rozsypanej Summie – rozdrobnionej 
na specjalności teologii – brakuje dziś mądrości ogarniającej całość istnie-
nia. Teologowie ograniczeni do swych specjalności, podobnie jak ludzie 
innych nauk, tracą umiejętność całościowej interpretacji wszechświata”25. 
Detal jest ważny – ale tło całości nie może pozostawać bez znaczenia, co 
w teologicznej odsłonie oznacza chociażby świadomość analogia fidei przy 
23 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj, nr 5.
24 Por. Szymik, Teologia na usługach wiary, 40-42.
25 J. Kulisz, Teologia w poszukiwaniu tożsamości, w: Tożsamość teologii, red. A. Ande-
rwald, T. Dola, M. Rusecki, Opole 2010, 40-41.



 WOŁANIE TEOLOGA. CZY KTOKOLWIEK CHCE Z NIM ROZMAWIAĆ? 173

interpretacji prawd wiary. Potrzeba teologów-profesjonalistów, wybitnych 
znawców swoich dziedzin i obszarów badawczych, którzy jednak niuanse 
odkrywanej wiedzy pokażą w szerszym kontekście. A to z kolei otworzy 
usta tym, którzy w owym kontekście na co dzień funkcjonują.

3. Teolog w dialogu, czyli inspiracje w uprawianiu teologii

Jeśli zaufać H. U. von Balthasarowi i przyjąć, że źle postawione pyta-
nia, mimo rozlicznych prób, nie dadzą prawdziwych odpowiedzi26, zostaje 
sformułować ostatnie z nich w nadziei, że podprowadzi do poprawnych 
wniosków. W którym zatem kierunku teolog powinien skierować swoje 
kroki, jak ma otwierać usta, chwytać pióro, uderzać w klawiaturę, by jego 
myśli nie pozostały jedynie zbiorem zgrabnych wypowiedzi, ale mogły 
wywołać echo u odbiorcy?

Podstawowym kierunkiem będzie wierność swojemu powołaniu zwią-
zanemu ze słuchaniem Słowa Bożego. Tam, gdzie będzie ono zarzucone, 
zabraknie głębi; a gdzie brakuje głębi, brak jest poważnej rozmowy: „Teo-
logia jest, może być i powinna być doksologią w obydwu sensach tego 
terminu: i jako modlitwa jej twórcy, i jako zachęta do modlitwy jej odbior-
cy. Teologia żyje z Tajemnicy i dlatego właściwą jej uprawianiu postawą 
jest wdzięczność i adoracja”27. Słowo Boże jest językiem zrozumiałym 
dla dwóch stron – i dla teologa, i dla żyjącego w świecie człowieka. Jeśli 
razem uznają prymat Słowa w życiu, to teolog pogłębionym (też w sensie 
naukowym) namysłem nad Słowem wskazującym jego bogactwo, chętnie 
będzie przez nieteologa słuchany.

Przestrzeń dla rozmowy jest tam, gdzie dyskutantów zajmuje wspólne 
zagadnienie. Skoro w teologii ma być miejsce na rozmowę z człowiekiem, 
który stroni od „teologii ponad głowami”28, nie można ani nie zauważać 
środowiska wiary, w jakim funkcjonuje, ani uciekać od jego problemów. 
Papież Franciszek wyraźnie przypomina o tym, że teologia ma służyć 
wierze chrześcijan i pogłębiać ją (zwłaszcza wiarę tych najprostszych)29, 

26 H. U. von Balthasar, O moim dziele, tłum. M. Urban, Kraków 2004, 98.
27 Szymik, Theologia benedicta, 152.
28 Por. K. Guzowski, Przedmowa, w: J. Szymik, Teologia na usługach wiary, bliższa 
życiu w 30 lat później, Lublin 2011, 7.
29 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 36.
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stąd nie może chociażby rezygnować z przyglądania się pobożności ludowej 
jako loci theologici30. Teolog ma odkrywać i poprawnie formułować to 
wszystko, w co faktycznie wierzą katolicy31. Wówczas istnieć będzie duże 
prawdopodobieństwo, że taka teologia wiary (też tej codziennej) stanie się 
teologią życiu bardzo bliską i nie pozostanie u odbiorcy bez echa.

Bardzo konkretnym działaniem, wartym przemyślenia, jest akcen-
towanie funkcji pośredniczącej teologii i teologów32. Ich miejsce można 
uplasować między Urzędem Nauczycielskim Kościoła a przestrzenią 
życia Ludu Bożego. Zadaniem teologów byłoby znowu wsłuchiwanie 
się, tym razem jednak w płaszczyźnie horyzontalnej – i to dwóch kierun-
kach. Wsłuchani w życie wiernych, mogliby informować urząd o tym, 
czym on żyje, by ta wiedza stała się użyteczną w głoszeniu i pastoralnym 
działaniu. W drugim kierunku, wsłuchani w nauczanie Magisterium 
Ecclesiae, byliby w stanie nie tylko samemu je przyjąć, ale dogłębnie 
wyjaśniać wiernym w przystępnych formach33, a następnie stanowić 
ogniwo w reakcji zwrotnej, przekazując Urzędowi pytania, jakie wśród 
ludu powstają.

W końcu, dopuściwszy myśl, że może współczesność o wiele więcej 
od teologii zdaje się oczekiwać, niż okazuje to na zewnątrz34, wartościo-
wym krokiem ze strony teologów byłoby ukazanie samej teologii w nowym 
świetle. Potrzeba teologii ukazywanej od strony pozytywnej, oferującej czło-
wiekowi paletę możliwości, która wyraźniej wskazuje, jakie jest bogactwo 
wiary i nadziei z nią związanych, aniżeli przestrzega przed nieroztropnym 
postawieniem kroku pod określonymi sankcjami. Znowu, nie oznacza to 
rezygnacji z funkcji korygujących (albo w praktyce porzucenia np. ha-
martiologii), lecz każdorazowe umiejscawianie jej w kontekście niosącym 
wyraźnie pozytywne przesłanie.

30 Tenże, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 126.
31 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj, nr 36.
32 Por. Królikowski, Teologia między ortodoksją i ortopraksją, 199-200.
33 Choćby w formie „eseistyki teologicznej”, bardziej dostępnej w powszechnym od-
biorze. Tak swoją pisarską działalność określa np. Tomáš Halík. Por T. Halík, T. Dostatni, 
Różnorodność pojednana. Rozmowy, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2013, 231.
34 Por. Szymik, Teologia na usługach wiary, 47.
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4. Podsumowanie

A co, jeśli mimo usilnych starań, teologia dojdzie do wniosku, że jej 
wysiłki nie prowadzą do żadnych efektów i wołanie teologów pozostaje 
bez jakiejkolwiek odpowiedzi? Czy powinna uznać swoją nieprzydatność 
i wycofać się ze świata? Owszem, tak myśląca teologia musi odejść. Teo-
logia bez-nadziei i nie-wiary powinna odejść. Na jej miejsce oczekuje się 
bowiem innej – pełnej wsłuchania w Słowo i zaufania Bogu. Oczekuje się 
z utęsknieniem takiej, która nie zapomniała, że „teologia musi istnieć, aby 
«Słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało (2 Tes 3,1)»”35.

Niech będzie wolno poniższe słowa z Apokalipsy zamienić na modlitwę 
o teologię bliską życiu:

„A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» 
A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź»
[...]
«Zaiste, przyjdę niebawem»” 
(Ap 22, 17a.20b).

35 K. Rahner, Wyzwanie postawione przed teologią przez Sobór Watykański II, w: tenże, 
Pisma wybrane, t. 1, tłum. G. Bubel, Kraków 2005, 45.
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O dialogu Kościoła z empirią na przykładzie relacji 
teologia-psychologia

Rozmowa to zawsze dialog. A dialog wymaga przynajmniej dwóch 
stron, z których żadna nie pozostaje bierna wobec drugiej. Efektywna ko-
munikacja wymaga uważnego słuchania z jednej i jasnego precyzowania 
swojego stanowiska z drugiej strony. Kiedy więc rozważamy to, co Kościół 
ma do powiedzenia współczesnemu światu, musimy się zastanowić także 
nad tym, czy Kościół słucha współczesnego świata, w jaki sposób prowa-
dzi z nim dialog. Autor referatu postawił sobie za cel postawienie wielu 
pytań w kontekście słabnącego zainteresowania teologią (ujmując sprawę 
statystycznie) a rosnącego psychologią. Treścią tego namysłu będzie m.in. 
pokazanie możliwego pozytywnego wpływu wiedzy psychologicznej na 
skuteczność wypełniania misji Kościoła, zarówno w aspekcie formy, jak 
i treści tej misji. Ukazane zostaną także te płaszczyzny, w których to psy-
chologia może czerpać inspirację z teologii. Rozważaniom teoretycznym 
towarzyszyć będą wybrane dane empiryczne. 

Strony dialogu

Nauki teologiczne to nauki o Bogu, jego naturze i relacji do świata 
i ludzi, metodyczna próba zrozumienia i wytłumaczenia prawdy objawio-
nej1. To one w dużej mierze były bazą formułowania się instytucji uni-
wersytetu jako swoistego punktu szczytowego rozwoju średniowiecznych 
szkół katedralnych2. W Polsce istnieje cały czas kilkanaście wydziałów 
teologicznych. Przeżywają one jednak swoisty kryzys. Wynika on z jednej 
1 G. O’Collins, E. Farrugia, Teologia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, 
Kraków 2002, 347.
2 T. Dowley (red.), Historia chrześcijaństwa, tłum. Tadeusz Szafrański, Warszawa 2002, 
297-300.
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strony z małego popytu na ten kierunek studiów, z drugiej – małego dy-
namizmu w kształtowaniu współczesnej myśli teologicznej. Zauważalny 
jest (przynajmniej w naszej przestrzeni geograficznej) brak pomysłu na 
kształcenie teologiczne w XXI wieku. Jak zauważa ks. M. Heller, teologia 
nie potrafi docierać ze swym przesłaniem do współczesnego człowieka, 
bo albo proponuje opracowania bliskie dewocyjnego kiczu albo trudne do 
strawienia hermeneutyczne dysputy3. Niemniej jednak trudno wyobrazić 
sobie uniwersytety pozbawione wydziałów teologicznych, ponieważ nie 
tylko byłoby to zerwanie wielowiekowej tradycji instytucji edukacyjnych 
w Europie, ale przede wszystkim pozbawienie przestrzeni uniwersyteckiej 
tego szczególnego, a przecież twórczego napięcia, jakie istnieje między 
sacrum a profanum, między fides i ratio.

Nauki empiryczne definiowane są jako nauki, w których główną podsta-
wą twierdzeń są zdania bezpośrednio oparte na doświadczeniu, uzasadniane 
również metodą indukcji4. Zasadniczym elementem metody empirycznej 
jest jakiś rodzaj pomiaru, a przedmioty tych badań są zazwyczaj powta-
rzalne5. To właśnie nauki empiryczne święcą swój tryumf. Bogata oferta 
różnych kierunków studiów związanych z badaniami empirycznymi przy-
ciąga wielu młodych ludzi. Nauki przyrodnicze, takie jak fizyka, chemia, 
biologia są jednocześnie typowymi naukami empirycznymi. Psychologia 
zaliczana jest do nauk społecznych, ale współczesna metodologia jej badań 
opiera się w dużej mierze na empirii. Dla celów opisu zjawisk psychicznych 
stosowane są bowiem różnego rodzaju eksperymenty, a także wielorakie 
badania testowe i kwestionariuszowe. Podstawy metodologiczne i statystycz-
ne prowadzenia badań naukowych psychologii czynią więc również z niej 
przedstawicielkę nauk empirycznych6. Jednocześnie psychologia jest nauką 
nową, cały czas poszukującą jeszcze swojego stabilnego miejscu w świecie 
akademickim, poszukującą także swojej tożsamości. Najlepszym przykładem 
są liczne konferencje, na których nie milkną spory między przedstawicie-
lami tzw. psychologii ilościowej (stosującej bardziej statystyczne metody 

3 Wystąpienie w ramach „Dziedzińca Dialogu”, Warszawa, 13 października 2013r.
4 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3897810/nauki-empiryczne.html(dostęp: 
30.04.2014r.).
5 M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie. Kraków 2011, 23. 
6 Zob. J. M. Brzeziński, M. Zakrzewska, Metodologia, w: Psychologia akademicka. 
Podręcznik, t. 1. red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2011, 175-300.
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badawcze) i jakościowej (stosującej bardziej fenomenologiczne metody opi-
su). Także liczne podejścia i koncepcje psychologiczne (m.in. biologiczne, 
teorii uczenia się, poznawcze, społeczno-kulturowe, psychodynamiczne7) 
wskazują na złożoność tego wszystkiego, co zawiera w sobie jedno pojęcie 
– psychologia. Może właśnie dlatego, że psychologia jako nauka jest taka 
młoda i taka różnorodna, jest ciągle dynamiczna. Forma i treść jej badań 
wciąż budzą wiele emocji. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy więcej 
w psychologii już odkryto, czy więcej pozostaje do odkrycia. Na pewno jest 
ona jedną z bardziej aktywnie rozwijających się nauk uniwersyteckich na 
świecie, także w naszym kraju.

W kontekście tych wstępnych rozważań powstaje istotne pytanie: czy 
nauki teologiczne i nauki empiryczne mają lub mogą mieć jakieś punkty 
styczne. A jeśli tak, to jak może wyglądać interdyscyplinarność teologii i em-
pirii, zarówno w sferze czysto naukowej, jak i praktycznej? Jakie perspek-
tywy zostały już odkryte w tym względzie, a jakie pozostają do odkrycia? 
Interesuje nas tutaj najbardziej poszukiwanie sposobu koegzystencji dwóch 
rzeczywistości – nauk teologicznych i nauk empirycznych. Przyjrzymy się 
temu zagadnieniu na podstawie relacji między teologią a psychologią. Oczy-
wistym jest fakt, że wobec ogromu problematyki, niniejsze opracowanie jest 
tylko formą autorskiej refleksji i nie rości sobie prawa do wyczerpującej 
analizy dyskutowanego zagadnienia. 

Historia dialogu8

R. Kugelmann podjął się żmudnej pracy zestawienia różnych histo-
rycznych wydarzeń związanych z relacjami między psychologią a religią, 
w szczególności katolicyzmem. W swojej pracy spróbował przedstawić 
zarówno zaistniałe na przestrzeni ponad ostatnich stu lat animozje, ale także 
liczne powiązania. Dzieje tej skomplikowanej pod wieloma względami więzi 
religii i psychologii są związane zarówno z rozwojem myśli psychologicznej 
z jednej, jak i nauczania Kościoła z drugiej strony. 

7 Zob. C. Tavris, C. Wade, Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, tłum. J. Gilewicz, 
Poznań 2008.
8 Rozdział ten jest ścisłą syntezą dogłębnie przeprowadzonej analizy historii relacji 
między psychologią a katolicyzmem dokonanej przez Roberta Kugelmanna. Zob. R. Ku-
gelmann, Psychologia i katolicyzm. Historia relacji, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2013. 
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Historia tego specyficznego dialogu rozpoczyna się od etapu moderni-
zmu. Ten nurt myślowy był traktowany z dużą dozą nieufności czy wręcz 
wrogości ze strony Kościoła. Przykładem może być tutaj Kodeks Prawa 
Kanonicznego z 1917 roku, który usztywniał stanowisko Kościoła wobec 
modernizmu. Jednocześnie zwracał uwagę na niektóre z filozoficznych za-
łożeń psychologii jako niezgodnych z duchem chrześcijaństwa. Antymo-
dernistyczne podstawy psychologii wypunktowywał także kard. Mercier. 
Cień tego modernistycznego kryzysu położył się na całą relacje psychologii 
i Kościoła w wielu aspektach.

Katolicką reakcją na modernizm była tzw. psychologia neoscholastycz-
na. Wiązała się ona z powrotem do myśli św. Tomasza z Akwinu, który to 
powrót zainicjował papież Leon XIII. Z psychologii neoscholastycznej 
wyrosły dwie gałęzie. Jedną z nich była psychologia filozoficzna (zajmująca 
się teorią duszy), a druga psychologia naukowa (stosująca metody ekspery-
mentalne i statystyczne). Przedstawicielem był tutaj m.in. Thomas Moore, 
który uprawiając ten rodzaj psychologii, nawiązywał do innych jej nurtów. 
Generalnie psychologia neoscholastyczna krytykowana była z dwóch stron: 
ze strony kościelnej jako mało kościelna, ze strony psychologicznej jako za 
mało psychologiczna. 

Był także etap, kiedy psychologia była traktowana i wykorzystywana 
przez Kościół jako swoiste pogranicze. Dobrym przykładem jest tutaj Lo-
urdes. Kościół bronił cudownego charakteru poszczególnych uzdrowień. 
Jednocześnie przy pomocy pojęć psychologicznych starał się rozróżniać 
pomiędzy realnymi uzdrowieniami a przypadkami wyleczenia motywowa-
nymi psychicznymi odczuciami.

Bardzo specyficzna relacja łączyła Kościół z psychoanalizą. Freud jako 
jej twórcą był traktowany z dużym krytycyzmem. Wielu pytało, czemu ma 
służyć psychoanaliza, skoro e spowiedź. Ale generalnie stosunek do tej nowej 
formy leczenia psychiki człowieka wahał się nieustannie (i pewnie ciągle 
waha) między zdecydowanym odrzuceniem a umiarkowaną akceptacją. 
Dobrą tego ilustracją jest życie irlandzkiego jezuity, Edwarda Baretta, który 
rozpoczął od katolickiej krytyki Zygmunda Freuda a następnie stworzył 
własną wersję psychoanalizy.

Nową jakość do relacji Kościół-psychologia wniosła tzw. psychologia 
głębi. Jej główny przedstawiciel, Carl G. Jung, sięgał w swojej pracy po 
myśli nie tylko psychiatrów, ale także teologów, filozofów, filologów i innych 
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humanistów. Dużą część jego teorii zajmowała tematyka wprost lub pośred-
nio związana z religią. Nawiązujący do niej, Victor White, dokonał nawet 
tomistycznej interpretacji archetypów i symboli, czyli pojęć wprowadzonych 
przez ojca psychologii głębi. Teoria Junga dawała jednak możliwość dość 
szerokich interpretacji. Być może dlatego nurty new age znalazły w niej 
swoistego sprzymierzeńca.

Kolejnym rozdziałem historii interesującego nas tutaj dialogu była insty-
tucjonalizacja. Psychologia weszła bowiem w skład nauczanych przedmio-
tów także na uniwersytetach katolickich. Próbowały one w swoisty sposób 
ochrzcić tę dziedzinę nauki. Trudno nie wspomnieć o wkładzie psychologii 
ogólnej w dziedzinę praktyki pastoralnej. Zaczęły także powstawać pierwsze 
organizacje zrzeszające psychologów katolickich. Lata trzydzieste XX wie-
ku to między innymi początek działalności Chicagowskiego Towarzystwa 
Psychologów Katolickich czy Amerykańskiego Katolickiego Towarzystwa 
Psychologicznego.

Psychologia humanistyczna, której przedstawicielem jest m.in. Carl 
Rogers, zaczęła podejmować – podobnie jak teologia – kwestie wartości 
i sensu. Uwzględniała ona rolę woli i ducha. Postawiła jednocześnie pytanie, 
czy koncepcja ludzkich relacji zawarta między innymi w niektórych doku-
mentach kościelnych, oparta jest na rzetelnej wiedzy o naturze człowieka. 
Humaniści rzucili wyzwanie zarówno psychologii rozumianej jako nauka 
przyrodnicza, jak i neoscholastycznej koncepcji teologii.

Można więc podsumować relację na styku psychologii i religii zarówno 
w historii, jak i obecnie jako z jednej strony pewną strefę wymiany, nawią-
zując do pojęcia strefy wymiany wiedzy Petera Galisona (wspominając 
chociażby rozwój psychologii pastoralnej w latach 50-tych), a z drugiej jako 
rozdroże, które powstało nie tylko z powodu dyskusji pomiędzy psychologią 
a teologią, ale także jako wynik sporów wewnętrznych teologii i psychologii.

Potrzeba dialogu

Pomimo rożnych napięć, jakie w ostatnich kilkudziesięciu latach zaist-
niały na linii psychologia i teologia, Kościół katolicki dostrzega potrzebę 
prowadzenia dialogu w tej kwestii. Dowodem jest nauczanie Kościoła, 
zwłaszcza z okresu Soboru Watykańskiego II i po nim. Uzmysłowiono bo-
wiem sobie, że pogłębiona refleksja nad światem wymaga uwzględnienia 
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wielu punktów widzenia rzeczywistości. Sobór zachęcił teologów do po-
dejmowania dialogu w różnych wymiarach i w różnych dziedzinach. Cho-
ciażby język teologii musi zostać skonfrontowany z językiem współczesnej 
psychologii, by umiejętniej wyjaśniać zagadnienia związane z człowiekiem. 
Także wyzwaniem naukowym może być prowadzenie na wydziałach teo-
logicznych i psychologicznych oraz innych wydziałach humanistycznych 
i społecznych – interdyscyplinarnych projektów uwzględniających punkty 
widzenia wspomnianych nauk. Nie dziwi nikogo fakt, że wiele współcze-
snych problemów, z jakimi ma do czynienia także teologia, to problemy 
pogranicza wielu dziedzin nauk9. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes czytamy: „Nowsze bowiem 
badania i odkrycia w dziedzinie nauk ścisłych oraz historii i filozofii nasu-
wają nowe zagadnienia, które niosą ze sobą życiowe konsekwencje, a także 
domagają się nowych dociekań od teologów (…) W duszpasterstwie należy 
uznawać i stosować w dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, 
lecz także zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii, 
tak żeby również i wiernych prowadzić do rzetelnego i dojrzalszego życia 
wiary (KDK, 62)”. Nie tylko jednak oficjalne nauczanie Kościoła, ale zdrowy 
rozsądek podpowiadają, że więcej korzyści będzie z twórczego (nawet jeśli 
krytycznego) współdziałania niż z obrażania się na siebie. 

Bardzo wymownym przykładem współczesnego stanowiska Kościoła 
katolickiego w tej sprawie może być postawa i nauczanie Karola Wojtyły
-Jana Pawła II. Sam jako człowiek łączący w swojej pracy naukowej wiele 
punktów widzenia, starał się zaszczepić ten sposób wielostronnej refleksji 
w myśleniu wspólnoty eklezjalnej. Dlatego już podczas obrad Soboru Wa-
tykańskiego II – w imieniu Episkopatu Polski – podczas przemówienia na 
temat Kościoła w świecie współczesnym (21 X 1964) zaznaczał: „W przed-
łożonym tekście Kościół świat poucza (…) Pouczając jednak, stawia się tym 
samym ponad światem i żąda okazywania sobie posłuszeństwa. W schemacie 
XIII należałoby przemawiać w taki sposób, aby świat zobaczył, że nie tyl-
ko pouczamy go w sposób autorytatywny, ale równocześnie poszukujemy 

9 M. Kłosowski, „Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła” 
(Jan Paweł II). Interdyscyplinarność teologii, psychologii i filozofii w służbie rozumienia 
wiary i życia wiarą, w: red. Z. Struzik, J. Babiński, Sobór Watykański II w służbie odno-
wy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa 2013, 
135-146.
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z nim prawdziwych i sprawiedliwych rozwiązań trudnych problemów życia 
ludzkiego. (…) Strzeżmy się zatem, aby nasz schemat nie stał się mono-
logiem10. Także już jako Papież swoim przekonaniom dał wyraz między 
innymi w piśmie do Roty Rzymskiej: „Należy docenić dorobek współ-
czesnej psychologii w zakresie wyjaśniania świadomych i nieświadomych 
procesów psychicznych w człowieku. Nie budzi wątpliwości twierdzenie, 
że pogłębiona znajomość teorii psychologicznych ułatwia ocenę ludzkiej 
odpowiedzi na Boże powołanie w sposób bardziej precyzyjny i zróżnicowa-
ny niż w płaszczyźnie filozoficznej czy teologicznej”11. To ostatnie zdanie 
może wydawać się kontrowersyjne, ale zarazem prowokujące do dalszej 
refleksji nad tematem potrzeby dialogu pomiędzy psychologią a teologią, 
a także szukania jego właściwych ram i środków oraz przestrzeni wyrazu. 

Możliwości dialogu

Wydaje się, że płaszczyzn dialogu psychologia-teologia może być i jest 
wiele. Część z nich już funkcjonuje, inne się rozwijają, jeszcze inne potrze-
bują zintensyfikowania wspólnych działań i projektów.

Jedną z dyscyplin psychologii jest psychologia religii. Jest to naukowy 
namysł nad psychologicznymi aspektami religijności, które można w jakiś 
ilościowy lub jakościowy sposób opisywać. Zajmuje się ona m.in. takimi 
zagadnieniami, jak: psychologiczne źródła religijności, rozwój religijności 
człowieka, kryzys religijny, doświadczenie religijne, typologie religijności, 
religia i duchowość a psychoterapia. Podejmowane są także w jej ramach 
liczne badania, które opisują charakter związków pomiędzy przeżywaniem 
choroby i cierpienia a religijnością, religijnością a używaniem substancji 
psychoaktywnych czy chociażby religijnością a jakością życia osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną12. Istnieją już katedry uniwersyteckie, które 
zajmują się tą tematyką, chociaż w Polsce wciąż ta dziedzina nauki traktowa-
na jest z rezerwą i to zarówno ze strony wielu psychologów, jak i teologów. 

10 R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Warszawa 
2011.
11 Pismo do Roty Rzymskiej, 5.II.1987, nr 2, cyt za: M. Dziewiecki, Psychologia a dusz-
pasterstwo powołań, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/psychologia_duszp_po-
wolan.html (dostęp: 30.04.2014r).
12 Zob. S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków 2006.
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Tymczasem początek psychologii religii datuje się już na 1882r13. Dobrze, 
że od niedawna nasz kraj jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji 
Psychologii Religii14. W 2012r. powstało także Polskie Towarzystwo Psy-
chologii Religii i Duchowości15. Jak łatwo zauważyć tego typu inicjatywy 
są jeszcze bardzo świeże.

Jedną z dyscyplin wykładaną z kolei na wydziałach teologicznych jest 
psychologia pastoralna. Jako młoda dyscyplina pastoralna ma swoje początki 
w Ameryce. Wobec trudności z jednoznacznym zdefiniowaniem charakteru 
psychologii pastoralnej oraz jej przynależności akademickiej, M. Szentmár-
toni proponuje określić psychologię pastoralną jako dział psychologii bada-
jący procesy psychiczne, które zachodzą w sytuacjach duszpasterskich16. 
Może ona skupiać się na takich zagadnieniach, jak: odbicie uczuć w roz-
mowie duszpasterskiej, aktywne słuchanie w poradnictwie pastoralnym, 
mechanizmy obronne w kierownictwie duchowym, wypaczone formy spo-
wiedzi, strach przed śmiercią, wewnętrzne dynami grup duszpasterskich17. 
Chociaż w Polsce nie brakuje refleksji nad tą dziedziną, można jednak 
odnieść wrażenie, że wciąż nie ma całościowej syntezy w tym względzie, 
uwzględniającej z jednej strony perspektywę psychologiczną, a z drugiej 
religijne uwarunkowania polskich wierzących. Najlepszym tego przykładem 
jest duża luka w publikacjach z tej dziedziny. Nie mamy w naszym kraju ani 
jednego kompleksowego podręcznika psychologii pastoralnej. 

Oprócz namysłu naukowego psychologii nad religią i teologii nad 
psychologią, samo życie podpowiada wielu możliwości dialogu tych 

13 S. Głaz, Zarys historii psychologii religii, w: red. S. Głaz, Podstawowe zagadnienia 
psychologii religii, Kraków 2006, 21.
14 Najbliższa z konferencji odbędzie się 3 i 4 czerwca 2014r. w Lublinie a organizowana 
jest przez Katedrę Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskim Towarzystwem 
Psychologii Religii i Duchowości przy współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL.
15 Podczas I Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej „Nauka wobec religijności 
i duchowości człowieka”, która odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2012 na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego podjęto decyzję o utworzeniu Polskiego Towa-
rzystwa Psychologii Religii i Duchowości. W ciągu dwóch lat, które minęły od tamtego 
wydarzenia, stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
16 M. Szentmártoni, Psychologia pastoralna, tłum. D. Prokulska, Kraków 1995, 11.
17 Zob. M. Szentmártoni, Psychologia pastoralna, tłum. D. Prokulska, Kraków 1995.



184 KS. MGR MARCIN KŁOSOWSKI 

dwóch stron spojrzenia na człowieka. Wystarczy wspomnieć o dusz-
pasterstwie narzeczonych, małżeństw, formacji osób powołanych, 
warsztatach kierowanych do osób duchownych a dotyczących szeroko 
rozumianej tematyki psychologicznej. Samo kierownictwo duchowe 
i spowiednictwo wymagają dzisiaj nie tylko wyrobienia duchowego, 
ale także podstawowej wiedzy z zakresu chociażby psychopatologii, 
aby móc odróżnić problemy duchowe od psychicznych. Należy pamię-
tać, że chociaż spowiedź i terapia odnoszą się do tej samej osoby, to 
jednak obejmują inne poziomy, stawiają sobie inne cele oraz posługują 
się innymi środkami i metodami18. Umiejętność profesjonalnego roz-
różnienia między posługą duszpasterza a posługą psychoterapeuty nie 
jest jeszcze powszechna, w tej dziedzinie pozostaje jeszcze wiele pracy 
formacyjnej do zrobienia. Trudno wyobrazić sobie w ogóle współczesną 
formację seminaryjną czy zakonną bez uwzględnienia wielu aspektów 
psychologicznych19. Psychologia, mająca w swoim ręku liczne narzę-
dzia, pozwalające analizować głębokie poziomy znaczenia fenomenów 
psychicznych, może zespalać i integrować ze sobą dwa bieguny życia 
ludzkiego: fenomen i jego znaczenie20. 

Należy pamiętać o tym, że to nie tylko teologia może skorzystać z psy-
chologii. Także psychologia, która chce lepiej zrozumieć człowieka i lepiej 
jemu pomóc, nie powinna zapominać o roli duchowości w życiu człowieka. 
Wiele badań wskazuje na to, że pogłębiona religijność nie tylko pomaga 
unikać wielu psychicznych schorzeń, ale także przyspiesza proces zdro-
wienia21. Nie należy zapominać także i o tym, że konstruktywna krytyka 
psychologii ze strony teologii i vive versa również należą do istoty tego 
dialogu. 

18 J. Augustyn, Psychoterapia a spowiedź, w: red. J. Augustyn, S. Cyrana, Sztuka spo-
wiadania. Poradnik dla księży, Kraków 2005, 382. 
19 Zob. M Kożuch, J. Poznański (red.), Czy dzisiaj można formować bez psychologii, 
Kraków 2002.
20 T. Cantelmi, P. Laselva, S. Paluzzi, Dialog psychologii z teologią, tłum. Barbara Pio-
trowska, Poznań 2006, 34.
21 Zob. Justyna Janiszewska, Monika Lichodziejewska-Niemierko, Znaczenie religijności 
w życiu człowieka chorego, „Polski Merkuliusz Lekarski” 122 (2006), s. 197-200.
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Inspiracje dla dialogu

Najgorsze są odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje – tą ży-
ciową prawdę można odnieść także do tematu, którym się tutaj zajmujemy. 
Używając porównania wyjętego z praktyki medycznej, można zauważyć, że 
logicznym i chronologicznym procesem jest: obserwacja-diagnoza-kuracja. 
Ten sam proces powinien towarzyszyć namysłowi Kościoła nad współcze-
sną sytuacją człowieka. Zbyt często proponuje się różnego rodzaju kuracje 
bez wystarczającej obserwacji. W ten sposób poszczególne diagnozy czy 
proponowane sposoby leczenia mogą być nietrafione i tym sposobem nie-
skuteczne. Poszczególne działania Kościoła zarówno na szczeblu namysłu 
teologicznego, nauczania kościelnego czy zwyczajnej praktyki pastoralnej 
– bez dobrego namysłu i wystarczającej obserwacji – mogą przypominać 
stawianie odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje, a te, które są rze-
czywiście zadawane, mogą pozostać bez odpowiedzi. Żeby uniknąć takiej 
sytuacji, można skorzystać z nauk empirycznych, zwłaszcza tych, których 
przedmiotem zainteresowania jest właśnie człowiek. 

Pierwszą inspiracją dla nauczania Kościoła i formowania teologicznych 
odpowiedzi na zadawane przez współczesnego człowieka pytania, mogą 
być wyniki badań psychologicznych. Wiele z nich ukazuje kondycję oso-
bowościową, duchową, aksjologiczną człowieka oraz – dzięki badaniom 
longitudinalnym – także zmiany zachodzące w tej sferze na przestrzeni 
ostatnich lat. Przykładem mogą być chociażby badania J. Cieciucha nad 
systemem wartości polskich dzieci i młodzieży22. Kolejną inspiracją mogą 
być koncepcje psychologii rozwojowej, które mogą pomóc duszpasterzom 
w lepszym dopasowywaniu treści religijnych do odpowiednich grup ich 
odbiorców23. Innym źródłem impulsów tego typu może stać się współczesna 
kinematografia. Chociaż filmy psychologiczne nie stanowią źródła nauko-
wego w sensie ścisłym, to jednak posiadają niezwykłą zdolność obrazowego 
ukazywania teoretycznych tez psychologii w odniesieniu do współczesnych 
ludzi. Dobrą ilustracją może być, nagrodzony ostatnio Oscarem, włoski film 

22 Zob. J. Cieciuch, Kształtowanie się struktury i hierarchii wartości od dzieciństwa do 
wczesnej dorosłości, Warszawa 2013; J. Cieciuch, Relacje między wartościami a przeko-
naniami światopoglądowymi w okresie dorastania, Warszawa 2007.
23 Zob. S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, 
Lublin 2009.
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reżyserii P. Sorrentino La grande belleza (2013). Także naukowa i praktyczna 
współpraca pomiędzy duszpasterzami a psychologami, psychoterapeutami, 
psychiatrami, seksuologami może przynieść obu stronom wymierne korzy-
ści24. Nową płaszczyznę szukania pomysłów dla współpracy psychologii 
i religii stanowią także szeroko rozumiane technologie informacyjne (IT). 
Zakres tej współpracy może dotyczyć metodologii badań, ale także jej treści 
inspirowanej wieloma aspektami życia ludzkiego związanego z przekazem 
cybernetycznym i tak zwanym życiem wirtualnym. Baza internetowa stano-
wi dla współczesnej psychologii już dzisiaj źródło wielu badań, jej śladem 
nieśmiało zaczyna iść także teologia.

 
Pozostaje mieć uzasadnioną nadzieję, że dialog pomiędzy religią a psy-

chologią, teologią a empirią, który zapisał w historii rożne rozdziały (mó-
wiące o współdziałaniu jak i licznych napięciach oraz nieufnościach), bę-
dzie kontynuowany, a stopień jego profesjonalizacji stale będzie wzrastał. 
Przegląd literatury pokazuje wciąż dobitnie, że brakuje nam wystarczającej 
liczby polskich publikacji w tym temacie – większość to opracowania za-
graniczne tłumaczone na język polski. W swoim referacie starałem się wy-
kazać jasno, że istnieją cały czas zarówno taka potrzeba, jak i możliwości 
budowania pomostów pomiędzy teologią a psychologią i szerzej między 
naukami teologicznymi a naukami empirycznymi. Życie naukowe oraz co-
dzienna egzystencja dostarczają wciąż licznych inspiracji do kontynuowania 
takiego dialogu. 

24 Trudno wymieniać tutaj liczne spotkania, jakie przy rożnych okazjach gromadzą 
środowiska lekarskie, psychologiczne i duszpasterskie. Naukowym owocem współpracy 
pomiędzy psychologami klinicznymi a osobami duchownymi jest książka J. Ciarrocchi 
i R. Wicksa oraz J. Griffith’a. Zob. J. Ciarrocchi, R. Wicks, Psychoterapia duchownych 
i osób zakonnych, tłum. A. Rozwadowska, Gdańsk 2008; J. L. Griffith, Religia, która 
uzdrawia. Religia, która szkodzi. Wskazówki dla terapeutów i szukających pomocy, tłum. 
B. Majczyna, Kraków 20013. 
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„Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,9). 
Miara Bożego zbawienia

Jak długo i jak wiele trzeba się modlić, by wyprosić u Boga cud uzdro-
wienia bliskiej osoby ze śmiertelnej choroby? Albo jak długo trzeba się 
modlić i jakich słów czy formuł używać, by ubłagać Boga, aby wyprowadził 
nas z ciężkiego życiowego doświadczenia? Możemy sobie często zadawać 
to pytanie. Dziwimy się nieraz, że mimo zanoszonych próśb Bóg pozostaje 
bierny wobec naszych potrzeb, a inne, czasami niespodziewane wydarzenia 
i dary, ofiarowuje nam bez naszych modlitewnych westchnień. Dla współ-
czesnej teologii niemal oczywista wydaje się riposta brzmiąca „Bóg nie jest 
automatem, usługodawcą, kelnerem, czy św. Mikołajem, przynoszącym nam 
wymarzone prezenty czy to większe, czy mniejsze”.

Największym z darów o jakie należy prosić Boga jest zbawienie. Któż 
nie chciałby zobaczyć Boga takim, jakim on jest: czy to ateista poszukujący 
dowodu na istnienie Boga, czy to głęboko wierzący upatrujący w Bogu 
wypełnienia odwiecznej obietnicy. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi 
poprzez pośrednictwo Chrystusa (1 Tm 2,4n). Darmowość tego pragnienia 
względem ludzi niewątpliwie trzeba nam nazywać łaską, niezasłużonym 
darem. Czym bowiem człowiek byłby w stanie sobie na taki dar zasłużyć? 
Nawet gdyby nie zgrzeszył swoimi najofiarniejszymi darami i modłami 
nie miałby żadnej możliwości dodać czegokolwiek do Boskiego majestatu 
i chwały. Niczym też nie mógłby sobie na to zbawienie zasłużyć. A co 
dopiero po grzechu? Bóg jednak nadal pragnie wspólnoty z człowiekiem, 
mimo słabości swego najdoskonalszego stworzenia. Łaska zbawienia to 
zatem nic innego jak swoiste misterium zamierzone przez Ojca, wyjednane 
nam przez Syna, podawane przez Ducha Świętego1, niewątpliwie zatem 
łaska zbawienia ma wymiar trynitarny – jest darem całej Trójcy Świętej 

1 Por. J. L. Lorda, Łaska Boża, tłum. J. Lekan, Lublin 2012, s. 23.
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i działaniem Boga Jedynego, mającym na celu włączenie człowieka w ży-
cie Boże.

Na nowe, pogłębione ujęcie łaski wpłynęło odkrycie dorobku Ojców 
Kościoła i ich ogromnego wkładu w teologię, badanie i wykład Pisma Świę-
tego, a także refleksja nad liturgią i usystematyzowanie związku między łaską 
a modlitwą. Według św. Tomasz z Akwinu, łaska jest jedną z dwóch (obok 
prawa) zewnętrznych zasad ludzkiego działania. Łaska jest w jego nauce 
„nowym prawem”, darmo danym, niezasłużonym darem miłości Bożej. 
A ponieważ łaska jest czymś „wewnętrznym” wobec prawa, „zewnętrz-
nym” zaś wobec duszy, to z tejże zewnętrznie pojmowanej łaski wypływają 
wewnętrzne postanowienia. W takim rozumieniu łaska jest fundamentem 
ludzkich działań, uzdalnia bowiem człowieka do życia w miłości Boga, 
drugiego człowieka oraz do dążenia ku zespoleniu z Bogiem w darze zba-
wienia. Skutki łaski według Tomasza sprowadzają się do usprawiedliwienia, 
motywowania do dobrych dzieł rozumu i woli, umacniania oraz pomo-
cy w wytrwaniu w dokonywaniu tych dobrych dzieł, pomocy w unikaniu 
grzechów, a ostatecznie łaska stanowi konieczne wsparcie dla człowieka 
w osiąganiu przebóstwienia2. Jednak scholastyczne ujęcie łaski jest coraz 
rzadziej przyjmowane jako standard. Miejsce bowiem scholastyki zajmuje 
ujęcie teocentryczne oraz personalistyczne. Sam Bóg jest łaską – to On 
udziela się człowiekowi w dokonywaniu zbawczych zamiarów jego woli. 
Głównym motywem tego udzielania się Boga człowiekowi i jego najwyż-
szym celem jest zbawienie człowieka. Jest to działanie absolutnie wolne ze 
strony Boga. Wynika wyłącznie z miłości Bożej i ma wymiar trynitarny. 
Jego celem jest pomoc człowiekowi w dążeniu do jego spełnienia się we 
wspólnocie z bliźnimi w Ojczyźnie niebieskiej3. Ponadto zagadnienie 
łaski, rozpatrywane w kluczu wybitnie personalistycznym, zakłada, iż jest 
to obecność Trójjedynego Boga w osobie ludzkiej, tak jednostkowej, jak 
i kolektywnej (w społeczności). Obecność ta polega na ścisłym, międzyoso-
bowym zespoleniu się Boga oraz osobowego podmiotu człowieka, mająca 
na celu personalne spełnienie człowieka w wieczności. Obecność ta jest 

2 Por. Z. J. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce w: E. Adamiuk, A. Czaja, J. Majewski 
(red.), Dogmatyka, t. IV, Warszawa 2007, s. 487 – 490. Święty Tomasz z Akwinu poświęcił 
łasce Bożej obszerny traktat ujmujący całościowo średniowieczną myśl na temat zagadnienia 
łaski oraz jej stosunku wobec prawa w Summie teologicznej I–II, q. 109 – 114.
3 Por. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, s. 502 – 508.
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przede wszystkim zbawiająca, odradzająca, usprawiedliwiająca, twórcza 
i dynamiczna, konstytutywna, a w rozumieniu zasługującym jako daru – 
jest darmowa. Mówiąc krótko jest to twórcza wspólnota Boga i człowieka 
na zasadzie współbycia lub/i współdziałania. Łaska podnosi człowieka do 
trwania w życiu Trójcy Świętej; jest darem zbawczym, który predysponuje 
człowieka do duchowego i osobowego spełnienia, a tym darem jest sam 
Bóg4. Należy zawsze pamiętać, ze łaską w najwyższym stopniu jest dane 
przez Boga zbawienie. Wszystkie inne łaski, dary Bożej Opatrzności, służą 
zbawieniu, umocnieniu wiary i metanoi.

Zbawienie zatem to dar największy, tak wielki, że nie ma możliwości, by 
człowiek sam u Boga sobie to zbawienie wyjednał. Ktoś może jednak powie-
dzieć, że w naszej codzienności bardziej istotne są pomniejsze nasze potrze-
by, które Bóg mógłby śmiało spełnić. Nie zawsze jednak to robi. Dlaczego? 
Wydaje się, że nieraz Bóg pozostaje bierny wobec naszych potrzeb, choćby 
najbardziej wzniosłych i szlachetnych. Zdaje się także niejednokrotnie, że 
nie otrzymamy konkretnego daru od Boga, jeśli się nie pomodlimy. Dlatego 
należy uważać by modlitwy nie traktować w kategoriach magiczności.

Warto uświadomić sobie, iż nasza modlitwa nie jest Bogu potrzeb-
na. Pomimo tego cudowne uzdrowienie czy inny dar nadprzyrodzony jest 
w pewien sposób uzależniony od naszej modlitwy. Sąd ten bierze swe prze-
słanki z faktu, iż Bóg z szacunkiem odnosi się do danej nam wolności oraz 
wolnej woli. W sytuację człowieka pozbawionego łaski uświęcającej Jezus 
Chrystus nie chce na siłę się wtrącać, lecz czeka na nasze przyzwolenie do 
działania – to jest sedno owego Bożego działania – działać za pozwoleniem 
i dzięki otwarciu człowieka. Gdy człowiek zamyka się na łaskę poprzez, 
np. uporczywe upodobanie w grzechu, planowanie grzechu, permanentną 
nienawiść, złość wobec bliźniego, Bóg nie będzie mógł działać, ponieważ 
człowiek jest w pewien sposób zamknięty. Może wtenczas traktować Boga 
instrumentalnie, niczym kelnera z najprzedniejszej restauracji, zjawiającego 
się na ledwo zauważalne skinienie klienta.

Bóg chce naszych próśb nie dla siebie, lecz dla nas. A to po to, by wie-
dział, że gorąco pragniemy być otwarci na Jego działanie, by w ten sposób 
wyraziła się nasza wola służenia Jemu i bliźniemu. O naszych prośbach 
i potrzebach wie jeszcze zanim je wypowiemy, zależy Mu jednak, byśmy 

4 Por. C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2012, s. 547 – 548.
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przyjmując Jego łaskę czynili to w sposób absolutnie wolny. Wielu ludzi 
uważa, że modlitwa jest po to, by uprosić coś. Jest wtenczas traktowana 
niczym waluta, za którą kupujemy określoną łaskę. Następuje schemat: inten-
cja – formułka w zamian za dar. Usiłujemy Boga zmusić do udzielenia nam 
daru bez względu na to, czy jest nam potrzebny, czy nie, także bez względu 
na to, czy go na dany moment potrzebujemy, czy nie i czy jest szkodliwy 
w danej chwili dla nas, czy też nie. Nie myślimy o tym. Ważne staje się 
wyłącznie spełnienie przez Boga naszej prośby. Bóg jest dobry, dlatego do 
zobrazowania powyższych tez wyobraźmy sobie 3-letniego chłopca, który 
prosi swego tatę czy mamę o podanie dużego noża kuchennego, bo chce 
się nim tylko pobawić. Postawmy się na miejscu rodzica. Wszak zabawa 
jest tak niepozorną czynnością, co więcej każdemu dziecku niezbędnie 
potrzebną, dlaczego zatem rodzic odmawia nawet takiej drobnostki? Jak 
postąpiłby dobry rodzic?

Ale do tego, by Bóg spełnił dobre i pożyteczne prośby, niezagrażające 
przy tym podmiotowi modlącemu się, potrzeba jest jeszcze wiara ze strony 
proszącego. Bez niej nawet spełnienie prośby okaże się dla proszącego 
bezowocne, a w modlitwie o cokolwiek proszący zawsze zaprasza Boga do 
dokonania przemiany w jego (proszącego) życiu. Bóg widzi dzięki naszej 
ufnej modlitwie, że czujemy się od niego zależni, co więcej, szaleństwo Jego 
miłości staje się tym intensywniejsze, im więcej osób tę zależność uznaje 
prosząc wspólnie w modlitwie o ten sam dar (por. Mt 18,20: Jezus mówi: 
„Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich»). 
W innym miejscu Pismo Święte przytacza słowa Zbawiciela: „Jeżeli we Mnie 
trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to 
wam się spełni” (J 15,7). Ze słów tych wypływa owa ważność wspólnotowej 
modlitwy, konieczność trwania w Bogu, w zależności od Niego i w wierno-
ści Jego słowom dla ofiarowania nam przez Niego daru, o który prosimy.

Każdy dar jest łaską Boża, nawet ten, którego doświadczamy na co 
dzień, choć nie zwracamy nań uwagi: życie, zdrowie, drugi człowiek, piękno 
świata, siły w radzeniu sobie z troskami i przeciwnościami. Każde dobro, 
jakiego doświadczamy i jakie wyświadczamy, dotyka wspólnoty. Dlatego 
można stwierdzić, że wszyscy jesteśmy niczym system pełen wewnętrznych 
zależności. Z grzechem jest bowiem podobnie: każde zło – wyświadczone 
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i doświadczone – dotyka wspólnoty. Od tej zasady nie ma wyjątków, choć 
i to bywa niezauważalne. „Proście, a będzie wam dane” (Łk 11,9) – zachęca 
Chrystus w słowach do tworzonego przez siebie Kościoła. Każdy członek 
Kościoła powinien czuć się obdarowany, ułaskawiony „Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Łk 11,10). 
Słowo „ułaskawiony” ma tu bowiem o wiele szersze znaczenie, niż tylko ana-
logiczne do znaczenia ułaskawienia, jakie więzień może otrzymać w prawie 
amnestii. Ułaskawiony, czyli obdarowany pełnią owoców tego, co Chrystus 
wysłużył dla ludzkości w akcie odkupienia – nie tylko wyzwolenie z grze-
chów lecz (co więcej) umożliwienie nam przystępu do Ojca. Ponadto kult, 
jaki chrześcijanin oddaje Bogu nie jest już kultem oddawanym przez prawo, 
wypełnianie jurydycznych nakazów, ale w Duchu i Prawdzie (J 4 24). Czym 
zatem jest łaska? Jak mierzyć jej ilość? Co oznaczają słowa wypowiedziane 
do św. Pawła „Wystarczy Ci mojej łaski?”. Dla świętego Pawła łaska jest 
synonimem mocy. Moc ta ma źródło w Bogu. Akceptacja swoich własnych 
słabości staje się drogą do uzyskania mocy. Słabość nie jest tym samym co 
moc, lecz jest okazją do ujawnienia mocy jego posługiwania, mocy płynącej 
z łaski5. Toteż „łaski” z 2 Kor 12,9 nie można rozumieć ilościowo, lecz 
raczej jakościowo, poznawczo i kierowniczo. Łaska ta jest udzieleniem się 
mocy Bożej potrzebnej do dzieła do jakiego Paweł został powołany. W in-
nym miejscu w Nowym Testamencie czytamy: „Każdemu z nas została dana 
łaska według miary daru Chrystusowego” (Ef 4,7). Niewątpliwie każdy 
dar Boga dla człowieka wysłużony został przez Chrystusa w dziele jego 
męki, toteż nieskończoność tej zasługi jest punktem odniesienia dla ufności 
człowieka z jaką winien zanosić swe modlitwy, dla Miłości jakiej człowiek 
zawierza swoją egzystencję. Bóg pomaga nam zaspokajać nasze potrzeby, 
co więcej sam je realizuje na tyle, na ile widzi nasze powierzenie się Jego 
Opatrzności. Czy jest coś takiego jak ilość łaski? Czy może jej zbywać lub, 
co gorsza, czy może jej zabraknąć? Jak powiedzieliśmy wcześniej prośba 
wyrażona w modlitwie spełnia się o tyle, o ile człowiek otwiera się na łaskę, 
o ile ufnie pozwoli Bogu działać, przemieniać życie proszącego. Nie jest to 
łatwe, co więcej, samo to otwarcie już jest łaską. „Co masz czego byś nie 

5 Por. J. Murphy O’Connor, Drugi list do Koryntian w: Katolicki komentarz biblijny, 
red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy; red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 
2004, s. 1367.
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otrzymał?” (1 Kor 4,7) – słowa te można odnieść do każdego daru, który 
człowiek otrzymał, choć czasem nie dostrzega. „A jeśliś otrzymał, to czemu 
się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał” (tamże). Łaski Bożej nie należy zatem 
traktować jak ampułki, w której w pewnym momencie zabraknie potrzeb-
nego płynu. Człowiek na tyle doświadcza spełnienia prośby, obdarowania 
niezasłużona łaską, na ile pozwoli Bogu działać, choćby takie zezwolenie 
mogło się wydawać iście ryzykowne.

Interesującą kwestią w tym względzie jest prawidłowe rozumienie trzech 
form modlitwy: nowenny pompejańskiej, nowenny eucharystycznej oraz 
Jerycha różańcowego.

Nowenna pompejańska – wśród nas są osoby naprawdę dobrze ro-
zumiejące konieczność metanoi płynącej z ofiarowania tak wielkiego 
daru czasu, myśli, zaufania Bogu, miłości wobec drugiego człowieka. 
W przypadku tych ludzi nowenna okazała się naprawdę skuteczna, bo czyż 
odmówi Ojciec czegokolwiek temu, kto prosi w imię Jezusa Chrystusa 
i wzywającego orędownictwa świętych zwłaszcza Najświętszej Maryi Pan-
ny? Nowenna pompejańska z tego powodu nazywana jest nieraz nowenną 
nie do odparcia. Nie chodzi w tym względzie o ilość wypowiedzianych 
powtórzeń modlitwy „Zdrowaś Maryjo” czy innych modlitw potrzebnych 
do prawidłowego odmówienia różańca świętego, lecz o dar miłości jaki 
ofiaruje się w intencji osoby czy sprawy. Każdego dnia bowiem modlimy 
się rozważając aż 15 tajemnic różańca (rozważanie tajemnic światła nie 
jest obligatoryjne). Ciąg 54 dni dzieli się na dwie połowy. Każda z nich jest 
odpowiednio częścią dziękczynną i częścią błagalną. Na końcu odmawiania 
każdej części różańca odmawia się dodatkowo przewidzianą modlitwę na 
okoliczność trwania w danym cyklu modlitw, czy to dziękczynnym czy 
błagalnym6. Jak zatem w świetle naszych rozważań rozumiemy modli-
twę pompejańską, jej cel oraz źródło jej skuteczności. Należy pamiętać, 
by w czasie modlitwy nie zakładać tego, że zostaniemy wysłuchani z po-
wodu wielu powtórzeń, słów, ponieważ jak czytamy w Ewangelii według 
świętego Mateusza: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. 
Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie 
bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, 

6 Szczegółowe informację na temat sposobu odmawiania tejże nowenny można znaleźć 
na stronie internetowej http://pompejanska.rosemaria.pl/, 25.03.2014.
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wpierw zanim Go poprosicie. ” (Mt 6,7)7 . Echem tych słów zdają się być 
słowa z Reguły św. Ojca Benedykta: „A i to należy wiedzieć, że nie wielo-
mówstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga 
na wysłuchanie”8. Tak należy rozumieć sens nowenny, o której mowa 
wyżej, nie rezygnując jednak z długości i ilości poświęconego nań czasu, 
gdyż to nastraja umysł i poczucie ofiarności na Boga i potrzeby bliźnich.

Drugą formą modlitwy, która może we względzie stosunku wielkości 
do intencji budzić wątpliwość, jest Krucjata Eucharystyczna. Polega ona na 
ofiarowaniu w intencji osoby omadlanej tylu komunii świętych, ile ta osoba 
przeżyła już lat. Ponadto dodaje się jeszcze dwie komunie święte – jedna 
jako dziękczynienie za moment poczęcia, a druga jako dziękczynienie za 
9 miesięcy okresu prenatalnego. W modlitwie tej składamy dziękczynienie 
za życie osoby, za całe dobro jakiego doświadczyła w ciągu swego życia, 
za sakramenty i za czuwanie Bożej Opatrzności nad tą osobą, nawet wtedy, 
gdy osoba ta nie była tego świadoma. Z przyjęciem komunii za tę osobę 
wiąże się też odmówienie krótkiej osobistej modlitwy za nią9. Krucjata ta 
ma być jednak nie tylko pożyteczna dla osób, za które się modlimy powie-
rzając je Bogu. Ma ona także wpływać na nas, przemieniać nasze życie na 
bardziej podobające się Bogu, otwierać nas na pragnienie czynienia dobra 
bliźnim, uczy dziękować Bogu za Jego miłość i za Jego dary względem ludzi. 
Okazuje się zatem, że Krucjata Eucharystyczna nie jest magiczną receptą 
na nakłonienie Boga do spełniania określonych życzeń. Nie tylko bowiem 
okazuje się w niej całkowita zależność osoby modlącej się do Boga, ale też 
z tej zależności płynie prośba, przyzwolenie na to, by Bóg kierował osobą 
modlącą się, by ją przemieniał, uczył. Dlatego owe otwarcie się osoby mo-
dlącej na łaskę nadaje i tej modlitwie sens.

Trzecim przykładem jest Jerycho różańcowe. Nie ma wątpliwości, że 
nazwa ta nawiązuje do oblężenia Jerycha z Joz 6. Wydaje się jednak, że jest 
to próba instrumentalnego potraktowania słowa Bożego do celu uzasadnienia 
domniemanej wielkości przedsięwzięcia, jednak nie ta myśl jest głównym 
motywem do zwrócenia naszej uwagi na powyższą formę modlitwy. Bardziej 

7 Za modlitwę wzorcową Boski Zbawca podaje i poleca do odmawiania modlitwę „Ojcze 
nasz” (Mt 6, 9-13).
8 RB20,3,http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/regula_osb_01.html#m2, 
25.03.2014.
9 Por. http://domnaskale.home.pl/krucjata-eucharystyczna, 30.03.2014.
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istotna wydaje się ilość formuł, jakie trzeba odmówić i schemat nabożeństwa. 
Ponadto interesujące wydaje się, że modlący się w ten sposób człowiek jest 
zupełnie obojętny na wypełnienie się woli Bożej wobec niego. W założe-
niach bowiem nie ma o tym mowy. Schemat nabożeństwa wygląda nastę-
pująco: przez siedem dni osoby przynależące do danej grupy modlitewnej 
mają czuwać nieprzerwanie i rotacyjnie przed Sanctissimum. W czuwanie to 
włączona jest codzienna Msza święta i różaniec, zaś o godzinie 15.00 odma-
wiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. W miejscach, gdzie niemożliwe 
jest nieprzerwane czuwanie siedmiodniowe należy przynajmniej czuwać 
przez jedną dobę10. Co więcej, w duchu niniejszych rozważań, rzeczą co 
najmniej martwiącą jest przytoczenie na jednej ze stron internetowych, pro-
mujących ten typ nabożeństwa, „obietnic różańcowych” złożonych przez 
Maryję w objawieniach dla bł. Alana a la Roche. W jednej z nich tkwi teza, 
ze wierność w odmawianiu różańca jest znakiem przeznaczenia do nieba11. 
Ze względu na owe przeznaczenie do nieba pragnę zapytać: czyż do nieba nie 
są przeznaczeni wszyscy ludzie, bez względu na odmawianie różańca? Czyż 
odpowiedź na to przeznaczenie nie ma miejsca wyłącznie przed Bogiem? 
Modlitwa ma odbywać się przede wszystkim we wnętrzu człowieka, a nie 
stanowić jakiś widoczny znak! Nie przed ludźmi, lecz w swojej zamkniętej 
izdebce, przed samym Bogiem (por. Mt 6,5n)! Trzeba zawsze pamiętać, że 
sama odpowiedź nie wystarczy jeśli nie jest potwierdzona życiem. Trzeba 
uważać, by nie popaść w automatyzm modlitwy: niebo nie jest nagrodą za 
modlitwę, lecz darem Boga.

Ostatecznie należy pamiętać, że każdej modlitwie ma towarzyszyć chęć 
przemiany dotychczasowego życia na bliższe woli Bożej, otwarcie się na 
łaskę, nie tylko tą okazywaną przez Boga, w różnych widocznych darach, ale 
też tą, w której zostajemy uzdolnieni do przebaczania innym wyrządzonych 
nam krzywd, pojednania się z dotychczasowymi wrogami, wierniejszego 
dążenia drogą przykazań Bożych i praw Kościelnych.

Można by też zapytać, w jaki sposób patrzeć na kwestię Mszy świętej 
w kluczu niniejszych rozważań. Wszak i podczas sprawowania Najświętszej 
Ofiary wypowiada się tak wiele słów w intencji lakonicznie podanej tuż 
10 Por. Czym jest Jerycho różańcowe?, http://jerycho.org/Jerycho_rozancowe/Powitanie.
html, 29.03.2014.
11 Por. Obietnice różańcowe dane przez Maryję bł. Alanowi z la Roche, http://jerycho.
org/Jerycho_rozancowe/Obietnice_rozancowe.html, 29.03.2014.
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przed aktem pokuty, którą łatwo zapomnieć w gąszczu dziesiątek wzniosłych 
i dostojnych sformułowań. Otóż na Mszy świętej nie tylko o coś prosimy, 
czy tylko Boga uwielbiamy, czy też tylko przepraszamy, ale wszystko to ra-
zem i jeszcze coś: celebrujemy prawdziwą, substancjalną, realną, dodałbym 
jeszcze osobową12 obecność Chrystusa pośród modlącego się ludu, czego 
nie ma w żadnej innej formie nabożeństwa13. Nawet Liturgia Godzin, która 
jest de facto modlitwą liturgiczną, nie uobecnia tej poczwórnej obecności 
Pana. Podczas Mszy świętej mamy „do czynienia” z sakramentem!

Podczas Mszy świętej przyjmuję Ciało Pańskie i osobowo jednoczę 
się z Chrystusem. Przyjmuję – nic nie dzieje się automatycznie. Złączenie 
z Panem odbywa się w akcie ściśle osobowym. To nie jest zwykłe strawienie 
Chleba Niebiańskiego i dołączenie jego fizykalnej substancji do struktury 
fizykalnej organizmu, ale duchowe złączenie osoby podmiotu z podmiotem 
Osoby Chrystusa, z Jego historycznym i uwielbionym Ciałem14. To przyjęcie 
tego zespolenia wiąże się z ogromem pragnienia, otwarcia się na działanie 
łaski, przyzwoleniem danym Jezusowi na przemianę osoby przyjmującej 
do tego stopnia, by te dwa podmioty utożsamiły się ze sobą we wspólnym 
oddawaniu czci i dziękczynienia (gr. eucharistein) Ojcu; utożsamiły się 
w jednakowej dążności ku czynieniu woli Ojca – co jest wypełnieniem Je-
zusowego „nie moja wola lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42) (działanie 
w zjednoczeniu wól). Echem tego ostatniego: dwie wole w Jezusie – Boska 
i ludzka, są harmonijne zjednoczone i ukierunkowane celowo na zjednocze-
nie z Ojcem i oddanie Mu chwały poprzez stworzenie15.

12 Por. Bartnik, Dogmatyka, t. II, s. 690 – 691. Ks. Bartnik pisze, ze realna obecność 
Jezusa w komunii świętej zasadza się na „przełożeniu obecności materialnej przez Osobę 
Chrystusa na obecność realną, pełną, zmierzającą ku pełnoosobowej, a w tym i duchowej” 
(s. 690). „Obecność Chrystusa w realnym znaku Osoby jest jeszcze pełniejsza niż fizyczna, 
doskonalsza i bardziej rzeczywista. Osoba bowiem jest zarazem nieskończenie doskonałą 
postacią bytowania i działania. W każdym razie jest to obecność mistyczno-personalna, 
pomiędzy symboliczną a fizykalną i transcenduje wszystkie naturalne sposoby obecności” 
(s. 691).
13 Nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu swoje źródło i cel mają 
w Najświętszej Eucharystii – tak są przedłużeniem dziękczynienia po Mszy świętej 
(por. B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, Kraków 2009, s. 128 – 132.), a także sta-
nowią przygotowanie do sprawowania Łamania Chleba.
14 Por. Bartnik, Dogmatyka, t. II, s. 690 – 691.
15 Te przemyślenia predysponują do zrozumienia fenomenu Eucharystii w kluczu ściśle 
personalistycznym.
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Istotną w niniejszym temacie wydaje się jeszcze jedna kwestia – trakto-
wanie poszczególnych form modlitw jako ilościowe przebłaganie za dusze 
w czyśćcu cierpiące. W starych modlitewnikach widniała bowiem informacja 
ile lat mąk czyśćcowych zostanie darowanych osobie zmarłej po odmó-
wieniu danej modlitwy, odprawieniu danego nabożeństwa16. Otóż takie 
pojmowanie skutków modlitwy grozi kilkoma nadużyciami: po pierwsze 
sprawia, że modlący się może z naiwną łatwowiernością, czy wręcz zuchwa-
łością, odmawiać modlitwy utrzymując, że jego prośba zostanie spełniona, 
jednak nie pozwala na wewnętrzną przemianę samego siebie, modlitwa ta 
na nic go nie otwiera; po drugie, przekonanie takie powoduje, że człowiek 
ogranicza Pana Boga myśląc „Odmówię modlitwę, a Bóg podaruje komuś 
100 lat mąk czyścowych i ani chwili więcej”. Czyż Bóg nie może darować 
osobie więcej niż człowiek może sobie wyobrazić?; po trzecie, prowadzi do 
błędnego pojmowania czyśćca i jego wymiarów: W czyśćcu może obowią-
zywać inny wymiar czasowy niż tutaj na ziemi, zaś cierpieniem nie muszą 
być fizyczne męki, lecz ogrom tęsknoty, z jaką uczestnik purgatoryjnego 
procesu oczyszczania spogląda na szczęście i chwałę zbawionych w niebie.

Podsumowując: żadnej modlitwy nie można pojmować tylko ilościowo 
(jakkolwiek wymierność jest jakoś człowiekowi potrzebna, to Bóg nie jest 
nią ograniczony; pewna ilość słów jest wymiernością potrzebną człowiekowi 
do uświadomienia sobie wielkości potrzeby otwarcia na działanie łaski; Bóg 
zaś „dysponuje” łaską według uznania). Ostatecznie zbawienie Boże nie jest 
na żadną miarę, gdyż wysłużony poprzez paschę Chrystusa dar odkupienia 
stanowi i manifestuje nadobfitość, a nawet nieskończoność Bożej miłości. 
Człowiek nie jest w stanie odpowiedzieć Bogu taką samą miłością. Jednak 
poprzez okazanie Bogu uległości, uświadomienie sobie tej zależności od 
Nieskończonego powoduje w człowieku większe otwarcie się na łaskę. 
Takie otwarcie i takie uznanie zależności od Stwórcy wzrusza Nim samym 
i powoduje, że Bóg niczego nie odmówi temu, który go miłuje, i kto w Imię 
Chrystusa w ufnym akcie powierza Bogu swe troski. Modlitwa wtedy może 
otworzyć na łaskę i stanowić skuteczne nastrojenie umysłu i woli na pełnienie 

16 Świadectwo o tym: por. Akty strzeliste i modlitwy odpustowe, http://www.malirycerze.
koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/duchowosc/modlitewnik-mr/786-akty-strzeliste
-modlitwy-odpustowe, 29.03.2014.
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woli Bożej, gdy słowa jej formuły autentycznie zaczniemy wypowiadać jako 
słowa tożsame z wynikiem naszych myśli, pragnień, potrzeb i wewnętrznym 
głosem woli przynaglającym do pełnienia woli Bożej, a nadto oddawania 
Jemu (Bogu) czci.

W Liście do Rzymian czytamy „Gdy bowiem jeden tylko grzech przy-
nosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich 
grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała 
z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski 
i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa 
Chrystusa” (Rz 5,16b–17). Zawarta w powyższym fragmencie myśl Paw-
łowa stanowi doskonały klucz do przeprowadzonych przez nas rozważań. 
Przyjęta łaska Boża może w naszym życiu spowodować więcej dobra, niż 
grzech może wyrządzić zła. Więcej łaska w nas może odmienić na lepsze, 
niż grzech przyzwyczaić nas do zgorszenia. A zatem istotne jest, by ustalić 
właściwą relację hamartiologii i charytologii, gdyż grzech nie tylko ma 
znaczenie w perspektywie łaski, lecz jest okazją dla ukazania faktu, że łaska 
Boża jest darmowa, a Bóg nie jest ograniczony grzechem w samoudzielaniu 
się stworzeniu. Co więcej – jest niczym nie ograniczony, dlatego najwyższa 
łaska Boża – zbawienie – nie posiada konkretnej miary, tylko jest nieskoń-
czenie wielkim aktem miłości Bożej.

Pragnę zakończyć cytatem z Ewangelii: Młodzieniec zapytał Jezusa 
o największe przykazanie. Urzeczony odpowiedzią Mistrza potwierdził 
Jego wypowiedź: „Miłować Go [Boga] całym sercem, całym umysłem 
i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy 
niż wszystkie całopalenia i ofiary” (Mk 12,33). W słowach tych namacalnie 
dostrzegamy moc miłości, jakiej pragnie od nas Bóg. Ostatecznie wszystkie 
modlitwy, wszelkie nasze ofiary, by były skuteczne, Bogu się podobały 
i wnętrze na lepsze odmieniały winny sprowadzać się do szaleńczego – na 
wzór Boskiego Zbawcy – aktu miłości, uznania, że Jedynego Boga należy 
miłować, bo „wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” 
(1 Kor 2,9). Tylko otwarcie na tę łaskę uzdolni przyjmowanie jej w pełni, 
dlatego jednym z pierwszych celów modlitwy jest prosić o łaskę uzdolnienia 
nas do ufnego otwarcia się na łaskę.
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Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku – Białej
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Kościół o ewangelizacji w środkach społecznego 
przekazu

Jezus Chrystus już po Zmartwychwstaniu, w swoim ostatnim nakazie, 
powiedział do swoich Uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)1. Przez wieki, od pierwszych lat 
chrześcijaństwa, szerzenie Dobrej Nowiny odbywało się głównie poprzez 
głoszenie Słowa Bożego na placach, w świątyniach lub poprzez pisanie 
przeróżnych traktatów teologicznych, które nie zawsze były zrozumiałe dla 
zwykłego człowieka. Wiek XX przyniósł wiele odkryć, które przyczyniły się 
do łatwiejszego i, co najważniejsze – zrozumiałego dla wiernych – głoszenia 
informacji o dziele Jezusa Chrystusa. Obecnie w Polsce i na świecie istnie-
je wiele czasopism oraz stacji radiowych i telewizyjnych, które w swoich 
ramówkach mają głównie programy związane z tematyką religijną, ducho-
wością oraz kulturą katolicką, wpisując się tym samym w dzieło szeroko 
pojętej ewangelizacji. Jak pokazuje historia Kościół nie zawsze zwracał się 
z ufnością do środków społecznego przekazywania myśli. Współcześnie 
można mówić o zmianie poglądu na kwestie mass mediów. 

Spór o sposób ewangelizacji widzimy już na kartach Nowego Testa-
mentu. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł pisze: „I stanąłem 
przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja 
i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów 
mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała 
się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2, 3-5). Metoda 
Apostoła Narodów zakładała, że to Bóg, a nie słowa czy charyzma mówią-
cego, wzbudza wiarę w sercu słuchacza. Ten bowiem nie posiada wielkiej 
mądrości, aby zrozumieć Prawdę (może lepiej by brzmiało: uzdalniającej go 
do zrozumienia Prawdy, ale ją przyjmuje), jednak rozumie ją. Dziś możemy 

1 Wszystkie cytaty z Pisma Świętego za: Biblia Tysiąclecia, 
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powiedzieć, że jest zupełnie na odwrót. Ludzie bardziej podatni są na retory-
kę indywidualności, niż na moc Bożą i zrozumienie prawd2. W dzisiejszym 
świecie to właśnie media są miejscem, gdzie różni „eksperci” oceniają i, 
bardzo często, krytykują Kościół. Jednak z drugiej strony nie brakuje osób, 
które nie mają wielkiego doświadczenia w przemawianiu, a poprzez mądrość 
Bożą przyciągają osoby zagubione, tzw. „wierzących niepraktykujących” 
i przekonują ich do pełnego powrotu na łono Kościoła3. Te dwie postawy 
nasuwają konieczność refleksji na temat ewangelizacji oraz anty-ewange-
lizacji w mass mediach.

Aby przybliżyć stosunek Kościoła do głoszenia Chrystusa w mediach 
masowych koniecznym jest wytłumaczenie samego pojęcia „ewangeliza-
cja”. Słowo to pochodzi od greckiego „euangelidzein”, co w wolnym tłu-
maczeniu znaczy „głosić Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o zbawieniu”4. 
Właściwe głoszenie Królestwa Bożego rozpoczęło się wraz z działalnością 
Jezusa Chrystusa. Kościół został zobowiązany do głoszenia Jego dzieła 
zbawczego w ostatnim nakazie, który Ten wypowiedział w Galilei: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Tekst ostatniego nakazu przytacza również 
ewangelista Marek.

Istotą i jedną z głównych misji Kościoła jest ewangelizowanie siebie 
i świata. Jego głównym celem jest budzenie i umacnianie wiary niezbędnej 
do zbawienia każdego człowieka na całym świecie. Ważnym jest również 
dawanie świadectwa o Bogu, który w Chrystusie objawia nam siebie przez 
samych członków Kościoła5. Obowiązek dzieła głoszenia Dobrej Nowi-
ny spoczywa na całym Kościele powszechnym i na wszystkich Kociołach 
partykularnych, które mają konkretną postać w poszczególnych krajach 
i kulturach. Inaczej będzie wyglądać głoszenie orędzia zbawczego w kra-
jach kultury chrześcijańskiej, które odeszły od wiary, a inaczej w krajach 
zdominowanych przez ateizm. Będzie się ono również różnić w krajach 
wysoko rozwiniętych gospodarczo, które dysponują bardzo rozwiniętymi 
środkami przekazu, a inaczej w państwach, gdzie katechizacja nadal odbywa 

2 Por. R. Pindel, Od ewangelizacji do wspólnoty, Kraków 2000, s. 35.
3 Por. tamże s. 35.
4 Por. Ewangelizacja, [w:] Słownik teologiczny, tom 1, red. A. Zuberbier, Katowice 1985, 
s. 183.
5 Por. tamże.
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się głównie w salach szkół. Trzeba również zaznaczyć fakt, że skuteczność 
głoszenia Ewangelii nie zależy w głównej mierze od jej środków technicz-
nych, ale od działania Ducha Świętego, który wzbudza wiarę w odbiorcach 
i przemienia ich serca6.

Postawę na temat Ewangelizacji, którą powinni przyjąć wszyscy 
ochrzczeni, przytacza Katechizm Kościoła Katolickiego. Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na działalność zakonników w proroczej misji Chry-
stusa. To właśnie na nich leży szczególny obowiązek współpracy z biskupem 
diecezjalnym oraz zakładanie i misyjne rozszerzanie się Kościoła, poprzez 
różne formy ewangelizacji. W przeszłości to właśnie mnisi mieli wielkie 
zasługi dla krzewienia wiary i formowania nowych Kościołów od czasów 
starożytnych, poprzez średniowiecze, aż do współczesności7.

Media, istniejące od kilku wieków, nie były postrzegane przez Kościół 
jako narzędzie głoszenia Dobrej Nowiny. Należy powiedzieć o ewolucji 
postawy Kościoła wobec mass mediów. Początkowo nacechowana była 
ona obojętnością i nieufnością, która przerodziła się potem w krytyczną 
i ostrożną akceptację, aby ostatecznie uznać media za nowoczesne narzędzie 
i najlepszy sposób ewangelizowania świata8.

Teolodzy mediów, podejmując refleksję nad stosunkiem Kościoła do 
środków społecznego przekazu, zaznaczają, że pierwszym dokumentem 
zwracającym uwagę na działanie mediów w kontekście nauki Kościoła 
była encyklika „Mirari Vos” Grzegorza XVI, w której Ojciec Święty potępił 
rozpowszechnianie doktryn wrogich Kościołowi, w szczególności liber-
tynizmu w prasie9. Podobny ton posiada „Nostis et Vobiscum” Piusa IX 
z 1849 roku o szkodliwości prasy, w której jednak zaleca się wydawanie 
dobrych periodyków. Encyklika Piusa IX miała duży oddźwięk w świecie 
katolickim: już w 1850 roku we Włoszech powstaje czasopismo „La Ci-
vilta Cattolica”, a w 1861 oficjalny organ prasowy Stolicy Apostolskiej: 
„L’Osservatore Romano”. W Polsce również drukuje sie pierwsze pismo 
religijne: wydany po raz pierwszy w 1865 roku „Przegląd Katolicki”10. 

6 Por. tamże, s. 184.
7 KKK 927.
8 Por. A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiegio II, t. 2, Katowice 
1995, s. 110.
9 Por. tamże.
10 Por. tamże.
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W 1882 roku Leon XII nakazuje rozwój prasy katolickiej, która ma prze-
ciwstawić się złej prasie i propagować wartości chrześcijańskie11.

Wg Leweka zasadniczą zmianę nastawienia Kościoła do mediów można 
zauważyć w 1957 roku, kiedy to Ojciec Święty Pius XII w encyklice „Miran-
da Prorsus” nakazał biskupom utworzenie w każdym kraju odpowiedniego 
organu kościelnego, który współpracowałby przy tworzeniu programów 
o treści religijnej, przy jednoczesnym kontrolowaniu treści głoszonych przez 
mass media. Papież zwrócił szczególną uwagę na fakt, że widzowie oraz 
słuchacze mają obowiązek właściwego doboru filmów, audycji, programów 
i stacji oraz odrzucania tych, które są szkodliwe dla wiary i moralności lub 
wrogie katolicyzmowi. Co ważne, Pius XII zaleca przekazywanie opinii 
i życzeń odbiorców właścicielom i pracownikom mediów oraz popieranie 
programów i stacji katolickich12.

Jednak to dopiero Sobór Watykański II zauważył szczególną potrzebę 
ewangelizacji w środkach społecznego przekazu, o czym świadczy opubli-
kowanie „Dekretu o środkach społecznego przekazywania myśli”. W tekście 
tym Ojcowie Soborowi zauważyli konieczność przepowiadania Ewangelii 
poprzez media oraz zauważyli, że Kościół Katolicki uważa za swój obo-
wiązek głoszenie Królestwa Bożego również tam. Zwrócono szczególną 
uwagę na popieranie transmisji katolickich w radiu oraz w telewizji, które 
prowadzą słuchaczy i widzów do uczestnictwa w życiu Kościoła oraz karmią 
ich prawdami religijnymi13.

Również Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes zauważa konieczność wykorzystania dorobku różnych kul-
tur, a co za tym idzie – mediów, do rozpowszechniania orędzia zbawczego 
Jezusa Chrystusa. Ojcowie Soborowi w zauważyli w niej, że Kościół wierny 
swojej tradycji i świadomy tego, że jest posłany do każdego narodu, potrafi 
nawiązać kontakt z nimi poprzez różne formy kultury. Jest to ubogacenie 
zarówno Kościoła, jak i samych kultur14. 

Kolejnym ważnym dokumentem mówiącym o wykorzystaniu mass me-
diów do krzewienia wiary była adhortacja apostolska Ojca Świętego Pawła 
VI „Evangelii nuntiandi”. W dokumencie tym papież zauważa, że Pasterze 
11 Por. tamże.
12 Por. tamże, s. 115.
13 DSP 3.
14 KDK 58.
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Kościoła mają obowiązek odważnego, mądrego i wiernego względem treści 
zawartej w Ewangelii, szukania nowych metod w głoszeniu Dobrej Nowiny, 
które będą przydatne i skuteczne15.

W dokumencie z 1975 roku Paweł VI zauważa również, że po pierw-
szym zapoznaniu się z wiarą poprzez katechezę nie może braknąć pomocy 
środków przekazu w pogłębianiu wiary. Co ważne, wspomina on, że środki 
te służą dotarciu Dobrej Nowiny do milionów odbiorców prasy, radia oraz 
telewizji na całym świecie. Mass media są swoistego rodzaju współczesną 
amboną, z której wierni powinni korzystać. Jeśli tego nie robią, są winni 
przed Panem, który dał im również i te środki16. 

Jednym z przełomowych wydarzeń w uznaniu mediów jako „partnera 
ewangelizacji” było wprowadzenie w 1967 roku przez Pawła VI obcho-
dów Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu. Jednak papieżem, 
który w szczególności zwrócił uwagę na głoszenie Dobrej Nowiny w mass 
mediach był Jan Paweł II. Poświęcił on na ich temat wiele dokumentów, 
w szczególności właśnie Orędzia na dzień mass-mediów, który co roku 
przypada 24 stycznia, czyli we wspomnienie św. Franciszka Salezego – 
patrona dziennikarzy. 

W 1989 roku, w związku z 25. rocznicą powołania Papieskiej Komisji 
Środków Społecznego Przekazu, papież dokonał krótkiego bilansu minio-
nych lat działalności tejże instytucji. Podkreślił fakt, że Kościół poprzez 
środki przekazu nauczył się rozpoznawać „znaki czasu”. Zwrócił też uwagę 
na słowa Piusa XII, który mówił, aby media postrzegać nie jako zagroże-
nie, ale jako „dar”. Ojciec Święty wskazuje również zasadniczy problem 
w dzisiejszym przekazie treści Ewangelii: jaki język należy stosować, aby 
dotrzeć z Dobrą Nowiną do człowieka ulicy? Jaka forma przekazu pozwoli 
nadać orędziu ewangelicznemu właściwą mu siłę? Najważniejszym jednak 
wydaje się zdanie, które daje zielone światło ewangelizacji we wszystkich 
mass mediach i całkowicie usuwa nieufność Kościoła względem ich: „Nie-
chaj orędzie religijne i religijne inicjatywy będą obecne w środkach przekazu 
wszelkiego typu”17.

15 EN 40.
16 EN 45.
17 Por. Jan Paweł II, Religia w środkach przekazu. Orędzie na XXIII Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu, [w:] Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, Tom 1, 
red. J. Łękot, P. Słabek, Kraków 1998, s. 246.
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Trzy lata później Ojciec Święty zauważył, że każdy człowiek – bez wy-
jątku – ma prawo usłyszeć orędzie Zbawienia, do czego służyć mają również 
środki społecznego przekazu, i naszym obowiązkiem jest głoszenie poprzez 
nie Dobrej Nowiny. Jednakże przypomina on, że Jezus Chrystus nikomu nie 
narzucał swojej nauki. Węcz przeciwnie: każdemu pozostawiał swobodę 
odpowiedzi na Jego zaproszenie oraz prawo do przyjęcia tego orędzia, jeśli 
to ich przekona. Od nas, Jego uczniów, Pan oczekuję podobnej postawy, 
a więc i taką postawą powinny być nacechowane środki przekazu. Papież 
zaleca również, aby w „potężnych pomocach”, jak określa on media, praco-
wali ludzie nacechowani szczególnymi umiejętnościami oraz talentami, aby 
porozumiewać się z każdym człowiekiem za pomocą „nowych języków”18.

W 1997 roku Jan Paweł II stawia retoryczne pytanie, czy w dzisiej-
szych środkach społecznego przekazu, w których dominują treści przemocy, 
niemoralności oraz które są nacechowane maksymalną chęcią zysku, jest 
jeszcze miejsce dla Jezusa Chrystusa? W dokumencie tym Papież nie daje 
gotowych odpowiedzi dając do zrozumienia odbiorcom, że odpowiedzi na 
te pytania powinno się szukać w danej sytuacji kulturowej, społecznej oraz 
w określonym czasie, rozpoznając wszelkie „znaki czasu”19.

Ważny głos wobec mass mediów zabrał bp Adam Lepa, który w latach 
1989–1994 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski 
ds. Środków Społecznego Przekazu. Zauważa on konieczność refleksji nad 
odbiorem mediów przez wiernych oraz osoby niewierzące oraz zaleca, aby 
księża uczyli ochrzczonych, w szczególności młodzież, jak należy korzystać 
z mediów20. Zwraca uwagę na samą kwestię postawy człowieka wobec 
mediów: jest ona stałym ustosunkowaniem człowieka, pozytywnym bądź 
negatywnym, która angażuje intelekt, wolę, uczucia i aktywność jednostki. 
Postawa osób wobec prasy, radia, telewizji i Internetu jest wykorzystywa-
na przez duszpasterzy, nauczycieli i rodziców w pozytywnym aspekcie, 
jednak istnieje również rządza kierowania człowiekiem i kształtowania 

18 Por. Jan Paweł II, Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem Katolików działających 
w świecie środków społecznego przekazu! Orędzie na XXVI Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu, „L’ Osservatore Romano” (wydanie polskie) 5 (1992), s. 5-6.
19 Por. Jan Paweł II, Głosić Jezusa – Drogę, Prawdę i Życie. Orędzie na XXXI Świato-
wy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „L’ Osservatore Romano” (wydanie polskie) 
3 (1997), s. 7-8.
20 Por. A. Lepa, Media w świecie słowa, Częstochowa 2011, s. 25-26.
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postaw wbrew nauce Kościoła, którą przejawiają politycy, władze medial-
ne, kreatorzy mody czy też twórcy reklam21. Biskup Lepa wymienia trzy 
postawy. Po pierwsze negatywną, która w głównej mierze charakteryzuje się 
niechęcią i uprzedzeniem do środków przekazu22. Drugą z nich jest postawa 
obojętna wobec środków przekazywania myśli, w której człowiek uważa, że 
nie przedstawiają one żadnej wartości – ani ich nie atakuje, ani nie gani23. 
Ostatnią z nich jest postawa pozytywna, charakteryzująca się ogólną akcep-
tacją mediów jako zjawiska związanego z kulturą24. Warto również dodać, 
że postawa wobec mediów ważna jest też ze względu na chęć pogłębiania 
wiary – mass media w mniejszym bądź większym stopniu wyrażają się 
pozytywnie, negatywnie, bądź też obojętnie względem Kościoła.

Pozytywny stosunek Kościoła do mediów przynosi dziś dobre owoce. 
Warto podkreślić, że obecnie media stają się współczesną Agorą, gdzie nie-
wierzący mogą spotkać się z Dobrą Nowiną. Jako przykład można podać 
tutaj transmisje religijne w Telewizji Polskiej, przede wszystkim niedzielnej 
modlitwy „Anioł Pański” czy porannej Mszy Świętej niedzielnej. Wielką rolę 
w przekazach telewizyjnych odgrywają również relacje z ważnych wyda-
rzeń, jak chociażby Światowe Dni Młodzieży, spotkanie młodych w Lednicy 
oraz beatyfikacje. Dla przykładu, moment uznania osoby Jana Pawła II za 
błogosławionego obejrzało 1 maja 2011 roku, na antenie w sumie pięciu 
ogólnopolskich stacji telewizyjnych, ponad 9 milionów widzów25. Ważny 
wkład ma również w działalność TV Trwam, która od 15 lutego nadaje 
na naziemnym multipleksie cyfrowym, osiągając średnią oglądalność na 
poziomie sześciu tysięcy widzów w ciągu minuty. Największą oglądalność 
TV Trwam osiąga około godziny 21.00, kiedy przed odbiornikami zasiada 
ponad 40 tysięcy oglądających26. 

21 Por. tamże, s. 30.
22 Por. tamże, s. 31-32.
23 Por. tamże, s. 32.
24 Por. tamże, s. 33.
25 Por. Beatyfikacja Jana Pawła II w TV: 9 mln widzów, [online], [dostęp: 2 maja 2011], 
dostępny w Internecie: http://media2.pl/badania/78013-Beatyfikacja-Jana-Pawla-II-w-TV-
9-mln-widzow.html.
26 Por. TV Trwam zadebiutowała na multipleksie. Cel to dawać wsparcie, a nie zarabiać, 
[online], [dostęp: 17 lutego 2014], dostępny w Internecie: http://serwisy.gazetaprawna.pl/
media/artykuly/778304,tv-trwam-zadebiutowala-na-multipleksie-cel-to-dawac-wsparcie-a-
nie-zarabiac.html.
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Nie tylko telewizja staje się integralnym elementem ewangelizacji. 
Istotnym jej składnikiem w mass mediach są liczne stacje radiowe. Obec-
nie w Polsce działa 29 katolickich stacji radiowych, przy czym większość 
z nich to rozgłośnie diecezjalne, takie jak radio Anioł Beskidów, działające 
w diecezji bielsko–żywieckiej, czy też Radio eM – radiostacja archidiecezji 
katowickiej27. Największą słuchalność wśród rozgłośni katolickich osiąga 
Radio Maryja, które w okresie od grudnia 2013 do lutego 2014 roku osią-
gnęła 2,5 procent udziału w rynku radiowym, co było piątym wynikiem 
wśród wszystkich stacji radiowych działających w Polsce28.

Innym ważnym środkiem przekazu Ewangelii w dzisiejszym świecie 
jest prasa katolicka. Widać to na przykładzie „Gościa Niedzielnego”, który 
jest obecnie liderem wśród najchętniej kupowanych tygodników opiniotwór-
czych w naszym kraju. Według Związku Kontroli Dystrybucji Prasy osiągnął 
on sprzedaż na poziomie 140 tysięcy egzemplarzy, przy średnim nakładzie 
jednorazowym wynoszącym 200 tysięcy sztuk29. Inny z katolickich perio-
dyków, „Tygodnik Powszechny”, osiągał sprzedaż na poziomie 17 tysięcy 
egzemplarzy, przy średnim nakładzie jednorazowym wynoszącym 34 tysiące 
sztuk30.

Podsumowując, ewangelizacja w swoim założeniu opiera się głównie 
na działaniu Ducha Świętego oraz świadectwie wiernych świeckich. Jed-
nak warto zauważyć, że w dotarciu z Dobrą Nowiną do szerokiej liczby 
odbiorców, w tym również osób niewierzących, wielką rolę odgrywają też 
media. O pozytywnych skutkach rozszerzania Królestwa Bożego za pomocą 
środków społecznego przekazywania myśli świadczą jej owoce, które mo-
żemy dostrzec w historii i w świecie teraźniejszym. Również Magisterium 
Kościoła zachęca, aby wykorzystywać nowe narzędzia do ewangelizacji. 
Trzeba również pamiętać, że problem zgody na ewangelizację za pomocą 

27 Por. Katolickie rozgłośnie radiowe, [online], [dostęp: 26 maj 2007], dostępny w In-
ternecie: https://info.wiara.pl/doc/186628.Katolickie-rozglosnie-radiowe.
28 Por. RMF FM z najsłabszym wynikiem od lat, Radio ZET mocno do góry, [online], 
[dostęp: 11 marca 2014], dostępny w Internecie: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
rmf-fm-z-najslabszym-wynikiem-od-lat-radio-zet-mocno-do-gory.
29 Por. „Do Rzeczy”, „Gazeta Polska” i „W Sieci” mocno w dół w styczniu, [online], 
[dostęp: 20 marca 2014], dostępny w Internecie: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
do-rzeczy-gazeta-polska-i-w-sieci-mocno-w-dol-w-styczniu/page:1.
30 Por. tamże.
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nowych środków od początku ich istnienia budził liczne kontrowersje. 
Jednak pomimo początkowego sprzeciwu Kościół wypowiada się dziś 
o mediach jako o nowoczesnych, pozytywnych narzędziach rozkrzewiania 
wiary na całym świecie. Silny wkład w ewangelizację poprzez mass media 
widać w działalności katolickich stacji i redakcji telewizyjnych, rozgłośni 
radiowych oraz tygodników, które osiągają wysokie wyniki oglądalności, 
słuchalności oraz sprzedaży.
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Kościół katolicki w świecie polityczno-medialnym. 
Możliwości i granice

W dzisiejszym świecie medialnym i politycznym wymaga się od czło-
wieka inteligencji w postrzeganiu epizodów rzeczywistości. Jeśli chce on 
pozostać w pełni sobą, musi nieustannie zwiększać źródła poznania i po-
równywać je ze sobą by wyciągać własne wnioski. Świat zindywidualizował 
się tak bardzo, że każda informacja musi być zderzona z inną informacją 
i przetworzona na osobistą prawdę, w którą „uwierzę”. W ten sposób treści 
przekazywane zarówno przez media, jak i przez wspólnotę polityczną, wy-
dają się być stosem jednostkowych prawd, z których żadna nie ma, bo nie 
może mieć, znamion uniwersalnych. Świat polityczno-medialny jest zatem 
skrajnie pluralistyczny, najczęściej wewnętrznie sprzeczny i niepewny. Czy 
jest tam więc miejsce dla Kościoła głoszącego orędzie, które nie może być 
poddawane takiej, wyłącznie osobistej, weryfikacji, najczęściej opierającej 
się na przeczuciu? Kościół ten bowiem przekazuje treści uniwersalne, odno-
szące się w taki sam sposób do wszystkich ludzi. Być może zatem w życiu 
polityczno-medialnym to Kościół ma być tym stałym fundamentem, do 
którego zawsze można wracać, ilekroć człowiek się zagubi. Jaka jest funkcja 
Kościoła w mediach i w polityce?

Kościół i media

Kościół katolicki jest wspólnotą, która ma sprawiać, że sens nie zostanie 
utracony. Podstawowym rozróżnieniem między Kościołem a mediami z nim 
niezwiązanymi jest to, że środki społecznego przekazu coraz częściej stają się 
głosicielami negatywnych informacji, wręcz posiadają twarz dramatu i tra-
gizmu. Kościół natomiast jest przekazicielem dobrej nowiny. W momencie, 
gdy Kościół jest umiłowaniem sensu – media często stają się umiłowaniem 
głupoty i beznadziei oraz uwypukleniem zła, które ma miejsce w świecie. 
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Kościół pryzmatem patrzenia na media

Obecny świat mediów niemalże nieuchronnie przemienia się w pro-
pagandę łatwości i przemijalności. Przedstawione „prawdy” są chwilowe 
i szybko zastępowane przez kolejne. Tworzy się tzw. „kultura ale”. Każde 
stwierdzenie ma swoje zaprzeczenie, każda wartość jest relatywna, do-
pasowana do rzeczywistości na określony czas. Trudno treści te nazywać 
prawdami, nawet w cudzysłowie – są to raczej idee, albo nawet kreacje 
wpisane w oś nieustającej zmienności. Odbiór takich przekazów nie jest 
prosty, a człowiek pozostawiony bez pomocy Kościoła może w konsekwencji 
popaść w jedną z trzech skrajnych postaw:

• bezrefleksyjność – wiara we wszystko, co zostało przez media prze-
kazane;

• zagubienie w sprzecznościach;
• noc niewiary w żadne prawdy i utracenie sensu.
Zarówno w pierwszym, jak i w trzecim przypadku, może dojść do zo-

bojętnienia z pozytywnym, bądź negatywnym zabarwieniem. Druga opcja 
paradoksalnie wydaje się najlepsza, gdyż wystarczą podstawowe uwarun-
kowania, chociażby sumienia, by wśród sprzeczności znaleźć prawdę. Bez 
odpowiedniego fundamentu owa droga staje się jednak niekończącym po-
dążaniem do wciąż oddalającego się celu. Z nieodpowiednimi podstawami 
natomiast kres dążeń staje się antycelem. W pierwszym przypadku funda-
mentalne pytania o życie i egzystencję po śmierci przestają mieć znaczenie, 
a w ostatnim posiadają odpowiedzi skrajnie negatywne. 

Media bywają grą pozorów, w którą winien wkraczać Kościół – nie 
tylko hierarchia, ale każdy członek Kościoła -` by zagrać rolę ściągającego 
wszystkie maski, zapobiegając w ten sposób „oblężeniu przez nicość”1. 
Kościół winien pokazywać, iż nie należy porównywać, a już na pewno nie 
wolno zastępować, nadziei kalkulacją, wierność prawdzie zamieniać na 
chęć zysku, a miłość traktować jako produkt do kupienia. Kościół ma być 
„walczącym zwiastunem obiecanej przyszłości”2. powinien zatem współ-
uczestniczyć w świecie medialnym, o czym abp Bruno Forte powie: „styl 
1 B. Forte, Chrześcijaństwo europejskie wobec współczesnych wyzwań, w: K. Góźdź 
(red.), Kościół w życiu publicznym: teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, 
T. 1, Lublin 2004, s. 18.
2 Tamże s. 24.
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współuczestniczenia i solidnej służby niesie ze sobą również potrzebę za-
jęcia stanowiska, zdemaskowania i oderwania się, od form przemycających 
pod uwodzicielskim uśmieszkiem pustkę pozorów i tworzących archipelagi 
niekomunikatywności i samotności”3. 

Kościół powinien być pryzmatem patrzenia zarówno na świat mediów, 
jak i na politykę. Takie podejście pozwoli dostrzec każdemu człowiekowi 
etyczne, bądź nieetyczne, propagandy medialne i polityczne, bez zachwy-
cania się ich retorycznymi zabiegami. Spojrzenie przez okulary Kościoła 
niweluje manipulacje przedstawiające zło w szatach dobra. 

Funkcje Kościoła w mediach

Według punktu trzeciego Dekretu o środkach społecznego przekazy-
wania myśli Inter Mirifica Kościół jest zobligowany do przekazywania 
dobrej nowiny o zbawieniu również za pomocą mediów. Nie tylko może się 
on w tychże mediach wypowiadać, ale także może takie środki posiadać, 
z zastrzeżeniem „o ile są one konieczne lub pomocne”. W punkcie dzie-
wiątym tegoż dokumentu Sobór podkreśla, że obowiązek odpowiedniego 
posługiwania się środkami społecznego przekazu spoczywa nie tylko na 
tych, którzy komunikują za ich pomocą, ale także na odbiorcach. Oni prze-
cież informacje te odczytują z własnego wolnego wyboru, który winien 
być świadomy. Oznacza to dokładnie, iż nie powinniśmy czytać, tudzież 
oglądać, wszystkiego, szczególnie jeśli jakieś treści miałyby nas przybliżyć 
do czynienia zła, zamiast dobra. 

Funkcja, jaką Kościół powinien spełniać w mediach, można podzielić 
na trzy części:

• nauczycielska;
• ewangelizująca;
• krytyczna.
Podana kolejność jest tutaj także pewnego rodzaju wartościowaniem 

ważności każdej części. Kościół jest zobowiązany w przeważającym stopniu 
spełniać swoją funkcję nauczycielską, następnie podpierać ją ewangeliza-
cją, a na koniec, dopiero w ostatecznej fazie, zająć się krytykowaniem. Od 
razu może zrodzić się pytanie – dlaczego krytykować mamy na końcu? 

3 Tamże s. 27.
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Nie sztuką jest upominać kogoś, że źle postępuje, gdy nie włożyło się żad-
nego wysiłku w jego dobre wychowanie. Sama krytyka także ma mieć 
charakter nauczania. Powinna być pozbawiona ataków ad personam i stać 
się krytyką tłumaczącą. 

Świat mediów jest wysypiskiem zmieszanych ze sobą ważnych i nie-
ważnych informacji. Nie należy przechodzić obok nich obojętnie, ale także 
nie należy wchodzić w sam środek tego natłoku słów. Co zatem powinni 
czynić teolodzy i wierni świeccy wchodzący w świat mediów? Najważniej-
sze to nie próbować na siłę nadążać za wszystkim, co się obecnie ukazuje. 
Powinni wypowiadać się mądrze i w wolności od erystycznych zagrywek. 
Jeśli oznacza to, że będą oni pisać bądź mówić mniej – niech tak będzie! 
Niech myśli ich dojrzeją, aby stały się dla słuchaczy ożywcze, a nie trujące 
i niewprowadzające nic wartościowego. 

Praca dziennikarza chrześcijańskiego winna być, w razie potrzeby, za-
ryzykowaniem samego siebie w służbie dla dobra innych. Nie bez powodu 
zawód ten jest nazywany powołaniem, bowiem dziennikarz musi zarzucić 
egoizm i samouwielbienie, dla myślenia o innych i stawiania ich potrzeb 
informacji, nauczania, na pierwszym miejscu. To jest prawdziwe i najwięk-
sze poświęcenie dla prawdy, które jest cokolwiek warte tylko wówczas, gdy 
rzeczywiście służymy prawdzie, a nie jakiejś idei. 

Potrzeba teologii komunikacji
Komunikowanie Kościoła na płaszczyźnie masowej nie jest dla niego 

niczym nowym. Kościół zawsze tak działał, starał się przekazywać treści 
do jak największej liczby osób. Można zatem uznać, że był pionierem ko-
munikacji opóźnionej. 

Kościół, który nieustannie mówi o Bogu musi posiadać autorytet. „Teo-
logia staje się wiarygodna, kiedy o Bogu mówią ludzie z wiarą”4. Także 
w mediach o Bogu należy wypowiadać się z wiarą, w innym wypadku słowa 
przestają mieć tą specyficzną głębię. Problematyczny jednak staje się język, 
który w mediach jest absolutnym przeciwieństwem języka teologiczne-
go. Komunikaty medialne są bowiem często wieloznaczne, przedstawione 
nie wprost, ale także proste, choć bogate w metafory. W żaden sposób nie 

4 A. A. Napiórkowski, Teologia polska wobec wyzwań współczesności, w: K. Góźdź 
(red.), Kościół w życiu publicznym: teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, 
T. 1, Lublin 2004, s. 45.
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możemy tego porównać do naukowego języka teologicznego, a przecież 
w mediach chcemy się posługiwać treściami wypracowanymi na gruncie 
teologii. W tym momencie pojawia się potrzeba rozwijania tzw. teologii 
komunikacji5. Nie powinna ona jednak aktualizować orędzia o zbawieniu 
na dzisiejsze czasy, dopasowywać go do nich, ale pomagać człowiekowi 
żyjącemu tu i teraz je zrozumieć. Powinna być to zatem teologia dialogują-
ca ze światem. Teologia komunikacji jest zatem teologią wielu tłumaczeń, 
to nauka, której efektem mają być przekłady na współczesne rozumienia, 
specyficzne i inne dla mediów oraz inne dla świata polityki. Jakże trudne 
zadanie ma dziś Kościół, gdy w tak podzielonym świecie na coraz więcej 
indywiduów musi głosić to samo, lecz w tak różny sposób. Zadanie to jest 
o tyle trudniejsze, gdyż w żadnym przekazie nie można niczego pominąć, 
a co gorsza nie można niczego spłycać.

Kościół a polityka

Zmiany społeczno-polityczne, których doświadczyła Polska w XX 
wieku sprawiły, że przeakcentowane zostało podejście narodu do polityki, 
mediów, a także Kościoła i przekazywanej przez niego nauki. Komunizm 
został wyparty przez demokrację, cenzurę przykryto wolnością słowa, a py-
tania o człowieka przestały być przytłaczane przez doczesność. Kościół 
chcąc przekazywać przez media oraz niejako zapisywać w polityce orędzie 
o zbawieniu, spotyka się z murem medialno-politycznym w formie pro-
pagowanych nurtów, takich jak: racjonalizm, zindywidualizowanie oparte 
na hedonizmie, ogólnie podkreślany subiektywizm i liberalizm, a także 
relatywizm moralny wyrażający się w sprywatyzowaniu wiary i religijności 
selektywnej. 

Działalność Kościoła na płaszczyźnie politycznej

Człowiek, który jest bardzo mocno związany z Kościołem, naturalnie 
chciałby, aby partie polityczne brały pod uwagę zasady, którymi wspólnota 

5 K. Klauza, Polska teologia komunikowania społecznego, w: K. Góźdź (red.), Kościół 
w życiu publicznym: teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, T. 1, Lublin 2004, 
s. 259.
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chrześcijańska nakazuje się kierować. Mało tego, wyobrażamy sobie, że cały 
kraj winien kierować się wartościami (przynajmniej tymi najważniejszymi, 
które są dla Kościoła ważne). Próbujemy czasami stać się swego rodzaju 
religią państwową, od której w starożytności odeszliśmy. Pamiętajmy, że 
w tamtych czasach to chrześcijanie byli brani za ateistów, bo nie czcili 
państwowych bogów. Utworzenie państwa religii wcale nie byłoby dobrym 
rozwiązaniem i z całą pewnością naruszałoby wolność człowieka. Kościół 
ma działać dla zbawienia człowieka, które nie nastąpi bez jego zgody. Bóg 
nie chciał wymuszać miłości, dlatego dał nam wolną wolę. Kościół dzia-
łając w Jego imieniu powinien czynić podobnie, świadczyć, a nie zmuszać 
do wiary.

Rodzi się jednak pytanie jak zatem reagować na tak skrajnie różne od 
kościelnych wartości – priorytety partii politycznych? Uprawianie teolo-
gii politycznej nie może być zwyczajnym sprzeciwianiem się ideologiom, 
sprzecznym z chrześcijańskimi poglądami. Kościół ma być przede wszyst-
kim ostoją, stałym portem dla zagubionych. Aby tak było sama teologia 
polityczna, jak i medialna, musi być budowana nie tylko na teorii, ale na 
żywym i osobowym Bogu. Przekazując jakiekolwiek wartości nie można 
zapominać od Kogo one pochodzą i do Kogo mają przybliżać. Bez Boga 
teologia taka stanie się tylko teorią religii6. Kościół działający na płasz-
czyźnie politycznej powinien także pracować nad dynamizacją apostolstwa.

Refleksja Ojców Soborowych – „Gaudium et spes” nr 76
Zarówno Kościół katolicki, jak i wspólnota polityczna, są społecznościa-

mi działającymi dla dobra człowieka. Przez to właśnie te dwie społeczności 
nie mogą być do końca rozdzielane. Przynależność do Kościoła powoduje 
w człowieku pewne zachowania polityczne. Chciałoby się, aby ta procedura 
nie działała odwrotnie, by pod politykę człowiek nie chciał układać wiary 
czy selekcjonować wartości, którymi się kieruje. Doskonale jednak zdajemy 
sobie sprawę, że z tym zjawiskiem także mamy do czynienia. 

Ważność dialogu Kościoła z polityką, potocznie określanego jako ko-
munikacja tronu z ołtarzem, została również zauważona przez Sobór Wa-
tykański II. Postanowiono ustosunkować się do problematyki tej istotnej 

6 A. A. Napiórkowski, Teologia polska wobec wyzwań współczesności, w: K. Góźdź 
(red.), Kościół w życiu publicznym: teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, 
T. 1, Lublin 2004, s. 45.
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relacji i uczyniono to w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele Gaudium 
et spes w numerze 76. 

Ojcowie soborowi podkreślają, iż zarówno Kościół, jak i polityka są 
aspektami życia człowieka, które widzieć należy w sposób odrębny. Czy-
tamy: „Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie 
niezależne i autonomiczne”. Nie oznacza to jednak, że działają na zupełnie 
osobnych i niestykających się torach. Wręcz przeciwnie – nieustannie się 
przecinają, dlatego ojcowie soborowi podkreślają, że ważny jest ich wza-
jemny dialog. Co prawda polityka zatrzymuje się na życiu doczesnym, 
lecz kreuje postawy, które mogą wpływać na odpowiedź człowieka na jego 
powołanie do wieczności. Kościół, choć skupia się na doprowadzaniu ludzi 
na drogę zbawienia, w sposób oczywisty działa w ich życiu doczesnym, 
przygotowując ich do dalszej drogi. 

Ważnym stwierdzeniem ujętym w 76 numerze Gaudium et spes jest to, 
iż Kościół „szanuje (…) i popiera polityczną wolność i odpowiedzialność 
obywateli”. Wolność ta nie może być jednak rozumiana jako przyzwolenie 
na czynienie zła, ale jako wolność wyboru dróg, jakimi obywatel chce dą-
żyć do czynienia dobra dla społeczeństwa. Dlatego właśnie dokument ten 
podkreśla, iż Kościół „nie pokłada swoich nadziei w przywilejach ofiaro-
wanych mu przez władzę państwową; co więcej, wyrzeknie się korzystania 
z pewnych praw legalnie nabytych, skoro się okaże, że korzystanie z nich 
podważa szczerość jego świadectwa”. 

***
Kościół katolicki powinien być otwarty na dialog we wszystkich aspek-

tach wchodzących w skład ludzkiego życia. Jego egzystowanie na przestrzeni 
politycznej oraz medialnej sprawia, że przestaje być on postrzegany jako 
jednostka zamknięta w czasach, które dawno minęły. Ponadto może on 
szerzej nauczać, ewangelizować i stosować konstruktywną krytykę. Jego 
nauka być może przestanie być postrzegana jako teoretyczna abstrakcja 
dzięki reagowaniu na zmiany kulturowe i społeczne oraz stawianie czoła 
nieustannym wyzwaniom dzisiejszych czasów. Pamiętajmy jednak, że na 
tych płaszczyznach Kościół ma pełnić konkretne zadanie. Właśnie dlatego 
papież Franciszek stawia pytanie „czy potrafimy również na tym polu głosić 
Chrystusa?”. 
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Kościół ojczyzną piękna. Kilka uwag na temat relacji 
między kościołem a sztuką

Ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis; vox enim tua 
dulcis, et facies tua decora (Cant. 2, 14)1. Dialog Oblubienicy z Oblubień-
cem, spisany kilka wieków przed Chrystusem, jest świadectwem ogromnej 
tęsknoty wpisanej w życie każdego człowieka – tęsknoty za widzeniem 
tego, którego się kocha. W owej tęsknocie zbiegają się ze sobą pragnienie 
Osoby i pragnienie piękna. Widać, że miłość i związane z nią uczucia nie 
zawieszają oglądu racjonalnego. Wyznający swoją miłość określa bowiem 
przyczynę pragnienia: głos jest słodki, a twarz pełna dźwięku. W tym krót-
kim, poetyckim zdaniu zaczerpniętym ze starotestamentalnej księgi Pieśni 
nad Pieśniami możemy dostrzec fascynujący związek, jaki istnieje między 
miłością, prawdą i pięknem. Nie jest to związek idei, zewnętrznych abstrak-
cji, lecz związek konkretu mającego osobowy charakter. 

Wyemancypowanie któregoś z elementów tego związku prowadzi do 
niezrozumienia całości, a w konsekwencji przyczynia się do powstania kary-
katuralnego tworu, który przeczy transcendowaniu ludzkiej natury i zamyka 
człowieka w zubożałym świecie rzeczy czy emocji. Zadaniem sztuki jest 
wyprowadzenie człowieka poza zmysłowe doznania i materialne ograni-
czenia oraz pomoc w dojściu do czegoś, co nieskończenie go przekracza. 

Kościół – miejsce epifanii Piękna

Pragnienie doświadczania osobowego, Boskiego piękna, które jest 
wpisane w serce każdego człowieka, znalazło spełnienie w Osobie Jezusa 
Chrystusa. Psalmista określa Go mianem „Najpiękniejszego spośród synów 

1 „Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest twój głos i twarz pełna 
wdzięku” (Pnp 2, 14)
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ludzkich” (Ps 45, 3), a Apostoł Paweł stwierdza jednoznacznie: „On jest 
obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15). Przez fakt Wcielenia Syna Bo-
żego, chrześcijanie postrzegają świat w zupełnie nowej optyce inkarnacyjnej 
– Verbum caro factum est – „Słowo Ciałem się stało” (J 1, 14); możemy 
Je zatem oglądać, o Nim mówić i Jego słuchać2. Miejscem kontemplacji 
Wcielonego Logosu jest Kościół. W Nim Bóg ukazał Swoją Twarz, w Ko-
ściele można usłyszeć Jego słodki Głos zwiastujący Dobrą Nowinę. W ten 
sposób Kościół jawi się jako miejsce epifanii Piękna, które zbawia świat. 
Zbawcze Piękno ma wymiar osobowy; jest dane z góry, nie wytworzone 
siłami ludzkimi. Przyjęcie tego Piękna zobowiązuje. Dlatego Kościół, na 
przestrzeni wieków, szczególną troską otaczał świat sztuki. Również dziś, 
kiedy palącą staje się potrzeba ewangelizacji, nie należy rezygnować z jej 
istotnego narzędzia jakim jest sztuka. Ewangelizacja dąży właśnie do tego, 
aby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć i usłyszeć Boga. Kresem tej drogi 
jest całkowite przeobrażenie świata, począwszy od jednostki, skończywszy 
na całej ludzkości. Joseph Ratzinger pisze: „Jeśli Kościół ma przeobrażać 
świat, czynić go lepszym i ‹‹humanizować›› – jak może to czynić, rezygnu-
jąc jednocześnie z piękna, które jest ściśle związane z miłością i wraz z nią 
stanowi rzeczywistą pociechę, największe możliwe przybliżenie do świata 
Zmartwychwstania? Kościół musi być wymagający, musi być ojczyzną 
piękna, musi prowadzić walkę o ‹‹spirytualizację››, bez której świat staje 
się ‹‹pierwszym kręgiem piekła››”3. 

Ustrzeżenie świata przed staniem się „pierwszym kręgiem piekła”, gdzie 
nie ma możliwości oglądania Boga, nie dokona się tylko za pośrednictwem 
słów czy konkretnych postaw, nawet najbardziej heroicznych. Samo ludzkie 
słowo nie jest w stanie przekazać tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. 
Znany jest pogląd Ludwika Wittgensteina: „O czym nie można mówić, o tym 
trzeba milczeć”. Joseph Ratzinger przytacza parafrazę tych słów: „O czym 
nie można mówić, o tym – jeśli nie można milczeć – wtedy można, a nawet 
trzeba śpiewać i grać” (P. Harnoncourt). Idąc krok dalej można by rzec: 

2 Wcielenie Syna Bożego stanowi fundamentalną zachętę dla chrześcijan by podej-
mować twórczość artystyczną i próbować przedstawić tajemnice wiary. Por. Jan Paweł II, 
List do artystów, 5. 
3 J. Ratzinger, Święto wiary. O teologii mszy świętej, tłum. J. Merecki, Kraków 2006, 
120-121. 
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”o czym nie można mówić, należy to wyrzeźbić, lub to namalować”4. W ten 
sposób ludzkie działanie może nadać danej materii wartość wskazującą na 
Boski Logos. Zapewne tym kierował się młody Giovanni Battista Montini, 
późniejszy papież Paweł VI, który sformułował definicję sztuki, odwracając 
zdanie z Prologu Ewangelii według Świętego Jana: Et caro Verbum facta 
est – „A ciało stało się Słowem”5.

Od piękna do Piękna

Proces przejścia od piękna ucieleśnionego, materialnego (obrazu, utwo-
ru muzycznego, rzeźby) do Boskiego Piękna (Logosu) jest tajemniczym 
procesem, dokonującym się w głębi ludzkiego bytu. Piękno zmysłowe, 
z którym mamy do czynienia w ramach doświadczenia estetycznego, nie 
może stać w sprzeczności z Pięknem Boga. Jednocześnie należy zaznaczyć, 
że nie można doświadczyć Piękna niewidzialnego pomijając piękno świa-
ta, gdyż wykluczałoby to antropologiczny wymiar poznania estetycznego 
i wyrzucało piękno poza horyzont rzeczywistości, w świat idei6. Konkretne 
piękno ziemskie otwiera przed człowiekiem płaszczyznę transcendencji. 
Kontemplacja dzieła sztuki wyzwala w człowieku zachwyt, którego nie 
może zapewnić ani posiadanie jakiś dóbr, ani wiedza o świecie. Różnorod-
ność elementów, kolorów czy dźwięków, które harmonijnie splatają się ze 
sobą, sprawiają wrażenie, jakoby normalny bieg czasu został zachwiany. 
Pęd skierowany wciąż na kalkulację i użyteczność, zostaje przerwany; czło-
wiek podświadomie zaczyna przeczuwać istnienie innego świata, niż ten, 
w którym żył dotychczas. Osoba zapomina wówczas o swoich problemach, 
zaczyna inaczej postrzegać swoje życie; odczuwa, że to, czego doświadcza, 
nie jest czymś codziennym, zwykłym. Wszystko to, co towarzyszy spotkaniu 

4 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005, 215.
5 Cyt. za K. Guzowski, Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004, 145.
6 Victor Manuel Tirado San Juan zestawia tę zależność z teksem Pierwszego Listu 
Św. Jana, gdzie jest powiedziane, że człowiek nie miłujący swego brata, którego widzi, nie 
może miłować Boga, którego nie widzi (por. 1 J 4,20). „W tłumaczeniu na język Platoński 
– powiada profesor z Salamanki – znaczy to: jak ‹‹poznasz›› Piękno niewidzialne, unikając 
piękna widzialnego? Inaczej mówiąc: tylko zanurzając się całkowicie w pięknie światata, 
dotrzesz do piękna pozaziemskiego”. Zob. V. M. Tirado San Juan, Człowiek, piękno i Bóg, 
w: „Communio” 4 (164) 2008, 6.
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człowieka z pięknem, dowodzi, że piękno widzialne zawiera w sobie coś 
więcej niż to, czym ono jest samo z siebie. Najczęściej człowiek nie jest 
zdolny samemu nazwać owego „czegoś więcej” Bogiem, choć otwierając 
się na płaszczyznę transcendencji przeczuwa bliskość Absolutu. Nie jest to 
czysto zmysłowa przyjemność, lecz doświadczenie o wiele głębsze. Dotyka 
ono ludzkiej duszy, która naznaczona jest znamieniem absolutności. Stąd 
dusza i piękno mają wspólny mianownik, określający ich byt, a jest nim 
Bóg. W ten sposób dusza może odnaleźć swoją tożsamość w pięknie, które 
wskazuje na swoją absolutną naturę tak, iż dane dzieło sztuki, posiadające 
znamię ludzkiej działalności, ma w sobie także coś, co przekracza ludzkie 
możliwości twórcze i zostaje ostatecznie określone jako dzieło Boga7.

Zatem zadaniem dzieła sztuki nie jest chwilowa prowokacja, po której 
nic nie zostaje, lecz wzbudzenie wewnętrznego poruszenia, które sprawi, 
że dana chwila zostanie poniekąd wyjęta z porządku doczesności. Chwila 
kontemplacji piękna nie ma osadzić człowieka w świecie abstrakcji tak, 
iż straci on kontakt z rzeczywistością, lecz ma za zadanie ukazać mu całą 
prawdę o tej rzeczywistości, a nawet wyprowadzić konkretne wnioski dla 
etyki, sztuki życia. 

Kryzys bytu – kryzys sztuki

Krótki zarys perspektywy, którą otwiera przed nami wciąż rozwija-
jąca się estetyka teologiczna, musimy z bólem skonfrontować z obecną 
sytuacją sztuki, która najczęściej określana jest jako kryzysowa. Jednakże 
kryzys sztuki, o jakim często możemy usłyszeć, nie jest kryzysem tylko 
i wyłącznie sztuki. Stanowi on raczej sygnał o poważnych kryzysach 
w innych sferach rzeczywistości, która przecież przez sztukę jest wyra-
żana. „Kryzys sztuki jest z kolei kryzysem człowieczeństwa – stwierdza 
Ratzinger – Ludzkość bowiem wraz z niezwykłym wzrostem materialnego 
panowania nad światem uległa jednocześnie w sprawach wykraczających 
ponad poziom materii i dotyczących zasadniczej orientacji człowieka 
takiemu zaślepieniu, że można je nazwać po prostu duchową ślepotą”8. 

7 Tamże, 3-18.
8 J. Ratzinger, Duch liturgii, w: Joseph Ratzinger. Opera Omnia, red. K. Góźdź, 
M. Górecka, t. XI, Lublin 2012, 108.
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Zatem sztuka współczesna świadczy o sytuacji człowieka i świata „tu 
i teraz”. A jak wygląda obecna sytuacja?

Niektórzy baczni obserwatorzy świata, filozofowie, od Nietzschego 
począwszy, zwiastują kres metafizyki, co ma opłakane skutki dla całego 
systemu myślenia. Nie można bowiem zbudować sensownego systemu 
opartego na subiektywnych uczuciach, czy też zjawiskach, które jakże często 
bywają nieuchwytne. Problemem współczesnej estetyki jest jej oderwanie 
od kategorii metafizycznych, podczas gdy sama metafizyka często zostaje 
zastąpiona myśleniem kategoriami estetycznymi. Ludzki rozum abdykuje 
w kwestii poznania prawdy, a człowiek zadowala się tym, co może ogarnąć 
zmysłowo. Przedłożenie kalos nad ratio prowadzi do irracjonalizmu i kre-
owania rzeczywistości niezgodnej z prawdą. Nie usprawiedliwia tego żadna 
delikatność ludzka czy tendencja do manifestowania swojej wrażliwości, 
gdyż jak stwierdza portugalski teolog Joăo Duque: „przesadne inscenizowa-
na wrażliwość doprowadza nas w końcu i wprost do utraty wrażliwości”9, 
a estetyzacja rzeczywistości stanowi ostatni stopień potęgowania iluzji, na 
którym to, co estetyczne nie prowadzi do „doświadczenia estetycznego”, 
lecz do uśpienia ludzkiej istoty10. Bez wątpienia, te zjawiska są spuścizną 
postmodernistycznego przedłożenia myślenia estetycznego nad myślenie 
metafizyczne, z apoteozą poznania zmysłowego, pozbawionego wymiaru 
logicznego. W związku z tym jeden z przedstawicieli postmodernizmu, 
Gianni Vattimo, wysuwa postulat „myślenia użytecznego”, które nie pyta 
o podstawy naszych czynów, o ich podłoże transcendentalne, lecz opiera 
się na użyciu danego dobra, czy też piękna w chwili obecnej. Niniejsze zja-
wisko możemy zaobserwować w naszym życiu codziennym, gdzie często 
bezrefleksyjnie nazywa się rzecz dobrą i używa się jej, nie odwołując się 
do podstawy rzeczy, ani w perspektywie przyczynowej (arche-ologicznej), 
ani w perspektywie celowej (teleologicznej czy też eschatologicznej)11. 

Podsumowując, postmodernizm przyniósł estetyce nie lada spustosze-
nie. Najpierw odrywając piękno od kategorii metafizycznych i etycznych, 
co doprowadziło do zaniku obiektywnego rozróżnienia między brzydotą 
a pięknem z jednej strony, a wielu przypadkach do idolatrii samego piękna. 

9 Por. J. Duque, Estetyka w erze po-metafizycznej, w:„Communio” 4 (164) 2008, 100.
10 Tamże.
11 Tamże, 98.
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Dalej, nadając pierwszeństwo estetyki przed logiką, bądź całkowicie odrzu-
cając logikę i uznając jedynie poznanie zmysłowe. I na koniec, gloryfikując 
subiektywizm, tak iż sztuka zamknęła się na świat wypracowując jedynie to, 
co w danej chwili potrzebne i opłacalne lub to, co ukazuje stan emocjonalny 
artysty. Wszystkie te czynniki prowadzą sztukę na manowce, pozostawiając 
ją w nihilistycznym grzęzawisku.

Zderzenie z rzeczywistością

Nie da się oszukać, że motorem napędowym dzisiejszej sztuki są 
pieniądze. Nie liczy się tak bardzo wartość artystyczna dzieła, gdyż 
kupujący dane dzieło rzadko mają pojęcie o sztuce. Mecenasami sztuki 
współczesnej są najczęściej ludzie zamożni, gwiazdy estrady, sportu, 
ludzie biznesu. W odpowiedzi na to artyści muszą się wykazać kreatyw-
nością samą w sobie, nie czerpiąc natchnienia z wiary w Boga, ani nie 
dążąc do ukazania prawdziwego piękna. Realizują oni to, co w danej 
chwili opłaca się zrealizować. Taką postawę zdecydowanie krytykuje 
bawarski teolog, Joseph Ratzinger. W swojej książce Duch liturgii pisze: 
„Sztuki nie można «produkować», tak jak zleca się komuś produkcję 
urządzeń technicznych. Ona zawsze jest darem. Natchnienia nie moż-
na nakazać, musi się je otrzymać – jak dar. Odnowy sztuki w wierze 
nie można dokonać ani z pomocą pieniędzy, ani na drodze wydawania 
zleceń”12.

Nie wszyscy jednak artyści produkują dzieła sztuki. Zdarzają się 
tacy, którzy chcieliby realizować wzniosłe ideały i wpisać się w poczet 
słynnych malarzy, rzeźbiarzy, poetów. Z przykrością należy stwierdzić, 
że najczęściej nie są oni doceniani przez innych ludzi. Panuje w społe-
czeństwie przeświadczenie, że artysta nie do końca zdaje sobie sprawę 
z realnych problemów i ucieka w abstrakcyjne obszary, a co gorsza, 
namawia innych, by poszli wraz z nim. Trafnie zauważył to już Platon, 
który w Fajdrosie stwierdza, że taki filozof-artysta „jeśli piękność ziem-
ską zobaczy, przypomina sobie piękność prawdziwą i oto skrzydła mu 
odrastają; on je rozpinać usiłuje i chciałby zlecieć, a nie może; tedy, jak 

12 J. Ratzinger, Duch liturgii, w: Joseph Ratzinger. Opera Omnia, red. K. Góźdź, 
M. Górecka, t. XI, Lublin 2012, 112.
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ptak, w górę tylko patrzy, a że nie dba o to, co na dole, przeto go ludzie 
biorą za wariata”13. 

Kolejnym zjawiskiem, po „produkowaniu” dzieł sztuki i powszechnym 
niezrozumieniu ludzi obdarzonych talentem artystycznym, jest pragmatyzm, 
który wkradł się na pole duszpasterstwa. Przed wiekami budowa świątyń 
mogła trwać dziesiątki, albo setki lat. Dziś w przeciągu kilku lat można 
zbudować kościół i jeszcze szybciej go przyozdobić, aby mógł służyć danej 
wspólnocie wiernych. Owszem, należy zrozumieć postawę duszpasterzy, któ-
rzy mają za zadnie wybudowanie kościoła na terenie nowopowstałej parafii, 
a nie do pomyślenia byłoby odprawienie w nim pierwszej Mszy Świętej za 
sto lat. Niezrozumiała jest jednak postawa przyjmowania tej bylejakości, 
którą oferuje kultura masowa. Dla niej liczy się ilość wytworzonych rzeczy, 
szybkie ich doskonalenie i sukces, który można dzięki nim uzyskać. A kiedy 
wytwory kultury masowej zagoszczą w świątyniach katolickich, nie sposób 
już odróżnić sacrum od profanum. Nie da się na siłę sakralizować pewnych 
rzeczy: choćby przez lata wmawiano sobie, że muzyka rozrywkowa ma 
swoje miejsce w kościele, bo służy modlitwie; choćby przez lata wmawiano 
sobie, że przecież Jezus nie potrzebuje złotych przedmiotów liturgicznych, 
więc można zastąpić je tańszymi, urokliwymi zamiennikami; choćby przez 
lata wmawiano sobie, że kapłanem jest się w sercu, że liczy się tylko miłość, 
że Bóg na to nie zwraca uwagi, więc nie trzeba używać ornatu haftowanego, 
tylko wygodny ornat, który może być jednocześnie albą; choćby przez lata 
sobie wmawiano, że chorału gregoriańskiego nikt już nie rozumie, a mło-
dzież tak wspaniale się modli przy brzęczącej gitarze, nie da się oszukać 
wnętrza człowieka, który czeka na piękno, który go pragnie i chciałby go 
znaleźć w kościele. Wyraźnie zniesmaczony takim pragmatyzmem pastoral-
nym Joseph Ratzinger kończy rozważanie tej kwestii szeregiem retorycznych 
pytań: „Czy trzeba jeszcze wyraźnie dowodzić, że to podstawowe założenie 
jest nie do pogodzenia z kulturą Ewangelii, która pragnie nas wyzwolić 
z dyktatury pieniądza, manipulacji, miernoty, i przywieść do dyscypliny 
prawdy? (…) Czy jest to sukces duszpasterski, że potrafimy się uczepić 
wehikułu kultury masowej i stać się przez to współodpowiedzialni za ubez-
własnowolnienie człowieka, jakie jest jej dziełem?”14. Fakt, że takie pytania 

13 Platon, Fajdros, 249e, w: Platon, Dialogi, tom II, tłum. W. Witwicki, Kęty 2005, 145.
14 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005, 172.
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padają i nurtują coraz bardziej teologów, pasterzy Kościoła i wiernych, jest 
znakiem tego, że zamknięcie drzwi przed bezinteresownym pięknem i do-
świadczalne przez nas zubożenie, nie służy naszej wierze. Dalej, powiada 
bawarski teolog; „Problemu nie rozwiązują jednak ani dreszcze, o które 
przyprawia pozbawiona splendoru liturgia posoborowa, ani po prostu nuda, 
którą ona rodzi w wyniku cechującego ją upodobania w banalności i braku 
roszczeń artystycznych”15. Być może właśnie przez ową banalność, którą 
tak często można doświadczyć w kościołach, katolicy coraz bardziej intere-
sują się duchowością prawosławną. W kościołach katolickich coraz częściej 
pojawiają się ikony, rozbrzmiewają akatysty. Jest to temat bardzo rozległy, 
nie sposób go teraz przedstawić, warto jednak zaznaczyć, że ikona spełnia 
najlepiej warunek nie ograniczania piękna do samego dzieła materialnego. 
Ikona nie jest celem samym dla siebie, ale celem jest ten, do którego odsyła, 
co podkreślił Święty Jan Damasceński: „Ikona jest niewidzialnością niewi-
dzialnego i nie mającego obrazu, ale przedstawianego w sposób cielesny ze 
względu na słabość naszego rozumienia”16. 

Ku wskrzeszeniu sztuki

Sytuacja obecna, kiedy tak wielu ludzi jest znudzonych wszechobecną 
obojętnością i przeciętnością, wskazuje na wielką potrzebę, aby Kościół 
w żaden sposób nie rezygnował ze sztuki. Nie chodzi tylko o sztukę w sen-
sie dziedzictwa historycznego, lecz także o sztukę współczesną, która ob-
razuje sytuację współczesnego człowieka, gdyż Kościół wciąż żyje i chce 
podejmować także te problemy, które są jak najbardziej aktualne. Wiemy, 
że dziś tematy chrześcijańskie nie są zbyt chętnie poruszane przez artystów, 
lecz Kościół nie może odrzucać współpracy z ludźmi sztuki. Treści, które 
przekazuje Kościół są uniwersalne, kierowane do ludzi wszystkich czasów. 
Dotyczą one tego, co najbardziej ludzkie, świadczą o pełni życia, a przecież 
artysta winien być człowiekiem, który żyje pełnią życia i który pragnie się 

15 J. Ratzinger, Teologiczne fundamenty muzyki kościelnej, w: Joseph Ratzinger. Opera 
Omnia, red. K. Góźdź, M. Górecka, t. XI, Lublin 2012, 471. Tekst ten można odnaleźć 
również w książce Ratzingera Święto wiary. O teologii mszy świętej, wydanej w Krakowie 
w 2006, jednakże tłumaczenie J. Mereckiego nie jest tak dobitne, jak to zaproponowane 
przez polskie wydanie Opera omnia, por. tamże, 96. 
16 Cyt. za I. Jazykowa, Świat ikony, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2009, 19.
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dzielić z innymi tym, co widzi, słyszy i potrafi przedstawić w materialnej 
formie. Kościół powinien na nowo zaoferować artystom treści religijne 
i ukazać je jako atrakcyjne i ponadczasowe. Przez to może przyczynić się 
do ponownych zaślubin kalosu z metafizyką, przełamując postkantowskie 
oderwanie metafizyki i epistemologii, odejście od dyktatury emocji i zja-
wisk i ponowne oparcie się na trwałym fundamencie, jakim jest byt17. 
Świadomość religijna artystów może zostać pogłębiona przez odpowiednią 
katechezę. Przecież tworzenie dzieł sakralnych jest w pewnym stopniu dzia-
łaniem, które przybliża nas do Boga i prowadzi do świętości. Doskonałym 
tego przykładem jest żyjący na przełomie XIV i XV wieku, Błogosławiony 
Fra Angelico – patron artystów. Jest zapewne wielu innych, którzy czerpiąc 
natchnienie od Boga, źródła dobra, prawdy i piękna, tworząc dzieła sztuki 
przybliżali się jeszcze bardziej do Niego, łącząc świętość życia z geniuszem 
artystycznym. Ponadto duszpasterze powinni żywo interesować się zagad-
nieniami związanymi ze sztuką, aby nie zmuszać wiernych do obcowania 
z brzydotą, od której po prostu chcieliby uciec. Bez wątpienia rozwijająca 
się estetyka teologiczna, może orientować sztukę na Boga, o ile nie zostanie 
zamknięta w pracach wielkich teologów, tylko przedostanie się na grunt 
duszpasterstwa. Także samo dzieło sztuki może posłużyć teologii jako locus 
theologicus, z którego teolog czerpie natchnienie, ugruntowanie swej myśli 
i jej weryfikację18. Przypomnimy słowa Josepha Ratzingera zawarte w Ra-
porcie o stanie wiary: „Teolog niekochający sztuki, poezji, muzyki, natury, 
może być niebezpieczny. Ta bowiem ślepota i głuchota na piękno nie jest 
sprawą drugorzędną, lecz może wycisnąć piętno także na jego teologii”19.

Ślepota i głuchota na piękno może wycisnąć piętno na życiu Kościoła. 
Ponowne odkrycie znaczenia sztuki ma prowadzić do oświecenia całej ludz-
kiej egzystencji blaskiem piękna i skierowaniu ludzkiej uwagi na wyższe 
wartości. W konsekwencji ma przyczynić się zewnętrznie do wewnętrznej 
metanoi człowieka. 

Słowa Oblubieńca z Pieśni nad Pieśniami, które rozpoczynały niniejszą 
pracę, mogą stać się modlitwą każdego wierzącego: „Ukaż mi Panie Swą 
17 Por. G. Ravasi, M. I. Rupnik, Fascynacja pięknem. Między Biblią a teologią, tłum. 
B. Żurowska, Kraków 2012, 33.
18 Por. Jan Paweł II, List do artystów, 11.
19 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, tłum. Z. Oryszyn, Warszawa 2005, 116.
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twarz, daj mi usłyszeć Swój głos, bo słodki jest Twój głos i twarz pełna 
wdzięku” (por. Pnp 2, 14). W ten właśnie sposób teologia spełnia swe naj-
głębsze zadanie: mowa o Bogu, prowadzi do rozmowy z Bogiem. Ale jed-
nocześnie słowa starotestamentalnej Księgi mogą być apelem do artystów 
dzisiejszych czasów: Ukażcie nam Twarz Boga, dajcie nam usłyszeć Jego 
słodki głos!
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Papież Franciszek 
o współczesnej postawie chrześcijanina

Osoba niewierząca lub osoba innego wyznania, która spotyka się 
z chrześcijaninem, zadaje sobie pytanie: „Kim jest ów chrześcijanin? 
Dlaczego ludzie przyjmują chrześcijaństwo? Czy warto zostać chrześci-
janinem? Co z sobą niesie ta religia? Czy jest wygodna? Jakie ma plusy  
i minusy?”. Między innymi przed takimi zagadnieniami staje człowiek 
XXI wieku. 

Na te pytania bardzo prosto, a z drugiej strony w bardzo wyraźny 
sposób, odpowiada papież Franciszek. W jednej ze swoich homilii Piotr 
naszych czasów wyróżnia trzy kategorie chrześcijan1. Ojciec Święty 
opiera się na Ewangelii, w której Jezus opowiada arcykapłanom, uczo-
nym w Piśmie i starszym, przypowieść o niegodziwych dzierżawcach 
winnicy. Mówiąc o pierwszej grupie, grzesznikach, papież zaznacza, że 
„nie potrzeba się wiele rozwodzić, gdyż wszyscy nimi jesteśmy. Jeśli tego 
nie czujemy, powinniśmy iść do duchowego lekarza, którym jest Jezus 
Chrystus”2. Następnie Franciszek swoją uwagę koncentruje na ludziach 
zepsutych, którzy stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla wspólnoty 
wierzących. To ich reprezentują dzierżawcy winnicy z Jezusowej przy-
powieści, którzy chcą zagarnąć nie swoją własność. Uzyskana pewność 
siebie i niezależność popycha ich do zbrodni, choć tak naprawdę chodzi  
o to, że nie potrzebują oni już Boga, ponieważ sami dla siebie stali się boga-
mi. „O ludziach zepsutych apostoł Jan powiada, że są Antychrystem, który 
jest pośród nas, ale nie z nas” mówił papież3.

1 Franciszek, Homilia w czasie porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty z 3 czerwca 
2013 r., http://www.fronda.pl/a/franciszek-o-grzesznikach-zepsutych-i-swietych,28598.
html (dostęp: 13.02.2014).
2 Tamże.
3 Tamże.
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Bardzo wyraźnie takie zepsucie, a zarazem zagrożenie dla wierzących, wi-
dzimy w Ewangelii według świętego Mateusza (18, 6-11)4. Słowa dotyczące 
zgorszenia umieszczone są w tej Ewangelii zaraz po słowach o najmniejszych, 
gdy Jezus stawiał przed uczniami dziecko jako przykład do naśladowania. 
Naszym zadaniem, jako chrześcijan, jest właśnie stanie się takimi dziećmi  
z Ewangelii – prostymi, pokornymi, mającymi otwarte serce, okazującymi 
miłość i radość drugiej osobie. Chrześcijanin to człowiek, który stara się 
stale dawać świadectwo swoim życiem, swoimi uczynkami, swoim zacho-
waniem. Wszystko po to, by nigdy nie stać się przyczyną grzechu w sercach 
tych najmniejszych.

Papież mówi: „Zaczęło się od Judasza, który ze skąpego grzesznika, 
przeszedł do korupcji. To niebezpieczna droga niezależności, bo zepsu-
ci, to wielcy zapominalscy, niepamiętni tej miłości, z jaką Pan przygo-
tował im winnicę i stworzył ich samych. Oni zerwali więź z tą miłością, 
a stali się czcicielami samych siebie. Jakże wiele zła czynią w chrześci-
jańskich wspólnotach ludzie zepsuci!”5. Na myśl przychodzi Ewange-
lia, w której Jezus mówi o mamonie: „Nikt nie może dwóm panom słu-
żyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; 
albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie” (Mt 6, 24). Jest dwóch panów – Bóg i Mamona, nie  
ma trzeciego. Właśnie tą mamoną jest nie tylko pieniądz i sprawy materialne, 
ale człowiek może stać się mamoną sam dla siebie. „Nikt nie może dwóm 
panom służyć”. Kim są ci „panowie”? Jednym jest Chrystus – prawdziwy 
Pan, Kyrios, drugim jest Mamona – fałszywy kyrios, fałszywy pan. Szcze-
gólną uwagę zwracamy na to, że Mamona nazwana jest panem, któremu 

4 „Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we 
Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada 
światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, 
przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powo-
dem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym 
lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. 
I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest 
dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ogni-
stego. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: 
Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. 
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło.”
5 Franciszek, Homilia papieża Franciszka…, dz.cyt. 
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służy się tak, jak służy się królowi6. „Służymy albo Bogu i kochamy Go, 
i wtedy nienawidzimy Mamony, a więc naszego przywiązania do dóbr ma-
terialnych czy duchowych, albo – aż trudno powiedzieć – miłujemy nasze 
przywiązanie do tych dóbr i wobec tego – może nieświadomie – zaczynamy 
gardzić Bogiem”7 pisze bp Tadeusz Dajczer.

Trzecią grupę chrześcijan stanowią święci. Papież Franciszek 
wskazał jako przykład owej świętości św. Ignacego Loyolę i św. Fran-
ciszka z Asyżu8. Święci to ci, którzy biorąc od Boga winnicę w dzier-
żawę znają swoje obowiązki i czynią to, co do nich należy. Na czym 
właściwie polega świętość według papieża Franciszka? Świętość to nic 
innego jak nawrócenie osobiste, czyli odnowa samego siebie9. Odkrycie  
na nowo w swoim życiu Boga. Trzeba rozpocząć „reformę” swojego wnętrza, 
doskonalić swoje relacje z Bogiem i bliźnimi, czyniąc to poprzez wyrze-
czenie się własnego egoizmu i przyjęcie postawy służby, bycia otwartym 
i wrażliwym na tchnienie Ducha Świętego. Taki przykład świętości pozo-
stawili nam owi święci. 

Nieprzypadkowo Ojciec Święty wyszczególnia tych dwóch świętych. 
Św. Franciszek pochodził – mówiąc dzisiejszym językiem – z zamożnej rodzi-
ny i w młodości doświadczył wygodnego życia, co dzisiaj często przytrafia się 
współczesnemu człowiekowi. Powiedzielibyśmy, że „używał życia na sto pro-
cent”. Owocem nawrócenia dla Franciszka z Asyżu stało się zrozumienie tego, 
iż pierwszym krokiem do nowej rzeczywistości jest rezygnacja z poszukiwa-
nia ziemskiej sławy, z dotychczasowego życia10. Rezygnując ze starego życia 
traci on przyjaciół, pozbywa się wszystkiego co było przyjemne i wygodne, a  
z drugiej strony otrzymuje nowe życie, nowych przyjaciół w postaci swoich 
naśladowców i, co najważniejsze, spotyka żywego i prawdziwego Boga, 
który nadaje mu sens życia.

Drugim przykładem świętości dla współczesnego chrześcijanina, według 
papieża, jest św. Ignacy. Życie tego świętego było bardzo podobne do życia 

6 T. Dajczer, Wiara jako uczestnictwo w życiu Boga. Rozważania o wierze. Z zagadnień 
teologii duchowości, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/rozwaz_wiara_01.html (do-
stęp: 13.06.2014).
7 Tamże. 
8 Por. Z.J. Kijas Papież Franciszek i nasze marzenia o Kościele, Kraków 2013, s. 9.
9 Por. Tamże, s. 2.
10 Por. Tamże, s. 30.
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św. Franciszka. Obaj pragnęli sławy i miłości, zabiegali o ludzkie względy. 
Obaj doświadczyli także choroby, samotności, poczucia wewnętrznej pustki. 
Wszystko to stało się dla nich motorem, który zmienił ich dotychczasowe 
myślenie11. Raz odkryte piękno Boga staje się uzależnieniem: od tej chwili 
ciągle jest obecne w człowieku pragnienie Boga. W tym pomaga nam wiara. 
Odtąd już nic, prócz Boga, nie jest potrzebne.

Papież mówi: „Święci to ci, którzy są posłuszni Panu i Jemu oddają 
cześć, którzy nie zatracili pamięci o miłości, z jaką Pan przygotował winnicę. 
Tacy są świętymi w Kościele. A jak zepsuci czynią wiele zła Kościołowi, tak 
święci czynią dobro. Świętych, Słowo Boże nazywa światłem; to ci, którzy 
stoją przed tronem Boga w uwielbieniu”12.

Jedną z cech wielu religii, w tym chrześcijaństwa, jest aspekt wspól-
notowy konkretnej instytucji. Mówiąc inaczej – Kościół jako wspólnota. 
Papież Franciszek podczas Audiencji Generalnej 2 października 2013 roku 
w czasie katechezy mówił o świętym Kościele złożonym z grzeszników13. 
I tu powstaje pytanie: jak Kościół święty może składać się z grzeszników? 
Otóż odpowiedź znajdujemy w liście św. Pawła do chrześcijan z Efezu. 
„Apostoł, biorąc za przykład stosunki rodzinne, stwierdza, że «Chry-
stus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić» 
(5, 25-26). Chrystus umiłował Kościół, oddając się całkowicie na krzy-
żu. A to znaczy, że Kościół jest święty, ponieważ pochodzi od Boga, 
który jest święty, jest mu wierny i nie zostawia go w mocy śmierci i zła 
(por. Mt 16, 18). Jest święty, ponieważ Jezus Chrystus, Święty Boga 
(por. Mk 1, 24), jest z nim nierozerwalnie zjednoczony (por. Mt 28, 20); 
jest święty, ponieważ kieruje nim Duch Święty, który oczyszcza, przemie-
nia, odnawia. Nie jest święty ze względu na nasze zasługi, ale dlatego że 
Bóg czyni go świętym, jest owocem Ducha Świętego i Jego darów. To nie 
my czynimy go świętym. To Bóg, Duch Święty w swojej miłości uświęca 
Kościół”14. Papież stwierdza: „jesteśmy Kościołem grzeszników; i my, 

11 Por. Tamże, s. 33-34
12 Homilia papieża Franciszka…, dz.cyt. 
13 Franciszek, Audiencja generalna z 2 kwietnia 2013 r., http://www.vatican.va/holy_
father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131002_udienza-genera-
le_pl.html (dostęp: 03.03.2014). 
14 Franciszek, Audiencja generalna z 2 października 2013 r., http://www.ewangelia.org/
main.php?language=PL&module=commentary&localdate=20140825 (dostęp: 13.06.2014). 
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grzesznicy, jesteśmy powołani do tego, byśmy dali się przemienić, odno-
wić, uświęcić przez Boga. Była w historii taka pokusa, byli ludzie, którzy 
mówili: Kościół jest tylko Kościołem czystych, tych, którzy są całkowicie 
konsekwentni, a innych trzeba oddalić. To nieprawda! To herezja! Kościół, 
który jest święty, nie odrzuca grzeszników; nie odrzuca nas wszystkich; nie 
odrzuca, ponieważ wzywa wszystkich, przyjmuje ich, jest otwarty również 
na tych, którzy są najdalej, wszystkich wzywa, by pozwolili się objąć miło-
sierdziem, czułością i przebaczeniem Ojca, który wszystkim daje możliwość 
spotkania z Nim, podążania drogą do świętości”15.

Papież podkreśla, że Boga spotykamy we wspólnocie Kościoła, która 
pozwala nam spotykać Jezusa Chrystusa w sakramentach, zwłaszcza w spo-
wiedzi i w Eucharystii, przekazuje nam Słowo Boże, pozwala doświadczyć 
miłosierdzia, miłości Boga do wszystkich.

Niech każdy z nas odpowie sobie na pytanie: co mogę zrobić ja, który 
czuję się słaby, wątły, grzeszny? Czy świętość jest dla wszystkich? Czy jest 
zarezerwowana tylko dla tych wybranych przez Boga? Otóż każdy chrze-
ścijanin jest powołany do świętości16, a świętość polega przede wszystkim 
na tym, by pozwolić działać Bogu w swoim życiu.

15 Tamże. 
16 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 39-42.
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Paweł Nowacki
Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu
Kalisz

Kościół ubogi dla ubogich jako XXI-wieczna synteza 
nauki społecznej Kościoła na temat własności 

prywatnej

Wybór na stolicę Piotrową kardynała Jorge Mario Bergoglio z Argen-
tyny rozpoczął w całym Kościele czas pontyfikatu, którego konsekwencje 
społeczne możemy odczuwać jeszcze przez długie lata. Papieża Franciszka 
można bowiem nazwać społecznikiem. I choć teza ta wydaje się być śmiała, 
to jednak niespotykana dotąd częstotliwość pojawiania się w kontekście pa-
piestwa spraw społeczno-gospodarczych pozwala tak stwierdzić. Od samego 
początku swojego pontyfikatu „Papież z końca świata”, jak sam siebie nazwał 
Franciszek, nie przestaje zaskakiwać, w szczególności Kościół w Europie, 
właśnie w kwestiach pojmowania ubóstwa, podejmowanych próbach jego 
przezwyciężenia i nawoływania do zmiany mentalności społecznej wszyst-
kich chrześcijan. Oczywiście należy zauważyć, że nie bez znaczenia w tym 
względzie jest fakt, iż papież ten pochodzi z Argentyny – kraju zasobnego 
w środki naturalne, a jednak od wielu lat borykającego się z ogromnym 
kryzysem gospodarczym i wielkimi nierównościami społecznymi. Papieskie 
zawołanie z początku pontyfikatu o pragnieniu Kościoła ubogiego dla ubo-
gich zrodziło się już u kardynała Bergoglio jeszcze za czasów argentyńskich, 
ale wcale nie jest czymś nowatorskim w historii Kościoła. Opinii publicznej, 
kreowanej przez często upolitycznione media, zachowanie papieża Fran-
ciszka i jego podejście do ubogich wydaje się czymś zaskakująco nowym 
i stanowi doskonałą broń ataku wobec rzekomo bogatej hierarchii kościelnej 
w Europie. Mało kto jednak pragnie zauważyć, że w swoim przemówieniu 
podczas spotkania z dziennikarzami 16 marca 2013 r., mówiąc: „Och, jakże 
bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich!”1, papież Franciszek 
wpisał swój pontyfikat w wielowiekową tradycję nauki społecznej Kościoła, 

1 J. M. Bergoglio, Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, Kraków 2013, s. 96.
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która od najdawniejszych czasów precyzowała swoje podejście do własności 
prywatnej i stosunku do ubogich, osiągając aktualny stan właśnie w tym 
konkretnym sformułowaniu i działaniach obecnego papieża. Niniejszy referat 
ma w sposób skrótowy wykazać rozwój nauczania społecznego Kościoła 
katolickiego na temat własności prywatnej, jednocześnie udowadniając, że 
zachowania i słowa obecnego papieża w tej tematyce, wypływają i stanowią 
doskonałą kontynuację tradycyjnej myśli Kościoła i wbrew wielu sugestiom 
nie są czymś całkowicie nowatorskim. Skąd troska o ubogich w połączeniu 
z własnością prywatną? Wystarczy pobieżna analiza historii myśli społecznej 
Kościoła by zorientować się, że zawsze w podejmowanej dyskusji na temat 
własności pojawiał się problem ubóstwa i pomocy tym, którzy są w gorszej 
sytuacji materialnej. W skrócie można to sprecyzować w stwierdzeniu: 
własność rzeczą świętą, ale i z niej trzeba udzielać drugim. Oczywiście 
można by pokusić się o analizę kwestii dobroczynności w historii Kościoła, 
o analizę podejścia do działalności charytatywnej czy samej kwestii ubóstwa 
w Kościele na przestrzeni dziejów, i pewnie doszłoby się do podobnych 
wniosków. Kwestia własności w połączeniu z problemem ubóstwa wydaje 
się być jednak na tyle ciekawa, że warta zainteresowania. Niezaprzeczalny 
jest fakt, że papież Franciszek nieustannie myśli o ubogich. Tak samo jak 
niezaprzeczalne jest nauczanie o tej kwestii w kontekście własności pry-
watnej. I o wykazanie ciągłości na tej płaszczyźnie spróbujemy się pokusić. 

Zaczynając jednak od początku. Już w Dziejach Apostolskich, dosko-
nale obrazujących nam historię pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, 
widzimy, że kwestia pojmowania własności i pomocy ubogim jest jasno 
sprecyzowana. Bo jak nazwać Łukaszowe stwierdzenie o tym, że „wszyst-
ko mieli wspólne” (por. Dz 2 ,44) czy potępienie Safiry i jej męża za złe 
rozporządzanie posiadanymi dobrami, brak chęci podzielenia się z drugim 
i związane z tym kłamstwo i obłudę (por. Dz 5, 1nn)? Jak określić problem 
obsługiwania stołów i wdów, który nakłonił Apostołów do wyznaczenia 
siedmiu braci diakonów – jeśli nie konkretną formą pomocy ubogich? Dziś 
powiedzielibyśmy: jeśli nie pierwotną organizacją Caritas? Mentalność ta, 
tak mocno widoczna w tej księdze Nowego Testamentu, oczywiście wprost 
wypływała z nauczania Chrystusa, który sam dostrzegał ubogich, nieustannie 
koło nich się znajdował i sam, w kwestiach własności prywatnej, nie miał 
gdzie głowy położyć. Trzeba także zaznaczyć, że „pomoc i troska o potrzeby 
biednych nie zamykała się w granicach jednej gminy, ani nawet jednego 
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narodu. Nawróceni przez św. Pawła chrześcijanie korynccy śpieszą za jego 
pośrednictwem z pomocą swoim współbraciom jerozolimskim, cierpiącym 
biedę”2. To specyficzne, jak na tamte czasy, spojrzenie na własność w kon-
tekście wspólnoty, ze względu na powagę Apostołów i zasadniczy charakter 
samych rozwiązań, wywierało niewątpliwy wpływ na późniejszy Kościół 
i stało się w jakimś znaczeniu obowiązujące dla wszystkich czasów3. Prze-
analizujmy więc pokrótce ten rozwój, skupiając się jednak tylko na tych 
postaciach i poglądach, które w rezultacie doprowadzą nas do pontyfikatu 
papieża Franciszka.

W pierwszych wiekach Kościoła jednym z ojców Kościoła, który dosko-
nale odnajdywał się w kwestiach społecznych, nie bał poruszać się tematów 
trudnych, a takimi była kwestia ubogich, był wielki doktor Kościoła, pasterz 
mediolański – św. Ambroży. Święty ten był synem wysokiego urzędnika 
rzymskiego. W jego nauce społecznej, tak istotnej dla tematu, nie bez znacze-
nia jest fakt, że pochodził z jednej z najznamienitszych rodzin starożytnego 
Rzymu4. W ciągu swojej ponad dwudziestoletniej posługi biskupiej święty 
z Mediolanu wypracował bardzo konkretną doktrynę społeczną, w której pro-
blem posiadania dóbr materialnych, stosunek człowieka do własności oraz 
kwestia ubóstwa zajmują czołowe miejsca. W wielu dostępnych nam dzie-
łach świętego znajdziemy mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących 
wprowadzania tej doktryny w życie. Św. Ambroży wychodzi z założenia, 
że wszystko pochodzi od Boga i jako takie jest Jego własnością. Człowiek 
nie może więc rościć sobie praw do posiadania czegoś tylko dla siebie. To 
istotne podłoże w jego spojrzeniu na udzielanie z własnego dla drugiego. 
W jednym z jego dzieł czytamy: „Natura bowiem wszystkie płody wydaje 
dla wszystkich do wspólnego użytku. Albowiem z woli Boga wszystko się 
rodzi w tym celu, aby wszyscy mieli pożywienie, ziemia zaś ma być jakby 
wspólną wszystkich własnością. Z natury więc wywodzi się prawo wspólnej 
dla wszystkich własności. Prawo własności prywatnej jest wynikiem ludz-
kich uroszczeń”5. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że nasz mediolański 
święty nie znosi ani nie zwalcza własności prywatnej. Pojmuje ją jednak 
jako źródło obowiązku obdarowywania innych. Wychodzi z założenia, 
2 J. Majka, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988, 72.
3 Por. Tamże, 64.
4 Zob. Hans von Compenhausen, Ojcowie Kościoła, Warszawa 1967, 258-261.
5 Św. Ambroży z Mediolanu, Obowiązki duchownych, Warszawa 1967, 66.
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że człowiek nie może pokładać ufności w rzeczach materialnych i skoro je 
posiada to ciąży na nim obowiązek społeczny podzielania się z drugim. On 
po prostu wyznaje prymat osoby nad rzeczą, co stanowi fundament jego 
doktryny społecznej. Ambroży postulował, by prawdziwy chrześcijanin po-
siadał cnotę hojności w stopniu doskonałym, co przejawia się w rozdawaniu 
bogactw nie na pokaz, ale w wyniku potrzeby wiary i współczucia6. Także 
jego duchowy uczeń – znany wszystkim – św. Augustyn, choć nie zgadza 
się wprost z Ambrożym co do własności, to dostrzega, że „nie można do-
puścić do tego, aby bogactwa panowały nad nami; to my musimy się nimi 
posługiwać jako darami Boga, i nie możemy się do nich przywiązywać. 
Bogaci nie dlatego będą potępieni, że posiadali bogactwa, ale dlatego, że 
pogardzali biednymi i nie spieszyli im z pomocą”7. Święty Biskup w swoim 
komentarzu do Psalmu 177 pisze: „Res alienae possidentur, cum superflua 
possidentur”8, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że posiadać dobra zbęd-
ne, to w rzeczywistości przywłaszczyć sobie dobro cudze. 

Z upływem czasu, wraz z rozwojem gospodarczym i politycznym całego 
świata, ze zmianą sposobów organizacji życia politycznego, zmieniała się 
także nauka społeczna Kościoła dotycząca własności. Mało oryginalnym 
będzie stwierdzenie, że doskonałej syntezy tego myślenia dokonał w okre-
sie średniowiecza św. Tomasz z Akwinu. Akwinata rozróżnia dwa pojęcia 
własności: użytkowanie wspólne, wynikające z przeznaczenia przez Boga 
wszystkich dóbr materialnych na pożytek całej ludzkości oraz indywidual-
ne, dotyczące wyłącznie korzyści wypływających z posiadania dóbr, czyli 
we współczesnym języku, dochodu z własności9. Trzeba zaznaczyć, że 
ten wielki teolog nie dostrzega, w odróżnieniu choćby od wspomnianego 
już św. Ambrożego, jakiegokolwiek zła w własności prywatnej. Dla niego 
„posiadanie prywatne jest wnioskiem wyprowadzonym przez człowieka 
z zasad pierwszych prawa naturalnego”10. Z tego samego jednak prawa 
wszystkie dobra materialne zostały przeznaczone na pożytek wszystkich 
ludzi – bonum commune, które stawia prawo użytkowania zbiorowego 

6 Zob. J. Pałucki, Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, 
Lublin 1996, 141.
7 Majka, Katolicka nauka społeczna, s. 111.
8 Św. Augustyn, En. in Ps. 177, 12.
9 Por. Cz. Strzeszewski, Ewolucja Katolickiej Nauki Społecznej, Warszawa 1978, 36.
10 Tamże.
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nad indywidualnym. Dlatego też św. Tomasz „uznaje legalność moralną 
własności prywatnej, ale tylko w służbie dobra publicznego”11. On także 
wypracowuje zasadę, że oddanie bonum superflua, o których wspominał 
już św. Augustyn, dla drugiego jest obowiązkiem moralnym wynikającym 
z cnót sprawiedliwości i miłości zarazem. Oddanie to jednak musi być do-
konane z rozsądkiem, w sposób najbardziej korzystny dla społeczeństwa 
(docelowo dla tego, który najbardziej tego potrzebuje). Choć „poglądy św. 
Tomasza z Akwinu na problematykę społeczną uważa się dość powszechnie 
za reprezentatywne dla myśli średniowiecznej w tym zakresie”12 to nie do 
końca jest to prawdą. Wystarczy bowiem wspomnieć świętych Dominika 
i Franciszka, Bonawenturę czy postać Joachima z Fiore – mistyka i apoka-
liptyka, którzy szeroko zajmowali się kwestią ubóstwa. Dla naszej analizy, 
w wyniku ograniczeń czasowych, postać świętego z Akwinu musi jednak 
wystarczyć. 

Myśl społeczną epoki nowożytnej z kolei kreowało kilka podstawowych 
procesów dziejowych. Mamy tu na myśli: renesans, reformację i kontrrefor-
mację oraz postępującą dezintegrację polityczną Europy. Działający w tym 
czasie scholastycy mieli nie lada zadanie w sprecyzowaniu myśli społecz-
nej Kościoła. Najprężniej myśl ta rozwijała się w XVI wieku w Hiszpanii, 
a za najsłynniejszego przedstawiciela znanej wówczas szkoły w Salamance 
uznać musimy dominikanina Franciszka de Vitorię, uznawanego za klasyka 
nauki o prawie narodów13. W swoim spojrzeniu na państwo uznaje je za 
zespół współdziałających społeczności, pewną organiczną całość, w której 
dokonuje się wzajemne komunikowanie sobie dóbr. Państwo, zaznaczmy, 
powstałe w wyniku ludzkiej bezradności i niesamowystarczalności, winno 
dbać o dobro wspólne i doprowadzić do uwolnienia narodu od nędzy czło-
wieczej. Jego nauczanie stanowi swoiste uzupełnienie doktryny św. Tomasza 
i podłoże do dwóch wielkich dzieł innego Hiszpana, jezuity Franciszka 
Suareza, który jednak w nasze rozważaniach na temat Kościoła ubogich 
nie wnosi wiele nowego. Można jednak wspomnieć o powstających w tym 
czasie utopiach chrześcijańskich, które dotykały kwestii ubóstwa, dobra 
wspólnego, komunii dóbr, etc. „Utopia” Tomasza Morusa, „Civitas solis” 

11 Tamże, 39.
12 Majka, Katolicka nauka społeczna, s. 148.
13 Tamże, 161.
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Tomasza Campanelli czy „Nowa Atlantyda” Franciszka Becona to tylko 
przykłady tego, że przełom wieku XVI i XVII wiązał się z nieubłaganą ko-
niecznością podjęcia kwestii społecznych w nauczaniu Kościoła. Z uwagi 
na fakt, że choćby Paweł VI wskazywał na niebezpieczeństwo ucieczki 
w utopię, a cała katolicka nauka społeczna zamknięta jest na tego typu 
poglądy zawarte w formie literackiej, nie podejmujemy tego zagadnienia, 
choć trzeba zauważyć, że jest to temat niezwykle ciekawy14. 

Wieki XVIII i XIX, nacechowane rozwojem często skrajnego indywi-
dualizmu i liberalizmu, paradoksalnie przyczyniły się do rozwoju kwestii 
potrzebujących w nauce społecznej. Podkreślmy, że to czas rewolucji prze-
mysłowej, która zmieniła pojmowanie własności w ogólności, wprowadziła 
klarowny podział między właścicielami a pracownikami, otworzyła myśl 
społeczną na motywy pracy i jej warunków, płacy, itp. Pewnie dlatego też 
liberalni katolicy, aktywnie działający głównie we Francji okresu porewo-
lucyjnego, w swoich sformułowaniach mówili o tym, że celowym i skutecz-
nym środkiem zapobieżenia złu gospodarczemu powinno być miłosierdzie, 
łączone w ich myśli z ideą patronatu, czyli opiekuńczej funkcji przedsię-
biorcy przy jednoczesnym wsparciu masy robotniczej w ramach wolnych 
zrzeszeń pracowniczych, które byłyby czymś w rodzaju samopomocowych 
organizacji dobroczynnych. W tym miejscu można by pokusić się o analizę 
poglądów Chateaubriand’a czy Foderé. Pozostańmy jednak przy zwróceniu 
uwagi na działalność Frederica Ozanam’a, który założył, w nawiązaniu do 
wielkich dzieł miłosierdzia chrześcijan w przeszłości, Konferencję święte-
go Wincentego a Paulo, której członkowie zobowiązywali się do osobistej 
opieki nad biednymi. Ten profesor prawa handlowego, a potem literatur 
obcych na Sorbonie, starał się w ten sposób zapobiegać zgubnym skutkom 
kapitalizmu. Wierzył w społeczną siłę chrześcijaństwa, które jest w stanie 
uchronić ludzi z jednej strony przed błędami szerzącego się wówczas socja-
lizmu, a drugiej pobudkami egoistycznymi, wyrażającymi się w pogoni za 
dobrami ziemskimi15. To swoiste przełożenie teoretycznych rozważań na 
praktykę. Wspomnijmy jeszcze tylko, na tym etapie historii, postać twór-
cy szkoły reformy społecznej – Frederica Le Play’a, który choć „nigdy 
nie chciał określić swego programu reform czy teorii społecznej mianem 

14 Zob. Tamże, 189-192. 
15 Majka, Katolicka nauka społeczna, s. 219. 
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chrześcijańskiej, pomimo, iż konsekwentnie przyjmował prawo Boże za 
podstawę porządku społecznego”16, to w swoim pojmowaniu własności 
w trzech rodzajach: rodzinnej, gminnej i patronalnej dostrzegał potrzebę 
opieki bogatszych nad biedniejszymi i uspołeczniał charakter własności. 

Jeśli myślimy o katolickiej nauce społecznej jako odrębnej nauce, 
nie możemy przejść obojętnie wokół wielkich społecznych pontyfikatów 
czasów nam bliższych, XIX i XX wieku. Większość znawców uznaje, że 
za początek tej części nauczania Kościoła należy bowiem uznać Encykli-
kę papieża Leona XIII Rerum novarum. Dotyczyła ona głównie kwestii 
robotniczej. Szybko jednak stała się kamieniem milowym, podłożem dla 
całej katolickiej nauki społecznej. W interesującej nas kwestii należy wspo-
mnieć, że papież ten dostrzegał konieczność kreowania nauczycielskiej 
roli Kościoła w kwestiach społecznych. Kościół miał stanowić podmiot 
praktycznej, czynnej miłości bliźniego, która wyrażała by się w konkret-
nych formach działalności społecznej. „Niekiedy wysuwa się zarzut, jakoby 
Leon XIII przeakcentował prawo własności […] w encyklice uderza też 
brak dostatecznie wyraźnego podporządkowania prawa posiadania prawu 
użytkowania”17. Musimy jednak dostrzec „socjalistyczny” kontekst po-
wstania tego dokumentu, a wszystko stanie się jaśniejsze. Najważniejsze 
jest jednak to, że myśl społeczna Kościoła pozostała już trwale obecna 
w nauczaniu papieskim. Dla przykładu, Pius XI uważał, że „wszelkie 
działania społeczne oraz sposób postępowania poszczególnych jednostek 
powinny w związku z tym wynikać z nakazu rozumu poszukującego norm 
moralności w naturze społecznej człowieka. Warunkiem powodzenia docie-
kań ludzkich miało być uznanie sprawiedliwości i miłości jako wyższych 
i szlachetniejszych regulatorów życia społecznego. W swoim nauczaniu 
Pius XI uznał za istotne, by wspomniane normy wpływające na sposób 
organizacji życia społeczno-politycznego i gospodarczego były świado-
mie usankcjonowane przez państwa […]. Jednocześnie w ich realizacji 
dopatrywał się źródeł tworzenia tzw. wspólnego dobra oraz niesienia sobie 
przez ludzi wzajemnej pomocy w ramach różnorodnych struktur” […] 
Jednostka jako podmiot samodzielnego działania ma prawo oczekiwać 
od społeczeństwa pomocy, jeśli tylko nie jest w stanie sama uporać się 

16 J. Mazur, Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992, 101.
17 Tamże, 113.
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ze swoimi problemami i nałożonymi zadaniami”18. Były nuncjusz apo-
stolski w Polsce podkreślał również indywidualny i zarazem społeczny 
charakter własności. Twierdził, że własność „ma charakter indywidualny, 
bo każdy jest zobowiązany dbać o jej zdobycie i utrzymanie […] Ma ona 
jednak zarazem charakter społeczny, bo całość dóbr materialnych została 
oddana przez Stwórcę do dyspozycji wszystkich ludzi”19. Własność jest 
zatem uprawnieniem człowieka, ale równocześnie rodzi także zobowią-
zania20. Trudne czasy pontyfikatu Piusa XII z kolei nie pozwoliły mu 
wydać żadnego dokumentu o charakterze społecznym. Jego przemówienia 
radiowe dotykały jednak tych kwestii i jednocześnie stanowiły doskonały 
pomost do postanowień Vaticanum II i dwóch związanych z tym wyda-
rzeniem pontyfikatów: Jana XXIII i Pawła VI. Obaj ci papieże dostrzegali 
bowiem konieczność rozwoju myśli społecznej Kościoła. Można nawet 
powiedzieć, że „doniosłość nauczania Jana XXIII wyrasta z głębokości 
syntezy Piusa XII”21. Działalność społeczna obu papieży Soboru Watykań-
skiego II jest swoistą kontynuacją myśli poprzedników, z uwzględnieniem 
współczesnych im problemów, takich jak wspólnota narodów i jej zadania, 
czy pokój na świecie, którego warunkiem jest budowanie ładu społecznego 
w oparciu o zasady moralne. Paweł VI dodatkowo dostrzega potrzebę włą-
czenia się chrześcijan w nurt polityczny, który to z kolei wiąże z nurtem 
gospodarczym. Według niego konieczność połączenia ekonomii z polityką 
powinna być sposobem wykonywania chrześcijańskiej służby bliźnie-
mu22. Jan Paweł II – z kolei – doświadczony piętnem II wojny światowej 
i komunizmu, także nie mógł przejść obojętnie obok kwestii społecznych. 
Jego nauczanie ogólnie można ująć w trzy wymiary: dotyczące człowieka, 
wspólnoty i pracy. Dostrzega między innymi, że „pierwszą podstawą war-
tości pracy jest człowiek – jej podmiot”23. Ze sprawiedliwością społeczną, 
podmiotowym rozumieniem pracy, poszanowaniem godności człowieka 
wiązał on prawdziwy rozwój człowieka i proces powstania nowego po-
rządku współżycia społecznego. W Solicitudo rei socialis Jan Paweł II 

18 E. Kozerska, Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI, Wrocław 2005, 44nn.
19 Majka, Katolicka nauka społeczna, s. 320. 
20 Por. Tamże. 
21 J. Mazur, Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992, 130. 
22 Por. Tamże, 144.
23 Jan Paweł II, Laborem exercens, 5.
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wskazuje konkretnie na opcję czy miłość preferencyjną na rzecz ubogich, 
która stanowi specjalną formę pierwszeństwa w praktykowaniu miłości 
chrześcijańskiej i którą papież zaleca do stosowania w ramach społecznej 
odpowiedzialności. Także, tak często obecnie przeciwstawiany papieżo-
wi Franciszkowi, jego poprzednik – Benedykt XVI dostrzegał problem 
ubogich w Kościele. Ostatnia jak do tej pory encyklika społeczna Caritas 
in veritate autorstwa właśnie Benedykta XVI wskazuje przecież wprost, 
że miłość caritas, przejawiająca się w dostrzeżeniu człowieka potrzebu-
jącego i ofiarnej pomocy jemu, należy do istoty Kościoła, a nie jest tylko 
jedną z jego płaszczyzn. „Papież Benedykt XVI zachęca w encyklice do 
wypełnienia miłością życia człowieka, celów działalności państwa i form 
społeczeństwa obywatelskiego”24. 

Myślę, że ta pobieżna analiza rozwoju doktryny społecznej Kościoła 
w kwestii własności i jednocześnie podejścia do ubogich pozwala nam 
zrozumieć, że obecny pontyfikat papieża Franciszka, pod tym względem, 
stanowi doskonałą kontynuację wielowiekowej Tradycji Kościoła. Kon-
tynuację, która nie jest tylko realizacją wcześniejszych zasad, ale sama 
w sobie zakłada dalszy rozwój. Głośne nagłówki komunikatów praso-
wych czy artykułów o tym, że papież spotyka się z ubogimi, że papież 
odbiera premie kardynałom za konklawe czy zrezygnował z dobrej marki 
samochodów na rzecz uboższych środków transportu jest jego sposobem 
realizacji podstawowych założeń nauki społecznej Kościoła. Zaznaczmy, 
że często nie są to tylko sposoby osiągnięcia uboższego stylu życia, ale 
impulsy do wykorzystywania pozostających środków właśnie na rzecz 
ubogich. Kościół od zarania swoich dziejów dostrzegał ubogich i zawsze 
śpieszył im z pomocą. Kwestia ta nigdy nie uległa przedawnieniu. Błędem 
byłoby więc sądzić także, że papież Franciszek wprowadza w czyn to, 
co Tradycja teoretycznie wypracowała przez wieki. Można pokusić się 
o stwierdzenie, że czynami pisze kolejną encyklikę społeczną i nie jest 
w tym względzie wielkim reformatorem Kościoła, jak widzą go niektó-
rzy obserwatorzy. Nie mogą więc dziwić nas jego liczne słowa i gesty 
dotykające tej kwestii. Tym bardziej zrozumiałe stają się treści, które

24 E. J. Nowacka, Społeczno-polityczna myśl Benedykta XVI. Geneza i znaczenie dla 
współczesnych państw demokratycznych, Wrocław 2006, 96.
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zamieścił w ostatnim Orędziu na Wielki Post, że „na wzór naszego Na-
uczyciela jesteśmy jako chrześcijanie powołani do tego, aby dostrzegać 
różne rodzaje nędzy trapiącej naszych braci”25.

25 Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2014.
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Grzeszni ludzie – antysemici: problem antysemityzmu 
wśród chrześcijan

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas uroczystości Dnia Przebacze-
nia z okazji jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa stwierdził, że „antyse-
mityzm jest grzechem”1. Przeprosił on Naród Wybrany za ten jeden 
z zaniedbywanych przez lata grzechów Kościoła. Należy zauważyć, że 
w każdym narodzie, społeczności czy grupie etnicznej są ludzie: bardzo 
dobrzy, dobrzy, bardzo źli, źli, mądrzy i nieroztropni. Chrześcijanie pod 
tym względem nie stanowią wyjątku, istnieje wśród nich odsetek tzw. 
porządnych ludzi, posiadających Ducha Św., jasno określających zasady, 
według których żyją, mających stosunek bardzo pozytywny do narodu 
żydowskiego. Niewątpliwie jest to ogromny powód do dumy dla Kościoła 
katolickiego, że wśród swoich szeregów posiada takich wiernych. Warto 
te osoby zauważać i wskazywać jako przykład do naśladowania w życiu 
codziennym. Dzięki takim wzorcom postaw mogą ziścić się słowa papie-
ża Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej stwierdził: 
„Budujemy nową przyszłość, w której Chrześcijanie nie będą już żywić 
uczuć antyżydowskich, ani Żydzi uczuć antychrześcijańskich, ale raczej 
zapanuje wzajemny szacunek”. Natomiast przy Ścianie Płaczu żydow-
skim zwyczajem, w szczelinie pomiędzy kamieniami zostawił kartkę 
z modlitwą: „(…) bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy 
w ciągu dziejów przysporzyli cierpień tym Twoim dzieciom, a prosząc 
Cię o przebaczenie, pragniemy tworzyć trwałą więź prawdziwego bra-
terstwa z ludem Przymierza”2.

1 Jan Paweł II, Homilia z okazji Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa w Bazylice Waty-
kańskiej 12.03.2000r. (Dzień Przebaczenia) I Niedziela Wielkiego Postu
2 Wystąpienie Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 r.
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2. Co to znaczy antysemityzm?

Czym jest zatem antysemityzm? Według Wielkiej encyklopedii PWN 
antysemityzm to „wynikająca z różnego rodzaju uprzedzeń postawa niechęci, 
wrogości wobec Żydów i osób pochodzenia żydowskiego”3. Są to również 
„prześladowania i dyskryminacja Żydów jako grupy wyznaniowej, etnicznej 
lub rasowej oraz poglądy uzasadniające takie działania”4. 

Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemiecka nazizmu, do-
prowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej 
Europie.

Jak dalej czytamy w encyklopedii: „W świecie starożytnym wy-
rażał się on w pogromach (np. w Aleksandrii) i wyszydzaniu religii 
żydowskiej; do XIX w. antysemityzm miał głównie charakter religijny 
(antyjudaizm): wyznawcom judaizmu zarzucano odpowiedzialność za 
śmierć Jezusa Chrystusa, wysuwano wobec nich oskarżenia o mord 
rytualny; przejawiał się w dyskryminujących przepisach prawnych 
(w średniowieczu od XII w.), wyznaczeniu odrębnych terenów poby-
tu (getta), zakazywaniu wstępu do niektórych miast lub zamieszkania 
w nich, zabranianiu nabywania i uprawiania ziemi, a w skrajnych przy-
padkach, w pogromach, przymusowej chrystianizacji (Hiszpania 1492) 
oraz wypędzaniu ludności żydowskiej z miast i terytoriów (z Anglii 
1290, z Francji 1306, z Hiszpanii i Portugalii 1492 – 97)”5. W Rosji 
zakaz osiedlania się Żydów szerzył Kościół katolicki w epoce krucjat, 
a potem kontrreformacji. Podobny charakter miały pisma i wypowiedzi 
Marcina Lutra. Na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, od przywileju 
kaliskiego (1268), Żydzi stanowili odrębny stan pod opieką monarchy 
lub książąt lokalnych. Niektóre miasta miały jednak przywilej de non 
tolerandis judaeis6.

W ostatnich dekadach ubiegłego wieku na terenie Niemiec i Austro – 
Węgier powstały efemeryczne partie antysemickie mające reprezentację 
parlamentarną. Tam też pojawił się termin „antysemityzm”7.

3 D. Grinberg, Antysemityzm, w: Wielka encyklopedia PWN, t 2, Warszawa 2001, s. 154.
4 Tamże.
5 Tamże.
6 Por. Tamże.
7 Tamże.
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Antysemityzm stanowi podstawę wrogości wobec ludzi żydowskiego 
pochodzenia, u której źródła leży nie tyle narastanie konkretnych konfliktów 
społecznych, co pewne cechy przypisywane Żydom. Nie jest to światopo-
gląd, czy filozofia życia, podobnie jak wiara w wiedźmy, ale bardzo niebez-
pieczny stereotyp, uprzedzenie, antynastawienie do bliźniego. 

Antysemityzm, niezależnie od miejsca i czasu, w którym wyrasta, 
wprowadza sam przez się stosunki społeczne, czyli kategorie „wyższość 
– niższość”8. Niezależnie w jakiej sytuacji ma zastosowanie jest ciężkim 
grzechem, powodem do wstydu, siejącym zło, zepsucie w sercach jednostek 
i całych społeczeństw. W związku z tym jasno należy stwierdzić, że „anty-
semityzm jest antychrześcijaństwem”9.

3. Postawa antysemityzmu – grzeszną postawą 
chrześcijaństwa

Chrześcijanin nie może być antysemitą. Nie może negatywnie na-
stawiać się do drugiego człowieka – bez względu na to kim on jest, czy 
skąd pochodzi. Taka historia została już zapisana w Piśmie Świętym, na 
kartach przedstawiających tragedię Kaina i Abla. Brat zamordował brata. 
To słowo opisuje narodziny nienawiści i agresji w sercu człowieka, jako 
konsekwencji grzechu, będącego odcięciem się od źródła życia, źródła 
miłości, jakim jest Bóg. Grzech Kaina wychodzi z założenia, że mój oj-
ciec jest lepszy od twojego ojca. Mój naród, ojczyzna, jest bardziej war-
tościowa niż twój naród, twoja ojczyzna. To jest grzech i absurd, dlatego 
chrześcijanin, który jest wyzwolony w Chrystusie od grzechu, doświadcza 
wyzwolenia, mocy Boga, która jest potężniejsza od grzechu wpisanego 
w ludzki odruch, czy w ludzką psychikę – uczuciowość. Człowiek nie 
może jednocześnie popierać grzechu, dążąc do niego. Każdy wierzący, 
inteligentny człowiek, posiadający Ducha Św. i zapisany w sercu dekalog, 
żyjący prawdziwie według zasad Ewangelii, nie może być jednocześnie 
chrześcijaninem i antysemitą. Gdyby próbował przyjąć obie postawy 
równocześnie zdradził by jedną, bądź drugą, a wewnętrznie pozostał 
8 Tamże.
9 Pogląd ten głosi ks. Romuald Weksler-Waszkinel – katolicki ksiądz, z pochodzenia 
Żyd. Cytat za http://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2013/04/10/chrzescijanstwo-i-antysemi-
tyzm-krotka-sciaga-dla-wierzacych-i-wszystkich-ludzi-dobrej-woli/ [dostęp: 10.04.2013].
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rozdarty, co w konsekwencji skutkowałoby destrukcją jego osobowości 
i śmiercią duchową.

Papież Franciszek mocno podkreślił, że „antysemityzm to trucizna, 
której żaden człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin, nie powinien trzymać 
w sercu”10. Korzenie wiary chrześcijańskiej są żydowskie. Papież mocno 
przywołał ten fundament naszej religii, przekazując delegacji rzymskiej 
gminy żydowskiej, że antysemityzm nie powinien mieć miejsca w ludz-
kim sercu, a zwłaszcza w sercu chrześcijanina11. „Papież, nawiązując do 
70. rocznicy łapanki w rzymskim gettcie, po której ponad tysiąc osób depor-
towano do obozu śmierci w Auschwitz, powiedział: «Chrześcijanin antyse-
mita to wewnętrzna sprzeczność: jego korzenie są żydowskie. Chrześcijanin 
nie może być antysemitą. Antysemityzm musi być wyrzucony z serca i życia 
każdego mężczyzny i kobiety. Antysemityzm to trucizna». Papież mówił 
o przykładach niesprawiedliwości i nieporozumień, jakie cechowały liczącą 
dwa tysiące lat historię stosunków żydowsko-chrześcijańskich. Podkreślił, 
że poprawiły się one po Soborze Watykańskim II”12.

To nie Żydzi powinni wstydzić się swojego pochodzenia, ale powinny 
się go wstydzić przede wszystkim te osoby, które znajdują w swoim sercu 
miejsce na propagowanie antysemityzmu. Powyższa postawa zaprzecza 
Ewangelii i całej nauce Jezusa Chrystusa – Mesjasza, który był potomkiem 
Narodu Wybranego i jest zarazem najdoskonalszą, najczystszą i największą 
Miłością, jaka pojawiła się na świecie w dziejach ludzkości. Syn Boży po-
zostawił chrześcijanom testament, którego najważniejszy fragment brzmi: 
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym 
wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali” (J 13, 34). Każdy kto wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa i przy-
znaje się, że Go kocha szczerze, jest obarczony bezwzględnym obowiąz-
kiem wypełnienia powyższego prawa wobec całej ludzkości i nieistotne 
jest jego pochodzenie. 

10 Cytat za: http://www.fronda.pl/a/chrzescijanin-nie-moze-byc-antysemita-to-sprzecz-
nosc,31217.html (dostęp: 05.04.2014).
11 Tamże. 
12 Tamże
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4. Jan Paweł II wzór do naśladowania w postawie 
prosemickiej.

Wielki Polak – św. Jan Paweł II, jak żaden inny papież, stanowczo 
potępił błędy Kościoła, badając ciemne strony jego historii w świetle zasad 
Ewangelii. Tak szczere i otwarte potraktowanie problemów, stanowiące 
wcześniej pewne tabu, przyczyniło się do umocnienia jego międzynarodo-
wego autorytetu moralnego. Papież, który lekceważyłby naruszenia ewan-
gelicznych zasad w historii swego Kościoła, nie miałby takiego prawa, by 
upominać innych błądzących, jak ten, który je dostrzega i potępia.

Według Jana Pawła II głównymi problemami, rysującymi się na drodze 
pojednania i współpracy z wyznawcami judaizmu, były:

1) Kwestia uznania wspólnych korzeni i żydowskiego fundamentu 
chrześcijaństwa.

2) Uznanie, że Żydzi nie są masowo odpowiedzialni za śmierć Chrystusa
3) Sprawa stanowiska Kościoła katolickiego wobec zagłady Żydów 

w czasie II wojny światowej.
4) Kwestia dialogu międzyreligijnego i zasad, na jakich ma się on opie-

rać13. 
 Kultura żydowska i tragedia Szoah nie były obce Karolowi Wojtyle. 

Wielu jego sąsiadów było ofiarami holokaustu, wielu szkolnych kolegów 
było Żydami. Karol Wojtyła w 1965 r., po prawie 30 latach rozłąki, odnalazł 
w Rzymie swojego przyjaciela Jerzego Klugera, uściskał go serdecznie i pa-
trząc mu prosto w oczy wyraził życzenie, które motywowało go do wytężo-
nej pracy na rzecz pojednania i dialogu z judaizmem: ”Przyjdzie taki dzień, 
kiedy Żydzi i chrześcijanie będą musieli się tak spotkać”14. Przyjaźń Jerzego 
i Karola przetrwała od ławy szkolnej, aż do samej śmierci. Jerzy Kluger był 
specjalnym gościem na uroczystości nazwanej przez Jana Pawła II „Pożegna-
niem z Ojczyzną”, która miała miejsce 17 października1978 roku. Podstawy 
głębokich prożydowskich sympatii Jana Pawła II tkwią w jego wczesnym 
dzieciństwie. Szacunek i życzliwość wobec „dzieci jednego Boga” wpoił 
małemu Karolowi ojciec, pierwszy moralny autorytet przyszłego papieża. 

13 Por. J. Raymond, Jan Paweł II. Papież w samym sercu Historii: Apostoł prawdy 
i wolności jako dyplomata i polityk., Gniezno 2000, s. 23. 
14 G. Polak, Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni, Warszawa 2011, s. 47. 
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 Karol Wojtyła postrzegał zawsze antysemityzm jako grzech i marzył 
o czasach, w których Żydzi i Chrześcijanie odnajdą w sobie braci w wierze 
w jednego Boga. Nic więc dziwnego, że właśnie papież z Polski wytyczył 
nową drogę w relacjach Kościoła judaizmem. Drogę opartą na otwartości, 
prawdzie, wzajemnym poszanowaniu i poznaniu się. Dzięki wzajemnej ak-
ceptacji przedstawicieli i członków dwóch ogromnych religii monoteistycz-
nych jakimi są Judaizm i Chrześcijaństwo można czerpać wzajemne korzy-
ści, wydobywając ze skarbca spuścizny to, co najpiękniejsze i najlepsze. 

Jan Paweł II podkreślił, że Kościół pamięta o więzi, jaką jest duchowo 
zespolony z plemieniem Abrahama i jak ważną rzeczą jest wzajemne po-
znanie i zrozumienie, przy poszanowaniu zasad wolności religijnej. Jasno 
stwierdza „żydowskość” Jezusa Chrystusa: „Jezus rodzi się pośród tego ludu, 
wzrasta w jego kulturze i religii. Jest prawdziwym Izraelitą, myśli i mówi 
po aramejsku według ówczesnych zasad pojęciowych i lingwistycznych, 
zachowuje zwyczaje i obyczaje swego środowiska. Jako Izraelita jest dzie-
dzicem Starego Przymierza i dziedzictwu temu dochowuje wierności”15. 
Przypomina także, że Chrystus sam przyjął na siebie cierpienie i śmierć dla 
odkupienia grzechów wszystkich ludzi, a Żydzi jako naród nie są zbiorowo 
odpowiedzialni za Jego mękę16. Wytrącił tym samym główny argument 
usprawiedliwiający antysemityzm. 

 Jan Paweł II zawsze surowo potępiał grzech antysemityzmu. Jego 
zdaniem „wrogość lub nienawiść wobec judaizmu pozostaje w całkowitej 
sprzeczności z chrześcijańską wizją człowieka”17. Nawiązał do tego w so-
borowej deklaracji Nostra aetate, mówiąc o odrzuceniu „wszelkich form 
antysemityzmu i dyskryminacji”, zwłaszcza, że „sama choćby godność 
osoby ludzkiej wystarcza, aby je potępić”18. 

Kanonizowany Papież wielokrotnie przepraszał za wszelkie przejawy 
antysemityzmu i obojętność wobec niego w dziejach Kościoła. W powyższej 
deklaracji stwierdził: „Raz jeszcze za moim pośrednictwem, Kościół ubole-
wa nad przejawami nienawiści i prześladowaniem i wszystkimi przypadka-
mi antysemityzmu, które bez względu na czas i autora zostały skierowane 

15 Cyt. za.: J. Żurek, Pokój dla świata, Lublin 2006, s. 10.
16 Tamże, s. 13.
17 Tamże, s. 19.
18 Tamże, s. 21.
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przeciwko Żydom. Powtarzam: bez względu na ich autorów”19. Przy wielu 
okazjach przywoływał pamięć tych członków Kościoła, którzy ratowali 
Żydów i występowali w ich obronie. Przyznał jednak, że w czasie najwięk-
szych prześladowań Żydów w latach trzydziestych XX wieku i podczas 
II wojny światowej zabrakło wyraźnego, stanowczego i oficjalnego potępie-
nia antysemityzmu przez Kościół katolicki20. W kwietniu 1993 roku, wspo-
minając powstanie w gettcie, powiedział: „Okres holokaustu był rzeczywistą 
nocą dziejów, był to czas niesłychanych zbrodni przeciwko Bogu i przeciw 
człowiekowi. Jakże Wam nie towarzyszyć, najdrożsi bracia żydowscy, w tym 
przypomnieniu w modlitwie i medytacji tak bolesnych wspomnień? Modli-
my się i czuwamy razem z Wami”21. Bierność chrześcijan wobec holokaustu 
potępił m. in. w modlitwie, jaką odmówił na zakończenie Synodu Europej-
skiego w 1991 r.: „Licząc jedynie na siły ludzkie, kierowaliśmy się logiką 
tego świata z naszymi wojnami religijnymi, z naszymi walkami, przeciw-
stawiającymi jednych chrześcijan innym chrześcijanom, z naszą biernością 
wobec prześladowań i holokaustu Żydów, zacietrzewieniem zwróconym 
przeciwko tak wielu sprawiedliwym. Wybacz nam i zmiłuj się nad na-
mi”22. Wyrazem otwartości na judaizm było też spotkanie z Żydami, którzy 
przeżyli holokaust w Sali Konsystorzowej Pałacu Apostolskiego 7 kwiet-
nia 1993 r., kiedy to podczas kadiszu (żydowskiej modlitwy za zmarłych)  
w Watykanie zapalono sześć świec menory (w hołdzie 6 mln pomordowa-
nych w czasie Szoah)23. W innych okolicznościach mówił: „Jako Biskup 
Rzymu i następca Apostoła Piotra zapewniam naród żydowski, że Kościół 
katolicki, kierując się ewangeliczną zasadą prawdy i miłości, a nie żadnymi 
względami politycznymi, głęboko ubolewa z powodu nienawiści, prześla-
dowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spo-
tkały Żydów ze strony chrześcijan. Kościół odrzuca rasizm w jakiejkolwiek 
formie jako przekreślenie obrazu Stwórcy wpisanego w każdą ludzką istotę 
(por. Rdz 1, 26)”24

19 Tamże, s. 19.
20 Tamże, s. 88. 
21 R. Flynn: Jan Paweł II Portret prywatny człowieka i papieża, Warszawa 2002 s. 93
22 Tamże, s 88
23 T. Szulc, Papież Jan Paweł II. Biografia, s. 436
24 Jan Paweł II, Budujmy nową przyszłość. Przemówienie podczas wizyty w „Yad Va-
shem” 23 marca 2000 r.; cyt. za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/



246 MGR BEATA MARIA KORNIŁŁOWICZ 

Ojciec Święty w przemówieniu do przedstawicieli wspólnoty żydow-
skiej w Moguncji, podczas jego pielgrzymki do RFN w 1980 roku, stwierdził: 
„będę się starał pomagać wszystkim, którzy cierpią lub są w jakikolwiek spo-
sób uciśnieni”25, powtarzając za biskupami niemieckimi, że „głębia i bogac-
two naszego wspólnego dziedzictwa otwierają się dla nas przede wszystkim 
w nastawionym na dobro dialogu i w pełnej zaufania współpracy”26. Należy 
„skorygować fałszywy obraz religijny narodu żydowskiego, który był jedną 
z przyczyn nieporozumień i prześladowań w ciągu wieków”27. W Moguncji 
Papież wyznaczył trzy wymiary dialogu chrześcijaństwa z judaizmem: 

1) Wymiar spotkania między Ludem Bożym nieodwołanego przez 
Stwórcę Starego Przymierza, a Ludem Nowego Przemierza.

2) Wymiar spotkania między dzisiejszymi Kościołami chrześcijańskimi 
i dzisiejszym Ludem Przymierza, który Bóg zawarł z Mojżeszem.

3) Wymiar wspólnego powołania żydów chrześcijan, którzy jako syno-
wie Abrahama mają być „błogosławieni dla świata”, razem „przyczyniając 
się do pokoju i sprawiedliwości między wszystkimi ludźmi i narodami” 
i którzy mają być gotowi do ofiar, jakich ten wzniosły cel może wymagać28.

Trzeba stanowczo powiedzieć, że nikt wcześniej w historii Kościoła 
katolickiego nie poszedł tak daleko w kierunku dialogu i pojednania z ju-
daizmem. Symbolem tej drogi przebytej przez Jana Pawła II były odwiedzi-
ny w rzymskiej Synagodze Większej 13 kwietnia 1986r., podczas których 
stwierdził m.in.: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością 
zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do 
jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi – można 
powiedzieć – naszymi starszymi braćmi”29. Następnie Papież Polak modlił 
się słowami Psalmu 133: „Jaka radość i szczęście, gdy bracia mieszkają 
wspólnie!”. Natomiast chór odśpiewał pieśń Majmonidesa Ani Ma’amin, 
która towarzyszyła Żydom w obozach zagłady: „ Wierzę mocno, że Mesjasz 

przemowienia/yadvashem_23032000.html# (dostęp: 13.06.2014). 
25 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej, Moguncja, 
17.11.1980r.
26 Tamże. 
27 Tamże.
28 Por. Tamże
29 A. Boniecki: Notes rzymski, t. 2, Kraków 1988, s. 276.



 GRZESZNI LUDZIE – ANTYSEMICI: PROBLEM ANTYSEMITYZMU 247

przyjdzie! I chociaż nadejście swoje opóźnia, będę czekał, aż się zjawi!”30. 
Droga z Bazyliki św. Piotra do leżącej w odległości zaledwie kilku kilome-
trów synagogi, zdaniem głównego rabina Wiecznego Miasta Elio Toaffa, 
„zajęła rzymskiemu papieżowi dwa tysiące lat”31.

Warto uświadomić sobie i pamiętać, że we współczesnym Kościele jest 
miejsce dla każdego, kto w sercu tego zapragnie:

- jest w nim miejsce dla dwunastu apostołów począwszy od Judasza 
Iskariota, a na św. Piotrze skończywszy;

 – jest w nim miejsce dla ojca alkoholika, który przekracza wszelkie 
możliwe zasady moralne po spożyciu środków odurzających, ale za każdym 
razem, gdy wytrzeźwieje żałuje i płacze, ponieważ wie, że źle uczynił, ale 
jest też miejsce dla Ojca Pio, który pochyla się nad swoimi dziećmi ducho-
wymi;

- jest w nim miejsce dla żebraka, ubogiego, który stracił sens życia, 
ale jest również miejsce dla bogacza, biznesmena, prowadzącego ogromne 
przedsiębiorstwa, nawet jeżeli jego dusza chwilowo znajduje się w ciemności 
i jest okalana, zniewolona łańcuchami zła.

Należy zauważyć, że każda z przytoczonych wyżej postaci może być 
potencjalnie żydowskiego pochodzenia i każda z nich ma prawo kochać i być 
kochana w Kościele. W Domu Bożym jest miejsce dla wszystkich, to zna-
czy dla tych, którzy potrafią żyć w prawdzie, którzy chwytają się Chrystusa 
i proszą Go o uzdrowienie. Tu nie potrzeba specjalnych przepustek, pienię-
dzy, kart kredytowych, urodzenia się w „dobrym domu” arystokratycznego 
pochodzenia i błękitnej krwi, czy specjalnie dobranej rasy. Tu wystarczy 
szczera skrucha i wiara, do której każdy z nas jest zdolny. Wiara, która jest 
darem i łaską daną każdemu człowiekowi, niezależnie od jego pochodzenia 
w momencie jego powołania do życia.

Papież Polak był świadom, że prawdziwa przemiana wzajem-
nych stosunków dokona się przez przemianę serc, które trzeba wy-
chowywać we wzajemnym szacunku, w duchu otwartości. Dlatego 
6 kwietnia 1984 r. Jan Paweł II, w przemówieniu do Komitetu Wyko-
nawczego Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, wprowadził 

30 Tamże.
31 A. Boniecki, dz. cyt., s. 201.
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nowe wytyczne dotyczące nauczania o judaizmie i  Żydach w Ko-
ściele katolickim, na lekcjach religii32. Warto więc dać szansę so-
bie, pochylając się nad niechlubnymi przypadkami antysemityzmu,  
i odpowiedzieć na wezwanie świętego Jana Pawła II, który wezwał chrze-
ścijan do rachunku sumienia z odpowiedzialnością za tragedię Szoah. Po 
to, by nigdy w przyszłości nie mogły potwierdzić się słowa Ludwika Hir-
szfelda, który stwierdził : „Największą tragedią Żydów jest nie to, że ich 
antysemita nienawidzi, ale że łagodni, dobrzy ludzie mówią: «porządny 
człowiek, chociaż Żyd»”33.

32 T. Szulc, dz. cyt., s. 436.
33 L. Hirszfeld, Historia jednego życia, Warszawa 2000, s. 10
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Osoba z niepełnosprawnością umysłową w Kościele

Osoba z niepełnosprawnością umysłową to taka, u której do 18 roku 
życia stwierdzono znaczne obniżenie zdolności intelektualnych (o 2 odchy-
lenia standardowe od średniej w populacji) oraz występowanie zaburzeń 
zdolności adaptacyjnych. Stan ten należy analizować z uwzględnieniem 
ogólnego funkcjonowania psychoemocjonalnego osoby, jej zdrowia, kon-
taktów społecznych oraz ogólnego kontekstu środowiskowego. Takie ujęcie 
niepełnosprawności umysłowej prezentuje najnowszy podręcznik wydany 
przez Amerykańskie Towarzystwo do spraw Niepełnosprawności Intelek-
tualnej i Rozwojowej (AAIDD)1. Ten sam podręcznik postuluje również 
zamianę terminu „upośledzenie umysłowe” – mental retardation – na ter-
min „niepełnosprawność intelektualna” – intellectual disability. Na gruncie 
amerykańskim to pierwsze określenie rzeczywiście jest stygmatyzujące dla 
osób z niepełnosprawnością i jego zastąpienie nowym terminem wydaje się 
być zasadne. Jednak na gruncie polskim taka zamiana wprowadza zamie-
szanie terminologiczne, ponieważ „niepełnosprawność intelektualna” jest 
kojarzona z wszelkiego rodzaju zaburzeniami, także psychicznymi. Dlatego 
w niniejszej pracy używam terminu „niepełnosprawność umysłowa”. Jest 
on swego rodzaju kompromis pomiędzy dawną i nową terminologią.

Kwestia miejsca osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie jest 
w ostatnim czasie podejmowana bardzo często. Mówi się o konieczno-
ści stworzenia tym osobom takich warunków, aby mogły one uczest-
niczyć we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jednak temat 
ten wydaje się dotyczyć wyłącznie osób niepełnosprawnych fizycznie 
i sensorycznie. Osoby z tymi niepełnosprawnościami w ostatnim czasie 

1 Zob. L. R. Schalock i in., Intellectual Disability: Definition, Classification, And Systems 
of Supports, Washington 2010. Skrócona wersja podręcznika jest dostępna w Internecie na 
stronie AAIDD.
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rzeczywiście „wyszły na ulicę”, można je spotkać w urzędach, na uczel-
niach, w różnych instytucjach. Są tam nie tylko interesantami, ale także 
często pracownikami. Natomiast osób z niepełnosprawnością umysłową 
prawie wcale nie widać. Wydaje się, że dzisiejszy świat zapomina o nich, 
chce te osoby zepchnąć na margines, zamknąć w zakładach pracy chronio-
nej lub innych instytucjach przystosowanych do opieki nad nimi. Coraz 
rzadziej można też spotkać niepełnosprawne umysłowo dzieci. Prawo 
wielu krajów zezwala na aborcję dziecka, u którego badania prenatalne 
lub inne przesłanki pozwalają wnioskować o niepełnosprawności lub 
chorobie zagrażającej jego życiu, a większość wad genetycznych, które 
diagnozuje się w okresie prenatalnym wiąże się z niepełnosprawnością 
umysłową. Być może dlatego właśnie wśród nas jest coraz mniej osób 
ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym. Osoby te wydają się 
być niepotrzebne. Tymczasem mają one do spełnienia bardzo ważne za-
danie wobec świata, a rola ta staje się dobrze widoczna w Kościele, oraz 
wszędzie tam, gdzie w pracy z tymi osobami uwzględnia się ich godność 
i możliwości rozwoju.

Kościół w służbie osób z niepełnosprawnością umysłową

Kościół wypracował zasady pracy z osobami z niepełnosprawnością 
umysłową na długo przed wszystkimi innymi instytucjami zajmującymi 
się tym tematem. Stolica Apostolska w 1981 r. wydała Dokument na Mię-
dzynarodowy Rok Osób Upośledzonych, w którym nakreślono trzy takie 
podstawowe zasady: 

Zasada integracji przeciwstawia się wszelkim formom marginalizowania 
osób niepełnosprawnych. 

Zasada normalizacji mówi o tym, że należy podjąć wszelkie wysiłki 
zmierzające do całkowitej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umy-
słową, tak aby umożliwić im normalne życie. 

Zasada personalizacji zaznacza, że działania te powinny chronić god-
ność osoby niepełnosprawnej oraz mieć na uwadze jej integralny rozwój, 
uwzględniający jej uzdolnienia fizyczne, moralne i duchowe2. 

2 Por. Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych, 
„L’Osservatore Romano” 32 (1981), III, 21-22.
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Ujęcie osoby z niepełnosprawnością umysłową, które uwzględnia nie 
tylko jej trudności i ograniczenia, ale przede wszystkim możliwości i uzdol-
nienia, jest nawet współcześnie spotykane bardzo rzadko. Można powiedzieć, 
że poszczególne instytucje taki model dopiero wypracowują, natomiast 
w Kościele jest on stosowany już od wielu lat.

Dzieci z niepełnosprawnością umysłową są poddawane katechizacji tak, 
jak dzieci pełnosprawne. Zarówno prawo świeckie, jak i kościelne zapewnia 
im taką możliwość. Kanon 217 Kodeksu Prawa Kanonicznego daje wszyst-
kim ochrzczonym prawo do wychowania chrześcijańskiego, poznawania 
i przeżywania tajemnicy zbawienia, a kan. 777 nakłada na proboszczów 
obowiązek troski o organizację katechizacji osób niepełnosprawnych za-
mieszkałych w parafii. Katechizacja ta ma być dostosowana do możliwości 
tych osób. Z kolei Catechesi Tradendae w punkcie 41 mówi o tym, że osoby 
upośledzone fizycznie lub umysłowo mają prawo poznawać tajemnice wiary. 
Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zawiera 
osobny rozdział poświęcony osobom szczególnej troski, w tym także oso-
bom z niepełnosprawnością umysłową. Zawarte w niej informacje są dużą 
pomocą do konstrukcji programów katechizacji osób niepełnosprawnych. 
Z kolei sposób jej prowadzenia i niektóre szczegółowe zasady określają 
odpowiednie rozporządzenia ministra edukacji narodowej, w zależności 
od tego czy dziecko uczęszcza do szkoły specjalnej, klasy integracyjnej 
w szkole masowej, czy ma przyznane nauczanie indywidualne.

Do katechizacji osób z niepełnosprawnością umysłową skłaniają nie 
tylko wartości humanistyczne, ale też teologiczne. Przyjmuje się, że osoba 
z niepełnosprawnością umysłową jest stworzona na obraz i podobieństwo 
Boże, i tak jak osoby pełnosprawne jest zdolna poznawać Boga oraz wejść 
z Nim w osobową relację. Na tej podstawie przyznaje się osobom z nie-
pełnosprawnością umysłową możliwość przystępowania do sakramentów, 
oczywiście po uprzednim, odpowiednim przygotowaniu. Tutaj jednak czę-
sto pojawiają się problemy. O ile nikt już dziś nie odmawia osobie z nie-
pełnosprawnością umysłową chrztu, to jednak zdarza się, że odmawia się 
im możliwości przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania oraz 
Eucharystii. Jako koronny argument wysuwa się tutaj stwierdzenie niemoż-
ności udowodnienia, że osoba z niepełnosprawnością umysłową posiada 
świadomość przyjmowanego sakramentu. Z drugiej jednak strony nie mamy 
dowodów na to, że osoba ta sakramentu nie rozumie, nie należy go więc jej 



252 MGR MAGDALENA IWAN 

pozbawiać3. Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum caritatis wyraził 
troskę o zapewnienie Komunii eucharystycznej wszystkim osobom, także 
niepełnosprawnym intelektualnie. Podkreśla, że „otrzymują one Eucharystię 
w wierze, również w wierze ich rodziny lub wspólnoty, która im towarzy-
szy”4. Oznacza to, że osoba z upośledzeniem może przyjąć sakrament 
Eucharystii w wierze swoich rodziców, analogicznie jak niemowlę, które 
przyjmuje chrzest, choć go nie rozumie. 

W sytuacji, gdy nie mamy pewności czy osoba z niepełnosprawnością 
rozumie Eucharystię nie należy jednak rezygnować z katechez, mających 
przygotować ją do spotkania z Jezusem obecnym w Najświętszym Sa-
kramencie. Takie katechezy należy również podjąć w sytuacji, gdy osoba 
niepełnosprawna daje sygnały, że rozumie już sakrament, lub że chce go 
przyjąć, a także jeśli stwierdzimy na innej podstawie, że osoba duchowo do 
tego dojrzała5. Celem podjętych katechez jest wtedy nie tylko utrwalenie 
zachowań i wiadomości zdobytych przez osobę niepełnosprawną na poprzed-
nim etapie edukacji, ale również kształtowanie świadomości przyjmowanego 
sakramentu (w przypadku Eucharystii będzie to odróżnianie zwykłego chleba 
od Eucharystii, a w przypadku sakramentu pokuty umiejętność odróżniania 
dobra od zła), wytworzenie motywacji i pragnienia spotkania z Jezusem 
oraz utrwalenie zachowań świadczących o przynależności do wspólnoty 
ludzi wierzących, zwłaszcza tych związanych z uczestnictwem w liturgii6.

Miejscem formacji osób z niepełnosprawnością, oprócz szkoły, powin-
na być także rodzina i parafia. Osoby z niepełnosprawnością umysłową są 
więc formowane w tych samych miejscach, co osoby pełnosprawne. Ro-
dzice jako pierwsi powinni być dla dziecka nauczycielami i wzorem wiary 
oraz zaufania Bogu. Powinni też uczyć dziecko modlitwy i postaw, które 
jej towarzyszą. Parafia natomiast powinna zapewnić osobom z niepełno-
sprawnością umysłową możliwość regularnego uczestniczenia w liturgii 

3 Por. A. Kiciński, Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnymi, w: Duszpasterstwo 
rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Red. R. Kamiński, G. Pytlak, J. Goleń, 
Lublin 2013, 559.
4 SC 58.
5 Por. D. Jucha, Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną, w: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycje na przyszłość, Red. 
A. Kiciński, Kraków 2008, 58.
6 Por. Tamże, 57-58.
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i przyjmowania sakramentów7. Służą temu specjalne wspólnoty, które 
powstają w wielu parafiach, zwłaszcza większych. Obecnie najbardziej 
popularnym ruchem zrzeszającym osoby z niepełnosprawnością umysłową, 
ich rodziców i przyjaciół jest ruch „Wiara i Światło” powstały we Francji 
z inicjatywy Marie Helen Mattieu i Jeana Vaniera. Wspólnoty te spoty-
kają się przynajmniej raz w miesiącu by wspólnie modlić się, świętować 
i spędzać razem czas. Ich członkowie utrzymują ze sobą relacje także poza 
spotkaniami całej wspólnoty, a nad ich formacją czuwają koordynatorzy, 
zapewniający łączność poszczególnych wspólnot między sobą, również na 
szczeblu międzynarodowym.

Posłannictwo osób z niepełnosprawnością umysłową wobec 
Kościoła i świata

Kościół jest miejscem formacji osób z niepełnosprawnością umysło-
wą. Przyjmuje je z otwartymi ramionami i prowadzi do zbawienia tak jak 
Chrystus, który zawsze znalazł czas na spotkanie z osobami będącymi na 
marginesie społecznym. Jednak na tym nie kończy się kwestia miejsca osób 
z niepełnosprawnością umysłową w Kościele i świecie. Nikt w Kościele nie 
jest sam dla własnego tylko zbawienia. Wiara i świadectwo jednych osób 
wpływa na życie i wiarę innych. Również osoby z niepełnosprawnością 
umysłową mają swoją misję wobec innych członków Kościoła, a spełnianie 
tego zadania stanowi niezwykły przekaz dla całego świata. 

Przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością umysłową pomaga-
ją formować osoby pełnosprawne8. We wspólnotach „Wiary i Światła” 
oraz w domach L’Arche, gdzie osoby z niepełnosprawnością umysłową 
mieszkają na stałe z osobami pełnosprawnymi dokonuje się ciche dzieło 
przemiany serc wielu pełnosprawnych ludzi. W relacji do osoby niepeł-
nosprawnej odkrywają oni bowiem własne słabości, swoją indywidualną 
niepełnosprawność. Niejednokrotnie w konfrontacji z prostotą i szczerością 

7 O roli rodziny i parafii w katechezie wspomina wiele dokumentów Kościoła i publi-
kacji, które z nich czerpią. Wystarczy sięgnąć choćby do artykułów U. Dudziak, Rodzina 
pierwszym miejscem katechezy i ks. M. Zająca, Parafia miejscem katechezy w: Miejsca 
katechezy. Rodzina, parafia, szkoła, Red. S. Kulpaczyński, Lublin 2005.
8 Por. J. Vanier, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Poznań-Białystok 2011, 
7.
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osób z niepełnosprawnością zaczynają dostrzegać, że sami nie potrafią być 
szczerzy, mają trudności z wchodzeniem w głębokie relacje, nie radzą sobie 
ze swoimi lękami czy zranieniami. Obecny w osobach z niepełnosprawno-
ścią umysłową Chrystus uczy ich jednak cierpliwości względem własnych 
słabości i stopniowego ich przezwyciężania. Wspólnota trwa mimo trudności 
doświadczanych przez osoby pełnosprawne, a przyjaźń, którą okazują im 
niepełnosprawni, nie zostaje zerwana. W miejscu swojego zranienia osoba 
pełnosprawna może doświadczyć Bożej miłości także za pośrednictwem 
osób z niepełnosprawnością9.

Oprócz pomagania osobom pełnosprawnym, osoby z niepełnosprawno-
ścią umysłową są także znakiem pokoju i jedności. Zarówno we wspólnotach 
„Wiary i Światła”, jak i w domach L’Arche na całym świecie jest obecne 
przekonanie o tym, że wszyscy ludzie są równi wobec siebie względem Boga. 
Nie mają znaczenia urodzenie, zdolności czy wykonywany zawód, bo każdy 
jest dzieckiem Boga. To przekonanie jest na tyle uniwersalne, że na prze-
strzeni prawie 50 lat istnienia tych wspólnot zrodziło się praktyczne zastoso-
wanie dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Stopniowo powstawały 
wspólnoty zrzeszające ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych różnych 
wyznań chrześcijańskich, a potem nawet różnych wiar. Obecnie nawet wśród 
muzułmanów powstają wspólnoty o duchowości wzorowanej na L’Arche 
i „Wierze i Świetle”. Wspólnoty mieszane, mimo że doświadczają licznych 
problemów, trwają. Są żywym znakiem Bożej miłości i świadectwem tego, 
że dialog i życzliwe współżycie jest możliwe między ludźmi różnych kultur, 
wyznań i przekonań. Wszędzie tam, gdzie człowiekowi nie jest obca troska 
o innych, jest możliwy codzienny dialog międzyludzki, pełen zrozumienia 
i miłości10. Dla świata jest to niezwykłe przesłanie: wszyscy ludzie powinni 
odkryć, że osoby słabsze, niepełnosprawne, także te z upośledzeniem umy-
słowym, są potrzebne mocnym i pełnosprawnym – do budowania jedności 
i do tworzenia coraz lepszego świata oraz do głębszego poznawania samych 
siebie w relacjach z drugim człowiekiem.

Jan Paweł II mówił, że „osoba niepełnosprawna  –  mimo wszelkich 
ograniczeń i cierpień, jakie są jej udziałem  –  każe nam pochylić się z sza-

9 Por. Tamże, 43.
10 Por. J. Vanier, Serce Arki, Warszawa 1996, 19.
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cunkiem i mądrością nad tajemnicą człowieka”11. Jest to nie tylko ta ta-
jemnica, którą dostrzegamy w nas samych, ale również tajemnica obecna 
w innych ludziach, tajemnica godności osoby, bycia stworzonym na obraz 
Boga i powołanym do wchodzenia w relacje z Nim i z innymi osobami. 
Także ludzie z niepełnosprawnością umysłową mają tę osobową godność, 
zdolność do spotkania z drugą osobą i powołanie do wypełnienia względem 
Kościoła oraz świata. A zadaniem nas – pełnosprawnych – jest umożliwić im 
realizację tego powołania, aby nasze własne życie stało się lepsze, piękniej-
sze i dojrzalsze, ale też po to, by świat stawał się coraz lepszym miejscem 
na Bożą chwałę. 

11 Jan Paweł II, Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym. Przesłanie do 
uczestników sympozjum naukowego w Rzymie, 5 stycznia 2004, w: Musicie być mocni. 
Drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych, Jan Paweł II, Wałbrzych 2008, 28-29.
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Czy Kościół ma obsesję na punkcie aborcji? 
Dyskusja o aborcji w Kościele starożytnym

W ciągu ostatniego wieku prawda o niezbywalnej wartości ludzkiego 
życia, obowiązku jego pielęgnacji i chronienia, była przypominana przez 
Najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła wielokrotnie. W  orbitę tych 
wypowiedzi wpisują się chociażby encykliki Casti connubii Piusa XI, 
Humanae vitae Pawła VI, Deklaracja o przerywaniu ciąży Kongregacji do 
Spraw Wiary czy adhortacja apostolska Jana Pawła II Familiaris consortio. 
Dokumentów mówiących, iż płód ludzki od momentu swojego poczęcia 
jest człowiekiem, a jego umyślne zniszczenie jest zabójstwem było tak 
dużo, że nie można dziwić się zamieszaniu, jakie wywołała jedna z wy-
powiedzi papieskich. We wrześniu 2013 r. polskie media obiegła bowiem 
„sensacyjna” wiadomość, jakoby papież Franciszek stwierdził, iż Kościół 
(w innych tłumaczeniach: niektórzy członkowie Kościoła) ma obsesję na 
punkcie aborcji. Nie muszę chyba przypominać, iż była to przysłowiowa 
„woda na młyn” zwolenników aborcji zrzeszonych w różnego rodzaju 
ruchach pro-choice. Oczywiście słowa te zostały wyrwane z kontekstu 
z wywiadu, który papież udzielił trzem pismom jezuickim (włoskiemu „Ci-
vilta Cattolica”, amerykańskiemu „America” oraz brytyjskiemu „Thinkig 
Faith”) i rzeczywiście dotyczyły przesadnego akcentowania problemu ho-
moseksualizmu, aborcji i antykoncepcji w wypowiedziach ludzi Kościoła. 
Nie oznacza to jednak, że Kościół ma się wcale nie wypowiadać w wyżej 
wymienionych kwestiach (co podkreślał papież w swojej wypowiedzi), 
a już na pewno nie oznacza ich akceptacji. Kościół od wieków bowiem 
mówił o aborcji w kontekście ochrony życia nienarodzonych. Niniejszy 
referat dotyczyć będzie zagadnienia przerywania ciąży w nauce Ojców 
Kościoła – zarówno wschodniego, jak i zachodniego. Nie jest to bowiem 
temat nowy, ani jak obecnie uważa większość osób, jedynie problem 
XXI wieku. Odpowiedź na pytanie: w jaki sposób na problem przerywania 
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ciąży patrzono w pierwszych wiekach chrześcijaństwa była już wielo-
krotnie udzielana. Zainteresowanych tą tematyką odsyłam bezpośrednio 
do źródeł, a także do licznych opracowań poświęconych temu temato-
wi1. Warto w tym miejscu chociażby wspomnieć artykuły S. Longosza2, 
J Łacha3, J. Gula4, a z publikacji zagranicznych prace E. Nardiego5, 
J. Connery’ego6 czy F.J. Dölger’a7.

Niniejszy artykuł podzielony zostanie na dwie części. Pierwsza dotyczyć 
będzie stosunku pisarzy przedchrześcijańskich do tematu aborcji. W części 
tej opisany zostanie stosunek prawodawstwa greckiego i rzymskiego do 
problemu, a także poglądy najważniejszych (zdaniem autorki) filozofów 
tego okresu. W części drugiej, poświęconej myśli o aborcji w okresie chrze-
ścijańskim, omówione zostaną poglądy pisarzy wczesnochrześcijańskich 
traktujące o problemie przerywania ciąży.

Aborcja w czasach przedchrześcijańskich – zarys

Na wstępie niniejszego paragrafu należy wyjaśnić czym jest sama abor-
cja. Z naukowego punktu widzenia aborcja jest zabiegiem mającym na celu 
przerwanie rozwoju życia ludzkiego w okresie prenatalnym. Istnieje wiele 

1 Por. J. Salij, Dawni chrześcijanie wobec zabijania płodu, „W Drodze” 10 (1988), s. 7, 
s. 107-111; E. Staniek, Stosunek chrześcijan starożytnych do dziecka przed jego urodzeniem 
według Ojców Kościoła, „RBL” 44 (1991) s.47-53; W. Kania, Ojcowie Kościoła w obronie 
nienarodzonych, Tarnów 1992; G. Stephan, Wczesnochrześcijańskie poglądy o początkach 
życia ludzkiego i ich moralne konsekwencje, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 
2 (2000) s. 165-176; A. Muszala, Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, 
Kraków 2009. 
2 Por. S. Longosz, Aborcja i podrzucanie dzieci w starożytności pogańskiej i chrześci-
jańskiej. Materiały bibliograficzne, „Roczniki Teologiczne” 2004 (51) z.10, s. 279-291; 
tegoż, Ojcowie Kościoła a przerywanie ciąży, „Vox Patrum” 8-9 (1985), s. 231-272. 
3 Por. J. Łach, Milczenie Biblii wobec problemu usuwania płodu z łona matki, CT 52 
(1982) z. 3, 57-65.
4 Por. J. Gula, O przerywaniu ciąży w starożytności. Kilka uwag polemicznych, 
w: „Ethos” 1995, nr. 31-32, s. 247-253.; tenże, Hipokrates a przerywanie ciąży, [w:] 
W imieniu dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski, J. Gula, Rzym-Lublin 1991, s. 198-210.
5 Por. E. Nardi, Procurato aborto nel mondo graeco-romano, Milano 1971. 
6 Por. J. Connery, Abortion: the development of the catholic perspective, Loyola 1977, 
s. 33-65.
7 Por. F.J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung 
in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, ACh 4 (1933), 3-61. 
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sposobów jej wykonania, które można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 
„1. inwazja do macicy przez drogi rodne (np. łyżeczkowanie i wysysanie), 
2. zastosowanie środków farmakologicznych bądź chemicznych zabijają-
cych dziecko w okresie wczesno-embrionalnym lub płodowym, 3. inter-
wencja chirurgiczna8. Przede wszystkim jednak aborcja jest problemem 
społeczno-moralnym, obecnym w kulturze europejskiej od wieków. Pierwsze 
wzmianki o praktykowaniu aborcji – sztucznego poronienia – pojawiają się 
w greckiej literaturze już w połowie V wieku przed Chrystusem. W dziele 
greckiego pisarza Ajschylosa zatytułowanego „Eumenidy” przedstawiony 
został Apollon Delficki, który wypędza ze swojej świątyni Erynię zalecając 
jej podążenie do otchłani – miejsca największych kaźni i męczarni – gdzie 
przebywają mordercy, oszuści i kobiety, które przerwały ciążę. Można więc 
wnioskować z tego, iż Ajschylos traktował procuratio abortus na równi 
z morderstwem. O stosowaniu środków poronnych, przynajmniej na dwo-
rach, pisze także Eurypides w swojej tragedii Andromacha9. Tematykę tę 
poruszali również Sokrates, Platon, Arystoteles czy Empedokles. Z literatury 
rzymskiej warto przywołać jednak mowę obronną Pro Cluentio Avito Marka 
Tuliusza Cicerona – najsławniejszego mówcy rzymskiego, którą wygłosił 
w 66 r. przed Chrystusem. Mowa ta skierowana była przeciwko Oppianiko-
wi, który, w celu uzyskania majątku po zmarłym wuju, przekupił wdowę po 
nim by spędziła pięciomiesięczny płód i w ten sposób zabiła prawowitego 
spadkobiercę10. Ze względu na temat niniejszego opracowania nie będę 
opisywała poglądów wszystkich pisarzy przedchrześcijańskich. Ponownie 
odsyłam jednak do bardzo bogatej bibliografii na ten temat11. Ogólnie war-
to jednak powiedzieć, iż w starożytności problem aborcji nie był jedynie 

8 Historia legislacji polskiej w kwestii aborcji w: Aborcja. Spojrzenie filozoficzne, 
teologiczne, historyczne i prawne, red. K. Ślipko, M. Starowieyski, A. Muszala, Kraków 
2010, s.9. 
9 Andromacha 355-360, w: Eurypides, Tragedie, przeł. J. Łanowski, Warszawa 1972, 
s. 157 („Jeśli twej córce ja zadaję czary czyniąc jej łono bezpłodnym, jak twierdzisz, chęt-
nie z ochotą i nie przypadając do stóp ołtarzy, na sąd się oddaję twojego zięcia, bo mu nie 
mniej szkodę przynoszę jego czyniąc bezpotomnym”). 
10 Oratio pro Cluentio Avito 12,34 w: Mowy Marka Tuliusza Cycerona, przeł. E. Ryka-
czewski, Paryż 1870, t. II, s. 44-45. 
11 Szczególnie polecam: J. Hurst, Katolicka historia aborcji, Warszawa 1991; J. Lachs, 
Przerywanie i zapobieganie ciąży w starożytności, „Ginekologia polska” 13 (1934) z. 1-3, 
s. 22-55. 
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marginalny i nie dotyczył jedynie niższych warstw społecznych. Wręcz 
przeciwnie – był często nazywany „problemem elit” i być może właśnie 
przez to nie był zdecydowanie napiętnowany przez ustawodawstwo pań-
stwowe. Przyjmuje się, iż do IV wieku w prawie greckim nie istnieją żadne 
ustawy antyaborcyjne, a prawodawstwo rzymskie dopiero od III wieku12 
stosuje konkretne prawa skierowane przeciw spędzaniu płodu. Zasadniczym 
powodem tego jest oddziaływanie stoicyzmu na prawo rzymskie, które nie 
urodzonego dziecka nie uważało za człowieka, ale za część wnętrzności 
matki, a nawet nondum animal (istotę nieżywą)13. Jak pisze S. Longosz: 
„W konsekwencji takiej postawy za człowieka uważano w prawie dopiero 
dziecko urodzone, które mogło zostać spadkobiercą, choćby nawet było 
sztucznie wydobyte żywe z łona umierającej matki; zniszczenia zaś płodu 
przez procuratio abortus nie uważano za morderstwo”14. Warto jednakże 
wspomnieć o myśli Arystotelesa na temat aborcji, gdyż to właśnie ona ode-
gra znaczącą rolę w procesie kształtowania się poglądów Ojców Kościoła 
i pisarzy pierwszych wieków chrześcijaństwa. Arystoteles bowiem, opierając 
się na wiedzy współczesnej ginekologii, twierdził, iż do czterdziestu dni dla 
chłopców, a dziewięćdziesięciu dla dziewcząt płód stanowi nieukształtowaną 
masę, dlatego może zostać usunięty15. Nie jest to twierdzenie odosobnione 

12 Por. Aborcja. Spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne, dz. cyt., 
s. 163-164.

13 S. Longosz, Ojcowie Kościoła a przerywanie ciąży, Vox Patrum” 8-9 (1985), s. 253. 
14 Tamże. 
15 Historia animalium VII 3, 583 b w: Arystoteles, Zoologia, tłum. P. Siwek, Warszawa 
1982, s. 288: „Gdy chodzi o embriony płci męskiej, ich ruch wyczuwa się zazwyczaj 
na boku prawym, po upływie mniej więcej czterdziestu dni; gdy chodzi o embriony 
płci żeńskiej, na boku lewym około dziewięćdziesiątego dnia […] W tym mniej więcej 
czasie embrion zaczyna się różnicować; przedtem tworzył masę ciała niezróżnicowaną. 
Nazywają „upływem” poronienie płodu, które zachodzi w ciągu pierwszych siedmiu dni 
(po poczęciu), a „wydaleniem” poronienie płodu, które ma miejsce w okresie późniejszym, 
aż do czterdziestego dnia. Poronienie ma miejsce szczególnie w tym czterdziestodniowym 
okresie. Jeśli embrion wydalony w czterdziestym dniu jest płci męskiej, rozkłada się zupeł-
nie i znika, gdy się go zanurzy w jakimkolwiek płynie; lecz gdy się go zanurzy w wodzie 
zimnej, stanowi rodzaj masy w błonie; gdy się błonę raz rozedrze, zjawia się embrion 
wielkości olbrzymiej mrówki: widać dobrze jego członki, tak jak wszystkie inne organy 
łącznie z członkiem męskim; również oczy jego są, jak u wszystkich innych zwierząt, 
niepospolicie wielkie. Embrion żeński poroniony w trzech pierwszych miesiącach wygląda 
przeważnie na masę niezróżnicowaną. Jeśli embrion przekroczył czwarty miesiąc, jego 
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w starożytności – podobne poglądy głosili bowiem pisarze żydowsko-hel-
lenistyczni (Filon, Flawiusz) oraz ówcześni lekarze (np. Galen)16. Podobne 
sformułowanie pojawi się również w Septuagincie – greckim przekładzie 
Pisma Świętego Starego Testamentu, we fragmencie Wj 21,33n. Czytamy 
tam bowiem: „Jeśli bije się dwóch mężczyzn i uderzą kobietę ciężarną 
i ona poroni dziecko nieuformowane (to paidion me exeikonismenon), za-
płaci karę, jaką postanowi mąż kobiety, da wedle osądu. Jeżeli jednak był 
uformowany (exeikonismenon), da życie za życie”17. To właśnie ten tekst 
wywarł zasadniczy wpływ na literaturę chrześcijańską – Septuagina była 
bowiem tekstem Biblii używanym przez pisarzy wczesnochrześcijańskich, 
a przez niektórych uważana była nawet za tekst natchniony (pisarze łacińscy 
posługiwali się przekładem Vetus Latina Versio dokonanym na podstawie 
Septuaginty). Dlaczego jednak w oryginalnym tekście Starego i Nowego 
Testamentu nie odnajdziemy wzmianki na temat zakazu zabijania dzieci nie-
narodzonych? Jak pisze o. Salij „Jakiekolwiek działanie mające nie dopuścić 
do urodzenia poczętego już dziecka po prostu przekraczałoby wyobraźnię 
ludzi biblijnych, nieznana im była nawet pokusa na ten temat”18. 

Aborcja w czasach chrześcijańskich

Co na ten temat mówią pisarze chrześcijańscy? Pierwsze teksty chrze-
ścijańskie z I wieku po Chrystusie, a więc prawdopodobnie teksty jeszcze 
z okresu apostolskiego, zaznaczają z cała stanowczością, iż aborcja jest grze-
chem przeciwko przykazaniu „Nie zabijaj!”. W pochodzącym z przełomu 
I i II wieku traktacie zatytułowanym Nauka dwunastu Apostołów (znanym 
także jako Didache) czytamy bowiem: „Dwie są drogi, jedna droga życia 
a druga droga śmierci – i wielka jest różnica między nimi. Oto droga życia: 

części są dobrze dostrzegalne i szybko postępuje ich różnicowanie. Zatem aż do urodzenia 
embrion żeński dochodzi do wykończenia swoich części powolniej niż embrion męski; 
dziewczynki rodzą się częściej niż chłopcy po dziesięciu miesiącach brzemienności”. 
16 Por. Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej, w: Aborcja, 
dz.cyt., s. 162; M. Rola, Ochrona nienarodzonych w prawie rzymskim, „Prawo Kanoniczne” 
30 (1987) nr 1-2. 
17 Exeikonismenon oznacza dosłownie „uczyniony na obraz”. Por. La Bible de Septante, 
L.Exode, oprac. A. le Boulluec, P. Sandevoir, Paris 1989, s. 219n. 
18 J. Salij, Grzech dzieciobójstwa w świetle Pisma Świętego, „W Drodze” 6 (1974), 
s. 30-38.
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[…] Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie uwódź młodych chłopców, nie uprawiaj 
rozpusty, nie kradnij, nie uprawiaj magii ani czarów, nie zabijaj dziecka 
wywołując poronienie ani nie morduj narodzonego, nie pożądaj własności 
bliźniego”19. Zabójstwem jest bowiem nie tylko zabicie dziecka narodzo-
nego, ale również doprowadzenie do jego śmierci w łonie matki. Jak pisze 
A. Muszala „Autor wyraźnie stwierdza: ου φονευσεις τεκνον εν φθορα („Nie 
zabijaj dziecka wywołując poronienie”). Rozumie zatem interrupcję jako 
zabójstwo człowieka; użycie słowa „dziecko” (τεκνον) dodatkowo podkre-
śla, że traktuje on nienarodzone płody na równi z urodzonymi”20. W dalszej 
części tekstu Didache czytamy, iż takie działanie sprowadza człowieka na 
drogę śmierci, na której „kochają nagość, gonią za zyskiem, nie maja lito-
ści dla ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego 
Stwórcy. Mordercy dzieci niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do 
życia”. Zabicie więc nienarodzonego jest grzechem śmiertelnym, gdyż jest 
zbrodnią dokonaną przeciwko życiu i bezpośrednim sprzeniewierzeniem się 
Bogu. Ten imperatyw moralny wypowiada także autor anonimowego Listu 
Barnaby21 (II w.), w którym czytamy: „Kochaj bliźniego swego ponad własne 
twoje życie. Nie zabijaj, powodując poronienie, nie przyprawiaj o śmierć 
nowonarodzonego”22. Z tego samego mniej więcej okresu pochodzi apokry-
ficzna Apokalipsa Piotra23, która choć uznana za niekanoniczną przedstawia 
wiarę zwyczajnych chrześcijan w II wieku po Chrystusie. Jej autor opisując 
wizję piekła mówi: „Obok tego miejsca ujrzałem inne ciasne miejsce, do 
którego spływały odchody i smród ukaranych i tworzyły tam jakby jezioro. 
Siedziały w nim kobiety zanurzone w odchodach aż po szyję, a naprzeciw 
nich dzieci poronione siedziały i płakały, a z ich oczu wychodziły płomienie 

19 Nauka dwunastu Apostołów, II, 2 (tłum. A. Baron), [w:] Constitutiones Apostolorum. 
Synody i kolekcje praw, układ i opac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 176-177. 
20 A. Muszala, Embrion ludzk, dz. cyt., s. 404. 
21 Tekst ten jest krótkim traktatem apologetyczno-katechetycznym napisanym 
ok. 130 r. przez anonimowego autora. Por. więcej na ten temat: M. Starowieyski, Chrze-
ścijaństwo i judaizm – „List Barnaby”, [w:] Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism 
chrześcijańskich, s. 215-219; F. Drączkowski, Patrologia, s. 44-45. 
22 List Barnaby, XIX, 5 [w:] Ojcowie Apostolscy, tłum. A. Świderkówna, Warszawa 
1990, s. 132.
23 Więcej na ten temat: A. Starowieyski, Apokalipsa Piotra. Wstęp, [w:] A. Starowieyski 
(red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i Apokalipsy chrześcijańskie, t. 3, Kraków 2001-
2003, s. 225-227. 
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i uderzały w oczy kobiet: to były kobiety, które zrodziły dzieci bez ślubu 
i dokonały poronienia”24. Kobiety cierpieć ponadto będą z powodu tężejące-
go mleka w piesiach, z którego powstaną „zwierzątka mięsożerne” mające 
je pożreć. Ten przerażający obraz „użyty jest przez autora w celu ukazania 
eschatologicznych konesekwencji niszczenia życia ludzkiego w jego po-
czątkach. […] Osąd nie jest umiejscowiony w perspektywie dwóch dróg, 
jakie człowiek wybiera swoim życiem, lecz w apokaliptycznej wizji, która 
ukazuje odpłatę za wybór wcześniej już dokonany; odpłata ta nie odnosi 
się do wszystkich, którzy dokonują sztucznego poronienia, lecz jedynie do 
kobiet”25. W etiopskim tekście tego dzieła podkreślone jest również, iż karą 
za grzech zabójstwa zostaną obciążeni także mężowie kobiet dokonujących 
aborcję, gdyż i oni „opuścili przykazania Pana i zabili swoje dzieci”. 

Odrzucając oskarżenia chrześcijan o kanibalizm Atenagoras z Aten, 
w swojej apologii skierowanej do Marka Aureliusza i jego syna Kommodusa 
zatytułowanej Prośba za chrześcijanami podkreśla ich absurdalność, gdyż 
ci, którzy nawet zabójstwo nienarodzonego dziecka uważają za morderstwo, 
nie mogą być kanibalami. Apologeta pisze w sposób niezwykle zdecydo-
wany, iż płód jest człowiekiem, istotą żywą, a tym samym pozbycie się go 
jest zabójstwem równoznacznym z morderstwem istoty narodzonej. Mówi 
więc: „Któż może zarzucić popełnienie zbrodni lub oskarżyć o kanibalizm 
ludzi, o których wiadomo, że nie mogą patrzyć na zabijanie człowieka 
nawet sprawiedliwie na śmierć skazanego? […] Czyż moglibyśmy zabić 
człowieka my, którzy twierdzimy, że kobiety zażywające środków powodu-
jących poronienie dopuszczają się zbrodni, i że zdadzą przed Bogiem sprawę 
z poronienia? Nie ma przecież sensu w tym, żeby równocześnie wierzyć, iż 
płód w łonie matki jest istota żywą, i że dlatego Bóg się o niego troszczy, 
i zabijać dziecko, które już przyszło na świat; nie ma sensu w tym, żeby nie 
porzucać nowo narodzonego dziecka – bo ci, co porzucają dzieci są dzie-
ciobójcami – a zabijać dzieci już odchowane. My we wszystkich sprawach 
jesteśmy równie konsekwentni: jesteśmy sługami a nie panami rozumu”26. 
Atenagoras przyznaje więc, iż dziecko od momentu poczęcia jest istotą 

24 Apokalipsa Piotra, 8, [w:] A. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Listy 
i Apokalipsy chrześcijańskie, t. 3, s. 234. 
25 A. Muszala, Embrion ludzki…, dz. cyt., s. 409. 
26 Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami, XXXV, 2 (tłum. S. Kalinkowski), 
Warszawa 1985, s. 78. 
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żywą i jako takiej należy się ochrona. Bóg w szczególny sposób troszczy 
się więc o dzieci nienarodzone, a tzw. „spędzanie płodu” jest przestęp-
stwem moralnym. Starożytny autor łączy więc w jednym ciągu myślowym 
poronienie, zabójstwo dziecka i jego porzucenie, określając je wspólnym 
terminem „zbrodni” i „dzieciobójstwa”. Bardziej dosadnie mówi w Homilii 
paschalnej Meliton z Sardes. Za największe przestępstwo przeciwko życiu 
uważa on bowiem, obok morderstwa i bratobójstwa, zabójstwo własnego 
dziecka: „A wynaleziono jeszcze coś straszniejszego i bardziej niesłucha-
nego: Matka godziła w ciało, które sama na świat wydała, godziła w tych, 
których wykarmiła własną piersią, i owoc swoich wnętrzności w swych 
wnętrznościach grzebała! Nieszczęśliwa matka stawała się straszliwym 
grobowcem pożerając dzieci, które w łonie nosiła”27. Co prawda wypowiedź 
wprost nie mówi o zabójstwie dziecka w łonie matki, jednakże większość 
badaczy w takim właśnie nurcie interpretuje zdanie o „grobowcu w łonie”.

Wśród łacińskich apologetów największe znaczenie dla omawianego 
zagadnienia, mają poglądy Tertuliana. Na początku zaznaczyć jednak należy, 
że dla Tertuliana człowiek stanowi ontyczną jedność duszy i ciała, dlate-
go dopiero te dwie substancje – dusza i ciało, połączone razem stanowią 
o człowieczeństwie. Afrykańczyk z pełną stanowczością twierdzi więc, iż 
dziecko staje się człowiekiem w momencie poczęcia, gdyż: „Człowiekiem 
jest i ten, który ma być człowiekiem: przecież także każdy owoc jest już 
w nasieniu (homo est et qui est in futurus)”28. Zaznacza także, iż „życie 
każdej istoty zwykliśmy liczyć od momentu jej poczęcia, ponieważ od 
tego momentu przyznajemy jej duszę; odkąd bowiem istnieje dusza, odtąd 
i życie. Rozłączenie powodujące śmierć następuje tak samo, jak połączenie 
dające życie”29. Jednocześnie zauważa, iż jedynie matki – kobiety, które do-
świadczyły w pełni macierzyństwa – mają prawo wypowiadać się w kwestii 
człowieczeństwa dziecka poczętego. Mówi więc: „Któż może być w tym 
wypadku bardziej kompetentnym nauczycielem, sędzią i świadkiem niż 
rodzaj niewieści? Powiedzcie matki, wy, które chodzicie w ciąży i rodzicie 
– bo ani kobiety niepłodne, ani mężczyźni nie mają tu głosu – powiedzcie, 

27 Meliton z Sardes, Homilia paschalna, 52 (tłum. A. Świderkówna), [w:] A. Starowieyski 
(red.), Pierwsi świadkowie, Kraków 1988, s. 333. 
28 Tertulian, Apologetyk, IX, 8 (tłum. J. Sajdak), Poznań 1947, s. 42.
29 Tertulian, O duszy, 27, [w:] M. Michalski (red.), Antologia literatury patrystycznej, 
t. 1, Warszawa 1969, s. 389. 
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co wam naprawdę mówi wasza własna natura, gdyż tylko waszym dozna-
niom można wierzyć: czy nie zauważacie już w swym płodzie oznak życia, 
różnego od waszego własnego? Czy nie odczuwacie pod jego wpływem 
wstrząsu w waszych wnętrznościach, drżenia bioder, pulsowania całego 
brzucha, zmiany strony ciążenia? Czy nie cieszą was tego rodzaju porusze-
nia i nie upewniają, że wasze dziecko żyje? Czy natomiast nie ogarnia was 
lęk, gdy zauważacie, że przestaje się ono w was poruszać?” 30. Tertulian 
podkreśla także, iż fakt, że kobieta cieszy się, gdy poczuje ruchy dziecka 
w swym łonie, jej organizm domaga się specjalnego odżywiania w trakcie 
ciąży, a dziecko reaguje na dźwięki ze świata zewnętrznego są świadectwem 
tego, iż nienarodzone jest człowiekiem. W dziele De anima podaje także 
argument dotyczący narodzin martwych dzieci: „[…] zdarza się, że niekiedy 
przychodzą na świat dzieci martwe; czy byłoby to do pomyślenia, gdyby 
nie rodziły się dzieci żywe? Bo co to znaczy zmarłe, jak nie to, że przedtem 
żyły?”31. Warto także zauważyć, iż Afrykańczyk, jako jeden z pierwszych 
pisarzy wczesnochrześcijańskich, dopuszcza przerywanie ciąży w jednym 
przypadku – gdy poród zagraża życiu kobiety: „[…] niekiedy nawet sami 
zabijamy dziecko w łonie matki, rzecz niewątpliwie okrutna, ale konieczna, 
gdy poprzeczne położenie płodu uniemożliwia poród jeśliby wówczas nie 
pozbawiono dziecko życia, stałoby się ono zabójcą swojej rodzicielki”32. 
W innych przypadkach nazywa spędzenie płodu zabójstwem. 

W podobnym tonie co Tertulian wypowiadają się także inni pisarze 
III wieku. U Klemensa Aleksandryjskiego odnajdujemy, przykładowo, zde-
cydowany pogląd, iż każdy, kto dopuszcza się aborcji lub w niej pomaga 
jest mordercą. Autor ten twierdzi także, iż używanie środków poronnych, 
skutkujących zabiciem embrionu w ciele matki, jest zabiciem w człowie-
ku uczuć ludzkich, czyli wynaturzeniem. Przestrzega zatem, iż lepiej „się 
w ogóle nie żenić, jeśli się nie ma zamiaru urodzić dzieci, niż stać się, przez 
nieumiarkowanie w pożądliwości, mordercą dzieci”33. 

Przykładem recepcji myśli arystotelesowskiej w myśli chrześcijań-
skiej, dotyczącej okresu prenatalnego, jest twórczość św. Augustyna. 
Nadmienić jednak należy, iż korzystał on ze wspomnianego wcześniej 
30 Tamże, s. 386. 
31 Tamże, s. 387. 
32 Tamże, s. 388. 
33 Klemens Aleksandryjski, Stromate II, 93, 1, SCh 38, Paris 1954, s. 105. 



 CZY KOŚCIÓŁ MA OBSESJĘ NA PUNKCIE ABORCJI? 265

tekstu Septuaginty, którą uważał wyraźnie za tekst natchniony Pisma. 
Stąd w twórczości Biskupa z Hippony mamy do czynienia z dualizmem 
myślenia o ukształtowanym i nieukształtowanym ciele dziecka poczętego. 
W każdym jednak przypadku uważa aborcję za zabójstwo i polemizuje 
z twierdzeniem, jakoby płód był jedynie częścią ciała kobiety („Bo gdyby 
poczęte dziecko tak należało do ciała matki, że można by je uważać za 
część ciała matki, to nie ochrzczono by dziecka, którego matka oczekując 
go, została ochrzczona na wypadek zagrożenia śmierci. A przecież obecnie 
nikt nie uważa chrztu dziecka za powtórny chrzest. Dziecko żyjąc w łonie 
matki, nie było częścią jej ciała”34). W dziele De nuptiis et concupiscentia 
potępia zarówno środki zapobiegające ciąży, jak i zabicie w łonie matki: 
„Niekiedy taki stopień osiąga owo okrucieństwo pełne pożądliwości lub 
inaczej, okrutna żądza, że nawet wykonuje trucizny na bezpłodność, a jeśli 
one nie skutkują, zabija w jakiś sposób we wnętrznościach poczęty płód 
wybierając dla swoich dzieci raczej zabójstwo, niż życie; a gdy już żył 
w łonie, zabójstwo przed narodzeniem”35. 

Bez względu więc na poglądy odnośnie początku ludzkiego życia i mo-
mentu wszczepienia w ciało dziecka duszy wszyscy pisarze wczesnochrze-
ścijańscy uważają aborcję za zabójstwo. Jakie więc kary groziły tym, którzy 
dopuścili się tej zbrodni? Dokumenty synodu w Ancyrze z 314 r. podają, iż 
kobiecie zamężnej, która podczas nieobecności męża zabiła dzieci poczę-
te w cudzołóstwie nie można udzielić komunii nawet przy śmierci, gdyż 
popełniła podwójną zbrodnie36. Skazana jest więc na potępienie ze strony 
Kościoła. Natomiast katechumenka-cudzołożnica, która dopuściła się ta-
kiego samego grzechu może dostąpić łaski chrztu dopiero przy śmierci37. 
Ten sam synod złagodził jednak prawo i zaprzestał nakładania dożywotniej 
ekskomuniki na kobiety, które „oddają się rozpuście i zabijają narodzone 

34 Augustyn, Przeciwko Julianowi, VI, 14, 43 (tłum. W. Eborowicz), Warszawa 1977, 
s. 191. 
35 Augustyn, De nuptiis et concupiscentia 1, 15, PL 44, 423n ; polski tekst całego dzie-
ła: tegoż, Małżeństwo i pożądliwość (księga I), przeł. Krzysztof Kościelniak OFMConv, 
[w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, 
red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003, s. 343-390. 
36 Por. Acta synodalia od 50 do 381 roku, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006, 
s. 59. 
37 Tamże, s. 60. 
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i starają się zabić będące w łonie”, skazując je jednakże na dziesięcioletnią 
pokutę38. O popełnieniu zbrodni zabójstwa w kontekście aborcji wypowiada 
się też św. Bazyli w komentarzach do Kanonów Świętych Apostołów: „Ko-
bieta, która rozmyślnie niszczy płód, podlega takiej karze, jak za zabójstwo. 
Nie do nas należy wnikliwe dochodzenie, czy płód był już ukształtowany, 
czy jeszcze bezkształtny. W tym przypadku sprawiedliwości domaga się 
nie tylko mająca się urodzić istota, ale na wymiar sprawiedliwości zasłużył 
i ten, kto kul przeciw niej zło, jako że, jak to bywa, kobiety umierają przy 
podobnych zabiegach. Do tego dochodzi zniszczenie płodu, a to już drugie 
zabójstwo, przynajmniej w intencji tych, którzy poważają się na taki czyn. 
Nie należy jednak pokuty tych kobiet przeciągać aż do ich śmierci, ale winny 
one otrzymać wymierzoną im pokute na lat dziesięć, a poprawę ich powin-
no określać się nie czasem, ale sposobem, w jaki przejawiają skruchę”39. 
Dalej także mówi, iż „kobiety, które dostarczają środków wywołujących 
poronienie, są zabójczyniami, podobnie jak te, które trucicielskie środku 
przyjmują i zabijają płód”40.

Przez tysiąclecia istnienia ludzkości ludzkie życie i liczne potomstwo 
były wyznacznikami błogosławieństwa od Pana. I chociaż w każdej kulturze 
inaczej spoglądano na ludzkie życie – zawsze było ono cenne. Odrzucanie 
potomstwa zdarzało się w cywilizacjach, chylących się ku upadkowi, np. 
w starożytnym Rzymie. Odpowiadając więc na pytanie zawarte w tytule 
niniejszego referatu: „Czy Kościół ma obsesję na punkcie aborcji” odpo-
wiedzieć można jedynie twierdząco: owszem, ma. I mieć będzie dopóty, 
dopóki będzie istniał. Przykazanie „Nie zabijaj” nie zna bowiem wyjątków 
i w każdym czasie Kościół ustanowiony przez Chrystusa będzie stał na jego 
straży. I jak czytamy w konstytucji Gaudium et spes: „Pan życia, powierzył 
ludziom wzniosłą posługę strzeżenia życia, którą człowiek powinien wy-
pełniać w sposób godny siebie. Należy więc z największą troską ochraniać 
życie od samego jego poczęcia; przerwanie ciąży, jak i dzieciobójstwo są 
okropnymi przestępstwami”41. Moralnym obowiązkiem więc Kościoła, 
a wraz z nim każdego wierzącego, jest przeciwstawiać się lansowanej coraz 
38 Tamże, s. 67.
39 Bazyli Wielki, Listy, tł. W. Krzyżaniak, Warszawa 1972, s. 187. 
40 Tamże. 
41 Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, nr 51. 
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śmielej „kulturze śmierci” konfrontując ją z troską o życie. Nie można więc 
pozwolić, aby Kościół został zepchnięty na margines i kneblowany w trakcie 
realizacji swojej największej misji: obrony życia. Śmiało, za Janem Pawłem 
II, możemy powiedzieć: „Nie zawaham się głosić wobec was i wobec świata, 
że każde życie ludzkie – od momentu jego poczęcia i poprzez wszystkie 
kolejne etapy – jest święte, ponieważ życie ludzkie stworzone zostało na 
obraz i podobieństwo Boga. Nic nie przewyższa wielkiej godności osoby 
ludzkiej. Życie ludzkie nie jest jakąś ideą czy abstrakcją; życie ludzkie 
jest konkretną rzeczywistością istoty, która żyje, która działa, która rośnie 
i rozwija się; życie ludzkie jest konkretną rzeczywistością istoty, która jest 
zdolna do miłości i do służenia ludziom”42.

42 Słowa te wypowiedział – dzisiaj już święty – Jan Paweł II podczas Mszy św. na Capitol 
Mall w Waszyngtonie 7 października 1979 roku; AAS 71 (1979) 1271-1273, z angielskiego 
tłum. J. Jarca, w: Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 1983, s. 122-123.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin

Serce Jezusa źródłem i wzorem wierności 
chrześcijańskiej

Wierność jest postawą, która stoi u podstaw prawidłowego rozwoju 
jednostki oraz jej funkcjonowania w większej społeczności. W rozumieniu 
ogólnym jest ona postępowaniem zgodnym z przyjętym systemem prawd 
i wartości. We wspólnocie chrześcijańskiej wierność wypływa przede 
wszystkim z przyjęcia Objawienia osobowego Boga i realizacji Jego woli 
w życiu. Szczególną pomocą w takim postępowaniu, będącego także jego 
źródłem i wzorem, jest Najświętsze Serce Pana Jezusa1.

Początki kultu

Serce Jezusa i Jego kult jest od wieków obecny w historii chrześcijań-
stwa, gdyż ściśle związany jest z tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Chrystusa. Kult ten obecny był już w pierwszych wiekach Kościoła, 
choć dzisiejszą nazwę i głębokie opracowanie teologiczne uzyskał dopiero 
w XVII wieku. Niektórzy teologowie mówią nawet, że Serce Jezusa, jako 
przedmiot czci, „zostało po raz pierwszy objawione na krzyżu, kiedy to 
żołnierz rzymski, wiedziony natchnieniem Bożym, otworzył włócznią bok 
Chrystusa. Lecz małe tylko grono świętych niewiast, z Matką Jezusową 
i ukochanym uczniem Janem na czele, zrozumiało tę tajemnicę miłości, 
a ich westchnienie na widok tej rany było pierwszym hołdem, pierwszym 
dziękczynieniem złożonym Sercu Zbawiciela”2. Wielu świętych w po-
dobnym duchu traktowało ten kult – zaliczyć do nich można św. Justyna, 
Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma, Ambrożego, Augustyna, Bedę 
Czcigodnego, Anzelma z Canterbury, Bernarda z Clairvaux, Ludgardę, 

1 Dalej także skrót NSPJ.
2 J. S. Pelczar, Życie duchowe, t. 2, Kraków 2003, s.339.
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Mechtyldę z Magdeburga, Gertrudę Wielką, Bonawenturę, Eckharta, Hen-
ryka Suzo, Kaspra Drużbickiego i wielu innych3. Kulminacyjnym punk-
tem w rozwoju kultu NSPJ były objawienia dane św. Małgorzacie Marii 
Alacoque, której Boski Zbawiciel powiedział: „Moje Boskie Serce goreje 
tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już po-
wstrzymać w sobie płomieni tej gorejącej miłości. Musi je rozlać za twoim 
pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skar-
bami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, 
konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia. I dla wypełnienia tego 
wielkiego zamiaru wybrałem ciebie jako przepaść niegodności i nieumie-
jętności, ażeby wszystko było wykonane przeze mnie”4. W duchu posłu-
szeństwa Boskiemu Mistrzowi ta prosta zakonnica przekazała powierzone 
jej objawienie całemu światu. Jego istotą była prawda, że Jezusowe Serce 
jest znakiem miłości Boga do człowieka i u niego należy szukać ratunku, 
pomocy i pociechy w codzienności; zostało także przypomniane, że wie-
lu ludzi gardzi i odrzuca miłość Bożą, której szczególnym wyrazem jest 
Eucharystia – gdzie Jezus jest obecny żywy i prawdziwy; stąd zatem rodzi 
się potrzeba wynagrodzenia za wszelkie takie ludzkie złe postępowanie. 
Szczególnym tego wyrazem jest wezwanie do ustanowienia święta Serca 
Jezusowego w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. 

Oficjalne zatwierdzenie kultu i jego teologiczne ujęcie

Objawienia Małgorzaty Marii zostały poddane wnikliwej analizie Ko-
ścioła i po wielu latach teologicznych refleksji zostały przyjęte. Szczególne 
zasługi w tej dziedzinie mieli także biskupi polscy, którzy wysłali do Sto-
licy Apostolskiej w 1765 r. specjalny Memoriał uzasadniając teologicznie 
i historycznie kult Serca Zbawiciela. W tym też roku został zatwierdzony 
formularz Mszy św. na święto NSPJ dla Polski i rzymskich bractw Serca 
Jezusowego. Zaś dla całego Kościoła został zatwierdzony 1856 r. We wspo-
mnianym Memoriale biskupi wskazują, że „cokolwiek się czyni ku czci Serca 
Jezusowego, to wszystko odnosi się do Osoby Chrystusa. Następnie jakże 
3 Por. J. Misiurek, Serce Jezusa – kult, w: Encyklopedia katolicka, t. XVIII, red. 
E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 8-11.
4 Pamiętnik duchowy św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), Kraków 1947, 
s. 59-60.
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prawdziwie i właściwie o Sercu Jezusa tak pojętym mówi się, i że kocha, 
i że doznaje krzywdy, i że boleje itp. Wreszcie, jakże stosownie do tego 
samego Serca można i mowę skierowywać i zanosić modły, i oddawać Mu 
wszelką cześć, w której bierze udział Jego Osoba, gdyż cokolwiek oddaje 
się sercu, musi być skierowane też i do Osoby, która to serce posiada”5. 
Takie spojrzenie na kult było też rozwijane w oficjalnych dokumentach 
Stolicy Apostolskiej, wśród nich należy w sposób szczególny wymienić En-
cyklikę Annum Sacrum. O poświęceniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu 
Leona XIII, w której zaznacza, że „Najświętsze Serce Jezusa jest symbolem 
i dokładnym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która już 
sama nas pobudza do miłowania Go wzajem, dlatego zupełnie stosowną 
jest rzeczą, poświęcić się Najświętszemu Sercu Jego; wszak, nie jest to nic 
innego, jeno poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi; bo cokolwiek czci 
i hołdu, i pokłonu oddajemy Boskiemu Sercu – samemuż to Chrystusowi 
istotnie i prawdziwie oddajemy”6; a także Encyklikę Haurietis Aquas 
Piusa XII7, ukazującą podstawy biblijne i teologiczne kultu Serca Jezuso-
wego oraz jego ścisły związek z całością ekonomii zbawienia. Encyklika 
ta kładzie szczególny nacisk na kult Bożej miłości wyraźnie objawionej na 
kartach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, której szczególnym 
symbolem jest Serce Jezusa. Nauka ta była wciąż pogłębiana i rozwijana 
przez wieki, czego najbardziej wyraźnym dowodem jest nauczanie Soboru 
Watykańskiego II, który w Konstytucji o Liturgii wprost stwierdza: „Z boku 
umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego 
Kościoła” (nr 5). Podkreśla zatem ścisły związek kultu Serca Jezusowego 
z tajemnicą Paschalną. Jeszcze szerzej czyni to obecna prefacja na Uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w słowach: „Z Jego przebitego 
boku wypłynęły krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, 
aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością 
czerpali ze źródeł zbawienia”. Sakramenty zatem, które swą moc i skutecz-
ność czerpią z Paschy Chrystusa, swe źródło mają w Sercu Jezusa – sym-
bolu Osoby i całości dzieła oraz misji Jezusa. Dzieło to dokonane zostało 

5 Memoriał Episkopatu Polskiego do Papieża Klemensa XIII o czci Najświętszego 
Serca Jezusowego, w: L. Poleszak, Serce Jezusa w dokumentach Kościoła, Kraków 2006, 
s. 553-591, nr 33.
6 Leon XIII, Encyklika Annum sacrum z dnia 28 maja 1899 r., Warszawa 2003, s. 13.
7 Z dnia 15 maja 1956 r.
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w nieskończonej Bożej miłości i w Chrystusowym posłuszeństwie miłości. 
Dlatego też na pierwszy plan w kulcie NSPJ wysuwa się obraz zawsze 
wiernej miłości Boga do człowieka. 

Odkupieńcza Miłość Miłosierna

Myśl powyższa obecna jest w wielu dokumentach Kościoła. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje tutaj encyklika Dives in misericordia8 Jana Pawła 
II, a także Encyklika Deus caritas est9 Benedykta XVI. Pierwsza z nich 
porusza temat tajemnicy Bożego miłosierdzia, odnosząc się tym samym 
także do objawień danych św. Faustynie Kowalskiej. Istnieje jednak nieroze-
rwalny związek kultu NSPJ z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Są one ze sobą 
bardzo ściśle powiązane, gdyż każdy z nich odwołuje się do nieskończonej 
miłości Boga względem człowieka, objawionej w tajemnicy Krzyża. Każdy 
z nich akcentuje także konieczność ludzkiej odpowiedzi wobec Zbawiciela 
i Jego Ofiary. W kulcie NSPJ, zaraz po objawieniu bezmiaru miłości Boga 
do człowieka, na pierwszy plan wysuwa się wezwanie do wynagrodzenia za 
zniewagi jakich doznaje Serca Boże w świecie; natomiast kult Bożego Miło-
sierdzia uwypukla aspekt Bożego przebaczenia wobec żałującego grzesznika. 
Każdy z tych kultów zawiera własną specyfikę, ale też jeden jest dopełnie-
niem drugiego, tak, że nie można mówić o Bożym Sercu bez odniesienia do 
miłosiernego Zbawiciela, jak też nie jest możliwy kult Miłosierdzia Bożego 
bez tajemnicy NSPJ. Pojawiają się także głosy, że kult Miłosierdzia Bożego 
jest niejako przypomnieniem i dopełnieniem kultu Serca Jezusowego, by 
jeszcze bardziej podkreślić w nim aspekt Miłości Miłosiernej10.

Jan Paweł II wskazuje, że „Misterium paschalne stanowi szczytowy 
punkt tego właśnie objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które zdol-
ne jest usprawiedliwić człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znacze-
niu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku, 
a przez człowieka w świecie […] Boski wymiar tajemnicy paschalnej sięga 
jednakże jeszcze głębiej. Krzyż postawiony na Kalwarii, krzyż na którym 

8 Z dnia 30 listopada 1980 r.
9 Z dnia 25 grudnia 2005 r.
10 Por. J. Sypko, Zarys historii, kultu i duchowości Najświętszego Serca Jezusa i Miło-
sierdzia Bożego, w: red. J. Wełna, Misterium Serca Jezusa. Duchowość na III Tysiąclecie, 
Kraków 2007, s. 142-208.
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Chrystus toczy ostatni swój dialog z Ojcem. Wyłania się z samej głębi tej 
miłości, jaką człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, został ob-
darzony w odwiecznym Bożym zamierzeniu. Bóg którego objawił Chrystus 
pozostaje nie tylko w stałej łączności ze światem jako Stwórca, ostateczne 
źródło istnienia. Jest On Ojcem: z człowiekiem, którego powołał do bytu 
w świecie widzialnym, łączy Go głębsza jeszcze więź niż sama stwórcza 
więź istnienia. Jest to miłość, która nie tylko stwarza dobro, ale doprowadza 
do uczestnictwa we własnym życiu Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten 
Bowiem, kto miłuje, pragnie obdarzać sobą” (Dives in misericordia, nr 7).

W tym duchu naucza także Benedykt XVI, wskazując że w szczegól-
ny sposób doświadcza się Bożej miłości w sakramentach Kościoła, gdyż 
„w liturgii Kościoła, w jego modlitwie, w żywej wspólnocie wierzących 
doświadczamy miłości Boga, odczuwamy Jego obecność i tym samym 
uczymy się również rozpoznawać Go w naszej codzienności. On pierwszy 
nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego my również możemy 
odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy 
w sobie wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć 
Jego miłość i z tego „pierwszeństwa” miłowania ze strony Boga może, jako 
odpowiedź, narodzić się miłość również w nas” (Deus caritas est, nr 17)

Powyższe dokumenty podkreślają wyraźnie związek kultu Bożej miłości 
i jej szczególną obecność w tajemnicy paschalnej. Ponadto wyraźnie wskazu-
ją na zawsze wierną miłość Boga do człowieka. Tutaj zaś, w doświadczeniu 
tej miłości ma także swoje źródło wierność chrześcijańska, będąca najpierw 
przyjęciem Bożej miłości i odpowiedzią na tą miłość. Z doświadczenia Boga 
jako osoby, która oddaje się dla mnie, która daje całą siebie i nigdy tego 
daru nie cofa, lecz pozostawia także wolność, czerpie całą sobą prawdziwa 
wierność chrześcijańska. Tutaj Serce Jezusa – Osoba i misja Boskiego Zba-
wiciela jest zdrojem łask i przewodnikiem na drodze życia.

Ludzkie Serce

Tajemnica Serca Jezusa łączy w sobie zarówno misterium Wcielenia, 
jak i Odkupienia. Bóg – Jezus Chrystus, który wyrwał człowieka z niewoli 
grzechu i śmierci jest także człowiekiem. Dzięki temu zjednoczeniu do-
konało się dzieło Odkupienia, Chrystus w imieniu każdego z nas stał się 
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ofiarą przebłagalną11. Rzeczywistość ta znajduje swój szczególny wyraz 
w ikonie Serca Zbawiciela, które jest zarówno Sercem Boga i Sercem Czło-
wieka. Chrystus posiada prawdziwie ludzkie serce, którym miłuje Boga jako 
człowiek12. Serce, które przyjął w tajemnicy Wcielenia. Bardzo wyraźnie 
podkreśla to Jan Paweł II w Encyklice Redemptor Hominis13, mówiąc: 
„w tym zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie miłości 
osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się – jako człowiek – ich 
podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie Jedynym!” (RH 1). Tutaj 
właśnie, „w Jezusie Chrystusie świat widzialny, stworzony przez Boga dla 
człowieka -świat, który wraz z grzechem został poddany marności -odzy-
skuje na nowo swą pierwotną więź z samym Boskim źródłem Mądrości 
i Miłości.” (RH 8). 

Chrystus, przyjmując ludzką naturę, „dotykając wewnętrznej tajemnicy 
człowieka, tej, którą w języku biblijnym i pozabiblijnym, również wyraża 
»serce« […] jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny ta-
jemnicy człowieka, który wszedł w jego »serce« […] On, Syn Boży, przez 
wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi 
rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim 
sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym 
z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu” (RH 8).

W Sercu Jezusa widzimy zatem także jego miłość ludzką do Boga, 
wyrażającą się w codziennym życiu. Już w pierwszych latach dzieciństwa 
z pewnością troszczono się o Jego wychowanie religijne, o czym świadczy 
pielgrzymka do Jerozolimy. Tam także wyraźnie widać miłość do Boga 
wyrażoną w słowach „Czy nie wiedzieliście, ze powinienem być w tym, co 
należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49). Późniejsze Jego życie także pełne jest 
modlitwy, gdy wychodzi na górę lub miejsce osobne, co na sposób ludzki 
wyraża miłość do Ojca. Całe Jego życie i nauczanie związane jest z tą mi-
łością i praktycznym przełożeniem na życie. Jako człowiek doświadcza on 
całości ludzkiej egzystencji, jest także kuszony przez diabła (Mt 4, 1-11; 

11 „On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy 
całego świata” (1 J 2,2) 
12 Por. F. Blachnicki, Konieczność odnowy liturgii na tle jej tradycyjnej koncepcji, 
w: Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki, W. Schenk, Poznań – Warszawa – Lublin 
1967, s. 19-34.
13 Z dnia 4 marca 1979 r., dalej skrót RH.
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Mk 1, 12-13; Łk 4, 1-13). Jest uczestnikiem niewyobrażalnego cierpienia 
i odrzucenia przez ludzi, wyszydzenia i wyśmiania, a w tym wszystkim 
bezgranicznej miłości do Boga i do człowieka, do tego stopnia, że potrafi 
z całym przekonaniem powiedzieć, „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co 
czynią” (Łk 23, 34). Doświadcza ponadto ludzkiego poczucia opuszczenia 
przez Boga, co wyrażają słowa: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opu-
ścił?” (Mt 27, 46). Do końca jednak jest wierny w pełnej ufności miłości, 
wołając „Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). Całe 
ziemskie życie Jezusa od Betlejem, aż po Golgotę jest wyrazem miłości 
Boga do człowieka, a także miłości człowieka do Boga. 

Chrześcijańska odpowiedź

Serce Zbawiciela, które jest także Sercem Człowieka, dzięki miste-
rium Wcielenia, w ścisłej łączności z tym wydarzeniem, wyraża fakt, że 
„człowiek, tak jak jest »chciany« przez Boga, tak jak został przez Niego 
odwiecznie »wybrany«, powołany, przeznaczony do łaski i do chwały – 
to jest właśnie człowiek »każdy«, najbardziej »konkretny« i najbardziej 
»realny«: człowiek w całej pełni tajemnicy, która stała się jego udziałem 
w Jezusie Chrystusie, która nieustannie staje się udziałem każdego z tych 
czterech miliardów ludzi żyjących na naszej planecie, od chwili, kiedy się 
poczynają pod sercem matki” (RH 13). „Ponieważ z człowiekiem – każ-
dym bez wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, nawet gdyby 
człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy” (RH 14).

Łączność z Chrystusem w tajemnicy Jego Serca staje się zatem wzorem 
życia prawdziwie chrześcijańskiego. Dzieje się tak dlatego, gdyż kult Serca 
Jezusowego, objawiając i pozwalając jeszcze głębiej dostrzec i doświadczyć 
Bożej miłości, prowadzi do odpowiedzi na ten dar. Wynika to natomiast nie 
z jakiejś konieczności, nakazu, czy narzuconego zobowiązania, lecz jest 
rezultatem spotkania osoby z Osobą. Tutaj prawdziwie doświadczając tego 
spotkania, powoli i stopniowo bliższa staje się człowiekowi osoba Chrystusa 
i Jego zbawcze misterium. Jest to zawsze wyjście Boga naprzeciw człowie-
ka z darem Miłości. Naturalną jest zatem ludzka odpowiedź, która zawsze 
pozostaje wolna. Doświadczenie Bożej miłości w sposób najpełniejszy 
i najbardziej konkretny dostępne jest najpierw w Eucharystycznej Ofierze, 
będącej szczytem i źródłem życia Kościoła (por. KL 10). Tutaj Chrystus 
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włącza modlących się w swój kult oddawany Ojcu, uzdalnia chrześcijanina 
do oddawania czci Ojcu i obdarza swoim błogosławieństwem. W tej ta-
jemnicy Miłości jest obecne całe misterium Chrystusa. Poszczególne jego 
tajemnice są także obecne w pozostałych sakramentach, także będących 
dziełem Miłości Bożej. Jej doświadczenie prowadzi także do wielu praktyk 
tzw. pobożności ludowej, a przede wszystkim osobistej modlitwy. Tutaj także 
znajdują swoje uzasadnienie wszelkie akty wynagrodzenia i zadośćuczy-
nienia. Są one odpowiedzią miłującego serca człowieka na Miłość Bożą. 
Będąc bowiem świadomym nieskończonej miłości Boga do człowieka oraz 
dostrzegając swoją grzeszność i słabość, rodzi się potrzeba przeproszenia 
i naprawienia wyrządzonych krzywd. Jest to pragnienie związane najpierw 
z własnymi przewinieniami, a następnie z winą każdego grzesznika. Wynika 
to ze zjednoczenia z Chrystusem i Jego pragnieniem, by każdy człowiek 
prawdziwie przyjął Go i osiągnął wieczne szczęście. 

Postawa taka nie jest związana ze swego rodzaju sentymentalnym odczu-
waniem Miłości Zbawiciela i w ten sposób jedynie uczuciowym żałowaniem 
za popełnione zło swoje i innych oraz powtarzaniu pobożnych formułek. Jest 
ona zaangażowaniem całości człowieka zarówno jego sfery wolitywnej, jak 
i emocjonalnej. To doświadczenie Chrystusa, który w konkrecie swojego 
życia w miłości do Boga i człowieka i ludzką miłością kochając Ojca, sło-
wem i czynem ową prawdę potwierdził. Tak też i w życiu czciciela Serca 
Jezusowego doświadczenie Jego miłości i jednoczenie się z Nim w tajem-
nicy Eucharystii, poszczególnych sakramentach, a także różnych formach 
pobożności, staje się źródłem codziennego postępowania. Nie chodzi tutaj 
o jakieś czyny spektakularne i wielkie, choć i te nie są wykluczone, lecz 
o konkret prozy życia. To zaś przejawia się już najmniejszych decyzjach 
i wyborach. Prawdziwy kult Serca Jezusa, od doświadczenia miłości Boga, 
prowadzi do miłości bliźniego i wszelkich związanych z tym czynów.

Miłość objawiona w Sercu Jezusa jest odpowiedzią na najbardziej pier-
wotne pragnienie osoby ludzkiej, gdyż „człowiek nie może żyć bez miłości. 
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawio-
ne sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli 
jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej 
żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus […] »objawia w pełni 
człowieka samemu człowiekowi«.” (RH 10), stając się w ten sposób źródłem 
i wzorem życia chrześcijańskiego.
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Postacie, które inspirują. Wierny Bogu – Tobit

Poniższe refleksje, zaprezentowane podczas Tygodnia Eklezjologiczne-
go, stanowią odpowiedź na pytanie postawione młodym teologom: o czym 
Kościół ma rozmawiać ze światem? Kościół, czyli wspólnota wierzących 
powołana do życia wiarą i powołana do jej głoszenia. Kościół, czyli ludzie 
żyjący w świecie i przemieniający świat swoim życiem, którzy szukają Boga, 
Jego woli i słuchają Jego słowa.

Kościół może pokazać współczesnemu człowiekowi sylwetki wielu 
osób, które poszły za głosem Boga, stały się święte i były szczęśliwe. 
Mogą być one autorytetami i pobudzać współczesnego człowieka do 
zmiany życia, ale mogą również inspirować do podejmowania wielkich 
dzieł dla dobra ludzi i na chwałę Bożą. W epoce, która niszczy auto-
rytety i zastępuje je tzw. „celebrytami”, reprezentującymi często are-
ligijne poglądy deprawujące młodego człowieka, warto by w Kościele 
mówiono o prawdziwych autorytetach: ludziach świętych, czyli tych, 
których Kościół uznaje za obcujących z Bogiem w chwale niebieskiej, 
którzy karmili się często Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym, 
inspirowali się bohaterami opisanymi na kartach ksiąg biblijnych. Do 
dziś owi bohaterowie biblijni inspirują i mogą być przykładem dla mło-
dego człowieka.

Jedną z takich postaci jest Tobit – Izraelita, który został wzięty do niewo-
li podczas prześladowań asyryjskich. Pochodzi z rodu Neftalego, z rodziny, 
którą szczególnie opiekował się Bóg1. Sam mówi o sobie: „Ja Tobit postę-

1 „Rodowód Tobita zawiera siedem imion [Tobiel, Ananiel, Aduel, Gabael, Rafael, 
Raguel, Asiel], z których wszystkie kończą się hebrajską nazwą Boga (El). Taki zabieg 
literacki ma pokazać już na początku opowiadania, że ród Tobiasza cieszył się szczególna 
opieką Bożą”. A. Tronina, Księga Tobiasza, w: Biblia Lubelska, red. A. Tronina, wyd I, 
Lublin 2001, s. 11. Całość księgi ze wstępem i komentarzem, s. 5-83.



 POSTACIE, KTÓRE INSPIRUJĄ. WIERNY BOGU – TOBIT 277

powałem drogami prawdy i sprawiedliwości przez wszystkie dni mojego 
życia” (Tb 1,3)2.

Historia Tobita jest opisana w Księdze Tobiasza3, której swoistym 
mottem jest dobroć Boga, co można wywnioskować ze znaczenia imienia 
głównych bohaterów Tobita i jego syna Tobiasza. Dosłownie znaczą one 
bowiem: „Jahwe jest dobry”4. Historia Tobita opisana jest w pierwszej 
i ostatniej części księgi, którą łączy historia syna Tobita – Tobiasza. 

Tobit jest świadomym swojej tożsamości Izraelitą. Wie z jakiego rodu 
pochodzi i zna jego historię (por. Tb 1,3n). Swoją przeszłość przedsta-
wia czytelnikowi Tb w formie zapisków z pamiętnika (Tb 1–2). Ukazuje 
tam swoją sytuację przed niewolą, przedstawia swą wierność wobec Boga 
i Jego prawa. Ród Neftalego, z którego pochodzi Tobit, odłączył się od 
prawowitego kultu sprawowanego w Jerozolimie. Mimo to Tobit w więk-
sze święta udaje się do Jerozolimy by składać ofiary oraz dawać jałmużny 
(por. Tb 1,4-8). Będąc wiernym prawu, bierze sobie za żonę kobietę ze 
swojego rodu – Annę, która rodzi mu syna Tobiasza (por. Tb 1,9).

W czasie niewoli jest uprowadzony i przesiedlony z rodziną do Niniwy, 
stolicy Asyrii. Tam powstrzymuje się od spożywania pokarmów składanych 
pogańskim bożkom, ponieważ – jak sam stwierdza – „całą duszą oddany 
byłem Bogu” (Tb 1,12). W tym czasie Bóg mu błogosławi. Tobit zostaje 
dostawcą króla, co stanowi swoistą nobilitację Tobita, gdyż w ówczesnym 
czasie jest to bardzo wysokie stanowisko. Staje się tym samym wpływowym 
i zamożnym człowiekiem. W tym także czasie zostawia majątek w Medii, 
po który uda się jego Syn Tobiasz.

Kolejny okres w życiu Tobita zaczyna się w niewoli. Bohater Księgi 
Tobiasza zaczyna tracić wszystko to, co otrzymał w swoim życiu. Pierwszą 
rzeczą jest majątek. Traci go w skutek nieposłuszeństwa rozkazom króla. 
Władca Niniwy, który prześladując Izraelitów mordował ich i wyrzucał za 
miasto, nie pozwalał grzebać ich zwłok. Tobit, mimo zakazu, nadal grzebie 
zmarłych – będąc wiernym Bogu naraża swe życie przeciwstawiając się 

2 Wszystkie cytaty z Pisma Świętego podawane są za: Biblia Lubelska, red. A. Tronina, 
wyd I, Lublin 2001.
3 Nazwę księgi Tobiasza wyjaśnia autor i ukazuje właściwe tłumaczenie, jako Księga 
Tobita. M. Wojciechowski, Księga Tobiasza czyli Tobita. Opowiadanie o miłości rodzinnej, 
w: Nowy komentarz biblijny, red. A. Tronina, Częstochowa 2005, s. 16.
4 Tronina, s. 11.
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królowi. Informacja ta dociera do władcy, czego konsekwencją jest utrata 
majątku (por. Tb 1,19-20). Sam Tobit ucieka, by chronić swoje życie.

Następną stratą, jakiej doświadcza Tobit, jest utrata zdrowia. Po zmianie 
władcy Tobit wraca do domu, gdzie nadal spełnia uczynki miłosierdzia. Je-
den z takich epizodów opisany jest w Tb 2, 1-8. Podczas uczty świątecznej 
wyprawionej dla Tobita na Święto Tygodni, jego syn przychodzi ze smutną 
wieścią: „oto ktoś z naszego narodu został uduszony i porzucony na rynku” 
(Tb 2,3). Tobit porzuca ucztę, zabiera ciało i składa je w jednym z pomiesz-
czeń w domu. Po zmroku grzebie zwłoki (por. Tb 2,4.7), po czym zmęczony 
zasypia pod murem. Odchody ptaków spadają mu na oczy, przez co, mimo 
konsultacji z licznymi lekarzami, traci wzrok (Tb 2,9 n). Jego ślepota trwa 
cztery lata, a sam Tobit z bogatego i wpływowego człowieka staje się bied-
nym, zależnym od innych. 

Ostatnim etapem strat w jego historii jest epizod z żoną Anną 
(por. Tb 2,11-14). W czasie czterech lat, gdy Tobit był ślepy, przez dwa 
lata utrzymywał go jego bratanek Achikar. Kolejne lata Tobit był utrzy-
mywany przez żonę Annę, która podjęła pracę tkaczki. Ważnym epizodem 
w życiu Tobita jest moment, w którym jego żona wraca do domu z wypłatą 
i koziołkiem – prezentem od pracodawców. Tobit, uznając, że koziołek 
pochodzi z kradzieży, każe go oddać. Anna wykrzykuje: „Gdzie się po-
działy twoje dobre uczynki i twoja sprawiedliwość? Teraz widać, na co ci 
się zdały!” (Tb 2, 14). Po tych słowach Tobit chce umrzeć, co uwidacznia 
się w jego modlitwie: „uczyń przeto ze mną wedle Twej woli i pozwól, by 
mnie opuściła dusza, bym zszedł z tej ziemi i w proch się obrócił” (Tb 3,6). 
W sytuacji kryzysowej pierwszą osobą do której zwraca się Tobit jest Bóg. 
Wypowiadając w modlitwie swą prośbę o śmierć jest przekonany, że Bóg 
go wysłucha. Mając pewność, że niedługo umrze, przekazuje swojemu 
synowi Tobiaszowi testament, z szeregiem rad i nakazów (por. Tb 4,3-21) 
dotyczących Boga, rodziny i narodu. Mówi mu również o majątku, który 
jest do odebrania w Medii u krewnego Gabaela. 

Po tym etapie strat w życiu Tobita Księga Tobiasza opisuje podróż 
i perypetie jego syna, Tobiasza (Tb 5–11). Tobit czeka na niego w domu 
z żoną. Gdy syn wraca Tobit zostaje uzdrowiony ze ślepoty i poznaje swoją 
synową, Sarę (por. Tb 11). Po uzdrowieniu Tobit, żyjąc w dostatku, docze-
ka sędziwego wieku i umiera w pokoju jako studwunastoletni staruszek 
(por. Tb 14,1n). 



 POSTACIE, KTÓRE INSPIRUJĄ. WIERNY BOGU – TOBIT 279

W życiu Tobita widać kilka dziedzin, w których okazuje się być wier-
nym. Pierwszą z nich jest kult. Tobit należy do pokolenia Neftalego, które 
odwróciło się od prawowitego kultu sprawowanego w Jerozolimie. Pokolenie 
Neftalego, wraz z dziewięcioma innymi, odłączyło się od Judy i Jerozolimy 
po śmierci Salomona, w X wieku przed Chrystusem. Odstępstwo związane 
jest z kultem cielca w Dan i w Betel. Jego następstwem dla tych pokoleń 
była niewola i wygnanie (por. 1 Krl 12,26-33)5. Wierność Tobita wyraża 
się w tym, że udaje się do Jerozolimy, tam składa ofiary i rozdaje jałmużnę, 
mimo tego, iż jego „bracia” składają ofiary cielcowi w Dan i Betel. Tobit tak 
o tym mówi: „tylko ja sam udawałem się często do Jerozolimy na święta, 
jak nakazano całemu Izraelowi w wiecznym Prawie” (Tb 1,6). Dlatego Tobit 
może być dzisiaj dobrym przykładem na to jak – według znanej maksymy 
Jana Pawła II – „iść pod prąd”6 i wbrew temu co robią wszyscy, słuchać 
serca i wypełniać wolę Bożą.

Kolejną dziedziną, w której widać wierność Tobita, jest wypełnianie 
Prawa. Świadczy o tym kilka epizodów z Jego życia. Pierwszym jest 
fakt, że bierze on żonę ze swego rodu, idąc tym samym za przykładem 
Abrahama, Izaaka i Jakuba (por. Tb 1,9; 4,11). Tobit powinien, według 
prawa, wziąć żonę ze swego pokolenia. On nie tylko bierze żonę ze swego 
pokolenia, ale również ze swego rodu, co nie było obowiązkiem w jego 
wypadku, ale rzeczą mile widzianą7. Tobit jest więc wzorem w prze-
strzeganiu nakazów Prawa. Drugim epizodem z życia Tobita, w którym 
widać wierność wobec Prawa, jest jego postawa wobec potraw składa-
nych bożkom. Tobit, będąc w niewoli jak inni Izraelici, cierpiał niedo-
statek i głód, a mimo to nie spożywa potraw składanych bożkom. Mimo 
tych trudności i ogólnego przyzwolenia na taki zwyczaj – „wszyscy moi 
bracia i współrodacy jedli tam potrawy pogan” (Tb 1,10) – nie naru-
sza przepisów prawa. Współczesny człowiek często stoi w trudnej sytu-
acji, w której musi nagiąć, złamać chrześcijańskie zasady i przykazania. 

5 Tronina, s. 13-14.
6 „Jeśli chcesz znaleźdź źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie 
ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być […]”. Jan Paweł II, Źródło, w: Tryptyk Rzymski. 
Medytacje, Jan Paweł II, Kraków 2003, s. 11.
7 Księga Tobiasza, opr. S. Grzybek, w: Pismo Święte Starego Testamentu, T. VI, cz.1, 
red. S. Łach, Poznań 1963, s.73-74. Całość księgi, ze wstępem, komentarzem i aneksami, 
s. 1-156.
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Tobit jest jedną z postaci, które pokazują jak się tego ustrzec i wytrwać 
do końca przy Prawie Bożym. 

Wierność Tobita widoczna jest najbardziej w uczynkach miłosierdzia, 
które wypełnia. Obok jałmużny, którą wspierał świątynie i ubogich, Tobit 
grzebie zmarłych Izraelitów. W czasie niewoli i prześladowań w Niniwie 
było wielu zabitych Izraelitów i wyrzuconych za mury miasta. Tobit grzebał 
ich po zmroku. Grzebanie zmarłych było praktykowane w Izraelu już od pa-
triarchów (por. Rdz 46,4)8. Tobit zachowuje więc tradycję i nakazy prawa, 
nawet w obliczu straty życia. Autor Tb ukazuje odwagę Tobita w wierności 
Prawu. „Tę myśl wyraźnie wypowiada Vg 2,9 [Wulgata, łacińskie tłuma-
czenie św. Hieronima-przyp. G.K.]: «Tobiasz więcej bał się Boga aniżeli 
króla»”9. Tobit przedkłada prawo Boże nad prawo ustanowione przez 
władców. Motyw ten opisywany już od starożytności (np. w Antygonie 
Sofoklesa), towarzyszy również współczesnemu człowiekowi. Stanowione 
prawo może rodzić konflikt w sumieniu człowieka. W życiu ludzi, którzy 
doświadczają takich sytuacji pomocą może być osoba Tobita. Patrząc na 
niego można dostrzec sens w słuchaniu serca i życiu w zgodzie z własnymi 
przekonaniami. 

Kończąc tą krótką refleksję warto wspomnieć słowa „najgorliwszego” 
Doktora Kościoła, Alfonsa Maria de Liguori’ego, odnoszące się do prze-
powiadania i przenieść je na grunt dialogu Kościoła ze światem: „Ale dla 
zbawienia dusz nie wystarczy przepowiadać. Trzeba […] przepowiadać 
jak należy. Aby tak się działo, przede wszystkim potrzebna jest znajomość 
doktryny i jej studiowanie. Ten, kto przepowiada chaotycznie i bez przygo-
towania, wyrządzi duszy więcej szkody niż pożytku. Po drugie, konieczne 
jest prowadzenie dobrego życia. Gardzi się bowiem kazaniami tego, którego 
życia się nie ceni – napisał św. Grzegorz. A Chryzostom mówi: «zawiodłeś 
w czynie – objawia się to w słowie». Jak można słowami przekonać innych 
do czegoś, od czego odwodzi się czynami?”10. Wskazówki św. Alfonsa 
mogą przyczynić się do lepiej przeprowadzonego i skuteczniejszego dia-
logu Kościoła ze światem. Mogą być one pomocą, ale jednocześnie zada-
niem dla wszystkich, którzy chcą prowadzić taki dialog. Nieprzygotowany 
8 Grzybek, s. 79.
9 Grzybek, s. 80.
10 A. Liguori, O głoszeniu Słowa Bożego, red. G. Siwek, tłum. K. Stopa, Kraków 2010, 
s. 25.
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do dialogu wierzący, rozmawiając ze „światem”, również będzie mówił 
„chaotycznie”, a dialog taki może przynieść więcej szkody niż pożytku. 
Współczesny katolik, nawet przygotowany teoretycznie – szczególną grupę 
stanowią teolodzy – nie żyjący tym, o czym mówi, nie będzie przekonujący, 
a jego słowa będą bez pokrycia. Więc w dialogu ze światem wierzący muszą 
być przygotowani teoretycznie i żyć tym o czym mówią. Być jednocześnie 
nauczycielami, a co ważniejsze, świadkami. Przypominał o tym Paweł VI: 
„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; 
a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”11. Tobit może być 
dla nich nauczycielem i inspiratorem.

11 Paweł VI, Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi, Rzym 1975, nr 41.



282 MGR PAULA RĄCZKA 

mgr Paula Rączka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin

Konieczność zmiany formy. Chrystoformizacja

„Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, 
niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo!” (RH 10)

„(...) zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim 
dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, 
jak was nauczono, pełni wdzięczności.” (Kol 2,7)

Charakterystyczna dla człowieka żyjącego współcześnie jest troska 
o rozwój osobisty, możliwie jak najbardziej wszechstronny. Praca powinna 
przynosić zarówno środki materialne, jak również być drogą do zdobywa-
nia nowych umiejętności. Modne stają się kursy, szkolenia czy warsztaty 
z zakresu najróżniejszych dziedzin. Potrzeba rozwoju i formacji tkwi głę-
boko w człowieku i wydaje się to być czymś niepodważalnym. Pragnie-
nie szczęścia, jakiegoś spełnienia, przemiany, zadowolenia w konkretnych 
sytuacjach, ale także poczucie sensowności całego życia to motywy, które 
przebiegają przez ludzką głowę, wpływają na konkretne wybory. Jednak 
stan towarzyszący człowiekowi po grzechu i jego związanie ze światem 
skutecznie wprowadza zamęt w te dobre motywy i wspiera tylko pozornie 
dobre decyzje. Jest jakaś stała dwoistość – pragnienie dobra i hołdowanie 
kłamstwu. Łatwo przychodzi człowiekowi „chcieć tego co dobre, ale wy-
konać – nie” (Rz 7, 18)1. Poszukuje on wiary, nadziei i miłości, ale też 
czerpie swoiste zadowolenie z ich substytutów, stając się pełnym zwątpienia, 
nienawiści i rozpaczy.

1 Zob. Rz 7,18-25; „Pociągany przez liczne atrakcje zmuszony jest ciągle między nimi 
wybierać, niektórych zaś z nich się wyrzekać. Co więcej, będąc słaby i grzeszny, nierzadko 
czyni on to, czego nie chce, a nie czyni tego, co chciałby czynić. Stąd doświadcza w sobie 
samym rozdarcia, z którego również w społeczeństwie bierze się tak wiele poważnych 
nieporozumień” (KDK 10) ; por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, nr 14.
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Gdzie zatem szukać wzoru do postępowania? Jak przemieniać się zgod-
nie z prawdą o człowieku znajdującą się w Bożym planie? Próba odpowiedzi 
na powyższe pytania stanowi cel niniejszego przedłożenia. W pierwszej 
części wyjaśnione zostanie pojęcie i szczególne znaczenie chrystoformi-
zacji w życiu wierzącego. Następnie ukazane zostaną konkretne etapy tej 
pierwszorzędnej formacji. 

1. Człowiek stworzony przez Boga a Boga odrzucający 
zdrowo funkcjonować nie może

W encyklice Redemptor hominis papież Jan Paweł II, wskazując na 
lęki współczesnego człowieka, zwraca uwagę, iż dużym zagrożeniem dla 
ludzkości są jej wytwory, efekty jej pracy. Postęp techniczny przyczynia 
się dziś często nie tyle do rozwoju człowieka, co raczej do jego zniewole-
nia2. Tworząca, odkrywająca czy badająca jednostka ma świadomość, że 
jej dzieło może posłużyć przeciw niej, a czasem także przeciw całej ludz-
kości. Ta świadomość może okazać się niezwykle zniewalająca. Wolność 
dana człowiekowi w chwili stworzenia, by świat doskonalić (Rdz 1, 28) 
prowadzi w odwrotnym kierunku. Papież pyta zatem: „czy człowiek jako 
człowiek w kontekście tego postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, 
bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, odpowiedzialny, bar-
dziej otwarty dla drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, 
bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim?”3. 

Tak dzieło ludzkie, jak również sam człowiek bez właściwego odnie-
sienia do Boga nie będzie funkcjonował „zdrowo”, tj. zgodnie z prawdą 
o sobie. Prawdą zaś jest dar usprawiedliwienia z grzechu i możliwość życia 
pełnią, wysłużone przez Misterium Paschale Christi i ofiarowane człowie-
kowi. Tylko zbawczemu dziełu Chrystusa wierzący zawdzięcza możliwość 
przemiany, radykalnie prawdziwemu przekształceniu4. 

Chrystus zmartwychwstając wyniósł ludzką naturę do szczególnej god-
ności. Odnowił relację człowieka z Bogiem, dokonał swoistej renowacji 
obrazu Bożego w osobie ludzkiej, zgodnie z pierwotnym wzorem zatartym 
2 Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, nr 15.
3 Tamże.
4 J. Mastej, Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa, Lublin 2009, 
s. 232
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przez grzech pierworodny5. Przywrócił człowiekowi status dziecka Boże-
go, jednak wyraźnie zróżnicował swoją synowską relację do Ojca od relacji 
wierzącego do Ojca6. Jego odniesienie jest bowiem wzorem dla Kościoła. 

Mimo przyjęcia Chrystusowego usprawiedliwienia chrześcijanin do-
świadcza skutków grzechu. Dostrzega w świecie wiele „niezbawienia”, 
mimo że sam winien być świadkiem zbawiającego Boga7. Człowiek party-
cypuje w zbawczej aktywności Boga na ziemi8. Świat domaga się od niego 
konkretnej postawy: wcielania w życie radykalizmu Chrystusa, dawania 
świadectwa o prawdzie przemieniającej życie. 

Człowiek przeznaczony jest do pełni człowieczeństwa, pełni szczęścia, 
do pozostawienia wszelkich lęków. „Wciągnięty” przez Osobę Syna Bożego 
w relację, rozpoczyna drogę formacji, niezwykłej przemiany, której przy-
kładem może być Szaweł z Tarsu – morderca, owładnięty nienawiścią do 
wrogów religijnych, który po spotkaniu z Chrystusem pisze najpiękniejszy 
hymn o miłości (Zob. 1 Kor 13, 1-13).

2. Czym jest chrystoformizacja?

Chrystoformizacja jest kształtowaniem „w człowieku obrazu i po-
dobieństwa do Chrystusa”9. Pojęcie to wprowadzone zostało przez o. 
Antoniego Jozafata Nowaka, profesora psychologii życia wewnętrznego 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest to podsta-
wowy termin psychologii eklezjalnej i odnosi się do nowego człowieka 
(homo novus). Nowym człowiekiem jest każdy przyjęty przez chrzest św. 
do Mistycznego Ciała Chrystusa, żyjący Misterium Paschalnym. Nowy 
człowiek to ten, który przyjął Chrystusa, w odróżnieniu od starego, który 
Go nie poznał10.

5 Tamże; P. Deseille, Grzech, zbawienie, przebóstwienie. Ujęcie prawosławne, w: Ta-
jemnica Odkupienia („Kolekcja Communio” T.11), L. Balter i in., Poznań 1997, s. 423.
6 „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36); „Oto Ja ześlę na was 
obietnicę mojego Ojca” (Łk 24, 49a).
7 Mastej, Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa, s.234.
8 Tamże s. 238.
9 T. Paszkowska, Chrystoformizacja, w: Leksykon Duchowości Katolickiej, M. Chmie-
lewski (red.), Wydawnictwo „M”, Lublin-Kraków 2002, s. 123.
10 Zob. Tamże.
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Idea kształtowania człowieka w konkretnej „formie” istnieje już od 
czasów ojców Kościoła. Św. Augustyn nazywa Maryję forma Dei. Ta myśl 
była obecna również u św. Ludwika Marii Grignion de Monfort’a, który 
pisał, że „święci kształtują się w Maryi” i porównywał to kształtowanie do 
odlewania posągu w formie. Człowiek ma być „wrzucony” do Bożej for-
my i ukształtowany w Jezusie Chrystusie. A.J. Nowak przestawia akcenty, 
zwracając uwagę, iż chrystoformizacja zachodzi w Kościele świętym, który 
ma swój początek w wydarzeniu Zwiastowania. Dzięki Bożej inicjatywie, 
Zbawczej misji Chrystusa, człowiek we wspólnocie Kościoła przeobraża się 
w nowego człowieka, którym w sposób pełny jest tylko Chrystus11.

Chrzest św. wszczepia w Chrystusa, Winny Krzew. Jest to moment klu-
czowy, bowiem dopiero z tej pozycji człowiek, konkretnie nowy człowiek, 
może poznawać Trójjedynego; rozpoczyna drogę postępowania w Bożej 
obecności, Bożej łasce, podąża drogą sakramentalnego życia. To wszczepie-
nie jest „pójściem na całość”, zaangażowaniem się w nową rzeczywistość, 
„opróżnianiem” serca ze złudzeń i zgodą by zajął je Chrystus12.

Liturgia Eucharystyczna jest spotkaniem Chrystusa z Kościołem. To 
dzięki Logosowi Eucharystycznemu wszystkie narody gromadzą się i stają 
jednym Ciałem Mistycznym; stanowią wspólnotę braci i sióstr zgromadzo-
nych wokół osoby Jezusa Chrystusa. Dzięki temu zgromadzeniu zaś buduje 
się Kościół. Bratem może być ten, w kim jest Logos Eucharystyczny13. 

Człowiek trwający w Kościele ma możliwość nie tylko czerpania kon-
kretnego wzoru z Chrystusa, ale przede wszystkim wchodzi z Nim w relację, 
która ostatecznie przemieni go i upodobni do Mistrza. Proces ma miejsce 
w wspólnocie Kościoła, dlatego też tak ważna jest pełna przynależność doń. 

3. Postawy, do których zmierza chrystoformizowany

Proces formacji człowieka w Kościele na wzór Chrystusa prowadzi do 
upodobnienia wierzącego do Mistrza. Ważne wydaje się zatem wychwycenie 

11 Tamże.
12 Por. A. J. Nowak OFM, Psychologia eklezjalna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, 
s. 113-118.
13 Zob. Tenże, Nowy Człowiek, Rybnik 2002, s. 96-113.
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konkretnych postaw, sugerowanych przez A.J. Nowaka14, do jakich zmierza 
chrystoformizowany. 

a) Życie sakramentalne
Chrystus, będący Prasakramentem, wskazuje na rzeczywistość zbawie-

nia, realizuje zbawcze dzieło, a jego skutki pozostawia wspólnocie Kościoła 
by ta nimi dysponowała uświęcając wiernych. Ofiarowuje możliwość do-
świadczenia wyjątkowej ekonomii sakramentalnej, która to ze swej istoty 
ma służyć „zanurzając” wierzącego w zbawczej łasce15. Wszystkie sakra-
menty bowiem, odnosząc do konkretnej rzeczywistości jako jej znaki, są 
równocześnie środkami jej udzielania16.

W chrzcie świętym zawarte zostaje przymierze człowieka z Chrystusem. 
Wszystkie zmysły i władze otwarte zostają na Osoby Boga Trójjedynego. 
Kościół, wypowiadając słowo „Effata” (otwórz się), włącza w Chrystusa ko-
lejnego „nowego człowieka”, który od tego momentu podążać będzie drogą 
wzrostu na wzór Mistrza17. Rozpoczyna się kształtowanie nowej osobowo-
ści, przy czym nie jest to samoformacja czy samowychowanie człowieka, 
ale rozwijanie siebie w relacji do Chrystusa, w ramach aktywności sakra-
mentalnej. Przez obecność Ducha Świętego w sercu chrystoformizowany 
staje się synem, zostaje wyswobodzony z wszelkiej niewoli. Coraz lepiej 
rozumie wiarę jako relację, w odróżnieniu od koncepcji wierzeń religijnych, 
które są jedynie akceptacją systemu twierdzeń18.

Życie sakramentalne, w ramach rozwoju człowieka w wierze, coraz 
bardziej dlań zrozumiałe prowadzi go do uświęcenia. Zbawcza łaska, bę-
dąca samoudzieleniem się Boga, dostępna w sakramentach, prowadzi do 
intensyfikacji zjednoczenia z Bogiem, a zatem pełniejszego uczestnictwa 
w Jego życiu i świętości. 

14 Por. Tamże, s. 136 – 150. O. Prof. J.A. Nowak podaje siedem „przejść”, które mają 
miejsce w życiu chrześcijanina na drodze progresywnej chrystoformizacji. W powyższej 
pracy postawy, do których owe przejścia prowadzą rozszerzone zostały o myśli innych 
autorów. 
15 Zob. S. C. Napiórkowski OFMConv. Z Chrystusem w znakach. Skrypt z sakramento-
logii ogólnej. Redakcje Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1984 
s. 52-53, 59.
16 Tamże s. 76.
17 Por. A. J. Nowak OFM. Wolność darem. Wydawnictwo KUL. Lublin 2006, s. 45.
18 Zob. Nowak. Nowy Człowiek, s. 136-137.
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b) Communio personarum,
Chrystoformizowany może być tylko człowiek pozostający we wspól-

nocie z Bogiem, ale także we wspólnocie ludzkiej, w Kościele Świętym. 
Niezwykle istotne dla zagadnienia wspólnoty jest pojęcie osoby, które z ję-
zyka greckiego tłumaczy się jako „zwrócenie do siebie twarzą”. Osoby 
pozostające w relacjach powinny zatem kontaktować się ze sobą „twarzą 
w twarz”, osobiście19. 

Kościół jest bowiem przede wszystkim wspólnotą osób, a zatem by-
tem relacyjnym, w którym osoby wychodzą ku sobie. W naturę człowieka 
wpisana jest konieczność wychodzenia ku drugiemu, relacyjność na wzór 
wzajemnych odniesień Osób Boskich. I tak celem we wspólnocie jest za-
wsze dążenie do osiągnięcia doskonałej jedności bez utraty tożsamości20. 

Człowiek pozostający we wspólnocie opuszcza własne „ja”, by spotkać 
„Ty” w komunii osób. Nie zawłaszcza niczego w sposób egoistyczny, ale też 
ma świadomość, że sam nie jest własnością drugiego. Poznanie i doświad-
czenie oraz rozumienie miłości przychodzi jedynie we wspólnocie. Pragnie-
nie posiadania wszystkiego na własność, z osobami włącznie, wskazuje na 
niedojrzałość osobową. Integracja wierzącego w Chrystusie, będąca znakiem 
postępującej dojrzałości, stanowi o coraz doskonalszej chrystoformizacji21.

Wszelkie dążenia do zachowania jedności z Trójjedynym Bogiem oraz 
wspólnotą Kościoła są inspirowane przez Dawcę Jedności. Człowiek świa-
domie zmierzający do upodobnienia się do Chrystusa, podejmuje często 
trudne kroki by tworzyć relacje prawdziwie chrześcijańskie, a zatem wy-
pływające z miłości.

c) Życie eklezjalne
Skłonność do spoglądania na siebie wyłącznie przez pryzmat kolektywu 

ukazuje zniewolenie osoby koniecznością porównywania i utożsamiania się 
z konkretną grupą. Identyfikacja z kolektywem zakłada konieczność swoistej 
uległości. Czym zatem różni się sfera eklezjalna od kolektywu?22 Kościół 
jest wspólnotą jednostek obdarzonych wolną wolą, mogących decydować 
o sobie, nie zdeterminowanych przez system narzucony z góry. Ks. Bartnik 
19 Tamże, s. 136
20 Por. Cz. S. Bartnik, Kościół, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 152-155.
21 Zob. Nowak, Nowy Człowiek s.138-140.
22 Tamże, s. 140.
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charakteryzuje Kościół pisząc, iż jest to „współbytowanie, współegzystencja, 
współświadomość, współodpowiedzialność, wspólne czucie i współprak-
tyka”23. 

Nowi ludzie, trwający we wspólnocie Kościoła, nie są zbiorowością 
zjednoczoną przez wspólną ideę czy ideologię24. Są „sakramentalną rodzi-
ną”, braćmi i siostrami, w których mieszka Logos Eucharystyczny. W ko-
lektywie wola i umysł jednostki są zniewalane przez podporządkowującą 
uległość. We wspólnocie eklezjalnej zarówno umysł, jak i serce, zostają 
przemienione by ukierunkowywać człowieka na wolę Bożą, prowadzić do 
tego, co dobre. W procesie chrystoformizacji ma miejsce doświadczenie nie-
powtarzalności własnego „ja”, odkrywa się również wartość niepowtarzal-
nego „ty” oraz „my”25. Trwanie w jedności z Chrystusem implikuje bardzo 
konkretny ciąg relacji. W pierwszej kolejności będą to relacje z Osobami 
Boskimi, a następnie z całą wspólnotą Mistycznego Ciała Chrystusa, osób, 
w których zamieszkuje Duch Chrystusowy, i które dzięki Jego natchnieniom 
są w stanie współtworzyć coraz doskonalszą społeczność. 

d) „Być” w Chrystusie
Tożsamość chrześcijańska nie jest narzucona człowiekowi. Dopiero 

wolne przyjęcie Chrystusa, zgoda na obdarowanie przez Ducha Świętego 
zbawczymi owocami, pozwala odnaleźć siebie, odnaleźć prawdę o perspek-
tywie prawdziwego spełnienia w ramach odniesienia do Boga26.

Życie sakramentalne, w którym chrześcijanin uczestniczy na sposób 
świadomy, jest regularnym oddawaniem Bogu siebie i przyjmowaniem Go 
do każdej sfery życia. Szczytem takiej aktywności jest Eucharystia, będąca 
uobecnieniem wydarzeń zbawczych, a uczestnictwo w niej – włączeniem 
się w Misterium Paschale Christi. Sam Syn Boży, przedstawiający siebie 
jako Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14, 6) ofiarowuje się człowiekowi i chce 
być przyjęty. Przyjmujący Chrystusa daje się opanować Duchowi, któ-
ry wypełniał także samego Mistrza z Nazaretu. To Trzecia Osoba Trójcy 
Świętej jest „odpowiedzialna” za przyobleczenie człowieka w Chrystusa 

23 Bartnik, Kościół, s. 153.
24 Por. Nowak. Osobowość sakramentalna. Lublin 1992 s. 31.
25 Nowak. Nowy Człowiek s. 141-142.
26 Zob. T. Dola, Antropologia paschalna Jana Pawła II, w: K. Kaucha, J. Mastej (red), 
Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne, Lublin-Kielce-Kraków 2006, s. 90-93.
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(por. Ef 4, 24), otwiera na Chrystusowe dary zbawcze, upodabnia do Na-
uczyciela27.

Chrześcijanin staje się odnowionym człowiekiem w Chrystusie, w No-
wym Adamie. Być, trwać, istnieć w Chrystusie to uwolnić się od więzów 
tego świata, zniewoleń spowodowanych grzechem. Chrystoformuzujący 
nie może podlegać zniewoleniom przez materię, drugą osobę, czy swoje 
własne „ja”. Jest wszczepiony w Chrystusa, Winny Krzew, a podleganie 
temu, co ziemskie może być przeszkodą w formacji. Troska w pierwszej 
kolejności o Królestwo Boże zakłada wolność od materii i umiejętność 
właściwego rozporządzania pieniędzmi, produktami pracy. Nie widzi swej 
wartości w tym, co posiada; jest od tego wolny. Ma świadomość, że rzeczy 
nie uchronią go przed cierpieniem czy śmiercią. Nowy człowiek otrzymuje 
autentyczną wewnętrzną wolność28.

Trwanie w jedności z Chrystusem przebóstwia człowieka i uświęca, co 
sprowadza się do wyzwolenia z wszelkich ograniczeń i więzów, uwolnienia 
od materii i nieprawdziwych relacji. 

e) Sumienie osobowe
Sumienie jest swoistym „centrum” i „sanktuarium”29 człowieka, od-

różniającym go od innych stworzeń. Jest ono zatem niezwykle istotne dla 
człowieczeństwa, które między innymi przez nie się wyraża. Osądy sumienia 
nie są zawsze bezsprzecznie prawidłowe. Istnieje ryzyko błędu, związane 
z zaistnieniem niepokonalnej niewiedzy lub ze zdeprawowaniem sumienia 
na skutek trwania w grzechu30.

Ukształtowane sumienie heteronomiczne odnosi chrześcijanina do kon-
kretnej hierarchii wartości w ramach przyjętego modelu. Nowy człowiek ma 
świadomość, że przerasta modele, systemy i hierarchie wartości. Sumienie 

27 Por. M. Chmielewski, Jaka świętość na XXI wiek?, w: W. Rakocy, K. Klusek, 
M. Pyzik-Turska (red.), Wierzymy w Kościół. Tygodnie Eklezjologiczne 2011-2013. Koło 
Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2013, s. 41.
28 Por. Nowak, Nowy Człowiek, s. 142-145.
29 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II – konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, 
Poznań 2002, nr 16.
30 Zob. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 62.
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człowieka podlegającego chrystoformizacji jest sumieniem w Duchu Świę-
tym (por. Rz 9,1). Jest formowane do czynienia dobra, do uczynków miłości, 
zwalczania zła dobrem. Systemy działają na nie w sposób ograniczający. 
Nie mogą znajdować się pomiędzy nowym człowiekiem a Chrystusem31.

Stała troska o życie zgodne z Ewangelią, codzienne weryfikowanie 
swego postępowania, nastawienie na rozwój relacji z Chrystusem sprzyja 
właściwemu kształtowaniu sumienia. Tak radykalna postawa wydaje się dziś 
szczególnie potrzebna światu, zwłaszcza jako świadectwo.

f) Okazywanie miłości Jezusowi Chrystusowi w drugim człowieku
Skąpstwo jest piętnowane w wielu kulturach. Wspieranie tych, którzy 

potrzebują pomocy jest niewątpliwie istotnym elementem charytatywnej 
działalności Kościoła. Jednak w kontekście procesu progresywnej chrysto-
formizacji siłą napędową pomocowego mechanizmu w człowieku powin-
na być miłość do Chrystusa dostrzeżonego w bliźnim i chęć pomocy mu 
w sposób bezinteresowny32. 

Doświadczenie miłości Boga powoduje takie zmiany w życiu duchowym 
chrześcijanina, że zaczyna rozumieć jak bardzo Chrystus przynagla go do 
okazywania miłości. Zjednoczenie z Chrystusem implikuje w człowieku 
prymat kryterium miłości w codziennym postępowaniu. Miłość inspiruje 
ducha do życia ofiarnego. Chrześcijanin nie izoluje się i nie ucieka, ale 
na wzór Mistrza wychodzi do potrzebującego, starając się zrozumieć jego 
pragnienia, wyczuwając jak mógłby pomóc. Nie chce naruszać wolności 
bliźniego i nie chce wymuszać na nim decyzji. Jeśli kocha – jest obecny 
i dąży do dobra33.

Nowe życie zakłada nowe wejście w relacje. Miłość, którą obdarowuje 
chrześcijanina Chrystus, i do której wciąż trzeba dorastać, zakłada działa-
nie na rzecz bliźniego, również tego, którego uważa się za nieprzyjaciela. 
Miłość, będąca więzią doskonałą, stanowi istotę życia w pełni chrześci-
jańskiego34.

31 Por. Nowak, Nowy Człowiek, s. 145-147.
32 Zob. Tamże s. 147-148.
33 Zob. Nowak. Identyfikacja postaw. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Lublin 2000 s. 173-174.
34 Zob. I. S. Ledwoń OFM, „... i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy cha-
rakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin 2006, s. 520.
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Niemożliwe wydaje się życie chrześcijanina pozbawione miłości. Życie 
w obecności Boga, który sam jest Miłością, we wspólnocie miłujących się 
braci, nie może nie przynaglać ludzkiego serca do kochania. 

g) Znalezienie sensu w Chrystusie
Nadanie sensu życiu człowieka w kontekście dziejów ludzkości może 

jedynie ten, który nad życiem i dziejami panuje, kto stworzył człowieka 
i nadał kierunek dynamizmowi świata. Jedynym „uprawnionym” do tego 
zadania jest zatem sam Bóg – „Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek 
i Koniec” (Ap 22, 13)35.

Dla wierzącego w Chrystusa i poszukującego właściwych odniesień 
żaden system nie może być wystarczający, nie może być zwornikiem sensu 
i celu życia; żaden system polityczny czy religijny. Odpowiedzialne podej-
ście do kwestii hierarchii wartości cechuje osobowość dojrzałą w ujęciu 
psychologicznym. Jednak nie wystarczy to w ramach procesu progresywnej 
chrystoformizacji. Można bowiem obrać antyludzkie wartości i być im ra-
dykalnie wiernym. Tylko Chrystus może udzielić odpowiedzi na wszystkie 
pytania natury egzystencjalnej: sens życia, zdrowia, choroby, radości i smut-
ku czy nieszczęścia. Nie ma mowy o pełni relacji w odniesieniu osoby do 
systemu. Istota ludzka czuje się dobrze w relacji do osoby/Osoby. Przepeł-
niony miłością Boga i przekonany o dobroci Jego zamysłów człowiek raduje 
się mimo doświadczania niesprawiedliwych osądów, prześladowań, czy 
nadchodzącej śmierci, bo ma świadomość znaczenia tego, co go spotyka36.

Człowiek, postępujący na drodze życia chrześcijańskiego, zyskuje świa-
domość, iż nie jest podporządkowany systemowi czy kodeksowi. Nie jest też 
zdeterminowany z góry określonym planem na swoje życie. Własne powo-
łanie odczytuje będąc wolnym podmiotem relacji z Osobą Jezusa Chrystusa.

Życie nowego człowieka jest nieustannym stawaniem w prawdzie dzięki 
relacji z Prawdą jedyną. Pełne jest miłości dzięki przebywaniu w obecno-
ści Boga, będącego Miłością. Mimo, iż chrystoformizacja jest procesem 
o charakterze chrystocentrycznym, paradoksalnie najbardziej niezwykłym 

35 Por. M. Grzenia, Chrystus sensem dziejów w ujęciu Jana Pawła II, w: K. Kaucha, 
J. Mastej (red), Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne, Lublin-Kielce-Kraków 2006, s. 96.
36 Zob. Nowak, Nowy Człowiek, s. 149.
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i w pewien sposób zaskakującym jej owocem jest właśnie upodobnienie do 
Pana. Zadziwiające jest bowiem dostrzeganie obok siebie miłości tak pięknej, 
że aż gotowej na czyny heroiczne, dostrzeganie sensu mimo, wydawałoby 
się, sytuacji beznadziejnych i bez wyjścia, przebaczenie prześladowcom 
i oprawcom. Na takie czyny może być stać każdego chrześcijanina, bo ku 
takiej „wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).
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Agata Małgorzata Wachowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań

Katolik, czyli kto? Refleksja nad człowiekiem 
ukierunkowanym w kontekście komunijnego wymiaru 

Kościoła

Kościół współczesny odkrywa wartość swojego wymiaru komunijnego. 
Duchowość komunii staje się istotnym elementem budowania wspólnot 
zakonnych czy małych grup duszpasterskich. Nie sposób zaprzeczyć tezie, 
że Kościół pełen jest propozycji, które mają na celu szczególne pielęgnowa-
nie komunii pomiędzy członkami ludu Bożego. Problem polega jednak na 
tym, że ludzie żywo zaangażowani w działalność takich wspólnot stanowią 
niewielką część wszystkich osób związanych z Kościołem katolickim. Dla 
nakreślenia sytuacji warto przywołać kilka danych statystycznych. W la-
tach 1998-2007 roku ochrzczono 97,3 % urodzonych w tym okresie dzieci. 
W samym 2008 roku wskaźnik ten wyniósł 92,8%. Według danych pocho-
dzących z różnych badań do Kościoła katolickiego przynależy od 70% do 
95% ogółu Polaków1, mniej więcej 40% z nich uczestniczy w niedzielnej 
mszy świętej2. Co ciekawe, tylko 60% polskiego społeczeństwa deklaru-
je się jako osoby wierzące3. Biorąc te dane pod uwagę nie możemy nie 
zauważyć, że przynajmniej w Polsce istnieje zjawisko nie tylko katolika 
niepraktykującego, ale także katolika niewierzącego. Aczkolwiek dane do-
tyczące stosunku ilości chrztów do ilości urodzeń pokazują, że nie zachodzi 
definitywne zerwanie z instytucją Kościoła, choć wiarygodna wydaje się 
być także ich interpretacja jako ilustracji istnienia więzi iluzorycznych, 

1 Por. J. Mariański, Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 
2011, 15-32.
2 Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Dominicantes i Communicantes 2012, 
http://www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/179-dominicantes-i-communicantes-2012.html (do-
stęp: 13.12.2014)
3 Tenże, Konferencja religijność Polaków 1991-2011, http://www.iskk.pl/news/177-kon-
ferencja-religijno-polakow-1991-2011.html (dostęp: 13.12.2014).
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podtrzymywania tradycji, które według dalszych badać okazują się być po-
zorne i fikcyjne. Wniosek wydaje się być prosty, określenie katolik jest co 
najmniej nadużywane, jeżeli nie używane zupełnie bezpodstawnie. Osoby 
ochrzczone posługują się tym terminem nieumiejętnie, nie mając wiedzy, 
która tłumaczyłaby im na czym bycie katolikiem polega.

Pewne jest, że Kościół ze światem powinien rozmawiać o tym, co ozna-
cza być katolikiem sensu stricto. Warto posłużyć się pojęciami takimi jak 
„ukierunkowanie”, które oznacza przyjęcie określonego celu jakim jest 
zbawienie, zwrócenie swojej egzystencji w kierunku Boga oraz pojęciem 
„komunii” oznaczającym wspólnotę, uczestnictwo w akceptacji i afirmacji 
struktur oraz prawd wiary wśród ludzi tak samo ukierunkowanych oraz 
relację tej wspólnoty do Boga. Będą one przydatne jeżeli ukazane zostaną 
w całej swojej pełni, jako dwie rzeczy, które wypływają z naturalnych po-
trzeb człowieka, prowadzą do spełnienia oraz są ze sobą ściśle powiązane, 
tak, że jedna bez drugiej wydaje się być niekompletna.

Koniecznym elementem do spełnienia, aby móc mówić o człowieku 
jako katoliku, jest chrzest święty, będący „bramą życia duchowego”4, 
stworzeniem nowego człowieka poprzez zawarcie niezatartego przymierza 
z Chrystusem5, nowym narodzeniem w Duchu Świętym6. Z pewnością 
chrzest jest początkiem. Początek implikuje dalszy ciąg, konieczność rozwo-
ju i posuwania się w drodze do celu. Po chrzcie człowiek otrzymuje prawa, 
dlatego Kościół nieustannie się dostosowuje, aktualizuje, dokonuje inkultu-
racji, podejmuje działania nastawione na potrzeby swoich członków, otwiera 
się itd., ale chrzest niesie za sobą także obowiązki. Niestety, samo pojęcie 
obowiązku w kontekście religijnym sprowadzone zostało do spraw, które 
podlegają ścisłej konkretyzacji, do czynności, do rzeczy wymiernych. Nie 
jest to z pewnością skutek nauczania zawartego w dokumentach Magisterium 
Kościoła, ale prawdopodobnie wynik dążenia do prostego uporządkowania 
i uczynienia życia mniej wymagającym. Ograniczono zadanie, jakie stoi 
przed ochrzczonymi do twardego prawa ścisłych przepisów. A i te przepisy 
zredukowano do tych najmniej istotnych (chociażby do znanych „świętości 
Polaka-katolika” – święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, przyjmowania 

4 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213.
5 Por. A. J. Nowak, Psychologia eklezjalna, Lublin 2005, 11.
6 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1262.
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księdza po kolędzie, oglądania żłóbka bożonarodzeniowego, ewentualnie 
odwiedzenia grobu Pańskiego). 

Sprawa wyznaniowego samookreślenia jest jednak dość istotna, zwłasz-
cza w sytuacji, w której ludzie zdają sobie sprawę, że nie jest możliwym 
poleganie wyłącznie na sobie. Więcej, doświadczenie uczy, że poleganie 
na innych także nie zawsze kończy się sukcesem. Co za tym idzie, ludzie 
szukają oparcia w czymś lub kimś idealnym, doskonałym, dobrym i mi-
łosiernym. Osoby te często postanawiają swoją nadzieję złożyć w Bogu 
Trójjedynym a siebie samych określają jako katolików, jednocześnie nie ze 
wszystkimi elementami nauczania Kościoła się utożsamiając (chociażby 
z tym, że Kościół należy miłować).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego odnajdujemy myśl, że siłą wzra-
stania i dojrzewania człowieka w prawdzie i dobru jest wolność, która osiąga 
swoją doskonałość dopiero wtedy, kiedy jest ukierunkowana na Boga, który 
jest naszym szczęściem7. Mamy tu do czynienia z działaniem wolnym, 
świadomym. Mamy do czynienia ze zwróceniem się ku Bogu, który jest 
szczęściem, a największym szczęściem jakiego doświadczyć może czło-
wiek jest zbawienie. Ukierunkowanie oznacza więc świadome dążenie ku 
zbawiającemu Bogu. Więcej, zgoda na zależność od Boga jest pierwszym 
wolnym aktem świadomej istoty, która to zależność „jest racją istnienia 
i racją bytu wszelkiego działania”8. Człowiek, który poprzez chrzest stał 
się częścią nowego stworzenia i w wolności wybrał Boga wie, że Bóg przy-
szedł do niego i realnie go kocha. Taki człowiek słucha Boga Wcielonego, 
a nie tylko o nim mówi9.

Silny nacisk położony na zbawienie, które jest celem człowieka ukie-
runkowanego, prowadzi do stwierdzenia, że po to jesteśmy katolikami, 
żeby zbawienia dostąpić a dokładniej, żeby mieć pewność, że zrobiliśmy 
wszystko, żeby zbawienie nas nie ominęło. Zatem katolik to nie ten, który 
wypełnia mniej lub bardziej tradycyjne czynności, katolik to ten, który 
spełnia te i inne warunki, ponieważ wartością nadrzędną dla niego jest 
szczęście wieczne. Bycie katolikiem to przede wszystkim ukierunkowanie 
na zbawienie. Ale samo ukierunkowanie wydaje się nie być wystarczające. 
7 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1731.
8 Zob. J. Popławski, Ontologiczne podstawy antropologii paschalnej, Poznań 2003, 
26-27.
9 Por. Nowak, Psychologia eklezjalna, s. 24-28.
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Nowy Testament daje nam pewność, że zmartwychwstały Chrystus prze-
mienia wszystkich w nowe stworzenie (2 Kor 5, 17-21). Nie czyni tego we 
wzajemnym odizolowaniu, tylko wspólnie, pociąga wszystkich do siebie, aby 
pojednać stworzenie z Bogiem (J 12, 32). A na miejscu uprzywilejowanym 
stawia właśnie tych ochrzczonych. To nowe stworzenie oznacza w życiu 
ochrzczonego coś więcej niż tylko wewnętrzny duchowy proces, dopiero 
w życiu wspólnotowym widoczna staje się siła wiary i chrztu, która ma moc 
przemieniać rzeczywistość10.

Można zgodzić się bez wahania z twierdzeniem, że do zbawienia po-
trzebny jest kontakt z Bogiem, otwarcie się na łaskę, postępowanie zgodne 
z Ewangelią. Człowiek szczerze dążący do zbawiania musi być człowie-
kiem ukierunkowanym. Zastrzeżenie budzi dopiero potrzeba Kościoła jako 
pośrednika pomiędzy człowiekiem a zbawiającym Bogiem. Dlaczego bez 
niego nie można uczestniczyć w zbawieniu lub dlaczego nie można mieć 
pewności co do tego, czy poza nim jest ono dostępne? Dlaczego bez Kościoła 
nie ma katolika? Kościół ma być znakiem, ma wskazywać drogę, dawać 
świadectwo, obwieszczać prawdę, tak, aby patrząc na Niego uznać Boga za 
sprawcę zbawienia11. Ale czy można tu mówić o wyłączności? Chrześcijań-
stwo nie istnieje bez Kościoła, wiara w Chrystusa wiąże się nierozerwalnie 
z apostolskim wyznaniem wiary, które przekazywane jest w Kościele12. 
Takie przekonanie wydaje się być coraz częściej odrzucane. Można zgodzić 
się z tym, że Chrystus pociąga człowieka jako coś kochanego, relacja z nim 
jawi się jako konieczna i przerastająca ludzką świadomość. Jest to lgnięcie 
części ku całości, podążanie do swojego źródła13. W takim wypadku wy-
starczy nawiązać tę relację, a wspólnota i, co za tym idzie, doktryna, zasady 
moralne oraz struktura wydają się być niczym nie uzasadnione, stworzone 
przez ludzi w konkretnych, być może nawet niereligijnych celach. 

10 Por. M. Kehl, I widział Bóg, że to jest dobre. Teologia Stworzenia, tłum. W. Szymona, 
Poznań 2008, 77-78, 195.
11 Zob. Z. Kiernikowski, Ankieta: Zasada „Poza Kościołem nie ma zbawienia”, „Fronda” 
38 (2006), 100-102.
12 Por. W. Kasper, J. Moltmann, Jezus-tak, Kościół-nie?, tłum. A. Kuć, Kraków 2005, 
29.
13 Zob. J. Popławski, Kościół jako wspólnota paschalna. Elementy ontologii Kościoła, 
w: Colloquia Theologica Adalbertina VII. Systematica 3, red. A. Sobczak, Poznań 2002, 
99-100.
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W tym obrazie jednak brakuje ważnego elementu. Brakuje tych, któ-
rzy żyją i funkcjonują obok nas. Wspólnota to osoby, które świadomie 
i dobrowolnie wyrażają zgodę na bycie „drugiego” tylko ze względu na to, 
że jest. Wynika to z istnienia bólu i radości związanych z doświadczeniem 
paschalnym. W momencie, w którym obydwa te fenomeny zejdą się, rodzi 
się potrzeba drugiego14. Ten drugi jest nieporównywalną z niczym i nie-
spodziewaną pomocą, w dodatku on potrzebuje mojego „ja” w równym 
stopniu, co ja jego. Z tej wspólnoty nie jest wykluczony nikt, niezależnie 
od tego czy doświadcza radości, bólu czy znajduje się w kryzysie. Kościół, 
jako wspólnota paschalna, akceptuje wolność człowieka, zgadzając się na 
wszystkie konsekwencje z tego płynące. Dlatego też to nie Kościół jest 
tam, gdzie doktryna, ale doktryna i struktura jest tam, gdzie Kościół, który 
jest wspólnotą15. Powraca tu współcześnie silnie podkreślane rozumie-
nie obowiązków katolika jako wymogów prawnych – przecenianie mocy 
kodeksów i definicji dogmatycznych, które, według wielu, miałyby prze-
słonić całkowicie pierwotne posłanie Kościoła. To jest właśnie przestrzeń 
na rozmowę ze światem. Rozmowę o tym, że Kościół niczego nie zatracił 
a słowo „katolik” ma swoje głębokie znaczenie. Jest to ten człowiek, który 
swoje życie ukierunkował w stronę Boga i w stronę intymnej relacji z Nim, 
a jednocześnie ma świadomość, że potrzeba mu obiektywnego spojrzenia 
na własną osobę, potrzeba tej wspólnotowej wartości dodanej, Tradycji 
i tradycji oraz doświadczenia nie tylko osobistego kontaktu z Bogiem, ale 
także doświadczenia więzi całej wspólnoty jako jedności z Bogiem. I na 
tym polega komunijny wymiar Kościoła.

Wracając to kwestii tego, że Kościół powinien świadczyć i wskazywać 
drogę. Kościół jako wspólnota jest niejako właścicielem śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa albo raczej to śmierć i zmartwychwstanie są Kościo-
ła jedyną własnością. Poza tym Kościół dlatego, że patrzy na człowieka 
i na Boga przez pryzmat Chrystusa jest w posiadaniu wiedzy nieomylnej 
i doskonałej na temat człowieka, jak i na temat Boga16. Dlatego jest On 
zobowiązany do budowania struktur, głoszenia nauki i nauczania zasad mo-
ralnych o ile pozwalają one doświadczyć ludziom darowanej im nieuchron-

14 Por. Tamże, 101.
15 Por. Tamże, 102-104.
16 Por. Nowak, Psychologia eklezjalna, s. 161.
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nej i nieuniknionej miłości. Objawiają się wtedy niezastąpiony charakter 
i skuteczność tych struktur. W tym kontekście można przywołać formułę 
św. Cypriana („Poza Kościołem nie ma zbawienia”) i zinterpretować ją jako 
postulat, mówiący o tym, że człowiek nie dostępuje zbawienia indywidu-
alnie, lecz we wspólnocie z innymi17. Co oznacza, że wspólnota jest do 
zbawienia koniecznie potrzebna, a skoro Kościół jest wspólnotą opartą na 
najbardziej doniosłym wydarzeniu paschalnym śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa jest jednocześnie najlepszą ze wszystkich grup ludzkich. Poza więc 
Kościołem – wspólnotą nie ma zbawienia lub co bardziej bezpieczne, nie 
ma pewności zbawienia18.

Wydaje się, że na obraz idealnego katolika składają się zasadniczo dwa 
elementy – ukierunkowania na zbawiającego Boga oraz, wynikająca z tego 
ukierunkowania, przynależność do wspólnoty. Najważniejsze w ukierun-
kowaniu wydaje się być stałe i niezmienne zorientowanie na rozwój, na 
zbawienie (czyli wieczne szczęście) wynikające z chrztu. We wspólnocie 
istotnym zaś jest to, że nie jest ona zwyczajnym zbiorem poszczególnych 
ludzi, ale społecznością osób tak samo ukierunkowanych, wspierających się 
w drodze. Człowiek ukierunkowany bez wspólnoty pozostaje w tej drodze 
sam, bez ludzi. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że pozostaje bez 
Boga. Człowiek tworzący osobową relację z Bogiem chrześcijan (Bogiem 
Trójjedynym, Bogiem przekazu biblijnego, Bogiem przekazu Tradycji ka-
tolickiej), który dobrowolnie odcina się od całego dobrodziejstwa Kościoła, 
na czele z sakramentami, tworzy trudności działaniu łaski pochodzącej od 
tego Boga, z którym chce wejść w relację. Taki człowiek odbiera sam sobie 
dostęp do nieskończonego źródła Bożej łaski. Pozostaje bez Boga w znacze-
niu zamknięcia się na to, co jest Bożym darem. W znaczeniu Opatrzności, 
co oczywiste, Bóg nigdy nikogo nie opuszcza. Ale to człowiek może Boga 
nie dopuścić do swojego życia. Akcent położony na Kościół jako miejsce 
zbawienia wynika głównie z tego, że założył go i podtrzymuje w istnieniu 
sam Jezus Chrystus, ten który przyjął ludzkie ciało i umarł, aby odkupić 
ludzkość19. To właśnie podstawowe zadania Kościoła – liturgia, diakonia 

17 Por. J. Sosnowski, Ankieta: Zasada „Poza Kościołem nie ma zbawienia”, „Fronda” 
38 (2006), 107.
18 Por. Z. Mikołejko, tamże, 125.
19 Por. K. Różański, K. Michalczak, Wspólnota, Poznań 2006, 288-290.
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i martyria są środkami umożliwiającymi osobowe spotkanie z Bogiem20. 
Oczywiście, można próbować osiągnąć je innymi sposobami, ale czy wtedy 
jest się jeszcze katolikiem? 

Przyglądając się tym wyznacznikom można odnieść wrażenie, że nikt 
nie ma prawa nazywać się katolikiem. Nikt nie jest stuprocentowo w swoich 
działaniach zorientowany na zbawienie, nikt w stu procentach nie jest oddany 
wspólnocie. Dzięki jednak Kościołowi, tej komunii, mającej swoje źródło 
w Bogu, katolik koniecznie musi akceptować i wprowadzać w życie (według 
własnych możliwości) dwa fundamentalne wyznaczniki – ukierunkowanie 
i uczestnictwo we wspólnocie. Ten Kościół jako sakrament zbawienia staje 
się przestrzenią, w której nasze ukierunkowanie dopiero w pełni się urze-
czywistnia21. Ks. Franciszek Blachnicki postulował, aby na podstawie na-
uczana Soboru Watykańskiego II, nie nazywać Kościoła tylko wspólnotą ani 
tylko sakramentem, ale właśnie sakramentem wspólnoty22. Nawiązując do 
jego przemyśleń trzeba zauważyć, że jest to sakrament wspólnoty, któremu 
zostało powierzone pośrednictwo zbawcze, mające na celu urzeczywist-
nianie tejże wspólnoty w aspekcie wertykalnym i horyzontalnym, poprzez 
warunkowanie wolnego przyjęcia samooddania się Boga przez członków 
Ludu Bożego. Okazuje się, że to wspólnota warunkuje ukierunkowanie. 
A nie ukierunkowanie tworzy wspólnotę. Wspólnota (w aspekcie zwłasz-
cza wertykalnym) wydaje się być pierwotna w stosunku do indywidualnej 
relacji osobowej, pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Do istoty sakramentu 
należy sprawianie tego co oznacza, Kościół jako jakby sakrament, będąc 
widzialną grupą ludzką sprawia jedność z Bogiem i jedność pośród ludzi23. 
Dlatego też, wybór samotnego ukierunkowania jest oderwaniem od czegoś 
fundamentalnego dla tożsamości katolika. Oderwaniem skutku od przyczyny. 
To nie zbiór ukierunkowań tworzy jedną ukierunkowaną wspólnotę, ale to 
wspólnota generuje w sobie ukierunkowanie.

Jaki jest sens prowadzenia takich rozważań i dociekania co jest istotą 
bycia katolikiem? Wydaje się, że jest to potrzeba uświadomienia ludziom 

20 Por. M. Marczewski, Kościół jako sakrament wspólnoty, w: Communio w chrześci-
jańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin 2004, 165-166.
21 Zob. Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, nr 9, 48; Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, nr 776.
22 Por. Tamże, 175-176.
23 Por. M. Jagodziński, Eklezjalne kształty komunii, Radom 2012, 14.
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ochrzczonym tego, że naprawdę nie są katolikami w ścisłym słowa tego zna-
czeniu. A także konieczność przekazania im nadziei, że nie wszystko zostało 
stracone, ponieważ istnieje wspólnota – komunia – sakrament wspólnoty, 
która to wszystko weźmie na siebie. Pouczy, wesprze, podtrzyma, doradzi, 
otoczy modlitwą. Odnalezienie swojej tożsamości religijnej, wejście na etap 
rozwoju duchowego jest niewiarygodnie istotne w perspektywie ogólnego 
rozwoju, spełnienia, odnajdywania swojego miejsca w świecie. Kościół 
powinien rozmawiać o tym ze światem w trosce o każdego poszczególne-
go człowieka. Dopiero doświadczenie akceptacji i zrozumienia ze strony 
drugiego w Kościele ukazuje działanie Boga, wychodzącego naprzeciw 
człowieka i wzywającego go do wspólnoty ze sobą24.

Można stwierdzić, że wbrew temu jakie było pierwotne założenie, kato-
lik to nie ten, który jest świadomie ukierunkowany i świadomie uczestniczy 
we wspólnocie – komunii. Katolik jawi się jako człowiek, który najpierw 
świadomie jest częścią komunii i dopiero dzięki niej staje się prawdziwie 
ukierunkowany. Dobra znajomość nauczania Kościoła i dorobku teologicz-
nego daje narzędzia, aby móc w pełni głosić to, kim jest katolik naprawdę. 
W sensie prawnym ta kwestia jest jasna. Katolik to człowiek ochrzczony, 
włączony w Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim25. Po-
zostaje pytanie, czy Kościół w ogólności, duszpasterze, teologowie, wszyscy 
wierni świeccy mogą pozwolić na to, aby słowo katolik nie oznaczało już nic 
lub oznaczało tylko mętną przynależność kulturową? Trudno nie oprzeć się 
wrażeniu, że świat musi wiedzieć kim są katolicy, żeby z nimi rozmawiać. 
A katolicy muszą wiedzieć kim są, żeby ten świat przemieniać.

24 Por. R. Hajduk, Kształtowanie relacji międzyosobowych w Kościele jako communio 
fidelium, Kraków 2000, 246-248.
25 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 204.
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Przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie 
(por. J 16,8). Kościół w służbie Ducha Świętego 

w teologii bł. Jana Pawła II

„Święty Kościół grzesznych ludzi”. Zdanie to zawiera w sobie pewien 
dynamizm, wręcz sprzeczność, która powinna – wydawałoby się – nisz-
czyć, a nie budować. A jednak buduje. Rzeczywistość Kościoła polega na 
stykaniu się świętości z grzesznością i na pokonywaniu grzeszności dzięki 
wlewanej przez Ducha Świętego mocy, płynącej ze zbawczej śmierci Chry-
stusa na Krzyżu. Bowiem to w Kościele – jak mówi Katechizm – jako Ciele 
Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego, wypełnia się posłanie Jezusa i tegoż 
Ducha1. Stąd też Kościół, pełniący rolę służebną wobec owego posłania, 
staje się sakramentem prowadzącym do zbawienia. A zatem zadania jakie 
ma do spełnienia Duch Święty w świecie w sposób szczególny realizują 
się w Kościele i przez Kościół. Także i to, o którym czytamy w mowie 
pożegnalnej Jezusa skierowanej do Apostołów przed swoją męką: „On zaś 
[Duch Święty], gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości 
i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo 
idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego 
świata został osądzony” (J 16,8-11). Niestety niewiele jest dokumentów 
Kościoła, które odnosiłby się bezpośrednio do tego fragmentu z Pisma 
Świętego, niewiele jest współczesnych nam tekstów, które mówiłby o roli 
przekonywania świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Wyjątkiem 
jest Encyklika papieża Jana Pawła II Dominum et Vivificantem. O Duchu 
Świętym w życiu Kościoła i świata, na której głównie będę opierał swój 
wywód.

1 Por. KKK 737.
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Grzech, sprawiedliwość oraz sąd

Zanim przejdziemy do omawiania zagadnień eklezjologicznych warto 
najpierw zatrzymać się i właściwie zrozumieć kwestie grzechu, sprawie-
dliwości i sądu, o których mówi w tym fragmencie Chrystus, w kontekście 
zesłania Ducha Świętego. Mają one nieco inne znaczenie niż myślimy, 
znaczenie nadane przez samego Zbawiciela.

I tak zaczynając od grzechu. Chodzi tu o niewiarę w Niego jako Syna 
Bożego, odrzucenie Jego posłannictwa i w konsekwencji wydanie Go na 
śmierć: „przekona świat o grzechu […] – bo nie wierzą we Mnie”. Jednak-
że to za mało. Uniwersalizm odkupienia rozszerza to rozumienie grzechu 
„niewiary w Niego” na każdy grzech popełniony przez człowieka, ponie-
waż każdy z nich został przybity razem z Chrystusem do Krzyża, a więc, 
w ostatecznym rozrachunku, przyczynił się do Jego śmierci2.

„O sprawiedliwości – bo idę do Ojca”. Papież wskazuje na dwa aspekty 
owej sprawiedliwości. W pierwszym chodzi o chwałę jaką Ojciec otoczy 
Syna przez Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, i o ostateczną spra-
wiedliwość, która potwierdzi Jego posłannictwo wobec całego stworzenia 
(ma to ścisły związek z grzechem niewiary). Drugi dotyczy ostatecznego 
zbawienia w Bogu, wypełnienia się całej ekonomii, której ścisłym i jedynym 
centrum jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Przekonywanie 
o grzechu i sprawiedliwości ma zatem za cel zbawienie człowieka.3

„O sądzie – bo władca tego świata został osądzony”. Mowa jest o szata-
nie, który „od początku wykorzystuje dzieło stworzenia przeciw zbawieniu, 
przeciw przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem”. Jednocześnie 
chodzi także o Ducha Prawdy, którego zadaniem będzie wykazywać odpo-
wiedzialność świata za skazanie Jezusa na śmierć krzyżową4.

Duch przekonuje z miłości

Trzeba sobie teraz postawić pytanie, co to znaczy, że Duch „przeko-
nuje”? W omawianym fragmencie (czytanym w zakresie o kilka wersetów 

2 Por. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, 29.
3 Por. tamże, 27-28.
4 Por. tamże, 27.
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szerszym) Chrystus mówi o Duchu Świętym w dwojaki sposób. Najpierw 
nazywa Go Parakletem (por. w. 7), a później Duchem Prawdy (por. w. 13). 
Odnosi się w ten sposób do Jego podwójnej roli. Paraklet – Pocieszyciel, 
daje pewność Odkupienia, zaś Duch Prawdy, który „doprowadzi was do 
całej Prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe” (w. 13) jest gwarantem prawdy su-
mienia – która często dla człowieka bywa bolesna i trudna, lecz zbawienna. 
Znamienne, że Chrystus zamyka to trudne zadanie „przekonywania” świata 
niejako w dwóch aspektach: bolesnej prawdy o sobie i pewności zbawienia. 
Jan Paweł II wskazuje na nierozłączność i niezbędność tych dwóch elemen-
tów w przekonywaniu o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Przykładem 
niech będzie pierwsza przemowa św. Piotra po zesłaniu Ducha Świętego 
(Dz 2,22-24). Mówi w niej najpierw o grzechu człowieka, a następnie o tym, 
że śmierć, która przyszła z jego powodu na Zbawiciela nie ma nad nim wła-
dzy5. Zatem owo „przekonywanie” ściśle łączy się z Bożym miłosierdziem 
płynącym z Odkupienia. Nie chodzi bowiem o oskarżenie zmierzające do 
potępienia „albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17). Chodzi 
o uwierzenie w Chrystusa, w Jego posłannictwo jako Syna Bożego, które 
ma doprowadzić do przyjęcia przebaczenia w wodach chrztu świętego6.

„Przekonywanie” winno ukazywać całe zło grzechu Kalwarii, a przez 
to zło każdego grzechu, które przyczyniło się do ukrzyżowania i śmierci 
Chrystusa. Zatem – jak wskazuje Jan Paweł II – jest to proces trwający całe 
życie i dokonujący się na płaszczyźnie sumienia poszczególnych członków 
Kościoła, jak i jego samego7. Tylko w relacji do Krzyża da się rozpoznać 
właściwie miarę zła i tylko o Krzyż można je rozbić. W Chrystusie wiszącym 
na Krzyżu spotykają się dwie głębie, które może w pełni rozpoznać tylko 
Duch Święty, ten który „przenika głębokości Boże” (por. 1 Kor 2,10): my-
sterium iniquitatis oraz mysterium pietatis. Jak wiemy, tajemnica pobożności 
(por. 1 Tm 3,15n.) przezwyciężyła tajemnicę nieprawości8. Tym sposobem 
wysokość Krzyża staje się nie tylko miarą ludzkiego grzechu, lecz także 

5 Zob. także: Dz 3,14n.; 4,10.27n.; 7,52 i in.
6 Por. Jan Paweł II, dz. cyt., 31.
7 Por. tamże., 31, 45.
8 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, 19.
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miarą Bożej miłości9. Tylko Duch Święty, będący duszą Kościoła i znający 
tajemnicę Ojca i Syna, jest w stanie dać odpowiedź na tajemnicę ludzkiej 
grzeszności, owego wewnętrznego rozdarcia, które znalazło swój wydźwięk 
w Liście do Rzymian, gdzie św. Paweł zapisał: „a zatem stwierdzam w sobie 
to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło” (Rz 7,21).

„Przekonywanie”, w końcu, oznacza nazwanie zła po imieniu oraz uka-
zywanie w jaki sposób zostało ono pokonane w Ofierze Baranka Bożego, 
posłusznego aż do śmierci (por. Flp 2,8). To obietnica, że cierpienie, które 
pojawiło się na świecie w skutek grzechu – czyli odrzucenia Miłości – zo-
stanie przemienione. Wejdzie w nie sam Duch Święty, ten który jest Darem 
Miłości, nadając mu zbawczą moc, przyczyniającą się do zbawienia świata10.

Ecclesia sentit cum mundo

Jak już było wspomniane wcześniej Kościół mający w sobie Ducha 
Świętego także wypełnia to posłannictwo w Jego mocy i tylko dzięki Nie-
mu. Dokonuje się to przede wszystkim przez głoszenie orędzia zbawienia 
opartego na żywym i autentycznym świadectwie wiary w Chrystusa oraz nie 
poddawaniu się pesymizmowi płynącemu z mysterium iniquitatis. Wręcz 
przeciwnie, ma ono być świadectwem mówiącym o zwycięstwie nad grze-
chem i śmiercią w Jezusie Chrystusie11. Podobnie bowiem jak na Krzyżu 
w Chrystusie, tak też w Kościele jako Jego Ciele, którego On jest Głową, 
a Duch Święty duszą12, trwa ta najgłębsza teologia Krzyża, którą dobrze 
oddaje hasło tegorocznego tygodnia eklezjologicznego „Święty Kościół 
grzesznych ludzi”. Zderza się bowiem w nim tajemnica nieprawości grzechu 
z tajemnicą pobożności. I choć na Krzyżu walka ta została zwyciężona, to 
jednak trwa ona nadal w Kościele, któremu Chrystus dał władzę stąpać „po 
wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika” (Łk 10,19), lecz wciąż 
domaga się, by nie lekceważyć tego, który jak „lew ryczący krąży szuka-
jąc kogo pożreć” (1 P 5,8), i który może „duszę i ciało zatracić w piekle” 

9 Por. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. z byłymi studentami, 02 września 
2013r., [za:] http://www.fronda.pl/a/benedykt-xvi-wysokosc-krzyza-jest-miara-bozej-mi-
losci,30430.html
10 Por. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, 39.
11 Por. tamże, 31.
12 Por. Leon XIII, Encyklika Divinum illud munus, [w:] BF 808.
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(Mt 10,28). W tym kontekście mamy do czynienia nie tylko z Kościołem 
będącym w drodze, pielgrzymującym, lecz także z Ecclesia militnas – Ko-
ściołem wojującym, bowiem – jak stwierdził Benedykt XVI – „widzimy, że 
zło chce opanować świat i konieczne jest podjęcie walki ze złem. Widzimy, 
że zło posługuje się w tym wieloma sposobami: okrutnymi, uciekając się 
do różnych form przemocy, ale też udaje dobro i w ten sposób narusza 
moralne fundamenty społeczeństwa”13. Jest to walka nie tylko ze złem, ale 
i o każdego człowieka, o jego zbawienie, walka z grzechem, który zagraża 
współczesnemu człowiekowi – o czym szerzej za chwilę.

Jezus dając Apostołom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów 
(por. J 20,22n.) ściśle powiązał ją z działaniem Ducha Świętego. Zatem 
odczytać w tym można wezwanie, aby Kościół pomagał człowiekowi zro-
zumieć i poznać jego zło, i wskazać dobro płynące z Krzyża i Zmartwych-
wstania. Do tego właśnie celu winien posługiwać się władzą odpuszczania 
i zatrzymywania grzechów14.

Aby jednak skutecznie spełniać owo posłannictwo „przekonywania” 
świata w mocy Ducha Świętego to tak, jak każdy wierny winien sentire cum 
Ecclesia (współodczuwać z Kościołem), tak też cały Kościół winien sentire 
cum mundo (współodczuwać ze światem). Wyraźnie zaznaczył to Sobór 
w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, mówiąc: 
„radość i nadzieja, smutek i lęk ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich 
i wszelkich uciśnionych, są również radością i nadzieją, smutkiem i lękiem 
uczniów Chrystusa i nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, co nie 
odbijałoby się echem w ich sercach […] Dlatego rzeczywiście doświadcza 
ona najściślejszej łączności z rodzajem ludzkim i jego historią”15.

Jan Paweł II wyraźnie zaznacza, że Kościół dostrzega problem dzisiej-
szego człowieka i świata w tym, że poddaje się on podszeptom diabła, że Bóg 
tak naprawdę nie jest Ojcem, lecz tyranem, uzurpatorem i przeciwnikiem, 

13 Benedykt XVI, Słowo do kardynałów, 21 maja 2012 r., [za:] http://www.deon.pl/religia/
kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,10194,benedykt-xvi-potrzebny-jest-kosciol-wojujacy.
html.
14 Bez autentycznego nawrócenia serca obejmującego wewnętrzny żal oraz szczere-
go i mocnego postanowienia poprawy, nie można mówić o przebaczeniu, stąd grzechy 
są „zatrzymane” – jak mówi Jezus, a z Nim Tradycja Starego i Nowego Przymierza. 
Por. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, 42.
15 Konstytucja Gaudium et spes, 1.
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który nie chce podzielić się swoją wiedzą i władzą. Pragnienie i pokusa 
„bycia jak Bóg” (por. Rdz 3,5) prowadzą ostatecznie do odrzucenia Boga. 
Jest to fałszywy obraz przedstawiający Boga jako ograniczenie wolno-
ści własnej, a nie jako jej Źródło. Obraz ten trwa w ludzkości od grzechu 
pierwszych rodziców i tylko Duch Święty jest w stanie przekonać ją o tym, 
by nie dopuścić w końcowym rozrachunku do sytuacji, w której ideologia 
„śmierci Boga” okaże się ideologią „śmierci człowieka”16.

Zadaniem Kościoła jest zatem nie tylko dawanie autentycznego i żywego 
świadectwa wiary i zwycięstwa Chrystusa nad grzechem każdego z osobna 
i samego Kościoła, lecz także ciągłe zabieganie i modlitwa błagalna o to, 
aby od człowieka i społeczeństw odsunęło się widmo bluźnierstwa przeciw 
Duchowi Świętemu oraz nie zanikła prawość ludzkich sumień i nie stępiła 
się wrażliwość na dobro i zło, by nie zanikło poczucie Boga, a w konse-
kwencji – poczucie grzechu17.

Podsumowując. Tak jak w Chrystusie na Krzyżu zderzyły się ze sobą 
mysterium iniquitatis z mysterium pietatis, tak też w Nim łączą się ze sobą 
owe trzy poziomy „przekonywania”: o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. 
Człowiek, który pozwala przekonać się o grzechu, jednocześnie przekonuje 
się o sprawiedliwości i sądzie. Prawda bowiem sprawiedliwości wkroczyła 
w dzieje świata razem z Chrystusem, jest nią chwała Ojca potwierdzająca 
Jego Synostwo i posłannictwo, które jest w Nim. Człowiek nawracający 
się pod wpływem Pocieszyciela zostaje wprowadzony w tę sprawiedliwość 
w Nim, która jest odzwierciedleniem świętości trynitarnej. „Jest to sprawie-
dliwość Ewangelii i Odkupienia, sprawiedliwość Kazania na górze i Krzyża, 
która sprawia oczyszczenie sumień przez Krew Baranka”18. Będąc z kolei 
uczestnikiem tej sprawiedliwości zostaje wyprowadzony z orbity „sądu”, 
jakim władca tego świata został osądzony (por. J 16,11).

16 Por. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, 38.
17 Por. tamże, 47.
18 Jan Paweł II, tamże, 48.
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Bóg i Jego prymat, jako odpowiedź Kościoła na pytania 
wierzących i ateistów. Refleksja ks. Jerzego Szymika 

zawarta w „Theologia Benedicta”

Zdawało by się, że odpowiedź na pytanie o definicję teologii żadne-
mu z nas (mam na myśli świeckich i nie, wykładowców, studentów oraz 
osoby parające się teologią) nie nastręczy zbyt wielu problemów. Temat 
ten, jest zawsze omawiany jako jeden z pierwszych i włączony – można 
tak powiedzieć – w propedeutykę studiowania tej nauki jako absolutna 
podstawa podstaw. 

Gdybyśmy zatem zapytali, czym jest teologia, otrzymalibyśmy odpo-
wiedź że „jest to świadomie podjęty przez osobę wierzącą wysiłek słuchania 
autentycznego, historycznie danego słowa objawienia Bożego i wysiłek po-
znania tego słowa za pomocą metod naukowych i refleksyjnego rozwijania 
osiągniętych w ten sposób rezultatów”1. 

Zgłębiając dalej temat i idąc w kierunku bardziej szczegółowego roz-
różnienia poszczególnych rodzajów teologii, różnych prób ich definicji, 
ale także metodologicznych sposobów jej opisywania, natrafilibyśmy na 
szereg problemów z których, choćby z nazwy, warto wymienić: problem 
jej naukowości jako dziedziny wiedzy, definicji wiary, przedmiotu i źródeł 
teologii, relacji pomiędzy Pismem Świętym a Tradycją, poziomów nauczania 
Kościoła, zmysłu wiary etc.2. 

Jedynym, jak się zdaje, zagadnieniem, co do którego nie toczą się żadne 
spory (poza heretyckimi i redukcjonistycznymi ujęciami) jest kwestia wiary 

1 H. Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny. Wiara, objawienie, dogmat, Warszawa 
2005, s. 375.
2 Szerzej o tych zagadnieniach i kierunkach ich rozwoju pisze J. Majewski, Wprowadze-
nie do teologii dogmatycznej, w: Dogmatyka, t. I., red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, 
Warszawa 2005, s. 58-99. 
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w Boga i Jego istnienia. Jak wiemy dla warsztatu teologa wiara jest kwestią 
podstawową i nie sposób jakkolwiek oddzielić jej od uprawianego przez 
niego naukowego dyskursu3. 

Czy jednak mimo całej swej oczywistości (czy wręcz arcy-oczywisto-
ści) problem ten nie został przez nas sprowadzony do tak szeroko rozumia-
nego truizmu, że nie budzi już żadnego, nawet najmniejszego poruszenia 
serca? Że zdanie „Bóg Jest” zamiast bojaźni i drżenia wywołuje u nas co 
najwyżej zimną aprobatę? Czy przypadkiem, w uprawianej przez nas teo-
logii, sprawa Boga nie została przykryta przez natłok innych pobocznych 
nauk?

Benedykt XVI, jeszcze jako kard. Ratzinger, napisał: „Zanim zacznie 
się mówić o historii zbawienia, musi być mocno wypowiedziane pod-
stawowe wyznanie: «Bóg Jest». Najpierw trzeba przywołać na pamięć 
święty majestat Tego, od którego wszystko pochodzi […]”4. Zdanie 
to, bardzo oczywiste z resztą, stanowi klucz do tego, o czym chce 
mówić Theologia Benedicta rozwijana przez ks. prof. Jerzego Szymi-
ka5. 

Autor w pierwszym tomie, w rozdziale pt. „Unum necessarium. Prymat 
Boga”, analizując przesłanie papieża Benedykta XVI, pokazuje do jakich 
głębokich rozdziałów i dekonstrukcji może dojść jeżeli zostaje zachwiany 
prymat Boga. Z jednej strony jest to ostrzeżenie, z drugiej – szansa na po-
kazanie jedynej możliwej odpowiedzi na głębie najdonioślejszych pytań 
stawianych przez wierzących i ateistów.

3 Trafnie ujął to Z. Kijas: Teolog kieruje swoje spojrzenie najpierw w stronę Tego, który 
Jest, aby zwrócić się także w stronę człowieka i jego świata, w: Z.J. Kijas , Nauka o Bogu 
w trudnych czasach, „Tygodnik Powszechny”, 2009, nr 48, s. 6-7. 
4 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, Kraków 2005, 
s. 62.
5 Autor w taki sposób opisuje wybór tytułu dla swojego dzieła: „«Theologia benedicta» 
to teologia Benedyka XVI. Między łaciną a polszczyzną jest tu możliwa (i słyszalna) tego 
rodzaju gra językowa, oparta na brzmieniowym podobieństwie obu pojęć; dla polskiego ucha 
«theologia benedicta» brzmi bowiem (prawie) jak «teologia Benedykta». Więc wykorzystuję 
tę – nieprzypadkową, moim zdaniem – zbieżność. Nieprzypadkową, ponieważ uważam, że 
ona (teologia Benedykta XVI) jest «benedicta», błogosławiona: chciana i wybrana przez 
Ducha Świętego na ten czas”. (J. Szymik, Theologia Benedicta, t. I, Katowice 2010, s. 15).
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„W gruncie rzeczy wszystko zależy od problemu Boga”6

Powszechnie mówi się dziś o kryzysie wiary. Wydaje się on problemem 
narastającym z siłą huraganu i o bardzo złożonych i skomplikowanych 
korzeniach. W samym jego centrum jednak – zdaniem Benedykta XVI – 
jest problem Boga. Przez wiele tekstów byłego papieża przewija się myśl 
przewodnia, która stwierdza, że odrzucenie Boga i relacji z Nim jest de 
facto odrzuceniem unum necessarium ludzkiego życia. Chodzi o Niego 
i tylko o Niego. Jest w tej postawie jakaś bardzo radykalna wyłączność 
i jedność, która w nowym i żywym (czy nie należało by powiedzieć nawet 
ożywiającym?) świetle każe patrzeć na całą teologię, która na nowo stać 
musi się teo-logią, słowem wypowiadanym do Boga i o Bogu. Ale nie 
chodzi tutaj tylko o ściśle naukowo zdefiniowany metodologiczny dyskurs, 
ale całą wynikającą z kerygmatu działalność Kościoła, który głosi naro-
dom Ewangelię o najprostszej i najdonioślejszej prawdzie wszechświata: 
„Bóg Jest”. 

Powtórzmy jeszcze raz za Benedyktem XVI: „W chrześcijaństwie na 
pierwszym miejscu nie stoi Kościół, czy człowiek, lecz Bóg. Nie kieruje ono 
swojej uwagi głównie na nasze nadzieje, obawy i życzenia, lecz na Boga, 
Jego majestat i moc. Pierwsze zdanie wiary chrześcijańskiej, podstawowa 
zasada chrześcijańskiego nawrócenia brzmi: Bóg Jest”. 

„Najwyższym problem jest uobecnianie Boga w świecie”7

Odkrycie tego, że Bóg Jest zobowiązuje każdego do dzielenia się tą 
niezwyczajną wiadomością. Z tego poczucia zobowiązania i przekazania 
Radosnej Nowiny narodził się Kościół. Dla Benedykta XVI naczelnym jego 
powołaniem jest uobecnianie Boga w świecie. Nie tylko z powodu nakazu 
danego przez Mistrza, ale także spostrzeżenia, jak wielkie szkody wyrzą-
dza Jego brak. Papież pisze: „Prawdziwym problemem w obecnej chwili 

6 J. Ratzinger, Nowa pieść dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, Kraków 1999, 
s. 60.
7 Benedykt XVI, List do biskupów Kościoła Katolickiego dotyczący zniesienia ekskomu-
niki z czterech biskupów wyświęconych przez abpa Lefebvre`a [w:] Tygodnik Powszechny 
13 (3116) 2009, s. 13-14.
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dziejowej jest to, że Bóg znika z horyzontu ludzi oraz, że wraz z gaśnięciem 
pochodzącego od Boga światła ludzkość traci orientację, a niszczące skutki 
tego procesu stają się coraz bardziej widoczne. Prowadzić ludzi do Boga: 
to właśnie jest obecnie najwyższy i podstawowy priorytet Kościoła oraz 
Następcy Piotra”8.

Problem ten zostaje poruszony także w dwóch osobnych tekstach Jose-
pha Ratzingera, w Wprowadzeniu w chrześcijaństwo oraz Jezusie z Naza-
retu. W pierwszej książce nauka o prymacie Boga zostaje skonfrontowana 
z różnymi postaciami politeizmu. Politeizmu nie rozumianego oczywiście 
jako klasyczne w swojej formie wielobóstwo, które skłaniałoby współczesne-
go człowieka do wiary w panteon bóstw zamiast Jedynego Boga, ale raczej 
jako tworzenie sobie bożków, które opanowują człowieka o zaburzonej 
i niepewnej hierarchii duchowej. „Gdy się przyjmie – pisze Ratzinger – że 
głód, miłość i władza są siłami władającymi ludzkością, to można – idąc 
dalej – twierdzić, że trzy główne postacie politeizmu są uwielbieniem chle-
ba, uwielbieniem erosa i ubóstwieniem władzy. Wszystkie te trzy drogi są 
błędne, uznają za absolut to, co nie jest absolutem, i przez to biorą człowieka 
w niewolę”9.

W drugiej ze wspomnianych książek napotykamy związek myśli teocen-
trycznej z chrystocentryczną. Benedykt XVI zadaje podstawowe pytanie 
o naturę tego, co przyniósł nam w swoim nauczaniu Chrystus, jeżeli nie 
przyniosło ono światowego pokoju, powszechnego dobrobytu, ani lepszego 
świata10? I od razu odpowiada: „Boga. […] Boga jako oczywiste dobro 
człowieka. […] Jezus daje «życie», dlatego, że daje nam Boga. […] Przy-
niósł Boga: teraz znamy Jego oblicze, teraz możemy Go wzywać. Znamy 
drogę, którą jako ludzie mamy kroczyć na tym świecie. Jezus przyniósł 
Boga, a tym samym prawdę naszego «dokąd?» i «skąd?». Dał nam wiarę, 
nadzieję i miłość. Jeśli uważamy, że to mało, to tylko z powodu zatwardzia-
łości naszego serca”11.

8 Tamże, s. 14.
9 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2012, s. 111.
10 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 49; J. Szymik, Theologia bene-
dicta, Katowice 2010, s. 168.
11 Tamże, s. 49-50.
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Opera Dei nihil praeponatur – niczego nie stawiać przed 
sprawy Boga

Dysonans, jaki wywołuje zepchnięcie Boga na pozycję drugorzędną 
w poruszanym teraz aspekcie chrystocentrycznym, bardzo wyraźnie 
ujawnia się w scenie kuszenia Jezusa na pustyni12. Szatan wykorzystu-
je w bardzo genialny i podstępny sposób zgodę człowieka, na fakt, że 
Bóg nie stanowi pierwszego i najważniejszego miejsca w jego życiu. 
Człowiek zostaje obdarowany dobrami tego świata, całym ich wachla-
rzem, które jednak w oczywisty sposób przysłaniają Tego, Który Jest 
ich Stwórcą. Nie chodzi oczywiście o fakt, że dobra te same w sobie 
są jakkolwiek złe, ale znów (i przede wszystkim) o hierarchię w ich 
odbiorze. Wspomniany zaś wyraz woli człowieka, który dokonuje się 
w jego zgodzie, zostanie przez Ratzingera podkreślony, kiedy powie 
on, że „Diabeł może w nas wejść, jeżeli w naszym życiu Bóg staje się 
czymś drugorzędnym”13. 

Z drugiej strony niebezpieczeństwo tego kuszenia objawia się w kłam-
stwie szatana, które „podnosi do rangi absolutu aspekt prawdy najbardziej 
rzucający się w oczy”14, a co więcej, sam staje się niewiarygodnie podobny 
do Chrystusa. Cytując tutaj Krótką opowieść o Antychryście Władimira 
Sołowjowa Ratzinger pisze, że „Antychryst wierzył w Boga […] ale w głębi 
swojej duszy stawiał przed nim siebie”15.

O to chodzi Złemu. Uczynić z Boga rzecz ważną, ale nie najważniejszą. 
Istotną, ale nie najistotniejszą. Sprowadzić do poziomu usłużnego bożka, 
który spełnia nasze życzenia16. „Uznanie samego siebie, własnych potrzeb 
i chwilowych pragnień za ważniejsze od Niego – to jest właśnie pokusa, 
która nam zagraża”17.

12 J. Szymik, Theologia benedicta, dz. cyt., s. 170-171.
13 J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół¸ Kraków 2005, s. 163.
14 Tamże, s. 163.
15 J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, Kraków 2004, s. 99.
16 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, dz. cyt., s. 172.
17 J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 93.
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Teocentryzm = prawdziwy humanizm

Tak rozumiany jednak grzech (powtórzmy: odrzucający pierwszeństwo 
Boga w jakiejkolwiek sferze życia) nie wpływa tylko na wertykalną relację 
Boga do stworzenia, ale skutecznie zaburza ową horyzontalną relację pomię-
dzy człowiekiem a człowiekiem i szerzej człowiekiem, a całym stworzeniem.

Relacyjność Boga, wynikająca z Jego Trójjedynej natury, która jest 
wspólnotą Osób, i biblijny obraz Jedynego Boga-Miłości każe nam rozu-
mieć, że człowiek został stworzony do nieustannych odniesień do innych, 
do spełniania się w miłości względem innych osób18.

Ks. prof. Szymik napisze w tym miejscu, z charakterystyczną sobie 
poetycką intuicją, że „podstawowa (bo źródłowa, «od-stwórcza»), prymarna 
relacja naszego życia to odniesienie do Boga. Ono porządkuje wszystkie 
inne relacje; odniesienia ludzi między sobą i do stworzeń są oparte na ich 
(ludzi) właściwym (pierwszorzędnym) odniesieniu do Boga. I tylko w ten 
sposób rozwijają się jako osobowe, «nieurzeczowione», «niezinstrumentali-
zowane», wywiedzione z fundamentalnej dla nich Miłości, Boga, który jest 
miłością (J 4, 8.16). W ten sposób teocentryzm ludzkiego życia służy jego 
najgłębszemu humanizmowi”19.

Doskonałym tego przykładem jest Osoba Jezusa Chrystusa, która przez 
fakt istnienia unii hipostatycznej łączy prawdziwego Boga i prawdziwego 
człowieka. Ojciec, który jest dla Syna tak „pierwszy”, że każdy z ludzie może 
być „pierwszym”. Pokazuje się tutaj zależność między teocentryzmem a an-
tropocentryzmem, gdzie pierwszy jest warunkiem drugiego w takiej formie, 
że zapobiega ona chorym jego wersjom, które w konsekwencji prowadzą 
do takich wypaczeń jak kult jednostki, ludzkich idoli i tyranów, geniuszów, 
którzy obracają się poza dobrem i złem20. 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” 
(Łk, 2, 14). Oddanie chwały Bogu wiąże się z przyznaniem człowiekowi 
jego należnej roli i ochroną jego godności, „[…] gdy odrzuci się Boga, wtedy 
już nic nie pozostaje takie, jak było, i odwrotnie – wszystko się zmienia, 
z chwilą gdy człowiek nawraca się do Boga […] zmiana dokonująca się 
18 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, dz. cyt., s. 173.
19 Tamże, s. 173. Por. J. Ratzinger, Kościół – Ekumenizm – Polityka, Poznań – Warszawa 
1990, s. 297.
20 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, dz. cyt., s. 174.



 BÓG I JEGO PRYMAT, JAKO ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA 313

przez wejście w kontekst życia człowieka obejmuje najbardziej osobiste, 
intymne obszary ludzkich relacji”21.

Caritas in veritate
Doniosłość tego wydarzenia Benedykt XVI rozumie także w aspekcie 

swojego nauczania społecznego. Kościół, którego „istnienie jest istnieniem 
nadziei na istnienie świata, w którym Bóg jest (byłby) w centrum, szansą na 
przezwyciężenie piekła bezbożności, które to napięcie jest decydujące dla 
być albo nie być nas i naszego świata”22, pokazuje Boga, którego pierw-
szeństwo gwarantuje także porządek materialny.

Szokującą dla wielu myślą encykliki Caritas in veritate był fakt, że 
„tylko serce, które przylega wiernie do Pana, zdolne jest tworzyć przyjazny 
człowiekowi świat; tylko teizm pozwala leczyć nędzę, także ekonomiczną. 
Dlatego w centrum życia społecznego miasta, wspólnoty, czy narodu musi 
być coś, co przypomina o tajemnicy transcendentnego Boga, przestrzeń dla 
Boga, mieszkanie dla Boga”23. 

Pozbawienie Go należytego miejsca w przestrzeni społecznej prowadzi 
do takiego zachwiania działania systemów społecznych i ekonomicznych, 
że zamiast służyć człowiekowi, obracają się one przeciwko niemu i de fac-
to dokonują rozkładu owej delikatnej tkanki społecznej. Rewolucje, które 
miały przynieść wyzwolenie człowieka i świetlaną przyszłość wolną od 
nędzy i cierpienia, na początek usuwają Boga tłumacząc to zwiększeniem 
autonomii ludzkości, a potem, kiedy ta zostaje rzekomo zdobyta, obracają się 
przeciw ludziom i ujawniają swoją najgłębszą rządzę władzy i posiadania.

Ustawienie Boga w odpowiedniej hierarchii uwalnia także od poczucia 
bezradności wynikającego ze zderzenia się woli naprawy świata człowieka 
z jego ograniczonymi możliwościami. Wie on, że zrobił wszystko, co leża-
ło w jego mocy, ale resztę zawierza Temu, Który jest Władcą tego świata 
i Zbawicielem24. 

21 J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, 
Poznań 2009, s. 86.
22 J. Szymik, Theologia benedicta, dz. cyt., s. 166.
23 Katechezy Ojca Świętego Benedykta XVI, w: Liturgia godzin z Janem Pawłem II i Be-
nedyktem XVI, red. S. Dziwisz, J. Główczyk, S. Nasiorowski, P. Ptasznik, Tarnów 2007, 
s. 621. 
24 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, dz. cyt., s. 179
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„Pokora, umiarkowanie, wolność od presji własnej pseudo-
boskości, ostatecznie skuteczna służba człowiekowi i światu 
– oto owoce prymatu Boga w sferze społecznej, socjalnej, 
politycznej”25.

Radykalne przyznanie Bogu pierwszeństwa porządkuje świat. Sprawia, 
że człowiek przestaje być sam dla siebie niezrozumiałym stworzeniem, 
którego początki ukryte są w ciemnościach a przyszłość, zamiast nadzieją, 
napawa lękiem i niepewnością. Świat doczesny zamiast być miejscem domi-
nacji człowieka i całkowitej jego w nim mani ujarzmiania i przekształcania 
na własną rękę, staje się domem, który obfituje w mnogość darów. Drugi 
człowiek nie jest zagrożeniem, ale samym Bogiem, który przychodzi w jego 
Twarzy. 

To gwarantuje wiara w Boga i Jego Prymat. „Wraz z przyjęciem wiary 
musimy dokonać swego rodzaju przewrotu kopernikańskiego. Kopernik 
odkrył, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, lecz Ziemia i inne planety krą-
żą wokół Słońca. Każdy z nas na początku widzi samego siebie, jako małą 
Ziemię, wokół której powinny krążyć wszystkie Słońca. Wiara uczy nas 
wyjścia z tego błędu i włączenia się, wraz z wszystkimi innymi, w swego 
rodzaju taniec miłości, który porusza się wokół jedynego centrum – Boga. 
Tylko jeśli Bóg istnieje, tylko jeśli On stał się centrum mojego życia, mogę 
rzeczywiście kochać innych «jak siebie samego». Jeśli jednak On istnieje, 
jeśli stał się moim centrum, wówczas można zdobyć tę wewnętrzną wolność 
miłości”26.

25 Tamże. 
26 J. Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa, Kraków 2005, s. 104.
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Reinterpretacja tradycyjnego wizerunku Maryi – 
postulaty teologii feministycznej

Podczas XLVI Tygodnia Eklezjologicznego „Święty Kościół grzesznych 
ludzi” w części poświęconej wsłuchaniu się w głos młodych teologów, któ-
rej jednym z owoców jest niniejszy artykuł, postawiono pytanie: „o czym 
Kościół ma rozmawiać ze światem?”. W tym kontekście wydaje się zasadną 
refleksja nad wzorami, które Kościół stawia swoim członkom; wzorami, 
które powinny pociągać świat w stronę eklezjalnej rzeczywistości. Wzorem 
dla dzieci Kościoła jest jego Matka, Matka Boga, Maryja z Nazaretu. Warto 
więc zastanowić się jak Kościół w XXI wieku powinien mówić o Matce 
Boga, aby nie tylko został zrozumiany przez współczesnych mężczyzn i ko-
biety, ale nadal mógł stawiać Maryję jako wzór wiary i obraz Kościoła. Czy 
wobec tego konieczna jest reinterpretacja tradycyjnego wizerunku Maryi? 

Adhortacja apostolska papieża Pawła VI o należytym kształtowaniu 
i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny Marialis cultus mówi o potrze-
bie, zasadach i wskazaniach odnowy kultu maryjnego1. Wśród nich pojawia 
się postulat uwspółcześnienia nauki o Maryi jako wzorze. Po czterdziestu 
latach od wydania dokumentu postulat ten wydaje się być wciąż aktualny, 
szczególnie w świetle teologii feministycznej. Paweł VI przed laty pisał: 
„dostrzega się [bowiem], iż trudno jest włączyć obraz Dziewicy – jaki wy-
łania się z pewnego typu pobożnej literatury – w dzisiejsze warunki życia, 
a w szczególności w warunki życia kobiety: czy to we wspólnocie rodzinnej, 
w której prawa i postęp obyczajów słusznie przyznają jej równość z mężem 
i władzę w kierowaniu życiem rodzinnym; czy w dziedzinie politycznej, 
w której w wielu krajach zyskała możność włączania się w sprawy publiczne 
tak samo jak mężczyźni; czy w dziedzinie społecznej, gdzie rozwija ona 
swoją działalność na różnych stanowiskach, z każdym dniem coraz bar-

1 MC 24–30. 
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dziej wychodząc poza wąską wspólnotę rodzinną; czy w dziedzinie nauki, 
gdzie daje się jej nowe możliwości badania naukowego i sukcesu inte-
lektualnego. Następstwem tego u niektórych jest pewna niechęć do kultu 
oddawanego Dziewicy oraz trudność w wyborze Maryi Nazaretańskiej jako 
wzoru, ponieważ granice Jej życia – jak powiadają – wydają się ciaśniejsze 
w porównaniu z rozległymi terenami działalności dzisiejszego człowieka” 
(MC 34). Również teologia feministyczna dostrzega problem przyjmowania 
Matki Bożej jako wzoru, ideału, który zamiast mobilizacji niejednokrotnie 
stawał się wręcz powodem frustracji kobiet. Dlatego też „punktem wyjścia 
feministyczno-teologicznej refleksji nad Maryją jest bagaż negatywnych 
doświadczeń kobiet uginających się pod nałożonym na nie nieosiągalnym 
ideałem”2. Celem mariologii feministycznej jest zaś, według E. Adamiak, 
„uwolnienie postaci Maryi od niewłaściwych i fałszywych obrazów, które 
na Nią nałożono – historycznie uwarunkowanych kulturowych kategorii 
kobiecości i macierzyństwa, jak również – wyzwolenie kobiet od wize-
runków maryjnych, które zawierają zawężoną wizję antropologiczną”3. 
Wyzwolenie to jest konieczne z tego względu, iż – według niektórych teo-
lożek – mariologia, w której uwarunkowania kulturowe się odbijają, ale 
również sama ma wpływ na kulturę, utwierdziła w niej wizerunek kobiety 
jako pasywnej4, zależnej, cichej, uległej. Przyczyny takiego stanu rzeczy, 
jak i innych problemów mariologicznych dostrzeganych przez teologię fe-
ministyczną, upatrywać można w fakcie, że „mariologia, czyli teologiczna 
refleksja o tajemnicy kobiety, przez wieki była uprawiana prawie wyłącznie 
przez mężczyzn i siłą rzeczy była odpowiedzią na męskie pytania i doświad-
czania religijne”5. Wpisując się więc w rzeczywistość patriarchalną również 

2 E. Adamiak, Próby reinterpretacji mariologii i pneumatologii w teologii feministycznej, 
w: [red.] J. Wojtkowski, S. C. Napiórkowski, Nosicielka ducha – Pneumatofora. Materiały 
z Kongresu Mariologicznego, Jasna Góra 18-23 sierpnia 1996 r., Lublin 1998, 245. 
3 Tejże, Traktat o Maryi, Warszawa 2006, 237. 
4 O takim postrzeganiu kobiet w opozycji do „transcendentnej aktywności męskich 
bogów i ich zastępców, w szczególności kapłanów” wspomina I. Bokwa omawiając stano-
wisko amerykańskiej teolożki feministycznej Rosemary Radford Ruether, reprezentowane 
przez nią w książce Maria – Kirche in weiblicher Gestalt, München 1980. Por. I. Bokwa, 
Maryja jako paradygmat teologii, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, t. XXIV/1 (2005), 11. 
5 J. Majewski, Mariologia symboliczna w perspektywie teologiczno-feministycznej, 
„Salvatoris Mater” 5 (2003) nr 4, 239.
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mariologia odzwierciedlała męską dominację w Kościele i w świecie6. 
Dlatego też teologia feministyczna usiłuje „uwolnić mariologię z elementów 
dyskryminujących kobiety”7 pamiętając o słowach Jana Pawła II, który 
zaznaczył, że „postać Maryi świadczy o tak wielkim szacunku Boga wobec 
kobiety, że wszelkie formy dyskryminacji pozbawione są jakiejkolwiek 
teoretycznej podstawy”8. Niestety w codziennym życiu Kościoła można 
zaobserwować wręcz odmienne konsekwencje rozkrzewiania kultu maryjne-
go: „w krajach o najgorętszej pobożności maryjnej szacunek wobec kobiet 
i ich rola społeczna wcale nie wzrasta, a wręcz przeciwnie – jest niższa”9. 
W obliczu tego właściwym zadaniem teologii, nie tylko feministycznej, 
wydaje się być taka reinterpretacja wizerunku Maryi, która pozwoli na do-
strzeżenie powołania i godności kobiety, a co więcej – umożliwi odkrycie, 
że „postać Maryi, odczytana w świetle Jej życia zapisanego w Ewangelii, 
stanowi słuszną odpowiedź na potrzebę emancypacji kobiety”10. 

Zanim jednak przejdziemy do poszczególnych elementów feministycz-
nej krytyki mariologii warto przez chwilę skupić się na tym, co zdaniem 
feministycznie nastawionych teologów można uznać za pozytywną cechę 
tradycyjnej mariologii. Kult Maryi przechował w sobie kobiecą symbolikę 
mówienia o Bogu. Dość powszechnie znane jest zdanie Jana Pawła I: „Bóg 
jest naszym Ojcem; więcej, jest dla nas także Matką”11, jednak wciąż frag-
menty Pisma Świętego, które używają kobiecej metaforyki do mówienia 
o Bogu wydają się być spychane na margines codziennego nauczania Ko-
ścioła o potężnym Stwórcy i Ojcu12. Na kartach Biblii znajdujemy liczne 
wersety mówiące o „zrodzeniu z Boga” (np. Pwt 32,18; 1 J 4,7b; 1 J 5,1), 
o wydobyciu z Jego łona i Bożej opiece od chwili narodzin (np. Hi 38,29; 

6 Por. tamże, s. 242. 
7 Tamże, s. 241. 
8 Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Maryja, Kraków – Ząbki 1999, 
25.
9 E. Adamiak, Próby reinterpretacji mariologii, s. 247.
10 Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego, s. 4.
11 Słowa te wypowiedział Jan Paweł I podczas rozważań w trakcie modlitwy Anioł Pański 
w dniu 10 września 1978 r. Por. J. Majewski, Maryja „wcieleniem” macierzyństwa Boga 
Ojca, „Salvatoris Mater” 1 (1991) nr 1, 77.
12 Jan Paweł II w Mulieris dignitatem (dalej skrót: MD) porównuje Boga do matki 
(MD 8) – jednak akcentowanie kobieco-macierzyńskich obrazów Boga wydaje się być 
wciąż mało obecne w przepowiadaniu Kościoła. 
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Ps 22,10-11; Ps 71,6; Iz 46,3-4), czy też ukazujące Bożą troskę po-
przez użycie obrazu ptaka troszczącego się o swe pisklęta (np. Wj 19,4; 
Pwt 32,11-12; Ps 17,8; Ps 91,1.4; Iz 31,5; Mt 23,37) lub niedźwiedzicy 
starającej się o swe młode (Oz 13,8). Stary Testament ukazuje również 
Bożą opiekę poprzez bezpośrednie odniesienia do matczynych obowiązków 
i zachowań (np. Neh 9,21; Iz 66,12-13; Oz 11,4). Charakterystyczne jest 
również zestawienie Jahwe z cechami i postawami przypisywanymi trady-
cyjnie kobietom (np. Ps 131, 2; Iz 46, 3-4) lub wręcz ukazywanie Boga, 
jako Tego, który przewyższa ideał matki (Iz 49,14-15). Porównanie Boga 
do kobiety nie jest ograniczone jedynie do jej macierzyńskiego powołania. 
Przykładem tego jest przypowieść Jezusa o niewieście poszukującej drachmy 
(por. Łk 15,8-10). W tym fragmencie Ewangelii wg św. Łukasza Bóg, cie-
szący się z nawrócenia grzesznika, porównany jest do kobiety świętującej ze 
swoimi przyjaciółkami i sąsiadkami13. Tymczasem w tradycyjnej teologii, 
ale także w modlitwach i pieśniach, które wyrażają wiarę ludu, z łatwością 
można zauważyć, że cechy takie jak opiekuńczość, delikatność, zatroskanie 
przypisywane są raczej Maryi niż Bogu. Nie sposób nie wspomnieć choćby 
tak sztandarowego przykładu odzwierciedlającego zasadę lex orandi – lex 
credendi jak pieśni Serdeczna Matko, w której to surowy i rozgniewany 
Bóg Ojciec przeciwstawiony jest łagodnej, opiekuńczej Maryi14. Teologia 
feministyczna upatruje w tego typu przykładach dowód na to, że „mariologia 
przechowała – poprzez dzieje Kościoła i teologii – kobieco-macierzyńskie 
cechy Boga. Niejako uratowała je dla wiary”15, ale w ten sposób doprowa-
dziła do pewnego zachwiania postrzegania Boga i Maryi.Elizabeth Johnson 
zwraca uwagę na pięć elementów – cech, które przypisywane są Maryi, a któ-
re zostały przeniesione z kobieco-macierzyńskiego oblicza Boga. Pierwszym 
elementem jest, wspominany już wyżej na podstawie konkretnych perykop 
Starego Testamentu, obraz Boga jako Matki. Drugim elementem jest Boża 
zdolność współcierpienia i współodczuwania. Po trzecie „maryjna tradycja 
przechowała również wyobrażenie szczególnej mocy i władzy Boga. Cho-
dzi o moc, która chroni i zbawia, uwalnia i uzdrawia, «moc Boga Izraela 
i Tego, którego Jezus nazywa Abba, wcielona w żeńskie wyobrażenie»”16. 
13 E. Adamiak, Kobiety w Biblii: Nowy Testament, Warszawa 2010, 129.
14 Por. J. Majewski, Maryja „wcieleniem” macierzyństwa Boga Ojca, 87. 
15 Tamże, 86.
16 Tamże, 89.
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Kolejnym elementem przeniesionym z Boga na Maryję jest wyobrażenie 
o Bogu jako Dawcy życia i Źródle bycia, a także (piąty element) idea Boga 
jako Źródła na nowo stwarzającej energii17. 

Mając świadomość spychania powyższych elementów kobieco-macie-
rzyńskiego oblicza Boga do obszaru zagadnień mariologicznych należałoby 
przywrócić je Bogu. Dzięki temu nie tylko obraz Boga stanie się bliższy 
prawdzie objawionej przez Niego samego, ale i Matka Boga odzyska swoje 
ludzkie oblicze, niezmącone próbami postrzegania Maryi z Nazaretu jako 
czwartej Osoby Bożej18.

Odkrycie w Bogu cech kobieco-macierzyńskich przeniesionych na Ma-
ryję, ale i dostrzeżenie w Maryi cech pominiętych przez androcentryczną 
teologię, możliwe ma być dzięki feministycznej interpretacji Pisma Świę-
tego, która jest „jednym z narzędzi i jednym z aspektów feministycznej 
teologii”19. Egzegeza feministyczna, posługując się metodą krytyki andro-
centryzmu biblijnego, pragnie oczyścić teksty objawione z owych andro-
centrycznych, kulturowych nawarstwień oraz dowartościować te fragmenty, 
„które wskazują na antropocentryzm – nie androcentryzm! – Biblii i jej 
orędzia”20. Dlatego też posługuje się „hermeneutyką podejrzeń”21, która 
poprzez podjęcie krytycznego i konfrontującego dialogu z Biblią ma dopro-
wadzić do wyzwoleńczego rozumienia przesłania Pisma Świętego. 

W świetle teologii feministycznej wyzwoleńczego charakteru na-
bierają szczególnie dwa słowa niezwykłej kobiety. Słowa, które do tej 
pory często były potwierdzeniem wyłącznego realizowania się kobiety 

17 Por. tamże, s. 88-89. Zob. E. Johnson, Mary and Female Face of God, „Theological 
Studies” 50(1989), 505-520.
18 Ponadto teolożki feministyczne zwracają uwagę na fakt przeniesienia elementów kultu 
bogiń ma osobę Maryi. Autorki takie jak „E. Schüssler Fiorenza i E. Johnson postulują 
przeniesienie tych elementów z osoby Maryi na odnowiony obraz Boga (…). M. Daly 
i C. Mulack jedyne dojście do Maryi widzą w odkryciu Jej jako bogini i w swoim myśleniu 
potwierdzają, utrwalają istnienie Jej symbolu na płaszczyźnie boskości” – E. Adamiak, 
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes, 
Lublin 1997, 118. 
19 M. Czajkowski, Egzystencjalna lektura Biblii, Lublin 1993, 128.
20 Tamże, 132. 
21 Wyrażanie Elisabeth Schüssler Fiorenzy. Por. E. Adamiak, Błogosławiona między 
niewiastami, Lublin 1997, 34 za: E. Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedächtnis. Eine femi-
nistisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Ursprünge, Mainz München 1988, 
24. 
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w macierzyństwie. Słowa, z których przez wieki wyczytywano dla kobiet 
powinność bycia łagodną, słodką, cichą, uległą, ofiarną, przez co „aspiru-
jące do świętości kobiety surowo rozliczane były z wysokich standardów 
pokory i posłuszeństwa”22. Słowa, które „prowadziły do utrwalenia się 
ideału kobiecej bierności”23. Fiat i Magnificat. Słowa, które faktycznie 
ukazują Maryję jako kobietę niezależną, pytającą, samodzielną; które 
wskazują, że „Maryja nie jest skoncentrowana na macierzyństwie i domo-
wej prywatności, ale na sprawach społecznych i politycznych”24. Jednak 
nim Matka Boża wyraziła „Pieśń protestu”, zanim wypowiedziała fiat, 
pytała, wyrażała wątpliwość, szukała wyjaśnienia, rozważała. Maryja 
przedstawiona jest zatem jako kobieta myśląca, inteligentna, niepostę-
pująca pochopnie25. Ponadto jej pytanie „jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża?” (Łk 1,34) wskazuje, że „Bóg nie wymusza ludzkiego współ-
działania, ale powołuje, zapraszając człowieka do dialogu”26. Maryja 
nie godzi się „w ciemno”, nie jest posłuszna dla samego posłuszeństwa, 
a jej słowa „oto ja służebnica Pańska” nie implikują poddaństwa kobiet, 
czy też nie obligują do godzenia się przez płeć piękną na wyznaczone 
jej miejsce. Formuła „Służebnica Pańska” to żeński odpowiednik tytułu 
„Sługa Pana”. „W Starym Testamencie określano w ten sposób Mojżesza 
(Ml 3,22; Dn 9,11), Jozuego (Joz 24,29; Sdz 2,8), Dawida (2 Sm 7,5-29; 
Ps 35,1), Jakuba (Ez 28,23), niektórych proroków (Jr 7,25; Ez 38,17), 
w Nowym Testamencie – samego Jezusa (Mt 20,28; Flp 2,7). Podobnie 
jak formuła «Pan z Tobą» tytuł ten wskazuje, że Maryja należy do naj-
większych postaci historii zbawienia”27. 

Również Magnificatowi feministycznie zorientowani teolodzy przy-
pisują szczególną rolę w budowaniu świadomości powołania i roli kobiet. 
Tekst ten jest umiłowany, zwłaszcza, przez teolożki pragnące stworzyć 
feministyczną mariologię wyzwolenia, bądź uznające „Pieśń protestu” za 

22 J. Petry Mroczkowska, Feminizm – antyfeminizm. Kobieta w Kościele, Kraków 2012, 
55.
23 Tamże, 214.
24 Tamże. 
25 Por. E. Adamiak, Kobiety w Biblii, Warszawa 2010, 89. 
26 E. Adamiak, Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele, Warszawa 1999, 95.
27 E. Adamiak, Kobiety w Biblii, 90. 
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ogniwo łączące teologię feministyczną z teologiami wyzwolenia28. „Takie 
rozłożenie akcentów ma także merytoryczny powód: dotychczasowa ko-
ścielna nauka przedstawiająca Maryję jako wzór dla kobiet posługiwała się 
bowiem przede wszystkim tekstami o Zwiastowaniu. «Wywrotowy» Magni-
ficat popadł jakby w zapomnienie, nie wyciągnięto z jego treści wniosków 
teologicznych”29. 

Już same okoliczności wyśpiewania przez Maryję tej pieśni ukazują swe-
go rodzaju emancypację kobiet. Matka Boga „nie jest kontrolowana przez 
jakiegokolwiek mężczyznę. Jest w pełni wolna dla Boga. Po Zwiastowaniu 
nie szuka rady u Józefa, sama udaje się do Elżbiety, gdzie obie prorokują”30. 
Maryja tym samym wpisuje się w tradycję starotestamentalnych prorokiń, 
które podczas mówienia o Bogu zwracają uwagę na Jego szczególną opiekę 
wobec opuszczonych, słabych, ubogich31. Znak ten można odczytywać 
również jako zakwestionowanie męskiej dominacji, bowiem „kobiety na-
leżały (i należą do dziś) do najuboższych z ubogich, najbardziej ogranicza-
nych, pozbawianych praw, spychanych na margines, a zarazem najmniej 
zauważanych spośród ubogich, ananim Jahwe”32. Teolożki feministyczne 
widzą więc w Maryi nie tylko prorokinię czy pierwszą emancypantkę, ale 
i odważną reprezentantkę uciskanych niewiast. Ważne jest również to, na co 
zwraca uwagę C. Halkes: „powodem uniesienia Maryi i Elżbiety nie jest to, 
że są w ciąży. Dawcą Życia, które niosą w sobie, oraz Sprawcą ich radości 
i uniesienia jest Duch Święty”33.

Uwaga ta łączy się z postulatami teolożek feministycznych dotyczą-
cymi nowego odczytania powołania kobiet do macierzyństwa w świe-
tle macierzyństwa Maryi. Ewangelie nie ograniczają roli Maryi je-
dynie do zrodzenia i wychowywania Jezusa. Widzimy to chociażby 

28 Więcej na ten temat: E. Adamiak, Błogosławiona między niewiastami, Lublin 1997, 
101.
29 Tamże, 101-102. Warto w tym momencie wspomnieć postulat Cathariny Halkes, która 
proponuje, „by dwa biblijne kluczowe słowa Maryi: fiat i Magnificat widzieć zawsze we 
wzajemnym powiązaniu” (E. Adamiak, Próby reinterpretacji mariologii, 249.), bowiem 
przeakcentowanie jednego z omawianych słów grozi jednostronnym wykrzywieniem wi-
zerunku Maryi. 
30 J. Petry Mroczkowska, Feminizm – antyfeminizm, 214. 
31 Por. E. Adamiak, Milcząca obecność, Warszawa 1999, 98.
32 E. Adamiak, Próby reinterpretacji mariologii, 250.
33 Tamże.
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we wspomnianym wyżej prorockim hymnie Magnificat, będącym „jed-
nocześnie tekstem, który najmocniej w Nowym Testamencie mówi o wy-
zwoleniu w wymiarze politycznym”34, ale i ukazuje Maryję jako pierwszą 
głosicielkę Ewangelii35. Ponadto na kartach Nowego Testamentu możemy 
dostrzec obraz Maryi jako uczennicy Jezusa i apostołki36. Dlatego też warto 
powtarzać za Janem Paweł II, że „Maryja stanowi wzór pełnego rozkwitu 
powołania kobiety, bo mimo obiektywnych ograniczeń związanych z sytu-
acją społeczną, w jakiej żyła, wywarła ogromny wpływ na losy ludzkości 
i przemianę społeczeństwa”37. Stawianie więc kobietom Maryi jedynie jako 
wzoru macierzyństwa zdaje się być nieuzasadnione. Wzór Matki Zbawiciela 
nie ogranicza roli kobiety jedynie do roli matki, co zgodne jest z postulatem 
feministycznie pojmowanego „nowego matkowania” (przeciwstawianego 
patriarchalnemu macierzyństwu)38, który można streścić w słowach, iż 
„macierzyństwo nie wyczerpuje definicji kobiety”39.

Mariologiczna refleksja teolożek feministycznych proponuje również 
nowe odczytanie dziewictwa w świetle dziewictwa Najświętszej Maryi Pan-
ny. Owa reinterpretacja jest z tego względu istotna, że stawianie kobietom 
wzoru Dziewicy i Matki ukazuje Maryję nie jako mobilizujący ideał, ale 
jako wyjątek od reguły, stanowiący, iż kobiety będące matkami nie mogą 
w żaden sposób realizować dziewictwa. Dlatego też „dziewictwo nie musi 
być rozumiane jako powstrzymywanie się od współżycia seksualnego, czy 
tym bardziej podejrzliwe traktowanie lub odrzucanie własnej seksualności. 
Ewangeliczny obraz Maryi ukazuje dziewictwo w innym świetle – jako 

34 Tamże. 
35 Treść hymnu Magnificat „niesie w sobie wątki prorockiej krytyki niesprawiedliwości 
społecznej i duchowości ubogich Jahwe z samą istotą Ewangelii: Dobrej Nowiny o Bogu, 
który «wywyższa pokornych». Magnificat uprzedza zatem Kazanie na górze Jezusa. Po-
kazuje zarazem, że Maryja, «pokorna Służebnica» zostaje jako pierwsza wywyższona. 
Ona, jako pierwsza wierząca, pierwsza uczennica Pańska, staje się pierwszą, która głosi 
Ewangelię – śpiewając Magnificat” – E. Adamiak, Milcząca obecność, 99. 
36 Perykopa Ewangelii wg św. Jana o weselu w Kanie Galilejskiej ukazuje nam Maryję 
jako uczennicę i apostołkę. Ponadto funkcje apostolskie są przypisane również Samarytance 
(J 4, 28-29.39) i Marii Magdalenie (J 20, 18). Zob. E. Adamiak, Kobiety w Biblii, 142–148. 
163–167.
37 Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego, 25.
38 Więcej na temat patriarchalnego macierzyństwa i modelu nowego matkowania 
Zob. J. Petry-Mroczkowska, Feminizm – antyfeminizm, 180–188. 
39 Tamże, 181.
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wyraz osobowej niezależności i autonomii”40. Ponadto dziewictwo Maryi 
nie jest istotne ze względu na biologiczne kwestie, lecz na ukazanie, że 
narodziny Jezusa Chrystusa są szczególnym momentem w historii zbawie-
nia41. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że „feministycznie ujęty obraz 
dziewicy symbolizuje wszystko, co jest w kobiecie całe, autonomiczne 
i niezależne”42. Takie ujęcie dziewictwa pozwala na jego duchowe rozu-
mienie, a także na spojrzenie na kobiety wolne od postrzegania ich jedynie 
w relacji do mężczyzn. 

Ogólne ujęcie problemu wyznaczonego przez temat niniejszego artyku-
łu ukazuje daleko idące konsekwencje jednostronnego, androcentycznego 
ujmowania mariologii, mianowicie: „od rozpowszechnienia stereotypu Ma-
ryi zaczyna się głoszenie nieprawdy o kobiecie”43. Dlatego tak ważne jest 
ciągłe realizowanie postulatu sprzed 40 lat – należy uwspółcześniać obraz 
Maryi, aby stawał się on wzorem dla ludzi – kobiet i mężczyzn – żyjących 
w XXI wieku. Jak tego dokonać? Dążąc do jak najbardziej realnego wizerun-
ku Matki Boga, który nie jest pobożnym życzeniem surowych patriarchów, 
ani nie ukrywa w sobie kobiecych cech Boga, ale przedstawia prawdziwą 
Matkę Kościoła, Maryję z Nazaretu, Matkę Boga. Należy więc urealnić 
jej obraz, czyli, „zdjąć z niego niewiarygodne – i już wielowarstwowe – 
naleciałości wieków teologii, które dużo więcej mówiły o twórcach tych 
naleciałości niż o samej Maryi”44.

40 J. Majewski, Mariologia symboliczna w perspektywie teologiczno-feministycznej, 
„Salvatoris Mater” 5(2003) nr 4, 251. 
41 Do takich wniosków dochodzi C. Halkes odwołując się do tradycji Starego Testa-
mentu wskazującej, że narodzinom wielkich postaci Izrael towarzyszyły wyjątkowe znaki 
pokazujące Boże działanie i Bożą inicjatywę. Por. E. Adamiak, Błogosławiona między 
niewiastami, 95. 
42 Tamże, 98. 
43 J. Petry-Mroczkowska, Feminizm – antyfeminizm, Kraków 2012, 213. 
44 Wypowiedź J. Majewskiego podczas dyskusji w ramach pierwszego kolokwium ma-
riologicznego zorganizowanego przez Centrum Formacji w Licheniu dn. 27 lutego 1999 
r. Zapis dyskusji: Jaka Maryja dla polskich kobiet dzisiaj?, „Salvatoris Mater” 1(1999) 
nr 4, 247–274.
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Patrystyczna hermeneutyka biblijna i jej znaczenie dla 
współczesnej biblistyki

Kiedy mówimy o hermeneutyce należy zawsze pamiętać o szerokim 
znaczeniu greckiego terminu ἑρμηνεία, które w swym pierwotnym znaczeniu 
opisywało całą gamę interpretacji i wyjaśnień, i w którym możemy wyróżnić 
trzy główne filary. Według pierwszego z nich może ona dotyczyć interpre-
tacji przez samą mowę, czyli wgłębiając się w sposób uzewnętrznienia idei 
będących w naszym umyśle, za pomocą języka, który tą ideę wyraża i siłą 
rzeczy interpretuje. Po drugie dotyczy ona procesu przekładu konkretnych 
tekstów z jednego języka na drugi; po trzecie zaś, hermeneutyka określa 
interpretację poprzez komentarz, co stanowi jej aspekt bardziej formalny1. 
Te trzy wymienione wyżej aspekty hermeneutyki ściśle wiążą się z trudem 
wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, z którym zarówno ojcowie Kościoła, 
jak i współcześni bibliści muszą nieustannie się mierzyć. Już jednak na 
samym początku trzeba zwrócić uwagę na specyficzne podejście jednych, 
jak i drugich do tego zadania. Ogólnie rzecz biorąc ojcowie Kościoła nie-
koniecznie wyjaśniali Słowo Boże dla samego jego wyjaśnienia, w charak-
terze czysto teologicznym. Często bowiem na pierwszy plan wysuwa się 
cel pastersko-wychowawczy, któremu to interpretacja świętych tekstów 
jest podporządkowana. Nie liczy się zatem fakt, co autor natchniony miał 
do powiedzenia swojej wspólnocie, lecz liczy się to, co z tego przesłania 
mogę wykorzystać dla rozwiązania problemów własnej wspólnoty. Wyraź-
nie można wiec zauważyć, że poczuwali się oni do obowiązku wyjaśniania 
i aktualizacji tekstu biblijnego, z każdego szczegółu starając się wydobyć 
odpowiednią naukę moralną2. Sama zaś forma wyjaśniania była oczywiście 
1 R. E. Brown, Hermeneutyka biblijna, w: Katolicki Komentarz Biblijny, 
(red. A. Fitzmeyer, R. E. Brown, R. E. Murphy), Warszawa 2010, s. 1787. 
2 A. Eckman, Pismo Święte w życiu i nauczaniu Ojców Kościoła, AK R. 71: 1979 T. 92 
z. 2 (421) s. 205.
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uzależniona od docelowego odbiorcy, którym w przypadku komentarzy 
przeważnie była ówczesna elita chrześcijańska, z kolei do ludzi prostych 
kierowane były homilie. Na hermeneutykę patrystyczną istotny wpływ mia-
ły również obecne wówczas herezje oraz liczne polemiki z Żydami, bądź 
też różnymi szkołami egzegetycznymi, z tego względu interpretacja Pisma 
Świętego miała nieraz charakter selektywny i cechowała się skłonnością 
do przeakcentowania poszczególnych motywów, nawet jeśli wprost dany 
fragment mówił w istocie o czymś innym. W tym miejscu mam na myśli 
głównie teksty ST, które w oczach Ojców Kościoła, aż do przesady, miały 
wymiar chrystocentryczny, co z punktu widzenia współczesnych badań nad 
Biblią nie byłoby takie oczywiste. Wspomniana z kolei wcześniej selektyw-
ność polegała na tym, że wyjaśniano przeważnie te księgi i fragmenty, które 
miały większe znaczenia dla moralnego postępowania lub były najczęściej 
atakowane przez heretyków i Żydów3. To właśnie wymienione wyżej przed
-założenia w interpretacji świętych tekstów wyraźnie stanowią kontrast do 
współczesnej roli egzegetów, którzy dzięki istnieniu pozostałych dziedzin 
teologii są niejako odciążeni od zadań apologetycznych i pastoralnych, 
i mogą w pełni skupić się na dochodzeniu do rzeczywistego przesłania 
tekstów biblijnych tak, jak to zamierzał autor natchniony. Oczywiście spo-
tykamy się z licznymi publikacjami biblistów o charakterze pastoralnym 
czy apologetycznym, jednakże w samych komentarzach, w przeciwieństwie 
do ojców Kościoła, ograniczają się oni wyłącznie do metodologicznego 
odczytywania zamierzonego przez Autorów przesłania. Bez wątpienia obie 
te grupy łączy troska o formę wyjaśnienia adekwatnego do potencjalnego 
odbiorcy: w przypadku ojców Kościoła decydującym czynnikiem była oso-
bista znajomość swojej wspólnoty, w przypadku współczesnych egzegetów 
często formę narzuca wydawca, częściej jednak sam autor. 

1. Teksty źródłowe

Zanim przyjrzymy się konkretnych metodom wyjaśniania Pisma Świę-
tego przez Ojców Kościoła, należy najpierw wyjść od podstawowej kwe-
stii, jaką jest tekst źródłowy, na którym te metody były wykorzystywane. 
I tutaj sprawa wydaje się nadzwyczaj skomplikowana, ponieważ jeszcze 

3 Tamże, s. 210.
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przed popularyzacją Wulgaty św. Hieronima, krążyło w całym Kościele 
tysiące przekładów Pisma Świętego, z czego większość pozostawiała wiele 
do życzenia. Tłumaczonych tekstów było tak wiele, iż w zasadzie każdy 
„region przestrzenny starożytnego Kościoła mógł się poszczycić własnym 
przekładem jeśli nie całej Biblii, to przynajmniej jednego Testamentu”4. 
Problem ten dotyczył właściwie tylko przekładów łacińskich, które ba-
zowały na tekstach greckich, jednak, jak już wspomniano, ów pluralizm 
przekładów odbijał się wyraźnie na ich jakości, z czego nie zawsze zdawano 
sobie sprawę. Tak na przykład św. Augustyn uważał za wzorcowy przekład 
łacińską Italę5, chociaż obecnie wiadomo, na podstawie badań i analiz 
porównawczych, że całą pewnością nie zasługuje ona na status „wzoro-
wej”. Aby sobie uzmysłowić wielość istniejących przekładów, wystarczy 
podać, że w inwentarzu z lat 50. XX wieku, wyróżniono około 250 tysięcy 
wariantów tego samego tekstu w cytatach biblijnych ojców Kościoła6. 
Prawdopodobnie wiele z nich było po prostu cytowanych z pamięci, ale 
z całą pewnością są one również świadectwem na to, jak wiele łacińskich 
przekładów wówczas krążyło w różnych regionach. Jeśli zaś chodzi o prze-
kłady z języka hebrajskiego na język grecki, to na tle łacińskich było ich 
bardzo niewiele, co zapewne wynikało z nikłej znajomości tego języka 
w okresie patrystycznym. Stąd najczęściej sięgano po tłumaczenie LXX, 
co zdecydowanie trzeba zaliczyć na korzyść samych pisarzy wczesnochrze-
ścijańskich, gdyż autorzy NT bardzo często odnosili się właśnie do tego 
przekładu. Nieprzypadkowo więc nadano mu status tekstu natchnionego, 
nieraz przesadzając do tego stopnia, że przyznawano LXX pierwszeństwo 
przed tekstem oryginalnym, jak uczynił to św. Augustyn7. Jednak z punktu 
widzenia dzisiejszej metodologii problem leży nie tyle w tym, że poszcze-
gólni ojcowie Kościoła opierali się na różnych tekstach, lecz problem sta-
nowi fakt, że nie był to tekst oryginalny. Można więc powiedzieć, że ich 

4 K. Romaniuk, Biblia u Ojców Kościoła a Ojcowie Kościoła w studium Biblii, RTK 
T. XXII, z. 1 (1975), s. 67.
5 G. Łopatka, Zasady interpretacji Biblii w „De doctrina christiana” św. Augustyna 
a współczesna hermeneutyka biblijna, Kraków 2000, s. 147.
6 Romaniuk K., Biblia u Ojców Kościoła a Ojcowie Kościoła w studium Biblii, RTK 
T. XXII, z. 1 (1975), s. 72.
7 Łopatka G., Zasady interpretacji Biblii w „De doctrina christiana” św. Augustyna 
a współczesna hermeneutyka biblijna, Kraków 2000, s. 146.
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interpretacja bazowała na dokonanej już interpretacji, co – moim zdaniem 
– sprawia, że dla współczesnych biblistów szczegółowe owoce ich analiz są 
wątpliwe i mało przydatne. Choć oczywiście stanowi to kluczowy czynnik 
dla współczesnej percepcji wniosków egzegezy patrystycznej, to jednak 
nie można całkowicie lekceważyć starań ojców Kościoła w dokonywaniu 
krytyki tekstu. W tym kontekście warto mieć przede wszystkim na uwadze 
„ojca” egzegetów – Orygenesa. On to właśnie, w celu oczyszczenia LXX 
z błędów, ułożył tzw. Heksaplę, w której zestawił następująco: tekst he-
brajski; ten sam tekst w transkrypcji greckiej; przekład Awkwili; przekład 
Symmacha; przekład LXX i przekład Teodocjona. W dziele tym po raz 
pierwszy pojawił się „specjalny system znaków sygnalizujących rozbież-
ności pomiędzy tekstem oryginalnym a poszczególnymi przekładami”8. 
To właśnie Orygenes sprawił, że krytyka tekstu zaczęła odgrywać znaczącą 
rolę, bez której żaden współczesny biblista nie jest w stanie rozpocząć 
egzegezy tekstów natchnionych. 

3. Hermeneutyka ojców Kościoła

Pomijając już nieszczęsny fakt interpretowania przez ojców tekstów już 
przetłumaczonych, czyli w rezultacie zinterpretowanych, warto mimo to 
przyjrzeć się ich metodologii dochodzenia do prawd objawionych w świę-
tych tekstach. W tej materii na czoło wysuwają się dwie główne szkoły: 
aleksandryjska i antiocheńska. Ten tradycyjny podział nie jest oczywiście 
tak sztywny i wyraźny, jak to przedstawia się powszechnie w literaturze, 
lecz generalnie oddaje istniejące wówczas tendencje hermeneutyczne.

a) Szkoła aleksandryjska.
Aleksandria stanowiła pierwszą wielką szkołę chrześcijańskiej egzegezy, 

zwaną didaskaleion. Pozostawała ona pod wielkim wpływem judaistycznej 
egzegezy alegorycznej, którą reprezentował Filon Aleksandryjski. Ponad-
to opierała się ona na gnozie chrześcijańskiej, co dodatkowo wzmacniało 
używanie metody alegorycznej jako jedynej, która była w stanie przeniknąć 

8 Romaniuk K., Biblia u Ojców Kościoła a Ojcowie Kościoła w studium Biblii, RTK 
T. XXII, z. 1 (1975), s. 66. 
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tajemnice chrześcijańskie ukryte w Biblii, a dostępne jedynie elicie9. Za za-
łożyciela tej szkoły uważa się Pantenosa (ok. 180 r.), stoika rodem z Sycylii, 
natomiast do jej najwybitniejszych przedstawicieli należeli m.in. Klemens 
Aleksandryjski, Orygenes, Dydym Ślepy czy Euzebiusz z Cezarei. Szkoła 
ta przetrwała do V wieku, natomiast sama metodologia odcisnęła swoje 
piętno na zachodzie na następne kilkanaście wieków. Najlepiej znamy ją 
oczywiście z pism Orygenesa – zwłaszcza w dziele Περὶ ἄρχων – w któ-
rym pozostawił po sobie wiele wskazówek, co do sposobów odczytywania 
Pisma Świętego. I tak rozróżnia on w Biblii potrójny sens: wyrazowy – dla 
prostaczków, moralny – dla bardziej wykształconych oraz mistyczny – do-
stępny doskonałym elitom10. Kluczowym i kulminacyjnym był oczywiście 
sens duchowy, przenikający tajemnicę Słowa Bożego, wywyższający nas 
ku Bogu, który wcale nie zniżył się do nas poprzez swe natchnienie, jak 
uczył tego Jan Chryzostom, a następnie powtórzył po nim Sobór Watykań-
ski II w konstytucji Dei Verbum. Cóż zatem trzeba zrobić, aby dojść do 
najgłębszych tajemnic Pisma? Zdaniem Orygenesa nie należy ograniczać 
się jedynie do sensu wyrazowego – ma on bowiem małą wartość dla nas, 
a często wręcz jest nie do przyjęcia11 i cechuje heretyków oraz szatana, nie 
zdolnych do wniknięcia w głębię Bożych planów12. Należy posiłkować się 
natomiast różnymi technikami, jak na przykład „wyjaśnianie występujących 
w tekście różnych wariantów tego samego terminu, etymologii imion, roz-
bieżności między ewangelistami, typologii, symboliki liczb i zwierząt.13” 
W przypadku niejasnych słów, bądź całych fragmentów, ich duchowego 
sensu należy szukać poprzez odwołanie się do tekstów jaśniejszych, poru-
szających podobne zagadnienie, a ponadto za pomocą użycia alegorii14. To 
właśnie alegoria, jak już wcześniej zostało to wspomniane, byłą kluczową 
metodą objaśniania tekstów biblijnych. W egzegezie alegorycznej tekst 

9 R. E. Brown, Hermeneutyka biblijna, w: Katolicki Komentarz Biblijny, 
(red. A. Fitzmeyer, R. E. Brown, R. E. Murphy), Warszawa 2010, s. 1797-1798.
10 Eckman A., Pismo Święte w życiu i nauczaniu Ojców Kościoła, AK R. 71: 1979 T. 92 
z. 2 (421) s. 206.
11 Łopatka G., Zasady interpretacji Biblii w „De doctrina christiana” św. Augustyna 
a współczesna hermeneutyka biblijna, Kraków 2000, s. 37.
12 Corsato C., Biblia w interpretacji Ojców Kościoła, tłum. K. Kubis, Kraków 2007, 
s. 38.
13 Tamże, s. 36-37. 
14 Tamże, s. 45-46. 
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święty traktowano jak symbol, czyli po prostu alegoria duchowych prawd15. 
„Dosłowne, historyczne znaczenie, jeśli jest w ogóle brane pod uwagę, gra 
stosunkowo mniejszą rolę i celem egzegety jest wydobyć moralne, teologicz-
ne lub mistyczne znaczenie, które każdy fragment, faktycznie każdy wiersz, 
a nawet każde słowo ma – jak się przypuszcza – zawierać16”. Ze względu 
na liczne polemiki z Żydami oraz pojawienie się gnozy Marcjona, odrzuca-
jącej ST, stosowano obok alegorii także typologię. Technika ta ukazywała 
zgodność „między dwoma Testamentami i przyjęła ona jako swą główną 
ideę przewodnią założenie, że wydarzenia i osoby ze Starego Testamentu 
były «typami», to jest zapowiadały w formie symbolicznej i antycypowały 
wydarzenia i osoby Nowego”17. Za sprawą właśnie tej metody św. Augustyn 
mógł niegdyś rzec, iż „Nowy Testament ukryty jest w Starym, zaś Stary 
znajduje się w Nowym”18. 

b) Szkoła antiocheńska. 
W odróżnieniu od szkoły aleksandryjskiej szkoła w Antiochii nie była 

czymś w rodzaju idealnie zorganizowanej instytucji do celów kształcenia, 
lecz stanowiła raczej pewne „ugrupowanie naukowe” tworzone przez uczo-
nych, lansujące odmienną od Aleksandrii metodę naukową19. Fundament 
pod ten ośrodek położył Lukian z Samosaty (zm. 390 r.), lecz najwięk-
szy wpływ na jej rozwój mieli Diodor z Tarsu, Teodor z Mopswestii oraz 
Jan Chryzostom. Podobnie jak szkoła aleksandryjska, ośrodek w Antiochii 
utrzymał się do końca V wieku. Ponieważ jednak jest on do niej wtórny, 
standardowo opisuje się jego hermeneutykę w kontraście do Aleksandrii. 
O ile zatem tam dominowała alegoria, o tyle model antiocheński charak-
teryzował się akcentowaniem sensu wyrazowego, historycznego. Przez 
skrajnych reprezentantów tej metody alegoria była całkowicie odrzucana, 
ale większość uznawała ją, lecz jedynie w wypadku, kiedy wszystkie inne 

15 We współczesnej hermeneutyce biblijnej alegoria to konkretna figura stylistyczna 
o charakterze rozwiniętej metafory, kiedy mamy do czynienia z sensem przenośnym.
16 Corsato C., Biblia w interpretacji Ojców Kościoła, tłum. K. Kubis, Kraków 2007, 
s. 82.
17 Tamże, s. 83. 
18 Quaestiones in Heptateuchum 2, 73, CCL 33, 106, tłum. J. Sulowski, PSP 46/1, s. 121. 
19 Wielgus S., Badania nad Biblią w Starożytności i w Średniowieczu, Lublin 1990, 
s. 245. 
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metody nie prowadziły do jasnych wniosków. Często także posługiwano 
się alegorią w przypadku, kiedy widziano niebezpieczeństwo zgorszenia 
w pewnych brutalnych lub nieestetycznych fragmentach Pisma Świętego. 
Obok sensu wyrazowego przyjmowano powszechnie typologię, a także 
sens ponadwyrazowy, czyli tzw. θεωρία, która była bliska aleksandryjskiej 
alegorii. Można ją określić jako swego rodzaju intuicję lub wizję, „dzięki 
której prorok ST mógł widzieć przyszłość za pośrednictwem aktualnych 
okoliczności. Po takiej wizji miał możność tak sformułować swoje pisma, 
żeby opisać zarówno współczesne znaczenie wydarzeń, jak i przyszłe speł-
nienie. Zadaniem egzegezy antiocheńskiej było odkrycie obu znaczeń słów 
proroków”20. Rzecz jasna warunkiem stosowania „teorii” jest trzymanie się 
dosłownego znaczenia danego fragmentu biblijnego, „istnienie rzeczywistej 
zgodności między historycznym faktem a złączonym z nim przedmiotem 
duchowym i uchwycenie tych dwóch przedmiotów razem, choć oczywi-
ście na różne sposoby”21. Ponadto, w egzegezie antiocheńskiej dość częstą 
praktyką była szczegółowa identyfikacja figur stylistycznych, podkreślająca 
przy tym każdą metaforę, metonimię, hiperbolę czy synekdochę22. Skupiano 
się również na szczegółowej analizie semantycznej, uwzględniając węższy 
i szerszy kontekst biblijny, zgodnie z zasadą, że Pismo Święte tłumaczy się 
przez samo przez się.23 

Odchodząc już od porównania obu szkół egzegetycznych trzeba powie-
dzieć jasno, że wielu ojców potrafiło czerpać z tradycji jednej, jak i drugiej, 
zaś najlepszym przykładem na to jest osoba św. Augustyna. Choć przyjął on 
jako swoją metodę alegoryczną, to jednak nie odrzucał sensu wyrazowego, 
nadając zawsze mu pierwszeństwo, przyznając nawet monopol, we fragmen-
tach odnoszących się do dziedziny wiary i obyczajów24. Jego zdaniem dany 
wyraz może mieć wiele znaczeń, o ile nie są sobie sprzeczne, zaś dosłownie 

20 R. E. Brown, Hermeneutyka biblijna, w: Katolicki Komentarz Biblijny, 
(red. A. Fitzmeyer, R. E. Brown, R. E. Murphy), Warszawa 2010, s. 1798. 
21 Corsato C., Biblia w interpretacji Ojców Kościoła, tłum. K. Kubis, Kraków 2007, 
s. 39.
22 Szram M., Koncepcje komentarza biblijnego w epoce patrystycznej, VoxP 23 T. 44-45 
(2003), s. 40.
23 Tamże, s. 39.
24 Łopatka G., Zasady interpretacji Biblii w „De doctrina christiana” św. Augustyna 
a współczesna hermeneutyka biblijna, Kraków 2000, s. 41.
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trzeba przyjmować to wszystko, co jest jasne i nie narusza ortodoksyjności 
i sfery moralnej25. Ponieważ traktował Biblię jako znak dany przez Boga 
człowiekowi, dostrzegał w Piśmie liczne znaki, jakie Autorzy natchnieni uży-
wali do oznaczenia danej rzeczy, stąd nieraz nazywa się go ojcem semiotyki 
– czyli teorii znaków26. Nieobca była mu też wrażliwość semantyczna, stąd 
zastanawiał się często nad znaczeniem poszczególnych wyrazów; ponadto 
zaś zwracał uwagę na intencję autorów i śmiało stwierdzał, czego chcieli 
nauczyć Autorzy, a czego nie27. W jego hermeneutyce kluczowe było jednak 
prawo miłości i ściśle wiązało się z każdą metodą, stąd kiedy tylko w sensie 
dosłownym tekst prowadził odbiorcę do prawa miłości, żadna inna metoda 
nie była już potrzebna28. Bardzo ważne było także jego spostrzeżenie – co 
jest kluczowe dla współczesnej hermeneutyki – że Pismo Święte zostało 
przekazane na wiele sposób językowego przekazu i za pomocą różnych figur 
stylistycznych, co słusznie jego zdaniem warunkowało różne podejście do 
różnych fragmentów. Św. Augustyn nie lekceważył również takich spraw 
jak etymologia wyrazów, zasada ciągłości obu Testamentów, znajomość 
archeologii i geografii biblijnej, a ponadto znajomość języków biblijnych 
(choć sam przyznawał, że ich nie znał)29. To, co łączy go niewątpliwie 
z całą tradycją patrystyczną, to świadomość tego, że nie można poprawnie 
interpretować świętych tekstów w oderwaniu od Kościoła Chrystusa i wiary 
w Jego osobę, która jest oczywiście łaską30. Na nic zda się także zagłębianie 
w Pismo Święte, jeśli nasze postępowanie moralne będzie przeczyło tym 
prawdom i obyczajom, jakie właśnie z niego wynikają. 

4. Komentarze patrystyczne

W kontekście hermeneutyki patrystycznej warto nadmienić kilka słów 
na temat komentarzy biblijnych, jakie tworzono w okresie patrystycznym. 
Przede wszystkim interesujący jest fakt, że dużo większym powodzeniem 
cieszyły się komentarze do ST, co tłumaczy się ówczesną potrzebą polemiki 

25 Tamże, s. 89. 
26 Tamże, s. 140-141. 
27 Tamże, s. 141.
28 Tamże, s. 142. 
29 Tamże, s. 148-149.
30 Tamże, s. 143.
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z Żydami, a także potrzebą odkrywania NT w ST, tym samym uwypuklając 
jedność całej Biblii i jej jednego Autora31. Sama forma komentarzy biblij-
nych była ściśle zależna od metodologii, na którą poszczególni ojcowie 
Kościoła się decydowali. O objętości dzieła, a także jego stronie treściowej 
i formalnej, decydował wybór metody egzegetycznej. I tak reprezentanci 
szkoły aleksandryjskiej czerpali często z żydowskich midraszy i antycznych 
greckich komentarzy linearnych, w których wyjaśniano wybitne dzieła fi-
lozofów32. W komentarzach aleksandryjskich główny nacisk kładzie się na 
interpretacje duchowe, cały czas alegoryzując, przez co były bardzo rozwle-
kłe. Tymczasem komentarze antiocheńskie na tle tych aleksandryjskich 
często były suche, zdawkowe, literalne i skoncentrowane na najbliższym 
kontekście danej perykopy, bez specjalnych ucieczek do pozostałych kart 
Pisma Świętego33. To, co scalało oba modele, to z całą pewnością ścisłe 
łączenie elementów naukowych z duchowymi: pierwszy z nich miał bowiem 
naturalnie prowadzić do drugiego34. Ponadto istniały również komentarze 
wywodzące się z homilii, w których rozszerzano egzegezę na rzecz motywów 
czysto pastoralnych. Oprócz rozbudowanych komentarzy istniały również 
tzw. „scholia”, obejmujące krótkie interpretacje najtrudniejszych fragmen-
tów biblijnych35. Obok nich krążyły także dość specjalistyczne komentarze 
do wybranych partii tekstu (tomoi), przypominające nasze monografie eg-
zegetyczne, zaś odpowiednikami współczesnych serii całych komentarzy 
były tzw. hypomnemata36. Od VI wieku zaczął już dominować komentarz 
redakcyjny o formie łańcuchowej, w którym przytaczano cytaty z różnych 
autorów na temat danego fragmentu tekstu37 – nota bene zmora współcze-
snych komentarzy biblijnych, zwłaszcza polskich. 

31 Romaniuk K., Biblia u Ojców Kościoła a Ojcowie Kościoła w studium Biblii, RTK 
T. XXII, z. 1 (1975), s. 68. 
32 Szram M., Koncepcje komentarza biblijnego w epoce patrystycznej, VoxP 23 T. 44-45 
(2003), s. 35-36.
33 Tamże, s. 45.
34 Tamże, s. 47.
35 Tamże, s. 37. 
36 Romaniuk K., Biblia u Ojców Kościoła a Ojcowie Kościoła w studium Biblii, RTK 
T. XXII, z. 1 (1975), s. 70.
37 Szram M., Koncepcje komentarza biblijnego w epoce patrystycznej, VoxP 23 T. 44-45 
(2003), s. 38. 
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Zarówno korzystanie z tekstów w językach nieoryginalnych, niezna-
jomość retoryki semickiej, naciąganie przesłania wybranych fragmentów 
dla potrzeb własnej wspólnoty, brak interpretacji diachronicznej czy też 
przesadne nadużywanie alegorii – to wszystko poddaje w dużą wątpliwość 
pożyteczność wniosków patrystycznej egzegezy. Pomimo to Papieska Ko-
misja Biblijna wydała w 1964 r. instrukcję Sancta Mater Ecclesia, zgodnie 
z którą „egzegeta katolicki, poddając się przewodnictwu Kościoła, powinien 
wykorzystać to wszystko, co do wyjaśnienia tekstu biblijnego wnieśli daw-
niejsi komentatorzy, zwłaszcza ojcowie Kościoła (…)”38. Wobec takiego 
stanowiska Kościoła Katolickiego warto zastanowić się, dlaczego sięgnięcie 
do ojców Kościoła nie tyle zostało egzegetom zalecone, co wręcz przykazane 
jako powinność i konieczność, nie zważając na ich wolność decydowania 
o kształcie owocu własnej pracy naukowej. Wydaje się, że wobec trudno-
ści, a nawet zbędności powracania do hermeneutyki patrystycznej, można 
to wyjaśnić na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim nauka ojców Ko-
ścioła stanowi dla biblistów kryterium i podstawę dla wszelkich wniosków 
o charakterze dogmatycznym, jakie wynikają z tekstów Pisma Świętego. 
Wnioski ściśle dogmatyczne, do których dochodzą w swych badaniach 
współcześni egzegeci, nie mogą być sprzeczne z tradycją, do której należą 
ojcowie Kościoła. Jednakże z całą pewnością egzegeci mają prawo włączać 
się do dyskusji i korygować interpretacje ojców Kościoła, jeśli w świetle 
współczesnej metodologii są w stanie zdecydowanie uargumentować swoje 
stanowisko na swoją korzyść39. Po drugie wartość ojców Kościoła leży w ich 
alegoriach, które na trwale wpisały się tradycję Kościoła, czy to w liturgii, 
czy katechetyce, czy w homiletyce. To właśnie ich liczne alegorie i ich wy-
korzystywanie pozwalają teologii biblijnej na ścisłe łączenie się z tradycją 
i symboliką chrześcijańską, do której nigdy mogli by nie dojść, gdyby ogra-
niczyli się i zamknęli wyłącznie w swojej współczesnej metodologii. I po 
trzecie, nie można zapominać, że w przypadku ojców Kościoła mamy do 
czynienia z ludźmi świętymi, którzy osiągnęli ten stan dzięki temu samemu 

38 Cytat za: R. E. Brown, Hermeneutyka biblijna, w: Katolicki Komentarz Biblijny, 
(red. A. Fitzmeyer, R. E. Brown, R. E. Murphy), Warszawa 2010, s. 1813. 
39 Tak jest na przykład ze słynnym tekstem z Mt 16,18, w którym Piotr określany jest 
przez Jezusa jako skała, z czym nie zgadzali się wielcy Ojcowie jak chociażby św. Augu-
styn czy Jan Chryzostom, którzy zapędzili się w swej alegorii. Aktualnie niemal wszyscy 
egzegeci katoliccy nie mają wątpliwości, że zgodnie z tym tekstem skałą jest właśnie Piotr.



334 MGR MICHAŁ KLUKOWSKI 

Duchowi, który współdziałał w tworzeniu świętych tekstów. Czy człowiek 
poddany temu samemu Duchowi mógłby interpretować Słowo Boże wbrew 
Niemu? Czy świętość może widzieć i tworzyć to, co nie święte? Oczywiście 
nie, stąd warto nawet w powinności i przymusie sięgnąć do tego świętego 
dziedzictwa, gdyż to, co boskie i święte, nie jest w stanie dać się ogarnąć 
i zamknąć nawet najlepszej i kompletnej metodologii. 






