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HONOR I WSTYD. 

PRÓBA EGZEGEZY ANTROPOLOGICZNO – KULTUROWEJ FRAGMENTU 

EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA (ŁK 19, 1-10) 
 

 

 

Słowa klucze: 

honor, wstyd, wartość, społeczność, przynależność, pozycja (społeczna), łaska, Nowy 

Testament, Jezus, Ewangelia, św. Łukasz, Zacheusz, celnik, Jerycho 

 

Keywords: 
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Gospel, st. Luke, Zacchaeus, publican, Jericho 

 

 

 

„Honor” i „wstyd” to pojęcia, które nie poddają się ścisłemu definiowaniu. Są dyna-

miczne i relacyjne, wywołują różne skojarzenia. Wartości te były i nadal są obecne 

w różnych cywilizacjach. Na przykład w kolektywistycznych kulturach Dalekiego i Bli-

skiego Wschodu honorowość postępowania jest istotną wartością, regulującą relacje ro-

dzinnej, lokalnej i szerszej narodowej społeczności. W cywilizacji Zachodu – w Euro-

pie, zwłaszcza zachodniej a także Ameryce Północnej „honor” brzmi mocno staromo-

dnie a „wstyd” kojarzy się zazwyczaj z życiem intymnym człowieka. 

Celem artykułu, po wprowadzeniu w tło kulturowe i antropologiczne oraz wyjaśnieniu 

ówczesnego rozumienia omawianych pojęć, jest podjęcie na podstawie fragmentu 

Ewangelii św. Łukasza, próby ukazania istotnej roli honoru i wstydu, relacji między 

Bielańskie Studia Teologiczne 

1/2015, s. 9 - 20 
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nimi w odniesieniu do osób i pełnionych przez nie funkcji publicznych a także wskaza-

nia zakorzenienia ewangelisty w kulturę honoru i wstydu i odnoszenie się jego do tych 

wartości. Miało to niewątpliwie wpływ na ówczesnych odbiorców i ich po-dejście do 

osoby Jezusa a z uwagi na fakt, iż podejście współczesnych ludzi do kwestii honoru 

i wstydu jest niekiedy relatywne, może być wyznacznikiem dla tych, którzy zgłębiając 

Dobrą Nowinę o Jezusie, również dzisiaj chcą iść za Nim. 

Czynnikiem o fundamentalnym znaczeniu jest publiczne uznanie czyjejś pozycji spo-

łecznej. Dokonuje się to w dwojaki sposób. Pierwszy to dziedziczenie honoru lub wsty-

du poprzez przyjście na świat w takiej a nie innej rodzinie. Taki honor/wstyd nazywa 

się honorem/wstydem „dziedziczonym” lub „przypisanym”. Drugi rodzaj honoru, to 

przyznawany człowiekowi „publicznie” przez innych poprzez ocenę jego postępowania 

zgodnie z wartościami wyznawanymi przez społeczność. Jest to tzw. honor/wstyd „na-

bywany”. Zatem ani jeden, ani drugi nie są wartościami „wewnę-trznymi”, które pole-

gałyby na tym, że poszczególne jednostki oceniają siebie same, czy są „ludźmi honoru”, 

czy też nie. Ocena człowieka jako honorowego płynie z zewnątrz. Nie zaprzecza to je-

dnak pojęciu honoru jako pewnej wartości wewnętrznej człowieka, jego cech patrio-

tycznych i prospołecznych, które każdy może sam w sobie zauważać i rozpoznawać. 

W kolektywistycznej cywilizacji czasów Nowego Testamentu, punktem odniesienie 

w ocenie czyjegoś honoru jest społeczność, która wydaje werdykt, a nie sam zaintere-

sowany. Dopiero wtedy, gdy czyjeś pochodzenie lub postępowanie zostanie publicznie 

uznane przez grupę, honor jest potwierdzony i owa grupa nadaje jednostce określony 

status społeczny. To zaś pociąga za sobą ze strony społeczności oczekiwanie honoro-

wego postępowania, adekwatnego do posiadanego statusu. Podobnie jest ze wstydem, 

rozumianym tu jako bark honoru. Wstyd jest również nabywany poprzez pochodzenie 

z rodziny, której brak jest uznania w społeczeństwie albo poprzez postępowanie samej 

osoby, tzn. takie, które jest uznawane za niehonorowe czyli sprzeczne z wartościami 

uznawanymi za honorowe w danej grupie społecznej. Wstyd jest zatem również „wła-

snością” publiczną 1 . Słowa wyrażające uczucie wstydu w języku biblijnym mają 

(o czym wspomniałem) niezupełnie ten sam sens, co w naszej mowie potocznej. „Są 

one zbliżone bardzo swą treścią do pojęcia frustracji i zawodu. Wyrażenia „upaść na 

głowę”, „być nagim”, „być zmuszonym do wycofania się”, „być nieużytecznym” – to 

zwroty typowe dla przedstawień wszelkich obrazów wstydu, lecz w Biblii odnoszą się 

one po prostu do każdego cierpienia. Tak też np. klęska głodu (Ez 36, 30) będzie rów-

nież przedstawiona za pomocą terminologii wiążącej się z pojęciem hańby. Według 

biblijnego sposobu myślenia każde ludzkie cierpienie, doznawane na oczach innych lu-

dzi, pociąga za sobą jakby z konieczności osąd otoczenia, a zatem pozostaje w pewnym 

związku z przeżyciem wstydu. I dlatego właśnie pojęcia wstydu i sądu są tak często 

ze sobą łączone: sąd jest tym czynnikiem, który zarówno w ciągu tego życia, jak u jego 

kresu, ukazuje albo pustkę jakiejś nadziei, albo jej słuszność”2. 

                                                           
1 Zob. J. Kręcidło, Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii, Warszawa 2013, s. 25-27. 
2 P. Beauchamp, Wstyd [w:] X. Leon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994, 

s.1076. 
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Antropologowie kultury, badający mechanizmy funkcjonowania honoru, twierdzą, że 

życie człowieka w społeczności kolektywistycznej (a taką była społeczność, w której 

żył Jezus i Apostołowie) jest nieustanną „grą” na linii jednostka – grupa. Owa gra pole-

ga na współzawodnictwie, którego celem jest uzyskanie przez jednostkę społecznego u-

znania. Każdy człowiek musi nieustannie czuwać i zmagać się, by bronić honoru swo-

jego i swojej rodziny. Takimi konfrontacjami w świecie śródziemnomorskim rządziły 

ściśle określone zasady. Pierwszą z nich było to, że do konfrontacji stawać mogli tylko 

ludzie o takim samym albo porównywalnym statusie społecznym. Stąd też wyzwanie 

kogoś o niższym statusie społecznym było rozumiane jako uznanie go równym sobie3. 

Do takich sytuacji dochodziło rzadko, gdyż obawiano się upokorzenia i poczucia wsty-

du. Stąd wynikała druga zasada: wyzwanie można było zawsze zignorować, uznając je-

go autora za niegodnego, tzn. nie posiadającego wystarczająco wysokiego honoru. Za-

sada ta broniła wyższe warstwy społeczne przez konfrontacjami z ludźmi niższego po-

chodzenia. Jeżeli jednak wyzwanie zostało podjęte, odpowiedź musiała być podana pu-

blicznie4.  

Należy zwrócić uwagę również na fakt odmiennego pojmowania tego co honorowe 

i wstydliwe dla mężczyzn i kobiet. Wynika to z wyraźnego w świecie śródziemno-

morskim podziału ról społecznych, zależnych od płci. Mężczyźni obejmowali całą sferę 

publiczną, kobiety prywatną, domową, stąd też odrębności w standardach honoru 

i wstydu dla każdej płci. Świadectwa literackie z czasów biblijnych zostały niemal cał-

kowicie napisane przez mężczyzn, więc przedstawiają one również męski punkt widze-

nia, który niekoniecznie oddaje obiektywnie rzeczywisty ogląd zagadnienia. Konfronta-

cje typu „wyzwanie – odpowiedź” były charakterystyczne dla mężczyzn i miały na celu 

obronę honoru postrzeganego raczej jako męskość. Kobieta miała jedynie udział w ho-

norze mężczyzny – męża czy ojca. Antropologowie łączą honor kobiety w kulturze 

śródziemnomorskiej z czystością czy dziewictwem. Ich utrata była postrzegana jako 

ujma na honorze mężczyzny i umniejszenie honoru całej rodziny. Z tego też względu 

kobiety postrzegano często jako potencjalne źródło wstydu dla rodziny.  

W kontekście postrzegania „honoru” i „wstydu” warto zwrócić uwagę na to, jak te poję-

cia były postrzegane w greckiej epoce klasycznej, w czasach hellenistycznych i rzym-

skich5. Niewątpliwie wartości te miały wówczas istotne znaczenie. Dla przykładu, spo-

łeczność homerycka cechowała się promowaniem ideału wojownika, który powinien 

troszczyć się o swój honor poprzez mężne stawanie do walki6. Był to również funda-

ment funkcjonowania Greków epoki klasycznej i hellenistycznej. W ten sposób pojmo-

wała honor jednak jedynie arystokracja grecka a ideał honoru dostępny dla wszystkich 

wyrażał się w praktykowaniu w życiu takich wartości jak sprawiedliwość, umiar czy 

                                                           
3 Tak jak to czynił Jezus konfrontując się z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. 
4 Zob. J. Kręcidło, Honor i wstyd…, s. 27n. 
5Zob.Wstęp do: M.I. Finley, The World of Odysseus, [w:] 

http://assets.nybooks.com/media/doc/2010/02/23/ world-of-odysseus-introduction.pdf 
6 Zob. M.I. Finley, The World of Odysseus, Nowy Jork 1979, rozdz. I nn [w:] 

http://msuweb.montclair.edu/~furrg/gh/WoO1-2.html 
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odpowiedzialność7. Z czasem nieco inaczej zaczęto postrzegać pojęcie honoru co wy-

nikało ze zmiany punktu odniesienia ludzkich pragnień i dążeń, postaw i relacji społe-

cznych względem polis. Akcent zaczęto bardziej kłaść na pozytywne postawy oby-

watelskie kosztem modelu honoru wojownika, co jednak nie było tożsame 

z wprowadzeniem całkiem nowych standardów honoru. W koncepcji polis, która kszta-

łtowała nowy sposób pojmowania jednostki w społeczeństwie, istotne było kolekty-

wistyczne widzenie roli pojedynczego człowieka jako części wspólnoty miasta-państwa. 

Potrzeby jednostki podporządkowane były dobru wspólnemu. Zatem też honor ocenia-

ny był w perspektywie tworzenia przez człowieka dóbr służących wspólnemu pożytko-

wi. Miało to znaczący wpływ na kierunek kształtowania się wartości honoru i wstydu, 

które stały się z czasem czymś publicznym. Na przykład za honorowe uchodziło robie-

nie czegoś dla całej społeczności – budowanie nowych obiektów, działalność dobro-

czynna itd. Na tym polu dochodziło często do rywalizacji między najbardziej zamożny-

mi, co było korzystne dla ogółu ludności.  

Pojęcie tego co honorowe w rozumieniu hellenistycznym zaczęło się zmieniać wraz 

z ekspansją Imperium Rzymskiego. W miejsce działania na rzecz własnego miasta-pań-

stwa weszła idea służby dla dobra Rzymu i osoby cesarza. Im bardziej dana osoba wy-

kazywała się lojalnością wobec cesarstwa, tym większym honorem się cieszyła. Działa-

lność na rzecz lokalnej społeczności również została podporządkowana takiemu myśle-

niu i prowadziła często do współzawodnictwa, które miało przysporzyć konkurentom 

jak największe osobiste korzyści. Podobnie oddawanie boskiej czci kolejnym cesarzom 

należy również rozpatrywać w kontekście honoru. Wybudowanie w mieście świątyni na 

cześć danego władcy było traktowane jako przywilej i honor dla całej społeczności. 

„Rzymianie rozróżniali trzy typy honoru: honor całego narodu, honor Rzymian i honor 

imperium”8. Był on stawiany obok takich cech jak chwała i prestiż a zdobywano je 

w zmaganiach dla dobra imperium, cesarza i narodu. Co za tym szło – honor całego Im-

perium dawał jednostce psychiczne poczucie osobistego honoru. Reasumując, można 

stwierdzić, że honor i wstyd stanowiły centralne wartości starożytnej kultury                      

śródziemnomorskiej. 

Warto w kontekście tematu pracy przyjrzeć się jeszcze relacji między „honorem” a „łas-

ką”. Łaska nie jest czystym tworem chrześcijaństwa, gdyż pojęcie to istniało też w Sta-

rym Testamencie. Łaska to dar Boży, który zawiera w sobie wszystkie inne dobrodziej-

stwa – te, które pochodzą od Syna Bożego, ale nie przedmiot tego daru. Jest to dar hoj-

ności Dawcy, obejmującego swoją dobrocią całe stworzenie, które go otrzymuje. Bóg 

dając, powoduje się łaską, a ten, kto otrzymuje Jego dar, znajduje u Boga łaskę. Warto 

zwrócić uwagę na to, że tak w języku hebrajskim, jak w greckim i polskim, słowo „łas-

ka” oznacza źródło daru, gdy chodzi o tego, który daje, oraz konsekwencje daru dla te-

go, który go otrzymuje. Hebrajskie słowo ḥen oznacza w pierwszym rzędzie dobro-

dziejstwo nie zasłużone ze strony jakiejś wysoko postawionej osobistości, a potem do-

                                                           
7 Zob. J. Kręcidło, Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii, Warszawa 2013, s. 34, [za:] A.W.H. Adkins, 

Merit and Responsibility, Oxford 1960. 
8 Tamże, s. 36. 
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wód konkretny tej łaskawości, dany przez tego, który wyświadcza łaskę, i odbierany 

przez tego, który otrzymuje i znajduje łaskę. Inaczej wygląda to w przypadku greckiego 

słowa charis, które oznacza pewien powab, promieniujący z piękna; oznacza ono także 

dary, które stanowią dowód łaskawości i hojności9.  

Łaska opisuje przede wszystkim relację człowieka z Bogiem i wyraża religijne podłoże  

honoru człowieka. W wąskim sensie Bóg udziela swej łaski poprzez rytuały legitymi-

zujące władców. W owych rytuałach (np. koronacyjny, pogrzebowy) wyraża się wyjąt-

kowy honor monarchów, niedostępny dla zwykłego śmiertelnika10.  

Należy jednakże na zagadnienie powiązań honoru i łaski spojrzeć szerzej, zwłaszcza, że 

motyw ten pojawia się wielokrotnie w Nowym Testamencie. „Łaska” bowiem jest poję-

ciem religijnym, teologicznym i ukazuje inny – nie-agonistyczny – wymiar honoru, łą-

cząc go ze sferą sacrum. Łaska wskazuje na honor nie jako efekt współzawodnictwa 

w grze, lecz na honor jako cnotę. Łaska wyrasta poza system wzajemnych ludzkich re-

lacji, opartych na zasadzie wymiany lub udzielania i będących kryterium oceny tego, co 

honorowe. Wyrasta również ponad to, co honorowe w przestrzeganiu prawa i zasad mo-

ralnych. Łaska stoi zatem jakby ponad systemem orzekania tego, co honorowe – doty-

czy sfery sacrum, przewyższającej człowieka. Co więcej, łaska stoi w opozycji do hono-

ru. Człowiek musi wyrzec się honoru rozumianego jako posiadanie wyższego statusu 

w stosunku do innych, bo w ten sposób stwarza przestrzeń do budowania relacji z Bo-

giem. W ten sposób jego status nie jest już definiowany w świetle ludzkich kryteriów 

honoru, lecz łaski Bożej wyrażającej się w posłuszeństwie Bogu i pełnieniu Jego woli. 

Wprowadzenie kategorii łaski w kontekście honoru i wstydu w cywilizacji śródziemno-

morskiej nadało nowy wymiar antropologii kulturowej, która pomijając niezbywalne 

znaczenie sacrum dla starożytnej cywilizacji śródziemnomorskiej, popadała w błąd me-

todologicznego redukcjonizmu. W starożytności, inaczej niż we współczesnej cywili-

zacji Zachodu, religia była integralną i nieusuwalną częścią kultury. Bez wzięcia pod u-

wagę kategorii łaski i bez uwzględnienia jej powiązania z tematyką honoru, niemożliwe 

byłoby zrozumienie i adekwatna interpretacja pisanych w starożytności tekstów. 

Nawiązując do tematu artykułu, warto powrócić jeszcze do kwestii kolektywistycznego 

wymiaru honoru i nieco ją rozwinąć. W pierwszym wieku po Chrystusie troska o honor 

grupy była wyżej ceniona od troski o własny honor. Człowieka oceniano 

w perspektywie honoru rodziny, miejscowości pochodzenia, regionu zamieszkania, kra-

ju czy religii. Osoby stojące na czele tych społeczności czy grup miały za zadanie dbać 

o ich honor. Można mówić o dwóch typach przynależności: naturalnej i opcjonalnej. 

Naturalne to te, do których przynależność nie jest uwarunkowana własnym wyborem, 

lecz losem (np. rodzina). Co za tym idzie – w takiej grupie należy się kierować zasada-

mi, którymi kieruje się ona sama. Wspomniano wcześniej o pewnej „grze” w obronie 

honoru polegającej na wyzwaniu i odpowiedzi. W tej grupie (naturalnej) można mówić 

o trzech stopniach owej „gry”. Pierwszy, to całkowite zanegowanie honoru danej osoby, 

                                                           
9 Zob. J. Guillet, Łaska [w:] X. Leon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994, 

s. 437. 
10 Zob. J. Kręcidło, Honor i wstyd…, s. 48. 
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całkowite przekroczenie granic, np. w przypadku morderstwa, cudzołóstwa lub tego, co 

w oczach społeczności całkowicie pozbawia kogoś honoru i degraduje go w hierarchii 

społecznej. Drugi, to wystawienie czyjegoś honoru na szwank, ale z możliwością wyco-

fania wyzwania – np. w przypadku kradzieży. Przywrócenie porządku dokonuje się 

wtedy przez zwrócenie danej rzeczy lub rekompensatę pieniężną. Trzeci stopień wy-

zwania w grze o honor w grupie naturalnej obejmuje wszystkie interakcje społeczne, 

poprzez które można w adekwatny sposób odpowiedzieć wyzywającemu, by potwier-

dzić swój honor. W przypadku pierwszego stopnia, takie działanie ma charakter święto-

kradczy. Taka zbrodnia, popełniona na kimś z grupy naturalnej postrzegana jest jako 

atak na honor każdego z niej.  

Przynależność do grup opcjonalnych wynika chociażby z osobistych wyborów doko-

nywanych przez ludzi w procesie zawierania kontraktów. Do takiej grupy należy zali-

czyć m.in. faryzeuszy, saduceuszy, esseńczyków i inne grupy. Pierwsi chrześcijanie 

również mogliby być przyporządkowani właśnie do tej grupy. Niekiedy przynależenie 

do takiej grupy nie było do końca wolne a wynikała np. z życiowych konieczności, dla-

tego też przynależność do grup opcjonalnych nie zawsze była pozytywnie postrzegana. 

W przeciwieństwie do grup naturalnych, w tych drugich, honor czy wstyd nie był po-

chodną samej przynależności, ale był uwarunkowany od ważności funkcji, jaką dana 

osoba pełniła w grupie. W przypadku grup opcjonalnych, honor jednostki był oceniany 

jedynie przez te same grupy. Dlatego też społeczeństwo nie ufało im, zwłaszcza jeżeli 

miały one ekskluzywny charakter.  

W obu grupach, ci którzy stali na ich czele cieszyli się niepodważalnym honorem, który 

wyrażał się chociażby w całkowitej lojalności. Osoby takie uważane były za symbolicz-

ne ucieleśnienie honoru. W mentalności śródziemnomorskiej szło to tak daleko, że 

władca/stojący na czele grupy nie podlegał krytyce, nikt nie mógł z nim stanąć do „gry” 

„wyzwanie – odpowiedź”, by zakwestionować jego honor. Mowa tu o honorze obo-

wiązkowym, instytucjonalnym, należnym liderom ze względu na ich stanowisko spo-

łeczne11.  

Patrząc na częstotliwość występowania problematyki honoru i wstydu w Ewangelii wg 

św. Łukasza z punktu widzenia statystyki obecności w tym utworze greckich morfe-

mów wyrażających te rzeczywistość, można by dojść do błędnego wniosku, że Łukasz 

pisze o nich bardzo niewiele. Tymczasem zagłębienie się w lekturę dzieła, pozawala 

dostrzec, że niemal każda perykopa Łukasza odzwierciedla bardzo głębokie zakorzenie-

nie autora w śródziemnomorską kulturę honoru i wstydu. Co więcej, Łukasz świadomie 

odwołuje się do mentalności bezpośrednich odbiorców jego Ewangelii, którzy wyrośli 

w środowisku wartościującym rzeczywistość według kryteriów honoru i wstydu. 

Na potrzeby tego artykułu skupię się jedynie na fragmencie z Ewangelii wg św. Łuka-

sza, w którym jest mowa o spotkaniu Jezusa i Zacheusza12. 

                                                           
11 Zob. Tamże, s. 58nn. 
12  Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, tłum. Z. Kościuk, 

Warszawa 2000, s. 168. 
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Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imie-

niem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć 

Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł, 

więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy, bowiem miał prze-

chodzić.  Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: "Zacheu-

szu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł, więc 

z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: "Do grzesznika 

poszedł w gościnę". Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogo, w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Na to 

Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest sy-

nem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło" (Łk 

19, 1-10)13.  

Analizując wybrany fragment należy zwrócić uwagę na dwie główne postacie tego 

opowiadania – Jezusa i Zacheusza. Pierwszy z nich był osobą, która w ówczesnym Izra-

elu wywoływała wielkie poruszenie. Jedni się Go bali, inni podziwiali i z chęcią słucha-

li. Prawie każdy chciał Go zobaczyć. Jezus, jako syn ubogiego cieśli z Nazaretu nie 

powinien wzbudzać takiego zainteresowania. Był jednak Synem Bożym i dlatego nale-

żał mu się najwyższy, niezmienny i nieporównywalny z żadnym innym szacunek. Dla-

tego mógł sobie pozwolić na rozmowę czy nawet upominanie osób stojących w hierar-

chii życia społecznego wyżej niż On sam.  

Faryzeusze, czy cały sanhedryn wydawało się, że akceptowali Jego pozycję społeczną 

i wiążący się z nią honor, gdyż w rozmowach traktowali Jezusa, jako równego sobie, 

wielokrotnie wchodząc z Nim w polemikę, czy próbując podważyć Jego słowa a tym 

samym honor. Jezus, pomimo tego, że wielokrotnie nawiązywał z nimi dialog, wiedział, 

że jego status był o wiele wyższy niż jego adwersarzy. Nie musiał walczyć o swój ho-

nor, nie musiał go bronić, bo i tak nikt nie mógł mu go odebrać.  

Drugą postacią jest Zacheusz – celnik14 z Jerycha. Nie wiemy nic o jego pochodzeniu, 

więc trudno powiedzieć cokolwiek na temat jego honoru dziedziczonego. Jednak pozy-

cja, jaką piastował, może wskazywać na to, że pochodził z zamożnego rodu, skoro nie 

był tylko zwykłym celnikiem, ale im przewodził. Gdyby tak było można powiedzieć, że 

cieszył się on szacunkiem ze względu na to, z jakiej rodziny pochodził. 

Z drugiej jednak strony dla większości żydów był on zdrajcą, złodziejem i człowiekiem 

nieczystym. Zbierając podatki – mniej lub bardziej uczciwie, (ale raczej mniej) – doro-

bił się jeszcze większego majątku. Pobożni żydzi uważali, że skoro żyje on w grzechu, 

nie przestrzega Prawa Mojżeszowego, nie pamięta o ofiarach na świątynię i modli-

twach, (co było bardzo częste u żyjących wtedy celników), wykluczył się z narodu wy-

branego i nie należy mu się żaden szacunek. Poprzez swoje czyny, nieprzestrzeganie 

                                                           
13 Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. Pallotinum,  

Poznań 2008. 
14  Zob. E. Badian, Celnicy, tłum. P. Pachciarek [w:] B.M. Metzger, M.D. Coogan, Słownik wiedzy 

biblijnej, Warszawa 1996, s. 76n. 
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zasad, którymi kierowali się żydzi, utracił honor, który mógł być mu należny z powodu 

pochodzenia.  

Nie można zapominać jednak o tym, że Ewangelista Łukasz nazywa naszego bohatera 

zwierzchnikiem celników. Nie był on, więc zwykłym poborcą podatkowym siedzącym 

w komorze celnej, ale tym, który zarządzał większą grupą pracowników. Poprzez taki 

sposób przedstawienia postaci Zacheusza wskazuje autor Ewangelii na honor, jakim 

cieszył się Zacheusz w gronie wszystkich celników, a więc w tak zwanej grupie opcjo-

nalnej, do której należał. Głowa rodu, ten, który stoi na czele, który przewodzi – takie 

osoby były traktowane z wielką czcią. Im należał się szacunek. Gdy autorzy życiorysów 

tak pisali, o jakiej postaci, chcieli pokazać, jakim honorem cieszyła się dana osoba. 

Wydaje się, więc, że i w takim celu św. Łukasza zwraca na to uwagę w Ewangelii. To 

właśnie od funkcji, jaką piastowała dana osoba zależał jej honor w danej grupie. Był on 

najwyższy i niekwestionowany. Stawali się oni – również prawdopodobnie Zacheusz 

dla innych celników – symbolicznym ucieleśnieniem honoru. Jego zachowanie nie pod-

legało krytyce, nikt też nie mógł wchodzić z nim w grę „wyzwanie – odpowiedź”, aby 

zakwestionować jego honor.  

Podobnego zabiegu mógł dokonać autor podkreślając majątek celnika. Pisze o nim nie 

tylko, że był bogaty, – co wydaje się wystarczyłoby dla opisania osoby i tego, czego się 

dorobiła. Podkreślenie, stanu posiadania może być zabiegiem, dzięki któremu mamy 

zwrócić szczególną uwagę na jego majątek. Niewykluczone, że w ten sposób wskazuje 

się również na to, że należał do szczególnej grupy ludzi – najbogatszych mieszkańców 

Jerycha. Mógł, więc należeć do pewnej elity i z tego powodu również być traktowany 

jak człowiek, któremu należał się szczególny honor.  

Należy zwrócić również uwagę na miasto, w którym rozgrywa się akcja historii i zwią-

zany z nim kontekst. Jerycho był miejscem, gdzie bawili się możni ówczesnego świata. 

Kapłani, członkowie sanhedrynu raczej omijali je szerokim łukiem. Można, chociaż 

dość ostrożnie, powiedzieć o Jerychu, jako o mieście grzechu. Dlaczego jest to takie 

ważne? Zacheusz, który w każdym innym miejscu mógłby być piętnowany za swoje 

bogactwo i zawód, w trym konkretnym miejscu mógł cieszyć się z tego powodu jeszcze 

większym honorem. To, co w oczach większości mieszkańców Izraela czyniło go osobą 

wyłączoną ze społeczności żydów w tym jednym mieście sprawiało, że mógł się on 

cieszyć jeszcze większym szacunkiem. 

Trudno więc jednoznacznie określić honor i status społeczny Zacheusza. Dla większości 

żydów był pewnie człowiekiem bez honoru, wyłączonym z narodu wybranego, zhań-

bionym przez swoje życie i grzechy. Dla innych – a zawłaszcza pracujących z nim cel-

ników i mieszkańców Jerycha – był osobą, której należał się szczególny szacunek. Bar-

dzo bogaty zwierzchnik celników był prawdopodobnie traktowany z wielką czcią, 

a jego honor był niewyobrażalnie duży.  

Mając już krótko opisaną pozycję, jaką zarówno Jezus, jak i Zacheusz mieli we współ-

czesnym świecie, należy teraz skupić się krótko na tym, co wydarzyło się tego dnia 

w Jerychu.  
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Jezus wchodzi do miasta, wokół niego gromadzą się tłumy. Widać wyraźnie jak Ewan-

gelia wskazuje również w tym momencie, na honor Jezusa, który swoją osobą przyciąga 

do siebie rzesze ludzi. Nie słucha Go tylko kilku uczniów – tak jak większości ówcze-

snych nauczycieli. Słowa Jezusa pragnie usłyszeć każdy, a On mówi do wszystkich. 

Ilość słuchaczy wskazuje na wybitną postać Jezusa i wagę Jego słów.  

Jednym ze słuchających był Zacheusz. Pragnął on również zobaczyć Jezusa, nie mógł 

jednak gdyż był niski. Wzmianka o jego wzroście może z jednej strony być użyta by 

wyjaśnić późniejsze wejście na sykomorę. Nie powinna być jednak ważna, jeśli chodzi 

o honor Zacheusza, gdyż, jak wcześniej pisałem, był on niepodważalny.  

Musimy jednak zastanowić się, dlaczego Zacheusz chce zobaczyć Jezusa? Raczej nie 

możemy przypuszczać, że zainteresowała go Jego nauka. Była przecież sprzeczna 

z tym, co robił celnik. Musiał by on zmienić styl życia, oraz przestać zbierać cło. Utra-

ciłby majątek, a przez to honor, którym się cieszył i który dawał mu tak wysoką pozycję 

w społeczeństwie. Wydaje się, że Zacheusz chciał dzięki Jezusowi jeszcze bardziej 

podnieść swój honor. Wybitny nauczyciel ceniony i szanowany przez wszystkich, 

mógłby być dobrym powodem do pochwalenia się. Przecież osoby ogólnie szanowane, 

których honor był powszechnie znany mogły również podnieść honor konkretnej osoby. 

Znajomość z wybitną postacią była w tamtych czasach ceniona i podnosiła prestiż danej 

osoby. Gdyby więc Zacheusz widział Jezusa, lub lepiej z Nim rozmawiał, mógłby 

chwalić się tym innym ludziom i podnosić swoją pozycję społeczną.  

Jednak nie tak łatwo było zobaczyć Nauczyciela i Zacheusz musiał wejść na drzewo. 

Trudno określić czy ten czyn mieścił się w kanonie zachowań, które mogły przystawać 

człowiekowi o tej pozycji społecznej czy nie. Wydaje się jednak, że w ten sposób celnik 

mógł narazić się na pewną pogardę. Dyskusyjny jest też fakt, czy udałoby się mu wejść 

na drzewo we wszystkich szatach które wtedy miał na sobie, czy też niektóre z nich 

musiał zdjąć. Takie zachowanie na pewno umniejszyłoby honorowi każdego człowieka 

i doprowadziło do wyśmiania go. Jak jednak wcześniej napisałem – honor Zacheusza 

był niekwestionowany. Może więc, jako osoba wyznaczająca standardy zachowań, 

mógł sobie pozwolić na takie czyny. I tak nikt by tego nie skomentował. Nikt nie mógł-

by nawet ocenić jego czynu, nie mówiąc już o publicznym zwróceniu mu uwagi.  

Kiedy Jezus podszedł do drzewa, na którym był Zacheusz zawołał go po imieniu i po-

wiedział, że musi się u niego zatrzymać. Nie dziwi to, że osoba ciesząca się taką pozy-

cją jak Jezus, przychodzi w gościnę do Zacheusza. Można powiedzieć, że ich honor jest 

na tym samym poziomie. Niestandardowe są jednak inne fakty: Jezus mówi do Zacheu-

sza po imieniu, „wprasza” się do jego domu, oraz będąc żydem, wypełniającym Prawo 

przychodzi do grzesznika.  

W ten sposób św. Łukasz wskazuje na olbrzymią przepaść, jaka dzieli dwóch wspo-

mnianych bohaterów. Jezus posiadający nieograniczony wręcz honor może sobie po-

zwolić na mówienie do Zacheusza po imieniu. Stoi przecież wyżej od niego, co po-

twierdza takie a nie inne zachowanie. „Wproszenie” się do czyjegoś domu było niekul-

turalne, czy wręcz niegrzeczne, jednak zasady życia społecznego tamtej społeczności 

nie dotyczyły Jezusa. On był ponad nimi. On nadawał nowy kierunek i nową wartość 
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starym zasadom. Nie musiał również bać się utraty honoru poprzez gościnę w domu 

grzesznika. Jego honoru nic nie mogło umniejszyć, był on na najwyższym poziomie 

i do tego nie mógł ulec zmianie.  

Słowa Jezusa dokonały jednak w Zacheuszu kolosalnej zmiany. Zdecydował się on na 

jałmużnę, która gładzi grzechy (Syr 3, 30a). Jednocześnie zdecydował się zadośćuczy-

nić nie tylko podwójnie (jak wymagało Prawo Mojżeszowe), ale i poczwórnie, tym, 

których skrzywdził. W ten sposób mógł utracić on majątek i szacunek, którym się cie-

szył. Wydaje się jednak, że spotkanie z Jezusem zmieniło jego priorytety. Przestały się 

liczyć pieniądze i wiążący się z nimi prestiż, a na pierwszy plan wysunęło się życie mo-

ralne, oraz honor z niego wynikający.  

Podsumowując wypowiedź Zacheusza Jezus stwierdza, że zbawienia stało się udziałem 

jego domu. Jako Bóg mógł przecież pozwolić sobie na zadnie. W ten sposób przywrócił 

również Zacheuszowi godność wynikającą z przynależności do narodu wybranego. 

Zbawienie było przecież zarezerwowane, według żydów tylko dla nich. Honor, który 

tracił Zacheusz ze względu na majątek, został zastąpiony tym wynikającym z przyna-

leżności do narodu żydowskiego, oraz wynikającym z moralnego życia.  

Spotkanie dwóch zupełnie różnych osób doprowadziło w tym wypadku do zmiany po-

stępowania jednego z nich. Logiczne jest, że to Jezus, który posiadał większy honor 

zmienił zachowanie Zacheusza. Słowo „dziś”, którego używa Łukasz może wskazywać, 

na to, że podobne sytuacje mogą dziać się w każdym czasie, a czytelnicy Ewangelii 

mogą odnaleźć się w postaci Zacheusza, myślącego, że ma już wszystko, a któremu 

Jezus pokazuje, że jest w życiu coś więcej.   

Owo pokazywanie „czegoś więcej” współczesnemu człowiekowi przez Chrystusa, tak 

jak na przestrzeni wieków, tak i teraz budzi różne uczucia – jedni otwierają się na ten 

dar, inni przybierają postawę krytykancką. Same wyrażenia honor i wstyd są dzisiaj 

pojęciami dynamicznymi a co za tym niekiedy idzie – relatywnymi.  

Z jednej strony można mówić o upadku wartości, jaką jest honor na co mają wpływ 

współczesne standardy życia, wygoda, materializm i egoizm, którymi kierują się ludzie 

w swoim myśleniu, kształtowaniu i postępowaniu. Z drugiej jednak strony, honor – 

w polskim społeczeństwie rozumiany głównie w odniesieniu do tradycji sarmackich, 

patriotycznych – przeżywa w niektórych kręgach znaczny rozkwit.  Wydaje się, że ho-

nor nie jest dzisiaj wartością powszechnie kształtowaną i przypisywaną przez społecz-

ność a wewnętrznym, osobistym przekonaniem, chociaż nie jest to regułą – o wielu 

osobach mówi się przecież, że są ludźmi honoru. Nieczęsto też dba się o honor mniej-

szej lub większej społeczności. Bardziej dotyczy to różnego rodzaju grup, takich jak 

drużyny sportowe, kluby motocyklowe czy jednostki wojskowe, ale wtedy pojęcie to 

rozumiane jest w kontekście rywalizacji, dominacji czy osiągnięcia założonych wcze-

śniej celów.  

Podobnie jest z pojęciem wstydu, które wydaje się być współcześnie pojęciem staro-

świeckim, pojęciem tabu o którym ludzie mają świadomość, ale raczej starają się nie 

mówić, odnoszonym głównie do intymnych sfer ludzkiego życia bądź też do niewła-

ściwego postępowania na polu działalności publicznej czy politycznej, pojęciem, które 
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jest deprecjonowane i wypierane z powodu postępującego liberalizmu i wszechobecne-

go relatywizmu. Wstyd zatem, nie jest obecnie synonimem braku uznania społecznego, 

braku honoru czy po prostu różnych życiowych niepowodzeń. 

Jak więc odnieść omawiane pojęcia do współczesnego świata,  ludzi teraz żyjących i ich 

relacji do Jezusa? Ciężko jest tak naprawdę określić to jednoznacznie, chociażby ze 

względu na inne rozumienie honoru i wstydu dzisiaj i w czasach Jezusa. Wspomniano 

wcześniej, że faryzeusze wchodząc w polemikę, uznawali pozycję społeczną Jezusa  

i wiążący się z nią honor. Stawiali Go niejako na równi ze sobą, jako osobę, która nau-

cza i pociąga rzesze ludzi. Z drugiej strony za niehonorowe (czyli za wstyd) mogli po-

strzegać wchodzenie w relacje z grzesznikami, ludźmi będącymi na marginesie spo-

łecznym – tak jak to miało w przypadku spotkania z Zacheuszem. Dzisiaj, wydaje się, 

że pojęcia honoru i wstydu nie rzutują na stosunek ludzi do osoby Jezusa, nie mają 

wpływu na relację a raczej z tej relacji wynikają. Nikt obecnie nie wchodzi bezpośred-

nio w polemikę z Mistrzem. Fakt, że jest On Synem Bożym, że zostawił ludzkości Do-

brą Nowinę i wskazał w niej drogę do zbawienia może powodować i często powoduje 

u niektórych chęć dyskutowania, krytykowania czy ośmieszania. Jest to próba pokaza-

nia swojej pozycji i odmiennego zdania, jednak obiektywnie rzecz ujmując nic nie zna-

cząca i nic nie zmieniająca. Jedyna zmiana jaka może nastąpić, to zmiana życia i myśle-

nia współczesnych faryzeuszów, celników i jawnogrzeszników w zderzeniu ze słowem 

i miłością, z osobą Jezusa, co może dalej doprowadzić do oczyszczenia i odzyskania 

prawdziwego honoru, podobnie jak było w przypadku Zacheusza. 

Jezus był i jest wolny od ludzkich opinii i uprzedzeń. Podobnie ci wszyscy, którzy dzi-

siaj prawdziwie starają się iść Jego śladami doznają tej wolności, żyją nią i dzielą się 

z innymi. Warto podkreślić tu słowo „prawdziwie”, gdyż ludzi, którzy są uczniami Je-

zusa jedynie z nazwy jest wielu a nietrudno zauważyć, że w trudnych momentach, gdzie 

jasno i konkretnie trzeba określić swoje stanowisko, są oni zniewoleni i sparaliżowani 

obawą o zdanie innych i to, że ktoś nabierze do nich uprzedzeń z powodu tożsamości 

uczniów Jezusa, którą posiadają. Dlatego też owo naśladowanie Mistrza musi być rady-

kalne, przenikające całe życie i rzutujące na teraźniejszość i przyszłość. Stąd o osobach 

idących śladami Jezusa i prawdziwie doznających wolności można mówić jako o posia-

dających honor, czyli swojego rodzaju dumę i radość, które to płyną ze świadomości 

przynależności do Jezusa.  

Konkludując, wydaje się, że współcześni chrześcijanie powinni rozumieć wstyd nie 

tylko jako przestarzałe czy raczej niemodne pojęcie dotyczące niewłaściwego postępo-

wania (choć owa archaiczność wartości jaką jest wstyd jest niesłusznie wpajana), ale 

jako skutek mniej lub bardziej dobrowolnego zanegowania i odrzucenia Jezusa i Jego 

nauki a co za tym idzie pozbawienia się godności ucznia i dziecka Bożego. Z tego też 

wyłania się pojęcie honoru, nie jako współzawodnictwa, konkurencji między danymi 

grupami czy społecznościami, ale świadomości powołania do kroczenia za Mistrzem 

i życia Ewangelią, przynależności do Mistycznego Ciała Jezusa, którym jest Kościół, 

radości i dumy z tego płynącej oraz wolności, którą przez to się otrzymuje.  
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HONOR AND SHAME. AN ATTEMPT OF ANTHROPOLOGICAL AND CUL-

TURAL EXEGESIS OF A LUKE’S GOSPEL FRAGMENT (19, 1-10) 

 

Summary: 

 

Honor and shame are difficult to unambiguous define. In today’s world we may under-

stand them completely different than mediterranean people in the New Testament time. 

Fragment of the Gospel according to st. Luke (19, 1-10) shows an encounter of two re-

spected people: Zacchaeus - a very rich superior of publicans and Jesus – a teacher en-

tering the Jericho. This article shows the relationship between those two figures – be-

tween honor of Jesus and honor of Zacchaeus. Talking to Jesus could have ruined Zac-

chaeus’s estate and respect he enjoyed. It is clear, however, that the meeting changed 

his priorities, what leads to conclusion, that honor of Jesus was greater than honor of 

Zacchaeus. It is also important how the concepts discussed today are perceived by peo-

ple and how it affects their relationship with Jesus and hence their life in freedom and 

transform one’s own system of values. 
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Wstęp 

Działalność Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich, znajdujących się w wyniku 

zaborów pod panowaniem austriackim, przebiegała w bardzo trudnych warunkach. Pol-

ska jeszcze przed rozbiorami była krajem rolniczym, biednym, z bardzo przestarzałym 

sposobem uprawy roli, prawie pozbawionym przemysłu. W takim stanie prowadzenie 

każdej pracy, w tym: duszpasterskiej, oświatowej i dobroczynnej było bardzo trudne. Po 

utracie niepodległości ludność Galicji znalazła się pod bezpośrednim zarządem au-

striackim. Panujący w Austrii cesarze należeli do Kościoła Katolickiego, ale były to 

osobowości przesiąknięte ideami Oświecenia. Nowi gospodarze nie przywiązywali na-

leżytej wagi do rozwoju gospodarczego, w tym zaniedbując uprzemysłowienie, zakłada-

jąc, że prowincja będzie dostawcą żywności dla reszty Cesarstwa. Nie dążyli do pole-

pszenia losu pracujących tam ludzi, a tym bardziej nie troszczyli się o ich potrzeby du-

chowe. Wzorem mocarstw ościennych pragnęli stworzyć Kościół pod zarządem cesa-
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rskim - w jak największym stopniu odcięty od Stolicy Apostolskiej. W takich trudnych 

warunkach sprawowanie misji, chociażby biskupa, nad powierzoną im grupą ludzi sta-

wało się niesłychanie trudne. Wspólnota wiernych była mocno zróżnicowana. Najwię-

kszą jej część stanowili chłopi - ludzie najbiedniejsi, zależni od pana, wychowywani 

w posłuszeństwie, bierni, przekonani, że od nich nic nie zależy. Ogromne przemęczenie 

głodnej, ciemnej, niepiśmiennej, poniżanej przez właścicieli folwarków ludności spra-

wiało, że ludzie ci żyli w swoistym niezmiennym od pokoleń mikroświecie „tutejszo-

ści”. Słowo pisane, w tym książeczki do nabożeństwa i prasa katolicka były dla nich 

niedostępne. Całą wiedzę o świecie czerpali z kazań oraz historii opowiadanych pod-

czas spotkań na lokalnych jarmarkach. Jak pisze Cywiński: „abstrakcyjny kształt pań-

stwa polskiego jest z tej perspektywy niemal niewidzialny”15. 

Znacznie mniejsza liczebnie była grupa właścicieli ziemskich, ludzi majętnych 

i wykształconych, którym obowiązujące w tej grupie prawa zwyczajowe zabraniały 

zajmowania się pracą fizyczną (w tym pracą na roli). Ziemianie żyjąc z pracy innych 

ludzi, często w okrutny sposób wyzyskiwali swoich poddanych, nie dostrzegając cięż-

kiej sytuacji materialnej w jakiej żyją, i potrzeby ulżenia ich losowi. Podatni na modne 

w tym czasie idee oświeceniowe nie zawsze wykazywali należytą gorliwość w wyzna-

waniu wiary i wypełnianiu praktyk religijnych. Tym samym byli mniej podatni na od-

działywanie duszpasterskie. Nie bez znaczenia był tu słaby poziom nauczania kościel-

nego - szczególnie kazań. I chociaż przedstawiciele obu grup żyli na tym samym tere-

nie, w jednej parafii, to jednak, poza uczestnictwem w uroczystościach kościelnych, 

każda ze społeczności żyła osobno.  

Wszystkie te czynniki utrudniały prowadzenie duszpasterstwa wśród ludności wiejskiej. 

W miastach, zamieszkałych przez ludzi wolnych, rzemieślników, kupców oraz pracow-

ników administracji, sytuacja była inna. Utrzymujący się z własnej pracy - bardziej ją 

szanowali. W korporacjach rzemieślniczych i kupieckich obowiązywały wewnętrzne 

prawa, dotyczące kształcenia zawodowego oraz dbania (w niewielkim stopniu) o prawa 

ludzi pracujących. W rozwoju życia religijnego dużą rolę odgrywały bractwa, do któ-

rych należeli ludzie ze wszystkich grup społecznych. Należący do tych ugrupowań byli 

zobowiązani do równego traktowania wszystkich członków, wypełniania określonych 

praktyk religijnych oraz pracy charytatywnej na rzecz potrzebujących. W miastach 

opiekę duszpasterską pełnili zakonnicy, często posiadający większą wiedzę w porówna-

niu z klerem diecezjalnym.  Przeprowadzona przez władze państwowe likwidacja części 

zakonów i bractw bardzo utrudniła pracę Kościoła na tym terenie. 

Kolejną przeszkodą w prowadzeniu owocnego duszpasterstwa był brak odpowiedniej 

liczby duchownych oraz trudności z formacją seminaryjną. Występujący na wielu tere-

nach niedostatek świątyń i związana z nim odległość od miejsca zamieszkania, utrud-

niały ludności dotarcie do kościołów.. Dodatkowo, duża część placówek duszpaste-

rskich była pusta – pozbawiona rezydujących na tym terenie kapłanów. Zła sytuacja 

gospodarcza utrudniała budowę nowych świątyń. Warunki materialne miały bez-

                                                           
15 B. Cywiński, Doświadczenie sześciu pokoleń, „Znak” 292-293 (1978) nr 10-11, s. 1293. 
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sprzeczny wpływ na pasterską pracę Kościoła. Z tej racji spróbujmy przyjrzeć się bliżej 

tej sprawie.  

1. Sytuacja gospodarcza i ludnościowa w Galicji 

W wyniku pierwszego i trzeciego zaboru do Austrii zostały wcielone ziemie polskie 

zwane łącznie królestwem Galicji i Lodomerii. Terytorium to dzieliło się na Galicję 

Wschodnią, Galicję Zachodnią oraz Księstwo Cieszyńskie. Był to teren gęsto zaludnio-

ny z wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego. Świadczy o tym następujące zesta-

wienie, podane w tabeli 1. Był to kraj o bardzo zacofanej gospodarce rolnej, której pro-

dukcja nie była w stanie zaspokoić potrzeb żywieniowych ludności, która liczebnie 

szybko wzrastała.  
 

Tabela 1 Wzrost liczby ludności w Galicji w czasie zaborów 
 

  

  

 

Źródło: C. Strzeszewski, M. Banaszek Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze austriac-

kim w latach 1865-1918, w: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1931, red. C. Strzeszewski, 

R. Bender, K. Turowski, Warszawa 1982, s.1981. 

 

Od czasu pierwszego rozbioru (1772) do wybuchu rewolucji w 1848 roku Galicja pod-

legała rządom z Wiednia. Pod względem gospodarczym najlepsza sytuacja istniała w 

Królestwie Cieszyńskim, zaś najsłabsza w Galicji Wschodniej oraz niektórych rejonach 

podgórskich Galicji Zachodniej. Władze austriackie traktowały Galicję jako zaplecze 

rolnicze, „Hinterland” dla obszarów uprzemysłowionych Austrii (właściwie Czech 

i Moraw). Z tej racji polityka władz była nastawiona, w stosunku do tej części państwa, 

na hamowanie rozwoju przemysłu poprzez wprowadzanie przepisów celnych, sprzyjają-

cych importowi artykułów przemysłowych z Austrii i Czech. Tendencji tej nie były 

w stanie zahamować starania Samorządu Krajowego, który od 1867 r. posiadał większe 

uprawnienia i możliwości działania. Wobec konkurencyjności towarów z Czech i Au-

strii przemysł galicyjski musiał przegrać. Podobnie dramatyczna sytuacja panowała 

w wytwórstwie rolniczym. Jak podaje Strzeszewski: „w latach 1871-1875 zlikwidowa-

no nie tylko sześć hut szkła, ale także pięć cukrowni. W wyniku tych działań od roku 

1885 w wybitnie rolniczym okręgu nie ma przemysłu cukrowniczego”16. Pod koniec 

XIX wieku produkcja rolnicza ulega niewielkiej poprawie. W przemyśle ciężkim 

(w tym w przemyśle metalowym) aż do początku XX wieku obserwuje się spadek. 

Przykładowo: produkcja rudy żelaza, która w 1889r wynosiła 90 000 kwintali spadła 

w roku 1904 do 38 000 kwintali17. Wszystkie działania hamowały także proces wytwa-

rzania nowych ulepszonych narzędzi i maszyn rolniczych. 

                                                           
16 J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski do roku 1946, t. 2, Poznań 1951, s. 251. 
17 Tamże. 

Kolejne lata 1817 1848 1910 

Liczba ludności 3.716.385 5.105.558 8.025.700 
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2. Warunki życia ludności w zaborze austriackim 

W zaborze austriackim odsetek ludności żyjącej z rolnictwa był zmienny i oscylował 

między wartościami 65-75%. 

W kraju wybitnie rolniczym gospodarka wiejska była bardzo przestarzała. Powszechnie 

stosowano system trójpolowy, wyłączający corocznie część gleby z użytku. Nowocze-

sne sposoby uprawy, w tym uprawa bezugorowa oraz nowatorskie systemy nawożenia 

wprowadzane w innych zaborach, na terenie Galicji były prawie nieznane. Grunty wło-

ściańskie były bardzo małe, a rodziny duże, wygłodzone i ubogie. To właśnie bieda 

utrudniała chłopom nabycie i wprowadzanie w uprawie stosowanych już w innych za-

borach, szczególnie w Prusach, drogich maszyn rolniczych (przy czym mechanizację 

uprawy wprowadzano tam głównie na wielkoobszarowych terenach folwarcznych). 

Prawie zupełny brak przemysłu w Galicji (w tym także przemysłu rolnego) jeszcze bar-

dziej pogłębiał trudności. 

O zacofaniu w tym zakresie świadczy zestawienie, podane w tabeli 2. 
 

Tabela 2: Mechanizacja rolnictwa w poszczególnych zaborach: 

Średnia powierzchnia ziemi ornej przypadająca na jedną maszynę rolniczą 

 

Średnia powierzchnia ziemi 

ornej, w ha, na: 

Wielkopolska 

Lata 1885 – 1907 

Królestwo Pol-

skie Rok 1910 

 Galicja  

Rok 1902 

1 młockarnię          40 -----21 94 377 

1 siewnik          463----77 3 167 15 643 

1 żniwiarkę        6781---250 1 477 29 996 
 

Źródło: J. Łukasiewicz, Drogi rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich, w: Polska XIX wieku. Państwo, 

społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1982, s. 38. 

 

Seria klęsk żywiołowych jakie nawiedziły tereny Galicji w połowie XIX wieku, kryzys 

agrarny z lat 1884-1895, a także działania wojenne prowadzone w latach 1806-1813 

jeszcze bardziej utrudniły rozwój produkcji na tych terenach. Rozwój rolnictwa został 

prawie zahamowany. Dowodem tego był duży nieurodzaj ziemniaków – podstawowej 

uprawy okopowej oraz zbóż, co więcej – znaczne zmniejszenie pogłowia zwierząt ho-

dowlanych. W latach 1847-48 w wyniku głodu i rozwoju epidemii zmarło w Galicji 

Zachodniej (tylko na terenach podkarpackich) 200 000 osób. W latach wojen 1806-1813 

dla wspomnianego obszaru, odnotowano czasowe zahamowanie przyrostu naturalnego 

o 13% 18.  

Położenie niższych warstw społecznych było bardzo trudne. Przełożonym ze strony 

administracji państwowej był Mandatariusz, sprawujący nadzór zarówno nad chłopami 

jak i ludnością żydowską. Był to urzędnik opłacany przez dziedzica -bezpośrednio z 

nim związany. Nad powierzoną sobie ludnością sprawował władzę prawie absolutną, 

obejmującą także sądownictwo, rolę nadzorcy i policjanta. Jak podaje Wasylewski na 

Śląsku i w Galicji chłop, aż do Wiosny Ludów był traktowany jak tzw. zwierzę pocią-

                                                           
18 Por. J. Łukasiewicz, Drogi rozwoju … , s. 38. 
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gowe. „Gdy brakło koni, chłopi bywali zaprzęgani do pługa”19. Chłop pańszczyźniany 

był ciemny, ogłupiały od stuleci, gdyż ani właściciel, ani państwo nie dbało o jego pod-

stawowe wykształcenie. Sądzono, że bardziej oświecony szybciej upomni się o swoje 

prawa. Liczba szkół ludowych była bardzo mała. Szlachcic, zwłaszcza ten uboższy, 

jednowioskowy nie dbał o rozwój swojej wiedzy (w tym rolniczej), tym bardziej nie 

zależało mu na swoich poddanych. Chłop pozbawiony wolności osobistej, osadzony na 

ziemi pana nie miał poczucia przywiązania ani do ziemi, ani do Ojczyzny20. 

W sytuacji technicznie prymitywnej uprawy roli dochody nie zapewniały domownikom 

gospodarstwa możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Co ważne, nie wyka-

zywano dbałości o utrwalenie kultury ludowej, przechodząc obojętnie obok piękna ob-

rzędów weselnych, dożynkowych, a także tych związanych z pożegnaniem zimy i wita-

niem wiosny. W Galicji, szczególnie tam, gdzie zamieszkiwały skupiska ludności grec-

kokatolickiej lub prawosławnej kultura polska konkurowała z bogatą i piękną, zwłasz-

cza w śpiewie, kulturą ruską. W takiej sytuacji polska ludność wiejska ulegała proceso-

wi ruszczenia, co często łączyło się z konwersją na prawosławie. 

Osobnym problemem natury moralnej i społecznej pogarszającym trudną sytuację chło-

pa, było pijaństwo. Powszechna uprawa ziemniaka oprócz żywności dostarczała suro-

wca do produkcji alkoholu. By zapewnić zbyt wprowadzono obowiązek propinacji, 

zmuszający ubogą ludność do corocznego wykupu określonej ilości wódki. Przymus ten 

zniosła, co prawda cesarzowa Maria Teresa ukazem wydanym w 1775 r. (propinację 

zniesiono ostatecznie w zaborze pruskim w roku 1845, w Galicji w 1889, a w zaborze 

rosyjskim w 1898). Alkohol sprzedawano też w karczmach prowadzonych głównie 

przez żydów. Do roku 1863 w niektórych wsiach było kilka takich miejsc. Jedna wypa-

dała średnio na 50 chat. W karczmach często się zbierano, obchodzono uroczystości 

domowe - zwłaszcza wesela. Istniał nawet obrzędowy śpiew, który weselnicy trzykrot-

nie śpiewali przed zamkniętymi drzwiami: „by karczmarz je otworzył i gości weselnych 

przyjął”. Pito z okazji innych uroczystości, takich jak jarmarki czy też święta religijne. 

Pijaństwo dawało ludności możność oderwania się od trudnej, niekiedy przerażającej 

rzeczywistości. Podsumowując, pijaństwo rujnowało gospodarzy ekonomicznie i mo-

ralnie. 

Problemem zasadniczym była całkowita zależność włościan od pana. Chłop ciężko pra-

cując na przydzielonej ziemi nie miał nic własnego (ziemi, majątku, narzędzi). W ka-

żdej chwili pracownik mógł być usunięty z zajmowanej ziemi i pozbawiony środków do 

życia. Pomimo ukazów cesarskich praktycznie żadne prawo go nie chroniło. Ekonom 

mógł w każdej chwili zażądać od rolnika dodatkowej pracy. Właściciele wielkich fo-

lwarków, którzy w większości nie potrafili, ani też nie chcieli, regularnie pracować, cały 

ciężar pracy zrzucali na chłopa. Tak jak w innych zaborach, szlachta była przeciwna 

uwłaszczeniu chłopów21. W podobnym, konserwatywnym tonie wypowiadali się ró-

                                                           
19 S. Wasylewski, Życie w Polsce w XIX wieku, Warszawa 2008, s. 34. 
20 Por. Tamże. 
21 Por. S. Wasilewski, Życie w Polsce …, s. 403. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Galicji_i_Lodomerii
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wnież biskupi22. W ocenie tej postawy należy uwzględnić fakt, że hierarchowie i światli 

przedstawiciele szlachty wiedzieli, że w Galicji ani chłopi, ani właściciele folwarków 

nie byli przygotowani do zmiany sposobów gospodarowania na szerszą skalę. Niski 

poziom wiedzy ogólnej i zawodowej oraz brak szkolnictwa rolnego tamował szerzenie 

wiedzy. Wspomniany już prawie zupełny brak przemysłu w tym także rolnego, unie-

możliwiał takie przetworzenie płodów ziemi, aby mogły być przetransportowane na 

odległe rynki. To główne przeszkody przekreślające możliwość wprowadzenia jednora-

zowej, skutecznej a tak bardzo potrzebnej reformy gospodarczo-społecznej.  

Jak podaje Strzeszewski po wprowadzeniu uwłaszczenia, w latach nieurodzaju, głód na 

wsi był większy niż za czasów, gdy obowiązywała pańszczyzna. Drastyczne obniżenie 

plonów w gospodarstwie wymagało szczególnie wnikliwej kalkulacji oraz unowocze-

śniania uprawy a do tego chłop galicyjski, a nawet niektórzy właściciele folwarków nie 

byli zdolni23.  

Po zniesieniu pańszczyzny, czego dokonano jednorazową reformą wymuszoną oddolnie 

(1846), chłopi nie mieli środków umożliwiających zainwestowanie w rozwój własnego 

gospodarstwa. W latach nieurodzaju, aby pokryć bieżące wydatki często zadłużali się 

u lichwiarzy, a później byli zmuszeni do sprzedaży swojego majątku. W latach 1873-

1883 wystawiono na licytację około 13 000 gospodarstw chłopskich24. Kryzys nie omi-

nął także folwarków, których produkcja przez długie lata wykonywana była przez zmu-

szonych do tego włościan. Charakteryzując działalność właścicieli majątków ziemskich, 

Jackowski pisał: „Szlachcic polski uciskał chłopów głównie z powodu nieudolności 

w gospodarowaniu, był często rozpróżniaczonym, nieznoszącym systematycznej pracy, 

stale jeżdżącym po sejmikach, niewiedzącym, co się dzieje w jego gospodarce, pozo-

stawionym na łasce brutalnych, nieuczciwych rządców i ekonomów”25. Po uwłaszcze-

niu wielu właścicieli nie miało środków pieniężnych by opłacić siłę najemną. Stąd wie-

lu zdecydowało się na parcelację swoich ziem26. W wyniku przeprowadzonego jednora-

zowym aktem uwłaszczenia, ogromna liczba ludności pozostała bez własnego warsztatu 

pracy, a co za tym idzie bez środków do życia. Jak już zaznaczono kolejnym czynni-

kiem hamującym rozwój gospodarczy był brak na tym terenie przemysłu, w tym także 

rolnego. Stosunek władz zaborczych skutecznie ograniczał zakładanie nowych przed-

siębiorstw. Warto zaznaczyć, że przyczyny upadku gospodarczego na terenach zabra-

nych były jednakże głębsze i swoimi korzeniami sięgały jeszcze czasów przedrozbio-

rowych. Na ziemiach polskich „istniały, naruszane zresztą, prawne i zwyczajowe prze-

szkody, ograniczające udział szlachty w zajęciach przemysłowych i handlowych”27. 

W tej sytuacji handel był prawie w całości w rękach ludności żydowskiej. Nieliczne 

                                                           
22 W. Urban, Dzieje Kościoła w zaborze austriackim, w: Historia Kościoła w Polsce t. 2, red. B. Kumor, 

Z. Obertyński, Warszawa 1979, s. 621-628. 
23 Por. C. Strzeszewski, Chrześcijańska myśl…, s. 38 
24 Por. Tamże. 
25 M. Jackowski, Ułomności naszego narodu oraz środki ku sprostowaniu tychże, Poznań 1870. s. 5-6. 
26 Por.  J. Łukasiewicz, Drogi rozwoju  …, s.13-55. 
27 I. Ichnatowicz, Przemysł, handel, finanse, Polska XIX wieku. w: Państwo, społeczeństwo, kultura, red. 

S. Kieniewicz, Warszawa 1962, s. 58. 
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wielkie przedsiębiorstwa gospodarcze, dla przykładu Kampania dla Handlu Czarnomor-

skiego Prota Potockiego, banki i domy handlowe, na przykład Piotra Teppera załamały 

się w 1793 r. Manufaktury, powstałe z inicjatywy króla, magnaterii i bogatych miesz-

czan produkowały głównie towary luksusowe dla niewielkiej grupy odbiorców. Pro-

dukcja rzemieślnicza, bardziej odpornych gospodarczo manufaktur mieszczańskich, nie 

mogła być eksportowana z powodu barier celnych i niedostatku środków transportu. 

Z tej racji wiele z tych zakładów upadło. Rzeczpospolita u schyłku swego istnienia była 

krajem rolniczym „z niewieloma tylko ośrodkami miejskimi zasługującymi na tę nazwę, 

rozrzuconymi na rozległym obszarze, ludnym wprawdzie, lecz przemysłowo dość pu-

stynnym i martwym”28. 

Dla zilustrowania tej tezy przytaczam opis prawdziwych ośrodków miejskich sporzą-

dzony w epoce przez wiedeńskiego podróżnika Aloisa Lǒwa – właściciela pracowni 

witrażu w Wiedniu. W latach 1883-85 podróżował on po zaborze galicyjskim. Odwie-

dził, między innymi: Kraków, Lwów oraz Przemyśl.  

W swoich wspomnieniach Lǒw określa Kraków jako miasto prężne, pełne zabytków, 

szanujące swoją przeszłość, miasto bogate, w którym odnawia się stare budowle 

i wznosi się nowe w ładnym stylu.29 W proces restauracji zabytków zaangażowane było 

duchowieństwo, z którym swobodnie rozmawiał. Miasto pełne radosnych ludzi, w tym 

wielu pogodnych, kolorowo ubranych wieśniaków, w którym nie raził autora wspo-

mnień brud dzielnic żydowskich. W czasie jego pobytu akurat przypadała rocznica Bi-

twy pod Racławicami, we wszystkich oknach był wystawiony portret Tadeusza Ko-

ściuszki, którego ludność darzyła wielkim szacunkiem. Hucznie obchodzono też ży-

dowskie święto „Purim”. W Sukiennicach była wystawa obrazów a w mieście działało 

Muzeum Narodowe. Kościoły były bogato urządzone, pełne witraży i bogatych dzieł 

sztuki. Lwów jednakże określał jako miasto szare i bez pomysłu, choć i tam była wy-

stawa obrazów. Ponadto, we Lwowie również remontowano kościoły. 30  Natomiast 

w Przemyślu było bardzo dużo wojska i Żydów. Całe miasto było oświetlone elektry-

cznie. Świątynie odremontowane. Duchowieństwo pracujące w Przemyślu brało czynny 

udział w organizacji prac konserwatorskich. Brał w nich udział gdy był jeszcze kanoni-

kiem, późniejszy biskup Puzyna. Za czasów Józefińskich w mieście były zamknięte 

tylko trzy świątynie w tym kościół jezuicki, który został zamieniony na magazyn. Autor 

                                                           
28 Por. Tamże, s. 61. 
29 Remontowano między innymi: Katedrę na Wawelu, Bazylikę św. Franciszka z Asyżu, Kościół św. 

Idziego. Zaś wśród budynków świeckich remontowano kamienice „pod Konikiem” (z końca XIV wieku), 

„pod Kanarkiem”, odbudowywano spaloną kamienicę Ademajewską, zniszczoną przez pożar miasta 

w 1850 roku.; www.zabytkikrakowa.com  
30 Nie wiadomo dokładnie, jakie kościoły miał autor na myśli. W czasie jego podróży remontowano 

Cerkiew Ormiańską pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół ten, istniejący 

od XIII wieku (początkowo jako drewniany), był kilkakrotnie modernizowany. W 1862 r. rozpoczęto 

kolejną modernizację wnętrza, prowadzoną pod kierunkiem Grzegorza Michała Szymonowica. W 1879 

roku rozpoczęto przebudowę dzwonnicy, która ciągnęła się aż do końca stulecia. Kościół św. Anny, 

wzniesiony w roku 1509, jako drewniana świątynia dla czeladzi krawieckiej, dwukrotnie remontowano, 

w latach 1824 oraz 1863. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zabytki_Lwowa  

http://www.zabytkikrakowa.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zabytki_Lwowa
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dodaje, że z dachu tego kościoła zostały zdjęte miedziane kopuły, a blacha została 

sprzedana Żydowi w cenie poniżej jej wartości31. 

Jednak większość miasteczek Galicji była w stanie prawie zupełnego upadku. Opis za-

pewne przesadny, ale niewiele odbiegający od stanu faktycznego znajdujemy 

w pierwszej księdze Monachomachii: 

„W mieście, którego nazwiska nie powiem,  

Nic to albowiem do rzeczy nie przyda; 

W mieście, ponieważ zbiór pustek tak zowiem,  

W godnym siedlisku i chłopa, i Żyda, 

W mieście — gród, ziemstwo trzymało albowiem  

Stare zamczysko, pustoty ohyda — Było trzy karczmy, bram cztery ułomki, 

Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki.”32 

Brak wolności państwowej, upadek gospodarczy uniemożliwiający wprowadzenie ko-

niecznych reform, nierówności społeczne, próżność szlachty, wyzysk chłopa, grożący 

wybuchem rebelii, niski poziom intelektualny większości społeczeństwa, niedostatek 

szkół – nawet elementarnych, pijaństwo, głód i nędza. Oto warunki w jakich Kościół 

katolicki musiał prowadzić swoją działalność.  

3. Organizacja Kościoła Katolickiego w Zaborze Austriackim (1772-1815) 

Cesarze Austrii – jedyni wśród zaborców – wyznawali katolicyzm. Dla polskich władz 

kościelnych wydawało się to sytuacją pomyślną. Byli to jednak ludzie żyjący ideami 

swojej epoki. Jak w całej ówczesnej Europie, także w Galicji modne były prądy Oświe-

ceniowe. Te nie ominęły struktur kościelnych. Nowy ruch umysłowy postulował wpro-

wadzanie w państwach reform, m.in. zreformowania struktur kościelnych, większego 

uzależnienia kleru od państwa - z pomniejszeniem roli Rzymu, a w skrajnych przypa-

dkach postulowano utworzenie Kościoła narodowego w Austrii. Cesarz Józef a po jego 

śmierci cesarzowa Maria Teresa wprowadzili szereg głębokich reform, zwanych od ich 

imion Józefinizmem lub Terezjanizmem. Zapoczątkowany w 1740 r. proces zmian miał 

trzy fazy. Faza pierwsza obejmuje okres od 1740 do 1790 roku. W tym okresie rozwija 

się wspomniany ustrój dochodząc do swojej pełni w dziesięcioleciu 1780-1790. Od 

1835 roku system jest stopniowo łagodzony, by zaniknąć w drugiej połowie XIX wieku. 

Józefinizm dążył do całkowitego podporządkowania Kościoła katolickiego państwu 

z ograniczeniem prerogatyw Stolicy Apostolskiej. Do ważniejszych inicjatyw rządo-

wych z tego zakresu należą m. in. zakaz apelacji do Rzymu bez zgody rządu 

(12.X.1776); zarządzenie, by bulle i inne rozporządzenia Stolicy Apostolskiej, były 

ogłaszane przez władze państwowe; ograniczenie prerogatyw nuncjatury i anulowanie 

szeregu przepisów Prawa Kanonicznego (2.XII.1775); zniesienie Prawa Azylu 

(16.I.1783); nowe prawo małżeńskie (14.IV.1781); zniesienie przysięgi składanej wcze-

śniej przez kandydatów na biskupów przed otrzymaniem święceń, na wierność Stolicy 

                                                           
31 A. Laskowski, Kraków i Galicja u schyłku XIX w. w oczach wiedeńskiego witrażownika Aloisa Lǒwa,  

„Studia Historyczne” 1 (217) 2012, s. 203. 
32 I. Krasicki, Monachomachia i Antymonachomachia, Warszawa-Kraków-Poznań 1921, s. 8-9. 
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Apostolskiej (11.IX.1781); zamknięcie diecezjalnych seminariów duchownych i otwar-

cie jednego Seminarium Duchownego we Lwowie (1782); nowe formy przy mianowa-

niu proboszczów, uzależniające mianowanie kandydatów od władzy państwowej (Cesa-

rzowa i jej następcy mianowali także biskupów łacińskich, unickich i ormiańskich); 

wprowadzenie zakazu kumulacji beneficjów kościelnych (13.VIII.1874); nakaz rezy-

dencji beneficjentów w swoich dobrach (10.VI.1875). Ponadto zredukowano liczbę 

świąt kościelnych oraz ograniczono prawo wizytacji, ogłoszono normy regulacji tere-

nów parafii (w miastach parafia nie mogła obejmować przedmieść), zniesiono urząd 

biskupa sufragana i zniesiono bractwa kościelne (22.V.1783). Po dokonaniu drugiego 

(1792) i trzeciego (1795) zaboru ziem polskich dokonano akcji separacji diecezji i pro-

wincji zakonnych. Odebrano majątek kościelny tworząc w zamian fundusz religijny, 

z którego wypłacano duchownym uposażenie (28. II.1792). Zabroniono przyjmowania 

do zakonu osób przed ukończeniem 24 roku życia. Cesarzowa postawiła kapłanom 

wymóg odbycia trzyletnich studiów teologicznych przed przyjęciem święceń kapłań-

skich (1753) 33 . Józefinizm został zniesiony dekretem cesarza Fryderyka Józefa 

(18.IV.1850r.).  

Władcy w myśl idei Oświecenia uważali, że mogą rządzić Kościołem samodzielnie 

w charakterze najwyższych biskupów. Ta postawa była powodem surowej oceny 

wprowadzonych reform przez Kościół Rzymski. Z drugiej strony duchowni obrządku 

greckiego zmiany przyjęli z aprobatą. Podkreślano zniesienie upośledzenia kleru unic-

kiego poprzez podniesienie poziomu wykształcenia oraz statusu materialnego. Księży 

posługujących w obrządku wschodnim cieszyło wprowadzenie przez cesarzową Marię 

Teresę zarządzenia, które zakazywało nazywania kapłanów unickich popami 

i nakazującego traktowanie ich na równi z księżmi rzymskimi (1774 r.)34. Według wy-

tycznych rządu wiedeńskiego Kościół miał być sojusznikiem tronu.  

Sejm w Galicji składał się z trzech stanów: duchownego, magnackiego i szlacheckiego. 

Warto tu zaznaczyć, że w skład deputowanych wchodzili duchowni z Kościoła rzy-

mskokatolickiego oraz biskup obrządku wschodniego, który w Rzeczpospolitej takich 

uprawnień nie posiadał. Ta zmiana miała niewątpliwie wpływ na pozytywne nastawie-

nie duchownych tego obrządku do postanowień władzy cywilnej. Cesarze uważali, że 

duchowni, mając swojego przedstawiciela w Izbie winni być z tego tytułu osobami 

wspierającymi system polityczny. Z tej racji wymagano od nich czytania z ambony roz-

porządzeń władzy cywilnej, co niekiedy zastępowało czytanie ewangelii. By móc ko-

ntrolować kazania, wymagano, by kapłan odczytywał homilię wcześniej przygotowaną 

na piśmie. Roztoczono wzmożoną kontrolę nad działalnością zakonów. Częste zmiany 

granic parafii utrudniały kapłanom i wiernym orientację w zakresie podległości jury-

dycznej. Wszystkie te czynniki dezorganizowały działalność Kościoła35. 

                                                           
33 J. Wysocki, Kościół Katolicki w Zaborze Austriackim, w latach 1772-1815, w: Historia Kościoła 

w Polsce 1764-1945, t. 2, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Warszawa 1979, s. 235-270. 
34 L. Bieńkowski, Oświecenie i katastrofa rozbiorów - II połowa XVIII, w: Chrześcijaństwo w Polsce 

966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin-Warszawa 1980, s. 173-198. 
35 Por. Tamże. 
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4. Organizacja kościoła katolickiego w Galicji 

Kościół Rzymski posiadał jedną metropolię we Lwowie, której podlegały diecezje Kra-

kowska, Przemyska i Tarnowska. Galicyjska część diecezji krakowskiej liczyła 100 

dekanatów, 1 060 parafii, 348 innych placówek duszpasterskich, 2 040 kapłanów (die-

cezjalnych i zakonnych) oraz 4 140 418 wiernych. Kościół Greckokatolicki (Unicki) 

posiadał jedną metropolię we Lwowie, 1 875 parafii, 2 478 kapłanów oraz 3 461 100 

wiernych.  

Rozmieszczenie parafii rzymskokatolickich było mniej więcej równomierne w całej 

Galicji, natomiast parafie greckie były zgrupowane głownie w Galicji wschodniej. Zda-

rzało się, że jedna parafia rzymskokatolickich obsługiwała kilka gmin. Wobec istnieją-

cych w wielu miejscach trudności z dotarciem ludności do kościoła podjęto kroki, by 

zapewnić wiernym dostęp do świątyni. W takich miejscach starano się budować nowe 

świątynie. Miało to miejsce głównie w Galicji Wschodniej. 
 

Tabela 3 Organizacja kościoła katolickiego w Austrii w latach 1815-1891 
 

Nazwa me-

tropolii 

Dekanaty Parafie i inne pla-

cówki duszpaster-

skie 

Księża Wierni Średnia liczba wier-

nych na jedną placów-

kę/ jednego kapłana 

Łacińska+ 

Ormianie 

1000 1408 2040 4140418 2441 2029 

Grecka ---------- 1875 2478 3461100 1846 1875 
 

Źródło: B. Kumor, Metropolia Lwowska obrządku łacińskiego, w: Historia Kościoła…, s.621. 

  

W parafiach unickich przeprowadzono regulację polegającą na redukcji wielu małych 

i słabych ekonomicznie jednostek i łączenie ich w większe. Szczególnie w miastecz-

kach, gdzie sieć parafii była bardzo gęsta, niektóre z nich likwidowano lub przekształ-

cano na filie. Z ogólnej liczby 3 500 placówek unickich (przed wprowadzeniem reform 

Józefińskich) zostało w roku 1895 tylko 1 893, co obrazuje tabela nr4. Dzięki reformom 

duchowni uniccy mieli lepsze warunki pracy w porównaniu z księżmi Kościoła rzym-

skiego 36. 

Przeprowadzone zmiany miały zasadniczo ułatwić dostęp wiernych do kościołów para-

fialnych oraz wzmocnienie, głównie w aspekcie ekonomicznym, parafii i obsługujących 

je księży. Jednak nie wszędzie tak się działo. Często na wsiach zamieszkiwanych przez 

ludność obu obrządków nie tworzono świątyń i parafii rzymskokatolickich nawet wte-

dy, gdy ludności wyznania rzymskokatolickiego było więcej. Zdarzało się gdy odle-

głość od kościoła rzymskiego była znaczna, że miejscowa ludność chrzciła swoje dzieci 

w cerkwiach, a kapłani często nie odsyłali metryk do parafii rzymskich, wpisując 

chrzczone dzieci do ksiąg swojego obrządku.  

 
 

                                                           
36 Por. Tamże, s. 173-180. 
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Tabela 4. Sieć parafialna kościoła katolickiego w Austrii po wprowadzeniu Reform Józefińskich (dane 

z roku 1895). 
 

Organizacja kościelna Liczba parafii Liczba kapła-

nów 

Średnia liczba kapłanów 

na 1 parafię 

Rzymskokatolicka oraz 

Ormiańska 

876 1 579  1,8 

Greckokatolicka 1 893  2 579  1,4 
 

Źródło: W. Urban, Dzieje kościoła w zaborze austriackim…, s. 581. 

 

Odrywanie ludności polskiej od zwyczajów, obrzędowości, wiejskiej kultury, w której 

tkwiła ona od pokoleń, sprzyjało procesowi zruszczenia. Na rusyfikację, zwłaszcza kre-

sowej złożyły się warunki społeczne, słaba świadomość chłopa polskiego (prawie zu-

pełny brak szkół), wpływ możnowładztwa, atrakcyjność kultury ruskiej (zwłaszcza 

śpiew i strój), a także małżeństwa mieszane. W sytuacji gdy liczba kościołów i księży 

obrządku rzymskiego byłą niewystarczająca, miejscowa ludność zaspakajała swoje po-

trzeby religijne w cerkwiach unickich. Takie postępowanie było często interpretowane 

przez duchowieństwo jako zmiana obrządku, z wpisaniem wiernych do własnych ksiąg 

parafialnych37. Proces wynaradawiania wiejskiej ludności polskiej ze zmianą obrządku 

na wschodni był dla władz austriackich korzystny, gdyż jak już zaznaczyłam, duchowni 

greckokatoliccy byli bardziej ulegli miejscowej władzy cywilnej, a to sprzyjało trzyma-

niu w karności wiernych podlegających ich kontroli. 

Wykształcenie kleru diecezjalnego i zakonnego w większości przypadków bardzo ni-

skie. Obowiązek budowy w każdej diecezji seminariów duchownych wprowadził Sobór 

Trydencki. Kształcenie księży nie było jednak łatwe. Wydziały teologiczne i seminaria 

o wysokim poziomie kształcenia, które mogły być kuźnią kadr profesorskich istniały 

tylko w Krakowie i Lwowie, a poza granicami Austrii także w Petersburgu, Warszawie 

i Wilnie. Placówki te borykały się z brakiem środków finansowych na ich utrzymanie 

a także z brakiem odpowiedniej kadry profesorskiej. Zmuszało to biskupów do powie-

rzania prowadzenia wykładów absolwentom miejscowego seminarium ludziom niedo-

statecznie wykształconym, którzy (chociaż byli do tego zobowiązani) nie mieli często 

możliwości uzupełniania własnej wiedzy. Do czasu kasacji działały też seminaria za-

konne, ale w nich podobnie - jakość wykształcenia nie zawsze była wysoka38. Od spo-

sobu szkolenia zależał poziom wykształcenia przyszłych księży. Państwo dążyło by 

edukacją kleru kierowali w większej mierze urzędnicy cywilni niż władze duchowne. 

W seminariach w użyciu były podręczniki austriackie lub niemieckie, merytorycznie 

dobre, lecz nie zawsze podające wiernie naukę katolicką i skażone febronianizmem. 

Jedynie Ojcowie Misjonarze w swoich zakładach naukowych starali się o inne podręcz-

niki, zaś w niemieckich i austriackich poprawiali istniejące błędy. Większość kleryków 

                                                           
37 Por. B. Kumor, D. Olszewski, Episkopat, duchowieństwo, duszpasterstwo, w: Historia Kościoła…, s. 

584-592. 
38 Por. L. Bieńkowski, Oświecenie i katastrofa..., s. 210. 
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miała po ukończeniu studiów pełnić służbę kapłańską w parafiach wiejskich. Z tej racji 

w nauczaniu główny nacisk padał na stronę praktyczną. Uczono dobrego administrowa-

nia parafią, poprawnego sprawowania kultu (nabożeństwa, sakramenty), głoszenia ka-

zań oraz nauczania katechizmu39. Skutkiem tego do parafii trafiali ludzie, których Świę-

tochowski charakteryzuje następująco: „Subiekta ograniczone, zabobonne, nieobyczaj-

ne, nierządne, prócz machinalnego nabożeństwa liturgicznego na naukowe kazania zdo-

być się nie umiejące, po większej części są proboszczami wiejskimi”40.  Cesarzowa Ma-

ria Teresa, chcąc podnieść poziom wykształcenia kleru, wydała zarządzenie, aby alumni 

odbywali odpowiednie studia teologiczne przed otrzymaniem święceń (1753 r.). Znie-

siono szereg seminariów diecezjalnych i studiów zakonnych, a na ich miejsce utworzo-

no we Lwowie dwa seminaria generalne, jedno dla katolików rzymskich, drugie dla 

grekokatolików. Unowocześniono program nauczania wprowadzając jednocześnie du-

cha gallikanizmu i febronianizmu. Wprowadzając wszystkie te zmiany, zgodnie z du-

chem Oświecenia dążono do tego, aby podnieść poziom kształcenia kleru, a ponadto 

wychować przyszłych duszpasterzy w duchu lojalności w stosunku do władz państwo-

wych. Nakazano księżom by odczytywali z ambon ogłoszenia państwowe, szerzyli 

oświatę, uczyli uprawy ziemi oraz przekazywali wiernym podstawową wiedzę medy-

czną41. 

W duszpasterstwie obok kleru diecezjalnego zaangażowani byli także zakonnicy. 

W Galicji przed wprowadzaniem reform józefińskich sieć klasztorów była bardzo gęsta, 

szczególnie w miastach. W centralnej części dużych miast było czasami kilka solidnie 

zbudowanych bogatych domów zakonnych, stojących w sąsiedztwie ubogich domów 

miejskich. Ta sytuacja wzbudzała niechęć okolicznych mieszkańców do zakonników 

dlatego, że głównym zajęciem wielu z nich była modlitwa i kontemplacja, czynności, 

których ludzie Oświecenia, szczególnie z warstw rządzących nie rozumieli. Uważali oni 

mnichów za „darmozjadów”, a ich zajęcia za marnotrawienie czasu. Stąd wydano roz-

porządzenie o zamknięciu klasztorów szczególnie tych,, ale nie wyłącznie , nastawio-

nych na modlitwę i kontemplację. W wyniku przeprowadzonej przez cesarza Józefa II 

kasaty, ze 152 klasztorów męskich istniejących w Galicji (po kasacie Jezuitów), pozo-

stało około 70, a z 24 klasztorów żeńskich tylko 11. Z zakonów zostawiono głownie te, 

których członkowie prowadzili działalność charytatywną jak: ss. Szarytki, oo. Teatyni, 

oo. Bazylianie. Zostawiono także Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny, pod 

których zarządem było w 1888 roku 49 ochronek dla dzieci, w tym 9 w diecezji kra-

kowskiej42. Zlikwidowanie klasztoru męskiego oznaczało koniec duszpasterskiej pracy 

zakonników, pracy – niejednokrotnie jakościowo lepszej od działań kleru świeckiego43. 

Wraz z likwidacją klasztorów zostały zamknięte wszystkie działające przy nich przytuł-

                                                           
39  A. Dylągowa, Od upadku państwa polskiego do powstania listopadowego, w: Chrześcijaństwo 

w Polsce 966-1945 - zarys przemian, red. J. Kłoczowski, Lublin 1980, s. 203-211. 
40 J. Kłoczowski, Chrześcijaństwo w Polsce…, 1980, s. 153. 
41 Por. A. Dylągowa, Od upadku…, s. 179. 
42 Sprawozdanie z uroczystości poświęcenia jednej z takich ochronek znajdujemy w Kościelnej Kronice 

Zagranicznej – „Przegląd Katolicki”  51 (1898), s. 819. 
43 „Przegląd Katolicki” 51 (1898), s. 878. 
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ki, sierocińce i hospicja. Podobne skutki wywołała likwidacja bractw kościelnych, 

z których wiele prowadziło działalność charytatywną. W szczególnie trudnej sytuacji 

byli chorzy psychicznie44. Działalność charytatywną po likwidowanych instytucjach 

i grupach przejmowało i rozwijało założone w miejsce likwidowanych bractw – Bra-

ctwo Miłosierdzia. Jego członkowie poza pracą charytatywną byli zobowiązani do pro-

wadzenia działalności oświatowej wśród ludności. 

5. Religijność ludności katolickiej 

W Galicji mieszkali katolicy trzech obrządków. Najliczniejsi byli przedstawiciele łaciń-

skiego. Oprócz nich byli grekokatolicy (Unici) oraz Ormianie. Każdy obrządek miał 

własną hierarchię i świątynie. Z innych wyznań najliczniejszą grupę stanowili żydzi. 

Religijność prostego chrześcijańskiego ludu była żarliwa, prosta, nie pozbawiona zabo-

bonów. „Masy ludowe wsi i miast pozostawały wierne tradycyjnej religijności, grupują 

się wokół swojego księdza, swojej parafii, czasami swojego klasztoru” 45 . Tłumnie 

uczestniczono w nabożeństwach, procesjach, przystępowano corocznie do sakramentów 

świętych oraz pielgrzymowano do sanktuariów. Wiosną uroczyście obchodzono pola, 

święcąc ziemię i ziarno przeznaczone na zasiew. Jesienią święcono pierwociny plonów 

dziękując Bogu za żniwa. Ogromnie popularny, nie wolny od elementów zabobonu był 

kult relikwii (czasami wątpliwego pochodzenia). Podczas jarmarków ludowych zdarza-

ły się wypadki sprzedaży fałszywych relikwii. Uroczyście obchodzono święta koście-

lne. Było ich dużo, bo obchodzono zarówno łacińskie jak i unickie46. W ramach uta-

rtych zwyczajów po świątecznych nabożeństwach wierni spotykali się w karczmach 

spędzając czas na zabawach, suto zakrapianych alkoholem. Problem ten był tak na-

brzmiały, że stał się ważkim argumentem za zmniejszeniem liczby świąt, co później 

miało miejsce. Zwolennicy ograniczenia twierdzili, że ludność będzie bardziej uroczy-

ście i z większą uwagą uczestniczyła w liturgiach świątecznych, gdy będą one rzadziej 

obchodzone.  

W warunkach w jakich funkcjonował Kościół rzymski i unicki, wierni niejednokrotnie 

nie mogli pogłębiać swojej duchowości i wiedzy. Niski poziom wykształcenia (duży 

procent było analfabetami) odcinał ich od słowa pisanego. W tej sytuacji wierni czerpali 

swą wiedzę religijną wyłącznie z kazań i katechez głoszonych przez duchownych. Do 

sakramentów Pokuty i Eucharystii przystępowano przeważnie raz do roku w okresie 

wielkanocnym.   

Zakończenie 

W niniejszym tekście starałam się przedstawić wielorakie uwarunkowania życia religij-

nego ludności w zaborze Austriackim. Trudna sytuacja Kościoła działającego 

w Zaborze Austriackim, brak odpowiedniej ilości świątyń, niski poziom intelektualny 

                                                           
44 A. Wóycicka, Opieka nad chorymi psychicznie w Polsce okresie zaborów, „Pielęgniarka i położna”, 3 

(1999), s 9. 
45 Por. L. Bieńkowski, Oświecenie i katastrofa…, Lublin 1980, s 218. 
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kleru i trudności w jego kształceniu, słaba jakość kazań i katechezy, okrutne postępo-

wanie warstw oświeconych – szczególnie właścicieli ziemskich wobec podległych im 

włościan – to warunki, w których przebiegało życie religijne prostej ludności. Należy 

dostrzec coś wyjątkowego w tym, że w takich sytuacjach ludzie masowo zachowywali 

wiarę ojców i bronili jej żarliwie.  

 

 

 

DETERMINANTS OF THE CATHOLIC CHURCH ACTIVITY IN THE AUSTRI-

AN PARTITION 
 

Summary: 

 

An attempt is undertaken in the paper of accounting for all the factors that in the opin-

ion of the author, exerted an influence, either directly or indirectly, on the pastoral  

activity of the Roman Catholic Church, functioning within the territory of the Austrian 

partition of Poland. The factors in action were of diverse character. Austrian authorities 

tried to take over the leading role in the Church, putting obstacles to the contacts of 

bishops with the Holy See. The pastoral activity was based on the work of the clergy, 

whose number was insufficient, and, in addition, they were relatively poorly educated. 

The liquidation of numerous male religious orders, previously active within this  

territory, which was carried out by the authorities, made the problem even deeper. The 

shortage of the secondary schools made it difficult for the young to fulfill the conditions 

for enrollment in the priestly seminaries. 

There was also a shortage of churches, especially in the rural areas, while the civilian 

authorities were not always granting permissions to construct the new ones. More than 

half of the faithful had no education, even at the elementary level, which made  

impossible a wider pastoral activity based on printed documents. The landowners, who 

lived largely off the work of peasants, did not care much for the conditions of living nor 

for the preservation and development of the rich peasant culture. They were also  

frequently under the influence of the still lively ideas of the Enlightenment and so did 

not put adequate effort into their own religious life. 

The economic backwardness of Galicia, the Austrian part of Poland, and the common 

poverty of the population narrowed down the material basis for upkeep and for the  

activity of the clergy. Similarly, it hampered significantly the charity work, conducted 

by the female religious orders. 
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Wstęp 

Pytanie o wiarę Jezusa Chrystusa mogło pojawić się dopiero współcześnie, w dobie 

wszechobecnej psychologii. Psychologia, zwłaszcza psychoanaliza, odkryła przed nami 

wielość procesów, które dokonują się w ludzkiej psychice, świadomości 

i podświadomości. Czymś oczywistym jest, że teologia musiało zapytać o świadomość 

Jezusa Chrystusa. To pytanie dla chrześcijan stawało się bowiem coraz bardziej naglą-

ce. Przecież wierzymy, że nasz Arcykapłan-Jezus został poddany próbie pod każdym 

względem, podobnie jak my; że On jedyny może naprawdę współczuć naszym słabo-

ściom, bo jest z nami prawdziwie solidarny ( por. Hbr 4, 15). Jaka zatem była Jego 

świadomość? Jaka była Jego wiara? Czy On w ogóle wierzył – Bóg wcielony?  

Wydaje się, że współcześnie, jak zauważa G. Müller, „nie można już wychodzić 

od Wcielenia i posłania Jezusa przez Ojca. Droga ma prowadzić teraz w odwrotnym 

kierunku: od ludzkich psychologicznych doświadczeń Jezusa i Jego świadomości Boga 

próbuje się dojść do Jego jedności z Bogiem. Ontologiczne uwarunkowania chrystologii 
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uważa się za pewnego rodzaju ideologiczną nadbudowę, nie wytrzymującą krytycznej 

analizy poznawczych możliwości ludzkiego rozumu”47. Postaramy się w tej pracy uka-

zać, że taki punkt widzenia jest zawsze niewystarczający. Tam, gdzie nie uwzględnia 

się metafizyki chrystologicznej, traci się właściwy punkt oparcia. Zaczyna się wtedy 

kompilowania postaci Pana według własnego, arbitralnego uznania. Oczywiście, z dru-

giej strony trzeba uważać, aby nie popaść w inną skrajność – czystej abstrakcji. Niektó-

rzy bowiem twierdzą, że po Soborze w Chalcedonie dokonał się rozłam między dogma-

tyką a duchowością; formalizm i abstrakcyjność, którymi cechowała się wtedy myśl 

teologiczna, z trudnością pozwalała zrozumieć potrzeby życia duchowego lub pobożno-

ści ludowej48. Jest to z pewnością swego rodzaju uproszczenie, ale należy wziąć je je-

dnak pod uwagę. Pokazuje ono jeszcze inny problem – braku kompatybilności między 

chrystologią bytu i chrystologią posłania; między w ogóle chrystologią a soteriologią. 

Widzimy zatem, że pytanie o „wierzącego Jezusa” nie jest pytaniem bezzasadnym. Do-

tyka bowiem ono relacji Jezusa do każdego z nas (Jego z nami solidarności) oraz dotyka 

wewnętrznej jedności teologii-chrystologii. 

1 Próba definicji pojęcia wiary 

Temat wiary porusza dzisiaj chyba większość publikacji z szeroko pojętego obszaru 

teologicznego. Przedstawiają one często wiarę w rozumieniu zaufania; zaufania rze-

czywistości, która nie jest nam dana w bezpośredniej styczności. Dość popularne jest 

myślenie o wierze jako jakimś akcie przyjęcia pewnych tez bez doświadczenia. Czymś 

jednak intuicyjnym w człowieku stanowi to, że jeśli ma on uwierzyć, to raczej „komuś”, 

a nie „czemuś”. Wiara zatem odsyła do kategorii relacji osobowych. Można wówczas 

mówić o wierze jako „ ufnym odniesieniu się do drugiej osoby, odbieranej przez nasz 

intelekt jako prawda i wybieranej przez wolę jako dobro”49. W odniesieniu do Boga 

wiara może wywoływać niepokój lub radość. „Niepokój, gdy intelekt nie jest pewny 

istnienia Boga, gdyż przecież nie doznaje bezpośrednio Boga; opiera się tylko na rozu-

mowaniu, któremu nie zawsze ufa. Ta wiara raduje, gdy jesteśmy pewni istnienia Boga 

i otwieramy przed Bogiem całą swą osobę”50. Wiara zatem jest aktem relacyjnym, 

a w interesującym nas temacie aktem relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. W rozu-

mieniu katolickim „wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to 

wszystko, co On nam powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do wierze-

nia, ponieważ Bóg jest samą prawdą. Przez wiarę człowiek z wolnej woli cały powierza 

się Bogu”51. Mówiąc inaczej, to Bóg jest w nas inicjatorem życia wiary; to On „wnosi 

teologiczne cnoty wlane jako sposoby naszego kontaktowania się z Bogiem i dary Du-

cha Świętego, które są wywołanymi w naszych władzach sprawnościami odbierania 

                                                           
47 G. Müller, Chrystologia – traktat o Jezusie Chrystusie, w: W. Beinert, Podręcznik Teologii 

Dogmatycznej, tłum. W. Szymona, t.5, Kraków 1998, s. 413-414. 
48 Por. Historia  teologii – myśl patrystyczna, red. A. Beradino, B. Sudera, Kraków 2010, s. 563. 
49 Por. M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987, s. 107. 
50 Por. Tamże, s. 107. 
51 Por. KKK nr 1814. 
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tego, co Bóg w nas wnosi”52. Zauważmy, że Katechizm precyzując pojęcie cnót teolo-

galnych, których częścią jest wiara, powiada że są one wlane, wszczepione przez same-

go Boga w ludzkie dusze, aby uzdolnić ich do bycia dzieckiem Bożym53. Wynika z tego 

fakt, że o wierze można mówić od strony człowieka, który dokonuje aktu wiary, ale, co 

ciekawe, i od strony Boga, który tę wiarę wszczepia. 

Skoro zatem o wierze możemy mówić z punktu widzenia człowieka ( tego, który wie-

rzy) oraz z punktu widzenia Boga ( Tego, który daje wiarę), to samo jej pojęcie może-

my podzielić na dwa rodzaje: credere i fides54. Wiara w znaczeniu credere oznacza 

w ścisłym znaczeniu akt wiary dokonany przez człowieka. W tym sensie wiara jest rze-

czywistością dynamiczną; jest aktywną odpowiedzią, której człowiek udziela Bogu. 

Fides będzie zatem  tym rodzajem wiary, której udziela Bóg – cnotą daną przez Niego. 

W tym sensie wiara będzie czymś biernym, bardziej statycznym. 

Rozróżnienie to jest bardzo widoczne w obrzędach chrztu w nadzwyczajnej formie rytu 

rzymskiego. W dialogu początkowym, tzw. przedstawieniu kandydata, kapłan pyta się 

rodziców chrzestnych: Quid petis ab Ecclesia Dei? (Czego żądasz od Kościoła Boże-

go). Wtedy to właśnie rodzice chrzestnie odpowiadają: Fidem (Wiary)55. Dopiero póź-

niej następuje wyznanie wiary, w którym mówi się już: Credo-Ja wierzę. Mamy zatem 

tutaj obecne bardzo wyraźnie te dwa porządki w mówieniu i myśleniu o wierze, które 

nam się często dziś rozmazują. Wiarą jest i fides i credere.  

Idąc dalej, św. Tomasz z Akwinu, komentując słowa Wiara zaś jest poręką tych dóbr, 

których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11, 

1), napisał: „<<Dowód>> użyto zaś w znaczeniu skutku dowodu. Dowód przecież skła-

nia rozum do przylgnięcia do jakiejś prawdy; i właśnie mocne przylgnięcie rozumu do 

nieoczywistej prawdy wiary (...). Tym też wiara różni się od wszystkich innych (cnót), 

które dotyczą rozumu; zwąc wiarę <<dowodem>> wyodrębnia się ją od przypuszcze-

nia, podejrzenia i powątpiewania, które nie mają mocnego przylgnięcia rozumu do cze-

goś; mówiąc: <<na to, czego nie widzimy>>, wiara odcina się od wiedzy i intuicji, 

przez które coś staje się oczywiste; zwąc ją: <<podstawą tego, czego się spodziewa-

my>>, cnota wiary wyodrębnia się od wiary ogólnie branej, która nie prowadzi do 

oczekiwanego szczęścia”56. Cnota wiary jest, jak stwierdza św. Tomasz, swoistym trwa-

łym, duchowym wglądem w tę rzeczywistość, której jeszcze de facto nie widzimy. 

Mówiąc inaczej, ta fides jest czymś własnym Kościoła Świętego. To Kościół daje nam, 

przez chrzest, włączyć się w to tajemnicze widzenie, już tutaj na Ziemi, prawd Bożych; 

obcowania z samym Bogiem. Wiara więc, rozumiana jako cnota teologalna, jest pewną 

konkretną rzeczywistością, w której mamy udział. Przez nią „są już w nas obecne na 

sposób inicjalny w zarodku – substantia – te rzeczy, których się spodziewamy – a więc 

wszystko, życie prawdziwe. Właśnie dlatego, że ta rzecz jest już obecna, obecność tego, 

                                                           
52 Por. M. Gogacz, dz. cyt., s. 107. 
53 Por. KKK nr 1813. 
54 Jest to klasyczne rozróżnieni rzeczywistości wiary: Credere (czasownik III koniugacji – credo, credere, 

credidi, creditum) i Fides (rzeczownik V deklinacji – fides, fidei). 
55 Obrzędy chrztu świętego oraz wywód według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, Ząbki 2010, s. 11. 
56 Tomasz z Akwinu, Suma Theologica 2-2, q. 4, a. 1, resp. 
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co ma nastąpić, daje również pewność: <<rzecz>>, która ma nastąpić, nie jest jeszcze 

widoczna w świecie zewnętrznym ( nie <<jawi się>>), ale z faktu, że jest w nas w za-

rodku jako rzeczywistość dynamiczna, już teraz rodzi się jakieś pojęcie o niej”57. Dopie-

ro będąc w niej możemy powiedzieć wspólnie: wierzymy (Credimus).  

Spróbujmy podsumować to, co zostało wyżej powiedziane. Człowiek w swojej ludzkiej 

kondycji, jako homo viator (pielgrzym) jest credente (wierzącym) oraz fidele (tym, któ-

ry ma wiarę; ma udział w wierze Kościoła). Naturalnie, jedna i druga płaszczyzna wiary 

pochodzi z łaski, od Boga. Jednak w pierwszym znaczeniu odpowiedź człowieka jest 

decydująca o jego byciu credente. Natomiast bycie fidele, nie zakłada rozumnej odpo-

wiedzi człowieka – jest całkowicie darem, który otrzymujemy od miłosiernego Pana 

przez posługę Kościoła. Na tym przecież polega między innymi chrzest niemowląt: nic 

nie deklarują, a są jak najbardziej fidelibus. Dlatego też w tym drugim znaczeniu mó-

wimy o absolutnej inicjatywie Boga – to On daję nam tę rzeczywistość, w której Go 

rozpoznajemy. Krótko mówiąc, On wszczepia w nas swoje życie, które przy pomocy 

Jego łaski odkrywamy oraz, przy całej naszej grzesznej kondycji, odpowiadamy na nie      

(Credimus) z Jego pomocą. 

2. Jezus – credente czy fidele ? 

Cały powyższy paragraf miał na celu usystematyzowania pod pewnym kątem spraw 

dotyczących pojęcia wiary. Dotknęliśmy problematyki wiary w kluczu teologii Listu do 

Hebrajczyków: Wiara jest dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Ustalili-

śmy wyżej, że Autor Listu pisze, że wiara daje już teraz trwały przystęp do tego, co nie 

jest nam dane w sposób bezpośredni. Kwestia ta zaczyna się komplikować, kiedy wraz 

z tą, swoistą, definicją wiary wejdziemy w obszar chrystologiczny; obszar, który jest 

przedmiotem zainteresowania tej pracy.   

Postać Jezusa Chrystusa jest unikatowa. Osoba Nauczyciela z Nazaretu jako jedyna 

historii wszechświata łączy w sobie w sposób realny naturę boską i ludzką. Sobór Chal-

cedoński opisał tę tajemnicę w sposób następujący: Unum eundemque Christum Filium 

dominum unigenitum, in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabili-

ter, agnoscendum, nusquam sublata diferentia naturarum propter unitionem magisque 

salva proprietate utriusque naturae et in unam personam atque subsistentiam concur-

rante, non in duas personas partitum sive divisum, sed unum et eundem Filium unigeni-

tum Deum Verbum dominum Jesum Christum (Jednego i tego samego Chrystusa Pana, 

Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmia-

ny, bez podzielenia i bez rozłączenia. Nigdy nie zanikła różnica natur, które spotkały się 

w jednej Osobie i jednej Hipostazie. Nie wolno dzielić Go na dwie osoby ani rozróżniać 

w Nim dwóch osób, ponieważ jeden i ten sam jest Syn, Jednorodzony Bóg-Słowo, Pan 

Jezus Chrystus (...) )58. Tekst Soborowy mówi, że w Chrystusie jest tylko jeden pod-

                                                           
57 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 7. 
58 Tekst tego orzeczenia w całości znajduje się w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, 

łaciński, polski, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2003, t 1, s. 223. Fragment, który tutaj przytaczam jest 

tłumaczeniem własnym, ponieważ w Dokumentach Soborów ... przetłumaczono błędnie w tym miejscu 
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miot, którym jest Przedwieczny Logos. Jezus jest zatem jedynym przypadkiem w dzie-

jach ludzkości człowieka, który nie posiada ludzkiej osoby. Praca ta nie jest miejscem, 

aby wchodzić głębiej w zagadnienie Osoby Jezusa Chrystusa, jednak dla należytego 

rozumienia naszego tematu należy na to zwrócić uwagę. Skoro bowiem Jego Osoba jest 

Bogiem, podmiot jest Bogiem, to, zgodnie z współorzekaniem o przymiotach, Jezus 

w ludzkiej naturze jest również Bogiem. Co więcej, wszystkie akty jakie wykonuje On 

w swojej ludzkiej naturze mają za podmiot samego Boga. Jest to oczywisty wniosek 

wypływający z dogmatu chalcedońskiego. 

Idąc dalej, natura boska i ludzka Pana są autonomiczne: bez zmieszania, bez zmiany, 

bez podzielenia, bez rozłączenia. Jezus nie jest pół-bogiem; nie jest jakąś mieszanką 

bosko-ludzką – jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Natura boska 

zatem nie przekazuje informacji naturze ludzkiej, bo to by oznaczało pozorność czło-

wieczeństwa Chrystusa. Dogmat chalcedoński informuje nas jednak, jak już powiedzie-

liśmy, że natura boska i ludzka jednoczą się w jednej Osobie, a ta Osoba jest Bogiem – 

Drugą Osobą Trójcy Świętej. Francois Dreyfus pisze w interesującej nas sprawie w spo-

sób następujący: „Według nauki tradycyjnej, trzy Osoby Boskie w tajemnicy Trójcy 

Przenajświętszej mają na wyłączną własność tylko swe relacje do innych Osób. Syn ma 

na własność jedynie swą relację miłości do Ojca. I jeśli zgodnie z chrześcijańską wiarą 

twierdzimy, że Osoba Jezusa z Nazaretu jest identyczna z Drugą Osobą Trójcy Przenaj-

świętszej, to oznacza to, że Osoba Jezusa z Nazaretu definiuje się wyłącznie przez swą 

synowską więź miłości do Ojca. W tym tkwi podstawowa różnica pomiędzy nami 

a Jezusem. Dla człowieka, dla nas, osoba jest centrum autonomii; dla Jezusa jest ona 

zależnością. To właśnie synowska relacja miłości do Ojca stanowi o tym, że Jezus 

z Nazaretu jest Osobą Boską, to znaczy jest Bogiem”59. Wydaje się, że ojciec Dreyfus 

wyciąga i precyzuje niesamowicie celny wniosek – Jezusa z Nazaretu definiuje Jego 

Osoba. On jest cały zanurzony w Ojcu; zanurzony w rzeczywistości trynitarnych relacji. 

Skoro ta relacja jest tak właściwa dla Jego bytu, to Jezus jako człowiek ma wiedzę 

o swoim bóstwie, stwierdza Dreyfus.  

W tym miejscu można postawić pytanie: czy ta samowiedza Jezusa o swoim bóstwie 

świadczy o zupełnym braku w Nim wiary? Wydaje mi się, że należy się wystrzegać 

tutaj szybkich i jednoznacznych odpowiedzi. Czy Chrystus Pan miał w sobie którąś 

z tych dwóch, przez nas wyróżnionych, płaszczyzn wiary: credere i fides? Wyżej 

stwierdziliśmy, za św. Tomaszem, że wiara w znaczeniu fides, o której czytamy w Hbr 

11, 1, jest trwałym przylgnięciem rozumowym do Boga; jest niejako duchowym wglą-

dem w tę rzeczywistość, która nie jest nam jeszcze dana w bezpośrednim poznaniu. 

Przypatrzmy się teraz, co o poznaniu Pana Jezusa czytamy w Katechiźmie: „Ludzka 

natura Syna Bożego, nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem, po-

znawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu. Przede wszystkim odnosi 

                                                                                                                                                                          
tekst grecko-łaciński, pisząc: „które się spotkały (natury – B.K), aby utworzyć jedną osobę i hispostazę”. 

Tekst oryginalny nie używa w żadnym miejscu wyrażenia, które można byłoby oddać jako „utworzyć”. 

Ojcowie użyli imiesłowu suntrechuses (łać. concurrente) – spotykając się, zbiegając w jednej Osobie.  
59 F. Dreyfus, Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem, tłum. R. Rubinkiewicz, Poznań 1995, s. 130-131. 
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się to do wewnętrznego i bezpośredniego poznania Ojca przez Syna Bożego, który stał 

się człowiekiem. Syn ujawniał także w swoim ludzkim poznaniu Boską zdolność prze-

nikania myśli ukrytych w ludzkich sercach”60. To, co jest chyba istotne tutaj, zawiera 

się w słowach, że Syn Boży jako człowiek posiadał wewnętrzne i bezpośrednie pozna-

nie Ojca. Stąd wynika, że Jezus, nawiązując do pojęcia fides, był całkowicie przylgnięty 

do Ojca całą swą istotą jako Syn. Co więcej, posiadał On bezpośrednie poznanie Ojca – 

visio beatifico. Zatem Jezus w swojej ludzkiej naturze, można rzec, był szczególnym 

rodzajem fideles-wierzącego. Prawdy, które nam nie są dane bezpośrednio, dlatego 

wymagają od nas dalszego kroku, jakim jest credere, On widział „twarzą w twarz” 

w swoim wewnętrznym życiu. Nauczanie Mistrza z Nazaretu nie zostało bowiem 

„wzięte z żadnych ludzkich nauk. Jego źródłem jest bezpośrednie spotkanie z Ojcem, 

dialog prowadzony <<twarzą w twarz>>, widzenie Tego, który jest w łonie Ojca. Jest 

słowem Syna. Bez tego wewnętrznego źródła byłoby przejawem zarozumiałości. Tak 

właśnie oceniali ja współcześni Jezusowi uczeni – bo nie chcieli przyjąć tego we-

wnętrznego źródła: widzenia i poznawania twarzą w twarz”61. 

W najgłębszej swojej istocie, Jezus widzi Boga. Czyni to z Niego swoistego fideles62 – 

dla Niego dowód rzeczywistości (por. Hbr 11, 1), który stoi za pojęciem wiary, jest 

wewnętrznie „dotykalny”. Trzeba jednak zastanowić się nad wewnętrznością tego po-

znania Pana. Katechizm stwierdza przecież, że to poznanie nie jest poznaniem za po-

średnictwem duchowych, ludzkich władz, ale jest zakorzenione w samych głęboko-

ściach jestestwa Jezusa – dialogu, relacji Ojca z Synem. 

 Poznanie  Jezusa – nadświadomość a fides. 

Cały powyższy punkt prowadzi w rzeczywistości do kwestii epistemologicznych 

w chrystologii. W istocie dywagacje dotyczące wiary Jezusa wiążą się z Jego pozna-

niem. Wiara przecież jest formą poznania – na niej wszak opierają się nauki teologicz-

ne; na poznaniu, które płynie z wiary Kościoła. W chrystologii problematyka poznania 

Jezusa Chrystusa jest dość zawiła. Weźmy choćby pod uwagę samą sprawę rozwoju 

nauk psychologicznych z ich różnorodną terminologią, poczynając od bardzo wielu 

definicji osobowości, a kończąc, na równie wielu, definicjach świadomości. Nie są to 

tematy, które można ignorować. Przy całym zagmatwaniu terminologicznym nauk psy-

chologicznych (wielość terminów i sprzecznych definicji), rozwój i znaczenie psycho-

logii jest bezsprzeczny. Nie jest jednak intencją tej pracy poszukiwać jakiegoś cało-

ściowego ujęcia psychologii osobowości, które byłoby jakoś kompatybilne z dogmatem 

chrystologicznym. Trzeba jednak zwrócić uwagę na często używane współcześnie poję-

cie „świadomości” w kontekście poznania Jezusa.  

                                                           
60 KKK nr 473. 
61 J. Ratzinger-Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cześć 1, Od chrztu w Jordanie do przemienienia, tłum. 

W. Szymona, Kraków 2007, s. 21. 
62  H. Balthasar zauważa, że scholastycy przypisywali Jezusowi wiarę w znaczeniu fides lucida 

(w odróżnieniu od naszej, która jest aenigmatica). Zob. H. Balthasar, Teodramatyka. Osoby dramatu. 

Cześć 2. Osoby w Chrystusie, tłum. W. Szymona, Kraków 2003, s. 164. 
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Sam Katechizm, w paragrafach dotyczących ludzkiego poznania Chrystusa (471-474), 

nie używa pojęcia świadomości. Kwestia ta zresztą nie jest zdogmatyzowana. Ojciec 

Dreyfus tak pisze na ten temat: „Oczywiście nie jest to sprawa prawdy wiary. Opinia 

przeciwna we wcześniejszej deklaracji kwalifikowana jest jedynie jako <<opinia, której 

nie można nauczać z pewnością>>, a aktualnie kompetentna władza nie skłania do jej 

zachowania”63. W ogóle we współczesnym dyskursie teologicznym problem świadomo-

ści Chrystusa Pana jest szeroko omawiany. Jedną z ciekawszych publikacji w tym te-

macie jest książka Jaques'a Maritain'a Łaska i człowieczeństwo Jezusa. 

Maritain wprowadza bardzo interesujące pojęcie nadświadomości w nurt teologii tomi-

stycznej. Maritain zauważa, że współczesna psychologia (psychoanaliza) szczególnie 

opracowała pojęcie nieświadomości w człowieku utożsamione z podświadomością. 

Przypomnijmy, że w „koncepcji podświadomości tkwi domyślne założenie, że zakres 

zjawisk psychicznych, pojętych subiektywistycznie, tj. jako przeżycia (na jawie lub we 

śnie), jest szerszy niż zakres przeżyć uprzytomnionych, czyli że przeżycia odbywają się 

również <<pod progiem>> świadomości”64. Francuski filozof mówi, że oprócz tego 

istnieje również nadświadomość umysłu65. W odniesieniu do Jezusa Chrystusa Maritain 

proponuje pisanie o sferze nadświadomości umysłu przebóstwionej w Chrystusie przez 

widzenie uszczęśliwiające (visio beatifico)66. W nawiązaniu do Ewangelii św. Łukasza, 

gdzie czytamy, że Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi 

(Łk 2, 52), Maritain tłumaczy jak Jezus mógł wzrastać w łasce. Do tego właśnie wpro-

wadza omawiane przez nas pojęcie.  

Przytoczmy w tym miejscu większy fragment rozważań Maritaina: „Należy rozróżnić 

w duszy Chrystusa podczas Jego ziemskiego życia z jednej strony świat czy też sferę 

nadświadomości umysłu przebóstwionej przez widzenie uszczęśliwiające, a z drugiej 

strony świat czy też sferę świadomości, czyli gry świadomych władz działających 

w sposób wolny i dobrowolny. 

Abyśmy się dobrze zrozumieli: gdy mówię o świecie świadomości, wówczas mówię 

o świecie, którego ogniskiem, niczym słońce, jest świadomość i świadome władze – 

lecz istnieje w tym świecie z jednej strony <<poniżej>> świadomości, czyli rozległa 

psychosomatyczna nieświadomość skłonności i instynktów, wrażeń jeszcze nie prze-

kształconych w postrzeżenia, ukrytych wspomnień itd., a z drugiej strony <<powyżej>> 

świadomości, czyli przedświadomość lub też nadświadomość duchowa, w której znaj-

duje się intelekt czynny i źródła intuicyjnych czynności umysłu. To wszystko nazywam, 

upraszczając światem świadomości. I ten świat świadomości tak zdefiniowany jest świa-

tem, w jakim żyje każdy z nas. 

Lecz kiedy mówię o świecie widzenie uszczęśliwiającego czy też o przebóstwionej nad-

świadomości w duszy Chrystusa – świecie transcendentnym – o ognisku, z którego 

Duch Święty wylewa swą pełnię na cały byt Chrystusa, o domenie, która nieskończenie 

                                                           
63 F. Dreyfus, dz. cyt., s. 136. 
64 J. Pieter, Słownik psychologiczny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 198-199. 
65 J. Maritain, Łaska i człowieczeństwo Jezusa, tłum.  A. Ziernicki, Warszawa-Ząbki 2001, s. 49. 
66 Tamże, s. 50. 
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przewyższa <<nadświadomość umysłu>> stanowiącą z natury część tego, co nazywam 

światem świadomości67. 

Zwróćmy uwagę, że to, co Jaques Mariain nazywa nadświadomością umysłu wspólnego 

wszystkim ludziom, ma coś wspólnego z rzeczywistością wiary, którą określiliśmy jako 

fides. To właśnie całą „wiedzę” o Bogu, jaką otrzymuje się dzięki fides, należy umieścić 

przede wszystkim w nadświadomości duchowej, w której działa intelekt czynny. Dopie-

ro stopniowo te prawdy wiary, przyjęte początkowo po przez tę nadświadomość, spły-

wają do intelektu biernego i świadmości – tam dokonuje się dopiero akt wiary-credere. 

Analogicznie rzecz się ma do, jak to określiliśmy, swoistego, specyficznego fides Jezu-

sa. Wiedza, którą ma On o swoim Bóstwie, o swojej tożsamości z Drugą Osobą Trójcy 

Świętej, ma swoje źródło, zgodnie z koncepcją Maritain'a, w przebóstwionej nadświa-

domości. Poznanie, które ma On na tej płaszczyźnie jest jednak, co trzeba mocno po-

dkreślić, oddzielone od sfery świadomości. Maritain pisze o „pewnej niekomunikowa-

lności”68 między płaszczyzną nadświadomości przebóstwionej i świadomości w Chry-

stusie: „treść nadświadomego nieba duszy [Pana – B.K] była zatrzymana, i jak wska-

zywałem w naszym pierwszym zbliżeniu, mogła przenikać do świata świadomości czy 

też ziemi tylko na sposób ogólnego wpływu, wzmocnienia, partycypowanego światła. 

Krótko mówiąc, istniała jak gdyby przesłona, oddzielająca świat widzenia uszczęśliwia-

jącego od świata świata świadomych władz, ale przesłona półprzezroczysta, przepu-

szczająca, dzięki światłu wiedzy wlanej, które uczestniczyło w oczywistości widzenia, 

jak również poprzez cnotę i pragnienie najwyższego pokoju, jaki królował w niebie 

duszy (...). Poprzez matową szybę nie widzimy słońca, a jednak przenika do nas jego 

światło i ciepło”69. 

Chrystus zatem, jako pielgrzym-prawdziwy człowiek, był oddzielony od tej przebó-

stwionej sfery; ta sfera była niejako zamknięta dla naszego Pana. Oczywiście, dzięki 

swojej świętej modlitwie zanurzał się w tym świecie, doświadczał go w jakiś niewyra-

żalny dla nas sposób. Jednak to doświadczanie, odczuwanie obecności Ojca zostanie 

zamknięte w czasie Męki, do czego jeszcze w tej pracy wrócimy. 

                                                           
67 Tamże, s. 54. 
68 Tamże, s. 58. 
69 Tamże, s. 58. Louis Bouyer dotyka problemu, na który Jaques Maritain odpowiedział, dotyczącego 

zastrzeżeń, co do   niewystarczającego ujmowania złożoności wiedzy i psychiki w Chrystusie, w taki 

sposób: „Zastrzeżenia te są niewątpliwie jeszcze bardziej przydatne w odniesieniu do następnych  

rozpraw na temat wiedzy Chrystusa albo raczej trzech rodzajów tej wiedzy, jakie wyróżnia Akwinata: 

widzenie uszczęśliwiające, które byłoby w posiadaniu Chrystusa od pierwszego momentu Jego istnienia 

(czy od Jego poczęcia), wiedza wlana oraz wiedza nabyta i jako taka rozwijająca się. Rozróżnienie 

między habitualnym posiadaniem wiedzy wlanej i aktualnym używaniem, pozwala do pewnego stopnia 

zachować rzeczywistość trzeciej wiedzy. Natomiast nie jest przekonywujący sposób w jaki św. Tomasz 

wprowadza radykalne rozróżnienie między pierwszą a drugą wiedzą. W ujęciu św. Tomasza ta wiedza 

wrodzona zawiera widzenie mniej lub bardziej licznych boskich idei. Mało wymowny jest także fakt 

konieczności istnienie drugiej wiedzy, między pierwszą a trzecią”. Zob. L. Bouyer, Syn Przedwieczny, 

tłum. W. Dzieża, P.Rak, Kraków 1999, s. 555-556. 
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Wiara Jezusa – próba właściwego uchwycenia.  

Od Soboru Chalcedońskiego (451r.) często punktem wyjścia dla wszelkiej chrystologii 

było przede wszystkim badanie statusu ontologicznego Chrystusa. Wydaje się, że wła-

śnie w takim duchu pyta się o świadomość Chrystusa Francois Dreyfus, Wincenty Gra-

nat70 czy właśnie Jaques Maritain. Jednak ten ostatni, jak już wyżej zobaczyliśmy, do-

konuje pewnej próby wprowadzenia pojęć, które wystarczająco tłumaczyłyby relacje 

między bóstwem a człowieczeństwem w Chrystusie w kontekście problemu świadomo-

ści. W tym celu Maritain wprowadził pojęcie nadświadomości przebóstwionej, która 

tłumaczyłaby stopniowy wzrost Pana nie tylko w zdobywaniu doświadczenia czysto 

ludzkiego (np. uczenia się), ale również wzrost we własnym samorozumieniu, samopo-

znawaniu tego, co w Nim najistotniejsze. W pracy Maritaina można wyczuć napięcie 

pomiędzy chrystologią chalcedońską-statyczną a chrystologia, która byłaby otwarta na 

cały dynamizm życia Jezusa Chrystusa; chrystologię, która dostatecznie wzięłaby pod 

uwagę kenozę Syna Bożego – uniżenie przez Wcielenie aż do Krzyża. 

Warto w tym miejscu trochę uwagi poświęcić pewnej publikacji, która wzbudziła pew-

ne kontrowersję, a która traktuje explicite o wierze Jezusa – książka Wilhelma Brunersa 

„Jak Jezus uczył się wierzyć”. Książka stanowi pewnego rodzaju przeciwieństwo dla 

punktu widzenia Dreyfusa i Maritain'a; jest próbą przedstawienia tajemnicy Pana od 

strony oddolnej, czysto ludzkiej – bez odnoszenia się do terminologii klasycznej 

w chrystologii.  

Wilhelm Bruners postawił sobie za cel swoiste wyjaśnienie tajemniczego wersetu Listu 

do Hebrajczyków: „A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wy-

cierpiał” (Hbr 5,8). We wstępie Bruners dzieli się z czytelnikiem swoim duchowym 

przeżyciem, jakiego doznał pod wpływem medytacji tego właśnie wersetu. Teolog ze 

zdumieniem odkrył fakt, że Jezus również doświadczył procesu uczenia się; Nauczyciel 

był również uczniem71. Warto zwrócić uwagę, że Bruners już na początku swojej ksią-

żeczki dokonuje pewnego, moim zdaniem niebezpiecznego rozróżnienia, stosując po-

dwójne oznaczenie zaimkowe odnośnie Chrystusa Pana – w odniesieniu do bóstwa Je-

zusa stosuje zaimki „On”, „Jego”, a w odniesieniu do człowieczeństwa Jezusa stosuje 

zaimek „on”, „jego” itd. Pomijając fakt, iż to rozróżnienie nie pojawia się już w żadnym 

kolejnym rozdziale książki (Bruners dalej stosuje już tylko zaimki osobowe pisane małą 

literą), może to jednak sugerować niewyrobionemu teologicznie czytelnikowi istnienie 

w Panu Jezusie dwóch odrębnych osobowości. Według Brunersa Jezus-człowiek (a za-

tem „on”) nie tylko po prostu uczył się, ale jak wskazuje jednoznacznie tytuł książki – 

uczył się wierzyć. Jezus Chrystus wierzył w Boga, mówiąc w uproszczeniu. Autor zau-

waża, że tylko poprzez ukazanie prawdziwego człowieczeństwa Jezusa  można dotrzeć 

do tajemnicy Jego boskości: „A przecież nasza droga do «boskiego Jezusa» i do «zapo-

                                                           
70 W. Granat, Chrystus – Bóg-człowiek, Lublin 1959. Kwestia świadomości Jezusa jest tam omawiana na 

s. 246-255. 
71 Por. W. Bruners, Jak Jezus uczył się wierzyć, tłum. P. Filippi-Lechowska, Poznań 2007, s. 6. 
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wiadanego Chrystusa» wiedzie poprzez Jezusa ludzkiego, będącego jednocześnie 

Uczniem i Nauczycielem”72.  

W teologicznej wizji Brunersa, Jezus z Nazaretu jest człowiekiem, który poznaje Boga 

za pośrednictwem swojego rodzinnego domu, Jana Chrzciciela, poprzez innych ludzi. 

Rodzice Jezusa (Bruners w żadnym miejscu nie wzmiankuje o przybranym ojcostwie 

Józefa) uczą Go wiary, a On dzięki nim zna ją na pamięć (cokolwiek to oznacza)73. Je-

zus, pisze nasz Autor, jako „Syn Prawa, Bar-Micwa nauczył się swojej lekcji (wynie-

sionej z domu – B.K.). «Bóg Panem Jedynym» i «będziesz miłował Pana, twego Boga» 

– te słowa pozostaną w nim na zawsze, przez całe swoje życie będzie próbował zrozu-

mieć, co dla niego oznacza miłować Boga”74. Teolog zastanawia się dalej, kto mógł 

nauczyć Jezusa zwrotu Abba75. Co ciekawe, według Brunersa Jezus, który dzięki rodzi-

com posiadał obraz Boga miłosiernego, wchodzi z tym obrazem w konfrontację z wizją 

surowego (każącego) Boga, jaką posiadał Jan Chrzciciel (nazywany w książce nauczy-

cielem Pana Jezusa). „Jezus pocieszał tam, gdzie Jan groził. Różnica leżała nie tylko 

w pedagogii: W jaki sposób najlepiej dotrzeć do ludzi? Rozbieżności sytuowały się du-

żo głębiej. Ich korzenie tkwiły w wyobrażeniu Boga każdego z nich. Jan musiał 

z powodu Jezusa popaść we frustrację. Mający zaś swoje początki w domu rodzinnym 

kierunek rozwoju, jaki przyjął Jezus, nie do końca wydawał się jasny. Co spowodowało 

jego «nawrócenie» do ludzi?”76. Dla Wilhelma Brunersa Jezus poznawał Boga poprzez 

czynniki czysto społeczne – rodzina, przyjaciele, ówczesna mentalność itd. Bruners nie 

odwołuje się do klasycznych terminów chrystologii chalcedońskiej. Jezus Brunersa miał 

obraz Boga uwarunkowany daną kulturą. Teolog całą swoją argumentację opiera na 

przekonaniu, że jeśli Jezus nie miał zwykłego doświadczenie w rozwoju własnej du-

chowości, to tym samym tworzy się parodia Jego prawdziwego człowieczeństwa. Jezus 

Chrystus w publikacji Brunersa jest przedstawiony jako ktoś, kto pogłębia swoją wizję 

Boga77, w pewnych okresach dokonuje definitywnych zmian tejże wizji78; kimś, kto po 

prostu „jakoś” postrzega Boga79. Autor stwierdza w pewnym miejscu rzecz następującą: 

„Jezus, który wiedziałby wszytko i niczego nie musiałby się uczyć, nie mógłby też czuć 

się rozczarowany. Z jakiego powodu? W istocie za takim obrazem Jezusa kryje się bar-

dzo nieludzka wizja, nie zezwalająca mu na bycie człowiekiem, jednym z nas, a tym 

samym także nie dla nas. Któż jednak bardziej niż on, wraz ze wszystkimi wzlotami 

i upadkami, mógłby stanowić dla nas lepszy wzór do naśladowania? Dla nas jest on 

człowiekiem również dlatego, że przeszedł tę samą, co my, drogę do wiary, a my mo-

                                                           
72 Por. W. Bruners, dz. cyt, s. 8.  
73 Por. Tamże, s. 18. 
74 Tamże, s. 21. 
75 Tamże, s. 22. Warto zwrócić uwagę na fakt, że użyte przez Jezusa Abba w odniesieniu do Boga jest 

czymś absolutnie niespotykanym w ówczesnej mentalności żydowskiej. W tej kwestii zob. H. 

Seweryniak, Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001, s. 199-206.  
76 W. Bruners, dz. cyt, s. 41. 
77 Por. Tamże, s. 50. 
78 Por. Tamże, s. 54. 
79 Por. Tamże, s. 80.  
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żemy na jego przykładzie uczyć się, jak pomimo licznych kryzysów wytrwać w wie-

rze”80. 

Próba teologiczna dokonana przez Brunersa, można rzec, jest radykalnym przykładem 

chrystologii, która chce w pełni uwzględnić paschalny wymiar misterium Jezusa. Autor 

w całej pracy unika nazewnictwa, które odsyłałoby do metafizyki; do pojęć którymi 

posługiwano się w chrystologii chalcedońskiej i pochalcedońskiej. Niestety, czytając 

Brunersa, odnosi się wrażenie pewnego spłaszczenia, które wynika właśnie z braku 

sprecyzowanej terminologii. Teologia XX-wieczna, szczególnie po Vaticanum II, rze-

czywiście bardziej skupiła się na ekonomii zbawczej; zaczęła mocniej akcentować 

funkcjonalność, jaka jest zawarta w Objawieniu. Nie oznacza to jednak odejścia od po-

jęć, którymi życie Kościoła obdarował Sobór Chalcedoński. Bardzo jednoznacznie do 

tej kwestii podchodzi Christoph Schönborn: „Podobnie jak Nicea, Chalcedon jest ciągle 

instancją nieodzowną do weryfikowania i krytycznego ujmowania chrystologii. Wszel-

kie teologiczne mówienie o Jezusie Chrystusie winno podlegać tej właśnie mierze”81. 

Brak tej, nazwijmy, „chalcedońskiej weryfikacji” jest podstawowym, jak mi się wydaje, 

problemem z publikacją Brunersa. Niestety, ale czytając książkę Brunersa ma się wra-

żenie, że oto ktoś konstruuję wizerunek Jezusa, któremu odebrano to, co stanowi o Jego 

bycie: istotową jedność z Bogiem. Bruners, tworząc portret Pana Jezusa targanego przez 

różne wątpliwości („dopadły go dogmatyczne wątpliwości”82), chcę ukazać Jezusa jak-

by idealnie dopasowanego do naszych czasów; Jezusa, z którym pozornie każdy może 

się utożsamić. Zapomina jednak, że Chrystusa przede wszystkim należy naśladować 

w Jego Bóstwie (por. Ef  5,1), trzeba żyć z Nim w komunii, bo tylko w Nim można 

oglądać Boga. Bruners radykalnie dzieląc Jezusa jakby na dwie osoby, czego dowodzi 

stosowanie dwóch rodzajów zaimków osobowych, chyba nie uświadamia sobie tego, że 

gdzie pozostaje tylko człowiek Jezus, tam juz w ogóle nie ma Jezusa83. 

Jak zatem podejść do interesującego nas tematu w sposób najwłaściwszy? Przede 

wszystkim należy pamiętać, że nie mamy łatwych, gotowych odpowiedzi. Bardzo cie-

kawą drogę obiera Jaques Maritain. Jak to już zauważyliśmy, wprowadza on (a może po 

prostu słusznie odkrywa) nowy poziom w świadomości Chrystusa (przebóstwiona nad-

świadomość) łącząc tym samym istotę bytu Pana z Jego misją; wprowadzając niejako 

pomost pomiędzy jednym i drugim. Dzięki temu nowemu pojęciu, przy właściwym 

ujęciu chrystologii ontologicznej, zostaje dowartościowana chrystologia kenotyczna. 

Przebóstwiona nadświadomość nie jest po prostu ot tak dana Jezusowi w Jego ludzkiej 

naturze; w jakiś niewyrażalny sposób jej doświadcza, ale jest ona jednak oddzielona od 

świadomości. Zwłaszcza „w chwili Agonii w Ogrodzie Oliwnym i Męki nie może On 

już tam wejść (do tej nadświadomości – B.K), wzbraniają Mu wstępu nieprzekraczalne 

bariery, dlatego też czuje się opuszczony. To był najwyższy przykład nocy umysłu, jaką 

                                                           
80 Por. Tamże, s. 101. 
81 Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, tłum. L. Balter,, Poznań 2002, s. 164. 
82 W Bruners, dz. cyt., s. 74. 
83 Por. J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 

2006, s. 87. 
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przeżywają mistycy, noc absolutnie pełna. Cały świat widzenia i przebóstwionej nad-

świadomości był w Nim obecny, lecz On już niczego z niego nie doświadczał przez swą 

kontemplację wlaną. A również promieniowanie i wpływ tego świata na całą duszę były 

silniejsze niż kiedykolwiek, lecz świadomość niczego już z nich nie ujmowała i nie do-

świadczała. Jezus był bardziej niż kiedykolwiek zjednoczony z Ojcem, ale w grozie 

i krwawym pocie, i w doświadczeniu opuszczenia”84.  

Widzimy zatem, że Maritain poprzez swoistą terminologię ukazuje przejście z teologii 

Logosu Wcielonego do teologii Logosu Uniżonego. Ukazuje dzięki temu jedność Pana; 

jedność bytu i posłannictwa, czego zaniechał W. Bruners. Joseph Ratzinger prawdę tę 

ujął w sposób bardzo konkretny: „Sens dogmatów nicejskiego i chalcedońskiego staje 

się jasny; nie chciały one bowiem wyrazić niczego innego jak tylko tę tożsamość służby 

i bytu, w której ujawnia się cała treść określonego w modlitwie stosunku między Ojcem 

– Abba – i Synem. Owe dogmatyczne sformułowania ze swoją tak zwaną ontologiczną 

chrystologią nie są jakimś przedłużeniem mitycznych koncepcji płodzenia. Kto by tak 

sądził, dowiódłby tylko, że nie ma pojęcia o chalcedońskim dogmacie ani o prawdzi-

wym znaczeniu ontologii, ani o mitycznych wypowiedziach, które są tej koncepcji 

przeciwne. Wypowiedzi te rozwinęły się nie z mitycznych koncepcji płodzenia, tylko ze 

świadectwa Janowego, które ze swej strony jest po prostu przedłużeniem rozmów Jezu-

sa z Ojcem i bytu Jezusa dla ludzi aż do ofiary na krzyżu”85. 

Zatem w celu właściwego zrozumienia (w jakiejś mierze) kwestii wiary (poznania) Je-

zusa należy na nowo odkryć jedność ekonomii i immanencji Boga. Na płaszczyźnie 

chrystologicznej trzeba zobaczyć jedność ontologii i funkcji; jedność istoty Jezusa 

i Jego Paschy. Zobaczyć należy, że mówienie o wierzącym Jezusie (fidele) nie oznacza 

twierdzenia, że w Nim nie było wiedzy o swojej istocie. I z drugiej strony, zobaczyć, że 

mówienie o Jego istocie, nie oznacza kwestionowanie Jego ufności i zawierzenia Ojcu; 

Jego ufnego przylgnięcia do Ojca (fides). 

Wiara-ufność Jezusa  w Jego Męce. 

Spróbujmy krótko podsumować to, co zostało wyżej powiedziane. Wyszliśmy od tego, 

jak właściwie określić, sprecyzować pojęcie wiary. Rozbiliśmy je na dwa porządki – 

fides i credere. W świetle Listu do Hebrajczyków (11, 1) i pojęcia nadświadomości 

przebóstwionej nazwaliśmy Jezusa specyficzym rodzajem wierzącego-fideles. Doszli-

śmy do punktu, w którym ten rodzaj wiary Jezusa należy tłumaczyć zawsze w świetle 

doktryny chalcedońskiej, uwzględniając przy tym cały dynamizm życia Pana, a szcze-

gólnie Jego Paschę – mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Zobaczmy to teraz na konkret-

nym przykładzie biblijnym. 

W Ewangelii św. Mateusza czytamy: Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, 

aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 

<<Eli, Eli, lema sabachtani>>, to znaczy: <<Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opu-

ścił>>. Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: <<On Eliasza woła>>. Zaraz też 

                                                           
84 J. Maritain, dz. cyt., s. 59-60. 
85 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 236. 
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jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał 

Mu pić. Lecz inni mówili: <<Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wyba-

wić>>. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha (Mt 27, 45-50).  

Komentarz do Biblii Jerozolimskiej podaje, że wołanie Jezusa z krzyża, to „krzyk 

prawdziwej trwogi, ale nie rozpaczy”86. Zapytajmy o jaką trwogę tutaj chodzi? Czyż 

Jezus, który jest jedno z Ojcem ( por. J 14, 11) może się trwożyć? Jednak tekst św. Ma-

teusza jest tutaj bardzo konkretny: tak, Pan odczuwa trwogę, woła w niewyobrażalnym 

opuszczeniu z krzyża do Ojca. Ten, który jest Światłością ze Światłości, wypowiada 

słowa, które świadczą o jakimś nie widzeniu tej Światłości; świadczą o niebywałym 

mroku, w którym został On zanurzony. Jezus, wybitny fidele, okazuje się być w total-

nym opuszczeniu. 

Cytowany już przez nas Dreyfus w taki sposób opisuje to wydarzenie: „Jezus doświad-

czył najwyższego bólu, kiedy zawołał: <<Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opu-

ścił?>>. Nie dlatego, że kiedykolwiek został opuszczony przez Ojca i że utracił pe-

wność, że jest umiłowanym Synem. Jednak chciał On dzielić cierpienie tych, którzy 

przeżywają to całkowite opuszczenie, aby mogli w nim się odnaleźć. Dlatego zgodził 

się, żeby światło obecności Jego Ojca świeciło tylko w najtajniejszej, najbardziej niedo-

stępnej głębi Jego bytu i by nie promieniowało na Jego rozum, Jego wolę, Jego wrażli-

wość, zanurzoną w najczarniejszych ciemnościach”87. Wydaje się, że przytoczona myśl 

Dreyfusa jest jednak niewystarczająca. W myśli Dreyfusa Jezus godzi się tylko na pe-

wien „zabieg” - w danym momencie, momencie męki, chcę po prostu dzielić los z in-

nymi cierpiącymi. W takim ujęciu, można rzec, nie zostaje chyba do końca uwypuklona 

konsekwencja kenozy Syna Bożego – Jezus naprawdę cierpi. Cierpi nie w wyniku ja-

kiejś arbitralnej decyzji, że w czasie swojej męki będzie solidarny z cierpiącymi, ale 

cierpi bo naprawdę jest człowiekiem. Tak, jest Boską Osobą. Jednak ta Osoba przyjęła 

w sposób jak najbardziej realny naturę ludzką i wszystkie wynikające z niej konse-

kwencję z wyjątkiem grzechu. Widać jak bardzo brakuje w publikacji Dreyfusa dopre-

cyzowania, jakie wprowadził Maritain – nadświadomości przebóstwionej, która jest 

oddzielona od świadomości Jezusa. Pan po prostu nie może (!) wejść do tej nadświa-

domości. On nie udaje człowieka i Jego wołanie z Krzyża jest tego najmocniejszym 

dowodem. 

Chrystus Pan, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, umęczony wznosi swoją „skargę” 

do Ojca. W kontekście naszego tematu powstało wiele kontrowersji. To właśnie w tym 

punkcie dla wielu myślicieli dogmat chrystologiczny stawał się pustą abstrakcją. Pan, 

wołający w samotności z godzinie śmierci, świadczyłby niejako o tym, że On sam nie 

widział sensu w tej śmierci; nie widział celu, który potem miał Mu przypisać Kościół. 

Przecież, jak zauważa H. Seweryniak komentujący stanowisko tzw. liberalnej teologii,  

„Jego charyzmatyczne nadzieje nie spełniły się i został skazany na śmierć. Nie można 

wykluczyć nawet, że na koniec się załamał. <<Największa trudność w rekonstruowaniu 

postaci Jezusa wynika stąd – twierdzi R. Bultmann – iż nie możemy wiedzieć, w jaki 

                                                           
86 Bibilia Jerozolimska, s. 1401. 
87 F. Dreyfus, dz. cyt., s. 122. 
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sposób rozumiał On swój koniec, swą własną śmierć. [...] Pewne jest tylko, że został 

przez Rzymian ukrzyżowany, a zatem że poniósł śmierć politycznego przestępcy. [...] 

Czy i na ile Jezus odkrył w niej sens nie potrafimy tego wiedzieć>>”88. W takiej optyce, 

to dopiero wspólnota uczniów miałaby przypisać Jezusowi pełną świadomość misji 

zbawczej, a w konsekwencji świadomość boską. 

Znowu należy stwierdzić, że wypada w tym temacie zachować daleko idącą ostrożność. 

Dotykamy tutaj bardzo poważnej (świętej) kwestii – nie wolno w takim miejscu udzie-

lać (czy próbować udzielać) prostych odpowiedzi. Jednak z punktu ściśle historycznego 

wiemy na pewno, że jeden z najmłodszych (lata 40 I wieku) hymnów chrystologicznych 

– On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bo-

giem [...], uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzy-

żowej – pochodzący z Listu do Filipian (2, 6-11), zawiera mocno rozwiniętą świado-

mość Kościoła, co do istoty i misji Jezusa Chrystusa. Jak zauważa Ch. Schonborn: „Ani 

Pawłowa, ani Janowa chrystologia nie powie niczego więcej. Stajemy wobec zagadki: 

oto chrześcijanie pierwszej generacji czcili Jezusa jako Boga, przypisując Mu bóstwo 

w sposób, który był po prostu nie do zniesienia dla żydowskiego myślenia. Słusznie 

przeto Hengel stwierdza, <<że w odstępie czasu mniejszym od dwóch dzieśięcioleci 

chrystologia znacznie więcej osiągnęła niż w następnych siedmiu wiekach aż do całko-

witego wykończenia dogmatu Kościoła starożytnego>>”89. Nie podobna tego inaczej 

wyjaśnić, jak właśnie świadomością, która była w samym Jezusie Chrystusie. Orędzie 

Krzyża i Zmartwychwstania jest centralnym przesłaniem Kościoła. Jeżeli ten Kościół, 

jak wspomnieliśmy, już 10 lat po Wielkanocy przypisuje Jezusowi Bóstwo i wiedzę 

o swojej misji (posłuszny aż do śmierci krzyżowej), to mało prawdopodobne wydaje się 

tutaj jakiekolwiek wypaczenia intencji i misji Pana. H.U. Balthasar powie, że „niemoż-

liwe jest, żeby Bóg za przyczynę pojednania świata ze sobą wziął śmierć, której sensu 

nie znałby sam umierający. [...] Jezus był bez wątpienia tym, w którym Duch mieszkał, 

którym kierował, a nawet Go pobudzał, i w tym górował nad starotestamentowymi pro-

rokami i apokaliptykami”90.  

Wróćmy do interesującego nas fragmentu. Po powyższych uwagach można stwierdzić, 

że wołanie umęczonego Pana nie jest wołaniem człowieka, który utracił poczucie 

wszelkiego sensu i nadziei. Zauważmy, że nie jest też tak przecież, iż Jezus udaje cie-

rpiącego – On prawdziwie cierpi i umiera. Spotyka się zatem, w tym jednym zdaniu 

Pana, całe napięcie, wypływające z tajemnicy Wcielenia i Uniżenia Syna Bożego. Co 

więcej, słowa Jezusa są w istocie słowami modlitwy. „Nie jest to jakieś ogólnie rozu-

miane wołanie w opuszczeniu. Jezus modli się słowami wielkiego Psalmu cierpiącego 

Izraela i w ten sposób bierze na siebie i streszcza w sobie całe udręczenie nie samego 

Izraela, lecz wszystkich cierpiących na tym świecie z powodu ukrywania się Boga. 

Trwożne wołanie świata, dręczonego nieobecnością Boga, zanosi przed serce samego 

Boga. Utożsamia się z cierpiącym Izraelem, z ludzkością, która cierpi z powodu 

                                                           
88 H. Seweryniak, dz. cyt., s. 324. 
89 Ch. Schönborn, dz. cyt., s. 46. 
90 H. Balthasar, dz. cyt., s. 157. 
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<<ciemności Boga>>, przyjmuje do swego wnętrza jej wołanie, jej udręczenie, całą jej 

bezradność, a przez to jednocześnie je przeobraża”, zauważa Benedykt XVI91. Obecny 

papież mówi, że Pan w pełni utożsamił się z cierpiącymi wszystkich czasów; On przyj-

muje ich udrękę, ich krzyk do swojego wnętrza – Jego krzyk wchłania krzyk wszelkiego 

cierpienia i opuszczenia.  

Papież Benedykt dalej stwierdza: „Opierając się na przesłance tego pełnego udręki wo-

łania Jezusa, w nowszej teologii podejmowano wiele wnikliwych prób dotarcia do naj-

głębszych tajników Jego duszy i zrozumienia tajemnicy Jego osoby w tej krańcowej 

udręce. Nad wszystkimi tymi wysiłkami zaciążył jednak w końcu duch nazbyt ciasnego 

indywidualizmu. 

Myślę, że w swym sposobie rozumienia modlitwy Jezusa znacznie bliżej rzeczywistości 

znajdowali się Ojcowie Kościoła. Już w Starym Testamencie w przekonaniu modlących 

się słowa psalmów nie odnoszą się do jednego, zamkniętego w sobie podmiotu. Są to 

niewątpliwie słowa bardzo osobiste, zrodzone w zmaganiu się z Bogiem, ale modlą się 

nimi jednocześnie wszyscy cierpiący sprawiedliwi, cały Izrael, a nawet cała zmagająca 

się ludzkość. Dlatego psalmy te obejmują przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tkwią 

w teraźniejszości cierpienia, jednak zawierają w sobie dar wysłuchania, przemiany”92. 

Wydaje się, że Joseph Ratzinger-Benedykt XVI w sposób bardzo syntetyczny, 

w powyższym fragmencie, ukazał to napięcie: Jezusa-Syna, który widzi Ojca i Jezus-

Syna naprawdę cierpiącego. Papież pokazuje, że Jezus, który jest istotowo jedno z Oj-

cem, w pełni wszedł w mrok cierpienia. Idąc dalej, Benedykt XVI mówi, że poprzez 

wołanie Jezusa wielu teologów próbowało wniknąć w najgłębsze zakamarki bytu Jezu-

sa. Jednak za każdym razem odczytywano Jezusa według własnego, subiektywnie ro-

zumianego wzorca osobowości. Prawdziwe zrozumienie słów Chrystusa polega na 

wniknięciu w dynamikę konstrukcji psalmu, którym On się modlił: na początku jest 

pełne trwogi wołanie (Boże mój , Boże mój czemuś mnie opuścił), a na końcu słowa peł-

ne radości z powodu wysłuchania (Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię 

będę pośród zgromadzenia). W samym więc Psalmie 22 jest obecne również napięcie: 

trwoga i radość. Można więc powiedzieć, że Psalm 22 dokonuje swoistej egzegezy sta-

nu Jezusa na krzyży: On doświadcza ogromu bólu, ale zarazem jest w Nim obecna ta 

tajemnicza pewność, że Ojciec Go wysłucha, że ostatecznie będzie głosił imię Boga 

swym Braciom. Ta pewność ma swoje źródło w wewnętrznym poznaniu (widzeniu) 

przez Jezusa Ojca, jakie ma w swojej ludzkiej naturze. Z drugiej strony Pan doświadcza 

realnej udręki, bo do tego wewnętrznego poznania, szczególnie, podczas Męki nie ma 

On dostępu – On prawdziwie uniżył się. Zabrzmi to paradoksalnie, ale Jezus ma pe- 

wność wysłuchania przez Ojca; ma pewność sensu swojej śmierci i jednocześnie w tej 

pewności jest obecna ufność, przylgnięcie (fides). Pewność i ufność – w Jezusie te dwie 

cechy spotkały się w jednej Osobie. 

                                                           
91J. Ratzinger-Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 2. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, 

tłum. W. Szymona, Kielce 2011, s. 229. 
92 Tamże, s. 230. 
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Zakończenie 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 

których nie widzimy – pisze Autor Listu do Hebrajczyków. H. Balthasar stwierdza, że tę 

właśnie definicję wiary można odnieść do Jezusa. Balthasar zauważa, że nasz Pan po-

siadał pewną wiarę w obliczu swojego Ojca, w centrum intuicji swojej misji93. Bathasar 

zwraca jednak uwagę, że „z terminem tym trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie, ażeby 

nie powstało wrażenie, że postawa Jezusa względem Ojca była jedynie ogólną postawą 

wiary staro- czy nowotestamentowej, przeżywanej na doskonały sposób. Jej jakościowa 

różnica w stosunku do naszej wiary polega na tym, że my po raz pierwszy otrzymujemy 

naszą misję dopiero po dojściu do wiary, Jezus natomiast od początku ma swą misję 

i nią jest; poza tym w swej misji jest pełen zaufania i całkowicie oddany dającemu pole-

cenia Ojcu. Biorąc pod uwagę to, że Jezus nie zna i nie chce znać dróg, na których Bóg 

mu towarzyszy w realizowaniu misji, ale jest pewien, że Ojciec wypełni tę misję aż do 

końca”94. Byt i misja są czymś jednym w Jezusie. Nie można tych dwóch porządków 

rozdzielać – to tutaj spotyka się w jedno chrystologia ontologiczna i paschalna ( tzw. 

funkcyjna). Jeżeli widzimy więc Pana jako Tego, Który jest Posłany, gdzie „Jest” i „Po-

słany” są absolutnie tożsame, wtedy „nie ma potrzeby zadręczać się kwestią relacji Jego 

ludzkiej świadomości do Jego świadomości Boskiej. Powierzone Mu przez Ojca zada-

nie objawiania ojcostwa Bożego w świecie i dla świata całym swym istnieniem, całym 

życiem i śmiercią, wypełnia po brzegi tę świadomość; pojmuje ona siebie w całości 

jako to, co <<od Ojca>> przychodzi do ludzi; do tego stopnia widzi w sobie <<interpre-

tację Ojca>>, <<słowo Ojca>>, że żaden obszar, żaden czas nie pozostaje na oderwaną 

od misji refleksję: <<Kim Ja jestem>>?”95.  

Refleksja dotycząca rozumienia świadomości-poznania Jezusa, w świetle pytanie o Jego 

wiarę, wydaje się mieć przede wszystkim kluczowe znaczenie dla duchowości chrześci-

jańskiej, dla całej postawy chrześcijańskiej. Jest to bowiem relacja tego „co wiem” do 

tego „co robię”. Jeżeli zaczniemy kontemplować całościowo tajemnicę Jezusa Chrystu-

sa – Jego Byt i Jego Posłanie – będziemy w istocie coraz bardziej zagłębiać się w dy-

namikę miłości. Miłości, która zawsze jest związana z ofiarą. Przyjmując Sakramenty, 

w których Jezus jest realnie obecny, wchodzimy właśnie w Jego „posłanie”. Szczegól-

nie jest to widoczne w Eucharystii („Sakramencie Miłości”). „Eucharystia włącza nas 

w akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko otrzymujemy, w sposób statyczny, Logos wcielony, 

ale zostajemy włączeni w dynamikę Jego ofiary”96, pisze Benedykt XVI. Tym samym, 

my sami jesteśmy powołani do tego, aby nasze „bycie” i „posłanie” stawało się coraz 

bardziej ze sobą tożsame; abyśmy w ten sposób osiągnęli pełnię człowieczeństwa, które 

w naszym Panu było, jest i będzie doskonałe.     

 

 

                                                           
93 Por. H. Balthasar, dz. cyt., s. 163. 
94 Tamże, s. 162-163. 
95 Tamże, s. 163. 
96 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 13. 
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DID JESUS BELIEVE? SELF-AWARENESS OF JESUS CHRIST IN WORKS OF 
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Summary: 

 

Christology dogma says that in Christ co-exist two natures: divine and human in one 

Person. Then could Christ  know in His human nature that he was God? If Christ had 

been aware of that fact would have believed in God? Author of the article is trying to 

explain this problem in the light (in the case) of passion of the Christ. Author claims 

that in fact we can't talk about Gog incarnated without the truth about suffering God. In 

the deep of His being, Jesus knows that He is God. However, it doesn't change the fact, 

that Christ must trust His Father, especcially when He went through the death. His trust 

becomes for every human being the powerful light of hope in the shadow physical, spir-

itual and existential suffering. 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość na tajemnicę. Racjo-

nalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze 

poszukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlate-

go, że człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma 

charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-racjonalności wyrasta cały pradawny 

fenomen religii, ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowa-

dziła z jednej strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści 

patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie lokuje się ponad-

racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu 
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starożytnych nad magami i szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta 

sama intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popularności ru-

chów New Age, jak i popularności Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie. Tym, co 

różni jedno od drugiego jest sposób przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Róż-

nica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalności, 

które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W podejściu autentycznie 

chrześcijańskim idzie zaś o otwarcie się na ponad-rozumową Tajemnicę Boga, który 

wszakże bynajmniej nie niszczy i nie wypacza tego, co sam stworzył. Z powodu pozo-

rnego podobieństwa między tymi dwoma podejściami, bardzo pilne jest wyraźne od-

dzielenie jednego od drugiego. Kluczowe w tym względzie wydaje się być oczyszczenie 

chrześcijańskiego rozumienia pojęcia cudu z wszelkich konotacji magicznych. Temu 

właśnie poświęcony jest niniejszy artykuł. W pierwszej części dokonana zostanie 

wstępna diagnoza współczesnego rozumienia cudu wśród współczesnych ludzi, zwłasz-

cza chrześcijan. W drugiej części potoczne rozumienie cudu zostanie ukazane na tle 

tego, co o świecie mówią prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Będzie to pierwszy etap 

krytyki potocznego rozumienia cudu. Następnie w części trzeciej artykułu to, co po-

tocznie myśli się o cudach zostanie zestawione z autentyczną teologią, czyli ludzkim 

myśleniem o Bogu, opartym na Bożym Objawieniu. Tutaj punktem wyjścia krytyki 

potocznego rozumienia cudu będzie więc teologia. Na koniec zostaną przedstawione 

wnioski.  

1. Potoczne rozumienie cudu w czasach współczesnych 

Wszystkie ważniejsze pojęcia teologii chrześcijańskiej mają za sobą wielowiekową tra-

dycję, a pod sobą wielkie bogactwo znaczeniowe. Jak wszystkie terminy używane przez 

setki lat w różnych kontekstach, przez różnych ludzi i w różnych epokach, tak i terminy 

teologiczne nierzadko narażone są na pewne zagrożenia, takie jak utrata pierwotnego 

sensu czy koncentracja na ich aspekcie pobocznym. Nie inaczej jest z pojęciem cudu, 

które wydaje się być dla chrześcijaństwa dość zasadniczym. Jako wiara w Boga żywe-

go, działającego i komunikującego się z człowiekiem, chrześcijaństwo nie może zrezy-

gnować z pojęcia cudu, wyrażającego Boże działanie w świecie i człowieku. Nic więc 

dziwnego, że we wszystkich epokach rozwoju myśli teologicznej pojęcie cudu zajmo-

wało poczesne miejsce, dla jednych będąc kluczowym w argumentacji teologicznej czy 

apologetycznej, dla innych będąc kamieniem obrazy. Obecnie, po kilku wiekach fascy-

nacji racjonalizmem i przekonania o nieograniczonych możliwościach rozumowego 

wyjaśniania wszelkiej rzeczywistości, pojęcie cudu powraca i przeżywa swój wielki 

renesans. Fascynacja cudami, zarówno w kontekście religijnym jak i poza religijnym, 

ogarnia dziś ogromne rzesze społeczeństwa. W związku z tym pilne wydaje się przyj-

rzeć się temu, co potocznie myśli i mówi się o cudach, by zestawić to z wymaganiami 

ludzkiej racjonalności, ale także z Objawieniem Bożym wypełnionym w Jezusie Chry-

stusie. 

Gdyby opisać współczesne tendencje postrzegania cudu przy pomocy jednego określe-

nia, określeniem tym byłoby „zjawisko nadprzyrodzone”. Postrzeganie cudów jako 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość 

na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wy-

starczać osobom ludzkim, które zawsze poszukują czegoś większe-

go, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rze-

czywistość ma charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-

racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocze-

śnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej 

strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej ma-

ści patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie 

lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej per-

cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i 

szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama 

intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popu-

larności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z mo-

dlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób 

przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diame-

tralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalno-

ści, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W 

zjawisk nadprzyrodzonych (w znaczeniu nadzwyczajnych, wykraczających poza prawa 

rozumu) dominuje nie tylko w neopogańskich prądach New Age, ale także wśród sa-

mych chrześcijan. Sytuacja ta z teologicznego punktu widzenia jest dosyć kłopotliwa, 

ponieważ cud jawi się jako jedno z tych pojęć, które w „wysokiej” teologii mają wyraź-

nie inne znaczenie niż w mentalności ludu Bożego. Potoczne skojarzenia z cudem to 

właśnie „nadprzyrodzoność”, rozumiana jako złamanie praw natury97. Tymczasem teo-

logia chrześcijańska podkreśla znaczenie cudu jako znaku Bożego działania, Jego obe-

cności i troski. Cud nie musi wcale cechować się potocznie pojętą nadzwyczajnością, 

lecz musi objawiać Boga osobie wierzącej. Czytając na przykład definicję Mariana Ru-

seckiego, polskiego teologa fundamentalisty, który sporą część swej naukowej pracy 

poświęcił pojęciu cudu, można zadziwić się, jak bardzo różni się spojrzenie teologów 

od potocznych skojarzeń. „Cud, znak Bożego działania w świecie dla zbawienia czło-

wieka; służy do wyrażenia objawienia się Boga w historii, oznacza Jego konkretne czy-

ny zbawcze, ujawniające się w pełni w Jezusie Chrystusie”98. Jak widać aspekt „nad-

zwyczajności” nie wysuwa się bynajmniej na pierwszy plan. Z kolei potoczne rozumie-

nie cudu jako zjawiska nadprzyrodzonego budzi niepokój już na poziomie semanty-

cznym. Zjawiska, to wszak te elementy rzeczywistości, które są właśnie przyrodzone 

zaś to, co naprawdę nadprzyrodzone według chrześcijaństwa, to życie w wierze, nadziei 

i miłości - w Duchu Świętym. Samo pojęcie zjawiska nadprzyrodzonego jest więc chy-

ba oksymoronem - nie istnieje zjawisko nadprzyrodzone, bo jeśli jest zjawiskiem, nie 

jest nadprzyrodzone. Jeśli coś z kolei jest nadprzyrodzone, nie jest zjawiskiem, lecz 

właśnie przekracza świat zjawisk.  

Absurdalność potocznego pojęcia cudu sięga jednak głębiej, niż same meandry defini-

cyjno-pojęciowe. „Cudowność”, która w potocznym mniemaniu oznacza irracjonalność 

i łamanie przez Boga, czy inne istoty duchowe praw natury, sprzeciwia się podstawo-

wym założeniom kultury ludzkiej racjonalności. Cały rozwój cywilizacji europejskiej 

polegał na przekonaniu o możliwościach ludzkiego rozumu, co do poznania rzeczywi-

stości99 . Świat jest poznawalny racjonalnie i ta jego cecha umożliwia człowiekowi 

i kulturze fascynującą przygodę poznania i rozwoju. Przekonanie o „zjawiskach nad-

przyrodzonych” staje na przekór tym intuicjom, próbując cofnąć ludzkość do czasów 

pre-racjonalych, kiedy to wyjaśnień rzeczywistości szukano jedynie w mitycznych 

opowieściach i magicznych zabiegach. Renesans takiej „cudowności” coraz częściej 

dokonuje się także za sprawą chrześcijan. Sądzą oni, że muszą pilnie obronić swoją 

wiarę przed wrogim światem, a najlepszym na to sposobem jest obrona cudów, jako 

                                                           
97  W jednym z popularnych czasopism ukazał się wywiad z katolickim badaczem „zjawisk nad-

przyrodzonych”. Jak twierdzi badacz, nie sposób w zasadzie polemizować z tezą o istnieniu tych zjawisk, 

gdyż są one doskonale udokumentowane. Rozmowa kończy się apofatycznym manifestem: „Życie bez 

tajemnicy nie jest możliwe”. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, jednak pozostaje dyskusyjne, 

jak rozumieć tajemnicę i jej miejsce w życiu człowieka. Zob. Grzegorz Górny, Katolickie Archiwum X. 

Rozmowa z ks. prof. Andreasem Reschem, „Fronda” 1 (2015) 1, s. 48-53.  
98 M. Rusecki, Cud, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, Lublin-Kraków 

2002, s. 271.  
99 Chodzi o rzeczywistość w jej aspekcie materialnym, zjawiskowym. Inną sprawą są ograniczenia możli-

wości rozumu w poznaniu ostatecznej Rzeczywistości, czyli Boga.  
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zjawisk łamiących prawa przyrody. Jeśli racjonalizm kojarzony jest z ateizmem, ludzie 

wierzący biegną bez wahania w stronę irracjonalizmu i bronią dosłownych interpretacji 

biblijnych opisów cudów, lub też szukają za wszelką cenę współcześnie dokonujących 

się „zjawisk nadprzyrodzonych”. W ten sposób zarówno po stronie chrześcijan jak 

i niechrześcijan, utrwala się przekonanie o związku istoty wiary chrześcijańskiej z po-

tocznie rozumianą „cudownością” 100 . Można odnieść wrażenie, że chrześcijanin, to 

przede wszystkim ten, który uważa, że dzieją się czasem zjawiska łamiące porządek 

tego świata i rozumu. To przekonanie jest ze wszech miar mylne i sprzyja ośmieszaniu 

wiary chrześcijańskiej. Potrzeba zatem pilnie oczyścić prawdziwie chrześcijańskie po-

jęcie „cudu” z wszelkich konotacji irracjonalistycznych. Brak tego oczyszczenia po-

większa rozdźwięk między Kościołem a światem współczesnym, który to rozdźwięk 

(akurat w tym konkretnym aspekcie), może okazać się w niemałej mierze winą ludzi 

Kościoła. Reakcją bowiem na uparcie irracjonalną narrację utożsamianą z wiarą chrze-

ścijańską, może być tylko odrzucenie tej ostatniej jako niepoważnej. Ponadto również 

ze ściśle teologicznego punktu widzenia pojęcie cudów jako ingerencji Boga w porzą-

dek natury jest fatalnym nieporozumieniem. Krytyka potocznego pojęcia cudu może 

więc wychodzić z dwóch punktów: współczesnej mentalności ukształtowanej przez 

nauki ścisłe oraz z punktu widzenia teologii chrześcijańskiej. Krytyka potocznego poję-

cia cudu będzie tu więc zarysowana w dwóch etapach: kontekstualno-filozoficznym, 

a następnie teologicznym.  

2. Krytyka z perspektywy epoki nauk ścisłych 

Kontekstem dla rozumienia pojęcia cudu jest dziś przede wszystkim mentalność społe-

czeństwa ukształtowanego przez prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Wszechobecność 

i swoista skuteczność (rozwój technologii) tychże nauk sprawiają, że w społecznym 

odbiorze cieszą się one ogromnym zaufaniem 101 . Toteż obraz świata jest 

u współczesnych ludzi w ogromnej mierze kształtowany wynikami osiąganymi przez 

nauki ścisłe102. Sytuacja ta nie jest zresztą żadnym novum, lecz jest szczytem pewnego 

trwającego już od wieków procesu, który można określić mianem racjonalizacji świa-

ta103. Proces ten rozpoczął się w kulturze europejskiej wraz z powstaniem filozofii, 

a więc - jak się przyjmuje - wraz z filozofami jońskimi w VI wieku przed Chrystu-

sem104. Filozofia wyrosła z buntu przeciwko mitycznemu obrazowi świata. W miejsce 

mitu zaproponowała wyjaśnienia racjonalne. Już pierwsi filozofowie odkrywali, że nie 

                                                           
100 Jak pisze Tillich: „rozwija się swego rodzaju irracjonalistyczny racjonalizm, w którym stopień absur-

dalności w opowieści o cudzie staje się miarą jej wartości religijnej. Im bardziej niemożliwe, tym bardziej 

objawicielskie!”. P. Tillich, Teologia systematyczna, t. 1, Kęty 2004, s. 111.  
101 Bertrand Russel pisał: „Nauka w żadnej chwili nie ma słuszności całkowitej, ale rzadko też myli się 

zupełnie; i z reguły ma ona większą szansę potwierdzenia swej słuszności niż teorie nienaukowe. Jest, 

więc rzeczą zasadną przyjąć ją, jako hipotezę”. Mój rozwój filozoficzny, Warszawa 1970, s. 12.  
102 Oczywiście recepcja tych wyników dokonuje się ze sporym opóźnieniem, jednak nie zmienia to faktu, 

iż człowiek współczesny swoją racjonalność wiąże z frapującą go racjonalnością nauki. Por. Karl Popper, 

Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992, s. 134.  
103 Autorem tego pojęcia jest Max Weber, zob. np. Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004.  
104 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 2005, s. 23.  
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śnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej 

strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej ma-
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lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej per-

cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i 

szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama 

intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popu-

larności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z mo-

dlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób 

przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diame-

tralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalno-

ści, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W 

tylko człowiek jest istotą rozumną, ale i cała rzeczywistość ma charakter rozumny, se-

nsowny - ma po prostu swój logos (Heraklit). Z tego przekonania rozwinęła się cała 

dalsza filozofia, a następnie i nauka. Pewnym warunkiem sine qua non poznawania rze-

czywistości jest jej racjonalny, poznawalny charakter. Można więc bez dużej przesady 

powiedzieć, że nie byłoby współczesnej cywilizacji, gdyby nie przyjęcie przed wiekami 

tej podstawowej zasady mówiącej, iż rzeczywistość ma charakter logiczny czy rozum-

ny. Michał Heller uważa, że o ile nie należy przyjmować racjonalności świata jako ja-

kiegoś założenia a priori, o tyle jest ona konieczną hipotezą, bez niej trudno wyjaśnić 

rozwój nauki. „Świat posiada pewną cechę, dzięki której daje się go skutecznie zba-

dać”105. Na rozwój ludzkiej kultury jako zmierzającej do coraz większej racjonalności, 

zwrócili uwagę ojcowie socjologii, zwłaszcza August Comte i Max Weber. Ten pie-

rwszy wprowadził do dyskursu filozoficznego słynny podział na trzy epoki dziejów: 

mityczną (teologiczną), metafizyczną i naukową. Epoka mityczna miała tłumaczyć 

wszystkie elementy rzeczywistości, jako działania i przestrzeń aktywności istot ponad-

ludzkich. W epoce tej nie ma miejsca na szukanie racjonalnych wyjaśnień świata. Ina-

czej jest w kolejnej, metafizycznej epoce. Tu postępuje już racjonalizacja, choć nadal 

ujęta w karby przed-założeń uwarunkowanych religijną wizją świata. Rozwój kultury 

wieńczy epoka pozytywna, naukowa, w której rozum ludzki niezależnie od czynników 

zewnętrznych sam interpretuje rzeczywistość. Oto „umysł nasz, wreszcie samodzielny, 

dochodzi do swego ostatecznego stanu, tj. racjonalnego pozytywizmu”106. Narzędziami 

służącymi do tego w pełni rozumnego ujmowania rzeczywistości są nauki ścisłe. Z ko-

lei Max Weber mówił wprost o dokonującym się w ciągu wieków rozwoju cywilizacji 

procesie racjonalizacji. Nieustannie dokonuje się, zdaniem Webera, poszerzanie obszaru 

panowania ludzkiego rozumu, zaś ograniczanie tych obszarów, które należą do bez-

myślnie przyjmowanych tradycji i przekonań. Inną nazwą przypisaną temu procesowi 

przez Webera jest odczarowanie świata107. Dziś nie ulega wątpliwości, że intuicje te są 

słuszne bowiem potwierdza je fakt rozwoju cywilizacyjnego powiązanego z naukami 

ścisłymi. Nie można jednocześnie korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii 

i twierdzić, że rzeczywistość w swym aspekcie materialnym nie ma charakteru racjo-

nalnego i nie może być przez człowieka uchwycona rozumowo108.  

Tym, co najbardziej rażąco kontrastuje z wiarą w potocznie rozumiane cuda jest jednak 

nie filozofia, która dziś przecież nie cieszy się specjalnie wysokim szacunkiem społe-

czeństwa, lecz nauki ścisłe. Rozwój tych ostatnich osiąga dziś oszałamiające wprost 

tempo i nie pozostaje bez wpływu na życie konkretnego człowieka cywilizacji zacho-

dniej. Nauki bowiem nie tylko analizują rzeczywistość materialną i starają się podać jej 

                                                           
105 M. Heller, Filozofia i wszechświat, Kraków 2008, s. 41.  
106 A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu, Warszawa 

1973, s. 15.  
107 M. Weber, Racjonalizacja…, s. 128.  
108 Nasuwa się znane zdanie R. Bultmanna: „Nie można używać elektryczności i radioodbiorników (…), 

jednocześnie wierząc w świat cudów i duchów Nowego Testamentu”. The New Testament and Mithology 

and Other Basic Writings, Minneapolis 1984, s. 4. Rzeczywiście nie można, jeśli cuda rozumie się, jako 

zjawiska zaprzeczające zdrowemu rozsądkowi.  



59 R  

 

MARCIN WALCZAK 

 

adekwatny opis, ale także owocują w postaci nowych wynalazków, ułatwiających życie 

ludziom. Dlatego właśnie naukowa wizja świata cieszy się tak ogromnym poparciem 

społecznym. Wydawać by się mogło, że taka sytuacja jest jakimś zagrożeniem dla 

chrześcijańskiej wizji świata, czy dla samej wiary. Wszak wiara przedstawia nadprzyro-

dzony porządek rzeczy, zaś nauka zdaje się profanować rzeczywistość i ujmować ją 

całkowicie w karby rozumu. Przy głębszym zastanowieniu okazuje się jednak, że sytua-

cja wygląda zupełnie inaczej. Wiara mówi o ostatecznym sensie rzeczywistości, zaś 

nauka o zasadach funkcjonowania jej materialnego wymiaru. Te dwie płaszczyzny na-

leży jasno odróżnić109 , bez popadania wszakże w ostro postawiony dualizm, który 

przedstawiałby de facto dwa światy, w niezrozumiały sposób ze sobą powiązane110. Nie 

jest też tak, że świat materialny wraz z obowiązującymi w nim prawami miałby być 

jakoś kłopotliwy dla wiary chrześcijańskiej. Obraz świata jaki wyłania się z badań nauk 

ścisłych to przede wszystkim obraz świata racjonalnego 111 . Nie chodzi o całkowitą 

przewidywalność wszelkich zjawisk przyrodniczych, czy o jakąś wizję świata jako me-

chanizmu. Tego typu poglądy obecne w fizyce po-newtonowskiej, obecnie odeszły już 

do lamusa. W przypadku choćby mechaniki kwantowej nie ma mowy o jasnym przewi-

dywaniu zachowań danych cząstek. Zasady systemów matematycznych, a nawet lo-

gicznych, zdają się szwankować. Nie zmienia to jednak faktu, że przyroda po prostu, 

mówiąc metaforycznie, pozwala się badać racjonalnie. Nie można jej uchwycić jakąś 

jedną uniwersalną metodą, ale wszelkie badania i ich owoce dowodzą, że ma ona cha-

rakter racjonalny. Choć do tej jej rozumności badacze jeszcze nie dorastają, to skutecz-

nie się do niej zbliżają. Rzeczywistość materialna nie jest chaosem, lecz jest spójna 

i poznawalna, stoi przed człowiekiem jako gotowa do gospodarowania przez jego ro-

zum. Taka wizja rzeczywistości nie tylko nie jest kłopotem dla wiary chrześcijańskiej, 

ale doskonale z nią współgra. Teologia zawsze mówiła o racjonalności świata jako po-

chodzącego od Bożego Logosu. Świat jest sensowny, rozumny bo stworzony przez Lo-

gos (prolog Janowy). Cała wielowiekowa tradycja tzw. teologii naturalnej poświadcza, 

że racjonalność świata ma też wielkie znaczenie dla chrześcijańskiej myśli. Nauki ścisłe 

potwierdzają dziś tylko intuicję, której wyraz dawali już Ojcowie Kościoła i scholastycy 

- że nie tylko człowiek poznaje świat rozumowo, ale i świat jest sam w sobie racjona-

lny112.  

W tym właśnie kontekście należy rozpatrywać cuda, które miałyby być zjawiskami ra-

dykalnie łamiącymi racjonalne prawa rzeczywistości materialnej. Nie ma tu znaczenia, 

czy użyje się asekuracyjnie słowa „zawieszenie” zamiast „łamanie” praw natury. Jedno 

jest pewne: cud w potocznym znaczeniu tego słowa jest wydarzeniem wymykającym 

się racjonalnemu ujęciu. C. S. Lewis definiował cud jako „ingerencję istoty nadprzyro-

                                                           
109  Znane jest powiedzenie Galileusza, który komentując słowa Augustyna mówi o Duchu Świętym 

uczącym przez Biblię „nie jak jest zbudowane niebo, lecz jak się dostać do nieba”. G. Galilei, Lettere, 

Torino 1978, s. 128-135.  
110 Byłby to powrót do dualistycznych meandrów filozofii XVII wieku. Tutaj jednak nie chodzi wcale 

o dwa odrębne światy wchodzące ze sobą w interakcję, lecz o wymiary jednego świata.   
111 Heller mówi wręcz o matematyczności świata. Por. Filozofia i wszechświat, s. 48.  
112 Szczególnie widać to u takich myślicieli jak święty Tomasz z Akwinu, lub Ojcowie aleksandryjscy.   



60 PIOTR KODYM 

 

 

POTOCZNE ROZUMIENIE CUDU – UWAGI KRYTYCZNE 

 

 

Potoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne 

 

Nie to, jaki jest świat, jest tym, co mistyczne, lecz to, że jest. 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, teza 6.44 

 

Słowa kluczowe: teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, 

cud, nadprzyrodzoność, racjonalność 

Key words: dogmatic theology, fundamental theology, miracle, su-

pernatural, rationality 

 

Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość 

na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wy-

starczać osobom ludzkim, które zawsze poszukują czegoś większe-

go, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rze-

czywistość ma charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-

racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocze-

śnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej 

strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej ma-

ści patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie 

lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej per-

cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i 

szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama 

intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popu-

larności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z mo-

dlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób 

przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diame-

tralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalno-

ści, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W 

dzonej w porządek natury”113. Tego rodzaju cud miałby przekraczać prawa natury, 

a zatem być wydarzeniem w punkcie wyjścia nieracjonalnym. Tak właśnie rozumie się 

cud choćby w ramach praktyki orzekania nadzwyczajnych uzdrowień. Powołanie komi-

sji lekarskiej, która ma orzec, że według nauki nie mogło nastąpić zaszłe uzdrowienie, 

pokazuje, że cudu upatruje się w tym, co jest formalnie nieuchwytne dla nauki, tzn. co 

jest nieracjonalne. Nawiasem mówiąc nie bierze się pod uwagę, że nauka rozwija się 

i w pewnym momencie może wyjaśniać to, czego obecnie wyjaśniać nie może. Jeśli 

wyjaśni cudowne uzdrowienia, wzięte np. pod uwagę przy jakimś procesie kanoniza-

cyjnym, czy będzie to oznaczało, że cudu jednak nie było? Tak można domniemywać, 

natomiast trudno sobie wyobrazić konsekwencje kanoniczne - czy kanonizacja będzie 

ważna114? To tylko jedno z pytań, do jakich prowadzi supranaturalistyczna wizja cudu. 

Podstawowym problemem jest po prostu zakwestionowanie racjonalnej wizji rzeczywi-

stości jaka się za błędną teologią cudu kryje115. Jeśli świat jest racjonalny, stworzony 

przez Boga jako logiczny i sensowny, i jeśli człowiek może go ujmować swoim rozu-

mem, niepojęta wydaje się abdykacja tegoż rozumu z wyjaśniania części zjawisk, uzna-

nych arbitralnie za cudowne. W racjonalnej wizji rzeczywistości, którą poświadcza 

rozwój i owocność nauk ścisłych, nie ma miejsca na cuda w potocznym rozumieniu 

tego terminu.  

Jeśli przyjąć, że świat jest racjonalny, nie można przyjąć, że dzieją się w nim rzeczy 

irracjonalne, to jest sprzeczne z logiką i naturą stworzonego świata. Jeśli natomiast dzie-

ją się rzeczy irracjonalne, niemogące zostać uchwycone przez ludzki rozum i sprzeczne 

z jego podstawowymi prawami, to świat nie jest racjonalny. Świat116 może być bowiem 

racjonalny tylko wtedy, gdy cały jest racjonalny. Skoro wydarzyłaby się choć jedna 

rzecz sprzeczna z zasadami logiki, oznaczałoby to, że nie można ufać racjonalności 

świata117. Przekonanie o cudach rozumianych jako wydarzenia zaprzeczające racjonal-

nej strukturze świata, zaprzecza ipso facto tejże strukturze. Słuszny więc wydaje się 

protest współczesnych przeciwko przyjmowaniu jakichś „zjawisk cudownych” za 

prawdziwe. Naukowy, racjonalny obraz świata daje człowiekowi poczucie bezpieczeń-

stwa i wydaje się bardzo trafiony, gdyż realnie zmienia standard życia przez rozwój 

technologii. Bunt przeciwko zaprzeczaniu racjonalnej naturze rzeczywistości jest, więc 

jak najbardziej uzasadniony. Nie jest natomiast wiarygodną jakakolwiek próba pogo-

                                                           
113 C. S. Lewis, Miracles, London 1947, s. 15.  
114 Takie dwuznaczne sytuacje, w których okazywało się, że uzdrowienie jednak wynikało z normalnych 

działań medycznych miały już, zdaniem niektórych, miejsce. Zob. artykuł Artura Sporniaka na stronie 

Tygodnika Powszechnego: http://tygodnik.onet.pl/wlasnym-glosem/zakwestionowany-cud/t83qn (dostęp: 

16.02.15). 
115 Mimo to naukowcy związani z chrześcijaństwem uparcie próbują połączyć przekonanie o występowa-

niu potocznie rozumianych cudów z wynikami nauk ścisłych. Wiele interesujących stanowisk prezentuje 

wybór tekstów wygłoszonych w trakcie cyklu konferencji Boże działanie w perspektywie nauki. Zob. 

Stwórca- wszechświat- człowiek, t. 1-2, Tarnów 2006; por. J. Polkinghorne, Nauka i Opatrzność, Kraków 

2008, s. 90-111.  
116 Mowa cały czas o świecie w jego aspekcie materialnym, czy zjawiskowym.  
117 W tym sensie słusznie pisze Carnap, iż „nauka, system poznania pojęciowego nie ma granic”. Oczy-

wiście „nie oznacza to, że poza nauką nie ma nic, że obejmuje ona wszystko”. R. Carnap, Logiczna 

struktura świata, Warszawa 2011, s. 364.  
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dzenia przekonania o potocznie rozumianych cudach z racjonalną wizją świata. Odwo-

ływanie się do jakiegoś wyższego porządku rzeczy, który miałby też być racjonalny, 

lecz inaczej, nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. Podobnie eksponowanie 

cudu jako racjonalnego działania jakichś wyższych, niewidzialnych istot. Jeśli takie 

istoty istnieją i działają na świat materialny, to należą one do tego świata i ich działanie 

jest jego częścią. Wówczas mogłoby ono z czasem zostać zbadane, zaś tego typu cuda 

wcale nie byłyby właśnie cudami w potocznym znaczeniu. Wbrew przedziwnym inkli-

nacjom współczesnego społeczeństwa ku irracjonalności (popularność wszelkiej maści 

okultyzmu)118, należy podkreślić z całą mocą, iż tylko racjonalna wizja rzeczywistości 

jest dzisiaj wiarygodna. W tej zaś wizji ukazującej świat materialny jako działający we-

dług racjonalnych zasad, nie mieści się cud, jako zjawisko łamiące te zasady. Powstaje 

jednak pytanie, czy nie oznacza to zaprzeczenia istocie chrześcijaństwa, dla którego 

pojęcie cudu zdaje się być przecież zasadnicze.  

3. Krytyka z perspektywy teologii 

Potoczne rozumienie cudu należy także wbrew pozorom krytycznie ocenić 

z perspektywy samej teologii. Jeśli zastanowić się, dlaczego właściwie kwestia cudów 

wydaje się tak zasadnicza dla wiary chrześcijańskiej, odpowiedź może być tylko jedna. 

Jest nią kluczowa i fundamentalna rola Pisma świętego, będącego niejako duszą chrze-

ścijańskiej teologii119, a traktującego o całym szeregu wydarzeń cudownych. Skoro Pi-

smo jako zasadnicza norma i podstawa wiary jest pełne opisów cudów (i to, jak się wy-

daje, cudów w potocznym tego słowa znaczeniu), nie może być mowy o wierze chrze-

ścijańskiej bez przekonania o występowaniu tego typu zjawisk. Rozstępujące się morze, 

zatrzymujące się słońce, czy wreszcie rozmnażający się chleb, to przecież cuda w zna-

czeniu potocznym. Jeśli ktoś poddaje w wątpliwość owe fenomeny, nie może być - jak 

by się zdawać mogło - osobą wierzącą. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu wiele 

osób odrzuciło w ciągu ostatnich kilku stuleci wiarę chrześcijańską, sądząc, że wymaga 

ona od nich dania wiary zjawiskom sprzecznym z prawami przyrody i zdrowym rozsą-

dkiem. Rozwój egzegezy, jaki dokonał się w XX wieku, pokazał jak mylne jest to prze-

konanie. Badania historyczno-krytyczne mające swe źródło w myśli protestanckiej, lecz 

wkrótce ogarniające także egzegezę katolicką, ukazały zupełnie nową perspektywę 

spojrzenia na biblijne opisy cudów. Autor biblijny opisując jakieś wydarzenie cudowne 

dokonuje pewnego zabiegu literackiego, nie zaś reportażu z miejsca wydarzeń. Pamięć 

Izraela, a potem Kościoła, przechowuje momenty szczególnej obecności i działania Bo-

ga. Opowiada o tym działaniu w formie opisu zjawisk nadzwyczajnych, lecz forma po-

zostaje tylko formą. Pamiętając o literackim charakterze ksiąg biblijnych oraz o uwa-

runkowaniach kontekstu historycznego, nie trzeba przyjmować opisów zdarzeń cudo-

wnych jako opisów zdających relację z łamania porządku natury, ze zdarzeń irracjonal-

                                                           
118 Por. R. Ptaszek, Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna- aspekt filozoficzny, Siedlce 2008; A. 

Posacki, Ezoteryzm i okultyzm- formy dawne i nowe, Radom 2009. 
119 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 12, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, 

deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 350-363. 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość 

na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wy-

starczać osobom ludzkim, które zawsze poszukują czegoś większe-

go, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rze-

czywistość ma charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-

racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocze-

śnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej 

strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej ma-

ści patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie 

lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej per-

cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i 

szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama 

intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popu-

larności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z mo-

dlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób 

przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diame-

tralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalno-

ści, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W 

nych120. Zarzut, jaki może jednak pojawić się wobec takiej egzegezy, to zarzut niepo-

ważnego potraktowania Ewangelii, stawiającej przecież ogromny nacisk na cuda doko-

nywane przez Jezusa. Jeśli nie miałyby one charakteru cudów w potocznym tego słowa 

znaczeniu, trudno byłoby - mógłby ktoś powiedzieć - przyjąć Ewangelię jako prawdzi-

wą. W rzeczywistości jednak jest dokładnie odwrotnie - sama Ewangelia wzbrania się 

przeciwko cudom „obiektywnym”, rozumianym jako jednoznaczne dowody wyjątko-

wości Jezusa. Chrystus nie godzi się na czynienie cudów jasnych i jednoznacznych - 

ludzie ich żądający otrzymają jedynie znak Jonasza, czyli znak głoszonego nawrócenia 

(Łk 11, 29-30). Uzdrowienia i inne cuda Jezusa nie mają charakteru cudów w znaczeniu 

potocznym, bowiem gdyby tak było, przekonałyby one wszystkich świadków. Tymcza-

sem, choć wielu widzi cuda Jezusa, nie wszyscy przyjmują Jego orędzie (por. Mt 12, 

24). W tej sposób sama Ewangelia pokazuje, że cud jest zawsze zjawiskiem niejedno-

znacznym i by mógł być cudem wymaga, jeśli wolno tak powiedzieć, przyjęcia go jako 

cudu121. Do schematu Ewangelii nie pasuje więc rozumienie cudu jako zjawiska spekta-

kularnie łamiącego prawa natury i rozumu122. Cud w znaczeniu potocznym byłby do-

wodem na obecność Boga, zaś cud ewangeliczny jest pokornym wezwaniem do wiary 

i może być odczytany tylko w wierze123. Pomyłką jest tym bardziej taka chrystologia, 

która przez cuda Jezusa chce uzasadnić Jego bóstwo. Cuda Jezusa nie mają żadnego 

charakteru Boskich ingerencji w świat - gdyby tak było Jezus byłby kimś więcej niż 

człowiekiem. Temu zaś, wbrew potocznym błędom myślowym, dogmatyka katolicka 

jasno zaprzecza. Jezus jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie, nie zaś kimś pomiędzy 

jednym a drugim, jakimś nadczłowiekiem. Również, zatem z dogmatycznego punktu 

widzenia postrzeganie cudów Jezusa jako nadzwyczajnych ingerencji Boga zdaje się 

być błędne124.  

Warto dokładniej przyjrzeć się dalszym konsekwencjom jakie rodzą się z przyjęcia su-

pranaturalistycznej teologii cudów. Otóż z teologicznego punktu widzenia cud 

w potocznym znaczeniu jest specjalną interwencją Boga w stworzoną rzeczywistość. 

Oznacza to, że Bóg stworzył świat (lub nadal go stwarza), ale oprócz tego w jakiś spo-

sób działa w nim z zewnątrz poprzez pewne nieczęsto pojawiające się interwencje. Ta-

kie widzenie rzeczy prowadzi do totalnego dualizmu w historii, i to dualizmu jakościo-

                                                           
120 Potrzebna jest, więc nie tyle demitologizacja (Bultmann), co raczej deliteralizacja (Tillich). Mit jest 

i będzie językiem religii, problemem jest tylko jego dosłowna interpretacja. Por. P. Tillich, Teologia…, t. 

2, Kęty 2004, s. 143.  
121 Por. P. Tillich, Teologia…, t. 1, s. 113.  
122 Trafne są słowa Wielkiego Inkwizytora z powieści F. Dostojewskiego: „Nie zszedłeś z krzyża, gdy 

wołano (…) <<Zejdź z krzyża, a uwierzymy, żeś to Ty>>. Nie zszedłeś, ponieważ nie chciałeś zniewolić 

człowieka cudem i pragnąłeś wiary wolnej, a nie wiary przez cud”. Bracia Karamazow, Warszawa 1959, 

s. 304.  
123  Nie można się zgodzić z tymi, którzy cuda Jezusa próbują traktować, jako argumenty za 

prawdziwością Jego posłannictwa. Tak np. M. Rusecki  w Być chrześcijaninem dziś, red. M. Rusecki, 

Lublin 2007, s. 794.  
124 Węcławski pisze trafnie, że paradoksalnie wychodzimy wtenczas „od stwierdzenia, że Wcielenie jest 

wejściem Boga w ludzką historię, ale tego, co Boże, doszukujemy się w tym, co w wydarzeniu Wcielenia 

tę właśnie ludzką historię absolutnie przerasta”. T. Węcławski, Chrystus naszej wiary, Poznań 1994, s. 

108.  
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wego. Oto, bowiem część historii (zwłaszcza dzieje biblijne) miałyby być historią zba-

wienia, pełną znaków Bożej obecności i dialogu Boga z człowiekiem, zaś reszta historii 

byłaby jałową pustynią, w której można jedynie wspominać dawne Boże interwencje125. 

Życie bohaterów biblijnych i ewentualnie rozmaitych świętych, którzy doświadczali 

cudów, byłoby uprzywilejowane w stosunku do całej rzeszy pozostałych istnień lu-

dzkich, które nie doświadczają tak bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Sama historia 

ludzkości dzieli się na dwa typy wydarzeń: zwykłe, niemające nic wspólnego z Bożym 

działaniem (tych jest ogromna większość) i cudowne, będące Bożymi interwencjami 

(przydarzające się nielicznym szczęśliwcom). Tego rodzaju dualizm już pokazuje, jaką 

teologiczną katastrofą jest wizja cudu jako łamiącej prawa przyrody Bożej interwencji. 

Nie tylko więc zdrowy rozsądek i mentalność ukształtowana przez nauki ścisłe buntuje 

się przeciwko potocznemu rozumieniu cudu - nie może się z nim zgodzić również dobra 

teologia. Ta ostatnia bowiem mówi o stałej Bożej obecności w stworzonym świecie, 

o Bogu prowadzącym dzieje każdego człowieka i całej ludzkości. Bóg chrześcijan to 

Bóg objawiający się w i poprzez świat i historię, nie zaś poprzez burzenie porządku 

świata i historii. Dualizm zwykłości i cudowności nie może być zaakceptowany z teolo-

gicznego punktu widzenia, bowiem zamiast przybliżać oddala on Boga od człowieka. 

Bóg w takiej optyce jest daleką od świata postacią, która tylko czasami postanawia in-

gerować w świat, by znów na długi czas pozostawić go samemu sobie. Większość wy-

darzeń dokonujących się w życiu człowieka i w historii świata miałaby więc być po-

zbawiona jakiegoś głębszego związku z Bogiem.  

Kolejnym argumentem przeciwko teologii przyjmującej cuda jako nadzwyczajne inter-

wencje Istoty Najwyższej jest sam charakter i częstotliwość wydarzeń uważanych za 

cudowne. Jeśli pewne konkretne wydarzenia są specjalnym odgórnym działaniem Boga 

(a inne nie), można spytać, dlaczego właśnie te wydarzenia. Odpowiedź na to pytanie 

prowadzi do zatrważających konsekwencji teologicznych, oscylujących wręcz na grani-

cy bluźnierstwa. W potocznym ujęciu cudów jako odgórnego „mieszania się” Boga 

w świat trzeba przecież uzasadnić, dlaczego właśnie tam, a nie gdzie indziej Bóg się 

w świat miesza. Oto okazuje się, że Bóg bez wahania dokonuje interwencji tego typu, 

które mają skłonić ludzi do oddawania Jemu należnej czci (np. cuda eucharystyczne). 

Kiedy natomiast na świecie dzieje się ogromne zło, wówczas Bóg nie ingeruje w świat, 

lecz pozostawia go odpowiedzialności ludzi126. Jak słusznie pisze John Polkinghorne:  

Pozostaje rzecz jasna bardzo trudne pytanie, dlaczego cuda muszą być aż tak rzadkie, 

zważywszy dużą liczbę naglących okoliczności, które zdają się o nie wołać. Ludzie 

                                                           
125 „Dla wielu ludzi trudnością prawie nie do pokonania- zauważa Tomasz Węcławski- jest poczucie 

ogromnej przepaści i niewspółmierności między niezwykłymi sprawami dokonującymi się w życiu 

bezpośrednich uczestników i świadków historycznych wydarzeń Bożego Objawienia, a upokarzającą 

zwyczajnością tego, co się dzieje w ich własnym życiu”. Jezus. Bóg któremu wierzymy, Poznań 1993, s. 

80.  
126 Problemu tego zdają się nie zauważać gorliwi filozofowie teistyczni, tacy jak R. Swinburne (Czy 

istnieje Bóg?, Poznań 1999) czy J. Wojtysiak (Racjonalność wiary w cuda. Dialog z Davidem Hume’em, 

w: Nauka wobec zjawisk paranormalnych, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2011, s. 81-106). Wojtysiak 

uzasadnia wbrew Hume’owi racjonalność cudów jako ingerencji Boga w świat, nie widzi jednak jak 

problematyczna jest koncepcja Boga ingerującego, zarówno dla filozofii jak i dla teologii.  
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość 

na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wy-

starczać osobom ludzkim, które zawsze poszukują czegoś większe-

go, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rze-

czywistość ma charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-

racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocze-

śnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej 

strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej ma-

ści patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie 

lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej per-

cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i 

szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama 

intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popu-

larności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z mo-

dlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób 

przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diame-

tralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalno-

ści, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W 

mówią, że nie potrafią wierzyć w Boga, który zdawał się nie robić nic by powstrzymać 

holokaust. Jeśli Bóg byłby Bogiem po prostu dowolnie ingerującym w sprawy stworze-

nia, to zarzut ten byłby nie do odparcia127.  

W rzeczy samej zarzut ten jest nie do odparcia. Wszyscy głoszący teologię cudów po-

tocznie rozumianych muszą się z tym zarzutem zmierzyć. Nie jest poważną odpowie-

dzią mówić, że Bóg pozostawia wolność człowiekowi, dlatego nie chce ingerować, gdy 

ten czyni zło. Ta odpowiedź nie ma sensu, jeśli czasem jednak Bóg ingeruje. Jeśli przy-

najmniej bardzo rzadko ingeruje, trzeba uzasadnić, dlaczego nie ingeruje w 99,9 % 

przypadków. Wydaje się, że nie da się „wybronić” Boga z tego zarzutu. Albo Bóg jest 

w jakiś sposób odpowiedzialny za zło z powodu swej bierności, albo nie jest w ogóle 

żadną supranaturalistyczną przyczyną dowolnie ingerującą w świat niczym w swój plac 

zabaw - tertium non datur. Obecność zła w świecie sama w sobie czyni niemożliwą su-

pranaturalistyczną teologię cudów. Reakcją na narrację, według której Bóg nie robi nic 

by uratować głodujących, choć w innych sytuacjach bez wahania łamie porządek świata 

swoimi interwencjami, może być tylko ateizm, czy wręcz bunt przeciwko Bogu. To 

właśnie supranaturalistyczna teologia jest jednym z głównych motorów ateizacji społe-

czeństwa, a teologiczne oczyszczenie pojęcia „cudu” wydaje się z tego powodu palą-

cym postulatem.  

Ostatecznym więc argumentem przeciwko myśleniu o cudach jako nadzwyczajnych 

ingerencjach jest sama teologia sensu stricto, a więc obraz Boga. W supranaturalistycz-

nej teologii cudów Bóg jest kimś w rodzaju czarnoksiężnika, który zdobywa ludzką 

uwagę łamiąc spektakularnie zasady racjonalnego świata128. Sytuacja jest tym bardziej 

żałosna, że owe zasady racjonalnego świata pochodzą przecież od samego Boga129. 

Uprzednio zatem je stwarzając, miałby teraz je łamać. Taki obraz Boga, choć - jak po-

kazano na początku niniejszego paragrafu - wydaje się być pozornie zgodny z Objawie-

niem, de facto niezbyt dobrze z nim współgra. Autorzy biblijni, mający przecież men-

talność starożytnych hebrajczyków, nie chcieli wcale pokazywać Boga jako łamiącego 

praw natury. Nie znali oni wcale pojęcia praw natury, ich spojrzenie na rzeczywistość 

było inne niż ludzi współczesnych. Przez opisy cudów chcieli jedynie pokazać, że Bóg 

naprawdę żyje i działa w życiu człowieka, prowadząc jego historię130. Co więcej, Biblia 

pokazuje ścisły związek Bożego działania z mądrością, rozumnością (księgi mądro-

ściowe). Nowy Testament utożsamia Chrystusa z Bożym Logosem - Słowem, Myślą, 

Rozumem, Sensem. Ostatnią, więc rzeczą, jaką można przypisać biblijnej optyce jest 

postrzeganie Boga jako działającego irracjonalnie, ingerującego w porządek stworzenia. 

Ład stworzonego świata nie jest czymś, w co Bóg miałby ingerować - On jest wszak 

jego podstawą. Działanie Boże jest działaniem przez Logos, ten sam Logos, który jest 

porządkiem stworzenia. Wizja Boga jako czarodzieja łamiącego rozumny porządek rze-

czy jest wizją Boga, który nie szanuje samodzielności stworzenia. Świat w takiej wizji 

                                                           
127 J. Polkinghorne, Nauka…, s. 102.  
128 Por. H. Küng, Does God Exist?, New York 1980, s. 652.  
129 Por. P. Tillich, Teologia…, t. 1, s. 112.  
130 Por. H. Küng, Does…, s. 650.  
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jest po prostu potraktowany przez Boga niepoważnie. Ponadto takie poglądy stopniowo 

zbliżają się wręcz do manicheizmu czy dualistycznej gnozy, bowiem przeciwstawiają 

porządek stworzonego świata jakiemuś „Bogu” przychodzącemu do niego z zewnątrz, 

tak jakby nie był jego Stwórcą131.  

 Wnioski 

1. Chrześcijaństwo jest bez wątpienia orędziem o Bogu żywym i działającym. Pojęcie 

cudu jest, dlatego istotnym komponentem teologii. Problemem jest jednak potoczne 

rozumienie tego pojęcia, które wiąże je z ingerencją Boga w porządek stworzonego 

przezeń świata. Chodziłoby zatem o łamanie praw natury i rozumu, poprzez które to 

łamanie Bóg miałby komunikować się z człowiekiem i ukazywać się mu. Takie pojmo-

wanie cudów, widzące w nich „zjawiska, których w żadnym razie nie da się wyjaśnić”, 

funkcjonuje powszechnie zarówno wśród chrześcijan jak i skądinąd niechrześcijan, na 

przykład osób zafascynowanych współczesnymi formami gnozy i ezoteryki. Wydaje się 

ono jednak problematyczne zarówno z punktu widzenia współczesnej mentalności jak 

i - wbrew pozorom - z punktu widzenia samej teologii chrześcijańskiej.  

2. Potoczne pojęcie cudu nie mieści się w racjonalnej wizji rzeczywistości. Cud jako 

wyłom w racjonalności świata de facto zaprzecza całej tej racjonalności. Rzeczywistość, 

w której działyby się potocznie rozumiane cuda jest absolutnie niezrozumiała 

i irracjonalna. Rozwój racjonalnego widzenia świata, dokonany najpierw na łonie filo-

zofii a następnie nauk ścisłych, potwierdza jednak, że rzeczywistość dostępna ludzkim 

zmysłom daje się uchwycić ludzkim rozumem. Jeśli działyby się nieprzewidywalne 

interwencje istot duchowych w świat materialny, świat nie byłby logiczny. Ponadto 

istoty czysto duchowe, jak się wydaje, z definicji nie przyczynują w świecie fizycznym, 

bowiem oznaczałoby to, że nie są duchowe, lecz także materialne (związane z materią). 

Wszystko to sprawia, że potoczne ujęcie cudów jest nie do przyjęcia z punktu widzenia 

ludzkiej rozumności, czyli z filozoficznego punktu widzenia.  

3. Potoczne pojęcie cudu jest niezmiernie trudne do utrzymania w świetle teologii 

chrześcijańskiej. Egzegeza biblijna wskazuje na literacki charakter opisów wydarzeń 

cudownych zawartych na kartach Starego i Nowego Testamentu. Tam, gdzie cuda wy-

dają się być opisane najdokładniej i najbardziej jednoznacznie, (czyli w Ewangeliach), 

nie mają one bynajmniej charakteru jednoznacznych odgórnych aktów Boga, które są 

spektakularnym łamaniem praw natury, niebudzącym wątpliwości odbiorców. Jak 

wskazuje kontekst całej narracji ewangelicznej o Jezusie, cuda są wydarzeniami wiary. 

Zarówno rodzą wiarę jak i wymagają jej by mogły zostać przyjęte jako cuda. Nie ma, 

więc żadnych cudów „obiektywnych”, które odpowiadałyby potocznym intuicjom 

związanym z omawianym pojęciem. Ponadto uczciwa refleksja teologiczna prowadzi do 

wniosku, iż cuda rozumiane jako odgórne, łamiące prawa natury interwencje Boga, 

trudno połączyć z chrześcijańskim obrazem Boga. W takiej optyce Bóg byłby jakimś 

                                                           
131 „Cudów nie można interpretować w kategoriach nadprzyrodzonej ingerencji w procesy naturalne. 

Gdyby taka interpretacja była prawdziwa, manifestacja gruntu bytu zniszczyłaby strukturę bytu. Bóg 

byłby w sobie samym rozdwojony, jak utrzymywał religijny dualizm”. P. Tillich, Teologia…, t. 1, s. 112.  
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość 

na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wy-

starczać osobom ludzkim, które zawsze poszukują czegoś większe-

go, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rze-

czywistość ma charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-

racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocze-

śnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej 

strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej ma-

ści patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie 

lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej per-

cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i 

szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama 

intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popu-

larności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z mo-

dlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób 

przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diame-

tralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalno-

ści, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W 

odrębnym, oddzielonym od świata Bytem Najwyższym, który ingeruje w świat niejako 

od zewnątrz. Tymczasem teologia stworzenia pokazuje Boga jako źródło, sens, podsta-

wę i cel wszystkich stworzeń i ładu świata. Bóg jest ostatecznym źródłem i spełnieniem 

rzeczywistości, nie zaś czarodziejem, który przy rzeczywistości „majstruje”. Co więcej, 

przyjęcie potocznego rozumienia cudów zdaje się skazywać na klęskę tak zwany pro-

blem teodycei. Jeśli Bóg ma w zwyczaju ingerować dowolnie w historię świata, nie 

sposób wytłumaczyć, dlaczego nie robi tego, gdy cierpią niewinni.  

4. Rozumienie cudów jako nadzwyczajnych ingerencji w porządek natury sprawia, 

że rodzi się swoisty dualizm: wydarzenia zwyczajne i rzadko pojawiające się działania 

Boga. Dualizm ów ma tragiczne skutki duszpasterskie, gdyż ludziom wydaje się, że ich 

egzystencja nie może być płaszczyzną tak żywego dialogu z Bogiem, jak to było 

w przypadku bohaterów biblijnych czy świętych. Jeśli działanie Boga jest kojarzone 

z rzadko występującymi interwencjami w porządek natury, brak tych interwencji jest 

odczytywany jako niezrozumiałe milczenie Boga. W ten sposób może rodzić się znie-

chęcenie i zamknięcie na prawdziwe cuda - znaki dawane każdemu człowiekowi w hi-

storii jego życia przez Boga.  

5. Określanie pewnych zjawisk mianem cudownych (w znaczeniu niemogących być 

wyjaśnione) jest ślepym zaułkiem poznawczym. Po jakimś czasie może się przecież 

okazać, że dane zjawisko da się jednak wyjaśnić naturalnymi przyczynami. Wówczas 

osoby, które zostały przekonane by związać wiarę z tym konkretnym potocznie rozu-

mianym cudem, odrzucają wiarę, skoro cud okazał się niezbyt „cudowny”. Cały ten 

proceder jest szkodliwy zarówno dla rozwoju nauki, (bo go hamuje), jak i dla teologii 

(bo ją ośmiesza). Przy okazji dyskusji o cudzie warto pamiętać przede wszystkim o uni-

kaniu wprowadzania koncepcji Boga jako zapchajdziury (God of the gaps)132. Warto 

przyjrzeć się pod tym kątem pewnym procedurom kościelnym, np. orzekaniu o cudow-

nych uzdrowieniach. 

6. Alternatywą dla absurdalnej koncepcji cudu jako łamiącej prawa natury odgórnej 

ingerencji Boga w świat, jest teologia cudów, jako znaków. We współczesnej teologii ta 

właśnie tendencja staje się coraz silniejsza, aczkolwiek jej oddziaływanie społeczne 

wciąż nie osiąga wystarczającego poziomu, by pokonać rozumienie potoczne. Błędem 

byłoby wszakże zniechęcać się i rezygnować całkowicie z pojęcia cudu w teologii 

chrześcijańskiej. Pojęcie cudu jest kluczowe, bowiem nie istnieje żaden zastępczy te-

rmin, który wyrażałby tak dobitnie objawianie się Boga człowiekowi. Trzeba powie-

dzieć, że cud jest po prostu zdumiewającą człowieka manifestacją Bożej obecności 

i działania, która dokonuje się poprzez wydarzenia historyczne i elementy stworzonej 

rzeczywistości. Cud jest cudem, ponieważ jest znakiem dla człowieka, nie zaś, dlatego, 

że narusza porządek świata. Od strony czysto formalnej wydarzenia cudowne są takimi 

                                                           
132 Przed koncepcją „Boga od zapychania dziur” przestrzega często Michał Heller, zob. np. Ostateczne 

wyjaśnienia wszechświata, Kraków 2008, s. 211. Samo pojęcie weszło do dyskursu filozoficzno-

teologicznego za sprawą Dietricha Bonhoeffera, który w swoich listach więziennych ubolewał nad tak 

niegodnym stosowaniem słowa „Bóg”, jakim jest wypełnianie luk niewiedzy. Por. D. Bonhoeffer, Wybór 

pism, Warszawa 1970, s. 241.  
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samymi wydarzeniami jak wszystkie. Mają w sobie jednak szczególny potencjał obja-

wicielski. Należy badać wszelkie zjawiska uważane za cuda i krytycznie ujmować je 

z perspektywy historycznej, fizycznej i psychologicznej133. Wyjaśnienie tych zjawisk na 

drodze naturalnej tylko pomoże przypomnieć, że cud wcale nie przestaje być cudem, 

gdy jest zbadany i wyjaśniony. Jego istotą nie jest brak racjonalnego wyjaśnienia, lecz 

zaskakujące człowieka spotkanie z Bogiem. Stwórca świata, Pan całej rzeczywistości 

nie musi uciekać się do zewnętrznych interwencji, tak jakby Jego dzieło domagało się 

korekty. Może On przemawiać do człowieka w i poprzez „zwyczajną” rzeczywistość, 

która nigdy już nie będzie zwyczajna dla tego, kto się z Nim spotka. Potoczne rozumie-

nie cudu nie tylko ośmiesza teologię i zaprzecza zdrowemu rozsądkowi, ale także od-

wraca uwagę od prawdziwych cudów codzienności. 

 

 

 

CURRENT UNDERSTANDING OF A MIRACLE - CRITICAL VIEW  
 

Summary: 

 

The article shows a contrast between a current understanding of a miracle and that one 

which is proposed by the Christian theology. Ideas of supernatural and a miracle  

appears to be interpreted in a wrong way by contemporary Christians, and that is why 

the faith is criticized by modern culture formed by rationalism and science. Miracles 

understood in a literalistic way look problematic both from the philosophical and  

theological point of view. That is why a concept of miracle should be purified to be able 

to show - instead of irrationality and incredibility – that what is really the core of  

Christian message: faith in the living God, acting in the life of every human being. 
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Potoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne 

 

Nie to, jaki jest świat, jest tym, co mistyczne, lecz to, że jest. 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, teza 6.44 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość 

na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wy-

starczać osobom ludzkim, które zawsze poszukują czegoś większe-

go, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rze-

czywistość ma charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-

racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocze-

śnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej 

strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej ma-

ści patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie 

lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej per-

cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i 

szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama 

intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popu-

larności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z mo-

dlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób 

przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diame-

tralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalno-

ści, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W 
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Kontekst debat filozoficzno-teologicznych 

Burzliwe dzieje ludzkości, rozgrywające się na przestrzeni dwudziestego wieku znaczą-

co wpłynęły na kształtowanie się myśli filozoficznej, społecznej, politycznej. Historia 

idei, jak też refleksje na temat tragicznych wydarzeń wojen totalnych skłoniły do sta-

wiania fundamentalnych pytań o człowieka; jego kondycję, potrzeby jak też i wpływ na 

kształtowanie rzeczywistości. Świat stanął w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń, ko-

nieczna była zatem weryfikacja postaw i poglądów w wielu sferach życia ludzkiego. 

W obliczu krwawej spuścizny totalitaryzmów XX wieku również i teologia stanęła 

w obliczu nowych wyzwań, a pytania o Boga i Jego obecność w życiu człowieka po-

wróciły z nową mocą. Przeobrażający się świat, wchodzący w fazę coraz szybszej od-
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budowy i rozwoju stwarzał nowe, dotąd nieznane przestrzenie, niezbędne do zagospo-

darowania również intelektualnie. Klasyczna teologia scholastyczna napotkała nieteolo-

giczny, ale nie mniej złożony świat ludzkich zmagań pomiędzy doczesnością 

a wiecznością, dobrem i złem. W takiej atmosferze, w kontekście rozpoznawania „zna-

ków czasu” zrodziła się myśl soborowa, której ideą było odświeżenie myśli teologicznej 

nie poprzez obalenie dotychczasowego dorobku nauczania Magisterium Kościoła, ale 

pogłębiony ogląd uwzględniający nowe punkty widzenia. Wyzwania rzeczywistości 

stworzyły także dobry grunt pod uporządkowanie pojęć z zakresu nauk humanistycz-

nych. W naukach teologicznych posłużyć temu miało sięgnięcie po instrumentarium 

antropologiczne, wspomagając wysiłki teologii w zakresie badania i opisywania rze-

czywistości Boga, człowieka i świata, a także ich wzajemnych zależności. W takim 

kontekście kształtował się umysł i poglądy Karla Rahnera – niemieckiego jezuity, jed-

nego z najsłynniejszych teologów minionego stulecia, syntetyka o niekonwencjonalnym 

sposobie wyrażania myśli, powszechnie uchodzącego za jednego z najbardziej rozpo-

znawalnych i płodnych twórców – myślicieli w historii teologii.134 

Jak można zatem scharakteryzować teologię pierwszej połowy XX wieku, 

w środowisku której wzrastał Karl Rahner? Gdyby użyć tylko dwóch słów, najbardziej 

adekwatne brzmiały by, właśnie w takiej kolejności; kryzys i odnowa. Regres teolo-

giczny spowodowany był w dużej mierze modernizmem i reakcją struktur hierarchicz-

nych Kościoła na ów proces135. Dla katolickich teologów urodzonych w drugiej połowie 

XIX stulecia, a tworzących także w następnym wieku najistotniejsza była konieczność 

ugruntowania intelektualnego w filozofii tomistycznej, która uznana została za prawo-

wierną, zdolną powstrzymać mnogość nieokiełznanych doktrynalnie prądów myślo-

wych. Miało to uodpornić ich przed zakażeniem filozofiami idealizmu, subiektywizmu 

i pozytywizmu, które, jak utrzymywano, są odpowiedzialne za tzw. „kryzys moderni-

styczny”136. Jak stwierdził w 1998 roku papież Jan Paweł II, wszyscy „najbardziej 

                                                           
134 Według Karl Rahner Society, niemiecki teolog popełnił 1651 publikacji i 4744 tekstów drukowanych 

i tłumaczeń. Szczegółową bibliografię i dane statystyczne na jej temat zgromadziła Biblioteka 

Uniwersytetu we Fryburgu Brzygowijskim. Dane za: URL 

[http://www.krs.stjohnsem.edu/KarlRahner.htm], stan na 11 września 2013 r. 
135 Por.: Literatura tematu jest niezwykle obszerna – zob. np. D. Jodock, Catholisicm Contending with 

Modernity: Roman Catholic Modernism and Anti-Modernism in Historical Context, Cambridge 2000. 
136 Całe duchowieństwo duszpasterze, profesorowie seminariów itd., składali tzw. przysięgę 

antymodernistyczną – dokument wydany w 1910 roku. Egzaminy z filozofii, składane przez studentów 

przed rozpoczęciem nauki teologii, formułowano w kategoriach dwudziestu czterech tez tomistycznych. 

Przysięga antymodernistyczna głosi oddanie Kościoła rzymskokatolickiego rozumowi i wyraża obawy 

odnośnie do skutków teologii antyintelektualizmu. Istnienie Boga, wedle niej, można poznać z pewnością 

i udowodnić poprzez argumenty z przyczyny i skutku. Innymi słowy, nasze przekonanie o istnieniu Boga 

nie jest zależne od wiary, uczuć, intuicji lub instynktu. Istnieją obiektywne, zewnętrzne kryteria 

chrześcijańskiej prawdy; nie jest to w żadnej mierze kwestia subiektywnych stanów psychologicznych. 

W ujęciu historycznym, instytucję Kościoła, w tym papiestwo, założył przed śmiercią sam Jezus Chrystus. 

Nie istnieje nic takiego jak „ewolucja doktryny”, jeśli rozumie się przez to zmianę znaczenia. Wiara nie 

jest „ślepym uczuciem”; stanowi ona rzeczywistą akceptację prawdziwych stwierdzeń. Ci, którzy składali 

tę przysięgę, wyrażali tym samym poparcie dla antymodernistycznych wypowiedzi papieża Piusa X, 

zwłaszcza w odniesieniu do „tak zwanej historii dogmatów”. Nie ma rozróżniania pomiędzy tym, co 

mógłby powiedzieć historyk, a tym, co mówi wierzący, ponieważ prawdy wiary nie mogą różnić się od 

prawd faktów historycznych. Por.: T.F. Eagleton, The Illusions of Postmodernism, Oxford 1996; T.F. 

http://www.krs.stjohnsem.edu/KarlRahner.htm
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wpływowi teolodzy naszego stulecia, których przemyślenia i poszukiwania stały się 

ważną inspiracją dla Soboru Watykańskiego II zostali wychowani w szkole Doktora 

Anielskiego”137.         

Odnowa przyszła wraz ze zwrotem neoscholastycznym, zapoczątkowanym opubliko-

waniem przez Leona XIII encykliki Aeterni Patris w 1879 roku, w której znalazły się 

szeroki komentarz do nauczania św. Tomasza z Akwinu, jak też zarządzenie 

o wprowadzeniu jednej wspólnej szkoły teologicznej. Posunięcie papieża miało charak-

ter nie tylko dyscyplinujący, ale i porządkujący merytorycznie całą dyscyplinę teolo-

giczną. Faktem jest, iż narzucona powszechność tomistycznego nauczania zrodziła 

wspaniałe tradycje teologiczne w wielu ośrodkach akademickich Europy. Kard. Kasper 

streścił myśl w następujących słowach; „neoscholastycyzm był próbą przezwyciężenia 

współczesnego kryzysu teologii, poprzez podjęcie wątków wysokiej tradycji teologii 

scholastycznej średniowiecza. Jego celem było ustanowienie ponadczasowej i jednolitej 

teologii, która miała dostarczyć norm Kościołowi powszechnemu. Nie sposób odmówić 

temu usiłowaniu pewnej wzniosłości. Jednak na dłuższą metę tego rodzaju odnowa była 

skazana na niepowodzenie”138. Wspomniane niepowodzenie, zdaniem Kaspera, polega-

ło na tym, iż gruntowne kształcenie pokoleń w nurcie scholastycznej teologii nie uchro-

niło od pojawienia się teologów, których dokonania nierzadko mijały się z doktryną 

katolicką, wiernie strzegącą katolickiej teologii dogmatycznej. Tak czy inaczej, neoto-

mizm święcił triumfy na polu ówczesnej teologii. Wielkie zasługi dla odnowienia teo-

logii w duchu tomistycznym położył dominikanin Réginald Garrigou - Lagrange139. 

Jego zdaniem Summa theologiae uchodzi za szczytowe osiągnięcie ludzkiej syntezy 

prawd teologicznych, ale należy uzyskać gruntowne przygotowanie filozoficzne, aby 

móc prawidłowo odczytać myśl Akwinaty. Z tego względu Garrigou – Lagrange propo-

nował sięgnięcie do Arystotelesa, komentarzy św. Tomasza, do filozofii greckiej i szes-

nastowiecznych komentarzy europejskich myślicieli140. Jakkolwiek czasy, w których 

przyszło żyć dominikańskiemu tomiście nie były zbyt przychylne dla propagowania 

uprawiania teologii w ścisłym sojuszu z filozofią, nie jest on pionierem, lecz raczej ko-

ntynuatorem tradycji, którą zapoczątkował już Christian Wolff w XVIII wieku141. Mi-

                                                                                                                                                                          
O’Meara, Thomas Aquinas Theologian, Notre Dame–London 1999, s.171; URL 

[www.vaxxine.com/hyoomik/aquinas/theses.eht],  stan na 18.02.2012 r. 
137 Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio, 15 września 1998 roku, nr 57-59. 
138 Por. J.A. Weisheipl, Neoscholasticism and Neothomism, w: New Catholic Encyclopedia, t. 10, New 

York 1967, s. 337. 
139 Urodzony w 1877 roku, przeżył nawrócenie jako student medycyny za sprawą lektury pracy Ernesta 

Hello (1828-1885), w pewnym stopniu outsidera, radykalnie konserwatywnego bretońskiego pisarza - 

ultramontanisty. Wstąpił do francuskich dominikanów, studiował i nauczał w Le Saulchoir, a następnie 

przeniósł się do Rzymu, gdzie w latach 1906-1960, aż do emerytury, wykładał na dominikańskim 

uniwersytecie Collegio Angelico. Był promotorem prac doktorskich m.in. Marie-Dominique Chenu 

i przyszłego papieża Jana Pawła II. W Paryżu prowadził rekolekcje,  pod wpływem których Yves Congar 

porzucił seminarium duchowne, aby wstąpić do dominikanów. Por.: R. Peddicord, The Sacred Monster of 

Thomism: An Introduction to the Life and Legacy of Reginald Garrigou-Lagrange OP, South Bend 2005. 
140 Por. R. Garrigou-Lagrange, Reality: A Synthesis of Thomist Though, St Louis 1952, s. 23 – 44. 
141 Znaczenie dorobku intelektualnego Christiana Wolffa dla historii myśli i kultury XVIII w. jest nie do 

przecenienia. Opracowana przez Wolfa doktryna filozoficzna miała charakter eklektyczny i praktyczny. 

Usiłował on pogodzić wiarę w prawdy objawione z nową, racjonalistyczną filozofią i nauką, co udało mu 

http://www.vaxxine.com/hyoomik/aquinas/theses.eht
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mo to, początek ubiegłego stulecia przyniósł ożywienie w naukach teologicznych wła-

śnie za sprawą neoscholastyki tomistycznej. Przyczynili się do tego m.in. Alberto Lei-

pidi, Tommaso Zigliara, Joseph August Gredt, Maurizio Flick, czy też Louis Billot.  

Nawet w okresie, gdy filozofia tomistyczna była obowiązkowa, pojawili się teolodzy, 

którzy nie bazowali na tomistycznej teologii, uznając słuszność prowadzenia alterna-

tywnych poszukiwań teologicznych. W Niemczech, na przykład, ani Karl Adam (1876-

1966)142, ani Romano Guardini (1885-1968)143 nie posługiwali się tomizmem do upra-

wiania teologii. Guardini, autor wielu prac o dużym oddziaływaniu, nigdy nie angażo-

wał się w historyczno-krytyczną egzegezę biblijną. Ponadto pisał o Kościele, bez odwo-

                                                                                                                                                                          
się lepiej, niż teologom i filozofom katolickim. Uważał, że tylko połączenie myślenia racjonalistycznego 

i wyników uzyskiwanych przez rodzące się nauki ścisłe z prawdami wiary może uchronić te ostatnie 

przed wpływami deizmu. Wolfizm był wykładany w praktycznie wszystkich uczelniach niemieckich, 

a także miał wielkie wpływy na Europę północną i środkową oraz Italię. Poglądy Wolffa były bardzo 

popularne w Saksonii, gdzie powstało nawet specjalne towarzystwo rozpowszechniające jego naukę. 

Wywarły one także znaczny wpływ na rozwój wczesnego oświecenia w Rzeczypospolitej, przenikając 

najpierw przez gimnazja akademickie Gdańska i Torunia, a następnie poprzez Włochy, gdzie myśl 

Wolffa spotkała się z dużym uznaniem na uczelniach katolickich. Był on autorem licznych podręczników, 

które, w swej wersji łacińskiej, uzyskały imprimatur Benedykta XV. W Polsce korzystano z nich 

w kolegiach teatynów i pijarów. Por: D. F. Lang, The Sinophilism of Christian Wolff (1679–1754), 

w: Journal of the History of Ideas  14 (4), wyd. University of Pennsylvania Press 1953, s. 561. 
142 Wykształcony jako patrolog na Uniwersytecie w Monachium, autor prac na temat koncepcji Kościoła 

u Tertuliana (1907) i nauki o Eucharystii u Augustyna (1908), przez całe życie Karl Adam nauczał 

w Tybindze. W oparciu o spuściznę Katolickiej Szkoły Tybindzkiej19 Adam przedstawia Kościół jako 

w pierwszym rzędzie wspólnotę, a wręcz jako „Mistyczne Ciało Chrystusa”, kontrastując to celowo 

z powszechnym neoscholastycznym obrazem Kościoła jako „doskonałej społeczności” oraz, z drugiej 

strony, z nieostrymi eklezjologiami liberalnego protestantyzmu. W latach dwudziestych XX wieku Adam 

przyczynił się do rozwoju „teologii kerygmatycznej”, Verkündigungstheologie, w tym przypadku sterując 

pomiędzy sylogistycznie objaśnianą chrystologią neoscholastycznych podręczników a „badaniem życia 

Jezusa” liberalnego protestantyzmu. Był zbyt stary, aby móc ogrywać istotniejszą rolę w okresie 

poprzedzającym Sobór Watykański II, jednak jego książki pomogły przygotować się jego niektórym 

rodakom do tego nieoczekiwanie radykalnego wydarzenia. Por.: R.A. Krieg, Karl Adam: Catholicism in 

German Culture, Notre Dame–London 1992. 
143  Romano Guardini urodził się we Włoszech, dorastał zaś w Moguncji. Studiował we Fryburgu 

Bryzgowijskim i w Tybindze, następnie zaś wstąpił do seminarium duchownego. Lektura stosowanych 

tam neoscholastycznych podręczników była dla niego udręką. Po powrocie do Fryburga na studia 

doktoranckie zajął się badaniem nauki świętego Bonawentury na temat odkupienia. Zarówno sam wybór 

tematu, jak i nieskrywane lekceważenie neoscholastycyzmu uniemożliwiły mu, jak się tego spodziewał, 

nominację na stanowisko nauczyciela w seminarium duchownym. Wkrótce i tak został powołany do 

wojska, gdzie służył jako sanitariusz (1916-1918). W 1918 roku, dzięki związkom z niemieckim ruchem 

liturgicznym powstałym z inspiracji benedyktyńskiej, opublikował swoją pierwszą, niezmiernie 

wpływową pracę Vom Geist der Liturgie [O duchu liturgii – tłum. aut.]. Zaangażował się również 

w katolicki ruch młodzieżowy skupiony wokół Burg Rothenfels. W 1923 roku Guardini został 

profesorem na nowo ustanowionej katedrze Uniwersytetu Berlińskiego. Ze względu na wrogie 

stanowisko swoich protestanckich współpracowników zgodził się na fikcyjne rozwiązanie, funkcjonując 

jako „gościnny wykładowca” z Wrocławia. W marcu 1939 roku naziści usunęli go ze stanowiska 

i zabronili mu prowadzenia działalności duszpasterskiej wśród młodzieży, a w 1941 roku otrzymał zakaz 

wystąpień publicznych. Przywrócony na stanowisko po wojnie jako jeden z pierwszych nauczycieli 

akademickich wykładał w Tybindze, a następnie w katedrze filozofii na Uniwersytecie w Monachium, 

gdzie pozostał aż do odejścia na emeryturę w 1962 roku. Guardini brał udział w poprzedzającej Sobór 

Watykański II komisji liturgicznej, lecz nie uczestniczył w samym Soborze. Choć świadom, że Sobór 

przyjął większość programu wspieranego przezeń przez całe życie, pozostał sceptyczny co do jego 

prawdopodobnych następstw. Odmówił przyjęcia stanowiska kardynała, które zaproponował mu papież 

Paweł VI. Por.: R.A. Krieg, Romano Guardini: A Precursor of Vatican II, Notre Dame–London 1997. 
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łań do Soboru Watykańskiego I. Uprawiał jawnie katolicką teologię, jednak – wbrew 

obowiązującemu wówczas stylowi – bez częstego cytowania encyklik papieskich. Wią-

żąc teologię z kulturą i literaturą, pisał o Dostojewskim, Pascalu, Dantem, Hölderinie, 

czy też Rilkem. Guardini był jednym z pierwszych teologów, którzy dla pogłębiania 

studiów teologicznych decydowali się na poszerzenie własnych horyzontów humani-

stycznych.      

Teologia inspirująca się Summą Teologiczną św. Tomasza z Akwinu wywarła najwięk-

szy wpływ na rozwój całej dyscypliny, jej ewolucja przebiegała w różnym tempie i ob-

szarach. I tak na przykład, szkoła z Louvain próbowała dokonywać analizy teologicznej 

polegającej na łączeniu metafizycznych twierdzeń z naukami przyrodniczymi, ale prze-

de wszystkim na łączeniu ówcześnie obowiązujących nurtów filozoficznych, n.p. różno-

rodnych koncepcji Kanta, z tomizmem, co postulował Joseph Maréchal; belgijski jezui-

ta, który wywarł ogromny wpływ na Karla Rahnera144. W swoich pracach zajmował się 

on analizą „przewrotu kopernikańskiego” u Kanta i zaczerpnięte stamtąd wnioski prze-

niósł na grunt teologiczny145. To od niego Rahner zaczerpnął fascynację kantowskim 

pojęciem transcendentalizmu i jego założeń w kontekście poznania146.    

                                                           
144 Na temat filozofii Maréchala szerzej można poczytać w: M. Casula, Maréchal et Kant, Rome 1955. 
145  Chodzi o przewrót w tradycji idealizmu, a dokładniej mówiąc, o krytykę i przezwyciężenie 

(Aufhebung) skrajnego, spekulatywnego racjonalizmu i skrajnego empiryzmu, a zarazem o fuzję 

poznania rozumowego z doświadczeniem zmysłowym. Zgodnie z postulatem podejścia krytycznego, aby 

filozofię rozpoczynać od krytyki poznania, Kant w swej Krytyce czystego rozumu (tłum. R. Ingarden, 

Kęty 2012, s. 25) oznajmił: „Transcendentalnym nazywam wszelkie poznanie, które zajmuje się w ogóle 

nie tyle przedmiotami, ile naszym sposobem poznawania przedmiotów, o ile sposób ten ma być a priori 

możliwy”. Myśl Kanta jest dwojako uwarunkowana historycznie, mianowicie, nawiązuje do 

spekulatywnej filozofii Christiana Wolffa i jego esencjalistycznej ontologii, stanowiącej kontynuację 

i rozwinięcie myśli Awicenny i F. Suáreza, a także do empiryzmu D. Hume’a, który – jak wyznaje Kant – 

„przerywa jego dogmatyczną drzemkę”, czyli niezachwianą, wiarę w to, że istotę metafizyki stanowi 

aprioryczna spekulacja pojęciowa (I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki [...], tłum. 

B. Bernstein, Warszawa 1932, s.10). Konsekwencją spotkania racjonalistycznego dogmatyzmu 

z empiryzmem i sceptycyzmem, zwłaszcza z Hume’a krytyką zasady przyczynowości (z faktu istnienia 

czegoś nie wynika konieczność istnienia czegokolwiek innego) jest następujący dylemat: pojęcia 

metafizyczne (chodzi o wolffiańską ontologię) są pozbawione treści, a wiążą je wyłącznie aprioryczne 

relacje formalne, natomiast doświadczenie zmysłowe jest zmienne i nie ma w nim żadnej konieczności. 
146 Kant twierdził, że „rzecz sama w sobie” jest przedmiotem transcendentnym, oznacza coś, o czym nic 

nie wiemy ani (przy obecnym ustroju naszego intelektu) nic wiedzieć nie możemy. Według Kanta nie 

możemy poznać "rzeczy samej w sobie", którą nazywa także noumenem, gdyż ludzkie poznanie dotyczy 

tylko zjawisk, tj. fenomenów. Badania jakie zapoczątkował w sprawie sądów o rzeczach nazywane są 

transcendentalnymi. Kant uważał, że, podczas gdy rozum wytwarza pojęcia ogólne, zmysły dostarczają 

nam wyobrażeń jednostkowych. Dostarczają ich głównie na drodze receptywnej, kiedy stykają się 

bezpośrednio z rzeczami i kiedy rzeczy je pobudzają. Wrażenie jest wynikiem pobudzenia zmysłów przez 

rzecz. Dowodził, iż po wyłączeniu wrażeń w wyobrażeniach pozostają dwa czynniki. Chodzi o przestrzeń 

i czas. Kant wykazał aprioryczność czasu i przestrzeni. Należało także udowodnić, iż formy a priori 

stosują się do przedmiotów. Nie było to jednak zbyt trudne, gdyż wynikało to z ich aprioryczności. 

Przestrzeń i czas są formami, w które ujmujemy wszystko, co dane jest zmysłom, więc naturalnie 

zjawiska stosują się do nich, bowiem nic, co by nie było przestrzenne czy czasowe nie może nam być 

dane. Czas i przestrzeń stosują się tylko do zjawisk i to do wszystkich zjawisk, ponieważ mają siedlisko 

w podmiocie. Doświadczenie ukazuje więc czas i przestrzeń jako realne. Transcendentalna analiza 

wskazuje nawet, że są idealne. Nowa teoria przestrzeni i czasu miała dwa skutki. Po pierwsze, poznanie 

zostało rozszczepione na dwa czynniki: formę i materię. Forma stanowi podstawę wiedzy apriorycznej. 

Zmysłowość posiada także właściwe sobie formy. Dotąd zmysły były stale pojmowane jako czysto 

receptywne i niezdolne do wytworzenia wiedzy apriorycznej. Myśl Kanta była więc zupełnie nowatorska. 
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Z nurtu lowańskiego wyodrębnił się tomizm transcendentalny. Wynika on ze zmiany 

przedmiotu filozofii, którym stała się świadomość. Postępowanie badawcze polega za-

tem na określaniu treści świadomości i ujawnianiu zawartych tam warunków apriory-

cznych poznania. Dotyczy więc wiedzy o poznaniu, a niekoniecznie o bytach. Tomizm 

ten jednak rozstrzyga także, kim jest człowiek, Bóg, jakie relacje łączą człowieka z Bo-

giem i z ludźmi. Właśnie takie ujęcie Tomaszowego nauczania stało się dla Rahnera 

źródłem jego dalszych osobistych poszukiwań.  

Na ile neoscholastycyzm tomistyczny silnie oddziaływał na młodego Rahnera? Wiele 

wskazuje na to, iż Rahner prowadził własne studia nad spuścizną św. Tomasza, ko-

nfrontując go z innymi myślicielami. Biografowie niemieckiego teologa są co do tego 

faktu raczej zgodni. Po wstąpieniu do jezuitów w 1922 roku, młody Karl skoncentrował 

się na studiowaniu ćwiczeń duchowych Ignacego z Loyoli (lata 1922 – 1924), aby 

w ciągu następnego okresu formacji (1924 – 1927) skupić się na katolickiej scholastyce 

św. Tomasza studiując kolejno w Feldkirch, Pullach, Valkenburgu w Holandii, rodzin-

nym Fryburgu Bryzgowijskim i Innsbrucku. Jak szerokie horyzonty posiadał Rahner 

świadczyć może chociażby jego okres studiów w Valkenburgu, gdzie młody jezuita 

zgłębiał tajniki teologii patrystycznej, ale także teologii duchowości, mistycyzmu i mi-

łosierdzia. W tym czasie, niemal równolegle, pojawiły się fascynacje Kantem, zetknął 

się także z myślą wspomnianego już J. Maréchala147 i P. Rousselota. Cenił także feno-

menologię jako siostrzaną gałąź teologii transcendentalnej, choć nigdy formalnie nie 

posługiwał się metodologią wypracowaną przez E. Husserla. Święcenia kapłańskie 

przyjął w 1932 roku w Monachium, a studia teologiczne ukończył w Lavannataal rok 

później, w 1933. 

Dobrze zapowiadający się kandydat do pracy naukowej chciał kontynuować edukację, 

spędził jednak po święceniach jeszcze tzw. „cichy rok”, ażeby dokończyć studia. Po-

nieważ przełożeni wysłali go do Pullach aby mógł uczyć się filozofii, Rahner podjął 

studia w rodzinnym Fryburgu Bryzgowijskim, nadal interesując się w sposób szczegól-

ny myślą Maréchala, który przeszczepił transcendentalizm Kanta na grunt tomistyczny, 

a równolegle uczestnicząc w seminarium Martina Heideggera, już wtedy bardzo popu-

larnego niemieckiego egzystencjalisty. Rahnerowska filozoficzna dysertacja doktorska 

Geist im Welt była swego rodzaju interpretacją epistemologii św. Tomasza z Akwinu 

podpartej transcendentalnym tomizmem Josepha Maréchala i egzystencjalizmem Marti-

na Heideggera właśnie. Praca została odrzucona przez promotora Martina Honeckera, 

                                                                                                                                                                          
Po drugie, przestrzeń i czas zostały uznane za formy subiektywne. Kant stwierdził także, że były ważne 

jedynie dla zjawisk. Doprowadziło to do powstania fenomenalizmu, co nie było zamierzeniem filozofa, 

ale jego logicznym następstwem. Por.: M. Kuehn, Kant: a Biography. Cambridge University Press, 2001, 

s. 26; R. Lewis, Kant 200 Years On, Philosophy Now, nr 49/2005, s. 37 – 56. 
147  O tym okresie mówił między innymi: "Jedną rzecz przypominam sobie bardzo dobrze: podczas 

trzeciego roku moich studiów filozoficznych przeczytałem z niebywałą gorliwością i z wielką uwagą 

piąty zeszyt Josepha Maréchala; „Le point de départ de la métaphysique”. [...] Myślę, że to właśnie 

w czasie tej lektury wszedłem po raz pierwszy w osobisty i dla mnie wiążący kontakt z Tomaszem, 

naturalnie za pośrednictwem metody Maréchala". To intelektualne spotkanie leży niewątpliwie u podstaw 

tego, o czym później napisano wiele doktoratów, a mianowicie transcendentalnej metody Karla Rahnera. 
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który wyniki dwuletniej pracy Rahnera skwitował krótko - „nie do zaakceptowania”148. 

Zapytany po wielu latach na wykładzie przez grupę studentów Rahner o odczucia z tego 

przykrego faktu stwierdził; „nie byłem wcale rozczarowany”149. Prawdą jest jednak, że 

teolog dokończył rozprawę w Innsbrucku, ale nieodwracalnie porzucił heideggerowskie 

inspiracje150. Trudności z uzyskaniem doktoratu z filozofii zbiegły się z zaproszeniem 

do Innsbrucka, aby wykładać teologię. Rahner zaproszenie przyjął, pojechał do 

Innsbrucka i tam, w grudniu 1936 roku, uzyskał doktorat z teologii na temat: "E latere 

Christi. Początek Kościoła jako drugiej Ewy z boku Chrystusowego jako drugiego A-

dama. Poszukiwanie sensu typologicznego J 19,34". Otrzymał habilitację, którą przy-

znano mu już w lipcu następnego roku na podstawie prac opublikowanych w ostatnich 

pięciu latach. Tu prowadził wykłady na wydziale dogmatyki, a w Salzburgu serię wy-

kładów z filozofii religii. 

Zagadnieniu antropologii w teologii Rahner poświęcił osobny artykuł151. Już na wstępie 

wyjaśnia on czytelnikowi cele owej publikacji twierdząc, iż teologia dogmatyczna musi 

dziś być antropologią teologiczną. Dlaczego? Otóż problem człowieka oraz udzielanie 

na niego odpowiedzi nie powinny być traktowane jako obszar materialnie i zakresowo 

odmienny od innych działów teologii, lecz powinny się znajdować w centrum teologii 

dogmatycznej – zdaniem Rahnera teza ta nie pozostaje w sprzeczności 

z teocentrycznym charakterem całej teologii, lecz obie powinny się znajdować w ce-

ntrum teologii dogmatycznej; „o ile pojmuje się człowieka jako absolutną transcenden-

cję ukierunkowaną na Boga, to <<antropocentryzm>> i <<teocentryzm>> teologii nie 

jawią się jako przeciwieństwa, lecz są w najwyższym stopniu jedną i tą samą rzeczywi-

stością, postrzeganą z dwóch różnych perspektyw. Żaden z obu aspektów nie może bo-

wiem zostać zrozumiany bez drugiego. Antropocentryzm teologii nie jest więc żadną 

antytezą dla jej jednoznacznego charakteru teocentrycznego. Rahner inaczej ustawiał 

akcenty. Jego zdaniem, antropocentryzm teologii przeciwstawia się raczej opinii, że 

człowiek jest w teologii jednym z wielu tematów, występujących na wspólnej z innymi 

szczegółowymi zagadnieniami płaszczyźnie niż dezawuuje teocentryzm. Przeciwstawia 

się również przekonaniu, że można z teologicznego punktu widzenia mówić o Bogu bez 

jednoczesnego mówienia o człowieku lub odwrotnie, a także mniemaniu, że te dwa ro-

dzaje wypowiedzi pozostają w związku jedynie co do przedmiotu, a nie co do samego 

poznania”152. Podobnie Rahner twierdzi, wyszczególniając relację antropologii z chry-

                                                           
148  Zdaniem Honeckera, bazowanie na Heideggerowskim egzystencjalizmie stoi w sprzeczności 

z katolicką neoscholastyczną tradycją. Sama rozprawa doktorska dotyczyła uzasadnienia przekonania, iż 

ludzkie poszukiwanie sensu jest zakorzenione w nieograniczonym horyzoncie Bożej istoty objawiającej 

się w świecie. Por.: H. Vorgrimler, Understanding Karl Rahner: An Introduction to His Life and Thought, 

Crossroad, New York 1986, s. 51. 
149 Por. W. Dych, Karl Rahner, Continuum, New York 2000, s. 7. 
150 Por. H. Vorgimmel, Understanding Karl Rahner..., dz. cyt., s. 62. 
151 Został on sporządzony na podstawie wykładu, jaki jezuita wygłosił 31 marca 1966 roku podczas 

teologicznego sympozjum w St. Xavier-College w Chicago. Opublikowany po raz pierwszy w: Künftige 

Aufgaben der Theologie, P. Burke red. München 1967, s. 31 – 60; ostateczna wersja została zamieszczona 

w: Schriften zur Theologie, t. VIII, s. 43 – 65. 
152 Por. K. Rahner, Teologia i antropologia, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, przeł. G. Bubel SJ, wyd. WAM, 

Kraków 2005, s. 46 – 47. 
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stologią, o których mówi, że warunkują się wzajemnie - „chrystologia musi dziś wyka-

zać otwartość transcendentalnego horyzontu w obdarzonym łaską bycie człowieka 

i jego historii na ideę Boga – Człowieka”153. Rahner przestrzega przed „mitologizacją” 

teologii, która po Wcieleniu nie może być oderwana od antropologicznego oglądu, uży-

cie instrumentarium antropologicznego pozwala także na zrozumienie prawdy objawio-

nej o Wcieleniu Logosu, wreszcie działanie łaski Bożej, przez którą objawia się Miłość 

względem człowieka, byłoby niekompletnie ujęte, gdyby nie ujęcie zagadnienia ró-

wnież od strony antropologicznej, która bazuje także na rzeczywistym doświadczeniu 

człowieka. Dopełniając argumentacji Rahner przytacza hipotezę, iż metoda transcen-

dentalna, bazująca na zwrocie antropologicznym, była, świadomie bądź nieświadomie, 

obecna w nauczaniu scholastycznym przynajmniej od św. Tomasza154. Na koniec, po-

lemizując z „głęboko niechrześcijańską filozofią od Kartezjusza aż do współczesnej 

ontologii fundamentalnej” 

Rahner uważa, iż stosowanie antropologii w wydaniu chrześcijańskim „sakralizuje” 

założenia filozoficzne poprzez otwarcie się na doświadczenie transcendentalne155. 

Człowiek jako pytanie o byt 

Sięgając w teologii po antropologię należy być świadomym pytania, które stoi 

u początku,  jak też jest swoistym przeznaczeniem nauki; kim jest człowiek? Albo ra-

czej: kim człowiek nie jest? Człowiek nie jest zamkniętą i skończoną rzeczywistością 

w empirycznym świecie. Jest on rzeczywistością otwartą i duchową – oto podstawowe 

twierdzenie antropologii teologicznej Rahnera. Człowiek jest istotą samotranscendują-

cą, ukierunkowaną na niepojętą tajemnicę, czyli – w języku teologii – na Boga. Czło-

wiek od początku odkrywa siebie jako tego, który pyta, myśli, poznaje. Wiele miejsca 

Rahner poświęca aktowi poznania, jako że samo poznanie sporo mówi o podmiocie. 

Często poznanie wyobrażamy sobie na podobieństwo zwierciadła, w którym odbija się 

przedmiot. Jednak, zdaniem Rahnera, poznanie ma o wiele bardziej skomplikowaną 

strukturę. Kiedy myślimy i coś poznajemy, mamy wówczas do czynienia z czymś wię-

cej niż z tym, o czym mówimy za pośrednictwem156. W poznaniu nie tylko coś jest po-

znawane, ale zawsze współpoznawane jest również poznanie podmiotu, sam podmiot: 

w poznaniu poznający podmiot jest dany samemu sobie ze swoją tajemnicą. Rahner 

pisze: „dopiero wtedy, kiedy ktoś zaczyna zadawać pytanie dotyczące samego pytania 

i myśleć o samym myśleniu, kiedy zaczyna zwracać uwagę na zakres poznania, a nie 

tylko przedmioty poznania, na samą transcendencję, a nie tylko na to, co ujmuje się 

w niej w sensie kategorialnym i przestrzenno - czasowym, zaczyna się stawać „homo 

religiosus”157. Człowiek jest więc bytem, który uczestniczy w innej (niż tylko empi-

ryczna), wolnej, duchowej rzeczywistości. Każdy akt poznania, a także każdy przejaw 

                                                           
153 Por. K. Rahner, Zur Theologie der Menschwerdung, w: Schriften zur Theologie, t. IV, s. 137. 
154 Por. K. Rahner, Teologia i antropologia, dz. cyt., s. 58; na temat tego zagadnienia szerzej można 

poczytać u: J.B. Metz, Christliche Anthropozentrik, München 1962, s. 9 – 20. 
155 Por. Tamże, s. 59. 
156 Por. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski, wyd. PAX, Warszawa 1987, s. 15. 
157 Por. Tamże, s. 25. 
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ludzkiej dobrej woli, otwartości, zaufania, miłości, pierwotnie osadzone są, zdaniem 

Rahnera, w milczącej, nieskończonej tajemnicy. 

Fryburski teolog dostrzegał nieścisłości merytoryczne i zagrożenia kulturowe, które 

mocno odbijają się na współczesnej antropologii i utrudniają porządkowanie podsta-

wowych pojęć z jej zakresu. Sytuację utrudniał fakt, iż wielu przedstawicieli myśli an-

tropologicznej posługiwało się niekonsekwentnie swoją metodologią, co, naturalnie, 

prowadziło do błędnych wniosków. Wielu myślicieli, których inspirowały pokolenia 

teologów i filozofów mieszali porządki pojęciowe, doprowadzając tym samym do błę-

dów logicznych w swoich wywodach. Nie ustrzegł się ich także wielki Kant. Jego słyn-

ny imperatyw moralny ma ścisłe powiązania antropologiczne, ale odbiega od realizmu 

poznawczego. Innymi słowy, idealizm w antropologii i etyce może spowodować nie-

zdolność do wartościowania rzeczywistości, a więc mogą nastąpić problemy w postrze-

ganiu i interpretowaniu rzeczywistości w sposób obiektywny, taki, jaką ona jest. Ryzy-

ko błędnych interpretacji jest niemałe, a konsekwencje mogą być poważne. W grę 

wchodzi bowiem nie tylko przekazywanie innym prawdziwego obrazu rzeczywistości, 

ale także problem z ocaleniem tożsamości współczesnego człowieka.  

Ową kwestię filozofowi z Królewca na gruncie polskiej myśli filozoficznej mocno za-

rzucał K. Wojtyła. Główne założenia jego myśli w tej kwestii odnaleźć można również 

we wczesnych pracach filozoficznych Rahnera. Otóż postawa bycia wiernym rzeczywi-

stości w działaniu w pełni akceptuje wszelki imperatyw moralny i nie stoi 

w sprzeczności z antropologią. Gdzie zatem fałsz? Etyczny błąd Immanuela Kanta ma – 

zdaniem Wojtyły - swoje źródło w błędnej antropologii. To przede wszystkim błędne 

widzenie działalności rozumu ludzkiego jest odpowiedzialne za to, że Kant nie potrafi 

adekwatnie wyjaśnić, czym jest norma moralna. Realistyczne ujęcie normowania etycz-

nego „ma swą rację bytu tylko i wyłącznie wówczas, gdy rozum pojmujemy w sposób 

immanentny względem bytu ludzkiego jako jego własność oraz gdy pojmujemy go jako 

władzę tegoż bytu, jako podstawę i narzędzie jego działania. Z tą chwilą, gdy rozum 

(umysł) zostaje wyrwany ze swojej immanencji względem bytu ludzkiego, gdy jest 

traktowany jako samodzielny podmiot ludzkiej działalności, cała powyższa koncepcja 

normy i normowania w etyce traci całkowicie grunt pod nogami”158. Wojtyła podważa 

epistemologię Kanta, gdyż rozum jako przestrzeń poznania oderwany jest od bytu, czyli 

metafizyki, i dobra, jako kategorii metafizycznej, ale też i moralnej. Całość zatem naru-

sza harmonię porządku antropologicznego, albowiem człowiek rozumny, którego rozum 

oderwany jest od istoty człowieczeństwa i norm etycznych, podważa swoją tożsamość, 

deprecjonuje tym samym swoją wartość. Kantowski „czysty rozum” to świadomość - 

oderwany od bytu i dobra jest tylko treścią świadomości, a nie doskonałością bytu. Ka-

tegoria świadomości jeszcze przez długie lata będzie fascynować Rahnera, będzie także 

jedną z tych kwestii, która ostro podzieli świat teologiczny w ocenie dokonań frybur-

skiego teologa. 

                                                           
158 Por. K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, wyd. KUL, Lublin 1986, s. 275 – 276. 



78 PIOTR KODYM 

 

KS. ŁUKASZ CZUBLA 

 Rahner zdawał sobie sprawę z tego, że specyfikę doświadczenia własnej podmioto-

wości należy zobaczyć – szczególnie we współczesnej kulturze – na tle pretensji wielu 

partykularnych antropologii do tłumaczenia tajemnicy człowieka. Pisze o tym 

w następujący sposób: „każda antropologia szczegółowa [...] jak na przykład biochemia, 

biologia, genetyka, socjologia i tak dalej, ujmuje człowieka z określonego punktu wi-

dzenia i nie uważa siebie za jedyną i całą antropologię. [...] Filozofia i teologia nie od-

krywają w człowieku jakiejś tylko dla nich zastrzeżonej sfery, która niby jakaś święta 

ziemia byłaby zamknięta dla innych antropologii. Człowiek jednak pozostając wewnątrz 

owych pozornie rozkładających go związków pochodzenia, które wszystko, co do niego 

należy, zdają się redukować do produktu świata, i z których z góry nie trzeba i nie wol-

no wyłączać niczego, co go dotyczy, doświadcza siebie jako osoby i podmiotu”159. Mi-

mo to, Rahner nie zdołał się w pełni uchronić od wpływu idealistycznej metafizyki 

Kanta. Centrum metafizycznych rozważań Rahnera stanowi świadomość ludzka i jego 

doświadczenie egzystencjalne. Podobnie jak u Kanta, problematyka transcendentalna 

w filozofii i teologii Rahnera dotyczy apriorycznych warunków poznania, które związa-

ne są z samą strukturą ludzkiego poznawania.  Pytanie o wymiar transcendentalny jest 

więc - zdaniem Rahnera - pytaniem o podmiotowe warunki pojawienia się jakiegokol-

wiek przedmiotu w sferze poznawczej podmiotu, innymi słowy, jakie możliwości po-

znawcze posiada człowiek, aby jakakolwiek rzecz, którą chce poznać, znalazła się 

w jego umyśle w sposób umożliwiający poznanie. Takie warunki określa sama struktura 

ludzkiego poznania, na przykład w sferze poznawczej „czysta otwartość na absolutnie 

wszystko, na byt w ogóle”160. Zatem Rahner charakteryzuje badacza, który jest wolny 

od założeń i przygląda się światu tak, jak on mu się jawi. Myśl ta nawiązuje do podsta-

wowych założeń fenomenologii, którą teolog z Fryburga bliżej poznał najprawdopo-

dobniej za sprawą Martina Heideggera, być może już na jego wykładach161. 

 Bezwarunkowe otwarcie się człowieka jest w tym wypadku otwarciem się na poszuki-

wanie odpowiedzi na pytanie o jego byt. Wspomniane przez niemieckiego teologa em-

piryczne antropologie opisują zawsze jakiś istotny wymiar człowieka. Wśród wielości 

tych opisów uprzywilejowane miejsce należy jednak do ludzkiego doświadczenia wła-

snej podmiotowości, własnego „ja”, które jest niesprowadzalne do jakiegokolwiek wy-

miaru przedmiotowego, opisywanego przez empiryczne antropologie. Rahner mówi 

nawet, że specyfika owego unikalnego doświadczenia własnej podmiotowości ukazuje 

się pełniej na tle tego, co „obce owej podmiotowości, co uprzedmiotowione i wy-

jaśnione przez partykularne antropologie: „człowiek mianowicie doświadcza siebie jako 

subiektywnej osoby właśnie wtedy, gdy staje wobec samego siebie jako produktu cze-

goś, co jest dla niego w najwyższym stopniu obce. Ów moment, ów fakt, że człowiek 

również wie o swoim radykalnym pochodzeniu, nie tłumaczy się przez to pochodzenie 

samo w sobie. [...] Fakt, że człowiek jako całość jest powierzony samemu sobie, nie 

                                                           
159 Por. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, dz. cyt., s. 29. 
160 Por.  Tamże, s. 23. 
161 Por. M. Heidegger, Fenomenologia życia religijnego, tłum. G. Sowiński, wyd. Znak, Kraków 2002, s. 

284 – 312; B. Baran, Kant a problem metafizyki, wyd. PWN, Warszawa 1989, s. 240 – 278. 
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może być – jako warunek jego empirycznego samodoświadczenia – adekwatnie wy-

prowadzony z tego doświadczenia i z jego przedmiotów” 162 . Przy zagłębianiu się 

w zacytowany powyżej tekst rodzi się myśl, iż człowiek nie jest w stanie w pełni sam 

siebie określić – jest określany przez siłę zdecydowanie wyższą od niego. Samookreśle-

nie się, czyli odkrycie swojej prawdziwej tożsamości, jest więc możliwe poprzez odwo-

łanie się do tej siły. Kto ją reprezentuje? 

W poszukiwaniu korzeni antropologicznych myśli Rahnera raz jeszcze, tym razem nie-

co szerzej, warto odwołać się do J. Maréchala. Belgijski jezuita z uniwersyteckiej kate-

dry w Louwain analizuje podmiotowość i transcendentalny wymiar człowieka w jego 

strukturze teologicznej; byt określany jest przez odwołanie się do wymiaru Absolutu – 

Boga163. Każdy człowiek stworzony na obraz Boga niesie w swojej sferze poznawczej 

i wolitywnej pewną nieskończoność, która jest uprzednia wobec procesu poznania po-

szczególnych, skończonych przedmiotów i chcenia poszczególnych, skończonych dóbr. 

Ten nieskończony horyzont w sferze poznania oznacza, że umysł człowieka nie jest 

zaspokojony w żadnym poszczególnym procesie poznawczym, ale zawsze chce pozna-

wać więcej i głębiej. Nieskończony horyzont w sferze wolitywnej oznacza, że żadne 

dobro stworzone nie zaspokaja człowieka, który zawsze chce więcej. Pragnienie po-

szczególnych dóbr również odnosi je zawsze do aktu woli człowieka, która jest ukie-

runkowana ostatecznie na Boga164. 

Transcendentalny tomizm Maréchala jest bardzo wyraźnie obecny w myśli Rahnera. 

Niemiecki teolog ewidentnie zdaje sobie sprawę z podmiotowego uwarunkowania pro-

cesów poznawczych: „w człowieku istnieje niewątpliwie pewna jedność w różnoro-

dności zachodząca między pierwotnym samo-posiadaniem, a refleksją. [...] To poznaw-

cze posiadanie poznania jako takiego w odróżnieniu od jego zobiektywizowanego 

przedmiotu i poznawcze posiadanie samego siebie są cechami każdego poznania. 

W poznaniu nie tylko coś jest poznawane, ale zawsze współpoznawane jest również 

poznanie podmiotu”165. 

Obok Maréchala wiele miejsca poświęcił niemieckiemu filozofowi egzystencjalizmu, 

Martinowi Heideggerowi. Rahner poddał analizie metafizykę, a właściwie ontologię 

Heideggera, której założenia poznał jako młody jezuita wsłuchujący się w wykłady te-

goż egzystencjalisty w trakcie studiów doktoranckich. Rahner zwrócił uwagę na różnicę 

                                                           
162 Por. Tamże, s. 31. 
163 Por. J. Maréchal, Le point de départ de la métaphysique, Paris 1949, t. 5, s. 373 – 439. 
164 W każdym poszczególnym akcie poznania konkretnego i skończonego przedmiotu mamy więc do 

czynienia z nieskończonością, której źródłem jest nie zewnętrzna, stworzona rzeczywistość, ale 

wewnętrzna podmiotowość poznającego człowieka. Taka transcendentalna interpretacja tomizmu 

spotkała się z wielu stron z bardzo krytyczną oceną. Główny nurt tej krytyki zmierza nie tyle w stronę 

zaprzeczenia, że transcendentalność ludzkiego poznania jest obecna w myśli Tomasza z Akwinu, ile 

raczej w stronę ukazania, że założenie takiej transcendentalności jest dokładnie przeciwnym 

stanowiskiem wobec realizmu poznawczego Akwinaty. Gerard McCool zauważa, że zdecydowana 

krytyka transcendentnej interpretacji tomizmu zjednoczyła tomistów, którzy – z innych powodów – 

różnią się znacznie w interpretacji myśli św. Tomasza, chociażby Jacques'a Maritaina i Etienne'a Gilsona. 

Por. G. A. McCool SJ, From Unity to Pluralism. The Internal Evolution of Thomism, New York 1989, 

s. 110 - 111, 161 – 162. 
165 Por. Tamże, s. 21. 
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ontologiczną, którą sformułował Heidegger - byt i bycie to nie te same pojęcia. Otóż, 

zdaniem niemieckiego filozofa, fundamentalną zmianą miało być zwrócenie uwagi nie 

tyle na byt, co na bycie tegoż bytu – Dasein166. Niemiecki egzystencjalista „bycie” na-

zywa egzystencją, co odróżnia człowieka od pozostałych bytów, jednakże bycie czło-

wieka skierowane jest na to, co wokół. Bycie bytu jest wolą, a każdy byt jest bytem 

woli. Podstawą bytu z kolei jest bycie. 

Egzystując Dasein zakreśla niejako horyzont na którym może pojawić się byt. Ściślej 

mówiąc, egzystując sprawia, że byt uobecnia się. To, co również w filozofii heidegge-

rowskiej interesowało Rahnera to relacja bycia bytu do otaczającego świata. W każdym 

momencie Dasein odnajduje się już wobec bytu czyli, upraszczając, jest już w świecie. 

Wynika z tego, że Dasein i rzeczywistość, która go otacza nie są od siebie niezależne – 

są jedynie dwoma elementami struktury określanej przez Heideggera jako Bycie – w – 

świecie167. Spostrzeżenia niemieckiego filozofa egzystencjalizmu posłużyły Rahnerowi 

do formułowania antropologicznych założeń o doświadczeniu egzystencjalnym jako 

płaszczyźnie pełnego zrozumienia człowieka. 

Człowiek wolny w stosunku do Boga 

Z Rahnerowskich rozważań o transcendencji wyłania się człowiek jako „byt nie-

skończonego horyzontu”168. Na tę nieskończoność, podobnie jak u Maréchala, wskazuje 

poznawcze otwarcie człowieka na całość bytu: „Nieskończony horyzont ludzkiego do-

ciekania jest doświadczany jako horyzont coraz bardziej oddalający się, w miarę jak 

człowiek znajduje więcej odpowiedzi na swoje pytania”169. Skierowanie ku Bogu jest 

formą konstytuującą byt człowieka. To ważne stwierdzenie, albowiem tylko poprzez 

skierowanie się ku transcendencji można zrozumieć istotę człowieka. Przytaczana nie-

jednokrotnie transcendentalność u Rahnera jest metodą odkrycia owej prawdy o czło-

wieku jako bycie skierowanym ku Bogu.  

Jakkolwiek kwestia poznania Boga i skierowania się człowieka ku Niemu nieustannie 

powraca jako motyw przewodni rozważań antropologicznych i teologicznych frybur-

skiego teologa, poznanie człowieka, które Rahner uważa za warunek konieczny pozna-

nia Boga dotyka kwestii wolności. Mówiąc o wolności człowieka, Rahner wychodzi od 

relacji Boga z człowiekiem. W sposób sugestywny wyraża się o tej przestrzeni, podkre-

ślając jej niepowtarzalność, co ujmuje słowami; „za pośrednictwem chrześcijaństwa 

człowiek posiada odwagę wiary, nadziei i miłości do postrzegania całkowicie innej re-

                                                           
166 Nazwa ta nie stanowi jedynie etykietki, lecz jest pełną metaforycznych odniesień konstrukcją, która 

w założeniu autora ma w jednym słowie kumulować rezultat złożonych analiz bytu do którego się odnosi. 

Z tego też względu jednoznaczne oddanie tego terminu w innym języku jest właściwie niemożliwe. 

W polskiej tradycji przyjęło się kilka tłumaczeń: Jestestwo, Przytomność, Bycie-tu-oto, Jawnobycie, 

Obecność. 
167 Por. M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik , Gesamtausgabe vol. 40 1935, wydane w 1953; H. 

L. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, tom 1, wyd. MA: MIT 

Press, Cambridge 1991. 
168 Por. A. Kuśmierski, Poznanie Boga według Karla Rahnera, w: „Teofil”, nr 1 (1) 1992, Wydawnictwo 

Filozoficzno – Teologiczne Dominikanie, Warszawa – Kraków 1992, s. 18 – 29. 
169 Por. Tamże, s. 32. 
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lacji pomiędzy Bogiem i sobą samym. W relacji tej Bóg nie jest utrzymującym zawsze 

dystans założycielem i gwarantem ludzkiej egzystencji i ostatecznego spełnienia, lecz 

On sam w Jego własnej rzeczywistości jest ziszczeniem się tej skończonej egzystencji, 

która jest rzeczywiście capax infiniti”170.  

Jednakże wyprowadzanie koncepcji wolności z osobistej relacji Boga z człowiekiem 

stanowi nie lada wyzwanie, rodzą się wątpliwości, jak pojmować wolność człowieka 

w odniesieniu do Boga. Niepojętość Stwórcy jest faktem, z którym boleśnie mierzy się 

stworzenie. Czy zatem możliwe jest urzeczywistnienie się wolności człowieka we wza-

jemnej relacji wolności między Bogiem a człowiekiem? Jak odnieść sens wolności do 

pewnych naturalnych ograniczeń z uwagi na absolutną zależność stworzenia od Boga? 

Jezuicki teolog uważa, iż nie ma tu żadnej sprzeczności, co więcej, właśnie na drodze 

chrześcijaństwa, gdzie dochodzi do osobistego spotkania człowieka z Bogiem, wzajem-

na rzeczywistość jest historią wolności, urzeczywistniającą się między Bogiem 

a człowiekiem osobowym i duchowym. Bóg ofiaruje dar wolności w taki sposób, aby 

w nowej rzeczywistości człowiek obdarzony darem nie odczuwał, że jest związany wo-

bec Boga, aby pozostawał w wolnej do Niego relacji. Nie oznacza to jednak, że stwo-

rzona wolność i jej włączenie w wolność Boga unieważniają się wzajemnie. Wszędzie 

tam, gdzie istnieje wolność człowieka i absolutna wolność Boga mamy do czynienia 

z historią, jedyną w swoim rodzaju „historią, która nie jest ani dobrowolnym powtórze-

niem tej samej rzeczy, ani dobrowolnym zrewidowaniem tego, co dokonało się w wo-

lności, lecz rozszerzonym w czasie wydarzeniem stawania się tego, co ostateczne – nie-

powtarzalna historia wolności Boga i człowieka w niepowtarzalnym dialogu”171. Wo-

lność Boga jest niepodważalna, natomiast wolność człowieka – rzeczywista i dyna-

miczna zarazem. Wzajemne powiedzenie sobie „tak” między Bogiem a człowiekiem 

rodzi szczególną więź wolności. 

Jednakże jest ona wystawiana na próbę, człowiek bowiem został obdarzony wolnością 

do powiedzenia „nie”, co Rahner, choć enigmatycznie, wyraża następującymi słowami; 

„To, co nazywamy grzechem pierworodnym poznajemy z dwóch źródeł: po pierwsze, 

wychodząc od uniwersalnego charakteru określenia sytuacji wolności każdego człowie-

ka przez winę i od wynikającego stąd uznania pierwotnego charakteru owego określenia 

przez winę w historii rodzaju ludzkiego; po drugie, wychodząc od coraz bardziej pogłę-

biającej się wraz z rozwojem historii objawienia i zbawienia refleksji nad istotą relacji 

między Bogiem a człowiekiem i od związanego z tym charakteru zarówno warunków 

umożliwiających tę relację, jak i głębi winy, od czasu i miejsca jej występowania i od 

tego, jaką winę (...) pociąga za sobą „nie” powiedziane na uświęcającą samą ofertę 

udzieloną człowiekowi przez Boga”172. Natura lapsa człowieka przeciwstawia się wo-

                                                           
170 Por.Über die Eigenart des christlichen Gottesbegriffes. Wykład wygłoszony 10 grudnia 1981 roku w 

Wiedniu na zaproszenie Club Pro Wien. Opublikowany po raz pierwszy w: „Diakonia”, nr 13 (1982), s. 

150 – 159; ostateczna wersja w: Schriften zur Theologie, t. XV, s. 185 – 194; wersja polska w: K. Rahner, 

Pisma wybrane, t. 1, dz. cyt., s. 157 – 167. 
171 Por. K. Rahner, Pisma wybrane..., dz. cyt., s. 164. 
172  Por. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tłum. 

T. Mieszkowski, wyd. PAX, Warszawa 1987, s. 98. 
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lności człowieka, stawia jej opór. Różne siły tej natury działają poza osobowym ce-

ntrum człowieka. Kierują się one swoimi popędami, które K. Rahner nazywał pożądli-

wością. W tym ujęciu człowiek jawi się jako „wolność wrzucona w naturę”173. Na hory-

zoncie owych rozważań pojawia się pojęcie grzechu, które jest totalnym zanegowaniem 

wolności. 

W artykule „Pojednanie i idea zastępstwa”174, Rahner porusza kwestię grzechu w odnie-

sieniu do współczesnej kultury i swego rodzaju „rewolucji antropologicznej”, jaką fun-

duje sobie postmodernistyczny człowiek. Otóż pojęcie i rzeczywiste znaczenie grzechu 

jest wyolbrzymiane bądź bagatelizowane; „w perspektywie tej to chrześcijanie grzech 

nazywają tak zwanym złem, nieuniknionym objawem tarć występujących w toku ewo-

lucji”175. W innym miejscu mówi; „z perspektywy psychologii głębi grzech, pojmowa-

ny jako zwykłe urojenie lękowe, ulega zanikowi. Uważa się również, że człowiek może 

zostać przez społeczeństwo tak wytresowany i uformowany  (..), iż będzie uważał dobro 

i zło jako oczywiste, w równym stopniu siebie warunkujące podstawowe elementy istni-

ejącej rzeczywistości”176. 

Karykaturalne wyobrażenie grzechu z jednej strony, które wprost wypunktowuje Rah-

ner, wzmacniane jest przez wyolbrzymianie jego istoty i skutków z drugiej strony. I tak, 

Fryburczyk dotyka problemu wolności w sytuacji grzechu. Podobnie jak lekceważenie 

grzechu, jego wyolbrzymianie określa mianem „herezji”177. W żaden sposób nie pokry-

wa się z chrześcijańską wizją grzechu - „pojęta w wolności decyzja w ramach historii 

jest traktowana w sposób tak absolutny, że decyzja ta, gdy rzeczywiście zostanie podję-

ta w bezgranicznej wolności, jest nieodwołalna i nikt nie może jej unieważnić”178. Wy-

nikałoby z tego, iż wolność człowieka jest tak dalece autonomiczna, iż wyklucza mo-

żliwość ingerencji Bożej mocy, a co za tym idzie, złej decyzji człowieka Bóg przeba-

czyć nie może. Co więcej, Rahner podkreśla, iż silny determinizm wpływa skrajnie ne-

gatywnie na zdolność człowieka do przebaczenia samemu sobie. Dramatyczna wizja 

człowieka kreśli obraz zła jako wymiaru absolutnego, nieusuwalnego. Bezgraniczny akt 

wolności w tym wypadku miałby polegać na nieusuwalnych konsekwencjach popełnio-

nego przez człowieka zła.  

Gdyby pójść tokiem logicznego rozumowania, w tej koncepcji wolność oznacza niewo-

lę. Równolegle z niepokojącymi wnioskami dotyczącymi skutków niewłaściwego sfo-

rmułowania pojęcia grzechu Rahner prezentuje (sic!) rzadko u niego spotykany piękny, 

obrazowy język teologii, którego literacka plastyczność zdradza ukrytą głębię ducho-

wych przemyśleń. Jednym z takich momentów jest fragment, gdzie Rahner mówi 

                                                           
173 Por. K. Rahner, Zum theologischen Begriff der Konkupiszenz, w: Tenże, Schriften zur Theologie, Bd. 1, 

Einsiedeln 1958, s. 390nn, 399n. 
174 Oryginalny tytuł artykułu brzmi; Versöhnung und Stellvertreung. Został on wygłoszony 20 listopada 

1982 roku w Stuttgarcie z okazji sesji zorganizowanej przez Akademię diecezji Rottenburg – Stuttgart. 

Tekst opublikowano w: Schriften zur Theologie XV, dz. cyt., s. 251 – 264. 
175 Por. A. Görres, K. Rahner, Das Böse. Wege zu seiner Bewältigung in Psychoterapie und Christentum, 

Freiburg 1982, s. 76. 
176 Por. K. Lorenz, Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Agression, Wien 1970, s. 156. 
177 Por. K. Rahner, Pojednanie i idea zastępstwa, tłum. G. Bubel SJ, w: Pisma..., dz. cyt., s. 335. 
178 Por. Tamże, s. 336. 
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wprost o tym, iż Bóg uczynił z siebie „serce świata”, a każda zaciągnięta w sposób wo-

lny wina człowieka „przebija serce Boga”179.  

Oczywisty absurd stwierdzeń wykrzywiających bądź lekceważących pojęcie grzechu 

skłonił Rahnera do sformułowania koncepcji winy ludzkiej i możliwości przebaczenia 

zgodnie z katolicką doktryną moralną, w odniesieniu do antropologii chrześcijańskiej. 

Prezentując nauczanie o winie ludzkiej wolności i możliwości jej przebaczenia wyłą-

cznie przez Boga jednocześnie Rahner udowadnia, dlaczego człowiek nie może sam 

przezwyciężyć winy przez siebie zaciągniętej. Teolog uważa, iż akt woli nie jest 

w stanie zdeterminować daru wolności, którym człowiek jest nieprzerwanie obdarzony, 

jednocześnie nieustannie obdarzany. Akt woli także jest czymś trwałym, ale już nie nie-

odwołalnym. Zatem ma nadzieję, że „wieczność” jego winy, która wydaje się być tak 

duża, że aż nieodwołalna zostanie unieważniona. Nadzieja z tym związana jest apelem 

do Tajemnicy, która ogarnia wszelką wolność ludzką wraz z jej „wiecznością” - do Bo-

ga180.  

Ponieważ człowiek przeżywa rzeczywistą naturę swojej wolności, dlatego też jego na-

dzieja na przebaczenie winy jest tak samo rzeczywista. Należy jednak stwierdzić, iż 

w odniesieniu do tej wolności nie jest sprzecznym doświadczenie przez człowieka faktu 

zdrady miłości i wierności. Jednakże owe piętno niewierności nie wskazuje na to, co 

pewnego dnia było i przeminęło, lecz na to, co jest teraz, pomimo grzechu – i to słowo 

<pomimo> ma tutaj kluczowe znaczenie. W ten sposób człowiek doświadcza łaski po-

chodzącej od Boga i co, jak to Rahner sugestywnie określa, „transcenduje jego wol-

ność”181. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Boże wolne działanie jest tak integralnie złą-

czone z miłością zbawczą między Bogiem a człowiekiem, że człowiek musi pojmować 

swą miłość do Boga, pomimo wolności obu podmiotów relacji, jako dar wolnej miłości 

Boga do niego. I taką pozostanie, bez względu na jej sposób objawiania się.   

Człowiek ukierunkowany na Boga  

Człowiek, który uwierzył nadziei, że istnieje Ktoś, kto – wbrew powszechnemu ludz-

kiemu doświadczeniu wolności – jest w stanie unieważnić wieczny wymiar złego czy-

nu, naturalnie kieruje się w stronę Boga. Nie może jednak zapomnieć o tym, że to, co 

się stało w wyniku złego wyboru, nie może się wprawdzie odwrócić, ale nie jest już na 

tyle istotne, aby stanowiło powód do zmartwienia – przeminęło bowiem, tak jak 

w przypadku wszystkiego, co czasowe, a więc ulotne. Jednakże Rahner przestrzega 

przed postawą niepoprawnego optymisty, która jego zdaniem zaciemnia obraz wolności 

czynu człowieka. W tej postawie bowiem wiara i zaufanie Bogu (jakkolwiek prawdzi-

we) miesza się z lekkomyślną naiwnością, natomiast spojrzenie antropologiczne osa-

dzone na etyce chrześcijańskiej, wprawdzie szanuje wolną wolę człowieka poprzez 

uznanie konsekwencji jego czynu, ale się na nich nie zatrzymuje. Gdyby tak było, go-

dność osoby ludzkiej, jej istota, zostałaby narażona na redukcję. Antropologia chrześci-

                                                           
179 Por. Tamże, s. 340. 
180 Por. Tamże, s. 338. 
181 Por. Tamże, s. 339. 
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jańska, jak żadna inna, walczy o postrzeganie człowieka całościowo, jako podmiot inte-

gralny, którego tożsamość budują sprzężone z sobą w harmonii wszystkie sfery ludz-

kiego życia. „Przeszłość nie jest w ostatecznym wymiarze pustą przestrzenią tego, co 

nieodwołalnie przeminęło, lecz przestrzenią wypełnioną tym, co zostało dokonane nie-

odwołalnie w wolności. Chrześcijanin wierzy, że Bóg przenika tę przestrzeń, czyni ją 

<pustą> i jedna człowieka nie tylko z Bogiem, ale również z jego własną przeszło-

ścią”182. W ten sposób antropologia człowieka dotknięta grzechem i jego skutkami spo-

tyka się z działaniem nadprzyrodzonym łaski Bożej. 

Przebaczająca i ustanawiająca pojednanie miłość Boga jest rzeczywiście niepojęta. Py-

tanie, jak możliwe jest przyjęcie owej miłości, czy jest w ogóle zasadne, skoro Rahner 

twierdzi, iż „miłość Boga weszła w świat w taki sposób, który nigdy nie zostanie odwo-

łany”183? Ta miłość objawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa, który stał się Pojednaniem. 

Z bezwarunkową miłością do Ojca złączyła się najwyższa solidarność (również bezwa-

runkowa) Syna ze wszystkimi grzesznymi ludźmi wszystkich czasów. Stało się tak, 

ponieważ miłość ta stała się nieodwołalna i znalazła swoją akceptację w człowieku, 

który świadomie chciał swej absolutnej solidarności ze wszystkimi ludźmi. Dlatego Bóg 

w Jezusie Ukrzyżowanym, pojednał świat ze sobą. W ten sposób, niejako na kanwie 

głównego założenia, jakim jest przebaczenie, dowartościowana została natura ludzka. 

Chrystusowe pośrednictwo pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest centralnym punktem 

teologii przebaczenia, którą prezentuje Karl Rahner. Jest ona tym bardziej cenna, iż 

uwzględnia odnowioną w Chrystusie wizję człowieka, wydobywając z niego głębię 

istoty i niepowtarzalność istnienia. Wątek przebaczenia w teologii ma także wymiar 

dotykający antropologii od strony relacyjności. Przebaczenie jest darem jednającym 

człowieka z Bogiem, a zatem na nowo stwarzającym kontekst do budowania rzeczywi-

stej relacji międzyosobowej. Tym samym teolog podkreśla wagę prawidłowego rozu-

mienia przebaczenia win zaciągniętych przez człowieka. Jednocześnie przestrzega on 

przed prawniczym podejściem do aktu Bożego owego przebaczającego działania; akt 

prawny dotyka jedynie sfery intelektu. Tak rozumiejąc, przebaczenie można by potra-

ktować jak gumkę do wymazania rzeczy godnych usunięcia. Wina jest rzeczywistością 

bezgraniczną, gdyby było inaczej, Boża interwencja byłaby zbędna - człowiek sam by 

sobie poradził ze skutkami popełnionego przez siebie zła. Tymczasem Bóg w niesko-

ńczonej mocy Jego miłości i świętości udziela samego siebie i musi niejako zejść do 

poziomu popełnionej winy, aby przebaczenie i pojednanie nastąpiło. Jedynie w miłości, 

którą jest sam Bóg, może wydarzyć się zmazanie winy. Rahner prezentuje treść, którą 

można odczytać już u św. Pawła w Liście do Kolosan; „zechciał bowiem Bóg, aby 

w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: 

przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew 

Jego krzyża” (por. Kol 1, 19 – 20). 

                                                           
182 Por. Tamże, s. 340. 
183 Por. K. Rahner, Die ewige Bedeutung der Menschheit Jesu für unser Gottesverhältnis, w: Schriften zur 

Theologie vol. III, Einsiedeln 1954, s. 61 – 72. 
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Tajemnica przebaczenia i tajemnica krzyża są z sobą związane. Pojednanie między Bo-

giem a człowiekiem, w ich osobistej relacji, dokonuje się na gruncie subiektywnym, jak 

mawiał Rahner. Ale fryburski teolog rozciąga akt Bożego działania łaski przebaczającej 

na grunt szerszy, powszechny, co teolog nazywa obiektywnym. Gdzie tkwi różnica po-

między dwoma płaszczyznami? Na płaszczyźnie obiektywnej przebaczenie jest potrak-

towane jak akt łaski w wyniku złożenia Ojcu przez Syna ofiary zadośćuczyniającej za 

grzechy całego świata. Syn spełnił wobec świętej sprawiedliwości Bożej zadośćuczy-

nienie poprzez Jego posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu. Wybrzmiewa tu echo teo-

logii św. Anzelma z Canterbury, a niewątpliwe posłuszeństwo Syna charakteryzuje nie-

dościgniona moralna wartość, przez którą ukazuje się świętość i sprawiedliwość Boga 

w świecie, o czym z kolei nauczał Doktor Anielski. Wielu współczesnych teologów 

w tym miejscu mówi o cierpieniu Boga. „W teologii nie ma bardziej fałszywej idei od 

tej, że Bóg nie podlega cierpieniu” – głosił pod koniec XIX wieku Andrew M. Fairba-

irn184, a niespełna sto lat później Huw P. Owen mógł napisać, że niecierpiętliwość Boga 

„jest najbardziej kwestionowanym aspektem klasycznego teizmu”185.  Dietrich 

Bonhoeffer w liście z hitlerowskiego więzienia, w lipcu 1944 roku, pisał: „tylko cie-

rpiący Bóg może pomóc”186. 

Jednakże Rahner nie podąża dalej tą drogą, wystrzegając się dalszych spekulacji na te-

mat krzyża i cierpienia Boga – Człowieka. Rzecz znamienna, gdyż jej treść należy do 

obszaru wspólnego teologii i antropologii, mimo to Fryburczyka charakteryzuje wyjąt-

kowa powściągliwość. Jednoznacznie podkreśla fakt, iż samo wydarzenie krzyża jest 

skutkiem, a nie przyczyną Bożej inicjatywy, która jest wynikiem wolnej miłości Bożej 

i Jego niezasłużonej łaski. Krytycznie natomiast wypowiada się w kwestii „cierpienia 

Boga”, co wypowiedział jako zarzut adresowany do swojego stałego adwersarza, Hansa 

Ursa von Balthasara; „Bóg w prawdziwym i autentycznym, i dla mnie pocieszającym 

sensie, jest Bogiem niecierpiętliwym”187. Karl Rahner kilkakrotnie wyznaje, że z niepo-

kojem obserwuje pewną tendencję, występującą w pismach Hansa Ursa von Balthasara. 

Płynie ona, jego zdaniem, z wizji Adrienne von Speyr i polega na traktowaniu pojęcia 

„cierpienie Boga” w sensie zupełnie dosłownym, „ze śmiertelną powagą” – jak pisze 

Rahner. Pobrzmiewa mu to „gnostycko”, prowadzi w prostej linii do „teologii śmierci 

Boga” i – co dla Rahnera zdaje się najważniejsze – dokładnie wbrew intencjom napeł-

nia cierpiącego grozą, odbierając mu jedyną pociechę – przekonanie o Boskiej wolności 

od bólu188. Podobne stanowisko zajmuje ks. Czesław Bartnik. W Dogmatyce katolickiej 

podejrzewa o monofizytyzm poglądy głoszące, iż Deus passus et mortuus est i określa 

je jako „pobożną metaforę mistyczną”. Istnieje realna różnica między naturą ludzką 

a Boską w Jezusie Chrystusie. Nie dostrzegać tej różnicy znaczy popadać 

                                                           
184 Por. Cyt. za: T. G. Weinandy, Czy Bóg cierpi?, wyd. W Drodze, Kraków 2003, s. 13. 
185 Por. Tamże, s.7. 
186 Por. D. Bonhoeffer, Listy i notatki z więzienia, [w:] D. Bonhoeffer, Wybór pism, Warszawa 1970, s. 

265. 
187 Por. H. Vorgrimler, Karl Rahner verstehen. Ein Einführung, Kevelaer 2002, s. 152. 
188 Por. J. Szymik, Współcierpiący Bóg, w: „Życie Duchowe” nr 46, wyd. WAM, Kraków 2006; wersja 

elektroniczna w: URL[http://mateusz.pl/wam/zd/46-szymik.htm], 1 października 2013r. 

http://mateusz.pl/wam/zd/46-szymik.htm


86 PIOTR KODYM 

 

KS. ŁUKASZ CZUBLA 

w irracjonalizm i emocjonalizm religijny – twierdzi Bartnik. Rozwiązanie widzi w pe-

rsonalistycznym stanowisku interpretacyjnym: „Natura Boska […] ani nie cierpiała, ani 

nie umarła. W ogóle cierpienie i śmierć przysługują bardziej konkretnej osobie niż natu-

rze. «Bóg cierpiał i umarł na krzyżu» tylko w sensie  wtórnym i apropriacyjnym ze 

względu na tożsamość osobową Jezusa z Osobą Syna Bożego, na tożsamość podmiotu 

(communicatio idiomatum). Cierpiał i umarł Jezus w Osobie Syna Bożego”189. Ku wy-

ważonej syntezie zdaje się zmierzać wywiedzione z Orygenesa stanowisko Benedykta 

XVI (wówczas jeszcze kardynała J. Ratzingera) w tej sprawie: „Starożytny świat grecki 

wskazał na niezmienność Boga, a tym samym ukazał Go również jako czystego ducha, 

który nie może odczuwać, a tym bardziej cierpieć. Chrześcijan wizja ta skłoniła do py-

tania, jak rzeczywiście wygląda sprawa z Bogiem. Orygenes pięknie powiedział kiedyś: 

<Bóg nie może co prawda cierpieć, ale może współcierpieć>. To znaczy: <może się 

utożsamiać z nami, cierpiącymi>. Identyfikacja ta jest wielkim aktem miłości, w której 

Bóg w Jezusie utożsamia się z nami aż po sferę cielesności – a tym samym utożsamia 

nas z Nim i wciąga w Jego miłość”190.   

Spór o stwierdzenie czy Bóg „cierpi” nie przesłania jednak faktu, iż pojednanie 

z Bogiem jest możliwe w Jezusie Chrystusie, dzięki łasce nadprzyrodzonej. Pojednanie 

się z Bogiem, w miłości umożliwia pojednanie się człowieka z samym sobą, z bliźnim 

i z otaczającym go światem. Mądrość stworzonego przez Boga świata dopomina się 

wzajemnego przebaczenia między ludźmi, ale trudno jest znaleźć sposób, jaką ową mą-

drość wcielić w życie. Rahner wspomina o „obowiązku” bądź „konieczności” przeba-

czenia, która wynika z chrześcijańskiej świadomości, kłopot w tym, iż  owa „konie-

czność” jest postrzegana jako niemal niemożliwa do zrealizowania. „Nienawiść, nie-

wierność, bezgraniczna niesprawiedliwość oraz mord mogą ugodzić śmiertelnie i nie-

odwołalnie bliźniego do tego stopnia, iż stanie się niemożliwe dla niego, aby dostrzegł 

w tym świecie i jego historii znaczenie oddziaływania pojednania i przebaczenia”191.  

Pojawić się może pytanie, czy ktokolwiek inny może rzeczywiście zwolnić zaintereso-

waną osobę z wypełnienia zadania zadośćuczynienia za popełnione grzechy, które jest 

wymagane od niej samej, a którego de facto nie jest w stanie spełnić? Idea „zastęp-

stwa”, wprawdzie żywotna na przestrzeni rozwoju teologii, jest przez Rahnera wyja-

śniana w specyficzny sposób – to jeden z  najbardziej zawiłych wątków chrystologicz-

nych niemieckiego teologa. „Odkupienie z zewnątrz przez Jezusa Chrystusa nie oznacza 

bowiem, że człowiekowi zostało odpuszczone to, co powinien był sam spełnić za po-

średnictwem swej wolności, ani też, że darowano mu coś, co nie był sam w stanie uczy-

nić, a co pomimo to zażądano od niego. Odkupienie z zewnątrz przez Jezusa Chrystusa 

oznacza bowiem, że człowiekowi zostało odpuszczone to, co powinien był sam spełnić 

za pośrednictwem swej wolności, ani też, że darowano mu coś, co nie był sam w stanie 

uczynić, a co pomimo to zażądano od niego. Oznacza to, że Bóg za pośrednictwem swej 

                                                           
189 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, wyd. KUL, Lublin 1999, s. 651-652. 
190 Por. P. Seewald, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach, wyd. Znak, Kraków 2001, s. 179 - 

180. 
191 Por. K. Rahner, Pojednanie i idea zastępstwa, dz. cyt., s. 342 – 343. 
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łaski z uwagi na Jezusa Chrystusa i Jego krzyż przyznaje i obdarowuje człowieka moż-

liwością, aby w akcie samodzielnego i bezgranicznego przekazania swej egzystencji 

poprzez wiarę, nadzieję i miłość sam położył fundament pod definitywny charakter 

swego zbawienia”192. Przyjęcie w taki sposób udzielanej łaski nie może się nie odbyć 

w wolnym działaniu człowieka. Nikt nie jest zwolniony z wolnego, a więc odpowie-

dzialnego działania, nawet jeśli to działanie jest darem Bożej łaski. Rahner nazywa to 

dość specyficznie „darmowym obdarowaniem naszym samoodkupieniem”193.  

Czy zatem nie mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju determinizmem łaski? Nie. 

Teolog odpowiada na to myślą, iż wszędzie tam, gdzie z obiektywnych przyczyn, nie-

możliwe jest podjęcie tego rodzaju wolnego działania, za którego pośrednictwem czło-

wiek „zbawia samego siebie”, osoba niedojrzała może dostąpić wiecznego zbawienia 

bez konieczności wolnego działania. Dzieje się tak jednak tylko dlatego, że osobie tej 

nie jest dana możliwość urzeczywistnienia swej wolności w konkretny sposób. Do ta-

kich osób należą ubezwłasnowolnieni obiektywnym brakiem świadomości i niezbęd-

nych zdolności intelektualnych. Rahner wskazuje na dwuznaczność sformułowania „za-

stępstwo”, skoro w decydującym momencie wolna wola człowieka przyjmuje łaskę 

Bożego przebaczenia. Twierdzi, że można go używać zamiennie.  

Istnieje jeszcze jeden antropologiczny aspekt w teologii Rahnera dotyczącej kwestii 

„zastępstwa” - jest nią idea solidarności, która dociera do najgłębszych pokładów lu-

dzkiej egzystencji, aż do obszaru tych decyzji, które są istotne dla zbawienia każdego 

człowieka. Z myśli Rahnera można wysnuć wniosek, że solidarność międzyludzka po-

siada znaczenie także zbawcze i jest rozumiana na wielu płaszczyznach. Jej pojęcie ma 

odniesienie najpierw do postawy wobec otaczającego nas świata. „Nasza egzystencja 

i my sami w wymiarze biologicznym i społecznym jesteśmy zawsze i nieuchronnie 

określani przez historię świata przyrody oraz historię intelektu i ducha człowieka. 

Wszystko to tworzy całość tego, co ma miejsce, oraz czynów innych ludzi”194. Nie cho-

dzi tu jednak tylko o widzialne struktury społeczeństwa czy historii ludzkości, ale 

o rzeczywistość duchową, gdzie w wolności każdy człowiek określa swoją relację do 

Boga. Solidarność ma możność objęcia wszystkich, każdego człowieka, choć prawdą 

jest, iż ten obszar egzystencji w wolności nie wykazuje całkowicie jednorodnej struktu-

ry oraz że nie każdy człowiek jest solidarny z drugim w dokładnie taki sam sposób.  

Jedyny obszar nieograniczonej solidarności dokonał się przez czyn Jezusa Chrystusa, 

który w postawie miłości wyrażonej w wolności wytrwał w swej solidarności z ludźmi, 

do której został przeznaczony, i nie odrzucił jej nawet wtedy, gdy oznaczała dla Niego 

krzyż i śmierć, przeżywaną w samotności, niejako rzeczywistość swoistego opuszcze-

nia, którą w swoim nieprzeniknionym zamyśle Bóg Ojciec dopuścił. Tak rozumiana 

solidarność przynosi odpowiedzialność, także w wymiarze zbawienia, nie tylko za sie-

bie, ale także za innych. Rahner, mówiąc o solidarności jako „tajemnicy odpowiedzial-

ności ludzkiego serca” odwołuje się tutaj do nauczania Piusa XII, który w encyklice 

                                                           
192 Por. Tamże, s. 345. 
193 Por. Tamże, s. 346. 
194 Por. Tamże, s. 348. 
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Mystici Corporis Christi mówi: „Straszliwa zaiste tajemnica, nad którą nigdy dostatecz-

nie się nie zastanawiamy – że mianowicie zbawienie wielu ludzi zależy od modlitw, od 

dobrowolnych umartwień członków Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, gdy je w tej 

intencji spełniają, i od współpracy pasterzy i wiernych, a zwłaszcza rodzin, które po-

winny ją świadczyć stale Boskiemu Zbawcy naszemu w ścisłym z Nim zjednocze-

niu”195. Solidarność zatem prowadzi do odpowiedzialności nie tylko za siebie. Postawa 

taka otwiera na miłość do bliźniego, nie tylko do siebie, wzbudza także nadzieję na 

wspólne dążenie drogą do zbawienia. W świetle wiary, odnosząc się do słów św. Pawła: 

„Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą” (por.: 

Flp 2, 13), należy dostrzec, że nie tylko zdolność do podejmowania wolnego działania, 

ale już sam akt wolności jest dziełem Boga, który, zachowując naszą wolność, oddziału-

je na nasz czyn zgodnie z Jego upodobaniem. Można zatem powiedzieć, że ukierunko-

wanie na Boga, w Jezusie Chrystusie jest gwarancją niezbywalnej wolności każdego 

człowieka. Spotkanie Jezusa i nawiązanie z nim relacji osobowej jest drogą nie tylko do 

uświadomienia sobie, iż człowiek żyje z miłości Jezusa, ale przede wszystkim z niej 

czerpie siłę do dostąpienia swojego definitywnego przeznaczenia w wieczności. „Jest 

bowiem prawdą, że w ostatecznym wymiarze cała historia ludzkości i zbawienia jest 

jedną wielką symfonią ku czci Bożej miłości, która porusza słońce i gwiazdy”196.      

 

 

 

BETWEEN PHILOSOPHY AND THEOLOGY. THE QUESTION OF THE MAN 

AND HIS IDENTITY - THE SOURCE OF KARL RAHNER'S THEOLOGICAL AN-

THROPOLOGY 
 

Summary: 

 

"Between philosophy and theology. The question of the man and his identity - the 

source of theological anthropology of Karl Rahner's ", shows the context of the great 

contemporary theological – philosophical debates. In the middle of the academic  

discourse there is a questions of mutual relationship between God and man. It is not 

without significance for theological disputes that a condition of modern man remains 

complicated, what the anthropology is trying to identify and name. The text afterthought 

that anthropology is a scientific bridge between philosophical and theological tools that 

describe a given reality. The whole of the idea was based on the scientific legacy of 

Karl Rahner - one of the pioneers of syncretic approach to this issue. This text analyzes 

the causes of reach for a scientific solution, and the development of specialized  

theological recognition of the problem proposed by Karl Rahner,  and the incurred con-

sequences, as well. 

                                                           
195 Por. Pius XII, encyklika Mystici Corporis Christi, nr 43, w: Actae Apostolicae Sedis 35 (1943), s. 193. 
196 Por. K. Rahner, Pojednanie..., dz. cyt., s. 349. 
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To, co Barth zarzuca katolicyzmowi jest jasne: oskarża go o posiadanie generalnej  

zasady systematycznej, która jest właściwie abstrakcyjnym orzeczeniem o  analogii 

bytu, a nie prostym stwierdzeniem, że Chrystus jest Panem. To pryncypium z góry 

zakłada, że relacja Boga do stworzenia może być wcześniej poznana w naszym filo-

zoficznym przedrozumieniu (teologia naturalna). Oznacza to, że objawienie Boga 

w Jezusie Chrystusie zdaje się być jedynie wypełnieniem wiedzy i rzeczywistości 

już wcześniej  istniejącej197. 

          Hans Urs von Balthasar   

 

Współczesny dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem Katolickim a Kościołami wy-

wodzącymi się z Reformacji,  ciągle nawiązuje do kontrowersji wokół analogia entis, 

która miała miejsce w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia. Mimo 

                                                           
197 H.U. von Balthasar, The Theology of Karl Barth. Exposition and interpretation, tłum. E.T. Oakes, 

Ignatius Press, San Francisco 1992, s. 37. 

Bielańskie Studia Teologiczne 

1/2015, s. 91-104 
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upływu czasu, stanowiska dwóch głównych teologów, którzy byli przeciwnikami w tym 

sporze - Ericha Przywary i Karla Bartha - zachowują swoją aktualność, ponieważ zosta-

ły zdeterminowane przez głębokie osadzenie tych stanowisk w tradycji katolickiej 

(Przywara) i protestanckiej (Barth). 

 I. Erich Przywara - analogia entis 

"[...] analogia  jes t  jedynie relacją  wzajemnej  odmiennośc i   (ὡς ἅλλο 

προς ἅλλο). Jest ona relacją ( Boga ze stworzeniem, które to stworzenie odnosi się 

do Boga jako swojego intymnego i wiecznego principium et finis), a która okazuje 

się "autentyczna" (w której Bóg postrzegany jest w swoim autentycznym byciu Bo-

giem) jedynie o tyle, o ile wyraża fundamentalną "różnicę" Boga w odniesieniu do 

stworzenia. Ten pozytywny charakter "relacji", w kulminacyjnym punkcie, zbiega 

się z charakterem negatywnym "odmienności"198. 

A. Doktrynalne podstawy koncepcji Przywary  

John Betz wymienia trzy fundamentalne doktryny Kościoła Katolickiego, na których 

Erich Przywara zbudował swoją koncepcję analogia entis199: 

1. doktryna stworzenia jako rodzaju objawienia dostępnego dla rozumowego poznania 

przez człowieka 

2. doktryna o łasce, która nie niszczy natury lecz ją doskonali i na niej buduje (gratia 

non destruit, sed supponit et perficit naturam)    

3. doktryna o grzechu pierworodnym, którego konsekwencje nie są w stanie zburzyć 

w człowieku jego zdolności do odpowiedzi na łaskę Boga 

B. Osadzenie koncepcji analogia entis w doktrynie IV Soboru Laterańskiego 

i w zasadzie niesprzeczności. 

W języku potocznym słowo analogia przywołuje jakiś rodzaj podobieństwa. Trzeba 

jednak pamiętać, że jest to podobieństwo między tym, co zasadniczo różne, a wyodrę-

bnięnie i podkreślenie tych różnic miało dla Przywary fundamentalne znaczenie pod-

czas pracy nad koncepcją analogii bytu. Z tego powodu najgłębsze ugruntowanie dla 

swojej koncepcji analogii Przywara znajduje w klasycznej formule IV Soboru Laterań-

skiego z 1215 roku: inter Creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, 

quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda200. Przywara wyjaśnia, że w konsekwen-

cji takiego osadzenia jego koncepcji analogii bytu, można mówić o trzech momentach: 

w pierwszym zachodzi pozytywna relacja podobieństwa (byt Boga jako grunt bytu 

stworzenia), następnie pojawia się negatywna relacja wzajemnej odmienności, której 

kulminacją jest zawieszenie pomiędzy autonomią stworzenia a zależnością od Stwórcy 
                                                           
198 E. Przywara, Analogia entis. Metaphysics: Original Structure and Universal Rhythm, tłum. J. R. Betz 

I D.B. Hart, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Michigan 2014, s. 231-232. 
199  J. Betz, Metaphysics and Theology: An Introduction to Erich Przywara's Analogia entis 

w: E. Przywara, Analogia entis. Metaphysics: Original Structure and Universal Rhythm, tłum. J. R. Betz 

I D.B. Hart, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Michigan 2014, s. 114-115. 
200 „Pomiędzy Stwórcą a stworzeniem nie można dopatrzeć się tak wielkiego podobieństwa, żeby nie 

trzeba było widzieć większej pomiędzy nimi różnicy"  
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będącego źródłem wszystkiego201. W rzeczywistości życia religijnego dla Przywary 

oznacza to, że nawet najwyższy udział w życiu trójjedynego Boga nie może zniweczyć 

dystansu, jaki istnieje pomiędzy Bogiem a stworzeniem, nawet obdarzonym największą 

łaską202. Analogia jest więc dla Przywary uniwersalną zasadą i formalnym prawem słu-

żącym do opisu różnych aspektów relacji człowieka do Boga a zarazem narzędziem 

służącym do rozeznawania autentyczności tej relacji. Można to zaobserwować na przy-

kład na podstawie opisu autentyczności doświadczenia religijnego człowieka w odnie-

sieniu do Boga: 

Każde misterium liturgiczne jest autentyczną formą doświadczenia religijnego 

w tym sensie, że każda bliskość z sacrum otwiera się na jeszcze większy dystans 

w kulcie adoracji. Każda ofiara i każde ćwiczenie ascetyczne są autentyczną formą 

doświadczenia religijnego w takiej mierze, w jakiej nawet największa chęć przekro-

czenia dystansu, która je ożywia, jest otwarciem na coraz większe zdanie się na 

wolną decyzję nieskończenie świętej Woli. Każde życie modlitwy (aż do mistyki 

i właśnie w kierunku mistyki) jest autentyczną formą doświadczenia religijnego 

w takim stopniu, w jakim każda bliskość, każde doświadczenie Miłości, odnajduje 

się w powściągliwości coraz większego szacunku i coraz większego dystansu: aż do 

punktu, w którym każde "święte upojenie", nawet "zmysłów duchowych" 

i wszystkie pewniki, przesłania i mistyczne misje rozpływają się i znikają w "świętej 

świeżości" ślepego, głuchego i nieczułego na nic Bądź wola Twoja, w zawsze więk-

szej odmienności od każdej świadomości intymności203.     

Natomiast wyjaśniając sam termin analogia entis Przywara zwraca uwagę, że entis 

wskazuje na osadzenie analogii w uniwersalnej logice zasady niesprzeczności, zgodnie 

z którą coś, co jest, nie może jednocześnie nie być204. Przestrzeń, w której rozpięta jest 

analogia bytu, rozciąga się więc ostatecznie między tym, co istnieje w sposób absolut-

ny(Bóg), i tym, co nie istnieje (niebyt, nicość). Zakotwiczenie analogii bytu w funda-

mentalnej zasadzie logicznej sprawia także, że koncepcja ta staje się najbardziej uniwer-

salnym założeniem wszelkiej myśli205. Z tego powodu analogia entis może być trakto-

wana jako rodzaj pomostu między rozumem i wiarą, ponieważ może służyć zarówno do 

wyrażenia różnorodnych koncepcji filozoficznych, jak i najgłębszych prawd wiary. 

C. Osadzenie analogii bytu w tradycji filozoficznej i teologicznej 

Zdaniem Betza Przywara był głęboko przekonany, że tradycja filozoficzna jako całość 

zawiera podwójną intuicję o relacji między Stwórcą a stworzeniem, czyli że z jednej 

strony Stwórca i stworzenie są od siebie różni, lecz z drugiej strony między ich bytami 

istnieje jakiś rodzaj podobieństwa, do wyrażenia którego najlepiej nadaje się koncepcja 

analogii206. Choć sam termin analogia entis nie pochodzi od Przywary, to jednak sens, 

                                                           
201 E. Przywara, Analogia... , s. 234-235. 
202 Tamże, s. 234. 
203 E. Przywara, Leçons sur Dieu,  tłum. Ph. Secretan, Cerf, 2011, s. 30-31. 
204  Nie należy mylić tej zasady ze sposobem, w jaki św. Augustyn określa rzeczywistość bytu 

stworzonego (est non est) w odróżnieniu do absolutnego bytu Boga, który sam jedynie w pełni "jest", 

E. Przywara, Analogia ..., s. 200. 
205 "Przywara wykazuje, że analogia entis w sekretny sposób znajduje się w sercu każdej myśli" J. Betz, 

Metaphysics...., s. 62. 
206 J. Betz, Metaphysics...., s.43. 
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jaki Przywara mu nadał, mimo ogromnej uniwersalności, nosi szczególne znamiona 

jego sposobu myślenia i spojrzenia na rzeczywistość.  

Początki filozofii widziane przez analogiczny pryzmat Przywary związane są z posta-

ciami Heraklita i Parmenidesa. Przestrzeń analogii w tamtym okresie wyznacza z jednej 

strony pogląd Heraklita, według którego wszystko jest zmianą, a po drugiej przekonanie 

Parmenidesa, że zmiana jest iluzją207. Oba dialektyczne punkty wyjścia - zarówno filo-

zofia Heraklita: wszystko się zmienia, a więc prawda może zamienić się w fałsz a byt 

w niebyt, jak i filozofia Parmenidesa: wszystko jest niezmienne, a prawda i fałsz, byt 

i niebyt są w gruncie rzeczy tym samym - prowadzą do wyeliminowania zasady nie-

sprzeczności, a tym samym stanowią ramy, w których poszukiwanie dynamicznej ró-

wnowagi zapewnić może tylko analogia208. W tej pierwotnej rozbieżności między op-

cjami reprezentowanymi przez Heraklita i Parmenidesa Przywara widzi nie tylko auten-

tyczną wersję zasady niesprzeczności, lecz również podstawowy spór filozoficzny, któ-

ry w coraz to innych aspektach odnawia się w całej tradycji i historii. 

 Zakres analogii u Platona Przywara określa jako wieczne zmaganie pomiędzy dwiema 

skrajnościami: bytem zamkniętym w sobie a bytem poruszanym przez Boga czyli mię-

dzy byciem w bezpośredniej łączności z Bogiem a odrzuceniem lub upadkiem daleko 

od Niego209. Ta sama idea może być wyrażona za pomocą innej formuły - archetypu 

i jego obrazu210, albo przy użyciu relacji między tym, co nieskończone i nieograniczone, 

a tym, co skończone i zamknięte211. Idea erosa jako "myśliwego", który swoimi strza-

łami niespodziewanie przeszywa rzeczywistość, wyraża dynamiczny moment jedności 

i współistnienia dwóch skrajności. Natomiast u Arystotelesa dynamika analogii wyraża 

się według Przywary w nieustannej oscylacji pomiędzy możliwością (dynamis) a aktua-

lizacją (energeia)212, która zmierza do swojego wewnętrznego celu (entelecheia). Me-

chanizm analogii charakterystyczny dla Arystotelesa Przywara wykorzystuje do opisu 

relacji między metafizyką a teologią. Jego zdaniem w teologii jako w swoim wewnętrz-

nym celu (entelecheia) metafizyka osiąga definitywną aktualizację (energeia) swoich 

potencjalnych możliwości (dynamis), skąd wynika formuła, że teologia jest entelechią 

metafizyki213.       

Święci - Augustyn i Tomasz z Akwinu - są dla Przywary chrześcijańskimi odpowiedni-

kami Platona i Arystotelesa i z tego powodu w jakiś sposób wyznaczają ramy tradycji 

Kościoła. Analogia charakterystyczna dla Tomasza ma postać wewnętrznej relacji po-

między człowieczeństwem jako czymś granicznym pomiędzy naturą i duchem a świa-

tem rozumianym jako perfectio universi214. Myśl Tomasza stoi u źródła katolickiej dok-

tryny o relacji między tym, co naturalne i ponadnaturalne, która wyraża się w dwóch 

                                                           
207 E. Przywara, Analogia...,s. 209-211. 
208 Tamże, s. 206. 
209 Tamże, s. 243. 
210 Tamże, s. 239. 
211 Tamże, s. 240. 
212 Tamże, s. 253. 
213 Tamże, s. 174. 
214 Tamże, s. 305. 
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podstawowych zasadach formalnych: wiara nie niszczy rozumu, lecz opiera się na nim 

i go doskonali (fides non destruit, sed supponit et perficit rationem) oraz łaska nie nisz-

czy natury, lecz opiera się na niej i ją doskonali (gratia non destruit, sed supponit et 

perficit naturam)215. Na relacji pomiędzy tym, co naturalne i nadnaturalne, opiera się 

w ostateczności koncepcja Kościoła, jako wymiaru, w którym człowiek jako stworzenie 

współpracuje i propaguje doskonałość Boga, czyli może w swoim ciele dopełniać braki 

udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24)216. Natomiast 

myśl Augustyna najlepiej wyraża pełen paradoksów absolut Boga, który jest tym, co 

w doświadczeniu człowieka jest najbardziej intymne i jednocześnie najbardziej go prze-

kraczające. Przestrzeń analogii wyznaczają u Augustyna napięcia i ciągły ruch w relacji 

pomiędzy przeciwnościami (sensibilia-intelligibilia, exterius-interius, temporale-

aeternum)217. Nakładające się na siebie i wznoszące ku Bogu analogie najgłębszy wyraz 

znajdują zdaniem Przywary w doświadczeniu "nocy" - nocy stanowiącej istotę augusty-

nizmu - nocy, w której głębia ciemności poraża swoim światłem. Dla Przywary jest to 

specyficzna noc Wigilii Paschalnej, która jest rozpięta pomiędzy absurdem Wielkiego 

Piątku (gdzie Bóg jest wydany na śmierć przez człowieka, który jest Jego dziełem) 

a "super-sensem" Niedzieli Wielkanocnej (gdzie stworzenie zostaje odkupione przez 

Boga i w Bogu poprzez Jego śmierć)218.      

D. Dynamika analogii bytu 

Analogia entis jako doktryna pojawiająca się we wczesnych dziełach Przywary oznacza 

zasadę, według której każdy skończony byt ze "świata stawania się" jest ugruntowany 

i całkowicie zależny od nieskończonego, doskonałego i wiecznego bytu, będąc jedno-

cześnie czymś od niego różnym219. Tego rodzaju myślenie doprowadziło Przywarę do 

koncepcji analogii jako odniesienia między Bogiem a stworzeniem w postaci transcen-

dencji immanentnej (ruch Boga w kierunku stworzenia) oraz immanencji transcenden-

talnej (ruch stworzenia w kierunku Boga)220. Natomiast z myślenia o stworzeniu, które-

go byt charakteryzuje się ciągłym rozdźwiękiem między jego istotą a istnieniem, wyro-

sła koncepcja analogii jako odniesienia, które jest wewnętrzne dla stworzenia (oscyla-

cja: dynamis-energeia-entelecheia)221. Przywara definiuje więc każde stworzenie jako 

jedność w napięciu pomiędzy istotą a istnieniem, która to jedność nie jest czymś sta-

tycznym lecz znajduje się w ciągłym dynamicznym zawieszeniu w przestrzeni wyzna-

czonej przez dwa przeciwne bieguny. Nakładanie się na siebie różnych analogii spra-

wia, że wewnętrzna jedność stworzenia jest rzeczywistością podlegającą ciągłym zmia-

nom. Pomimo tego, że Przywara wielokrotnie i w różnych kontekstach mówi o "śro-

dku", to nie jest to środek, który z perspektywy doświadczenia człowieka kojarzy się 

                                                           
215 Tamże, s. 169-170. 
216 Tamże, s. 294. 
217 Tamże, s. 260. 
218 Tamże, s. 268. 
219 J. Betz, Metaphysics..., s. 46. 
220 E. Przywara, Analogia..., s. 215-216. 
221 Tamże, s. 217. 
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z filozofią stoicką, czymś, co wynika z umiaru, równowagi, chłodnej kalkulacji, unika-

nia wszelkiego rodzaju skrajności i może w efekcie prowadzić do pewnej monotonii 

i przeciętności. Doświadczenie środka jest raczej doświadczeniem napięcia pomiędzy 

transcendencją a immanencją, które ciągle wzrasta w miarę zbliżania się stworzenia do 

Stwórcy222. Coraz pełniejsza akceptacja swojej stworzonej tożsamości i swoich ograni-

czeń musi zgodnie z koncepcją Przywary prowadzić do coraz większego otwarcia się na 

niczym nieograniczone i nieprzewidywalne działanie Boga, który daje się poznawać 

jako Ktoś ciągle zaskakujący i przekraczający poznanie człowieka.   

E. "W-i-poza": analogiczny idiom Przywary 

Język, jaki Przywara stosuje dla wyrażenia swojej myśli filozoficznej i teologicznej, 

obfituje w idiomatyczne wyrażenia, z których najbardziej charakterystycznym i znaczą-

cym zdaje się być "w-i-poza", "w-i-ponad". Za przykład może posłużyć jedna z definicji 

analogii bytu przywołana przez Betza: "jako efektywny grunt bytu stworzenia, Bóg jest  

niewypowiedzianie 'wewnętrzny' stworzeniu; jako efektywny grunt bytu stworzenia jest 

On nieskończenie 'poza' stworzeniem: 'podobny' a jednak 'niepodobny', 'w' a jednak 

'poza'."223 

"W-i-poza" nadaje się znakomicie do wyrażenia różnorodnych dynamicznych relacji, 

zarówno zachodzących wewnątrz tego samego podmiotu jak i pomiędzy różnymi pod-

miotami. "I" z centrum idiomu Przywary ma w sobie coś "katolickiego" w takim sensie, 

że nawiązuje do wielu charakterystycznych dla Kościoła doktryn: Pismo Święte i Tra-

dycja, natura i łaska, wiara i rozum. Jednakże jego najważniejsza funkcja jest typowo 

"analogiczna" i stanowi zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju absolutyzmem, bra-

kiem równowagi, który można zaobserwować w myśleniu dialektycznym. Z jego pod-

stawowej formy utrzymującej w napięciu immanencję i transcendencję Boga - Bóg w-

nas-i-ponad-nami - wyprowadzić można wiele innych: łaska w-i-poza naturą, esencja 

w-i-ponad egzystencją. 

Pełną wersję analogia entis John Betz określa jako skrzyżowanie dwóch analogii: we-

wnętrznej (istota "w-i-poza" istnieniem) oraz teologicznej (Bóg "w-i-poza" stworze-

niem)224. Sam Przywara używa swojego idiomu dla ujęcia istoty koncepcji analogii by-

tu: 

 "Właściwie analogia entis precyzyjnie oznacza właśnie to, że w tym samym akcie, 

w którym ludzki byt doświadcza Boga w intymności podobieństwa do stworzenia, 

jednocześnie doświadcza Go jako kogoś, kto pozostaje poza jakimkolwiek podo-

bieństwem"225.   

Uniwersalność koncepcji analogii bytu jest dla Przywary środkiem do tak charaktery-

stycznego dla duchowości ignacjańskiej szukania i znajdowania Boga we wszystkich 

                                                           
222  Balthasar, uczeń Przywary, opisując jego płomienną osobowość porównuje go do mitycznej 

salamandry, która była odporna na żar ognia ze względu na swoją zimną krew. J. Betz, Metaphysics..., 

s. 7. 
223 J. Betz, Metaphysics..., s. 55. 
224 J. Betz, Metaphysics..., s. 71. 
225 Tamże, s. 61. 
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rzeczach poprzez odkrywanie ich źródła w Bogu i jednocześnie ich ostatecznego ukie-

runkowania na Boga. Nieustanny ruch wszystkiego, co stworzone, od Boga i ku Bogu 

jest dla Przywary odbiciem niewyrażalnej tajemnicy życia Trójcy Świętej. Zapewne 

z tego właśnie powodu pierwotna wersja dzieła Przywary z 1932 roku kończy się na-

wiązaniem do sztuki. Świat bytu i świat świadomości (ontyczny i noetyczny) jest dla 

Przywary światem metafizycznej i fizycznej muzyki, światem, który pulsuje i wibruje 

uniwersalnym rytmem, a jego miarą jest sam Bóg.  

II. Karl Barth - analogia fidei i analogia relationis  

Kluczową kwestią dla Bartha jest jasne zrozumienie implikacji jakie pociąga za sobą 

usprawiedliwienie z wiary i tylko z wiary. Wierzy on, że ta doktryna jest wyzna-

cznikiem linii granicznej między jego własnym spojrzeniem na analogię a każdą in-

ną koncepcją Kościoła Katolickiego. Ta sama kwestia, która była przyczyną podzia-

łu między Lutrem i Kościołem Rzymskim dzieli również Bartha od Przywary, 

Söhngena i Balthasara - choć za każdym razem w inny sposób. Dla Bartha proble-

mem nie jest, czy analogia entis istnieje czy nie; problem stanowi jej rozumienie 

w świetle szczególnej Bożej łaski w Jezusie Chrystusie226. 

                                                                                      K. Johnson  

A. Doktrynalne podstawy koncepcji Bartha 

Teologiczne koncepcje Bartha dotyczące analogia fidei i analogia relationis kształto-

wały się w opozycji do koncepcji analogia entis Ericha Przywary. Ich wypracowanie 

można traktować jako pozytywną reakcję na spotkanie z teologią Przywary, a także na 

bezpośrednią wymianę poglądów obu teologów. Podczas gdy Przywara opierał swoją 

koncepcję na najważniejszych doktrynach katolickich, Barth pracował w oparciu o tra-

dycję kościołów wywodzących się z reformacji. Keith Johnson wyróżnia dwie główne 

doktryny teologii protestanckiej, na których Barth oparł swoją konstrukcję analogia 

fidei227, podkreślając bardzo mocno ich znaczenie jako fundamentu dla prawidłowego 

zrozumienia stanowiska Bartha: 

1. sola gratia, zgodnie z którą Barth twierdzi, że działanie człowieka nie może w żaden 

sposób wpłynąć na jego relację z Bogiem, która jest jedynie wynikiem działania łaski 

Boga; 

2. simul iustus et peccator, zgodnie z którą człowiek osiąga usprawiedliwienie wyłą-

cznie na mocy uczestnictwa w sprawiedliwości samego Chrystusa, która jest dla niego 

rzeczywistością zewnętrzną i nie niwelującą jego grzeszności;  

B. Krytyka stanowiska Przywary 

Poczytuję analogia entis jako wynalazek antychrysta i sądzę, że z tego powodu nie 

można stać się katolikiem. Jednocześnie wszystkie inne powody, dla których nie 

można zostać katolikiem, uznaję za krótkowzroczne i trywialne.228  

                                                           
226 K. L. Johnson, Karl Barth and the Analogia entis, T&T Clark, London 2010, s. 190. 
227 K. L. Johnson, Karl Barth..., s. 161. 
228 KD I/1  
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Wśród znawców problemu nie ma jednolitej opinii na temat powodów, dla których 

Barth odrzucił analogia entis Przywary. Balthasar twierdzi, że Barth nie zrozumiał sta-

nowiska Przywary, Johnson dowodzi, że rozumiał je doskonale, a Betz jest zdania, że 

obie opinie w jakimś stopniu mogą być prawdziwe. W związku z tym, że koncepcja 

analogia entis Przywary podlegała rozwojowi na przestrzeni wielu lat, nie jest łatwo 

dokładnie określić, której konkretnej wersji tej koncepcji dotyczyła krytyka Bartha. Ba-

lthasar posuwa się nawet do stwierdzenia, że Barth poddawał krytyce nie tyle analogię 

bytu Przywary, co nieprawidłowe zastosowanie tej katolickiej doktryny w teologii neo-

scholastycznej229, ponieważ sprzeciwiał się stawianiu Boga i świata na tej samej pła-

szczyźnie, czyli na wspólnym gruncie, jakim jego zdaniem była koncepcja analogii by-

tu230.   

Szczegółowe analizy powodów odrzucenia przez Bartha analogii bytu w ujęciu Przywa-

ry przedstawione przez Johnsona231 pozwalają na wyciągnięcie jednego podstawowego 

wniosku: Barth jako protestant nie mógł zaakceptować koncepcji Przywary zbudowanej 

na podstawach właściwych dla teologii katolickiej. Odrzucenie to było więc spowodo-

wane prawidłowym rozeznaniem różnic pomiędzy tradycją katolicką i protestancką, 

wynikało z tych samych przyczyn, dla których pierwsi reformatorzy zdecydowali się 

opuścić Kościół Katolicki. Pierwszy zarzut dotyczył tego, że Przywara oparł swoją kon-

cepcję na idealnej i abstrakcyjnej świadomości natury ludzkiej, która według doktryny 

protestanckiej jest przecież aktualnie skażona przez grzech do tego stopnia, że jej zdol-

ność do relacji z Bogiem została całkowicie zniszczona, a nawiązanie tej relacji możli-

we jest wyłącznie na mocy działania łaski Boga. Konsekwencją tego faktu jest to, że 

człowiek może wiedzieć coś prawdziwego o sobie i o Bogu nie na podstawie objawie-

nia w akcie stworzenia (czyli w oparciu o jakąś daną mu zdolność), lecz raczej na zasa-

dzie każdorazowego odsłonięcia się Boga w relacji z Chrystusem. Prawdziwe życie 

w Bogu dane jest człowiekowi nie w akcie stworzenia w postaci właściwej mu we-

wnętrznej predyspozycji do relacji z Bogiem, lecz może być poznane jedynie w świetle 

tego jedynego i szczególnego bytu, jakim jest człowiek w Jezusie Chrystusie232. Barth 

stanowczo sprzeciwia się więc ciągłości pomiędzy objawieniem Boga w akcie stworze-

nia i objawieniem Boga w zbawczym i usprawiedliwiającym dziele Chrystusa. Wypły-

wa stąd zdecydowane odrzucenie jakiejkolwiek ciągłości pomiędzy poznaniem natural-

nym czy filozoficznym233 a poznaniem wynikającym z objawienia, ponieważ "to, co 

                                                           
229 J. Betz, Metaphysics..., s. 101. 
230 Tamże,  s. 87. 
231 K. L. Johnson, Karl Barth...,: rozdziały The Nature Of Barth's Rejection Of The Analogia Entis (s. 83-

121) I Przywara's Analogia Entis And The 'invention Of The Anti-christ' (s. 122-157). 
232 K. L. Johnson, Karl Barth..., s. 220. 
233 "Poznanie stworzenia jest poznaniem Boga i dlatego poznaniem wiary w najgłębszym i ostatecznym 

znaczeniu. Nie stanowi bynajmniej przedsionka, w którym mieściłaby się teologia naturalna.[...]zawsze 

wtedy, gdy człowiek chciał wyczytać prawdę ze Słońca, Księżyca, gwiazd czy z samego siebie, 

wynikiem był bałwan. Gdy jednak Bóg był poznany i potem ponownie rozpoznany w świecie, tak, że 

rozpoczynało się radosne wychwalanie Boga w kreacji, wynikało to stąd, że winien On być szukany 

i znajdowany tam - w Jezusie Chrystusie. Dzięki temu, że Bóg stał się w Jezusie Chrystusie człowiekiem, 

jawnym też się stało i wiarygodnym, że jest On Stwórcą świata. Nie posiadamy drugiego źródła 
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możemy wiedzieć o Bogu i o nas samych poprzez refleksję właściwą naszej stworzonej 

naturze, nie jest dopełniane i doskonalone przez to, co wiemy z objawienia i poprzez 

wiarę (zgodnie z doktryną katolicką), ponieważ to, kim człowiek wewnętrznie jest, 

w każdej chwili jest wynikiem jego zewnętrznej relacji do Boga w Jezusie Chrystusie – 

i relacja ta jest czymś, co może być poznane tylko poprzez objawienie Chrystusowego 

dzieła pojednania"234. 

Porównanie  koncepcji analogii bytu Przywary do wynalazku antychrysta było równie 

bezkompromisowe jak "Nein!" w konfrontacji Bartha z Emilem Brunnerem235. Z bie-

giem czasu zdecydowana pozycja Bartha uległa jednak znaczącej modyfikacji.  Johnson 

wymienia trzy powody, dla których Barth wycofał się z krytyki analogii bytu Przywary, 

choć nigdy zasadniczo nie zmienił swojego stanowiska na ten temat236: 

1. ponieważ sądził, że Kościół Katolicki zmodyfikował doktrynę analogia entis pod 

wpływem jego krytyki; 

2. ponieważ publicznie przyznał, że jego koncepcja analogia fidei zakłada participatio 

entis, czyli jakąś formę analogii bytu; 

3. ponieważ rozwój jego teologii, choć pod pewnymi warunkami, zakładał jednak jakąś 

płaszczyznę ciągłości pomiędzy działaniem Boga a działaniem człowieka. 

Udowodnienie faktu, że Barth, pomimo wycofania swojej krytyki analogia entis, nie 

mylił się i nie zmienił zdania na temat stanowiska Przywary, ma zdaniem Betza ogrom-

ne znaczenie dla teologów protestanckich, ponieważ cała dalsza konstrukcja teologiczna 

Bartha zbudowana jest właśnie na negacji koncepcji Przywary237.  

C. Koncepcje analogii w ujęciu Bartha: analogia fidei i analogia relationis 

Doktryna protestancka w rozumieniu Bartha nie zostawia miejsca na współpracę czło-

wieka w relacji, jaka zachodzi między Stwórcą a stworzeniem238. Po obu stronach tej 

relacji działa wyłącznie Bóg przez swoją łaskę, a dla człowieka zarezerwowana jest 

tylko wiara i aktywne posłuszeństwo. Takim aktem posłuszeństwa ze strony człowieka 

jest głoszenie Słowa Bożego, w którym Bóg jednoczy się z ludzkimi słowami na takiej 

samej zasadzie, na jakiej połączył się z człowieczeństwem Jezusa Chrystusa. W ten spo-

sób słowa człowieka stają się Bożym Słowem tak jak w momencie wcielenia239. Po-

wstała w ten sposób relacja między słowem ludzkim a słowem Boga ma postać analo-

gii. Barth twierdzi także, że analogia pomiędzy Bogiem a człowiekiem może być rozu-

miana jedynie w oparciu o podobieństwa i różnice w relacjach, jakie zachodzą pomię-

                                                                                                                                                                          
objawienia." K. Barth, Dogmatyka w zarysie, tłum. I. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe Semper, 

Warszawa 1994, s. 47. 
234 K. L. Johnson, Karl Barth..., s. 160.  
235  K. Barth, Nein! Antwort an Emil Brunner, C. Kaiser, 1934.  
236  K. L. Johnson, Karl Barth..., s. 159. 
237 J. Betz, Metaphysics..., s. 95. 
238 K. L. Johnson, Karl Barth..., s. 56. 
239 Tamże, s. 62. 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2FEBchecked%2Ftopic%2F408300%2FNein-Antwort-an-Emil-Brunner&ei=8q3pVOipJJDtaOSvgYAK&usg=AFQjCNEH3041OZ5z1Pt0agdR6dKwz74L9Q&sig2=aACserbIJsMhX8bhaIerMQ&bvm=bv.86475890,d.bGQ
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dzy odwiecznym Ojcem a odwiecznym Synem w Trójcy Świętej i pomiędzy Bogiem 

a człowiekiem Jezusem240: 

To nie jest analogia entis, czyli odpowiedniość i podobieństwo dotyczące bytu. Byt 

Boga nie może być porównywany z bytem człowieka. Nie chodzi też o dwoistość 

tego bytu. Problem dotyczy relacji pomiędzy bytem Boga z jednej strony a bytem 

Boga i bytem człowieka z drugiej strony. Pomiędzy tymi dwoma relacjami jako ta-

kimi - i to w tym sensie druga relacja jest obrazem pierwszej - istnieje koresponde-

ncja i podobieństwo. To jest właśnie analogia relationis241. 

Johnson wyjaśnia, że, według Bartha, to, kim człowiek naprawdę jest, nie jest wynikiem 

Bożego aktu stwórczego lecz poprzedzającego go w wieczności aktu wybrania w Jezu-

sie Chrystusie. Otwartość i zdolność do relacji z Bogiem nie jest wewnętrzną właściwo-

ścią człowieka, którą człowiek posiada od chwili stworzenia, lecz jest wynikiem jego 

relacji z Chrystusem, jako miejscem w którym dokonuje się spotkanie boskości z czło-

wieczeństwem: 

Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest punktem, w którym spo-

tykają się różne analogie, i poprzez Niego, człowiek, który istnieje dla innych w taki 

sam sposób jak istniał Jezus, pozostaje w analogii do trójjedynego Boga, który od-

wiecznie postanowił być Bogiem-dla-nas poprzez relację do człowieczeństwa Chry-

stusa. Człowiek[..] jest w analogii do Boga o tyle, o ile poprzez Chrystusa i mocą 

Ducha Świętego odpowiada działaniu Boga dla ludzi poprzez swój własny akt egzy-

stencji dla innych242. 

Praktycznym wyrazem takiej egzystencji dla innych jest aktywne posłuszeństwo Słowu 

Boga, które wyraża się w głoszeniu tego Słowa swoim bliźnim. Chociaż ludzkie działa-

nie jest jedynie wzorowane na działaniu Jezusa i nie może być w ciągłości z działaniem 

Boga, to jednak w jakiś sposób je zakłada i wypełnia. W akcie posłuszeństwa człowieka 

działa sam Bóg. Spotkanie Boga i człowieka może odbyć się jedynie w wierze. Ko-

ncepcja analogia fidei pozwala Barthowi na pokazanie, w jaki sposób skażona przez 

grzech natura ludzka, w wierze zostaje na nowo uzdolniona do relacji z Bogiem i do 

przyjęcia Słowa Boga nie na mocy posiadanych zdolności czy możliwości, lecz jedynie 

mocą łaski Boga w Chrystusie243. Z tego powodu analogia fidei Bartha może być okre-

ślona jako analogia attributionis entrinsecae, ponieważ punkt spotkania Boga i czło-

wieka nie jest wewnętrzną właściwością człowieka lecz jest odzyskany w Chrystusie na 

mocy łaski i wiary w jego zbawcze dzieło244. 

D. Analogia bytu zawarta w koncepcji Bartha 

W procesie rozwoju własnej doktryny Barth zdał sobie sprawę, że nie można całkowicie 

usunąć myślenia analogicznego z teologii. Przykładem takiego myślenia jest zestawie-

nie ze sobą relacji zachodzącej między Stwórcą a stworzeniem i wewnętrznej relacji 

między osobami Ojca i Syna w Bogu, choć sam termin analogia nie zostaje w tym 

przypadku użyty: 

                                                           
240 Tamże,  s. 214 nn. 
241 Tamże, s.  215. ( cytat z KD III/2 s. 262). 
242K. L. Johnson, Karl Barth..., s. 216. 
243 Tamże, s. 169. 
244 Tamże, s. 172. 
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Jedynie wówczas, gdy mamy przed oczyma to, co Bóg w Trójcy jedyny uczynił dla 

nas ludzi w Jezusie Chrystusie, poznać możemy, z czym się wiąże Bóg Stwórca 

i Jego dzieło. Stworzenie to czasowy, zachodzący poza Bogiem odpowiednik owego 

procesu w samym Bogu, na podstawie którego Bóg jest Ojcem Syna. Świat nie jest 

synem Bożym, nie jest Bogiem "poczęty", lecz jest stworzony. Jednak co czyni Bóg 

jako Stworzyciel, to w sensie chrześcijańskim może być widziane i pojmowane je-

dynie jako refleks, jako odbicie, jako wycieniowanie tego wewnętrznego Boskiego 

odniesienia między Bogiem Ojcem a Synem. I dlatego ma swój sens, że dzieło stwo-

rzenia przypisane zostaje w wyznaniu wiary Ojcu. Nie znaczy to: On sam jest 

Stwórcą, lecz znaczy z pewnością, że zachodzi owa relacja między dziełem stwo-

rzenia a stosunkiem Boga Ojca oraz Syna245.  

 Bycie w relacji z Bogiem zakłada udział w jego bycie - participatio entis. Udział czło-

wieka w bycie Boga jest łaską i darem: 

Stworzenie to łaska - zdanie, przed którym najchętniej by się przystanęło 

w szacunku głębokim, bojaźni i wdzięczności. Bóg użycza różnej od Siebie rzeczy-

wistości istnienie, On użycza jej własną jej rzeczywistość, charakter i wolność. [...] 

Bóg na wysokościach, Bóg w Trójcy jedyny, Ojciec, Wszechmogący, nie jest sa-

mowolny, również temu innemu użycza istnienia; nie tylko mu je użycza, nie tylko 

mu je zostawia, On mu je daje. Istniejemy my, niebo oraz ziemia w całej swej przy-

puszczalnej nieskończoności, bowiem Bóg daje im byt246. 

Jednocześnie ten udział w bycie Boga jest dla Bartha możliwy jedynie poprzez wiarę247. 

Barth wyjaśnia, że w analogiczny sposób, w jaki Bóg jest łaskawy w stosunku do czło-

wieka, człowiek powinien być wdzięczny Bogu. Bycie łaskawym i bycie wdzięcznym 

zakłada oczywiście - nie tylko jakąś formę "bycia", ale jednocześnie wspólną historię 

Boga i człowieka248. Kulminacją tej wspólnej historii jest według Bartha przymierze 

między Bogiem i człowiekiem: 

Wraz z początkiem istnienia kreacji zaczyna się też Boże postępowanie 

z człowiekiem. Bowiem wszystko, co istnieje, ukierunkowane jest na człowieka o 

tyle, o ile już wszystko to uwidacznia Boży zamiar w orientacji na Jego działanie, 

jak to się potem objawia i uskutecznia w przymierzu z Jezusem Chrystusem. Przy-

mierze jest nie tylko tak stare jak stworzenie, jest od niego starsze. Nim był świat, 

nim były niebo i ziemia, istniała już decyzja, dekret Boga dotyczący owego wyda-

rzenia, poprzez które Bóg chciał zawrzeć z człowiekiem wspólnotę - jak w niepojęty 

sposób się stało prawdziwe i rzeczywiste w Jezusie Chrystusie. I jeśli pytamy o sens 

bytu i stworzenia, o podstawę ich oraz cel, wówczas pomnieć winniśmy o tym 

przymierzu między Bogiem a człowiekiem249. 

Tylko w kontekście przymierza w Jezusie Chrystusie Barth ośmiela się mówić o jedno-

ści Stwórcy i stworzenia, o spotkaniu, które jest jakimś rodzajem "współbycia" Stwórcy 

i stworzenia. 

                                                           
245 K. Barth, Dogmatyka..., s. 46-47. 
246 Tamże, s. 49. 
247 K. L. Johnson, Karl Barth..., s. 173. 
248 Tamże, s. 227. 
249 K. Barth, Dogmatyka..., s. 59. 
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III. "Któż jak nasz Pan Bóg"(Ps 113): Barth i Przywara na straży tożsamości 

człowieka 

Barth i Przywara - choć każdy na swój sposób - bronią stworzonego statusu człowieka. 

Barth mówi o człowieku jako o stworzeniu umiejscowionym na granicy pomiędzy nie-

bem a ziemią. "Człowiek stanowi miejsce wewnątrz dzieła stworzenia, gdzie kreacja, 

skoncentrowana w swej pełni, sięga jednocześnie poza siebie - miejsce, gdzie w obrębie 

stworzenia Bóg chce być wychwalany i wychwalany być może.250" Natomiast Przywara 

wskazuje na Boga - czystą Prawdę, Dobro, Piękno, czysty Byt, który stanowi granicę 

człowieka jako stworzenia w jego ograniczoności, przemijalności, skończoności 251 .  

Według Bartha stworzona egzystencja świata i człowieka posiada trzy cechy: stworzoną 

rzeczywistość, stworzony charakter i stworzoną wolność252. Pierwsza z nich to rzeczy-

wistość powołana do istnienia przez Boga ex nihilo, która mimo swojego źródła w woli 

Boga jest jednocześnie czymś zupełnie od Niego różnym. Konsekwencją tego faktu jest 

to, że stworzenie istniejące poza Bogiem jest podtrzymywane w swoim istnieniu wy-

łącznie przez Jego łaskę. Kolejną cechą stworzoną egzystencji jest zdaniem Bartha jej 

stworzony charakter wyrażający się w ograniczoności względem czasu i przestrzeni. 

Bóg i tylko Bóg jako źródło czasu i przestrzeni jest istnieniem doskonałym, którego nic 

nie może ograniczać. Natomiast ludzka, stworzona wolność nie może być absolutna 

lecz właściwa stworzeniu, które jest świadome tego, że jego wolność ograniczona jest 

suwerennością Stwórcy, egzystencją współstworzeń, prawami natury. "I ludzka wolność 

decydowania, dana człowiekowi przez Boga, nie jest wolnością decydowania pomiędzy 

dobrem a złem.[...] Zło nie leży w możliwościach stworzenia wykreowanego przez Bo-

ga.253" Najwyższym wyrazem ludzkiej wolności jest zdaniem Bartha afirmacja Boga 

poprzez posłuszeństwo Jego woli. Stąd ludzkie pragnienie bycia jak Bóg Barth określa 

jako "zgubną pomyłkę254" nieuchronnie prowadzącą człowieka do upadku w nieistnie-

nie, spowodowane grzechem odcięcia się od Boga. 

Dla Przywary natomiast wybawieniem od grzechu pierworodnego rozumianego jako 

pragnienie człowieka bycia jak Bóg, który zna dobro i zło, jest właśnie chrześcijań-

stwo255. Los człowieka rozgrywa się według niego w zmaganiu pomiędzy ofiarowanym 

przez Boga odkupieniem od grzechu pierworodnego a odrzuceniem tego odkupienia 

wynikającym z grzechu pierworodnego. Dramat wyraża się w tym, że człowiek chcia-

łby być jak Bóg, który zna dobro i zło, natomiast odrzuca służbę Bogu polegającą na 

udziale w Jego odkupieńczej misji. Według Przywary konflikt rozgrywa się w samoza-

mknięciu się człowieka na samoofiarowanie się Boga, w walce "bycia jak Bóg" prze-

ciwko służbie Bogu, w konflikcie pomiędzy odkupieńczym udziałem w Bogu poprzez 

                                                           
250 Tamże, s. 58. 
251 E. Przywara, Was ist Gott: eine Summula, Glock und Lutz Verlag, Nürnberg 1953, s. 22-23. 
252 K. Barth, Dogmatyka..., s. 50-53. 
253 Tamże, s. 51. 
254 Tamże, s. 49. 
255 "What we mean by Christianity is, firstly redemption from original sin, the sin, in which man wanted 

to be "like God, knowing the difference between good and evil". E. Przywara, Analogia..., s. 337. 
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udział w jego autentycznej ludzkiej naturze i "byciu jak Bóg" grzechu pierworodnego, 

które sprzeciwia się temu udziałowi. Kontynuując swoje rozważania Przywara stwier-

dza, że "chrześcijaństwo jest także odkupieniem z grzechu pierworodnego jako "cu-

downa wymiana" (admirabile commercium) pomiędzy Bogiem a człowiekiem: Boga, 

który stał się człowiekiem, żebyśmy przez nasz udział w jednostkowej ludzkiej naturze 

(jako członkowie Jego widzialnego Ciała) mogli znowu otrzymać udział w Jego boskiej 

naturze, który utraciliśmy w "jak Bóg" grzechu pierworodnego"256. Wymiana ta odbywa 

się w misterium Krzyża. Na mocy tej wymiany Bóg wyrzeka się swojego statusu jako 

"Głowy" a ofiarowane nam Bóstwo ma postać Ojca, który nie oszczędził swojego Syna, 

ale wydał Go za nas wszystkich w swojej miłości do świata.   

IV. Podsumowanie 

Karl Barth ma absolutną rację, że problem analogii w teologii jest ostatecznie pro-

blemem chrystologicznym257. 

                                                                  Hans Urs von Balthasar 

Z chrystologicznego punktu widzenia w stanowiskach Bartha i Przywary można odna-

leźć echo wczesnochrześcijańskiego sporu między szkołą antiocheńską i aleksandry-

jską258. Natomiast David Bentley Hart dostrzega w koncepcji Przywary pełne odczyta-

nie wcielenia Syna Bożego w świetle dogmatów chrystologicznych ogłoszonych w Ni-

cei i Chalcedonie259. Podkreśla on także, że zasada Przywary dotycząca "zawsze wię-

kszej różnicy" pomiędzy Stwórcą a stworzeniem najlepiej opisuje relację pomiędzy 

pełnym bóstwem i pełnym człowieczeństwem w osobie wcielonego Syna Bożego260: 

"Z powodu tego, że różnica pomiędzy Bogiem a stworzeniem jest różnicą między By-

tem Absolutnym i bytami stworzonymi, Chrystus nie jest jakimś niewyjaśnialnym para-

doksem usytuowanym w sercu naszej wiary albo jakąś akomodacją między dwoma ro-

dzajami bytów; w jego jedynej osobie - Boga i człowieka - nie ma żadnego pomniejsze-

nia jego bóstwa ani żadnego pogwałcenia integralności jego człowieczeństwa.[...] To 

właśnie tutaj, w tajemnicy Chrystusa jako wcielonego Boga, w nieredukowalnym con-

cretum nieskończoności, w samoudzielającej się miłości, analogia bytu znajduje swoją 

prawdziwą i wieczną proporcję"261.   

 

 

 

                                                           
256 E. Przywara, Analogia..., s. 337.  
257 H.U. von Balthasar, The Theology ..., s. 55. 
258 Th. J. White, The Analogia Entis Controversy and Its Contemporary Significance, w  The Analogy of 

Being. Invention of the Antichrist or the Wisdom of God?, William B. Eerdmans Publishing Company, 

Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 2011, s. 11. 
259 D. B. Hart, The destiny of Christian Metaphysics, w The Analogy of Being. Invention of the Antichrist 

or the Wisdom of God?, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 

2011, s. 407-409. 
260 D. B. Hart, The destiny...., s. 409. 
261 Tamże, s. 410. 
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HOW TO BE LIKE GOD? KARL BARTH AND THE ERICH PRZYWARY’S 

CONCEPT OF THE ANALOGY OF BEING 
 

Summary: 

 

The famous debate between Erich Przywara – a german jesuit of polish origin and Karl 

Barth – a protestant theologian, is considered to be the beginning of an ecumenical  

dialogue between the Catholic Church and the Churches of Protestant tradition. The 

dispute about the analogy of being and analogy of faith remains current today as well. 

The article shows Erich Przywara’s greatest work “Analogia Entis” and explains the 

reasons of Kark Barth’s criticism. 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość na tajemnicę. Racjo-

nalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze po-

szukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma charakter 

ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, 

ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej strony do 

wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści patologii i wypaczeń. Wszystko 

zależy bowiem od tego, gdzie lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludz-

kiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i szamanami oraz 

zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama intuicja. Również ta sama intuicja stoi u 

podstaw współczesnej popularności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z 

modlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób przeżywania tego, co 

wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o za-

przeczenie racjonalności, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W po-

dejściu autentycznie chrześcijańskim idzie zaś o otwarcie się na ponad-rozumową Tajemni-

cę Boga, który wszakże bynajmniej nie niszczy i nie wypacza tego, co sam stworzył. Z powo-

du pozornego podobieństwa między tymi dwoma podejściami, bardzo pilne jest wyraźne 

oddzielenie jednego od drugiego. Kluczowe w tym względzie wydaje się być oczyszczenie 

chrześcijańskiego rozumienia pojęcia cudu z wszelkich konotacji magicznych. Temu właśnie 

poświęcony jest niniejszy artykuł. W pierwszej części dokonana zostanie wstępna diagnoza 

współczesnego rozumienia cudu wśród współczesnych ludzi, zwłaszcza chrześcijan. W dru-

giej części potoczne rozumienie cudu zostanie ukazane na tle tego, co o świecie mówią 

prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Będzie to pierwszy etap krytyki potocznego rozumienia 

dzonym, bez którego poznający nie może zgłębić własnej tajemnicy262. Każdy, kto pra-

gnie odkryć prawdę o sobie to, kim jest, jakie jest jego powołanie, powinien zwrócić się 

ku Prawdzie, dzięki której poznając teologiczny fundament własnego istnienia, będzie 

mógł je kształtować i rozwijać się. By móc lepiej zrozumieć myśl Edyty, nakreślę kró-

tko kontekst historyczno-kulturowy oraz przybliżę antropologię steinowską, jej rozu-

mienie teologii małżeństwa wraz z ideą kształtowania, dzięki którym zostaje ukazany 

cel życia ludzkiego i droga dojścia do niego. 

Kontekst historyczny 

Kontekst historyczny obejmuje lata życia świętej 1881-1942 oraz ogarnia swym zasię-

giem dwie tradycje: niemiecką i żydowską, które ściśle się ze sobą łączą. Dla Świętej 

żydowska tradycja związana jest z obyczajami i wiarą matki, bowiem należy już do 

Żydów asymilowanych, przez co silnie identyfikuje się z państwem pruskim263, dzięki 

któremu zdobywa wykształcenie oraz angażuje się w życie społeczne i polityczne, 

szczególnie kobiet. Odsłania nam również dwie charakterystyczne rysy duchowości 

Edyty Stein: prawda i kobieta, które doprowadziły ją do wykładni nauki i powstania 

dzieła, stanowiącego podstawę niniejszego artykułu: Kobieta. Jej zadanie według natu-

ry i łaski. Święta dokonując analizy socjologicznej opisuje nam sytuację współczesnej 

sobie kobiety, jak też i rodziny. Obraz, który nakreśliła, ukazuje nam: kobietę przemę-

czoną pracą, obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, ciągle zabieganą i rozdrażnioną. 

W wyniku czego, w domu rodzinnym skutkuje to: konfliktami z mężem, dziećmi i bli-

skimi prowadząc tym samym do osłabienia więzi i bliskich relacji. Ze smutkiem Edyta 

Stein stwierdza, że taka egzystencja – tychże niewiast – jest jedną z wielu przyczyn 

upadku moralności społecznej, w tym rodziny. Nie ma w niej pełni życia, istnieje tylko 

powierzchowność i niestabilność, która rodzi pustkę z powodu niespełnienia w miłości, 

a tym samym niesie pokusę rozpadu małżeństwa, ucieczki w pracę i porzucenia trudu 

wychowania potomstwa. Natomiast rosnący wówczas w siłę feminizm i sufrażystki 

pomogły dostrzec Edycie Stein zagrożenie ideą przyjmowania i domagania się roli mę-

skiej, chęci zrównania się za wszelką cenę z mężczyzną264, co było wynikiem doty-

chczasowej tzw. trzykrotnej litery „k”: kinder, küche, kirche (dzieci, kuchnia, kościół) 

określającej rolę i miejsce kobiety niemieckiej; kosztem własnego rozwoju, predyspo-

zycji i natury. W swoich badaniach Edyta Stein odkrywa rosnącą w liczby statystyczne 

ilość rozwodów oraz przemianę, która dokonała się w sposobie pojmowania istoty ma-

łżeństwa. Już wtedy młodzi ludzie, w tym z kręgów żydowskich, odchodzili od standar-

dowego patriarchalnego ujęcia rodziny. Opowiadali się za partnerskimi relacjami i ró-

wnym podziałem ról265, tak że nastąpił rozpad idei małżeństwa na rzecz związków pa-

rtnerskich, które obecnie stały się „czymś normalnym i naturalnym”. 

                                                           
262 Por. J. I. Adamska, Mądrość miłości. Rzecz o duchowości Edyty Stein, Pelpin 1998, s. 246. 
263 Por. E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, tłum. J.I. Adamska, Kraków 2005, s. 231n. 
264 Por. E. Stein, Kobieta jej zadania według natury i łaski, tłum. J. I. Adamska, Pelplin 1999, s. 23. 
265 Por. Tamże,  s. 127n. 
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„Nowoczesna młodzież proklamowała swe prawo do życia seksualnego. Jeśli pozostaje jeszcze 

pod wpływem dawnej tradycji albo własnego przekonania, że małżeństwo jest święte, rodzinę 

założy świadoma celu. Bez tych ideałów powstanie w konsekwencji praktyka koleżeńska albo 

zupełnie swobodny, niczym nieograniczony związek. Z roku na rok we wszystkich kręgach 

wzmaga się on zastraszająco, po części, jako forma przyjętego ogólnie i nieskrępowanego życia 

popędowego, po części właśnie wskutek publicznych dyskusji na temat negującej małżeństwo, 

które rzekomo nie może się ostać, gdy jest budowane tylko na tradycyjnym morale”266. 

Doktor Stein uważała, że lekarstwem i przeciwwagą wobec zachodzących procesów 

dezintegrujących rodzinę będzie jasny i oparty na niepodważalnych podstawach przekaz 

o małżeństwie. Zdrową wykładnię znajdowała w nauczaniu Kościoła, który ujmował 

małżeństwo jako sakrament 267 , którego celem jest zrodzenie i wychowanie poto-

mstwa268, a istotę stanowi jedność małżonków. Edyta Stein opowiadała się za konfro-

ntacją nauki katolickiej z poglądami dotyczącymi seksualności człowieka, głoszonymi 

przez inne dziedziny nauki: psychologię, pedagogikę, i patologię seksualną269, która 

w jej czasach wywierała coraz większy wpływ na młodzież w szkole, lekarzy 

i środowisko społeczne. Dlatego też by móc sprostać wymaganiom czasu, jej zdaniem, 

należy poważnie podejść do zagadnień ludzkiej płciowości i seksualności, dając praw-

dziwie katolicką naukę będącą podstawą wychowania i przygotowania do małżeństwa, 

co „miałoby doniosłe znaczenie dla całego narodu, stanowiłoby silne oparcie dla 

wszystkich”270.  

Antropologiczna wizja człowieka 

W swojej antropologii chcąc ukazać człowieka, który jest osadzony w odwiecznym se-

nsie stworzenia za arche doktor Stein uważa: Logos. Odnosząc się do słów ewangelisty 

Jana: „na początku było Słowo” (J 1,1), „Słowu” nadaje szczególne znaczenie: odwi-

eczny Sens, wieczna Mądrość271 - coś, co trwało wewnętrznie w Bogu, zostało ze-

wnętrznie wypowiedziane. Druga Osoba – Chrystus – jest Słowem Boga, bo w Nim 

Ojciec się wypowiedział i to On stanowi całą zawartość Objawienia, dzięki czemu za-

wiera w sobie niezmienną żywotność, która kształtuje sens dziejów272.  Edyta Stein wy-

jaśnia, że to Bóg kształtuje w samym sobie wieczne formy, według których w czasie 

i wraz z czasem stwarza świat, natomiast powołany do życia człowiek za swój prawzór 

i pierwowzór posiada istnienie Boskie273. Bóg mający pełnię istnienia ciągle je stworze-

niu daruje, zaś stworzenie wydobywa się z wnętrza boskiego sensu tylko poprzez Lo-

gos.  Święta zaznacza, że tylko dzięki poznaniu i uznaniu Chrystusa jako sensu stwo-

rzenia, człowiek może odwołać się do sensu dziejów, do powiązania swego istnienia 

                                                           
266 E. Stein, Kobieta jej …, s. 129. 
267 Por. Tamże, s. 98. 
268 Tamże, s. 129. 
269  E. Stein, w: Kobieta jej…., posługuje się terminem: „patologia”. Odnosząc się do dyskusji prowa-

dzonych na uniwersytetach wśród pedagogów, zwraca uwagę na potrzebę konfrontacji chrześcijańskiej 

nauki z nowoczesnymi poglądami Sigmunda Freuda dz. cyt., s. 129. 
270 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 130. 
271 Por. E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, tłum. J. I. Adamska, Poznań 1995, s. 146.  
272 Por. E. Stein,   dz. cyt., s. 148. 
273 Por. Tamże,  s. 147. 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość na tajemnicę. Racjo-

nalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze po-

szukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma charakter 

ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, 

ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej strony do 

wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści patologii i wypaczeń. Wszystko 

zależy bowiem od tego, gdzie lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludz-

kiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i szamanami oraz 

zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama intuicja. Również ta sama intuicja stoi u 

podstaw współczesnej popularności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z 

modlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób przeżywania tego, co 

wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o za-

przeczenie racjonalności, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W po-

dejściu autentycznie chrześcijańskim idzie zaś o otwarcie się na ponad-rozumową Tajemni-

cę Boga, który wszakże bynajmniej nie niszczy i nie wypacza tego, co sam stworzył. Z powo-

du pozornego podobieństwa między tymi dwoma podejściami, bardzo pilne jest wyraźne 

oddzielenie jednego od drugiego. Kluczowe w tym względzie wydaje się być oczyszczenie 

chrześcijańskiego rozumienia pojęcia cudu z wszelkich konotacji magicznych. Temu właśnie 

poświęcony jest niniejszy artykuł. W pierwszej części dokonana zostanie wstępna diagnoza 

współczesnego rozumienia cudu wśród współczesnych ludzi, zwłaszcza chrześcijan. W dru-

giej części potoczne rozumienie cudu zostanie ukazane na tle tego, co o świecie mówią 

prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Będzie to pierwszy etap krytyki potocznego rozumienia 

z boskim planem stworzenia i urzeczywistnić je w czasie274. W swojej analizie aktu 

stworzenia podkreśla fakt, że tajemnicą natury ludzkiej jest to, iż to nie człowiek czło-

wiekowi przekazuje życie, ale otrzymuje on je wprost od Boga275. W związku z tym 

samo stworzenie jest powołaniem do szczególnego zadania. Wyjaśnia też, że powołanie 

nie jest jakimś prawem pochodzącym z zewnątrz, ale specyfiką duchową, wewnętrzną 

formą, podstawą duszy, która ujawnia się w życiu276. Doktor Stein słusznie zauważyła, 

że: „natura człowieka ani jego droga nie są grą przypadków, ale – gdy się patrzy na nie 

oczyma wiary – są dziełem Bożym. Bóg zobowiązuje każdego człowieka do wypełnie-

nia tego, do czego jest powołany”277. Wobec rodzącej się już wtedy kategorii tzw. „płci 

kulturowej”, Edyta Stein z przekonaniem wskazuje, że byt ludzki zawiera w sobie dwa 

typy: mężczyzny i kobiety. Według niej w tak stworzonej naturze człowieka nie może-

my mówić o brakach i przeszkodach w osiągnięciu pełni. Bowiem zarówno natura ko-

bieca jak i męska jest na swój sposób całkowita oraz ukazuje specyfikę tego, co ludzkie, 

dlatego też jest zdolna w pełni się rozwinąć w oparciu o złożone w niej przez Boga da-

ry. Powołanie przez Boga mężczyzny i kobiety niesie ze sobą odmienność płci, a tym 

samym różne predyspozycje fizyczne i duchowe. Zakłada ona bycie innym, według 

Świętej, można ją też zrozumieć jako pendant: „oboje (kobieta i mężczyzna) są sobie 

równi, ale niezupełnie; po prostu wzajemnie się uzupełniają, jak jedna ręka drugą”278. 

Podkreślona tu komplementarność płci przez św. Teresę Benedyktę była i jest katolicką 

wykładnią w stosunku do tendencji głoszonych przez ruchy feministyczne279. 

Teologia małżeństwa 

By wydobyć naturę i pierwotne przeznaczenie człowieka Edyta Stein sięga do Biblii. 

W sposób nowatorski, jako filozof, podejmuje się teologicznej refleksji nad Księgą Ro-

dzaju – opisami stworzenia, które stanowią dla niej fundament chrześcijańskiej antropo-

logii, ukazującej prawdę o człowieku: jako „obrazie i podobieństwie Boga”280. Wydo-

byta zostaje podstawowa prawda o stworzeniu człowieka, który obdarowany został ró-

żnicą płci, a tym samym w strukturze bytowej został podporządkowany jej uwarunko-

waniom. Osoba w całej swojej złożoności cielesno – duchowej istnieje, jako kobieta lub 

mężczyzna będąc bytem ludzkim281.  Edyta Stein zaznacza przy tym, że stworzenie 

człowieka dokonało się dzięki odrębnemu aktowi Bożemu, a uformowanie pierwszej 

                                                           
274Por. Tamże, s. 363n. 
275 Por. Tamże,  s. 507. 
276 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 500. 
277 Tamże,  s. 148. 
278 E. Stein, Kobieta jej …, s. 31. 
279 Por. Tamże, s. 43. 
280 „Antropomorficzne wypowiedzi dotyczące kobiety i mężczyzny odnajdujemy w Księdze Rodzaju 

według pierwszego opowiadania o stworzeniu świata, Bóg stworzył człowieka na swój obraz 

i podobieństwo (hebr.’ adam), jako mężczyznę i kobietę (Rdz 1,27nn). Dlatego też zarówno kobieta jak 

i mężczyzna mają przed Bogiem taką samą wartość, a w swej różnicy płci stanowią obraz Boga (Rdz 

5,1nn)„. Zob. więcej w: Kobieta, w: Nowym Leksykonie Biblijnym, red. H. Witczak, Kielce 2011, s. 353n. 
281 Por. Jan Paweł II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety, Mulieris Dignitatem, nr 6. 



109 R  

 

TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE NAUCZANIA EDYTY STEIN  

(ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA) 

niewiasty z pierwszego mężczyzny dało jedność rodzajowi ludzkiemu282. Odnosząc się 

do obu tekstów biblijnych o stworzeniu Święta wysuwa konkretne wnioski, które po 

krótce omówię. 

W odniesieniu do tzw. jahwistycznego283 opowiadania Edyta Stein ukazuje osamotnie-

nie mężczyzny, gdyż wytworzona więź ze światem przyrody jest niewystarczająca284 

dla niego. Dlatego też zostaje stworzona kobieta „z żebra” mężczyzny i postawiana ob-

ok niego. Mężczyzna po powołaniu jej przez Boga do istnienia rozpoznaje ją, jako 

„kość z jego kości i ciało z jego ciała” (Rdz 2, 23), po czym zostaje ona nazwana „nie-

wiastą” (ha išša). W języku biblijnym nazwa ta wskazuje na istotową tożsamość kobiety 

w stosunku do mężczyzny: ‘iš-‘išša – niewiasta, bo ta z mężczyzny (‘iš) została wzięta” 

(Rdz 2, 23). Edyta Stein podkreśla, że: „tak jak się z niego wzięła, tak miała z nim być 

„jednym ciałem” (Fleisch), niczym jedna żywa istota, choć jak on będąca jednością cia-

ła (Leib) i duszy, a z nich obojga miało wyjść wszelkie istnienie ludzkie”285. Wyrażenie 

to ukazuje starotestamentalną prawdę o pokrewieństwie i przynależności każdej osoby 

do jednego rodzaju ludzkiego. 

W odniesieniu do refleksji drugiego opisu stworzenia Edyta Stein rozwija wyżej wy-

mienione wnioski w sposób bardziej pojęciowy. Tu mężczyzna i kobieta zostają stwo-

rzeni równocześnie przy czym, jak podkreśla, obojgu przyznane zostaje „powołanie – 

zawód: być odbiciem Boga, wydać na świat potomstwo poddać sobie ziemię”286. Reali-

zacja tychże zadań wiąże się z faktem, że Bóg-Stwórca i Pan daje człowiekowi udział 

w swej stwórczej naturze, obdarowując go błogosławieństwem płodności i w swym 

panowaniu przekazuje mu ziemię w posiadanie. Tym, co odróżnia podobieństwo Boże 

w ludziach od podobieństwa Bożego innych stworzeń jest dane im polecenie, które ty-

lko wtedy – zaznacza – ma sens, jeżeli osoby potrafią je zrozumieć i wypełnić 

                                                           
282 E. Stein, Czym jest człowiek. Antropologia teologiczna, przeł. G. Sowiński, Kraków 2012, dz. cyt., s. 

66. 
283  Por., w: „Człowiek stworzony na Obraz Boga – Katechezy Jana Pawła II, Święty Jan Paweł II 

w swojej katechezie wyjaśniał: „W Księdze Rodzaju są dwa opisy stworzenia świata. Czasowo 

wcześniejszy jest opis zawarty w rozdz. 2, późniejszy natomiast opis zawarty w rozdz. 1.Na ogół opisy te 

wzajemnie się dopełniają, jako że każdy z nich zawiera elementy, które z teologicznego punktu widzenia 

są bardzo bogate i cenne.  Opis starszy, „jahwistyczny”, zawarty w rozdz. 2 Księgi Rodzaju nie zawiera 

wyrażenia „obraz Boży”; wyrażenie to należy więc wyłącznie do tekstu późniejszego, bardziej 

„teologicznego”. Niemniej, opis jahwistyczny ukazuje również, chociaż w sposób bardziej pośredni, tę 

samą prawdę. Oto człowiek stworzony przez Boga – Jahwe, choć może „nadać nazwę” wszystkim 

zwierzętom (por. Rdz 2,19), nie znajduje wśród stworzeń świata widzialnego żadnego, które mogłoby 

stanowić „odpowiednią dla niego pomoc”; stwierdza więc człowiek swoją odrębność. Wśród tych 

elementów ujawnia się również to, że mężczyzna i kobieta są sobie równi co do natury i godności. O ile 

bowiem, żadna ze stworzonych uprzednio istot nie mogła stanowić dla człowieka pomocy do niego 

podobnej, to „pomoc” taką znalazł on w stworzonej przez Boga – Jahwe niewieście. Wedle Księgi 

Rodzaju 2,21-22 kobieta zostaje powołana do bytu z ciała: „z żebra” mężczyzny. Wskazuje to na 

tożsamość człowieczeństwa, na to, że — choć różni — są istotowo do siebie podobni. Ponieważ oboje są 

tej samej natury, obojgu przysługuje ta sama godność osoby, dz. cyt., [w:]  

www.apostol.pl/janpawelii/.../bog.../człowiek-stworzony-na-obraz-boga 
284 E. Stein, Kobieta jej …, dz. cyt., s. 30. 
285 E. Stein, Czym jest …, s. 68. 
286 Por. E. Stein,   dz. cyt., s. 68. 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość na tajemnicę. Racjo-

nalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze po-

szukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma charakter 

ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, 

ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej strony do 

wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści patologii i wypaczeń. Wszystko 

zależy bowiem od tego, gdzie lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludz-

kiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i szamanami oraz 

zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama intuicja. Również ta sama intuicja stoi u 

podstaw współczesnej popularności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z 

modlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób przeżywania tego, co 

wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o za-

przeczenie racjonalności, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W po-

dejściu autentycznie chrześcijańskim idzie zaś o otwarcie się na ponad-rozumową Tajemni-

cę Boga, który wszakże bynajmniej nie niszczy i nie wypacza tego, co sam stworzył. Z powo-

du pozornego podobieństwa między tymi dwoma podejściami, bardzo pilne jest wyraźne 

oddzielenie jednego od drugiego. Kluczowe w tym względzie wydaje się być oczyszczenie 

chrześcijańskiego rozumienia pojęcia cudu z wszelkich konotacji magicznych. Temu właśnie 

poświęcony jest niniejszy artykuł. W pierwszej części dokonana zostanie wstępna diagnoza 

współczesnego rozumienia cudu wśród współczesnych ludzi, zwłaszcza chrześcijan. W dru-

giej części potoczne rozumienie cudu zostanie ukazane na tle tego, co o świecie mówią 

prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Będzie to pierwszy etap krytyki potocznego rozumienia 

w świadomy oraz wolny sposób. Stąd właśnie poznanie i wola są właściwe tylko czło-

wiekowi, to dzięki nim jest on podobny do Boga, jak żadne inne stworzenie na ziemi287. 

Doktor Stein wydobywa podstawową prawdę o kobiecie i mężczyźnie, że oboje są 

stworzeniem Bożym, za zadnie mają być obrazem Stwórcy nie tylko przez panowanie 

nad ziemią i płodność, ale poprzez wspólnotę jedności. W swojej argumentacji odno-

sząc się do Rdz 2, 20 wyjaśnia: 

„Wyrażenie hebrajskie, jakie się tu pojawia, nie ma odpowiednika w żadnym innym języku 

(2,18). Eser kenedo – zupełnie dosłownie oznacza „pomoc równa mu a jednocześnie inna”, coś 

na kształt zwierciadła, w którym mężczyzna mógłby ujrzeć swą własną naturę. To właśnie chcą 

wyrazić te tłumaczenia, które mówią o pomocy odpowiedniej mężczyźnie. Można też ją zrozu-

mieć, jako pendant, że oboje są sobie równi, ale niezupełnie; po prostu się uzupełniają, jak jedna 

ręka drugą”288. 

Pokazuje, że mężczyzna odnajduje w kobiecie równą sobie partnerkę, z którą jest 

w stanie prowadzić dialog na płaszczyźnie całkowitej równości. Różnice płci niosą 

skutki inności, ale zakładają komplementarność oraz wzajemną komunię osób. Niewia-

sta została dana Adamowi jako „pomoc”, by ten nie był sam. Za pomocą hebrajskiego 

wyrażenia: Eser Kenedo Święta ukazała ich wzajemny stosunek dusz289. Dla patronki 

Europy290czynnik duchowy stanowi istotę relacji damsko-męskiej, która nie może ogra-

niczać się tylko do sfery cielesnej i fizycznej. Odpowiedź o przyczynę samotności mę-

żczyzny doprowadza ją do odkrycia istoty duchowej komunii osób, której najwyższym 

sensem w przypadku duchowo-osobowego bytu jest wzajemna miłość i bycie w jedno-

ści wielu osób291. Dla Świętej opisy nie są tylko relacją, ale ukazują podstawowy plan 

Boga w odniesieniu do ich związku – małżeństwa. „Mężczyzna i kobieta zostali stwo-

rzeni nie tylko w celu wzajemnego uzupełniania się, lecz także dla następnej generacji, 

z której każda powołana jest dla ucieleśnienia i zdziałania czegoś nowego i własne-

go”292. Pierwotne przeznaczenie człowieka, to współpraca z Bogiem i bycie jego partne-

rem. Trójosobowy Bóg w pełni mógł rozpoznać się nie w samotnym mężczyźnie, ale 

w spełnieniu bytu ludzkiego, którym jest wzajemna komunia osób: mężczyzny 

i kobiety. Edyta Stein jasno zaznacza, że jedność przenika również ducha ludzkiego, co 

pozwala mężczyźnie odkryć kobietę, jako inne „ja” tego samego człowieczeństwa. 

„Fakt, że oboje mieli zrodzić ród ludzki, wskazuje na to, że sam Adam nie ucieleśniał 

w sobie pełni człowieczeństwa, lecz że miało ono zostać urzeczywistnione przez cały 

ród ludzki293. Wynikająca z pierwotnego przeznaczenia komplementarność płci ukazuje 

dwa sposoby realizacji jednego człowieczeństwa. Samotność jaką odczuwa mężczyzna 

jest, zdaniem Świętej, stanem ducha aniżeli potrzebą fizyczną. Dlatego też kobieta 

w wolności swego bytu jako ta, która jest „kością z mojej kości” (por. Rdz 2, 23), jest 

                                                           
287Por. E. Stein, dz. cyt., s. 69. 
288 E. Stein, Kobieta jej …, s. 130. 
289 E. Stein, Byt skończony …, dz. cyt., s. 505. 
290 Św. Jan Paweł II 1 października 1999 roku ogłosił św. Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Sten wraz 

z św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną Sienieńską patronką Europy. 
291 E. Stein, Byt skończony …, dz. cyt., s. 505n. 
292 E. Stein, Kobieta jej …, s. 44. 
293Por. E. Stein, dz. cyt., s. 66. 
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w stanie odpowiedzieć na ten duchowy stan Adama, wypełniając duchową pustkę – 

miłością294. Odnosząc się do św. Tomasza z Akwinu, że mężczyzna jest początkiem 

i celem kobiety – Edyta przeciwstawia się myśleniu, że kobieta jest „nieudanym mę-

żczyzną”295. Dla niej mężczyzna może być zasadą kobiety tylko w tym sensie, że zosta-

ła ona utworzona z jego kości, ciała. Ponieważ cel zakłada zmierzanie ku czemuś, dla-

tego też: celem kobiety w tym wypadku byłoby połączenie się z mężczyzną296. Przypi-

sywanie kobiecie funkcji jedynie uzupełniającego bytu jest, według niej, niedorzeczne, 

gdyż każdy stworzony byt ma swój własny, określony sens, cel, który realizuje nieza-

leżnie od innych stworzeń. 

Teksty biblijne (dwa opisy stworzenia) wskazują na: „jedność dwojga”, która pomaga 

wyjść z pierwotnej samotności człowieka, aby stworzyć wzajemny związek, którym jest 

ustanowione przez Boga małżeństwo: w tym także dar ojcostwa i macierzyństwa. Ta 

jedność w akcie stworzenia stanowi obraz Boga jako Dawcy i Źródła życia. Tu też 

ujawnia się istniejąca analogia pomiędzy płodnością Boga a człowieka. Bowiem żadna 

z płci zgodnie z prawem naturalnym nie jest w stanie przekazać życia sama z siebie, jest 

współzależna od drugiej.  Edyta Stein podkreśla przy tym, że u kobiety występuje si-

lniejszy związek z ciałem, co jest związane z jej przeznaczeniem do bycia matką, ale 

przez to stanowi jedność tego, co duchowe i cielesne297. Tłumaczy Święta: jeżeli czło-

wiek przewyższa niższe stworzenia tym, że jako duch jest odbiciem Boga, to jego siła 

rodzenia musi mieć swoje korzenie w duchu. Dlatego też fizyczne zjednoczenie mę-

żczyzny i niewiasty, według zamysłu Stwórcy jest wyrazem i odbiciem zjednoczenia 

dusz298. Płodność powoduje to, iż człowiek uczestniczy w stwórczym akcie Boga i mo-

że wypełnić zadanie bycia obrazem Boga. Jednak poznanie siebie, jako Imago Dei (o-

brazu Boga) dokonuje się tylko w miłości i poprzez miłość. Odnosząc się do św. Augu-

styna doktor Stein podkreśla: „Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Bóg jednakże 

jest Trójjedyny: jak Syn pochodzi od Ojca, a od Syna i Ojca Duch Święty, tak kobieta 

pochodzi od mężczyzny, a od ich dwojga ich potomstwo. Bóg jest miłością. Nie może 

być miłości, gdzie nie ma przynajmniej dwu osób”299. Wzajemne poznanie obojga płci 

dokonuje się przez relację do drugiego „ty” i przez miłość, dzięki której kobieta i mę-

żczyzna poznają siebie oraz Stwórcę. 

Wnikliwa analiza Księgi Rodzaju - opisu stworzenia nie byłaby pełna bez odniesienia 

do perykopy o upadku pierwszych ludzi. Edyta Stein zauważa, że „zadanie –powołanie” 

dane mężczyźnie i kobiecie w porządku stworzenia nie spowodowało zniesienia prawa 

naturalnego oraz pierwotnego przeznaczenia300, lecz znacznie je osłabiło i naraziło na 

błądzenie. Grzech naruszył harmonię płci, co zakłóciło wzajemną ich relację komple-

                                                           
294 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 11. 
295 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 11n. 
296 Por. Tamże, s. 147n. 
297 Por. Tamże, s. 65. 
298 E. Stein, Byt skończony …, dz. cyt., s. 505n. 
299 E. Stein, Kobieta jej …, s. 31. Święty Jan Paweł II tę myśl szerzej rozwinął w Mulieris Dignitatem, 

tym samym potwierdził słuszność wywodów Edyty Stein. Zob. więcej w: Jan Paweł II, MD, nr 7. 
300 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 29. 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość na tajemnicę. Racjo-

nalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze po-

szukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma charakter 

ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, 

ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej strony do 

wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści patologii i wypaczeń. Wszystko 

zależy bowiem od tego, gdzie lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludz-

kiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i szamanami oraz 

zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama intuicja. Również ta sama intuicja stoi u 

podstaw współczesnej popularności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z 

modlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób przeżywania tego, co 

wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o za-

przeczenie racjonalności, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W po-

dejściu autentycznie chrześcijańskim idzie zaś o otwarcie się na ponad-rozumową Tajemni-

cę Boga, który wszakże bynajmniej nie niszczy i nie wypacza tego, co sam stworzył. Z powo-

du pozornego podobieństwa między tymi dwoma podejściami, bardzo pilne jest wyraźne 

oddzielenie jednego od drugiego. Kluczowe w tym względzie wydaje się być oczyszczenie 

chrześcijańskiego rozumienia pojęcia cudu z wszelkich konotacji magicznych. Temu właśnie 

poświęcony jest niniejszy artykuł. W pierwszej części dokonana zostanie wstępna diagnoza 

współczesnego rozumienia cudu wśród współczesnych ludzi, zwłaszcza chrześcijan. W dru-

giej części potoczne rozumienie cudu zostanie ukazane na tle tego, co o świecie mówią 

prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Będzie to pierwszy etap krytyki potocznego rozumienia 

mentarności i miłości na rzecz panowania i podporządkowania oraz pożądliwości. 

Skutki grzechu są inaczej odczuwane przez kobietę i mężczyznę, co pokazuje fragment 

z Rdz (3, 14-17), o czym Edyta Stein tak pisze: „karą za nieposłuszeństwo miała być 

utrata absolutnego panowania nad ziemią oraz poddaństwo niższych stworzeń, twarda 

walka z nimi o chleb powszedni, utrudzenie pracą i troska o jej wyniki”301. Trud pracy, 

jej zdaniem, dotyka nie tylko samego Adama, ale i Ewę jako nieodłączną pomoc i towa-

rzyszkę życia, która dzieli go z nim. Dodatkowo pierwsza niewiasta otrzymuje dwie 

inne kary: „trud rodzenia (…), ma jeszcze za karę być posłuszna mężowi”302, przy czym 

ta ostatnia jest wewnętrznie uwarunkowana i wynika z faktu, że to jej (a nie jemu) zale-

żało na nim: „ku niemu będziesz kierowała swe pragnienia” (Rdz 3, 16). W swojej ana-

lizie Święta zaznacza, że następstwa grzechu wskazują na jego treść. Odwołując się do 

sceny po upadku Adama i Ewy, gdzie oboje zaczynają się inaczej postrzegać nie tylko – 

wskazuje – na utraconą pierwotną niewinność, ale też i na grzech zmysłowości. Pokusa, 

której uległa Ewa, według Świętej, miała w sobie komponent poznawczy i nie stanowiła 

tylko wypowiedzenia nieposłuszeństwa Bogu303. Mimo, że niewiasta jako pierwsza ule-

gła podszeptom węża, to jednak prawda biblijna jest jedna: wskazuje na fakt, iż pie-

rwszy grzech jest grzechem „pierwszych rodziców”, który dalszej kolejności jest prze-

kazywany na cały ród ludzki. 

W odniesieniu do słów biblijnych: „ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z moje-

go ciała” (Rdz 2, 23)  doktor Stein podkreśla, że po grzechu Ewa traci swoją daną od 

Boga wielkość, z osoby (podmiotu), przyjmuje rolę przedmiotu. Zostaje zniesiony 

pierwotny wymiar i znaczenie osoby i jej człowieczeństwa, które wyraża się w jedności. 

Mężczyzna obciążając winą niewiastę (por. Rdz 3, 12) stawia tym samym zarzut Bogu, 

bo to On dał mu ją za towarzyszkę. Degradacji ulega również kondycja męskiej natury 

w następstwie, czego zdaniem Świętej, dochodzi do wypaczonego podejścia do obo-

wiązków: jako męża i ojca. Przejawem przedmiotowego traktowania płci przeciwnej są 

nadużycia stosunku płciowego, który sprowadzony zostaje do zaspokojenia pożądliwo-

ści bez troski o potomstwo, a nawet jego kosztem. Pierwotne powołanie ukazało kobie-

cość wyrażającą się w powołaniu do macierzyństwa oraz męskość, która przejawia się 

w ojcostwie. Jednak w skutek grzechu Ewa nosi w sobie większy ciężar, bowiem nie 

tylko zostało zranione jej ciało, ale przede wszystkim serce; kobiecie bardzo trudno jest 

wyzbyć się instynktu macierzyńskiego w przeciwieństwie do mężczyzny, któremu ła-

twiej jest uwolnić się od potencjalnego ojcostwa. Dlatego też grzech skutkuje u niej 

nieporządkiem miłości przejawiającym się w tym, że: jest podatna na lęki, kaprysy, 

pożądania, uzależnienie od mężczyzny wraz niewolniczym przywiązaniem do niego 

oraz do dzieci304. To, co było fundamentem równości między rodzajem męskim i że-

                                                           
301 Tamże,  s. 32. 
302 Tamże, s. 33. 
303 E. Stein w: Kobieta jej …, Edyta wysuwa następujący wniosek: „fakt, że kusiciel zwrócił się do 

kobiety może wskazywać, że miał on tutaj jakieś łatwiejsze dojście – a niekoniecznie, że kobieta jest 

bardziej skłonna do złego (oboje byli wolni od skłonności do złego) – i że to, czym wąż ją kusił, 

przedstawiało dla niej większe znaczenie”, dz. cyt., s. 34. 
304Por.  E. Stein, dz. cyt., s. 34n. 
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ńskim, w konsekwencji grzechu zaowocowało naruszeniem komunii jedności i wza-

jemnej miłości prowadząc do walki pomiędzy kobietą a mężczyzną, aż po brak akcepta-

cji własnej płci. 

Upadek to nie tylko grzech i śmierć jako jego następstwo, ale to też dana przez Boga 

obietnica: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 

twoje a jej, ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pietę” (Rdz 3,15). Komentarze 

tego fragmentu Protoewangelii wskazują na Matkę Bożą i Zbawiciela – co zauważa 

Edyta Stein – nie wyklucza faktu, że już pierwszej kobiecie, której Adam nadał imię 

„matka wszystkich żyjących”305 oraz wszystkim następnym niewiastom, została posta-

wiona walka ze złem, jako zadanie i przygotowanie na ponowne osiągnięcie życia. Stąd 

też słowa Ewy: „Bóg dał mi syna”306 są intuicyjnym odczytaniem błogosławieństwa, 

danego w synu, które izraelskie kobiety wiernie wypełniają, rodząc potomków z nadzie-

ją im dane będzie zobaczyć dzień zbawienia. Tu uwidacznia się, jej zdaniem, szczegó-

lna więź starotestamentalnego upadku z nowotestamentalnym zbawieniem, gdzie kobie-

ty „tak” decyduje o losie całej ludzkości. Nowy Testament przynosi realizację danej 

przez Boga obietnicy. Zostaje przywrócony pierwotny porządek, który mężczyźnie daje 

pierwszeństwo przez fakt przyjścia Chrystusa na ziemię, natomiast kobieta doznaje wy-

niesienia w Maryi – Matce Zbawiciela. To w niewieście – nowej Ewie – Święta widzi 

początek zbawczego poselstwa i realizacji Królestwa Bożego307. Natomiast paralelizm: 

Adam – Chrystus, Ewa – Maryja wskazuje na to, że: „u wejścia do nowego królestwa 

nie stoi para ludzka, jak ta pierwsza, lecz Matka Boża i Syn: Syn Boży308”. To w Maryi 

widzi wyróżnienie kobiety, przywrócenie godności, gdyż Maryja po upadku Ewy odzy-

skuje to, co tamta utraciła: „tam i tu o losach całej ludzkości decyduje „tak” wyrzeczone 

kobiecymi ustami”309. W Maryi włączone są wszystkie kobiety i otrzymują zadanie 

walki ze złem oraz przygotowanie na odzyskanie życia310.  

Doktor Stein odnosząc się do Nowego Testamentu, a szczególnie Listów Pawłowych 

stwierdza, że: wyróżnienie płci żeńskiej nastąpiło przez fakt wybrania i powołania do 

tworzenia Królestwa Bożego311, a płci męskiej przez odkupienie, które dokonało się 

dzięki Chrystusowi, tym samym została zaakcentowana pewna nadrzędność mężczyzny. 

Zostaje wprowadzony nowy porządek w relacji obu płci, za którym stoi odrzucenie 

                                                           
305 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 34. 
306Por. E. Stein,  dz. cyt., s 53. 
307 E. Stein, w: Kobieta jej …,nawiązując do Królestwa Bożego podkreśla: „Fakt, że właśnie kobieta była 

tym człowiekiem, wybranym do pomocy w zakładaniu nowego królestwa Bożego jest wyróżnieniem dla 

płci niewieściej”, dz. cyt., s. 34. 
308 Tamże,  s. 35. 
309 Tamże,  s. 35. 
310 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 34. 
311 E. Stein, w:  Kobieta jej …, szerzej wyjaśnia tę myśl: „dzisiaj jest sprawą normalną, że kobiety 

poświęcają się wyłącznie służbie Bożej, rozwijając w niej najbardziej różnorodną działalność. Ten sam 

św. Paweł, u którego widzieliśmy jeszcze bardzo silny wpływ pojęć starotestamentalnych, wypowiedział 

się jasno, że jego zdaniem dobrze jest, gdy mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński, ale lepiej, 

gdy pozostają woli, dla Pana. Wysławia działalność kobiet w służbie pierwszej społeczności kapłańskiej 

(1 Kor 7)”, dz. cyt., s. 54. 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość na tajemnicę. Racjo-

nalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze po-

szukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma charakter 

ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, 

ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej strony do 

wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści patologii i wypaczeń. Wszystko 

zależy bowiem od tego, gdzie lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludz-

kiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i szamanami oraz 

zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama intuicja. Również ta sama intuicja stoi u 

podstaw współczesnej popularności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z 

modlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób przeżywania tego, co 

wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o za-

przeczenie racjonalności, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W po-

dejściu autentycznie chrześcijańskim idzie zaś o otwarcie się na ponad-rozumową Tajemni-

cę Boga, który wszakże bynajmniej nie niszczy i nie wypacza tego, co sam stworzył. Z powo-

du pozornego podobieństwa między tymi dwoma podejściami, bardzo pilne jest wyraźne 

oddzielenie jednego od drugiego. Kluczowe w tym względzie wydaje się być oczyszczenie 

chrześcijańskiego rozumienia pojęcia cudu z wszelkich konotacji magicznych. Temu właśnie 

poświęcony jest niniejszy artykuł. W pierwszej części dokonana zostanie wstępna diagnoza 

współczesnego rozumienia cudu wśród współczesnych ludzi, zwłaszcza chrześcijan. W dru-

giej części potoczne rozumienie cudu zostanie ukazane na tle tego, co o świecie mówią 

prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Będzie to pierwszy etap krytyki potocznego rozumienia 

uwarunkowań spowodowanych grzechem pierworodnym 312 . Odwołując się do Pie-

rwszego Listu do Koryntian Edyta Stein zauważa, że: „podobnie mężczyzna nie został 

stworzony dla kobiety, ani kobieta bez mężczyzny. (…). Zresztą u Pana, ani mężczyzna 

nie jest bez kobiety, ani kobieta bez mężczyzny”313. Uważa natomiast za wiążącą relację 

jaka tu zachodzi, bowiem odkrywa ona na nowo porządek stworzenia i odkupienia, 

a tym samym podkreśla, że oboje są przeznaczeni do prowadzenia ze sobą jednego ży-

cia, jako jedność. Przy czym mężczyźnie jako stworzonemu najpierw – przysługuje rola 

wiodąca i kierownicza. Tym samym, według Świętej, nie oddaje ona: „w sposób wierny 

porządku pierwotnego i zbawczego; akcentując stosunek dominacji i przyjmując po-

średnie stanowisko mężczyzny pomiędzy Zbawicielem i niewiastą, wykazuje jeszcze 

znamię porządku, jaki panował w naturze upadłej”314. Jednak w porządku łaski i wiary 

nie ma różnicy płci, wszyscy ludzie są i stanowią jedno w Chrystusie, proklamowana 

została równość płci.  

Doktor Stein sięgając do Listu do Efezjan wyjaśnia za pomocą analogii, że związek 

małżeński ma być wspólnotą na wzór Kościoła. Jej zdaniem, jeśli mąż ma być głową 

żony i całej rodziny na wzór Chrystusa, to jego zadaniem będzie tak pokierować tą małą 

komórką, aby każdy człowiek mógł w pełni rozwijać swoje dary ku dobru całości 

i osiągnięciu zbawienia315. Tym samym przywrócony zostaje obraz Boga w człowieku: 

„każdy mężczyzna winien odzwierciedlać Chrystusa, a we wspólnocie małżeńskiej mi-

łującą troskę Chrystusa do swego Kościoła. Kobieta podporządkowuje mu się dobro-

wolnie z miłością, ma w mężczyźnie czcić obraz Chrystusa, a sama odzwierciedlać rysy 

Matki Bożej”316.Ta pogłębiona refleksja pozwoliła Edycie Stein wydobyć pierwotne 

przeznaczenie i powołanie: kobiety, by być matką oraz mężczyzny – być ojcem. Ukaza-

ła, że mężczyzna od początku posiada ciało i umysł wyposażony do walki i zdobywa-

nia, aby czynić sobie ziemię poddaną i panować nad nią. Powołaniem kobiety jest bycie 

towarzyszką i pomocą, a w odróżnieniu od niego w zgodzie z darami swej natury jest 

ona bardziej nastawiona na opiekę, ochronę, co wynika z faktu macierzyństwa zarówno 

fizycznego, jak i duchowego. Małżeństwo jest naturalnym, ustanowionym przez Boga 

związkiem łączącym dwoje ludzi odmiennej płci – kobietę i mężczyznę317.  

                                                           
312 Por. E. Stein,  dz. cyt., s. 35. 
313 Tamże,  s. 36. 
314 Tamże, s. 37. 
315 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 39. 
316 Tamże, s. 41.  
317 „Z impulsu Ducha Świętego praojciec rodu ludzkiego uznał więź małżeńską za trwałą i nierozerwalną 

słowami: «Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!... «Dlatego też mężczyzna 

opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z zoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem» [Rdz 2, 23n.; 

por. Ef 5, 31]. A że więź ta łączy i spaja tylko dwoje, Chrystus Pan uczy jeszcze jaśniej, powtarzając te 

słowa jak słowa Boże i dodając: «A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem» [Mt 19,6; Mk 10,8], 

(…) trwałość tej więzi, tak dawno wyartykułowaną przez Adama, potwierdza słowami: «Co więc Bóg 

złączył, człowiek niech nie rozdziela» [Mt 19, 6; Mk 10, 9]”. Zob. więcej w: „Małżeństwo, w: E. Stein, 

Czym jest …, dz. cyt., s. 263. 
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Idea kształtowania  

Dla Edyty Stein wychowanie i idea kształtowania osoby są celem całej jej działalności 

naukowo-pedagogicznej. Dlatego też wiedząc, że człowiek nie jest w stanie sam siebie 

do końca ukształtować by stać się tym, czym powinien być według swego przeznacze-

nia – podkreśla – „nad jego kształtowaniem pracują inni”318 w porządku przyrodzonym 

tj. rodzina i państwo oraz nadprzyrodzonym – Kościół.  

„Celem indywidualnego kształcenia jest pomóc człowiekowi dojść do tego, czym ma on być zu-

pełnie osobiście, podążając swoją własną drogą i wykonując swoje dzieło. Jego droga nie jest 

drogą, którą dowolnie sobie obiera, lecz po tej drodze wiedzie go Bóg. Kto „chce doprowadzić 

do prawdziwego rozwoju indywidualności, musi prowadzić do zawierzenia Opatrzności Bożej, 

gotowości rozeznania jej znaków i pójścia za nimi”319. 

Patronka Europy pokazuje tym samym, że nie jest możliwością osiągnięcie celu, gdy 

nie jest on zarysowany i przedstawiony osobie, przy czym wymagania czasu należy 

zawsze dostosować do wymagań wieczności, czyli wiecznego porządku bytu320. Chcąc 

pomóc zarówno mężczyźnie jak i kobiecie wypełnić swoje odwieczne powołanie Święta 

stawia im cele, dzięki którym zrealizują dane im od Boga odwieczne zadanie: być obra-

zem Boga, czynić sobie ziemię poddaną i wydać na świat potomstwo. Przypomina, że 

małżonkowie czerpią swe siły właśnie z sakramentu, który ich związek konsekruje 

i czyni świętym. Żona z mężem stanowiąc jedno jako członkowie Mistycznego Ciała 

Chrystusa są widzialnym odbiciem Kościoła, a tym samym zostali powołani do zrodze-

nia potomstwa – małżeństwo: „staje się istotnym organem płodności Kościoła”, gdyż 

łaska zawsze umacnia powołanie – buduje na naturze i ją wydoskonala321.  Naturalne 

obdarowanie i predyspozycje niewiasty uzdalniają ją do bycia towarzyszką mężczyzny. 

Zdaniem Edyty Stein to zadanie kobieta wypełni najlepiej, gdy sprawy męża uczyni 

swoimi. Uczestnictwo żony w życiu zawodowym może przejawiać się na wielu pła-

szczyznach, jednak nadrzędnym zadaniem jest taka organizacja życia domowego by nie 

zakłócała pracy zawodowej. Bezpośrednia pomoc jest w pełni możliwa, gdy małżonko-

wie prowadzą firmę, mają podobne wykształcenie i pasje.  

Odwiecznym przeznaczeniem mężczyzny jest walka o byt i zapewnienie rodzinie go-

dziwych warunków do życia, stąd pomoc kobiety będzie polegać na rozsądnym 

i umiejętnym gospodarowaniu budżetem domowym i podjęciem pracy zarobkowej. 

Wzięciu na siebie współodpowiedzialności za utrzymanie rodziny. Przy czym Święta 

przestrzega przed istniejącym zagrożeniem ze strony pracy, aby ta nie pochłaniała cał-

kowicie sił fizycznych i duchowych obojga małżonków, by tym samym nie zaniedby-

wali swych obowiązków jako rodzice i względem siebie nawzajem. Przypomina 

o ogromnej roli jaką odgrywa pielęgnowanie i rozwój wartości duchowych, które 

kształtują osobowość, jak również rozwijają nadprzyrodzone życie, dzięki któremu będą 

mogli wypełnić zobowiązanie jakie płynie z przysięgi złożonej w dniu ślubu322. Dlatego 

                                                           
318 E. Stein, Kobieta jej …, dz. cyt., s. 197. 
319 Tamże,  s. 191. 
320 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 180. 
321 Por. E. Stein, dz. cyt., s. 98. 
322 Por. Tamże, s. 49. 
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Wstęp 

Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość na tajemnicę. Racjo-

nalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze po-

szukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że 

człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma charakter 

ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, 

ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej strony do 

wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści patologii i wypaczeń. Wszystko 

zależy bowiem od tego, gdzie lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludz-

kiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i szamanami oraz 

zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama intuicja. Również ta sama intuicja stoi u 

podstaw współczesnej popularności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z 

modlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób przeżywania tego, co 

wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o za-

przeczenie racjonalności, które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W po-

dejściu autentycznie chrześcijańskim idzie zaś o otwarcie się na ponad-rozumową Tajemni-

cę Boga, który wszakże bynajmniej nie niszczy i nie wypacza tego, co sam stworzył. Z powo-

du pozornego podobieństwa między tymi dwoma podejściami, bardzo pilne jest wyraźne 

oddzielenie jednego od drugiego. Kluczowe w tym względzie wydaje się być oczyszczenie 

chrześcijańskiego rozumienia pojęcia cudu z wszelkich konotacji magicznych. Temu właśnie 

poświęcony jest niniejszy artykuł. W pierwszej części dokonana zostanie wstępna diagnoza 

współczesnego rozumienia cudu wśród współczesnych ludzi, zwłaszcza chrześcijan. W dru-

giej części potoczne rozumienie cudu zostanie ukazane na tle tego, co o świecie mówią 

prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Będzie to pierwszy etap krytyki potocznego rozumienia 

też podstawą chrześcijańskiej rodziny jest, jak zaznacza: niedzielna Eucharystia, modli-

twa, udział w rekolekcjach i spowiedź. 

Patronka Europy wskazuje, że w naturze kobiety jest troska o otoczenie: o jego piękno, 

harmonię, porządek, które wspomaga dobre samopoczucie w domu oraz przyczynia się 

do polepszenia atmosfery i klimatu potrzebnego w prawidłowym rozwoju323 domowni-

ków. To w zwycięstwie Maryi nad starodawnym wężem uzasadnia naturalną wrażli-

wość kobiet na: dobro, piękno i harmonię, a odrazę ku temu co: brzydkie, niskie 

i pospolite. Tę cechę Edyta Stein nazywa, species duszy kobiecej, która chroni ją przed 

tym, co materialne i zwierzęco popędowe. Uwrażliwia ją natomiast na życie duchowe, 

otwiera na Miłość Boga, którą Chrystus rozlewa później na Jego członki, czyli: męża 

i innych324. Stworzony przez kobietę dom (o czym należałoby pamiętać) jest fundamen-

tem życia dorosłego już dziecka, a zaczerpnięte od rodziców wzorce stanowią budulec 

w dojrzałym życiu ich dzieci. Dlatego też w swoich dziełach Edyta Stein dużo uwagi 

poświęciła roli wypływającej z powołania kobiety do małżeństwa i macierzyństwa. 

Podkreślając niezmienny fakt, że: „wychowuje przede wszystkim rodzina. Dom rodzin-

ny otwarty i twórczo zaangażowany w życiu kulturalnym kształtuje osoby również 

przez tzw. dobra wychowawcze, pozwalając na swobodne wrastanie w świat obiektyw-

nego ducha”325, czego nie dadzą żadne instytucje społeczne. 

Podsumowanie 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób Edyta Stein rozumie prawdzi-

wą naturę i powołanie mężczyzny i kobiety, czyli prezentacja jej teologii na temat ma-

łżeństwa. Jako dociekliwy i otwarty na prawdę naukowiec nie zamyka się tylko w kręgu 

filozofii i nauk humanistycznych, ale pragnąc odnaleźć ostateczne przeznaczenie czło-

wieka tworzy w pełni chrześcijańską antropologię. Objawienie i teologia ukazały jej 

wspólne dla mężczyzny i kobiety pierwotne i nadprzyrodzone powołanie do bycia obra-

zem Boga, płodności i czynienia sobie ziemi poddanej. W świetle pierwotnego przezna-

czenia Święta podkreśla komplementarność obu płci z ontycznego punktu widzenia. Nie 

można, jej zdaniem, mówić o panowaniu mężczyzny nad kobietą, gdyż w odwiecznym 

zamyśle Boga istniała harmonia, więź jedności oraz wspólnota miłości. Niewiasta słu-

żyła mężczyźnie będąc niejako „zwierciadłem”326  dla płci przeciwnej. Zmianę tejże 

sytuacji spowodował upadek – z towarzyszki stała się ona poddaną. To, co stanowiło 

fundament równości płci po grzechu zapoczątkowało walkę i brak akceptacji własnej 

tożsamości płciowej. Dopiero obietnica zbawienia i jej wypełnienie w Nowym Testa-

mencie przynosi kobiecie odzyskanie utraconej godności przez Maryję, zaś mężczyźnie 

ukoronowanie w Chrystusie.  Z tego wynika, że małżeństwo jest nie tylko „naturalnym 

związkiem ludzkim, który zapewnia prokreację rodu ludzkiego, a tym samym umożli-

wia dalsze rozkrzewianie Kościoła, lecz stanowi ‘symbol zjednoczenia Chrystusa i Ko-

                                                           
323 Por. Tamże, s. 59. 
324 Por. Tamże, s. 51. 
325 Tamże, s. 214. 
326 Por. Tamże, Kobieta jej…, s. 31. 
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ścioła’, zgodnie ze słowami Apostoła: «Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu 

do Chrystusa i do Kościoła» [Ef 5, 32]”327. 

 

 

 

THEOLOGY OF MARRIAGE IN THE LIGHT OF THE TEACHING OF EDITH 

STEIN ( SAINT TERESA BENEDICTS OF THE  CROSS)  
 

Summary: 

 

Edyta Stein, a German Jewess, outstanding figure in the world of science: doctor of  

philosophy, phenomenologist, pedagogue, translator, Carmelite and martyr of  

Auschwitz; in her work she devoted much space to women and anthropology. In  

response to the growing feminism and the crisis of marriage, she delivered numerous 

lectures and conferences, which were collected in the cause: “Women and Her Tasks 

According to Nature and Grace”. The article aims to show how the patroness of Europe 

draws out the nature and original destiny of the man he/she implements in the sacrament 

of marriage. What tasks put both spouses in a position to fully develop their humanity. 

Especially today, when the role of marriage is emphasized, it is necessary to refer to 

what the Saints left behind in the vault of the Church, including Edyta Stein herself. 
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Introduzione 

Oggi nella chiesa e nella pastorale ecclesiale non s’incontrano solo persone che vivono la 

spiritualità in maniera ben scandita, che hanno chiari obiettivi da raggiungere, che sanno 

cosa scegliere per raggiungere la crescita spirituale o che hanno la maturità personale tale da 

poter usare i mezzi messi a disposizione dall’azione pastorale della chiesa. 
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Oggi, dal mondo confuso, incerto e spesso contraddittorio troviamo in chiesa persone in 

ricerca di qualcosa che gli aiuti a trovare se stessi, il Dio e il suo amore e li faccia 

sentire bene nel seno della comunità ecclesiale”.  

Un arduo compito questo che si prospetta davanti ai pastori della Chiesa! Le loro 

risposte non possono partire immediatamente dal spiritualità328, perché le persone che 

avvicinano la chiesa non sono preparate a “digerire”, ad accogliere tali risposte: hanno 

perso le radici cristiane o non gli hanno mai sviluppati. Spesso sono stati battezzati 

come piccoli bambini, ma poi si sono per lunghi anni allontanati dalla chiesa e dalla 

pratica della vita spirituale.  

Nell’arco degli ultimi decenni, all’interno della chiesa troviamo persone adulte che 

cercano la fede e l’esperienza religiosa, non avendo però il background cristiano di cui 

disponevano le generazioni precedenti. Non conoscono la terminologia del linguaggio 

teologico, non sanno pregare e spesso hanno dimenticato le preghiere tradizionali 

imparate durante la loro infanzia. 

È chiaro, che prima di intraprendere un discorso sulla fede o proporre un cammino 

spirituale ben articolato, serve un approccio preparatorio che sia caratterizzato 

dall’accoglienza, empatia e disponibilità nel seguire passo dopo passo i progressi della 

persona, che desidera crescere nella fede. Il metodo che agevola questo cammino attinge 

dalle nozioni di counseling, portando il discorso nel campo spirituale. 

1. Il counseling - la relazione di aiuto 

Prima di definire la relazione d’aiuto nel campo specifico pastorale (counseling 

pastorale), è doveroso chiarire il concetto generale della relazione d’aiuto. Chiamata 

anche counseling329 , la relazione di aiuto è un’espressione particolare dell’impegno 

                                                           
328 Nei discorsi comuni i termini “religioso” e “spirituale” vengono spesso trattati come sinonimi, il che 

è alquanto impreciso, dato che anche alcuni non credenti rivendicano una propria dimensione spirituale. 

Entrambi i termini si riferiscono alla ricerca del trascendente (definito come il Dio o l'Assoluto). Si può 

dire che la differenza consiste nel fatto che la religione indica un tipo di ricerca interiore che implica 

un’appartenenza ad un definito “credo religioso”e in seguito ad un’organizzazione che lo professa, mentre  

per spiritualità, in senso lato, si intende la ricerca di “Dio” all'interno di sé o/e lo sviluppo delle 

potenzialità spirituali, che non necessariamente si devono esaurire nelle pratiche religiose e 

nell’appartenenza ad un determinato gruppo religioso.Questo comporta che la spiritualità assuma, rispetto 

alla religione, un carattere meno strutturato e dogmatico, basato sull'esperienza personale, più aperto alla 

sperimentazione o al mutamento. Sempre parlando in termini di ricerca spirituale, un’altra connotazione 

tipica della spiritualità (intesa in senso ampio del termine) rispetto alla religione può essere la convinzione 

che esistano diversi percorsi spirituali (e quindi diverse spiritualità), e che non esista alcuna verità 

oggettiva o assoluta in base alla quale decidere quale percorso è meglio seguire e poiché ogni persona è 

diversa dalle altre, la scelta è lasciata all’individuo, alla sua sensibilità e al suo discernimento. 

Da questo punto di vista, religione e spiritualità non sono due concetti contrapposti che si escludono l'un 

l'altro, ma possono essere visti semplicemente come due tappe nella crescita interiore di ogni fedele 

o aspirante spirituale, tant'è che molti seguaci di religioni costituite, considerano la spiritualità come un 

aspetto intrinseco e inscindibile della loro esperienza religiosa. Non esiste insomma una vera 

contrapposizione tra i due termini, dal momento che il rapporto fra religione e spiritualità è paragonabile 

al rapporto fra contenitore e contenuto, fra forma e sostanza. 
329 In questa tesi i termini “relazione di aiuto” e “counseling” verranno usati come sinonimi. Bisogna 

rendersi conto che il termine “counseling” di matrice anglosassone, si riferisce alla parola latina consilium, 

che nel suo significato traslato indica consiglio, giudizio o consultazione. Nell’immaginario comune, 



120 PIOTR KODYM 

 

IL COUNSELING PASTORALE (PASTORAL COUNSELING) 

 – UNA FORMA DI AIUTO PASTORALE NEL CAMMINO DI FEDE. 

 

dell’individuo indirizzato ad aiutare gli altri. Si pone tra l’educazione alla salute e il 

“prendersi cura” a livello terapeutico. 

Il counseling è annoverato tra le professioni di aiuto. Nato negli anni Cinquanta negli 

Stati Uniti, si è diffuso negli anni Settanta anche in Europa, in particolare nei paesi di 

lingua inglese, quale strumento di supporto nei servizi sociali e nel volontariato. 

Costituisce un modo efficace di affrontare le situazioni difficili che coinvolgono 

l’individuo a livello personale, sociale e spirituale. Aiuta a gestire problemi legati al 

lavoro e alla disoccupazione, conflitti coniugali e familiari, problemi collegati alla vita 

affettiva, incapacità di prendere delle decisioni, problemi educativi, lutti e perdite, 

solitudine, relazioni interpersonali inadeguate, malattie, vuoto esistenziale, mancanza di 

fiducia e problemi di natura spirituale. 

Nel counseling l'interlocutore che vive temi personali emotivamente significativi viene 

“aiutato ad aiutarsi”, a gestire, cioè, i suoi problemi utilizzando le proprie risorse senza 

dipendere da interpretazioni, consigli o direttive forniti da un altro, anche se ritenuto 

esperto in materia.  

L’Associazione Europea di Counseling ha adottato questa definizione: “il counseling 

è un processo interattivo tra il counselor330 e un cliente331, o più clienti, che affronta con 

tecnica olistica temi sociali, culturali, economici e/o emotivi. Può concentrarsi sulla 

modalità di affrontare e risolvere problemi specifici, favorire un processo decisionale, 

aiutare a superare una crisi, migliorare i rapporti con gli altri, agevolare lo sviluppo, 

accrescere la conoscenza, la consapevolezza di sé e permettere di elaborare emozioni 

e conflitti interiori. L’obiettivo globale è quello di offrire ai clienti l’opportunità di 

lavorare, con modalità da loro stessi definite, per condurre una vita più soddisfacente e 

ricca di risorse, sia come individui che come membri della società più vasta” 332. 

L’originaria intuizione su cui si basa il counseling è quella di Carl Rogers, secondo cui, 

se una persona si trova in difficoltà, il miglior modo di venirle in aiuto non è quello di 

dirle che cosa fare, quanto piuttosto di aiutarla a comprendere la sua situazione e a 

gestire il problema assumendo da sola e pienamente la responsabilità delle scelte 

personali333. Seguendo il discorso di Rogers si presuppone che una persona abbia già in 

sé le potenzialità necessarie, deve soltanto imparare a riconoscerle e usarle. L’aiuto del 
                                                                                                                                                                          
infatti, il counseling si riferisce piuttosto alla pratica di dare consigli o giudizi. Ovviamente, nel nostro 

discorso consideriamo il counseling come una realtà più ampia. 
330  Per “counselor” (consigliere) intendiamo una persona preparata e formata adeguatamente, che si 

occupa di counseling. Nel nostro discorso dando la stessa connotazione, useremo anche i termini quali: 

l'aiutante, il consigliere e l'operatore della relazione pastorale di aiuto. 
331 Termine “cliente” è usato nelle professioni d’aiuto (consiglieri, psicologi, psicoterapeuti) per indicare 

la persona che ha bisogno di aiuto. Nel nostro discorso, dando la stessa connotazione, useremo anche 

i termini quali: l'aiutato e la persona bisognosa d'aiuto e simili. Secondo la definizione di Rogers “il 

cliente è uno che viene volontariamente e attivamente in terapia per avere aiuto su un problema, ma senza 

nessuna voglia di rinunciare alla sua responsabilità nella situazione”. Cfr. C. Rogers, Client-centred 

therapy, Constable, London 1991. 
332 M. Danon, Counseling, Una nuova professione d’aiuto, Edizioni di red studio redazionale, Como 2000, 

p, 28. 
333 Per approfondire vedi: C. R. Rogers, Psicoterapia di consultazione, Astrolabio, Roma, 1971; R. Muc-

chielli, Apprendere il counseling, Erickson, Trento 1996; R. Carkhuff , L’arte di aiutare, Erickson, Trento 

1993. 
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counselor non consiste tanto nel suggerire le soluzioni o nel proporre un eventuale 

approccio terapeutico, ma piuttosto nel togliere gli ostacoli che la persona incontra nel 

prendere le proprie decisioni334.  

Secondo il parere della British Association for Counseling335, il counselor può indicare 

le opzioni di cui il cliente dispone e aiutarlo a discernere quella opportuna. Può aiutare, 

inoltre, il cliente ad esaminare dettagliatamente le situazioni o i comportamenti che si 

sono rivelati problematici e trovare spunti per originare qualche cambiamento 336 . 

Qualunque approccio usi il counselor, lo scopo fondamentale è l’autonomia del cliente. 

In una seduta di counseling apparentemente vengono scambiate soltanto le parole, ma il 

successo dell’incontro e la reciproca soddisfazione dipendono dalla qualità della 

relazione che si instaura tra counselor e cliente. L’aiutante, quindi, dovrebbe essere 

capace di entrare in sintonia con l’aiutato, in modo che quest’ultimo si possa sentire 

ascoltato, compreso e accettato senza giudizi. Sia il consigliere psicologico come quello 

pastorale vogliono rispettare la visione della vita del cliente e il significato della sua 

esistenza. Quest’atteggiamento può favorire nell’aiutato il ritrovamento delle risorse 

interiori necessarie per affrontare e risolvere il suo problema. 

2. Counseling pastorale: risposta alla ricerca religiosa dell’uomo d’oggi 

Il counseling pastorale (meglio definito come la relazione pastorale di aiuto), può 

costituire una delle possibili risposte che la Chiesa da alle persone in cerca della fede e 

della collocazione ecclesiale. Anche se questo tipo di relazione è più presente 

e conosciuto nel panorama psicologico che pastorale, l’approccio graduale e attento alle 

esigenze antropologiche e spirituali che la caratterizza, ha una sua valenza anche nel 

contesto ecclesiale 

Richiamando le origini anglosassoni della parola counseling, la relazione di aiuto può 

essere una delle risposte più adatte a questo “nuovo bisogno” di dare alle persone i 

strumenti per raggiungere l’autoconsapevolezza e la crescita personale nel seno di una 

società moderna in veloce mutamento, senza le radici comunemente riconosciute come 

universali e senza i valori comunemente condivisi. 

L’accompagnamento che definiamo “counseling pastorale” è volto alla capacità della 

persona di riscoprire creativamente le proprie risorse spirituali assopite e inesplorate. La 

persona che fornisce l’aiuto, dispone dei mezzi appropriati per favorire il cammino di 

autoconoscenza e sviluppo interiore, che appura la ricerca spirituale dalle influenze che 

tentano di “spiritualizzare” la persona senza definire bene la meta e senza indicare le 

potenzialità ed eventuali pericoli lungo il cammino di crescita spirituale. 

Il counseling pastorale non è solo “sapere di Dio”, che in senso stretto descrive la 

teologia, non è solo “sapere come fare per avvicinare gli uomini a Dio”, ma è 

                                                           
334 Cfr. K. Trębski, Pomáhajúci vzťah voči ľuďom so zdravotným postihnutím, in: M. Šmidová et al., 

Perspektívy pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám, Dobrá kniha, Trnava 2013, p. 148-149. 
335 British Association for Counseling, Code of ethics and practice for counsellors, London 1993, vol. 3.1 

e 3.4. 
336 Cfr. K. Trębski, The counselling – a useful tool in helping professions, in: “Charity, Philanthropy and 

Social Work” 2, 2015, p. 22. 
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soprattutto “saper diventare una persona ricca di Dio, in grado di sviluppare una 

relazione significativa e sanante con gli altri”. L’obiettivo del counseling pastorale non 

è solo quello di promuovere il risveglio spirituale, ma mira alla promozione 

dell’equilibrio dell’individuo in tutte le dimensioni della sua personalità (ovviamente, in 

primis, la dimensione spirituale della persona, ma anche quella fisica, intellettuale, 

emotiva e sociale) per indicare il senso della vita nella “pro-esistenza” indirizzata a Dio 

e agli altri. 

2.1. Specificità della relazione pastorale di aiuto (counseling pastorale) 

Nonostante le similarità con il counseling psicologico, la relazione pastorale di aiuto 

(counseling pastorale) possiede una dimensione specifica337 . Per capire meglio vari 

aspetti della tematica, seguiamo la definizione di Angelo Brusco secondo cui la rela-

zione pastorale di aiuto338: 

1 E’ un ministero della comunità credente, un servizio prestato a quanti vivono il mo-

mento di sofferenza o necessitano di aiuto nel loro processo di crescita umana e spir-

ituale. 

E’ una delle modalità attraverso la quale gli operatori pastorali si fanno veicolo 

dell’amore redentivo di Cristo, rispondendo ai problemi presentati dalla gente. Occupa 

un suo specifico posto accanto alla predicazione, alla celebrazione liturgica e 

all’insegnamento. Si tratta di una funzione, che può essere esercitata non solo dal min-

istro ordinato (eccetto i casi in cui è inserito nella pratica del sacramento della riconcili-

azione), ma anche dalle persone consacrate ed i laici che con il mandato della comunità 

sono vicini ai bisogni e presenti nelle abituali attività della Chiesa come catechisti, let-

tori, ministri straordinari dell’eucaristia, ecc.; 

2. E’ un servizio - ministero della comunità credente, che si basa sulla relazione tra uno 

o più operatori pastorali competenti e una persona o un gruppo. 

Lo sviluppo dell’ecclesiologia promosso dal Concilio Vaticano II, ha messo in luce il 

valore comunitario dell’azione pastorale. Anche se attuato da una singola persona o un 

piccolo gruppo, il ministero è veicolo di attenzione e di amore dell’intera comunità. 

All’operatore pastorale che esercita il counseling, è quindi richiesto un reale 

radicamento nella comunità dei credenti della quale fa parte; 

3. E’ un processo religioso attraverso il quale la persona fa esperienza di Dio che 

redime, risana, riconcilia e promuove la crescita verso la pienezza della vita. 

André Godin 339  chiarisce che nessun consigliere può pretendere di ispirare 

atteggiamenti o comportamenti come se lo Spirito risiedesse in lui: lo Spirito è nella 

relazione tra la persona diretta e il consigliere. Inaugurando il dialogo, la persona che 

chiede aiuto o consiglio, cristiana o non cristiana che sia, offre al consigliere l’occasione 

                                                           
337 Cfr. A. Brusco, La relazione che aiuta. Psicoterapia, counseling psicologico e counseling pastorale, in 

“Camillianum” 7, 2003, p. 35. 
338 Cfr. A. Brusco, La relazione pastorale d’aiuto, Camminare insieme, Edizioni Camilliane, Torino 

1993, p. 12; A. Brusco, La relazione che aiuta. Psicoterapia, counseling psicologico e counseling pasto-

rale, p. 49. 
339 A. Godin, Iniziazione alla pratica della teologia, Queriniana, Brescia 1985, p. 50. 
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di una nuova presenza dello Spirito. L’interpretazione del percorso compiuto dalla 

questa persona è di natura teologica, anche se il consigliere può utilizzare il linguaggio 

delle scienze umane per descriverlo. Il consigliere parla come precursore, la cui 

discrezione e il cui graduale ritiro, prepara l’azione diretta dello Spirito. Questo 

carattere di mediazione è specifico, penetra tutti gli aspetti del dialogo e non dipende da 

nessuna tecnica, ma solo dalla maturità cristiana del consigliere pastorale; 

4. Ha un fondamento teologico, da cui trae la sua specifica identità.  

Tale fondamento può essere messo in evidenza secondo modalità differenti che di-

pendono dal modo di concepire e mettere in azione lo Spirito del Signore, in svariate 

richieste rivolte al pastore. È la teologia professata dal consigliere, che determina gli 

obiettivi nella relazione di aiuto; 

5. Ha una sua struttura ben definita e obiettivi ben articolati, tesi a vedere e affrontare 

gli eventi della vita alla luce della fede. 

Nel counseling pastorale i problemi affrontati non riguardano esclusivamente la 

relazione con Dio, ma concernono tutti gli aspetti della vita. Il consigliere pastorale 

aiuta a far fronte a lutti, fallimenti, paure di morte, divorzi, problemi educativi, 

solitudine, disturbi sessuali, malattie, dipendenze, problemi finanziari, idee suicide, e 

così via. Egli legge l’esperienza e la situazione della persona incontrata alla luce di una 

visione teologica, che può promuovere nell’aiutato una crescente consapevolezza del 

valore equilibrante della spiritualità nella vita; 

6. Utilizza l’apporto delle scienze umane del comportamento. 

Le modalità pratiche di attuazione del counseling dipendono anche dalle qualità 

psicologiche ed umane del consigliere, dalle sue capacità di accoglienza e di ascolto, dai 

suoi atteggiamenti educativi. 

 

Il processo del counseling pastorale si rivela come un processo religioso attraverso il 

quale la persona fa esperienza di Dio che redime, risana, riconcilia e promuove la 

crescita verso la pienezza della vita. La liberazione, che è il fine del counseling 

psicologico che di quello pastorale, assume qui un senso diverso. Questo non toglie che 

per raggiungere i suoi fini e per essere efficace, il consigliere pastorale dovrà dipendere 

da certe qualità psicologiche e dall’utilizzazione di tecniche offerte dalle scienze umane 

del comportamento. 

Molti autori descrivono il counseling pastorale come una relazione a tre, in cui Dio 

è presente come terza persona. Questo conferisce un carattere simbolico al dialogo e ne 

aumenta l’efficacia, perché la qualità della relazione tra il consigliere e la persona 

aiutata diventa segno dell’amore di Dio. La relazione di Dio con il mondo attraverso 

una persona, suggerisce che il segreto per lo sviluppo di un senso personale della vita 

risiede nella qualità delle relazioni e nella qualità d’umanità rivelata in essere340. Ne 

deriva che un consigliere pastorale afferma implicitamente ciò che è stato 

esplicitamente rivelato e praticato dal Cristo: Dio è qualcuno che comprende e accetta la 

                                                           
340 J. Patton, Proposition and pilgrimage, in Journal of Pastorale Care, 4 (1976), p. 218. 
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persona umana341. Gli atteggiamenti del consigliere pastorale devono, quindi, riflettere 

la realtà dell’empatia e dell’accettazione da parte di Dio342. 

Per quanto riguarda le tematiche etiche e morali, nella relazione pastorale di aiuto sono 

presenti forti riferimenti etici e morali visti nell’ottica di fede. Nel caso del counseling 

pastorale la persona aiutata abitualmente identifica il counselor (prete, religioso/a, laico) 

con un sistema preciso di valori e attende che la risposta partirà da questo sistema di 

valori. Nei colloqui, tuttavia, non sempre appare esplicitamente il nome di Dio e non si 

affrontano problematiche religiose343, ma la presenza di Dio è implicita, sia da parte del 

counselor che agisce come rappresentante di Dio, sia da parte dell'aiutato. 

E’ doveroso ora indicare il pericolo che incombe sull’operatore nella relazione pastorale 

di aiuto. L’utilizzazione di numerose tecniche mutuate dalla psicologia, in molti casi lo 

porta a ignorare le risorse specifiche del counseling pastorale, considerate antiquate o 

poco efficaci. La valorizzazione della Bibbia, della preghiera e della meditazione 

cristiana forniscono al counseling pastorale una risorsa in più rispetto alle tecniche 

elaborate dal counseling psicologico. 

Un altro aspetto della figura del consigliere pastorale è la sua testimonianza dei valori 

evangelici. Tale funzione è esercitata non imponendo il proprio punto di vista e non 

insistendo perché l’interlocutore non prenda decisioni errate, ma piuttosto con l’esempio 

personale e le sue scelte di vita. Egli può suggerire spunti di riflessione, porre questioni 

stimolanti, proporre vari mezzi ai quali ricorrere; può anche mettere in crisi il soggetto, 

nel caso in cui stia per prendere una decisione pericolosa; però non dovrebbe imporre 

mai una soluzione344. 

L’affermazione della specificità del counseling pastorale porta con sé notevoli vantaggi: 

da un lato attribuisce un carattere di legittimità e professionalità a questa forma di aiuto, 

dall’altro rende possibile un contributo significativo al counseling psicologico, facendo 

avanzare il rapporto tra psicologia e teologia. Il counseling pastorale può offrire a quello 

psicologico la ricchezza della tradizione giudeo-cristiana e il richiamo costante al valore 

della persona umana, la cui dimensione spirituale (senso, valori, trascendenza) va 

affermata come elemento essenziale345. 

2.2. Modalità di approccio nel counseling pastorale 

Parlando della modalità di approccio, il counseling pastorale può essere esercitato in 

                                                           
341 Th. C. Oden, Recovering the lost identity, in Journal of Pastoral Care, 1 (1980), p. 7. 
342 S. M. Natale, Pastoral counseling: reflections and concern, Paulist Press, New York 1997, p. 20.  
343 Angelo Brusco ricorda un’inchiesta svolta negli anni 70 del secolo scorso, secondo la quale i due terzi 

dei problemi presentati al consigliere pastorale non possiedono una connotazione religiosa esplicita. Tale 

risultato contraddice l’opinione di quanti affermano che il “contenuto religioso” del colloquio è uno degli 

elementi specifici del counseling pastorale. Cfr. A. Brusco, La relazione che aiuta. Psicoterapia, 

counseling psicologico e counseling pastorale, art. cit., p. 52. 
344 B. Giordani, Il colloquio psicologico nell’azione pastorale, Ed. Antonianum, Roma 1973, p.101. 
345 Studi e ricerche hanno messo in risalto che le terapie più appropriate per il counseling pastorale 

sembrano essere quelle, la cui antropologia è aperta alla ricerca di senso e alla trascendenza e la cui 

metodologia si adatta maggiormente allo stile dell’intervento pastorale. Seguendo queste indicazioni, la 

logoterapia di Victor Frankl, della quale parleremo più avanti, si presenterebbe come l’approccio che più 

di ogni altro si apre alla spiritualità.  
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maniera informale o formale. 

Il counseling pastorale informale consiste in incontri occasionali o in una serie di 

incontri non strutturati. Questo modo di svolgere il counseling lascia spazio 

all’iniziativa della persona aiutata ed esige molta disponibilità del counselor. Infatti, 

come rileva Wayne Oates346, gran parte dell’aiuto è offerto dall’agente pastorale in 

occasione di un unico incontro (in strutture sanitarie di breve degenza, durante gli 

incontri collegati con l’amministrazione dei sacramenti o preparazione ad essi, ecc.).  

Il counseling pastorale informale ha indubbiamente una grande importanza, soprattutto 

se caratterizzato dall’accoglienza benevola e dall’ascolto. Il consigliere, consapevole 

che le problematiche esigono tempi opportuni, dimostrando rispetto e fiducia nei 

confronti d’interlocutore, lascia aperta la strada per eventuali successivi incontri. 

L’atteggiamento di disponibilità suscita un aumento di fiducia nella persona aiutata 

avviandola ad un tipo di counseling più approfondito. Inoltre, essendo la relazione 

pastorale del ministero della comunità credente, può avvicinare la persona a questa 

comunità, dando l’impulso positivo per l’approfondimento della sua fede. 

Il counseling formale si distingue per la presa di coscienza del problema da parte della 

persona incontrata e per il desiderio di impegnarsi in un processo di aiuto strutturato, 

secondo norme e metodologie particolari. 

2.3. Obiettivi della relazione pastorale d’aiuto 

La relazione pastorale d’aiuto si basa sui principi e obiettivi del counseling in 

quanto tale e dell’efficace azione pastorale, sposandone gli approcci. 

L’agire pastorale ha come scopo la promozione del contatto personale con Dio, tramite 

l’accoglienza del messaggio evangelico, e tende a creare un legame profondo con gli 

altri347, servendosi dei mezzi soprannaturali (promozione della crescita spirituale) e 

naturali (promozione della crescita umana). La finalità ultima è la salvezza dell’uomo. 

Charles Kemp sottolinea che la gente aspira a scoprire le risorse spirituali, approfondire 

la comprensione delle risorse spirituali, e vivere una vita di fede (…) con le dovute 

variazioni dipendenti dal background della persona e dell’esperienza del pastore, ciò 

costituisce il fine ultimo del counseling pastorale 348 . In quest’ottica, la relazione 

pastorale d’aiuto assume quindi come obiettivo la guarigione, la liberazione, la 

riconciliazione e la crescita spirituale della persona. 

Gli obiettivi del counseling e dell’agire pastorale convergono nel porre al centro l’uomo 

con i suoi problemi, che tramite l’aiuto competente, è condotto verso la salute integrale 

intesa come la realizzazione, pienezza di essere, di vero, di bene 349 . Le risorse di 

guarigione sono deposte nella persona incontrata. Il compito del consigliere è quello di 

attivarle facendo leva sulle sue conoscenze. Henri Jozef Machiel Nouwen sviluppa 

                                                           
346 W. Oates, An introduction to pastoral counseling, Abingdon, Nashville 1959, p. 108 ss. 
347 Cfr. 1 Gv 4,21: “Chi ama Dio, ami anche il suo fratello.” 
348 Ch. Kemp, A pastoral counseling guidebook, Abington Press, Nashville 1971, p. 26. 
349 Cfr. L. Sandrin, Chiesa, comunità sanante, Una prospettiva teologico-pastorale, Paoline Editoriale 

Libri, Milano 2000, p. 22. 
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questo concetto affermando, che il consigliere pastorale in un primo tempo deve 

autoaffermarsi, acquisendo competenza, per poi autonegarsi riconoscendo che i risultati 

della sua azione sono frutto di un Altro350. Il consigliere pastorale riconosce dunque Dio 

come agente ultimo della guarigione e della crescita, anche se si serve della 

collaborazione dell’uomo. 

3. Presupposti antropologici del counseling pastorale 

La relazione pastorale d’aiuto (counseling pastorale) è caratterizzata da alcuni elementi 

caratteristici, che meritano di essere evidenziati351: 

1. La relazione tra aiutante e aiutato. 

Si tratta di una relazione centrata sulla persona aiutata più che sui suoi problemi. 

L’aiutante non entra in contatto con delle malattie o dei conflitti, ma con una 

determinata persona che vive quei problemi e quei conflitti. Questo modo di porsi di 

fronte all’aiutato implica il formarsi di un certo grado di mutua fiducia, comprensione, 

rispetto e cooperazione; 

2. La competenza dell’aiutante. 

L’aiutante nella relazione di aiuto, si avvale di atteggiamenti e di tecniche. Entrambe 

queste risorse sono necessarie, ma le tecniche non radicate nelle attitudini risultano 

essere spersonalizzanti. Aiutare non è un’attività occasionale, ma uno stile di vita, per 

cui ogni aiutante fa della propria persona uno strumento “terapeutico” quotidiano, 

3. La responsabilità della persona aiutata. 

L’aiutante unisce i propri sforzi a quelli dell’aiutato, ma è quest’ultimo ad essere 

“l’agente principale” del proprio cambiamento. 

Tanti aiutanti hanno la tendenza a sostituirsi alle persone aiutate nell’affrontare e 

risolvere i problemi della vita, annullando così la loro responsabilità. “Aiutare gli altri 

ad aiutarsi”: ecco una regola d’oro per la pratica di ogni relazione di aiuto; 

4. L’apprendimento. 

La relazione di aiuto è un processo in cui la persona aiutata apprende nuove e più 

costruttive maniere di porsi di fronte alla realtà. La sua efficacia dipende da vari fattori, 

tra cui la frequenza e l’intensità degli incontri.  

Alcuni segni di crescita dell’aiutato sono la ventilazione dei propri sentimenti, una 

visione più chiara e una comprensione più profonda del proprio comportamento, una 

maggior attenzione ai propri bisogni e la capacità di rispondervi adeguatamente, il 

superamento dell’attitudine egocentrica, una crescente serenità interiore, l’accettazione 

della realtà, una più grande autonomia personale e una maggiore autenticità; 

5. Il cammino di crescita. 

La relazione di aiuto si propone di rendere la persona capace di superare i problemi, ma 

il suo obiettivo più vasto mira alla crescita globale della persona a livello fisico, 

intellettuale, emotivo, sociale e spirituale. La crescita si effettua attraverso un lavoro di 

                                                           
350 H. J. M. Nouwen, Ministero creativo, Queriniana, Brescia 1981, pp.. 53-74. 
351 A. Brusco, S. Marinelli, Iniziazione al dialogo e alla relazione di aiuto, 1° livello, Il Segno, S. Pietro 

in Cariano 1997, p. 19 s. 
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liberazione della persona da tutti i blocchi che essa, per propria o altrui colpa, subisce 

a tutti i livelli del proprio essere e operare. Alla liberazione fa seguito la riconciliazione 

con se, con gli altri, con Dio. Liberandosi e riconciliandosi, l’individuo accede con più 

facilità ed efficacia all’utilizzazione del proprio potenziale. 

 

Questi presupposti, di tipo antropologico, creano le condizioni favorevoli per entrare 

nella profondità dello spirito umano. La collaborazione attiva della persona aiutata e la 

sua apertura interiore possono garantire i frutti desiderati, perché solo da dentro può 

cominciare il processo di cambiamento dello stile di vita e dell'agire. 

4. Presupposti teologici del counseling pastorale 

Tra i presupposti teologici di un’efficace relazione pastorale di aiuto possiamo 

annoverare l’accoglienza dell’altro, sull’esempio di Dio che accoglie ogni uomo (il 

modello del figlio prodigo), e l’agevolazione di una relazione salvifica tra l’uomo e Dio 

(il modello del guaritore ferito).  

4.1. Un modello biblico di riferimento: il figlio prodigo (Lc 15, 11 - 32) 

Il modello biblico dell’accoglienza incondizionata, che implica la cura delle “ferite della 

vita”, è espressa nella “Parabola del figlio prodigo” (Lc 15, 11 - 32) altrimenti chiamata 

anche “Parabola del Padre Misericordioso”. La parabola è il paradigma del ritorno 

dall'esperienza sbagliata del figlio fra le braccia del padre. Esprime bene alcuni elementi 

della relazione d'aiuto, quali: il rispetto della libertà di scelta dell'aiutato, il processo di 

elaborazione di esperienze difficili e dolorose, il cambiamento interiore e la decisione 

che risana e redime. 

Analizziamo la parabola per descrivere i passi significativi della relazione pastorale 

d'aiuto: 

- v. 13: “… il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là 

sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto.” 

In questo versetto l’Evangelista parla di un giovane che vuole sperimentare la propria 

libertà. Chiede l’eredità al proprio padre e si allontana da casa, che è il simbolo di 

stabilità e di benessere. La richiesta di ricevere dei beni materiali che gli sarebbero 

spettati dopo la morte del padre, mette in evidenza l’indifferenza e la mancanza del 

legame affettivo con il padre.  

La relazione pastorale di aiuto può quindi aiutare a smascherare l’illusione di cercare la 

felicità dove in realtà si trova soltanto amarezza e delusione. Il cammino spirituale 

all’interno della relazione di aiuto può far emergere e consolidare il concetto di vera 

libertà come un dono – impegno basato sul riconoscimento dei principi morali del bene 

e del male provenienti da Dio. L’operatore pastorale può guidare la persona aiutata 

verso le scelte libere, ma responsabili che mirano a fortificare la relazione sincera con 

Dio e con le persone, promuovendone i legami affettivi importanti; 

- v. 14: “… quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli 

cominciò a trovarsi nel bisogno.”. 
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Dinanzi ai crescenti problemi esistenziali e la crisi della fede, tante persone riescono ad 

ammettere le proprie responsabilità e a vedere la gravità delle loro decisioni precedenti, 

rendendo evidente i fallimenti e il bisogno di ricevere aiuto. L’operatore pastorale può 

aiutare la persona accompagnata a capire la limitatezza delle proprie forze e a farsi 

aiutare, senza cadere nella disperazione; 

- v. 16 - 19: “Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre 

hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andò da mio padre e 

dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni.” 

Capire i propri sbagli è il primo passo per cambiare, per cominciare il cammino della 

redenzione. Il cammino spirituale comporta la scoperta di Dio come Padre buono, che 

accoglie incondizionatamente; 

- v. 20: “Partì e si incamminò verso suo padre” 

Queste parole indicano il desiderio fattivo, che si traduce in azione verso un reale 

cambiamento della situazione di vita. A volte dal momento “di partire dalla casa 

paterna” al momento “di ritorno al padre” passano lunghi anni. In questo periodo di 

esodo da sé, l'accompagnamento pastorale può avere un valore fondamentale per la 

maturazione interiore e la decisione di cambiare le cose; 

- v. 21: “Il figlio disse: Padre ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più 

degno di essere chiamato tuo figlio” 

Nel cammino verso la redenzione è fondamentale l'ammissione della propria 

responsabilità e le eventuali colpe. Senza questo passo non si possono compiere gli altri. 

Questo processo può avvenire attraverso varie forme: per alcuni ha un grande valore il 

racconto della propria storia davanti agli altri, per un credente potrebbe avere una 

grande importanza la confessione sacramentale, durante la quale si ammettono i propri 

peccati, ci si affida alla Misericordia Divina e ci si impegna nel valore redentivo della 

conversione. Per altri, credenti o meno, l'accompagnamento di un consigliere può 

agevolare il cammino verso la piena consapevolezza della propria situazione; 

- v. 22: “Il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, 

mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, 

mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato.” 

La figura del padre che accoglie il proprio figlio rispecchia la Misericordia Divina. 

L’anelito più profondo dell'uomo è il desiderio di essere accolto e amato per quello che 

è, anche dopo molti sbagli. Solo sentendosi amato, un uomo può aprirsi all'amore e 

donarlo a sua volta agli altri. Il cambiamento di comportamento per resistere alla prova 

del tempo ha bisogno del supporto e dell’aiuto altrui. 

 

La parabola del figlio prodigo fornisce un modello biblico di riferimento molto im-

portante nel cammino spirituale e mette in evidenza il bisogno di essere accolti 

e apprezzati come persone, anche dopo tanti errori e sbagli. Il consigliere pastorale, 

praticando l’accoglienza quale valore terapeutico nel cammino di redenzione, dà im-
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portante supporto al cambiamento della mentalità, e in conseguenza, al cambiamento 

comportamentale della persona aiutata. 

4.2. Un modello pastorale della relazione pastorale di aiuto: il guaritore ferito 

Nell'ambito della relazione pastorale di aiuto, un modello spirituale è costituito 

dall'icona del guaritore ferito. Esso è anche il titolo dell'opera di Henri Jozef Machiel 

Nouwen352, che suggerisce l'atteggiamento di fondo per accostarsi alle ferite altrui. 

L'icona del guaritore ferito indica, in primo luogo, l’assunzione della propria 

vulnerabilità come condizione per umanizzare l'incontro con il prossimo. L'integrazione 

delle proprie ferite - fisiche, psicologiche, sociali o spirituali - è la condizione necessaria 

per accostarsi con compassione alle ferite altrui e diventare guaritori nei loro confronti. 

La metafora del guaritore ferito suggerisce che in ogni persona abita un malato, 

costituito dai propri limiti e debolezze, così come in ognuno dimora un medico, 

rappresentato dalle proprie forze sananti e dalle risorse guaritici che permettono di 

affrontare e sanare le ferite. 

Nel campo pastorale l’immagine del guaritore ferito è stata usata da diversi autori353, 

indicando nella vulnerabilità di chi si prende cura, una delle sorgenti essenziali 

dell’efficacia ministeriale. 

Tradotta in termini pastorali, l'immagine del guaritore ferito è rappresentata da colui 

che si accosta al prossimo non con atteggiamenti di sicurezza e superiorità, ma nello 

spirito di umanità e sensibilità, maturato dalle proprie esperienze di vulnerabilità 

e sofferenza. 

E’ necessario distinguere, inoltre, le ferite proprie da quelle altrui, evitando possibile 

transfert. Il guaritore ferito non è colui che fa proprie le ferite del prossimo, ma colui 

che le comprende; non è colui che corre a risolvere i problemi dell’altro dando facili 

ricette, ma chi si adopera per individuare e portarne alla luce le risorse interiori, per 

metterle al servizio della salute e della speranza. 

Nell’ambito della relazione pastorale di aiuto l'icona del guaritore ferito trova 

espressione nei comportamenti e gesti del consigliere pastorale che sa accogliere, 

accompagnare ed evangelizzare la persona che a lui si rivolge. Il consigliere integra 

creativamente i propri doni con i propri limiti; lo stesso equilibrio coltiva nel 

riconoscere le difficoltà della persona aiutata e nell’affermarne le potenzialità. 

In ogni persona è presente sia la ferita, che il potere di guarigione. I migliori guaritori 

sono le persone che ammettono l’esistenza delle proprie ferite, ma che riescono a 

mettere in atto le potenzialità guaritrici proprie ed altrui. Tramite il percorso, spesso 

difficile e doloroso della propria guarigione, il counselor si può avvicinare alle ferite 

altrui facendo appello alle forze guaritici che sono nell'aiutato354. 

                                                           
352 H.J.M. Nouwen, Il guaritore ferito, Il ministero nella società contemporanea, Queriniana, Brescia 

2007 (VIII edizione), p. 75 ss. 
353 H.J.M. Nouwen, Il guaritore ferito, op cit.; A. Campbell, Rediscovering pastoral care, Westminster, 

Philadelphia 1981, pp. 46-54. 
354 Cfr. D. Augsburger, Pastoral Counseling accross cultures, The Westminster Press, Philadelphia 1986, 

p. 369. 
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L’operatore pastorale, che si riconosce nel paradigma del guaritore ferito dopo la 

riconciliazione con le proprie ferite, acquista tanti strumenti che lo rendono più efficace 

nel suo ministero355: 

 - acquisisce la possibilità di accompagnare più efficacemente quanti soffrono sapendo 

avvicinarsi alle ferite altrui con libertà, senza sentirsi minacciati; 

 - supera la tentazione di esercitare un potere su quanti avvicina, perché cosciente di 

essere vulnerabile; 

 - capisce l’importanza di coinvolgere il malato nel processo di guarigione, attivando il 

suo potere curativo; 

 - aiuta il sofferente a percorrere lo stesso itinerario del quale ha già fatto esperienza. 

 

A livello personale il guaritore ferito può raggiungere una più profonda conoscenza 

della vita umana e dei sentimenti di solidarietà e fraternità. A livello spirituale invece 

gode la meraviglia che le persone possono cambiare e, come promette la Sacra Scrittura, 

vede il rimarginarsi della propria ferita (Is 58, 9). 

Conclusione 

Concludendo la riflessione, possiamo affermare che il counseling pastorale costituisce 

uno strumento valido dell’agire pastorale della Chiesa nel mondo moderno, perché 

rispettando le caratteristiche psicologiche della persona aiutata e adeguandosi alle sue 

esigenze personali, propone un articolato cammino di fede, risveglia il bisogno di Dio e 

fortifica la fiducia nella validità delle risorse religiose e spirituali nel percorso di 

guarigione e redenzione.  

L’accompagnamento pastorale che promuove la crescita della fede, con conseguente 

l’avvicinamento a Dio, conduce parallelamente ad un più profondo contatto con se 

stessi e ad un avvicinamento agli altri, suscitando un accresciuto desiderio di 

appartenenza alla comunità ecclesiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
355 Cfr. A. Brusco, voce: Guaritore ferito in: G. Cinà, E. Locci, C. Rocchetta, L. Sandrin (a cura di), 

Dizionario  di Teologia Pastorale Sanitaria, Ed. Camilliane, Torino 1997, pp. 565-568. 
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TOWARZYSZENIE PASTORALNE (PASTORAL COUNSELING) – NOWA FOR-

MA POMOCY DUSZPASTERSKIEJ NA DRODZE WIARY. 

 

PASTORAL COUNSELING – A NEW  FORM OF PASTORAL ASSISTANCE ON 

THE PATH OF FAITH   
 

Streszczenie 

 

Counseling - słowo, którego pisownia przywołuje jego amerykańskie korzenie - może-

my określić jako towarzyszenie człowiekowi w rozwoju na różnych etapach i pozio-

mach jego egzystencji, jak również jako “relację niesienia pomocy”356 która nawiązuje 

się pomiędzy pomagającym (counselor) i osobą która tę pomoc otrzymuje (klient).  

Counseling (relacja niesienia pomocy), to proces obejmujący przemianę wewnętrzną 

osoby znajdującej się w trudnym momencie życia, w którym obecność innej osoby (co-

unselor), dysponującej odpowiednimi środkami sprzyjającymi samopoznaniu, pomaga 

jej spojrzeć inaczej na przeżywaną sytuację (insight), polepszając jakość zarządzania 

zasobami psychologicznymi i duchowymi własnej osobowości. To w konsekwencji 

pozwala osobie szukającej pomocy odbudować poczucie odpowiedzialności za własne 

wybory i własne działania: za własne życie.  

Counseling w polskiej rzeczywistości określany jest często słowem “poradnictwo”, któ-

re zawiera szerokie spektrum znaczeń, począwszy od poradnictwa psycho-

pedagogicznego, po towarzyszenie duszpasterskie na drodze wiary i rozwoju osobiste-

go. Wpisuje się więc w szeroko pojęte profesje pomocowe (nauczyciel, lekarz, pielę-

gniarka, ksiądz, pracownik społeczny, psycholog itp.), których wykonywanie jest zwią-

zane ze swoistą misją społeczną357 i może stać się właściwą odpowiedzią na nową po-

trzebę dostarczania ludziom odpowiednich narzędzi do osiągnięcia samoświadomości 

i promocji rozwoju osobistego, w społeczeństwach, które szybko ulegają przemianom 

socjalnym i kulturowym. 

Towarzyszenie pastoralne, bo taki termin obieramy podkreślając nowatorskość pode-

jścia, może być właściwą odpowiedzią na nową potrzebę dostarczania ludziom wierzą-

cym, i tym którzy pragną zbliżyć się do Kościoła, odpowiednich narzędzi do pogłębie-

nia świadomości religijnej oraz rozwoju osobistego i duchowego w społeczeństwach 

owładniętych postępującą laicyzacją, gdzie duchowość i wiara są wyłączone z obszaru 

publicznej debaty.  

                                                           
356  Termin ten został użyty w tłumaczeniu włoskiego pojęcia “relazione di aiuto” w: L. Macario, 

M. Rocchi, Komunikacja w relacjach niesienia pomocy, Wydawnictwo WAM, Krakow 2011. 
357 Działalność ta wymaga doskonałej orientacji w zmieniającym się świecie i umiejętności tłumaczenia 

intensywnych przemian społecznych jednostkom i grupom, znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych. Praca osoby świadczącej pomoc wymaga zaangażowania całej osobowości jako narzędzia 

działania. Jest specyficzna także z uwagi na jej uwarunkowanie nie tylko standardami intrapersonalnymi, 

ale i wysokimi oczekiwaniami społecznymi. 



132 PIOTR KODYM 

 

IL COUNSELING PASTORALE (PASTORAL COUNSELING) 

 – UNA FORMA DI AIUTO PASTORALE NEL CAMMINO DI FEDE. 

 

Działając w tym duchu, towarzyszenie pastoralne wprowadza w praktykę specyficzne 

formy niesienia pomocy osobie na poziomie psychologiczno-duszpasterskim. Jego za-

daniem jest danie osobie która zwraca się o pomoc możliwości zbadania i wyjaśnienia 

charakteru przeżywanych trudności oraz odkrycia nowych sposobów ich rozwiązania 

w oparciu o intuicje płynące z wiary i z nauczania Chrystusa, przy mądrym wykorzy-

staniu środków i metodologii jakie dają nauki społeczne (psychologia, socjologia itp.). 

Towarzyszenie pastoralne jest rodzajem posługi i znajduje swój fundament teologiczny 

w nauczaniu Chrystusa i Magisterium Kościoła. Wykonuje ją counselor (najczęściej 

osoba duchowna) w imieniu całej wspólnoty wierzących (charakter eklezjalny posługi). 

Ma za cel pomóc osobie doświadczającej trudności, zrozumieć sens tego co przeżywa 

w świetle wiary. Podtrzymując ją na duchu i „kracząc obok niej” (towarzysząc), counse-

lor ułatwia rozpoznanie zasobów wewnętrznych, którymi osoba dysponuje i podjęcie 

właściwych decyzji życiowych. To w konsekwencji wspomaga jej wzrost osobowy 

i dojrzałość w wierze. 

Artykuł kończy przedstawienie dwóch modeli towarzyszenia pastoralnego. Model bi-

blijny w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11 - 32), przedstawia 

wartość uzdrawiającej relacji i bezwarunkowego przyjęcia jako bodźca do wewnętrznej 

przemiany syna, która pozwala mu podjąć decyzję o powrocie do domu rodzinnego. 

Model pastoralny w oparciu o paradygmat zranionego uzdrowiciela358, pokazuje jak 

słabość osoby towarzyszącej oraz tej która potrzebuje pomocy, mogą stać się punktem 

spotkania i wzajemnej solidarności na drodze wzrostu duchowego. 

Reasumując możemy stwierdzić, że towarzyszenie pastoralne nie ogranicza się tylko do 

tego by “wiedzieć jak działać”, czy też “potrafić fachowo pomóc innej osobie”, ale 

przede wszystkim “potrafić być dla innych”359, co wskazuje na determinujące znaczenie 

jakości egzystencji i osobowości counselora, która staje się pierwszym narzędziem nie-

sienia pomocy osobie potrzebującej we wszystkich wymiarach jej osobowości (fizy-

cznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej), ze szczególnym uwzględnieniem sfery 

duchowej. 

 

Summary: 

 

Counseling (relations of giving help) is a process that involve transformation of a  

person who is at a difficult time in life, where a presence of other person (counselor), 

who has the right resources for self-discovery, help to better manage his/her  

psychological and spiritual resources of oneself. In Polish reality counseling is often 

                                                           
358 Więcej o paradygmacie w: Henri Jozef Machiel Nouwen, Zraniony uzdrowiciel. Kapłan we współcze-

snym świecie, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2012.  
359 Postawę tę można określić mianem „proegzystencji”. Biskup Ignacy Dec podkresla, że Jezus daje nam 

za wzór samego siebie: „Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby 

służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mt 20,28). Jezus żył całkowicie dla swego Ojca i dla nas. Za 

nas oddał na krzyżu swoje życie. Teologia nazywa Jego życie tak zwaną proegzystencją, czyli życiem 

dla”. Por. I. Dec, Pierwszeństwo przez służbę, Homilia na Mszy Świętej odpustowej w Kościele pw. św. 

Jakuba i św. Krzysztofa, Wrocław, 30 lipca 2006, w: I. Dec, Siejba Slowa, Świdnica 2008, tom XVI, s. 63. 

Zobacz : http://diecezja.nazwa.pl/biskup/eksiazki/SiejbaSlowatomXVIz2006.pdf   
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referred to as “guidance” and is a part of broadly understood help professions  

(psychologist, teacher, doctor, priest, social worker, etc.). 

Pastoral counseling is a kind of pastoral ministry and finds its theological foundation in 

the teaching of Christ and the Magisterium of the Church. Using the methodology of 

counseling, it introduces in practice the specific forms of helping people at the  

psychological and pastoral level. It may become the proper answer to the need to  

provide the believing people, and those who wish to approach the Church, the right 

tools to deepen religious awareness, and personal and spiritual development in societies 

undergoing secularization.  

The article concludes with the presentation of selected models of pastoral counseling, 

useful in helping those who wish to solve their life difficulties in the light of faith and 

teaching of Christ, with wise and critical use of means provided by the social sciences. 
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Wstęp 

Nauki dotyczące naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, zajmują główny motyw 

wszystkich współczesnych doktryn chrześcijańskich. Jest On w nich prawdziwym Bo-

giem i jednocześnie człowiekiem, a podstawę tego twierdzenia stanowi głęboka wiara 

w Tajemnicę Wcielenia – Druga Osoba Trójcy Świętej przyjęła ciało ludzkie. 

Jezus Chrystus stanowi także fundament doktryny Świadków Jehowy, chociaż 

w zasadniczy sposób odbiega ona od nauki innych chrześcijańskich wyznań. Poza tym 

twierdzą oni, że to właśnie ich religia, nie te inne, opiera się na Biblii. Głoszą, że nie 

należą do zniekształconego błędami chrześcijaństwa, ale do prawdziwego i prawowie-

rnego chrystianizmu, który wiernie odzwierciedla to, czego nauczał Syn Boży podczas 

swojej ziemskiej misji. 
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Świadkowie Jehowy stanowią w Archidiecezji Łódzkiej dość poważny problem pasto-

ralny. Często można ich spotykać wykonujących pracę misyjną w różnychmiejscach. 

Swoich rozmówców programowo zatrzymują na ulicach, czy pukają do ich mieszkań 

i próbują przekonywać, i nauczać po swojemu o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Dla-

tego rodzi się potrzeba poznania i upowszechniania ich poglądów w celu konfrontacji 

z danymi nauki katolickiej.  

Celem niniejszego artykułu jest próba ogólnego usystematyzowania nauki Świadków 

Jehowy o naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Jak przedstawiają oni wizję Syna 

Bożego i na ile różni się ona od powszechnie znanej nam doktryny Kościoła. Chodziło 

również o pewne odniesienie do istniejących różnic. 

Korzystając z metody analityczno-syntetycznej oraz porównawczo-egzegetycznej pró-

bowano wyodrębnić z publikacji Towarzystwa Strażnica, centralnego organu Świadków 

Jehowy do spraw doktryny, interesujące treści  

i połączyć je w logiczną całość. Następnie porównano je z danymi nauk biblijno-

dogmatycznych. Podstawowym źródłem dla podjętego tematu była literatura wydawana 

w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez nowojorskie Towarzystwo Stra-

żnica. Natomiast w części porównawczej wykorzystano  

dane z zakresu teologii biblijnej i dogmatycznej. 

Jezus Chrystus, Syn Boży  według Świadków Jehowy nie jest Bogiem. Początek Jego 

istnienia i związane z tym faktem implikacje zostały poruszone w pierwszym punkcie 

niniejszego artykułu. W paragrafie drugim przedstawiono znanego z ewangelii Syna 

Bożego żyjącego i nauczającego na ziemi.  W części trzeciej zaprezentowano Chrystusa 

w relacjach z Bogiem, uczestniczącego w Bożej naturze. Każdy z punktów podsumo-

wano krótkimi konkluzjami. 

1. Jezus Chrystus – duchowy i wcielony 

Świadkowie Jehowy dużo miejsca poświęcają nauce o Jezusie Chrystusie. Ale Jego 

charakter i istotę ukazują w zupełnie inny sposób od powszechnie znanych przekazów 

o Synu Bożym. Uczą, że na początku wszechrzeczy wolą Boga było stworzenie właśnie 

Jego, jako Osoby Duchowej. Potwierdzeniem takiej tezy ma być przekaz Świętego 

Pawła z Tarsu, który określał Syna, że jest On obrazem niewidzialnego Boga, pierwo-

rodnym wszelkiego stworzenia. Syn miał zaistnieć wcześniej, aniżeli inne byty, przed 

wszelkimi innymi stworzeniami360. Natomiast w modlitwie do Boga, która zamykała 

ostatnie rozmowy Jezusa z uczniami prosi On Stwórcę, by otoczył Go tą chwałą, którą 

był obdarzony przebywając z Bogiem „zanim był świat”361. Pismo Święte ma wyraźnie 

podawać, że Jezus został stworzony w duchowym Boskim kształcie na początku, jako 

pierwszy z bytów. 

                                                           
360  Por. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, Brooklyn, New York 1991, s. 320. Od 1942 r. 

u Świadków Jehowy obowiązuje ogólna zasada, by w ich literaturze nie kierować uwagi na 

indywidualnych pisarzy, czy redaktorów. Dlatego książki wydawane prze Towarzystwo Strażnica są 

opatrzone jedynie tytułami, bez podawania autorów tekstów. 
361 Czy pojmujesz Sens Orędzia o Królestwie Bożym?, Strażnica 3 (1996), s. 19. 
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 Jezus jako Osoba Duchowa przebywał w ścisłej i zażyłej wspólnocie z Ojcem. Był On 

doskonałą istotą duchową najwyższego rzędu, bo przewyższał nawet istoty anielskie. 

Uczestniczył w naturze samego Boga. Na początku istniał jedynie Ojciec i Syn. Inne 

byty duchowe zostały stworzone później362. 

Podstawą więzi Ojca i Syna była najdoskonalsza miłość. Uzasadnieniem jej stopnia 

stało się pochodzenie od istoty najdoskonalszej. Syn Boży obcując z Ojcem przejął 

wszystkie Jego cechy. Z czasem mógł wyrażać miłość podobnie do Stwórcy. Było to 

wynikiem bezpośrednich relacji z Jehową- tak jest nazywany i określany Bóg3634.  

Jezus w Niebie stał się obrazem i odbiciem Boga. Dlatego jego Osoba odgrywa klu-

czową rolę w nauczaniu Towarzystwa Strażnica. Poznawanie Go ma pogłębiać wiedzę 

każdego członka tej grupy religijnej. Jednak należy zauważyć i podkreślić to, że zasób 

informacji i zainteresowanie Synem ma im służyć o tyle, o ile przybliża poznanie Jeho-

wy i rozbudza religijność do Niego364. Istotą tej doktryny jest zdecydowany teoce-

ntryzm.  

Miejsce Syna Bożego u Ojca w Niebie było zaszczytne. Panowała miedzy Nimi atmo-

sfera doskonałej miłości. Jehowa-Bóg wyznaczył jednak dla Jezusa specjalne zadanie, 

które wymagało tego, by opuścił On miejsce przebywania z Ojcem i życie 

w bezpośredniej zażyłości z Nim. Duchowy Syn Boży miał narodzić się na ziemi. Taka 

była wola Jehowy. Jezus akceptował ją.  Wiedział, że Ojciec jest nieskończenie dobry, 

więc wszystko czego pragnie musi być celowe i dobre365. 

Ziemską matką Jezusa była Maria. Tylko ta kobieta, jako jedyna spośród wielu kobiet 

przyjęła całość orędzia, z którym przybył do niej Anioł Gabriel. Dlatego Ojciec Niebie-

ski przeniósł życie swego Syna właśnie do jej łona366. 

Jezus w Osobie Duchowej miał świadomość swego boskiego synostwa. Postępował 

zawsze tak, jak chciał Ojciec. Dążył do tego samego celu. Identyczną postawą charakte-

ryzował się podczas swojego pobytu na ziemi. Jego synostwo tak doskonale odzwier-

ciedlało byt i istotę Ojca, że poznawanie Jego Osoby przez ludzi i tego co On przeka-

zywał było równoznaczne z obserwowaniem i słuchaniem Jehowy-Boga. Mają to po-

twierdzać często wypowiadane przez Jezusa słowa o Jego jedności z Ojcem367. 

Świadkowie Jehowy nazywają Jezusa największym i najwspanialszym człowiekiem. 

Ma to wyrażać Jego niezwykłość, wielkość, doskonałość, wyjątkowość. Jest otaczany 

w tej grupie religijnej głębokim szacunkiem dlatego, że pochodził bezpośrednio od Bo-

ga, jako pierwszy Boski akt stwórczy368. 

Towarzystwo Strażnica kładzie nacisk na definitywne rozstrzygnięcie kwestii boskości 

Jezusa. Przekazuje informację taką, że boskość jest cechą tylko i wyłącznie Jehowy. 

                                                           
362 Por. Ch. T. Russel, Wykłady Pisma Świętego,cz.1, Boski Plan Wieków, Brooklyn, New York 1886, 

s. 194. 
363 Por. Jak zachować niezłomną lojalność, „Strażnica” 6 (1996), s. 20. 
364 Por. Największy ze wszystkich ludzi, Brooklyn, New York 1991, s. 11. 
365 Por. Ch. T. Russel, dz. cyt., s. 196. 
366 Por. Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi, Brooklyn, New York 1989, s. 23. 
367 Por. Największy …, dz. cyt., s. 116. 
368 Por. Tamże,  dz. cyt., s. 8. 
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A Jego Syna w żaden sposób nie można z Nim utożsamiać. On tylko pochodził od Bo-

ga, ale nie był tym samym bytem, co Stwórca. Dlatego nie należy nadnaturalnie patrzeć 

na Osobę Jezusa. Przebóstwianie Go ma być charakterystyczne dla pseudochrześcijan-

ńska. Natomiast prawowierna nauka dobrze rozumie i podaje różnice zachodzące mie-

dzy Jezusem a Jehową, które są oczywiste – dwa odrębne, zupełnie oddzielne, autono-

miczne byty. Błędy dotyczące Jezusa polegają głównie na złym odczytywaniu intencji 

Pisma Świętego, a niekiedy - na celowym wprowadzaniu ludzi w błąd369. 

Przykładów niewłaściwego odczytywania Biblii i przypisywania cech boskich Jezusowi 

przez różne wyznania chrześcijańskie według Świadków Jehowy jest wiele. Można 

wskazać między innymi na okrzyk podziwu Tomasza Apostoła skierowany do Chrystu-

sa - „Pan mój i Bóg mój” (por. J 20,28). Właściwe rozumienie tego tekstu prowadzi do 

wniosku takiego, że Tomasz po prostu miał na myśli dwie osoby, nie jedną – Osobę 

Pana, którym jest Jezus i Osobę Boga Jehowy. Natomiast kuszenie Jezusa (por. Mt 4, 1) 

dowodzi, że jest On tylko człowiekiem. Bóg nie mógłby zgrzeszyć, co w tym opisie 

leżało jednak w granicach możliwości kuszonego370. 

Powyższą naukę Towarzystwa Strażnica ma potwierdzać także odczytywana z Biblii 

ograniczoność wiedzy Jezusa371. Syn Boży nie zna godziny Sądu Ostatecznego (por. Mt 

13,32). Czynione cuda także nie stanowią o boskości Pana. Znaczyło to jedynie, iż Bóg 

był z Nim w wielkiej zażyłości. Przecież w czasie chrztu w Jordanie „namaścił go du-

chem świętym i mocą”372.  

Eliasz i Elizeusz czynili podobnie. Także Piotr apostoł czynił cuda, ale mimo to nikt nie 

porównywał ich do Boga373.  

Według Świadków Jehowy Pismo Święte podkreśla szczególne miejsce Syna Bożego 

w dziejach wszechświata. Jest On jednak podporządkowany Bogu – w Niebie,  

w Osobie Duchowej, jak i na ziemi – jako człowiek. Był On oczekiwanym Mesjaszem, 

Pomazańcem Bożym, pochodził z rodu Dawida. Miał wykonać na ziemi specjalne za-

danie zlecone przez Jehowę. Ale nigdy nie czynił się Bogiem i także Pismo Święte nie 

przypisywało Mu takich cech374.  

Jezus Chrystus w prezentowanej nauce narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim, 

z Marii – ziemskiej kobiety. Jego wcielenie było zamierzoną decyzją Jehowy podjętą po 

stworzeniu świata i człowieka oraz pojawieniu się na ziemi grzechu375.    

Jednym z motywów przyjęcia ciała ludzkiego przez Jezusa był dezyderat okupu. Bóg 

zagniewany na ludzi zażądał zadośćuczynienia. Zniszczyli oni przecież to, co On stwo-

rzył jako dobre. Dlatego ludzie musieli być wykupieni, wybawieni z trudnej, wręcz dra-

stycznej sytuacji, w jakiej się znaleźli376.  

                                                           
369 Por. Czy Biblia uczy o Trójcy?, Strażnica 20 (1993), s. 28. 
370 Por. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, dz. cyt., s. 129. 
371 Por. Czy wierzyć w Trójcę, Brooklyn, New York 1989, s. 19. 
372 Por. Prowadzenie …, dz. cyt., s. 130. 
373 Por. Tamże, dz. cyt., s. 130. 
374 Por. Prawda o Jezusie, „Strażnica” 24 (1996), s. 5. 
375 Por. Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego, Brooklyn, New York 1995, s. 19. 
376 Por. Prowadzenie …, dz. cyt., s. 217. 
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Jehowa kocha człowieka i okazuje mu swoją miłość. Osoba ludzka jest przecież Jego 

umiłowanym dziełem. Nie chce odbierać jej nadziei na przyszłe życie w łączności 

z Nim. Dlatego stało się koniecznością, aby Syn Boży został posłany na ziemię. Musiał 

stać się człowiekiem. Przez cierpienia i przelaną krew miał uwolnić rodzaj ludzki od 

dziedzictwa grzechu. A takiego właśnie zadośćuczynienia zażyczył sobie Jehowa za 

odejście ludzi od Jego przykazań. Przyszedł więc Syn Boży na ziemię, jako okup za 

wszystkich ludzi. Osoba Duchowa, dotychczas przebywająca z Bogiem w Niebie, mu-

siała stać się człowiekiem. Jego niezwykłe dzieło przyczyniło się do pojednania całej 

ludzkości z Bogiem377.  

Inną przyczyną wcielenia Syna było wyjaśnienie wątpliwości nurtujących ludzi, a doty-

czących Jehowy. Jezus musiał dać świadectwo prawdzie. Miał przekazać światu to, 

czego sam doświadczył i dowiedział się o Ojcu przebywając z Nim w Niebie. Należało 

zapobiec dalszemu wykrzywianiu prawdziwej wizji Boga. Koniecznym było także 

przypomnienie światu o poprawnym używaniu Jego imienia. Od dawna bowiem nie 

czyniono tego we właściwy sposób. A prawdziwe imię Boga to brzmi Jehowa378.  

1a. Wnioski 

Świadkowie Jehowy opierają swoje wnioski na przekonaniu, że Pismo Święte zawiera 

bezbłędność werbalną i tłumaczą je dosłownie. Nie analizują oni gatunków literackich 

Biblii oraz mentalności środowiska, w jakim dany tekst powstał. Takie podejście sprze-

ciwia się metodzie historyczno-krytycznej oraz odrzuca naukowe interpretowanie świę-

tego tekstu. Rodzi to wiele błędów doktrynalnych i nie pozwala dotrzeć do obiektywnej 

prawdy o danym natchnionym utworze379. 

Konstytucja Dei Verbum wypowiadając się na temat stworzenia wyraźnie podkreśla, że 

Pan Bóg przez swoje Słowo, które jest z Nim współistotne, na początku stworzył 

wszystko. Dlatego należy z całą pewnością przyjąć, że przedmiotem jednego aktu 

stwórczego Boga w Trójcy Osób ( Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty) są aniołowie, 

człowiek i świat380. Nauka Świadków Jehowy o Osobie Duchowej – Jezusie nie może 

więc być prawdziwa. Odrzucenie przez Świadków Jehowy Bóstwa Chrystusa jest od-

rzuceniem Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej. 

Sens i podstawa chrześcijaństwa to wiara, że Jezus Chrystus był Bogiem i człowiekiem, 

Drugą Osobą Trójcy Świętej, Współistotny Ojcu i naturą Mu równy381. To prawda 

uznawana przez Katolików, Prawosławnych i Protestantów. Nie wierzyć w boskość 

Chrystusa to tyle samo, co odrzucić z chrześcijaństwa samą jego istotę382. 

                                                           
377 Por. Ch. T. Russel, dz. cyt., s. 101. 
378 Por. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, Brooklyn, New York 1995, s. 69. 
379 Por. J. Radzikowski, Wizja Jezusa Chrystusa w doktrynie Świadków Jehowy, Praca magisterska, ATK, 

Warszawa 1997, s. 20. W tej pracy autor w sposób szczegółowy odnosi się do błędów chrystologicznych 

w nauce Towarzystwa Strażnica. 

 M. Peter, Prehistoria biblijna, „Biblioteka pomocy naukowych” 10, Poznań 1994, s.10. 
381 Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, ABC teologii dogmatycznej, red. A. Małachowski, Wrocław 1993, s. 118. 
382 Por. J. A. T. Robinson, Honest to God, London 1963, s. 66. 
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Wcielenie Chrystusa było największym samoudzieleniem się Boga stworzeniu, zupełnie 

bezinteresownie, za darmo, z miłości. Nastąpiło ono głównie z powodu grzechu383. Na-

tomiast motyw wcielenia jako naprawienie wizji Jehowy jest dość naiwny. Byłaby to 

misja zupełnie bezowocna, gdyż pojęcie Boga nadal jest wykrzywiane, często bardzo 

drastycznie. Jezus Chrystus rzeczywiście przyszedł na ziemie dać świadectwo prawdzie, 

ale rozumianej inaczej, aniżeli w publikacjach Towarzystwa Strażnica. 

2. Działalność ziemska Jezusa 

Ważna część nauki Świadków Jehowy o Jezusie Chrystusie to aspekt Jego działalności 

ziemskiej. Mocno akcentuje się tu historyczność osoby Jezusa. To postać realna, aute-

ntyczna, która odegrała w dziejach ludzkości bardzo ważną rolę. Trudno porównywać 

Jego wielkość z kimkolwiek innym. Warto przytoczyć w całości jeden z cytatów przed-

stawiany przez Towarzystwo Strażnica jako dobitny argument historyczności Syna Bo-

żego: „Gdyby kilku prostych ludzi za życia jednego pokolenia wymyśliło tak silną 

i ujmującą osobowość, tak wzniosłe mierniki moralne i tak ujmującą wizję braterstwa, 

byłby to cud o wiele bardziej niezwykły niż którykolwiek z opisanych w ewange-

liach”384.  

Jezus Chrystus jest przedstawiany jako posłaniec Boga, wierny Jego świadek aż do 

śmierci. Dawał On świadectwo prawdzie i nauczał o Królestwie Bożym. Był najwięk-

szym ze świadków. Na przestrzeni wieków byli nimi Abel, Noe, Henoch, patriarchowie, 

Mojżesz, prorocy. Jednakże to Chrystus stał się szczytem, apogeum świadczenia o Bo-

gu. Był największym ze wszystkich świadków, którzy żyli na ziemi. Dzięki niemu Je-

howa spełnił dane obietnice385.  

Jezus spełniał zawsze wolę Jehowy. Wiedział, że płynie z niej tylko dobro. Posiadał 

całkowita wolność i możliwość wyboru, ale zawsze kierował się wskazaniami Ojca. 

Wiedział bowiem, że do Królestwa Niebieskiego wejdzie ten, kto spełnia wolę Boga. 

Jezus spełniał wszystko w sposób idealny i dlatego jest nazywany przez wyznawców tej 

doktryny Najdoskonalszym ze Wszystkich Ludzi386.  

Bezwzględnym wymogiem rozpoczęcia misji było poddanie się namaszczeniu duchem 

świętym. Taki akt dawał pełnię świadomości na temat powierzonych zadań. Dokonało 

się ono w czasie chrztu w Jordanie. Była to bezwzględna konieczność dlatego Jezus dał 

się ochrzcić. Wówczas stał się w pełni Chrystusem, czyli Pomazańcem387.  

Jezus w momencie namaszczenia odsłonił prawdę o niezwykłym dla każdego wyznaw-

cy chrystianizmu znaczeniu chrztu. Przyjął chrzest z rąk Jana, choć taki akt Go nie obo-

wiązywał, bo był przeznaczony dla grzeszników. On natomiast żadnego złego czynu nie 

                                                           
383 Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, dz. cyt., s. 119. 
384 Por. Największy …, dz. cyt., s. 9. 
385 Por. Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie, Brooklyn, New York 

1986, s. 16. 
386 Por. Wiedza, która…, dz. cyt., s. 46. 
387 Por. Ch. T. Russel, dz. cyt., s. 90. 
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popełnił. Chrzest Syna miał inny wymiar. Było to całkowite oddanie się na służbę Ojcu, 

Bogu Jehowie i skierowanie swojej woli w Jego kierunku – zupełnie dobrowo-lnie.388 

Według Świadków Jehowy od momentu chrztu Jezus mógł podjąć w pełni wartościową 

służbę. Była to pełna akceptacja Jego osoby przez Jehowę. Zstąpienie ducha świętego 

w postaci gołębicy było pieczęcią Boga. Dokonało się wówczas pełne namaszczenie. 

Chrystus po zmartwychwstaniu, kiedy miał już wszelka władzę w Niebie i na Ziemi, 

nakazał uczniom chrzcić wszystkie narody (por. Mt 28, 18-20). To uświadamia nam, od 

jak istotnej rzeczy rozpoczął swoje dzieło. Był to bardzo wymowny akt. Wykazywał, że 

jeżeli ktoś naprawdę wierzy Słowu Bożemu i pragnie świadczyć na Jego rzecz, nie mo-

że powstrzymywać się od przyjęcia chrztu389. 

Towarzystwo Strażnica naucza, że chrzest nakazany przez Chrystusa po zmartwy-

chwstaniu, to tylko utożsamianie się z Nim. Ma to być oddanie się na służbę Jehowy 

przez naśladownictwo Jego Syna. Chrystus powiedział bowiem, że aby być wybranym 

Jehowy, należy przyjąć chrzest, wyrzec się samego siebie, zapomnieć o pokusach, pro-

fitach i dobrach tego świata, i Go naśladować390.  

Towarzystwo Strażnica naucza, że Pismo Święte podaje, iż Jezus nie był jedynakiem. 

Ma o tym mówić Marek (por. Mk 6,3) i Mateusz (por. Mt 13, 54-57). 

Miał bowiem czterech młodszych braci: Jakuba, Józefa Szymona i Judę, a także siostry. 

Chrystus miał być jedynie pierworodnym synem Marii, co ma potwierdzać także Mate-

usz (por. Mt 1, 25) już na początku ewangelii391.  

W publicznej nauce Jezusa Towarzystwo Strażnica często koncentruje się na tzw. „Ka-

zaniu na Górze”. Zawiera ono ważne elementy dotyczące mierników moralnych, które 

muszą być nieodłącznymi cechami Świadków Jehowy. Jezus w „Mowach na Górze” 

kieruje ludzi na właściwą drogę ku szczęściu. Większość ówczesnych słuchaczy uto-

żsamiała szczęście z dobrami „tego świata”, bogactwem i używkami. Wypowiadając 

słynne „biada” Jezus mocno potępiał ten zły stan moralny. Uświadamiał ludziom ich 

grzeszny stan i wskazywał, że prawdziwe szczęście i właściwa droga życia ma polegać 

na szukaniu i poznawaniu Boga. Zwracał również uwagę na potrzebę bezwarunkowej 

i bezwzględnej lojalności względem Jehowy392.  

Według Świadków Jehowy Chrystus wprowadził nową wizję małżeństwa. Był nim no-

wy pogląd na kwestie rozwodów. Prawo Mojżesz je dopuszczało. Jezus zwrócił uwagę 

na pierwotny model małżeństwa zamierzony przez Jehowę. Mąż i żona mieli dążyć ku 

sobie i nie myśleć o rozwodach. Dlatego zabronił tak elastycznego traktowania rozwo-

du, jak powszechnie robili to Faryzeusze zgadzając się na patologiczną instytucję „listu 

rozwodowego”. Jezus wskazał tylko i wyłącznie na jedną podstawę do rozwodu – rażą-

ca niemoralność płciowa, rozpusta jednego z małżonków393.  

                                                           
388 Por. Największy…, dz. cyt., s. 12. 
389 Por. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, dz. cyt., s. 55. 
390 Por. Starsi traktujcie poważnie swoje obowiązki pasterskie, „Strażnica” 11 (1986), s. 20. 
391 Por. W rodzinie Jezusa, „Strażnica” 1 (1986), s.7. Świadkowie Jehowy nie uznają także świętych 

w swojej doktrynie. Dlatego przy imionach apostołów i ewangelistów nie używają określeń „święty”. 
392 Por. Czy pojmujesz Sens Orędzia o Królestwie Bożym?, art. cyt., s. 17. 
393 Por. Największy …, dz. cyt., s. 95. 
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Jezus Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia dokonywał wielu cudów. Mówią 

o tym wszystkie ewangelie. Również Świadkowie Jehowy zwracają uwagę na ten 

aspekt Jego działalności, ale we właściwym doktrynie świetle. 

Prezentowana nauka mocno uzasadnia wiarę w cuda, w ich prawdziwość oraz faktyczne 

zaistnienie. Ale przedstawia Jezusa jako osobę niemającą mocy ich czynienia. On – 

twierdzą Świadkowie Jehowy w żaden sposób nie czynił ich swoją mocą. Robił to dzię-

ki obfitej i dynamicznej energii przekazanej Mu przez Jehowę.  Także powstanie 

z martwych, największy cud Biblii został dokonany mocą Jehowy. Dla uwydatnienia 

takiego punktu widzenia Świadkowie Jehowy posługują się słowem „wskrzeszenie” lub 

„zmartwychwskrzeszenie” – Bóg wskrzesił go swoją potęga i siłą. Jezus w czasie ziem-

skiego życia czynił cuda jedynie dla ukazania ludziom mocy Jehowy.  Czynił to jako 

Syn Boży, któremu została dana jej cząstka. Miało to miejsce podczas namaszczenia 

duchem świętym, kiedy Jezus przyjął chrzest w Jordanie394. 

W nauczaniu Świadków Jehowy śmierć Jezusa to ważny element Jego misji. Była pla-

nem Jehowy. Przepowiadali ja prorocy. Musiała zaistnieć. Wydarzenia biblijne zmierza-

ły ku punktowi kulminacyjnemu, jakim było cierpienie i śmierć Syna Bożego. Zanim do 

niej doszło wystąpiły niezmiernie ważne, poprzedzające ją etapy395 . 

Wyraźnym symptomem niechybnej męki była Ostatnie Wieczerza – nazywana pamiąt-

ką ponieważ Jezus nakazał powtarzanie jej dla upamiętnienia Jego śmierci. Była to u-

czta przypominająca wszystkim ludziom, wszystkich czasów to, co uczynił dla nich 

Ojciec Niebieski wraz z Synem, aby uwolnić rodzaj ludzki od ciążącego na nim wyroku 

śmierci. Wino i chleb wtedy spożywane to symbole bezgrzesznego ciała i krwi Jezu-

sa396. 

Kolejnym etapem drogi ku śmierci była modlitwa Jezusa na Górze Oliwnej, a następnie 

jego aresztowanie i proces. Mimo, że ówczesny namiestnik rzymski Poncjusz Piłat nie 

znalazł istotnej winy Jezusa, uległ jednak podburzanemu przez kapłanów tłumowi. Po 

procesie przed władzą administracyjną Jezus został skazany i umarł na egzekucyjnym 

palu męki, nie na krzyżu. Cierpiał wielkie katusze na górze zwanej Miejscem Czaszki. 

Na taki sposób śmierci Jezusa, przez palowanie, ma wskazywać greckie słowo „stauros” 

użyte w tekście Mateusza 27,40. W klasycznej grece znaczyło ono: słup, belkę, piono-

wy pal. Doktryna zwraca również uwagę na inne greckie słowo określające słup, belkę, 

pal. 

Jest nim wyraz „ksylon”, z którego korzystali Piotr i Paweł w kilku fragmentach Nowe-

go Testamentu dotyczących śmierci Pana397.  

Działalność Chrystusa zakończona śmiercią miała wskazać drogę chroniąca wiernych 

przed wiecznym zatraceniem i uzmysłowić prawdziwym Świadkom Jehowy, że kiedy 

Bóg będzie tego od nas żądał, to należy Mu się poddać z pełną świadomością 

                                                           
394 Por. J.F. Rutherford, Harfa Boża, Brooklyn, New York 1929, s. 174. 
395 Por. Największy…, dz. cyt., s. 34. 
396 Por. Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi, dz. cyt., s. 170. 
397 Por. Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, dodatki, Brooklyn, New York 

1994, s. 418. 
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i podporządkowaniem. Śmierć miała być także przykładem lojalności wyznawców Je-

howy w stosunku do Syna Bożego. Zbawiciel przed śmiercią mówił, że Jego naślado-

wcy, tak jak i On, będą prześladowani. Ma to być sprawdzian przyjęcia nauki Jezusa 

i płynących z niej implikacji. Dla Świadków Jehowy wiara w Syna Bożego wymaga 

absolutnej lojalności, pójścia za Nim nawet wtedy, a raczej wówczas, gdy sytuacja grozi 

utratą życia398. 

2a. Wnioski 

Chrześcijaństwo jest religią historyczną. W dzisiejszej dobie nikt rozsądnie myślący 

w ten fakt nie wątpi. Syna Bożego można z całą odpowiedzialnością określić postacią 

historyczną i Świadkiem Jahwe, bo tak brzmi poprawna nazwa Boga Biblii399. Nato-

miast Świadek Jehowy, to członek związku religijnego powstałego w XIX w., nie mają-

cego wiele wspólnego z nauką objawioną. Wydaje się, że jest to świadomy zabieg To-

warzystwa Strażnica , który polega na zacieraniu dwóch różnych zakresowo nazw, choć 

brzmiących jednakowo. 

Chrzest Jezusa jest nową rzeczywistością, w której działają współzależnie woda i Duch 

Święty (cała Trójca Święta). Otrzymujemy w nim obfite łaski (usprawiedliwienie, zry-

wamy z grzechem, stajemy się dziećmi Bożymi) i ma być przyjmowany w imię                

Pańskie, nie Jehowy, i tak udzielano go w Kościele pierwotnym400. Chrzest Świadków 

Jehowy jest istotowo różny od chrześcijańskiego sakramentu. Jako taki nie ma dla kato-

lika jakiejkolwiek wartości. Jest on tylko zewnętrznym znakiem wody – niczym innym. 

Natomiast należy dokładnie podkreślić to, że odrzucenie przez Świadków Jehowy Bó-

stwa Chrystusa jest odrzuceniem Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej. 

Towarzystwo Strażnica nigdzie w swoich pismach nie analizuje rzetelnie semickiego 

pojęcia „brat”, stąd istnieje w tej doktrynie wiele przekłamań na temat rzekomego ro-

dzeństwa Pana Jezusa. Ewangelie nie mówią o rodzonych braciach Pana, a jedynie Jego 

krewnych. Natomiast dziewictwo Marii zakłada ewangelia według Świętego Jana401. 

Rozwód nie był zamysłem Boga. Także Chrystus zabraniał rozwodów w związkach 

sakramentalnych i nie dopuszczał w nich wyjątków. A mówiąc o „rozwodzie” miał na 

myśli konkubinaty, które były plagą ówczesnych czasów402. 

Wiara chrześcijańska widzi w Jezusie Chrystusie Boga i człowieka. Jako Bóg mógł On 

dokonać każdego najbardziej niezwykłego dzieła, także zmartwychwstania. Czynił to 

wszystko swoją własną mocą. W Biblii wiele postaci dokonywało podobnych niezwy-

kłych czynów, ale tylko Jezus czynił je we własnym imieniu. Nie robił tego nikt inny. A 

władza czynienia cudów jest tak własna dla Pana Jezusa, że może jej nawet udzielać 

apostołom403. 

                                                           
398 Por. Jak zachować niezłomną lojalność, art. cyt., s. 19. 
399 Por. Z. Domagała, Czy nauka Świadków Jehowy jest zgodna z Biblią, Lublin 1976, s. 16. 
400 Por. Słownik Teologii Biblijnej, chrzest, red. X. L. Defour, tł. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 132. 
401 Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, dz. cyt., s. 269. 
402 Por. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, T. IV, komentarz do Mt 5, 31. 
403 Por. Słownik Teologii Biblijnej, cud, dz. cyt., s. 167. 



144 
JACEK RADZIKOWSKI 

Nauka Świadków Jehowy o śmierci Jezusa na palu jest także błędna. Powszechnie wia-

domo, że skazaniec nie mógł nieść dwóch belek: jednocześnie poprzecznej i podłużnej. 

Były one zbyt ciężkie. Ważyły ponad 100 kg. Dlatego Jezus pobity i umęczony niósł na 

plecach tylko jedną belkę – poprzeczną. Natomiast belka podłużna była wkopana na 

miejscu kaźni. Później dokonywano dalszej procedury ich połączenia . Nie ma więc 

niczego niezwykłego w tym, że Pismo Święte w niektórych miejscach używa słowa 

„stauros” i „ksylon”404. A śmierć krzyżowa Pana naszego jest oczywistym faktem. 

3. Jezus uwielbiony 

Punktem kulminacyjnym nauki Świadków Jehowy jest zmartwychwskrzeszenie Syna 

Bożego. Odróżniają oni pojęcie zmartwychwskrzeszenia od zmartwychwstania. Pierw-

sze oznacza „powstanie z martwych”, przezwyciężenie śmierci mocą i z woli Boga – 

Jehowy. Przyczyna sprawczą może być tylko i wyłącznie Bóg. Drugie oznacza także 

powrót do życia, ale własną mocą.  

Ponieważ powrót do życia z własnej mocy nie jest dla nikogo z ludzi możliwy, odcho-

dzi się tu od użycia drugiej z nazw. Z punktu widzenia przedstawianej nauki jest to 

istotne rozgraniczenie405.  

Doktryna Świadków Jehowy zmartwywskrzeszenie Chrystusa nazywa również pono-

wnym przywróceniem do życia. Chodzi o wyraźny akcent, dobitnie wskazanie, że 

człowiek nigdy nie będzie w stanie sam dokonać takiego nadzwyczajnego dzieła. Los 

osoby ludzkiej, choćby najdoskonalszej, w tym względzie zależy tylko od woli Boga. 

Dotyczy to również Jezusa Chrystusa. Jego przypadek jest porównywany z kazusem 

Łazarza i córki Jaira – dla lepszego zrozumienia istoty rzeczy. Oni także powstali 

z martwych lecz nie z własnej mocy. To Jezus mógł przywrócić im życie mocą Jehowy 

Boga406.  

Jezus Chrystus został wskrzeszony do nieśmiertelnego życia duchowego. Duch jest ro-

zumiany przez Towarzystwo Strażnica jako coś niedostrzegalnego przez człowieka, co 

jest przejawem nieokreślonej siły będącej w ruchu. Może on przybierać ciało fizyczne 

przez akt materializacji. I Syn Boży został przywrócony do życia w takim ciele ducho-

wym. Miało on tę cechę, że nie można go było od razu rozpoznać, lecz dopiero po dłuż-

szej chwili i wnikliwszym przyglądaniu się mu. Chrystus jako Osoba Duchowa za każ-

dym razem, kiedy miał się ukazywać ludziom dokonywał aktu materializacji. Cud mate-

rializacji był koniecznością ponieważ ludzie nie mogą oglądać duchów, bo z natury są 

one niewidzialne407. 

Według Świadków Jehowy Chrystus przez czterdzieści dni na dowód, że żyje ukazywał 

się swoim uczniom. Po definitywnym zakończeniu misji wrócił do Nieba, aby przed-

stawić Jehowie sprawozdanie ze swego doskonałego życia i tego, co w nim osiągnął. Na 

oczach uczniów uniósł się w górę. Jego ciało fizyczne zdematerializowało się, On zaś 

                                                           
404 Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 188. 
405 Por. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, Brooklyn, New York 1990, s. 167. 
406 Por. Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi, dz. cyt., s. 86. 
407 Por. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, dz. cyt., s. 93. 
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wstąpił do niebios jako Osoba Duchowa. Pobyt Syna w Niebie potwierdziły: duch świę-

ty zesłany w dniu pięćdziesiątnicy oraz wizja Szczepana, w której zobaczył on Syna 

Człowieczego siedzącego po prawicy Bożej408. 

Po wniebowstąpieniu Chrystusa rozpoczął się następny, bardzo ważny w nauczaniu 

Świadków Jehowy, etap w życiu zmartwychwskrzeszonego.  

Syn Boży zaczął przebywać w Niebie u boku Jehowy. Czeka tam na chwilę, kiedy 

z Jego woli otrzyma prawo władania całym wszechświatem. Wtedy nastanie oczekiwa-

ne Królestwo Niebieskie, o którym Jezus nauczał podczas ziemskiego pobytu. Chrystus 

oczekuje także na polecenie Boga, aby wyruszyć do walki ze złem. Spodziewa się bo-

wiem w niedługim czasie rozpoczęcia „dnia Pańskiego”. Zacznie wtedy walkę z Szata-

nem Diabłem i jego demonami, by oczyścić ziemię z niegodziwości409. 

Świadkowie Jehowy mają nadzieję na królewskie panowanie Jezusa nad wszechświa-

tem. Jednak ich zdaniem Chrystus już otrzymał od Ojca bardzo zaszczytną godność. Po 

wniebowstąpieniu, czekając na królewskie wywyższenie, w roku 1914 uzyskał władzę 

niewidzialnego panowania nad ziemią. Stał się głową sprawującą nadzór i kierującą 

założoną przez siebie organizacją jeszcze przed wniebowstąpieniem, która składa się 

z najgorliwszych wyznawców. Świadkowie Jehowy mają na myśli właśnie swój zwią-

zek religijny. Szczycą się tym, że są kierowani bezpośrednio przez niewidzialnego 

Chrystusa410. 

Chrystus w roku 1914, kiedy rozpoczął niewidzialne panowanie, dokonał tzw. Pie-

rwszego zmartwywskrzeszenia umarłych. Dostąpili tego jedynie wybrani ludzie. Należą 

oni do tzw. „małej trzódki”, która u końca czasów ma liczyć 144000. Powstali oni 

w duchowych ciałach i pod przewodnictwem Pana pomagają Mu w spełnianiu misji. 

Jezus panując nad ziemią działa na rzecz krzewienia wiary i kieruje swoimi wyznaw-

cami. Korzysta, za zgodą Jehowy, z Jego ducha świętego (bezosobowa moc Boga). 

Duch święty ma moc przezwyciężania wszelkich trudności, na jakie napotyka szlache-

tne dzieło Pana411. 

Chrystus z władzą panowania otrzymał od Jehowy także władzę sądzenia. Jednak nie 

skorzystał jeszcze z powierzonych Mu uprawnień. Zrobi to dopiero przy końcu czasów, 

przy końcu Jego niewidzialnego panowania. Wówczas rozpocznie się Sąd zapowiadany 

przez Pismo Święte. Daty Sądu jednak nikt nie zna i znać nie może412. 

Według Świadków Jehowy Jezus Chrystus w czasie swojego niewidzialnego panowania 

dokonuje dokładnego oglądu, obserwacji całego rodzaju ludzkiego, wszystkich aktual-

nie żyjących. Ocenia to, czyje uczynki i postępowanie oraz wyznawana wiara zasługują 

na aprobatę, a kogo należy bezwzględnie potępić. Cały czas oddziela tych, którzy wejdą 

do nowego Królestwa Bożego, nowego Bożego Świata, od tych, których spotka zagła-

da. Syn Boży musi w tym czasie wszystkich ludzi odpowiednio doświadczyć i wypró-

                                                           
408 Por. Największy…, dz. cyt., s. 132. 
409 Por. Jak do tego dojdzie?, „Strażnica” 12 (1990), s. 5-6. 
410 Por. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, dz. cyt., s. 113. 
411 Por. Jezus Chrystus jest Panem. Jak to rozumieć?, „Strażnica” 11 (1994),  s. 28-30. 
412 Por. Wspaniały finał Objawienia jest bliski, Brooklyn, New York 1993, s. 295. 
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bować. Ma również za zadanie uzupełnić liczbę wyróżnionych, którzy będą panować 

z Nim w Niebie. Zgodnie z zapowiedziami biblijnymi wybranych ma być 144000 – ci 

z prawowiernej organizacji Świadków Jehowy. Po definitywnym wypełnieniu swoich 

zadań Chrystus dokona pomsty nad złem413. 

Kiedy zło na świecie już nie będzie istniało, nastąpi tysiącletnie królowanie Jezusa 

Chrystusa. Wówczas zostaną naprawione wszystkie te rzeczy, które zepsuli kiedyś Ad-

am i Ewa. Na ziemi zapanuje wielki spokój, radość i pokój. Po tym okresie Bóg Jehowa 

osądzi świat. Imiona tych, którzy ostaną się przy życiu zostaną zapisane w niebieskiej 

księdze. Pozostali, ci którzy nie zyskali uznania Bożego będą unicestwieni w jeziorze 

pełnym siarki i ognia. Po tych wydarzeniach Chrystus w pełni chwały będzie przebywał 

w Niebie, we wspólnocie z Ojcem i gronem 144000 wybrańców414. 

Nie jest to jeszcze koniec wizji Świadków Jehowy dotyczącej czasów przyszłych. Je-

dnak dalsza nauka na ten temat nie dotyczy już Jezusa Chrystusa, ale szczegółów zwią-

zanych z bytowaniem Boga-Jehowy. 

3a. Wnioski 

W Jezusie Chrystusie istniała unia hipostatyczna (W Drugiej Osobie Trójcy Przena-

jświętszej, Osobie Boskiej Jezusa Chrystusa po przyjęciu ciała ludzkiego nastąpiło po-

łączenie dwóch natur: boskiej i ludzkiej) ale podmiotem była tylko i wyłącznie Osoba 

Boska. Śmierć dotyczyła natury ludzkiej Osoby Syna Bożego. Jednak unia hipostaty-

czna i wówczas nie wygasła. Poszczególne elementy człowieczeństwa miały indywidu-

alne odniesienie do Boga.  

Zmartwychwstanie należy rozumieć jako powrót do stanu przed śmiercią. W tradycji 

chrześcijańskiej nigdy nie występowało słowo, które jest jej zupełnie obce - „zma-

rtwychwskrzeszenie”415. 

Nie ma biblijnych podstaw do twierdzenia, jakoby Jezus Chrystus zmartwychwstał jako 

duch. O Jego zmartwychwstaniu w ciele uczą wszystkie ewangelie i Dzieje Aposto-

lskie416. Warto także zacytować zdanie Soboru Chalcedońskiego:” Chociaż nic nie za-

brania nam głębokiego badania natury ludzkiej Chrystusa, to jednak w trudnych stu-

diach tego rodzaju nie brak takich, którzy niesłusznie porzucają dawną naukę, ażeby 

tworzyć nowe teorie i nadużywają powagi, by nimi podbudowywać swoje wymysły”417. 

Z teologicznego punktu widzenia Chrystus już został uwielbiony i wywyższony przez 

Boga. Siedzi po Jego prawicy, jak podaje „Credo”. Rządzi wszechświatem dosłownie, 

ale duchowo i w nadprzyrodzony sposób. Przyjdzie jako sędzia na Sąd Ostateczny418. 

Świadkowie Jehowy mają tendencje do tworzenia różnego rodzaju wyliczeń i obliczeń 

dokonywanych rzekomo na podstawie Biblii. Żyją ciągłą nadzieją na rychły „koniec 

                                                           
413 Por. Wspaniały …, dz. cyt, s. 117. 
414 Por. tamże, s. 300. 
415 Por. Słownik Teologii Biblijnej, zmartwychwstanie, dz. cyt., s. 1136. 
416 Por. W. Bednarski, Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, Gdańsk-Oliwa 1994, s. 33. 
417 Breviarium Fidei, Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 

1989, VI. 76, 
418 Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, dz. cyt., s. 149. 
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świata”, który nie następuje. Dlatego w ich nauce co rusz daty „końca świata” ulegają 

zmianie. Tworzą także inne tajemnicze cyfry, liczby oraz dziwne daty, których bez liku 

można znaleźć w literaturze wydawanej przez Towarzystwo Strażnica. 

Zakończenie 

Świadkowie Jehowy odmiennie niż inne wyznania chrześcijańskie nauczają o Osobie 

Jezusa Chrystusa. Różnice są bardzo duże i trudno nawet znaleźć jakieś punkty wspólne 

z tą nauką. Jezus Chrystus jest dla Towarzystwa Strażnica kimś, kogo my katolicy, czy 

prawosławni i protestanci zupełnie nie znamy. Przede wszystkim Chrystus dla nich nie 

jest Bogiem, ale pierworodnym wśród wszystkich stworzeń Jehowy. Dla chrześcijan 

taka wizja Pana jest zupełnie nie do przyjęcia. 

Należy stwierdzić, że w swoich interpretacjach Świadkowie Jehowy zdecydowanie o-

dbiegają od teologii biblijnej.  

Nie można więc powiedzieć, że poprawnie interpretują Pismo Święte. W swoim przed-

miocie wykazują wiele spontanicznego zapału, ale nie ma to w rezultacie nic wspólnego 

z prawdą biblijną i objawioną. Odrzucenie przez Świadków Jehowy Bóstwa Chrystusa 

jest odrzuceniem Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej. 

Analiza tekstów przytaczanych przez Towarzystwo Strażnica wykazuje, że należy je 

rozumieć inaczej niż oni. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ich poglądy 

wykazują cechy typowej sekty. 

 

 

 

THE SON OF GOD IN THE SCIENCE OF JEHOVAH'S WITNESSES 
 

Summary: 

 

The article is an attempt to systematize the doctrine of the Jehovah's Witness about  

Jesus Christ and to present the conclusions which flow from it. It was also to pay  

attention to the relationship the views of this religious group in relation to Catholic  

doctrine. 

In the individual paragraphs it shows that Jehovah's Witnesses differently than Catholics 

teach about the person of Jesus Christ. The differences are big and hard to find some 

points in common. 

It should be noted that, in their interpretations of Jehovah's Witnesses differ from  

biblical theology. So you can not say that correctly interpret Scripture. Jesus Christ is 

not God for them, but only the firstborn among all the creatures of God-Jehovah. Rejec-

tion by Jehovah's Witnesses rejection of the divinity of Christ is the Holy Spirit and the 

entire Trinity. Redemption in the Catholic sense at all has taken place. For Christians, 

this doctrine is totally unacceptable. 
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Wstęp 

Spojrzenie współczesnego człowieka na egzorcyzmy w dużej mierze ogranicza się dziś 

do dziedziny pseudodemonologii (niemającej żadnego związku z nauką o aniołach), 

a nawet bardziej porównywalne jest do rodzaju fantastyki przynoszącej dreszczyk lęku 

i emocji. Dlatego, pisząc o egzorcyzmach w niniejszym artykule, wyjaśnię ich znacze-

nie, ukażę siłę Trójcy Świętej w walce z mocami ciemności oraz przybliżę posługę ka-

płana egzorcysty, wskazując na wstawiennictwo Maryi, aniołów i wszystkich świętych.                

Egzorcyzm to jedna z dróg pomocy miłosiernego Boga, wychodzącego na przeciw cie-

rpiącemu człowiekowi. Do zrozumienia teologii tego sakramentalium, konieczne jest 

wejście w historię Zbawienia, zatrzymanie się przy Chrystusie i Jego dziele odkupienia, 

a także ukazanie walki z mocami ciemności, jaka toczy się w ciągu całej historii ludz-

kiej i „trwać będzie do ostatniego dnia”419. 

Dobro Boga i nieposłuszeństwo stworzenia 

„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre” (Rdz. 1, 31). Pismo Święte 

już na samym początku przybliża nam przymiot dobroci Boga, który stwarzając świat 

                                                           
419 Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium 

et spes, nr 37, cyt. za: Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań 1986, s. 

564. 
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1/2015, s. 149-161 
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i człowieka na swój obraz i podobieństwo „w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” 

(Ef 4,24), obdarzył go błogosławieństwem i pełnią szczęścia. Dając człowiekowi wolną 

wolę, zostawił w nim szczególny znak swojego obrazu420. O dobroci Boga mówi ró-

wnież Sobór Watykański I: „Bóg z dobroci swojej i wszechmocną potęgą swoją, nie dla 

zwiększenia i zdobycia własnego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości 

przez dobra, jakich udziela, stworzył świat”421. 

Pismo Święte w opisie stworzenia człowieka, który został „ukonstytuowany w przyjaźni 

ze swoim Stwórcą”422, zwraca uwagę na obecność „dworu aniołów” (zob. Rdz 1, 26). 

Aniołowie jako istoty duchowe423 istniały przed stworzeniem człowieka i świata mate-

rialnego. Także „diabeł (…) i inne demony zostali przez Boga stworzeni jako z natury 

swej dobrzy, ale sami z własnej winy stali się źli”424. Przez zazdrość (por. Mdr 2, 24) 

źle wykorzystali wolny wybór, sprzeniewierzyli się Bogu i nie wytrwali w prawdzie 

(por. J 8, 44), nieodwołalnie odrzucając Boga i Jego Królestwo425. Szatan, z nienawiści, 

zwrócił się w stronę człowieka, aby zniszczyć pierwotny stan szczęścia i doprowadzić 

do podziału między człowiekiem a Bogiem. Gdy człowiek uległ jego podszeptom, 

w swojej wolności wybrał zło, stając się niewolnikiem grzechu i poddanym władzy dia-

bła i śmierci 426 . To nieposłuszeństwo Bogu odbiło się na całej ludzkości, bowiem 

„Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami” (Rz 5, 19). 

Dlatego od początku ludzkiej historii „toczy się ciężka walka przeciw mocom ciemno-

ści; walka ta zaczęta ongiś u początku świata, trwać będzie do ostatniego dnia, według 

słowa Pana” (zob. Mt 24, 13; 13, 24–30 i 36–43)427, a człowiek, doświadczając wewnę-

trznego rozdarcia, stał się uczestnikiem tej batalii „między dobrem i złem, między świa-

tłem i ciemnością”428.  

Grzech cierpieniem człowieka 

Człowiek w sakramencie chrztu, przyjmując łaskę uwolnienia od grzechu pierworodne-

go i od wszelkiego grzechu, pozostaje w dalszym ciągu narażony na konsekwencje tych 

grzechów, które szatan wykorzystuje, aby na nowo zwieść człowieka i doprowadzić do 

podziału oraz zniszczenia harmonii z Bogiem.  

Szatan, znając wolną, ale zarazem słabą wolę człowieka, poddaje go pokusom, które 

zwodzą i popychają do grzechu429, co w następstwie doprowadza do zerwania więzi 

z Bogiem – „Wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem” (Iz 59, 

2). Pójście za pokusą szatana powoduje utratę kierunku do celu430, którym jest sam 

Chrystus, bo „kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie” (por. J 12, 35). Człowiek 

                                                           
420 Zob. Gaudium et spes, nr 17. 
421 Zob. Sobór Watykański I, Sesja III, Rozdz. 1. O wierze katolickiej, cyt. za: Breviarium Fidei,  

Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1997, Rozdz. V, nr 19. 
422 Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), Pallotinum, Poznań 2012, nr 374. 
423 Por. tamże, nr 328. 
424 Sobór Laterański IV, cyt. za: Breviarium Fidei, dz. cyt., Rozdz. V, nr 10. 
425 Por. KKK, nr 392. 
426 Por. Sobór Trydencki, Sesja V, Dekret o grzechu pierworodnym, nr 1–2, [w:] Breviarium Fidei, dz. 

cyt., Rozdz. V, nr 46-47. 
427 Gaudium et spes, nr 37. 
428 Tamże, nr 13. 
429 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualności św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym 

i wadach głównych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 151. 
430  Tomasz z Akwinu, Summa Theologica: o Bogu: cz.2, (1,13-26), Veritas, London 1975, 

I, q. 19, a. 1, ob. 1,3., s. 129 
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po popełnieniu grzechu zaczyna żyć w separacji, tzn. w oddaleniu od miłosnej jedności 

z Bogiem, traci jednocześnie i piękno, i dobro. Grzech niszczy relacje człowieka do 

człowieka i godzi w ludzką solidarność431, wpędzając go w osamotnienie i ukrycie 

przed Bogiem (zob. Rdz 3, 8). 

Gdy tylko człowiek zapragnie pojednania i powrotu na drogę zjednoczenia z Chrystu-

sem, Bóg, jako miłosierny Ojciec, zawsze wychodzi do niego w sakramencie uzdrowie-

nia i zbawienia. Moc sakramentu pokuty i akt skruchy udzielają człowiekowi Bożej 

łaski, uwalniając go od winy i kary wiecznej, a przez rozgrzeszenie dostępuje on od-

puszczenia grzechów (zob. J 20, 23)432. Z tą samą mocą działa sakrament namaszczenia 

chorych, o którym pisze św. Jakub: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapła-

nów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa 

pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grze-

chy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14–15). 

Nauka Kościoła podaje nam również przykłady, kiedy człowiek związany grzechem, 

otwiera się na szatana i może zostać przez niego opętany. Ma to miejsce, kiedy szatan 

lub demony zawładną ciałem człowieka i przejmują nad nim władzę433.  Może się tak 

stać nawet wbrew ludzkiej woli. Osobie opętanej towarzyszą często zjawiska takie jak 

np.: mówienie obcymi językami, wyjawianie rzeczy ukrytych i dalekich, odznaczanie 

się niewiarygodną siłą fizyczną, wulgarność, agresywne gesty czy „gwałtowna niena-

wiść do Boga, do Najświętszego Imienia Jezus, Najświętszej Maryi Panny i Świętych, 

do Kościoła, do Słowa Bożego, do przedmiotów sakralnych, obrzędów, zwłaszcza sa-

kramentalnych, i do świętych obrazów”434. Egzorcyści Raul Salvucci i Gabriel Amorth 

podają, że istnieje wiele odmian opętań, które różnią się między sobą objawami i cię-

żkością przypadków, jednak każdy z nich związany jest ze wzmożonym atakiem demo-

na na człowieka435. 

Przykłady opętań znajdujemy również w ewangeliach i Dziejach Apostolskich. Jezus 

wyrzuca siedem złych duchów z Marii Magdaleny (Mk 16, 9), wyrzuca złego ducha 

z niemego, który odzyskuje mowę (Mt 9, 32–38; Mk 3, 20–27), egzorcyzmuje w szabat 

– wyrzuca ducha niemocy (Łk 13, 10–13). Również uczniowie Jezusa uwalniają od 

złych duchów i uzdrawiają (Łk 10, 17–20; Dz 5, 12–16; Dz 8, 6–7; Dz 10, 38). Wiele 

przykładów biblijnych wskazuje nie tylko na spektakularność tego zjawiska, ale przede 

wszystkim ukazuje ogromne cierpienie i zmaganie osób dręczonych czy opętanych 

przez szatana. 

Jezus odkupicielem człowieka 

Bóg, widząc zmaganie i trud spętanego grzechem człowieka, posłał na świat swojego 

jednorodzonego Syna, aby wyzwolił ludzi z mocy ciemności i przeniósł do przedziwne-

go królestwa Swojej światłości436. Dlatego cała misyjna działalność Jezusa Chrystusa na 

ziemi skierowana była do wszystkich ludzi, a zwłaszcza do tych, „którzy się źle mają” 

                                                           
431 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, nr 392. 
432 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości..., dz. cyt., s. 270. 
433 A. J. Nowak, Opętanie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wydawnictwo 

„M”, Lublin – Kraków 2002, s. 612. 
434 Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, nr 16.  
435 Por. R. Salvucci, Podręcznik egzorcysty, Jasne słowa na temat ciemnej rzeczywistości, Wydawnictwo 

„M”, Kraków 2009, s. 61-63; por. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Edycja Świętego Pawła, 

Częstochowa 1997, s. 29–32. 
436 Por. Obrzędy chrztu dzieci, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, nr 49.A. 

http://egzorcyzmy.katolik.pl/egzorcyzmy-w-biblii/#15
http://egzorcyzmy.katolik.pl/egzorcyzmy-w-biblii/#17
http://egzorcyzmy.katolik.pl/egzorcyzmy-w-biblii/#22
http://egzorcyzmy.katolik.pl/egzorcyzmy-w-biblii/#27
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(Mt 9, 12). Miała uwolnić ich od grzechu i jego konsekwencji oraz wyrwać z mocy ojca 

kłamstwa (zob. J 8, 44) i ostatecznie doprowadzić do jedności z Bogiem Ojcem.  

Sam Jezus doświadczał pokus złego ducha, kiedy przebywał na pustyni przez czterdzie-

ści dni, a mocą Słowa Bożego i postu wygrał duchową walkę z szatanem (por. Mt 4, 1–

11; Mk 1, 12–13; Łk 4, 1–13), by nieść uwolnienie i uzdrowienie dręczonym przez dia-

bła (Dz 10, 38). Ostateczne zwycięstwo Syna Bożego dokonało się na Golgocie, kiedy 

na drzewie krzyża wziął na siebie grzechy całego świata, „stając się posłusznym aż do 

śmierci” (Flp 2, 8), a zmartwychwstając i zasiadając po prawicy Ojca, gdzie wszystko 

zostało poddane pod Jego stopy (zob. Ef 1, 21–22)437, zatriumfował nad demonem. 

Posłanie Apostołów i ich następców 

Władzy wypędzania złych duchów udzielił Chrystus Apostołom i innym swoim             

uczniom (zob. Mt 10, 1–8; Mk 3, 14–15 i 6, 7–13; Łk 9, 1 i 10, 17–20), zapewniając o 

przyjściu Ducha Świętego: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, 

Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7) – 

Parakleta, który doprowadzi ich do poznania całej prawdy (zob. J 16, 8–15). Tę samą 

obietnicę mocy wyrzucania złych duchów w Jego imię zostawił wszystkim tym, którzy 

uwierzą (zob. Mk 16, 17). 

Od momentu przekazania władzy Apostołom Kościół pełni misję uwalniania ludzi bę-

dących w mocy demona lub dręczonych jego ingerencją (zob. Dz 5, 16; 8, 17; 16, 18; 

19, 12). Święty Jan Paweł II podkreślał znaczenie tej misji: „Kościół uczestniczy w 

zwycięstwie Chrystusa nad diabłem, Chrystus bowiem dał swoim uczniom moc wypę-

dzania duchów nieczystych. Kościół sprawuje tę zwycięską władzę poprzez wiarę 

w Chrystusa i przez modlitwę; w pewnych specyficznych wypadkach może ona przy-

brać formę egzorcyzmów”438. 

Mocą imienia Jezus i siłą Ducha Świętego Kościół nakazuje demonom, aby nie szkodzi-

ły w głoszeniu Słowa Bożego (zob. 1 Tes 2, 18) i oddały władzę nad posiadanym czło-

wiekiem i miejscem „mocniejszemu” od siebie (zob. Łk 11, 21–22)439. 

Kościół także przez sakramenty, modlitwę oraz egzorcyzmy pomaga człowiekowi 

w walce z szatanem i chroni go, aby był „bezpieczny od wszelkiego zamętu”440.  

Już na samym początku, podczas sakramentu chrztu świętego, w którym człowiek na 

nowo rodzi się z wody i Ducha Świętego (zob. J 3, 5)441, Kościół prosi Boga, aby mocą 

Męki i Zmartwychwstania Jezusa uwolnił dzieci od zmazy grzechu pierworodnego oraz 

umocnił je Jego łaską w walce przeciwko zasadzkom szatana i nieustannie strzegł na 

drodze życia442.  

Podobnie katechumeni przygotowujący się do sakramentu chrześcijańskiego wtajemni-

czenia, zanim wejdą do wspólnoty Kościoła, zostają pouczeni o misterium Chrystusa 

niosącego wyzwolenie z grzechu oraz doświadczają modlitwy egzorcyzmu, aby „zostali 

uwolnieni od skutków grzechu i od wpływu szatana i by umocnieni na drodze duchowej 

otworzyli serca na przyjęcie darów Zbawiciela”443. 

                                                           
437 Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 5. 
438 Jan Paweł II, Zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem (Katecheza 20 sierpnia 1986r.), [w:] Katechezy 

Ojca Świętego Jana Pawła II: Bóg Ojciec, Wydawnictwo „M”, Kraków 1999, s. 209. 
439 Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 7. 
440 Embolizm po Modlitwie Pańskiej, [w:] Mszał Rzymski, Pallotinum, Poznań 2010, s. 371*. 
441 Por. Obrzęd chrztu dzieci, dz. cyt., wprowadzenie ogólne nr 2. 
442 Por. Tamże, wprowadzenie teologiczne i pastoralne nr 49. 
443 Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, nr 156, [w:] Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne 

modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 8. 
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Kościół dzięki sukcesji apostolskiej, w trosce o człowieka i jego zbawienie, otrzymał 

władzę wypędzania złych duchów i misję sprawowania egzorcyzmów. W Katechizmie 

czytamy: „Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chry-

stusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego 

panowania, mówimy o egzorcyzmach”.444 

Egzorcyzm drogą wyjścia z diabelskich zasadzek 

Egzorcyzm od początku chrześcijaństwa skierowany był do osób opętanych fizycznie 

przez złego ducha i nosił nazwę uroczystego lub wielkiego, zwanego także „egzorcy-

zmem większym”. Jest on obrzędem liturgicznym Kościoła i należy do sakramentaliów. 

W Rytuale Rzymskim445, we wprowadzeniu, czytamy: „W egzorcyzmach większych 

Kościół zjednoczony z Duchem Świętym błaga, aby przyszedł On z pomocą naszej sła-

bości [por. Rz 8, 26] w walce ze złymi duchami, by nie szkodziły wiernym. Ufny 

w moc owego tchnienia, w jakim Syn Boży po Zmartwychwstaniu udzielił mu Ducha, 

Kościół działa w egzorcyzmach nie we własnym imieniu, ale tylko w imieniu Boga albo 

Jezusa Chrystusa, któremu winny być posłuszne wszystkie stworzenia, także diabeł i złe 

duchy”446. Moc egzorcyzmu ma swoje źródło w Jezusie Chrystusie, któremu winny być 

posłuszne wszelkie stworzenia, również diabeł i złe duchy. Dlatego Kościół, podejmu-

jąc modlitwę egzorcyzmu, działa zawsze w imieniu Boga przez Jezusa Chrystusa 

w Duchu Świętym, „który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył” (Ez 

33, 11). 

Gdy zajrzymy do Rytuału Rzymskiego, już we wstępie czytamy: „Kościół świadom te-

go, że „dni są złe” (Ef 5, 16), nie ustaje w modlitwie, aby ludzie zostali zachowani od 

diabelskich zasadzek”447. Cała treść Rytuału wprowadza nas w istotę egzorcyzmu i po-

zwala nam poznać teologię egzorcyzmu wielkiego, do celebracji którego upoważniony 

jest biskup w swojej diecezji oraz prezbiter, który otrzymał od „ordynariusza miejsca 

specjalne i wyraźne zezwolenie”448, i pozwala uchwycić nam jego istotę.  

Cały egzorcyzm składa się z formuł, kolejno wypowiadanych przez delegowanego ka-

płana, ale również z rytów i gestów, które podczas modlitwy mają szczególne znacze-

nie. Są to: znak krzyża, nałożenie rąk, exsufflatio – tchnienie i pokropienie pobłogosła-

wioną wodą449. 

Rola Maryi i Wszystkich Świętych 

Wspólnota Kościoła daje człowiekowi schronienie i gwarantowaną opiekę Bożej armii 

(błogosławionych, świętych, aniołów i archaniołów), wraz z „Dostojną Królową Nie-

bios, Panią Aniołów, która otrzymała od Boga moc i posłannictwo starcia głowy szata-

                                                           
444 KKK, nr 1673. 
445  Rytuał Rzymski składa się z obrzędu egzorcyzmu większego, tekstów Kościoła, które mogą być 

stosowane podczas egzorcyzmów, oraz modlitw błagalnych, wspomagających wiernych w walce ze złym 

duchem. Nowy Rytuał egzorcyzmów, został opracowany w efekcie odnowy liturgicznej i dostosowania 

obrzędu egzorcyzmu do postanowień konstytucji Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II oraz 

wydany z upoważnienia św. Papieża Jana Pawła II. W dniu 26 listopada 1999 r., został zatwierdzony 

przez Konferencję Episkopatu Polski i jest stosowany w praktyce przez egzorcystów. Rytuał Rzymski 

stanowi centralne źródło niniejszego artykułu.  Zob.: Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy 

błagalne, dz. cyt., s. 5–7. 
446 Tamże, nr 12. 
447 Tamże, nr 10. 
448 Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallotinum, Poznań 1984, kan. 1172. 
449 Zob. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 20. 
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na”450. Dlatego zanim kapłan rozpocznie obrzęd egzorcyzmu, już na samym początku, 

w modlitwie przygotowującej, zwraca się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, aby mógł 

z ufnością wystąpić do walki ze złym duchem, który dręczy konkretną osobę, będącą 

Bożym stworzeniem451, i przyzywa wstawiennictwa Wszystkich Świętych.  

W Symbolu Apostolskim wyznajemy przecież wiarę w „świętych obcowanie”, wierząc, 

że Kościół jest zgromadzeniem Wszystkich Świętych, którzy królują razem z naszym 

Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem i ofiarują za nas swoje modlitwy452. Ponie-

waż sami z siebie nic nie możemy uczynić (zob. J 15, 5) i „póki przebywamy w ciele, 

tułamy się daleko od Pana” (2 Kor 5, 6), tym bardziej potrzebujemy orędownictwa tych, 

którzy przebywają z Bogiem w głębszej jedności (por. 2 Kor 5, 1). Ci, którzy osiągnęli 

już życie wieczne, „nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które 

przez jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa (por. 1 Tm 2, 5) 

zdobyli na ziemi, służąc Panu we wszystkim i w ciele swoim dopełniając tego, czego 

nie dostaje cierpieniom Chrystusowym, za ciało Jego, którym jest Kościół (por. Kol 1, 

24)”453. 

Wezwanie Wszystkich Świętych jest również zwróceniem się do Maryi, matki Jezusa – 

Jej „macierzyństwo duchowe rozciąga się na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł 

zbawić”454. Maryja – nowa Ewa, wierna i poddana nowemu Adamowi, jest „najściślej 

złączoną w walce z wrogiem piekielnym, w walce, która zapowiedziana w protoewa-

ngelii miała doprowadzić do najpełniejszego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią”455. 

Jako pokorna służebnica stała się dla całego Kościoła znakiem pociechy i niezawodnej 

nadziei, a także obrony od wszelkich niebezpieczeństw456. Św. Maksymilian, „szaleniec 

Niepokalanej”457, nieustannie przyzywał wstawiennictwa Maryi i nawoływał swoich 

braci, aby jeszcze mocniej uciekali się pod Jej opiekę i z Nią zwalczali ataki demona: 

„szatan będzie się starał ostudzić w nas miłość ku Niepokalanej. Ale my tak się 

urządźmy, żeby właśnie to posłużyło jeszcze ku większej miłości Niepokalanej […] 

Niepokalana miażdży mu łeb [Rdz 3, 15], a on syczy, ale nic nie zrobi, bo nie ma takiej 

siły jak nasza Mamusia”458. Również w Dodatku do Rytuału Rzymskiego znajdujemy 

modlitwy błagalne skierowane do Maryi Pocieszycielki Strapionych, Wspomożycielki 

Wiernych, Świętej Dziewicy, by dodawała człowiekowi siły do walki z wrogami, wy-

praszała pokój i ocalenie, przyjęła nas w godzinie śmierci, a także udzieliła pomocy we 

wszystkich utrapieniach, uciskach i potrzebach oraz pośredniczyła, by Jej umiłowany 

Syn wybawił nas od wszelkiego zła i od niebezpieczeństw zagrażających duszy i cia-

łu459. 

To litanijne wezwanie dotyczy również aniołów i archaniołów. Oni bowiem nieustannie 

kontemplują Boże oblicze, wielbią Go i służą Mu, jako Jego posłańcy460. Św. Bazyli 

                                                           
450 R. Salvucci, Podręcznik egzorcysty..., dz. cyt., s. 339. 
451 Zob. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 39. 
452 Zob. Breviarium Fidei, IX 44. 
453 Tamże, IX 49. 
454 Kompendium KKK, dz. cyt., nr 100. 
455 Breviarium Fidei, XI 102. 
456 Prefacja o NMP 58, [w:] Mszał Rzymski, dz. cyt., s. 75*. 
457 Maria Winowska nazywa tak św. Maksymiliana Kolbe w swojej książce Szaleniec Niepokalanej – św. 

Maksymilian Kolbe, Wydawnictwo oo. Franciszkanów, Niepokalanów 2009, s. 250. 
458  Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego, red.. J.R. Bar, Wydawnictwo oo. Franciszkanów, 

Niepokalanów 1983, s. 24–25. 
459 Zob. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., Dodatek II, nr 8. 
460 Zob. Kompendium KKK, dz. cyt., nr 60. 
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Wielki pisze: „Każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pasterza prowadzącego przez 

życie”461. Św. Grzegorz Wielki przybliża nam charakterystykę działania trzech najwa-

żniejszych archaniołów. Archanioł Gabriel, którego imię oznacza „Moc Boża”, objawił 

się Maryi, aby zwiastować Tego, który w swoim uniżeniu postaci sługi, przyszedł, by 

zapanować nad mocami zła. Michał –„Któż jak Bóg” – stoczył walkę ze złymi duchami 

i nieustannie wspiera ludzi w walce z szatanem. Rafał – „Bóg uzdrawia” – uwolnił oczy 

Tobiasza od ciemności w geście uzdrawiania i był jego opiekunem. Boży posłańcy dają 

mocną protekcję i są dużym wsparciem dla człowieka, zwłaszcza w chwilach zmagania 

i podejmowanej walki ze złem462. 

Dlatego przez wstawiennictwo Matki Bożej, aniołów i Wszystkich Świętych, którzy 

umacniają Kościół przykładem swojego życia w miłości i wierności Chrystusowi oraz 

wspomagają nas swoją modlitwą, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia, kapłan prosi Bo-

ga o Jego miłosierdzie nad dręczonym człowiekiem. 

Moc Trójcy Świętej w formule rozkazu 

Ponieważ kapłan-egzorcysta podejmuje w imieniu Boga463 bezpośrednią walkę z mo-

cami ciemności, demonami, których natura bytowa jest o wiele doskonalsza od natury 

człowieka, gdyż są stworzeniami czysto duchowymi, bezcielesnymi, niewidzialnymi, 

nieśmiertelnymi 464  oraz przewyższają człowieka w wiedzy, poznaniu i przenikliwo-

ści465, musi zwrócić się do Najwyższego Stwórcy – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Moc 

płynąca z pełni miłości zjednoczenia Trójcy Świętej jest najmocniejszym orężem, wy-

mierzonym w stronę złych duchów. Ma to miejsce podczas wypowiadania formuły ro-

zkazującej, w której przyzywana jest moc Trójcy Świętej, aby szatan odszedł od drę-

czonej osoby466. Zatrzymam się w tym miejscu, przy formule rozkazu, wypowiadanej 

wprost do złego ducha. 

Pierwsza część formuły rozkazującej odwołuje się do autorytetu sprawiedliwości i do-

broci Boga Ojca. Całe Objawienie Boże daje nam poznać naturę Boga jako Najwyższe-

go Dobra467. W Psalmie 145 czytamy słowa Dawida: „Pan jest dobry dla wszystkich 

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9). Pan Jezus, udzielając   

odpowiedzi bogatemu młodzieńcowi, wskazuje na wielkość i dobroć Boga będącego 

źródłem wszelkiego dobra: „Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” (Mk 10, 18). 

Św. Augustyn w swojej modlitwie wychwala moc dobroci Boga: „Tyś jest, Boże, Do-

brem… mówisz nam wszystko dobre… z Ciebie, o Boże, spływają na nas zawsze 

wszelkie dobra, Ty odwracasz od nas zło wszelakie… Ty nikogo nie opuszczasz, bo 

jesteś Dobrem najwyższym”468. Dobroć Boga przejawia się w trosce i podtrzymywaniu 

człowieka i świata w istnieniu, „Bóg opiekuje się i rządzi wszystkim, co stworzył” (Kol 

                                                           
461 Tamże nr 61. 
462  Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii, [w:] Liturgia Godzin IV, Pallotinum, 

Poznań 1988, s. 1217–1218. 
463 Zob. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 12. 
464 Zob. KKK nr 330. 
465  Por. S. Zalewski, Walka z osobowym złem. Studium o posłudze egzorcyzmowania w Kościele 

Katolickim, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2013, s. 494 
466 Zob. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 28. 
467 Por. J. Warzeszak, Bóg jedyny w Trójcy Osób, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 

2006, s. 90. 
468 M.A. Vannier, Bóg Ojciec Tajemnica Miłości, Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1999, s. 27–31. 
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1, 16). Bóg będący najwyższym dobrem nie odmawia dobroci tym, którzy dzięki Niemu 

stali się dobrzy.  

Dobroć Boga ukierunkowana na człowieka, która stała się przedmiotem zawiści diabła, 

jest mocno związana z przymiotem sprawiedliwości Stworzyciela. Sprawiedliwość Bo-

ga, który wynagradza wszelkie dobro i karze za zło, jest prawdziwą zgubą szatana, 

o czym mówi nam Księga Rodzaju: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 

wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch bę-

dziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 

i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty 

zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 14). Człowiek, który żyje dobrocią i Bożą sprawiedliwo-

ścią, doświadcza Jego radości – „Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się 

Twą sprawiedliwością” (Ps 145, 7). Dlatego na słowa Ojca (w formule rozkazu zawartej 

w Rytuale)469, który jest dobry i sprawiedliwy, zły duch jest zmuszony ustąpić. Dobroć 

Boga i Jego sprawiedliwość, której zły duch nie posiada, stają się dla niego egzorcy-

zmem470. 

Mocą rozpraszającą nieprzyjaciela jest niepojęte miłosierdzie Boga, dzięki któremu 

każdy człowiek stał się Jego przybranym dzieckiem471. Ten rodzaj miłości Bożej prze-

bacza winy grzesznikowi i obdarza go pomocą w cierpieniu, bowiem „Bóg nigdy nie 

męczy się przebaczeniem nam”472. W miłosierdziu doświadczamy nowego życia, staje-

my się jednością z Bogiem, kosztując Jego miłości, która czyni nas umiłowanymi 

dziećmi Ojca. „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas 

umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do 

życia” (Ef 2, 4–5). Od samego początku historii Zbawienia Bóg objawia swoje niesko-

ńczone miłosierdzie – „Jahwe, Jahwe Bóg miłosierny i litościwy” (Wj 34, 6-7), „Bo 

miłosierdzie Jego na wieki” (Ps 136), obdarza litością – „Jak się lituje ojciec nad syna-

mi, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją” (Ps 103, 13) oraz robi wszystko, by ra-

tować człowieka, dlatego św. Paweł nazywa Go Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej 

pociechy (zob. 2 Kor 1, 3), a Afraates, mędrzec perski z IV w., wychwala Ojca Hymnem 

do Stwórcy: „Nie ma granic Twoje miłosierdzie, nie ma miary Twoja dobroć”473.  

Analizując przymioty Boga, Jego dobroć, sprawiedliwość, miłosierdzie, widzimy, jak 

bardzo Bóg pragnie wolności i szczęścia człowieka. Dlatego w egzorcyzmie kapłan 

w formie rozkazu zwraca się do szatana, aby uznał miłosierną miłość Ojca i odszedł od 

posiadanej przez niego osoby. 

Człowiek uwikłany w grzech i będący tym samym zakładnikiem złego ducha, potrzebu-

je ostatecznego pośrednika zbawienia474. Moc zbawienia została nam dana od Ojca 

przez Syna w Duchu Świętym. W Jezusie i Jego imieniu, które oznacza „Jahwe zba-

wia”, odnajdujemy zbawienie człowieka, bo „Nie dano ludziom pod niebem żadnego 

innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Dlatego Karl Rahner 

powie o Zbawicielu jako o „wydarzeniu zbawczym”, stawiając Go ponad naukę czy 

                                                           
469 „Rozkazuję ci, szatanie, wrogu ludzkiego zbawienia, uznaj sprawiedliwość i dobroć Boga Ojca, który 

słusznym wyrokiem ukarał twoją pychę i nienawiść”, zob. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy 

błagalne, dz. cyt., nr 62. 
470 Por. S. Zalewski, Walka z osobowym złem..., dz. cyt., s. 497. 
471 Por. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 62. 
472 Evangelii Gaudium, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, nr 3. 
473 M.A. Vannier, Bóg Ojciec Tajemnica Miłości, Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu, dz. cyt ., s. 47. 
474 Por. Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, przeł. L. Balter, Pallotinum, Poznań 2002, s. 

77. 
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obietnicę475, a św. Paweł wskaże na Tego, który stał się dla nas „sprawiedliwością, 

i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor 1, 30). 

Warto w tym miejscu postawić pytanie, dlaczego wszechmoc Jezusa jest nieskończona 

i sprawcza? I dlaczego demony podczas egzorcyzmu drżą na wezwanie Chrystusa ró-

wnież dzisiaj? 

Protoewangelia mówi nam o potomku niewiasty, który zmiażdży głowę szatana (Rdz 

3,15). Słowo to wskazuje na Chrystusa, który ma przyjść na świat jako Zbawiciel, aby 

człowiek nie pozostawał w „niewoli grzechu” (Rz 6, 17) i został uwolniony spod „wła-

dzy diabła” (Dz 10, 38). W IV Modlitwie eucharystycznej czytamy: „Ojcze Święty, tak 

umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam Jednorodzonego Syna 

swojego, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, naro-

dził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu”476. 

Wcielenie Syna Bożego i Jego Narodzenie, przez które staliśmy się dziećmi w Chrystu-

sie477, pokazuje, że Bóg wszedł w czas i przestrzeń tego świata, aby pokonać „władcę 

tego świata” (J 16, 11) i „zachować nas od złego” (Mt 6, 13). On w swojej wszechmocy 

pokonał diabła na pustyni (zob. Mt 4, 1–11), zwyciężył w Ogrodzie Oliwnym, a biorąc 

krzyż na swe ramiona obezwładnił go i nabył nas na własność za cenę krwi przelanej478, 

„Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 

20). 

Potrzeba zbawienia, prowadzi człowieka do ostatecznego celu, jakim jest odkupienie 

z grzechu i osiągnięcie życia wiecznego, a dla osoby nękanej przez szatana z uwolnie-

niem od zła i cierpienia. Jednocześnie jest to przyjęcie dobra, które kryje w sobie miłość 

i wolność479. Dlatego Bóg, ofiarowując własne życie, w swoim Synu, Jezusie Chrystu-

sie, który żył dla nas i umarł za nas, zbawia człowieka „ręką potężną i wyciągniętym 

ramieniem” (Pwt 9, 29), bowiem „W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy 

byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 4). Człowiek doświadcza zwycię-

stwa życia nad śmiercią w krzyżu Zbawiciela – „To właśnie, co było naszym przeciw-

nikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża” (Kol 2, 14), a moc zmartwych-

wstania w Jezusie, która nieustannie zwrócona jest do człowieka480, uwidacznia to zwy-

cięstwo, które depcze potęgę nieprzyjaciela i prowadzi do królestwa światłości481. 

Dlatego egzorcysta wydaje rozkaz szatanowi, odwołując się do „Lwa z pokolenia Judy” 

(zob. Ap 5, 5) i Jego dzieła odkupieńczego, w którym zwyciężył złego, jako Król Kró-

lów i Pan Panów (Ap 19, 16). Wiara egzorcysty w ufność Jezusowi, od którego płynie 

moc uwolnienia, daje mu pewność i odwagę w posłudze, o czym zaświadcza św. Jan: 

„tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 J 5, 4)482. 

Umocnienie wiary oraz rozpalenie charyzmatu w posłudze przyjęło grono Dwunastu 

oraz ich następców dzięki Duchowi Świętemu.  

Ten sam Duch, od samego poczęcia Chrystusa (por. Łk 1, 26–35), przez chrzest w Jor-

danie (por. Łk 3, 21–22) i wyprowadzenie na pustynię, był aktywnie obecny w całej 

                                                           
475 Zob. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, przeł. T. 

Mieszkowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1987, s. 240, 244. 
476Mszał Rzymski, dz. cyt., s. 329*. 
477 Por. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 62. 
478 Zob. tamże. 
479 Por. B. Sesboüé, Jezus Chrystus jedyny pośrednik: rzecz o odkupieniu i zbawieniu, Poznań 2015, s. 29. 
480  Por. J. Królikowski, Podstawy teologii i praktyki egzorcyzmów, Wyklinam cię i wypędzam, 

Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, s. 158. 
481 Por. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 62. 
482 Por. B. Sesboüé, Jezus Chrystus jedyny pośrednik..., dz. cyt., s. 201. 
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działalności Jezusa483. W Jego mocy pokonał pokusy diabła (zob. Łk 4, 1-13), wyrzucał 

złe duchy z opętanych (zob. Łk 11, 14–23) oraz udzielał chrztu (zob. Mk 1, 8). Przed 

swoim odejściem Jezus powiedział do Apostołów: „A Pocieszyciel, Duch Święty, On 

was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 

26) , a także zostawił im obietnicę Ducha Świętego Parakleta (adwokata – doradcy, po-

mocnika, orędownika, rzecznika)484, pochodzącego od Ojca przez Syna, aby przekonał 

świat o klęsce „władcy tego świata” – szatana, który już został osądzony (por. J 16, 7–

11). Po swoim zmartwychwstaniu przyszedł i „przyniósł” Apostołom Ducha Świętego. 

Dał im Go, mówiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22), aby dawali o Nim świa-

dectwo w mocy Ducha, wypędzali duchy nieczyste oraz leczyli ludzkie choroby i słabo-

ści (zob. Mt 10, 1). W ten sposób wypełniła się zapowiedź: „On będzie świadczył 

o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” (J 15, 26–27). Od 

momentu, kiedy Duch Święty umocnił uczniów, „poczuli się zdolni do tego, aby wy-

pełniać powierzone im posłannictwo. Poczuli się mężni. To właśnie sprawił w nich 

Duch Święty i nieustannie sprawia w Kościele poprzez ich następców”485. 

Moc Ducha Świętego przyzywana jest więc w formule rozkazującej egzorcyzmu. Ka-

płan rozkazuje, aby szatan uznał ducha prawdy i łaski, który łamie wszelkie działania 

i podstępy oraz niszczy każde kłamstwo. Skierowany do demona nakaz odejścia ma 

odpędzić prześladowcę i osobie opętanej przywrócić wolność oraz wewnętrzny ład 

i pokój, które są dobrowolną własnością Ducha Świętego486. Dlatego tak ważny jest 

wymiar pneumatologiczny egzorcyzmu, urzeczywistniający jego chrystologiczny cha-

rakter w boskim misterium sprawowanego przez kapłana sakramentalium. 

Charakterystyczną cechą każdej części formuły imperatywnej jest odniesienie się do 

poszczególnych Osób Trójcy Świętej i zwrócenie się przeciwko szatanowi i jego za-

sadzkom. Zwieńczeniem rozkazu jest bezpośrednie przywołanie Trójcy, odniesienie się 

do wiary i modlitwy Kościoła oraz ukazanie mocy świętego znaku krzyża. Dlaczego 

właśnie Trójca Święta i Jej obecność w formule rozkazu? 

Na wszechmocy jedynego Boga w Trójcy Świętej opiera się stworzenie wszystkich by-

tów, zbawienie i uświęcenie człowieka. Cała Trójca Święta jest najwyższą przyczyną 

sprawczą, nie ma zatem żadnego bytu, który mógłby przewyższać Jej moc487. Człowiek 

jest mieszkaniem dla trzech Osób Boskich, ale jednocześnie zamieszkuje w Trójcy– 

„Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha (1 J 4, 

13). Dlatego dar Bożego życia w Przenajświętszej Trójcy, gdzie jest jedność natury 

i różnorodność Osób Boskich488 włącza człowieka w Kościół, który objawia się jako 

wspólnota osób 489 . Wiara w Trójcę umacnia Kościół „zjednoczony jednością Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego”490 i podtrzymuje go, jak powie Orygenes: „potrójną, nieroze-

rwalną linią, na której zawisł cały Kościół i jest przez nią niesiony”491. Tę wszechmoc 

Trójcy podkreśla również Sobór Laterański IV: „Całą mocą wierzymy i bez zastrzeże-

                                                           
483 Por. Dominum et vivificantem, [w:] Jan Paweł II, Encykliki, Wydawnictwo „M”, Kraków 2014, nr 20. 
484 Por. J. Warzeszak, Bóg jedyny w Trójcy Osób, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 

2006, s. 158. 
485 Por. tamże, s. 25. 
486 Por. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., nr 62. 
487 Por. J. Warzeszak, Bóg jedyny w Trójcy Osób, dz. cyt., s. 221. 
488 Por. tamże, s. 226. 
489 Por. M.A. Vannier, Trójca Święta, tajemnica jedności. Teksty z tradycji, Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 2000, s. 121. 
490 Lumen Gentium, cyt. za: Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., s. 107, nr 4. 
491 G. Greshake, Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, Drukarnia Tumska, Wrocław 2009, s. 13. 
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nia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, odwieczny, nieskończony, nie-

zmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny, Ojciec, Syn i Duch Święty”492.  

Moc egzorcyzmu płynie z żywej wiary w Świętą Trójcę oraz z oddania Jej swojego ży-

cia w momencie chrztu, przez który człowiek staje się uczestnikiem Chrystusa (zob. 

Hbr 3, 14) i Ducha Świętego (zob. Hbr 6, 14), dzięki Ojcu, który nas uzdolnił do 

uczestnictwa w dziale świętych w światłości oraz uwolnił spod władzy ciemności, prze-

nosząc do królestwa swego umiłowanego Syna (zob. Kol 1, 12–13). Uczestnictwo 

człowieka w Boskiej naturze, które trwale odnawia się w wyznawaniu wiary, chwale-

niu, dziękczynieniu i uwielbieniu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego w modlitwie, zna-

ku krzyża i doksologii493, upodabnia człowieka do Trójcy Świętej i daje mu udział w Jej 

wewnętrznym życiu wraz z całą wspólnotą świętych, których wstawiennictwo przyzy-

wane jest podczas sprawowania sakramentalium egzorcyzmu. 

Zakończenie 

Cała historia Zbawienia ukazuje nam dobroć i miłosierdzie jedynego i prawdziwego 

Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w którego Kościół mocno wierzy i uznaje za Stwo-

rzyciela wszystkich istot widzialnych i niewidzialnych, przyjmując Jego opatrzność nad 

wszystkim, co stworzył (por. Kol 1, 16)494. Zatroskanie Boga o człowieka i jego pochy-

lanie się nad cierpiącym stworzeniem doprowadziły nas do poznania egzorcyzmu jako 

jednej z dróg uwolnienia i uzdrowienia człowieka spod władzy diabła, który nieustannie 

„jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8–9). Zobaczyliśmy, jak ważna 

jest posługa kapłana sprawującego egzorcyzmy, który mocą Boga w Trójcy Świętej, 

niesie pomoc opętanym przez złego ducha, a także rozkazuje demonom, by odeszły 

i odtąd już w żaden sposób nie wyrządzały ludziom szkody495. Egzorcyzm, jako sakra-

mentalium, przynosi człowiekowi duchowe dobro dzięki wstawiennictwu „jednego, 

świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła”496 i przywraca godność dziecka Boże-

go oraz życie w łasce, by oświecony przez Chrystusa mógł trwać w wierze i być goto-

wym na „spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie”497. 

 

 

 

THE BASICS OF THEOLOGY OF THE GREAT EXORCISM 
 
Summary: 

 

Exorcisms have always been an object of human curiosity, arousing fear related to the 

evil spirits. The theological approach to exorcisms reveals to us the history of Salvation 

and the experience of sin, that entered humanity through satan's envy and pride, and 

imparted great pain and suffering on us. That is why people experience great internal 

fear participating in the combat 'between good and evil and between light and darkness'. 

Out of love towards man God sent his Son to heal all those who have fallen under the 

                                                           
492 Breviarium Fidei, IX. 29. 
493 G. Greshake, Trójjedyny Bóg, dz. cyt., s. 13. 
494 Breviarium Fidei, V. 10. 
495 Por. Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, dz. cyt., s. 7. 
496 KKK, nr 1667; Lumen Gentium, 8. 
497 Obrzęd chrztu dzieci, op. cit., wprowadzenie teologiczne i pastoralne nr 100. 
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power of the devil (ref. Acts 10, 38). By building his Church, that the gates of evil will 

not overcome (Mt 16, 19), he passed on his power and authority to the apostles and their 

successors, so that, through the sacraments, prayer, liturgy of exorcism and intercession 

of the saints, would keep man safe from 'all distress' and support him in combat with 

satan. 

The prayer of exorcism is a sacramental of the church and is performed by a specially 

delegated priest as a necessary aid in the process of one’s healing and deliverance from 

the powers of evil. 
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Ekskluzywizm i uniwersalizm męki 

Nauczanie św. Tomasza z Akwinu o zbawczym charakterze męki Chrystusa jest zawa-

rte w trzeciej części Sumy Teologii. Jest ona poprzedzona rozważaniem o Bogu (Pars 

Prima) i człowieku (Pars Secunda). Dogmaty mówiące o Stwórcy i stworzeniu są dla 

Akwinaty punktem wyjścia do rozważań o Jezusie Chrystusie. Kwestie podejmujące 

zagadnienia związane z życiem Jezusa również mają swój porządek, który wynika 

z chronologii życia Zbawiciela. Doktor Anielski zaczyna od zagadnień związanych 

z wcieleniem (ingressus)498, następnie omawia przebieg Jego życia (progressus)499, by 

następnie podjąć temat męki i śmierci (exitus) oraz uwielbienia Jezusa Chrystusa (exal-

tatio)500. W takim ujęciu nauczanie o męce jest włączone w spójny wykład teologii i nie 

może być z niego wyłączone.  

Akwinata, nim zacznie rozważania nad przebiegiem i skutkami męki, stawia pytanie 

o jej zasadność, a tym samym podejmuje problem roli grzechu w boskim planie zba-

                                                           
498 STh. III, a. 1-15. 
499 STh. III, a. 16-45. 
500 STh. III, a. 46-59. 

Bielańskie Studia Teologiczne 

1/2015, s. 162-171 
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wienia501. Odpowiadając na pytanie: „Utrum necessarium fuerit ad reparationem Gene-

sis humani Verbum Dei Incarnari?”502, pokazuje, że podjęcie przez Jezusa zbawienia 

w takiej formie było czymś najwłaściwszym. Chcąc pokazać pozytywne skutki męki 

w jak najszerszym ujęciu,ukazuje je w perspektywie wcielenia i teologii trynitarnej. 

Akwinata, pisząc Sumę Teologii, skłaniał się ku poglądowi, że wcielenie było odpowie-

dzią Boga na grzech. Bóg, mając wiele możliwości uleczenia natury ludzkiej, taki spo-

sób wybrał jako „odpowiedni” i „stosowny” (convenientia)503. Taka forma zbawienia 

miała podkreślać Bożą wszechmoc i otwartość na relację z człowiekiem.  

Św. Tomasz zagadnienia dotyczące wcielenia ujmuje w perspektywie soteriologicznej. 

Słowo Boże przyjęło w pełni zindywidualizowaną naturę ludzką. Stało się tak z dwóch 

powodów: ponieważ tylko człowiek jest zdolny do miłowania drugiej osoby oraz po-

nieważ Bóg chciał przyjąć tę naturę, która została dotknięta grzechem504. Zbawiciel 

człowieka przyjął prawdziwe ludzkie ciało505, ludzką duszę506oraz rozum507, by zbawić 

całego i integralnego człowieka. Takie ukazanie zbawczego planu nadaje mu eksklu-

zywny charakter. Przyjęcie ludzkiej natury przez Jezusa Akwinata ukazuje jako „odgór-

ny” zamysł Boga, który jest inicjatorem zbawczego planu. Dlatego: „Christus est prae-

destinatus Filius Dei”508. Zbawcza misja i przyjęcie ludzkiego ciała daje Jezusowi mo-

żliwość oddziaływania na rzeczywistość i czynienia rzeczy, których nie mógłby podjąć 

się jakikolwiek inny człowiek. „Jego natura ludzka jest bowiem naturą stworzoną, na 

zawsze odrębną od natury Boskiej. Z drugiej zaś strony w tej samej naturze ludzkiej 

Chrystus posiada pełnię łaski, wyróżniającą go spośród innych ludzi. Jako człowiek 

łączy więc ludzi z Bogiem, przynosząc im przykazania i dary Boże, zadość czyniąc za 

ludzi i wstawiając się przed Bogiem za nimi”509. 

Wcześniejsza refleksja dotycząca przyczyn, konieczności i motywu wcielenia pozwoli 

nam teraz lepiej zrozumieć tajemnicę męki Chrystusa oraz poznać jej wpływ na zba-

wienie człowieka. W części poświęconej życiu Jezusa i wynikających z niego konse-

kwencjom dla świata „św. Tomasz obszerniej omawia mękę i zmartwychwstanie, pod-

kreślając ich zbawczą skuteczność dla nas”510. Skupia się na ujęciu tematu w wyraże-

niach: „«naprawa rodzaju ludzkiego» czy «natury ludzkiej». «Naprawiać» znaczy 

u niego «odnawiać», «podnosić», «przywracać do stanu pełnego człowieczeństwa»”511. 

Konieczność zbawienia przez mękę nie miała charakteru absolutnego, lecz – według 

Akwinaty– była najwłaściwszym i najodpowiedniejszym sposobem, by się ono dokona-

ło. Dokonanie się męki na krzyżu było wypełnieniem Pism (J 3, 14-15), zadośćuczynie-

niem Bożej sprawiedliwości i ukazaniem Jego miłosiernego oblicza. Dla Św. Tomasza 

                                                           
501 M. PALUCH, Traktat o zbawieniu, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, t. 3,Warszawa 

2006, s. 418. 
502  Czy Wcielenie Słowa Bożego było konieczne do odkupienia rodzaju ludzkiego?; Tłum. własne. 
503 M. PALUCH, Czy Doktor anielski nie doceniał Chrystusa?, „Teologia w Polsce” 3 (2009) nr 1, s. 104.  
504 STh. III, q. 4, a. 1. 
505 STh. III, q. 5, a. 1. Zob. Łk 24, 37-39. 
506 STh. III, q. 5, a. 3. i Mt 26, 39. 
507 STh. III, q. 5, a. 4. i Mt 8, 10 – jak wyjaśnia św. Tomasz, tylko ktoś kto ma rozum może się dziwić. 
508  STh. III, q. 24, a. 1. Przekład londyński proponuje tłumaczenie mówiące o przeznaczeniu Syna 

Bożego, jednak słowo „praedestinatus” można tłumaczyć także jako „wybrany”. 
509  T. CHOPIN, Tajemnica Słowa Wcielonego i Zbawcy, w: P. Grelot, C. Chopin, C. Baumgartner, 

Tajemnica Chrystusa, tłum. I. Kownacka, t. III, Poznań 1969,s.251. Zob. S. Th. III, q. 26, a. 2. 
510 B. PRZYBYLSKI, Plan zbawienia w nauce św. Tomasza z Akwinu (1225-1274), w: red. B. Przybylski, 

Drogi zbawienia od biblii do soboru, t. IV, Poznań 1970, s. 408. 
511 P. TIHON, Znaki Zbawienia, w: red. B. Sesboüé, Historia dogmatów, tłum. P. Rak, t. III, Kraków 

2001,s. 432. 
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z Akwinu miłosierdzie jest przymiotem, który najbardziej przysługuje Bogu, „lecz nie 

w znaczeniu doznawanego współczucia, ale w znaczeniu dzieła świadczonego drugie-

mu”512. Bóg nie doznaje więc niedoli, gdy człowiek cierpi, lecz stara się zaradzić na-

szemu cierpieniu. Po przytoczeniu tych argumentów widać wyraźnie, że skoro człowiek 

nie mógł sam się uwolnić z grzechu i własnymi siłami osiągnąć zbawienia, Bóg wspiera 

człowieka swą pomocą. Konieczny był akurat taki sposób zbawienia, ponieważ równo-

cześnie zapewniał on odkupienie win człowieka i ukazywał miłosierdzie Chrystusa. 

Osiągnięcie tak wielu korzyści było możliwe tylko dzięki ofierze Syna Bożego. „Męka 

i śmierć Chrystusa mają znaczenie zbawcze ze względu na Jego wierne Bożej woli, 

ludzkie «tak»”513. 

Przyczyny męki 

Akwinata, ukazując znaczenie męki dla zbawienia człowieka, powołuje się na stanowi-

sko św. Augustyna, który twierdzi: „Sanandae nostrae miseriae convenientior modus 

alius non fuit quam per Christi passionem”514. Taki sposób zbawienia miał podwójny 

charakter – sprawczy i wzorcowy. Chrystus na krzyżu nie tylko dokonuje zbawienia 

człowieka, ale również uczy nas, jak powinniśmy odpowiedzieć na Bożą miłość. Męka 

Zbawiciela zachęca grzesznego człowieka do całkowitego zaufania Bogu. Ten aspekt 

podkreśla wolną wolę człowieka, który świadomie odpowiada na Bożą miłość. Misja 

Chrystusa do niczego człowieka nie zmusza, ani nie zabiera mu wolności otrzymanej 

podczas stwarzania świata. Od tego momentu Bóg zrobił wszystko, by zbawienie każ-

dego się dokonało, a skuteczność misji Jezusa zależy od naszej odpowiedzi. W takim 

ujęciu odpowiedzialność za potępienie osób, które odrzuciły Boga, jest „zdjęta” z Boga 

i „nałożona” na człowieka. Chrystus daje nam najlepszy przykład posłuszeństwa (obe-

dientiae), gdy wypełnia wolę Ojca, pokory (humilitatis), gdy przyjmuje ludzką naturę 

i godzi się dobrowolnie na mękę, stałości (constantiae), gdy nie wycofuje się z obranej 

drogi, której etapem było cierpienie, oraz sprawiedliwości (iustitiae), gdy wynagradza 

Bogu za grzechy człowieka. Ujęcie zbawienia przez Akwinatę jest bardzo szerokie. Nie 

jest ono wyłącznie dziełem Jezusa, lecz odpowiedzią człowieka na podjętą w zamyśle 

Trójcy Świętej decyzję o przebóstwieniu natury ludzkiej, którego dokonał Jezus na 

krzyżu. 

Z tego powodu krzyż (crux) jest najważniejszym symbolem zbawienia natury ludzkiej. 

Zbawienie dokonało się poprzez najokropniejszy (execrabilius) i wstrętny (formidabi-

lius) rodzaj śmierci, by w ten sposób Bóg mógł dać wyraz swojej miłości. Teologia 

Akwinaty łączy moment śmierci z nadzieją zmartwychwstania. W takim ujęciu krzyż 

jest nie tylko znakiem hańby, ale również symbolem wywyższenia ludzkiej natury 

i „pociągnięcie jej” ku niebu. Św. Tomasz, który teologię uprawiał zawsze w oparciu 

o Pismo Święte, znalazł w Starym Testamencie wiele figur, które zapowiadały śmierć 

Jezusa na drzewie krzyża: arka Noego, która ocaliła rodzaj ludzki i pozwoliła mu prze-

trwać czas potopu (Rdz 7,7 – 8,22), laska Mojżesza, która uwolniła lud Boży, ścigany 

przez Egipcjan (Wj 14,15-31), czy Arka Przymierza, w której znajdowało się Prawo 

Boże (Wj 25,10).  

                                                           
512 STh I, q. 21, a. 3. Tłum. londyńskie. 
513M. PALUCH, Traktat o zbawieniu, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, t. 3, Warszawa 

2006, s. 378. 
514 Trzeba pokazać, że dla uleczenia naszej nędzy nie było i nie mogło być bardziej odpowiedniego 

środka, ŚW. AUGUSTYN, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996, s. 399, Zob. Tamże s. 170-

175. 
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Śmierć na krzyżu, ukazywana nawet w perspektywie zmartwychwstania, zawsze wiąza-

ła się z cierpieniem. Doktor Anielski w Sumie Teologii bardzo mocno podkreśla, że to 

nie ilość cierpienia miała wpływ na uwolnienie człowieka od grzechu, lecz całe zbaw-

cze dzieło było nastawione na osiągnięcie i wypełnienie odwiecznego planu Boga, który 

chciał przebóstwienia człowieka515. Jezus doświadczał cierpienia na różnych płaszczy-

znach516. Grupa ludzi, od której doznał cierpienia, była bardzo zróżnicowana, ponieważ 

symbolizowali oni całą ludzkość: „[…] od pogan, i od Żydów, i od mężczyzn, i od ko-

biet, […] i od najznakomitszych, i od służących, od ludu […], i od bliskich, i od znajo-

mych”517. Jezus cierpiał, ponieważ wiedział, że nie wszyscy ludzie odpowiedzą swoim 

postępowaniem na zbawcze dzieło. Miał świadomość odrzucenia zbawienia przez ludzi, 

którzy wybierają zniewolenie grzechem, odrzucając jednocześnie wolność otrzymaną 

na krzyżu. Bólu Jezus doświadczał wszystkimi zmysłami, by pokazać radykalizm, bez-

warunkowość i dobrowolność miłości Stwórcy do stworzenia. Św. Tomasz w swoich 

rozważaniach podejmuje temat, który inni teologowie podejmują rzadko –problem cie-

rpienia duszy. Doznawała ona również bólu w swoich „niższych wa-rstwach”, a widze-

nie uszczęśliwiające nie zmniejszyło cierpienia którego doświadczał Jezus518.  

Akwinata swoją soteriologię wpisuje w trynitologię i antropologię, które omówił we 

wcześniejszych rozdziałach Sumy Teologii. Bóg w swoim odwiecznym zamyśle posta-

nowił zbawić człowieka przez wcielenie, życie i mękę Chrystusa. Decyzja ta została 

osadzona w konkretnym historycznym kontekście, a do wypełnienia się woli Bożej 

przyczynili się ludzie, którzy Go ukrzyżowali. Podporządkowanie się woli Ojca było 

odwiecznym zrządzeniem Boga (aeterna voluntate praeordinavit). Jezus przyjmuje je 

i posłusznie wypełnia. „Fundamentalnie synowskim zachowaniem Jezusa jest mówić 

«tak» swojemu Ojcu: «Moim pokarmem jest wypełniać wolę Tego, który mnie posłał, 

i wykonać Jego dzieło» (J 4, 34); «A Ten, który mnie posłał, jest ze Mną: nie pozosta-

wił Mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba» (J 8, 29). Jezus zacho-

wuje słowa Ojca i czyni dzieła w imię Tego, który Go posłał (por. J 9, 4)”519.Jezus zo-

stał posłany przez Ojca i zrodzony z Maryi Dziewicy. Dzięki temu ma dwie natury, 

choć „posłanie jest bez oddzielenia, lecz ma jedynie oddzielne pochodzenie”520. Jezus, 

wchodząc więc w czas i obejmując człowieka swoją misją, włącza go w relacje we-

wnątrztrynita-rne521. Dzięki temu może odnowić relację Bóg-człowiek, która została 

zniszczona przez grzech.  

                                                           
515  T. CHOPIN, Tajemnica Słowa Wcielonego i Zbawcy, w: P. Grelot, C. Chopin, C. Baumgartner, 

Tajemnica Chrystusa, tłum. I. Kownacka, t. III, Poznań 1969, s. 290. 
516 STh. III, q. 46, a. 5. 
517 Św. Tomasz używa tu słów, które można różnorako tłumaczyć. Słowo „princeps” może być rozumiane 

jako „najznakomitsi”, ale również używano go mówiąc o arcykapłanach żydowskich, władcach 

i monarchach. Słowo „popularis” może oznaczać „lud”, jak również „swojaków” czy „towarzyszy”. 

Tamże. 
518 STh. III, q. 46, a. 8. 
519 A. AMATO, Jezus Chrystus – ostateczne Słowo Ojca, „Seminare. Poszukiwania naukowe”,26 (2009) z. 

1, s. 19.  
520 Tłum. własne. Jezus bowiem przed Wcieleniem był zarówno w bliskości z Ojcem,jednocześniebędąc 

obecnym na świecie. Po Wcieleniu Chrystus nie przestaje być blisko Boga, ale zmienia się Jego sposób 

istnienia w świecie, bo rodzi się jako człowiek. STh. I, q. 43, a. 1. 
521 E. PIOTROWSKI, Traktat o Trójcy Świętej, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, t. 4, 

Warszawa 2007, s. 189. 
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Modele soteriologiczne 

By wyjaśnić zbawczy charakter męki, św. Tomasz korzysta z modeli soteriologicznych. 

Pokazują one mękę z różniej perspektywy i ujmują różne jej aspekty. Zasługa jest mo-

delem najobszerniejszym zakresowo oraz najbardziej neutralnym. Zbawienie ujęte jako 

zadośćuczynienie ma nacechowanie prawne w przeciwieństwie do modeli typowo bi-

blijnych, jakimi są: ofiara i odkupienie. Przyczynowość sprawcza to sposób ukazywania 

misji Jezusa zaczerpnięty z teologii wschodniej– w przeciwieństwie do pozostałych 

modeli, dla których centrum stanowi męka, tu skupiamy się na zjednoczeniu natur.  

Bóg, który jest pierwszą przyczyną zasługiwania, udziela człowiekowi wszystkiego 

w darze522. Jakakolwiek próba zasłużenia przez człowieka na zbawienie nie była moż-

liwa, ponieważ zawsze byłby to akt pojedynczego człowieka, pozbawiony charakteru 

uniwe-rsalnego. Jezus jest jedyną osobą, która może wyjednać człowiekowi zbawienie, 

ponieważ nie ma grzechu. Dzięki temu, że jest Bogiem, Jego zasługa ma charakter po-

wszechny i uniwersalny – oddziałuje na życie wszystkich ludzi niezależnie od czasów, 

w których żyli. „Całe życie Jezusa ma charakter zasługi z tego właśnie powodu, że ka-

żdy Jego czyn charakteryzuje pełna ufności miłość. […] Śmierć Jezusa jest zatem od-

kupieniem dla naszych grzechów i dla całego świata. Wymaga ona jednak przyjęcia ze 

strony ludzi; nawrócenie i wiara są tu bezwzględnie konieczne. Niemniej ten ludzki 

wkład, to aliquid aliud, jest także łaską i darem Chrystusa, i wypływa z Jego zasługi dla 

nas”523. W pierwotnym zamyśle Boga człowiek został stworzony do życia w relacji 

z drugim człowiekiem: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do 

nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 

poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad 

wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi»” (Rdz 1,27n). Bóg chciał, by godność 

człowieka wynikała z otwartości na to, co mogę otrzymać od drugiej osoby. Wyjątkową 

godność otrzymuje istota ludzka, gdy jest w relacji z samym Bogiem. Relacja taka nie 

oznacza zniewolenia człowieka, lecz otwartość na to, co człowiek może otrzymać od 

Stwórcy. Wyjątkowym darem, który niezasłużenie otrzymuje każdy z nas, jest życie 

wieczne.  

Drugim modelem soteriologicznym, który wedle św. Tomasza określa zbawcze dzieło 

Chrystusa, jest zadośćuczynienie. Zagadnienie to pochodzi z prawa rzymskiego. „Satis-

facere to dosłownie «uczynić dość». Zadośćuczynienie nie oznaczało całkowitego 

zwrotu długu lub całkowitej naprawy wyrządzonego zła, ale uczynienie czegoś, co po 

zaaprobowaniu przez osobę pokrzywdzoną uznawano za wystarczającą rekompensatę 

za szkody”524.W nauczaniu o zadośćuczynieniu Akwinata opiera się na teologii św.  

Anzelma i twierdzi: „Kto zaś nie uczyni pełnego zadośćuczynienia, ten nie uczyni za-

dość. Zatem widzimy, że Chrystus – doświadczając cierpień – w pełni zadośćuczynił za 

nasze grzechy”525. Zwraca tym samym, uwagę na to że zadośćuczynienie musi być peł-

ne, by było skuteczne. Chrystus, podejmując mękę, składa ekspiacyjną ofiarę za 

wszystkie ludzkie grzechy i zniewagi, jakie człowiek popełnił względem Pana Boga. 

Tym samym zadośćuczynienie nabiera charakteru uniwersalnego i ponadczasowego, 

                                                           
522 STh. III, q. 19, a. 3. 
523 CH. SCHÖNBORN, BÓG ZESŁAŁ SYNA SWEGO, TŁUM. L. BALTER, POZNAŃ 2002, s. 326-328. 
524 M. PALUCH, Traktat o zbawieniu,w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, t. 3, Warszawa 

2006, s. 336.  
525 STh. III, q. 48, a. 2. 
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a jego skutki mają oddziaływanie na każdego człowieka. Jest ono konieczne, ponieważ 

człowiek sam nie jest w stanie wyzwolić się z grzechu ani uczynić za nie zadość wzglę-

dem Pana Boga. Wszystko, co posiadamy, pochodzi od Niego i nie możemy Mu dać 

niczego, co posiadamy sami z siebie. Gdybyśmy chcieli Mu dać coś więcej, to musieli-

byśmy obdarować Stwórcę czymś, co jest poza Nim. Ofiarowanie takiego daru jest 

niemożliwe dla człowieka. „Tej niezdolności człowieka do samodzielnego przezwycię-

żenia rzeczywistej winy nie powinniśmy rozumieć według modelu obowiązującego 

w regulacji prawnej w społeczeństwie, w którym żyjemy. Według tego modelu osoba, 

która popełniła występek przeciw innej osobie, podlega ukaraniu również wtedy, gdy 

żałuje tego występku i życzyłaby sobie, aby nigdy się nie wydarzył. W przypadku tego 

niewystarczającego modelu jest w gruncie rzeczy obojętne, czy wspomniany występek 

spowodował u innej osoby materialną szkodę, czy też oznaczał zranienie jej osobistej 

godności. W każdym razie ten model «prawny» jest nieadekwatny do zrozumienia, dla-

czego człowiek jest niezdolny do samodzielnego przezwyciężania winy zaciągniętej 

przed Bogiem”526. Może to uczynić tylko Chrystus, który obdarza łaską zbawienia, nie 

jako pojedyncza Osoba, lecz jako głowa Kościoła527.  

Typowo biblijnym ujęciem męki Chrystusa jest ukazanie zbawczego dzieła jako ofiary. 

Takie podejście do męki spotykamy w Starym Testamencie u proroka Izajasza. Izajasz 

pisze: „Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak 

baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył 

ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje jego losem? Tak! 

Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć” (Iz 53, 

7n). Autor ukazuje tym samym dobrowolność cierpienia, które miało zostać podjęte 

przez Bożego Sługę dla zgładzenia grzechów ludzkości. Sługa doświadcza cierpienia za 

cudze grzechy i nie wzbudza tym zainteresowania grzeszników. W dalszym fragmencie 

prorok łączy zamysł Boży z dobrowolnością przyjęcia trudnych doświadczeń: „Spodo-

bało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, 

ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego” (Iz 53, 10). 

W egzegezie i tradycji Kościoła opis ten zawsze był jednoznacznie odnoszony do Jezu-

sa i Jego zbawczego dzieła. Kluczowym fragmentem w omawianiu tego zagadnienia 

jest dla św. Tomasza perykopa z Listu do Efezjan: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, 

jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i same-

go siebie wydał za was w ofierze i dani na woń miłą Bogu” (Ef 5, 1n). Pokazuje w ten 

sposób, że głównym zadaniem Jezusa było przebłaganie Boga Ojca, czego dokonał 

dzięki ofiarowaniu siebie. Dzięki temu Zbawiciel staje się zarówno tym, który ofiaruje, 

jak i tym, który jest ofiarowany. Dzięki ofiarowaniu swojego ciała składa ofiarę za ka-

żdego człowieka i daje się każdemu w sakramencie Eucharystii. Powołując się na Do-

ktora Łaski, św. Tomasz naucza, że najwłaściwszą ofiarą było ciało ludzkie, ponieważ 

to za człowieka Chrystus umarł, a ciało ulegające śmierci dzięki Jego misji będzie mo-

gło żyć wiecznie528. 

Ostatnim modelem soteriologicznym, przy pomocy którego św. Tomasz z Akwinu uka-

zuje zbawcze skutki misji Jezusa, jest przyczyna sprawcza. Model ten, zaczerpnięty od 

św. Jana Damasceńskiego, stał się jednym z najważniejszych w nauczaniu Doktora 

Anielskiego. Akcentuje on rolę Boskiej natury Jezusa, przy jednoczesnym docenieniu 

                                                           
526 K. RAHNER, Pojednanie i idea zastępstwa, opr. i tłum: G. Bubel , Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 

337.  
527 STh. III, q. 48, a. 1. 
528 Tamże. 
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wcielenia w zbawczym dziele. Św. Jan Damasceński nauczał, że Jezus podczas swojego 

ziemskiego życia miał dwa rodzaje działań – Boskie i ludzkie. Duszę uznawał za nad-

rzędną część istoty ludzkiej, która umożliwia jej życie, a oddzielenie jej od ciała powo-

duje śmierć człowieka. Myśl ta była bardzo bliska Akwinacie, ponieważ uważał on, że 

Bóg okazuje swoją miłość nie podczas doznawania współczucia (passionis affectum), 

lecz podczas działania (effectum). W takim ukazaniu relacji między duszą a ciałem a-

kcent wyraźnie postawiony jest na nadrzędną rolę duszy529. Nauka ta była do przyjęcia 

dla św. Tomasza, który uważał, że grzech pierworodny spowodował możliwość oddzie-

lenia duszy od ciała, co prowadzi do śmierci człowieka530. Dzięki temu Jezus mógł po-

dczas zmartwychwstania wyjednać człowiekowi nieśmiertelność zarówno duszy, jak 

i ciała531. Chrystus, będąc człowiekiem, mógł działać w świecie tak samo jak Bóg Oj-

ciec i Duch Święty, ponieważ – przyjmując ludzką naturę – nie zatracił niczego z Bo-

skiej. W Jego życiu objawiało się to podczas dokonywania cudów. W sposób szczegó-

lny zaś ujawnia się w zbawczym dziele, które nie byłoby możliwe bez jedności natur. 

Dla św. Jana Damasceńskiego ciało nie jest przyczyną zbawienia (efficiens principale), 

ale narzędziem, dzięki któremu się ono dokonało (efficiens instrumentale)532. Zbawcza 

misja Jezusa pokazała, że zbawienie ma charakter powszechny, ponieważ Bóg chce 

zbawienia każdego człowieka. „Przez siłę, z jaką Słowo Boga toruje sobie drogę 

w człowieku, czy pozwala on duchowi Boga wejść do swojego wnętrza, czy też buntuje 

się i uparcie broni, słowo Boga ujawnia się jako czyn. Właśnie dzieląc się dla człowieka 

na obietnicę i groźbę, na łaskę i sąd, ukazuje swoją transcendującą jedność i potęgę. 

A im bardziej odsłania się sprawa tej potęgi, tym bardziej staje się jasne, że przez opór 

czy sprzeciw człowieka słowo Boga nie zostaje ograniczone czy udaremnione, lecz «da-

je sobie radę» z każdym wrogiem i z urzeczywistnieniem całej swojej własnej treści. 

Przez rozdwojenie działającego słowa w jego ziemskiej postaci jedność i jedyność dzia-

łającego «Ja» zostaje ukazana aż po najdalej idącą bezpośredniość. «Ja, Pan, tylko Ja 

istnieję […]. To ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem […]. I nikt się nie wy-

mknie z mojej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?» (Iz 43, 11-12; por. Lb 23, 

19)”533. 

Akwinata, uznając wkład św. Jana Damasceńskiego w naukę o zbawieniu i korzystając 

z jego myśli, stara się jednocześnie nie dopuścić do przedmiotowego rozumienia ciała. 

Ukazując role ciała w misji Jezusa, posługuje się użytym przez św. Pawła obrazem 

głowy i członków. Jezus jako Głowa mająca przystęp do Boga Ojca i Ducha Świętego, 

udziela łask, które rozdziela członkom Kościoła. Bóg, udzielając łask ludziom, działa 

przez wolną Osobę – Jezusa Chrystusa. Ciało Jezusa pozwoliło Mu na bycie pośredni-

kiem między człowiekiem a Bogiem, między światem Ducha a światem materii i ciała. 

Bóg jednocześnie pokazał nam w Jezusie, że ciało człowieka z zamiaru Bożej woli jest 

dobre i ma swoją rolę w prowadzeniu człowieka do Boga. Jezus jako człowiek posiadał 

pełnię łaski, dzięki czemu mógł nią obdarować każdego człowieka. Zbawiciel pokazuje 

nam, że człowiek od początku przeznaczony był do życia w łasce i pełnej komunii 

                                                           
529 ŚW. JAN DAMASCEŃSKI, Wykład wiary prawdziwej, dz. cyt., s. 165-167. 
530 STh. III, q. 50, a. 6. 
531 Tamże . 
532 Tamże. 
533  H. U. VON BALTHASAR, Chwała. Estetyka Teologiczna, tłum. J. Fenrychowa, t. 3/2, cz. 1, Kraków 

2010, s. 53. 
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z Bogiem, a misja Chrystusa nie zmieniła natury człowieka przez przywrócenie tego 

pierwotnego stanu534. 

Chrystus dzięki swojej zbawczej misji uwolnił człowieka z więzów grzechu. Dla św. 

Tomasza z Akwinu odpuszczenie grzechów miało potrójny wymiar. Przede wszystkim 

pobudziło ono człowieka do miłości (per modum provocantis ad charitatem). Kochając, 

odpowiadamy na wezwanie Boga, który ze swej istoty jest miłością: „[…] w miarę jak 

uczeń coraz wyraźniej dostrzega w sobie impuls, by kochać Ojca oraz braci, jak czynił 

to Jezus, zauważa również, że zaczyna podziwiać autentyczne oblicze Pana i Mistrza, 

które coraz wyraźniej odbija się w nim jak lustrzany wizerunek. Można to w precyzyjny 

sposób oddać słowami: «dążenia» Jezusa stanowią dla chrześcijanina realny punkt od-

niesienia w wysiłkach na rzecz rozpoznania Chrystusa, a tym samym uznania Go za 

Tego, kim jest rzeczywiście. […] Mądrość serca wypływa z pełnego miłości poznania 

Chrystusa ukrzyżowanego, które tchnie w nas i podtrzymuje Duch Święty535”. Drugim 

wymiarem, na który zwraca uwagę św. Tomasz, jest zachowanie jedności między Chry-

stusem a Kościołem. Wyraża to biblijnym obrazem Głowy i ciała, które stanowią jeden 

organizm. Akwinata zwraca jednocześnie uwagę na wolność poszczególnych członków 

ciała. Wolność daje możliwość sprzeciwienia się Głowie. Złe wykorzystanie wolności 

powoduje cierpienie Chrystusa, który zawsze zabiega o jedność z całym Kościołem. 

Trzecim wymiarem odpuszczenia grzechów było przyjęcie ciała przez Zbawiciela. Od 

tego momentu następuje niemożliwe do tej pory zbliżenie się człowieka do Boga. 

Jürgen Moltmann twierdzi, że jest to miejsce, w którym niemożliwe jest podejście dual-

ne i rozróżnienie na stworzenie oraz Odkupiciela. Po przyjściu Jezusa dokonało się 

zjednoczenie tego, co stworzone, i tego, co odwieczne, oraz tego, co ma być zbawione, 

i Tego, który zbawia. By wcielenie było możliwe, najpierw musiało dokonać się stwo-

rzenie, by w tym porządku dopełnić i udoskonalić to, co przez grzech człowieka zostało 

zniszczone. W takim ujęciu Chrystus jest pełną i doskonałą realizacją człowieczeństwa, 

a dzięki Niemu człowiek może osiągnąć zbawienie536.Dla Akwinaty wyzwolenie czło-

wieka od kary ma wymiar zarówno bezpośredni (Chrystus, oddając swoje życie, wyna-

grodził wszystkie grzechy człowieka) oraz pośredni (skutkiem męki jest uwolnienie nas 

od grzechu)537. Bóg, uwalniając człowieka od potępienia, zostawia mu wolność wyboru 

i daje możliwość odrzucenia dóbr, które wyjednał nam Chrystus. Człowiek może wy-

brać zło, z czym wiąże się doświadczenia cierpienia za życia i po śmierci. Wieczną karą 

jest piekło. Trafią tam osoby, które odrzuciły zaproponowane im Królestwo Boże. 

„Tam, gdzie człowiek nie otworzy się na logikę tego zbawienia, gdzie pozostanie 

w logice przemocy, nie ma udziału  w sprawiedliwości Bożej, «która od wiary wycho-

dzi i ku wierze prowadzi» (Rz 1, 17)”538.  

Skutki męki 

Jednym z głównych celów przyjścia Jezusa na świat i podjęcia przez Niego cierpienia 

było pojednanie człowieka ze Stwórcą. Jest to możliwe, ponieważ męka osiąga swoje 

                                                           
534 ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. 

Ruszczyński, t. II, Kęty 1998, s. 574. 
535 V. BATTAGLIA, Mieć udział w dążeniach Chrystusa, w: red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Bóg Bogaty 

w miłosierdzie, Poznań 2003, s. 325-327.  
536 Zob. J. MOLTMANN, Bóg w stworzeniu, tłum. Z. Danielewicz, Kraków 1995, s. 44-46. 
537 STh. III, q. 49, a. 3. 
538  R. MIGGELBRINK, GniewBoży. Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej, tłum. A. Wałęcki, 

Kraków 2005, s. 148. 
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działanie na dwóch płaszczyznach, które oddzielały człowieka od Boga. Męka gładzi 

grzechy (removit peccatum), które oddalają nas od Stworzyciela, oraz jest najlepszą 

z ofiar (alio modo In quantum est sacrificium Deo acceptissimum) 539 . Dobrowolna 

śmierć Jezusa była tak wielką zasługą przed Bogiem i świadectwem przed ludźmi, że 

doprowadziło to do pojednania ludzkości z Trójcą Świętą. Św. Tomasz z Akwinu mówi 

w tym miejscu, że męka miała charakter sprawczy i wzorczy ze strony Boga, dzięki 

czemu wszystko się dokonało w ten sposób. Od momentu śmierci Jezusa pełna jedność 

Boga z człowiekiem zależy tylko od tego drugiego. Człowiek ze swej natury powinien 

wybierać dobro. „Doświadczamy bowiem w nas takiego pożądania, które kieruje się ku 

dobru intelektualnie poznanemu […]”540. Pełnią dobra, ku któremu kierujemy naszą 

wolę, jest Bóg. „Zasadniczym aktem wyłonionym przez wolę jest miłość, przybierająca 

rozmaite formy w zależności od dobra, ku któremu zmierza”541. W naszym odniesieniu 

do Boga miłość powinna objawiać się chęcią tworzenia relacji, która to została znisz-

czona po tym, jak człowiek skierował swoją wolę ku złu. Zbawcza misja Jezusa spowo-

dowała naprawę tej sytuacji i odbudowała relacje łączące w raju Adama i Ewę z Bo-

giem, który dał im życie i stworzył ich na swój obraz – jako dobrych. 

Dwie pierwsze części Sumy Teologii prowadzą czytelnika do artykułów mówiących 

o Chrystusie i Jego misji, z których najważniejsze są kwestie soteriologiczne. Dla św. 

Tomasza z Akwinu całe życie Chrystusa miało wyjednać człowiekowi zbawienie, jed-

nak momentem kulminacyjnym w historii zbawienia jest męka Jezusa. Poprzez uniżenie 

się Boga dokonuje się wywyższenie człowieka i pojednanie stworzenia ze Stwórcą. 

Tym samym misja Chrystusa obejmuje swoimi skutkami wszystkich ludzi, co nadaje jej 

charakter uniwersalny, a jednocześnie dotyczy każdego indywidualnie.  

 

 

 

SALVIFIC NATURE OF THE PASSION OF JESUS CHRIST IN THE LIGHT OF 

THE SUMMA THEOLOGICA OF ST. THOMAS AQUINAS 
 

Summary: 

 

The whole mission of Jesus was to save humanity, but the culminating moment was his 

torment. The salvation by Jesus is universal - it applies to every human being. Christ 

became a man so that humans could imitate God and go to heaven. We all have a part in 

the things of God - immortality. St. Thomas in the Summa of Theology first speaks of 

God, then he speaks of a man, to finally reveal Christ - God and a man. This approach 

shows the almighty God, who acts in the world for saving it. The Passion of Christ has 

two dimensions - performance and a pattern of conduct. Christ saved mankind and 

showed how we are to follow God. Salvation could not have been performed by a man, 

because everyone is a sinner. Jesus is absolutely obedient to God, but at the same time 

he freely decides to liberate us from sin. The Passion is the culminating moment in the 

mission of reconciliation between man and God. 

 

 

                                                           
539 STh. III, q. 49, a. 4. 
540 M. KRĄPIEC, Człowiek wobec wyboru, w: B. Bejze, O Bogu i o człowieku, t. 2, Warszawa 1969, s. 160. 
541 Tamże s. 161.  
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Świat, w którym żyjemy, bardzo często do kwestii istnienia duchów nieczystych po-

dchodzi dwojako: towarzyszy tej kwestii albo bardzo duże, niekiedy wręcz chorobliwe, 

zaciekawienie, lub całkowita negacja możliwości życia takich stworzeń. Dlatego też 

możemy zauważyć, z jednej strony, dużą liczbę książek, które traktują o sprawach 

ciemnych jak egzorcyzmy czy opętania, z drugiej, całkowite i lekceważące podchodze-

nie do rzeczy, które człowiek wierzące z daleka powinien obchodzić jako niebezpieczne 

dla jego ducha, jak magia czy wróżby. Artykuł ten, w zamyśle autora,  ma ukazać spo-

sób patrzenia na sprawy złych duchów w czasach redakcji ksiąg natchnionych Starego 

Przymierza, ukazać jak Żydzi do tego tematu podchodzili. Możemy zaobserwować tutaj 

pewną krystalizację, czy ewolucję, terminu szatan, którą chcielibyśmy prześledzić 

i ukazać. Artykuł podzielona jest na pięć części, w których przyjrzymy się temu co Sta-

ry Testament mówi o diable. Zaczniemy od najstarszego fragmentu, w którym mowa 

o szatanie, to jest od Księgi Zachariasza, przechodząc do Księgi Hioba, dalej przez 1 

Księgę Kronik dojdziemy do Księgi Mądrości, w której będziemy chcieli dostrzec pe-

wne reminiscencje z Księgi Rodzaju, by wreszcie na koniec zająć się Księgą Tobiasza. 

Bielańskie Studia Teologiczne 

1/2015, s. 172-178 
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Przy obecnym stanie wiedzy egzegeci dzielą terminy odnoszące się do złego ducha na 

trzy kategorie: wątpliwe, prawdopodobne i niewątpliwe542. W artykule autor skupi się 

tylko na imionach, które nie budzą wątpliwości jako przynależne diabłu, czyli: szatan, 

Asmodeusz i wąż. 

1. Szatan w Księdze Zachariasza. 

Myśl starotestamentalna bardzo niechętnie mówiła o złych duchach. Działo się tak 

głównie ze względu na monoteizm judaizmu, gdyż objawienie biblijne zakazywało 

uznawania jakichkolwiek bogów poza Jahwe, jakichkolwiek autonomicznych mocy, któ-

re nie objawiałyby Stworzyciela wszystkich rzeczy543. Mimo to nigdy nie zostało odrzu-

cone przez Stary Testament istnienie i działalność diabła. 

Chronologicznie pierwszym tekstem, w którym spotykamy postać szatana jest czwarta 

wizja proroka Zachariasza – Za 3, 1-5. Zły duch pojawia się tu w kontekście oskarżania 

arcykapłana Jozuego, można powiedzieć, że występuje na gruncie sprawiedliwości 

i dlatego oskarża naród (reprezentowany przez Jozuego – przyp. autora) przypominając 

Bogu o jego winach544. Anioł Jahwe broni zaś naród przed bezwzględnością szatana545. 

Postać diabła przedstawiona jest przez proroka w sposób osobowy, jest on kimś zna-

nym, na co wskazuje rodzajnik „ha” użyty przed nazwą złego ducha. Egzegeci kome-

ntujący ten fragment są zgodni co do tego, że szatan pełni w nim funkcję jakiegoś pro-

kuratora. Stwierdzają, że mimo konkretności postaci diabła (na co wskazuje ów rodza-

jnik „ha”) to nie ma wystarczających informacji, czy sugestii w tekście, by w sposób 

pewny nazwać go mianem „złego ducha” – szatan, oskarżający Jozuego, jest wprawdzie 

przedstawiony jako istota znana (wskazuje na to przedimek), pełni on jednak rolę jakie-

goś prokuratora i nic nie wskazuje na to, by był on przeciwnikiem Boga lub uosobie-

niem złych mocy546. Jak zatem widać J. Homerski jednoznacznie stwierdza, że zacharia-

szowy szatan nie jest jeszcze złym duchem w naszym rozumieniu tego słowa. Inni e-

gzegeci jednak wskazują już na pewną cechę zła u diabła z wizji proroka – jest to mia-

nowicie nieprzychylność wobec człowieka, ta przez którą w Księdze Hioba autor na-

tchniony przedstawia szatana jako istotę działającą na szkodę człowieka 547. Owa nie-

chęć do ludzi ujawnia się w swego rodzaju „przeciwstawianiu się” temu co Stwórca 

zamierza uczynić względem Narodu Wybranego. Można powiedzieć, że oskarżyciel 

zachowuje się wyraźnie jako przeciwnik planów, jakie Bóg ma względem Izraela548. 

                                                           
542  Por. K. Kościelniak, Zło osobowe w... s. 25 – 74. Autor uznaje tu za imiona wątpliwe: wampir 

(pijawka), faun, satyr, reszef, lilit, demony, demony (pustka), demon południa, strach nocy, deber, qeteb, 

król strachów, strzała śmiercionośna, nieszczęścia (niektórym z tych terminów Septuaginta nadała 

znaczenie demoniczne); za prawdopodobne: duch niezgody i Azazel; za odnoszące się niewątpliwie do 

złych duchów: szatan, wąż i Asmodeusz; por. też A. Jankowski, Demonologia biblijna, s. 275 – 276 – 

autor tego opracowania do trzeciej kategorii zalicza też Azazela; por. G. Witaszek, Biblia o szatanie..., s. 

24 – 25. 
543 G. Witaszek, Biblia o szatanie – rzeczywistość czy mit, w: [red.] Góźdż K., Teologia o szatanie, Lublin 

2000, s. 24 ; por. K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii, Kraków 2002, s.139: w atmosferze ścisłego 

monoteizmu unikano elementów, które mogłyby w czymkolwiek osłabić władzę Boga nad światem; por. A. 

Jankowski, Demonologia biblijna w: Red. E. Dąbrowski Podręczna Encyklopedia Biblijna, s. 275. 
544 R. Zając, Szatan w Starym Testamencie, Lublin 1998, s. 42. 
545 Tamże. 
546 J. Homerski, Księga Zachariasza. Wstęp – Przekład – Komentarz, w: red. S. Łach, Księgi proroków 

mniejszych. Wstęp – Przekład z oryginału - Komentarz, w: red. S. Łach, Pismo Święte Starego 

Testamentu, t. XII, cz. 2, Poznań 1968, s. 328; por. K. Kościelniak, Zło osobowe w… , s. 77. 
547 J. Homerski , Księga Zachariasza ..., s. 328. 
548 G. Witaszek, Biblia o szatanie... ,s. 26; por. S. Lyonett , Szatan w: red. Leon – Dufour X.,  Słownik 
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Anioł Jahwe jest więc swego rodzaju strażnikiem tego, by prokuratorska funkcja szata-

na nie przeszkodziła w planie zbawienia, jaki Jahwe ma wobec Izraela549. 

Niektórzy egzegeci odrzucają podział Anioł Jahwe – szatan i dopatrują się jakiejś dy-

chotomii w naturze Boga550. Jedna z interpretatorek posunęła się do twierdzenia, że obie 

te osoby (tj. Anioł  i diabeł) są „dwoma twarzami” Stwórcy, czy dwoma stronami          

istnienia Najwyższego, które niejako walczą ze sobą551. 

2. Sprawca cierpień Hioba. 

Kolejnym tekstem, gdzie znajdujemy postać szatana jest Hi 1, 6-12; 2, 1-7. Spotykamy 

tu złego ducha jako jednego z aniołów, które mają swoje miejsce w Bożym orszaku, 

określonego mianem jednego z synów Bożych. Według egzegetów diabeł jawi się tu 

jako swojego rodzaju oko Boga552, który ma za zadanie informować Jahwe o postawie 

Jego poddanych, co łączy się z ich ewentualnym oskarżeniem553. Jest więc na służbie 

Boga. Szatan nie pokazuje się w tym fragmencie jako otwarty przeciwnik Stwórcy lub 

człowieka – można rzec, że przyjmuje postawę sceptyczną, tj. nie odrzuca faktów 

oczywistych (bogobojność Hioba), lecz ma inne zdanie co do ich przyczyn554. Diabeł 

okazuje się tu tym, na kogo wskazuje jego imię, tj. „oskarżycielem”555. Przedstawia 

Bogu Hioba jako tego, komu łatwo być bogobojnym, gdyż opłaca mu się to – Stwórca 

obficie obdarza go za to dobrodziejstwami. Szatan jawi się jako krytyk wartości czło-

wieka a nawet jako gardzący nim556. Zły duch nie jest jeszcze przewrotny, nie kusi ale 

wystawia na próbę. Jednak pod maską uniżoności wobec Boga, służenia Mu, można 

zauważyć pewne wrogie zamiary. Diabeł, choć nie występuje tu jeszcze jako zbuntowa-

ny przeciwko Bogu, otwarcie się Mu nie sprzeciwia, to jednak nie wierząc w bezintere-

sowne zawierzenie Jahwe, umiłowanie Go przez Hioba pragnie złośliwie wykazać, że 

Stwórca nie ma na ziemi prawdziwych  i bezinteresownych czcicieli. Jest to więc pod-

ważenie autorytetu Boga i sprzeciw przeciw Niemu557. Jak więc widać z powyższego 

opisu obraz diabła jest inny niż ten, który znamy z Nowego Testamentu, jednak pod 

przykrywką służby szatana u Jahwe dostrzega się wrogie zamiary, jeżeli nie wobec Bo-

ga to przynajmniej wobec człowieka i wobec sprawiedliwości Bożej558 zaś próba, której 

poddany zostaje Hiob i wszystkie klęski jakie na niego spadają ukazują w pewnej mie-

rze przyszły wygląd złego ducha, którego główną cechą będzie dysponowanie nieszczę-

ściami559. 

                                                                                                                                                                          
Teologii Biblijnej, s. 930. 

549 Por. STB, s. 930 – 931: anioł Jahwe ma zmusić szatana do milczenia w imię samego Boga: Imperet 

tibi Dominum, por. G. Witaszek, Biblia o szatanie... , s. 26. 
550 R. Zając, Szatan w Starym Testamencie, s. 44. 
551 Por. jw.; inne dociekania na temat osób Anioła Jahwe i szatana w Za 3, 1-5: s. 43 – 45. 
552 R. Zając, Szatan w Starym ..., s. 58. 
553 Tamże. 
554 Tamże,  s. 59. 
555 Por. Cz. Jakubiec, Księga Hioba. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy, w: red. S. 

Łach, Pismo Święte Starego Testamentu,  t. VII, cz. 1, Poznań – Warszawa 1974 , s. 59. 
556 Por. R. Zając, Szatan w Starym ..., s. 59. 
557 K. Kościelniak, Zło osobowe w ..., s. 143. 
558 G. Witaszek, Biblia o szatanie..., s. 26; por. STB, s. 930. 
559 Por. A. Jankowski, Demonologia biblijna, s. 276. 
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3. Niszczyciel Izraela z Księgi Kronik. 

Najbardziej lakoniczną wzmianką o szatanie jest tekst 1 Krn 21, 1. Brzmi on w sposób 

następujący: powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izrae-

la. W zestawieniu z paralelnym tekstem z 2 Sm 24, 1 widzimy wyraźną różnicę, czy 

może pewną precyzację tego, kto był przyczyną grzechu Dawida. O ile w Księdze Sa-

muela jest to gniew Jahwe o tyle kronikarz nie waha się nazwać sprawcę niewierności 

wobec Boga mianem szatana560. Godnym podkreślenia jest fakt, że mimo prób szko-

dzenia człowiekowi Zły zawsze przegrywa i chcąc – nie chcąc jest tylko aktorem, który 

ma do odegrania ściśle określoną przez Boga rolę w Jego planie zbawienia561. 

Kontekst w jakim występuje szatan w 1 Księdze Kronik wskazuje bardzo wyraźnie na 

jego ponadnaturalność i nastawienie na szkodzenie człowiekowi, i pozwala na utożsa-

mienie go z wcześniejszymi wystąpienia na kartach Starego Testamentu jako oskarży-

ciela (Za) i szpiega (Hi)562. Uczeni stwierdzają, że jest to moment, w którym po raz 

pierwszy możemy stwierdzić, że imieniem istoty z tego fragmentu jest właśnie sza-

tan563. Dawne określenie oskarżyciel, które wynikało              z pełnionego urzędu  staje 

się już nie tylko funkcją, lecz osnową egzystencji564. Możemy zobaczyć także swego 

rodzaju usamodzielnienie się szatana. Do tej pory w tekstach Ksiąg Zachariasza i Hioba 

występował w ścisłym połączeniu z Bożym orszakiem, jako jeden z synów Bożych (Hi 

1, 6), jako oskarżyciel ludzi przed Trybunałem Jahwe. W Księdze Hioba do prokurator-

skiej funkcji dojdzie szatanowi jeszcze doświadczanie człowieka, lecz wszystko to 

w imię i za zgodą Boga565. W 1 Krn autor ukazuje Szatana bez jakichkolwiek identyfika-

cji   z dworem niebiańskim566. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida – 

pobudził do grzechu. Spotykamy więc zupełnie innego diabła niż we wcześniejszych 

tekstach, staje on w nowej roli – kusiciela. Kronikarz wyraźnie podkreśla do czego do-

prowadziło „pobudzenie” szatana a mianowicie do faktu złamania zalecenia Jahwe 

przez Dawida. Diabeł nie tyle skłania do szkodliwej dla króla Izraela decyzji, ile przede 

wszystkim doprowadza do moralnej winy i upadku osoby kuszonej567. 

4. Greckie słowo diabolos w Księdze Mądrości i jej związki z Księgą Rodzaju. 

Dalsza krystalizacja pojęcia diabła ma miejsce w deuterokanonicznej Księdze Mądrości 

2, 23 - 24. Autor natchniony przeciwstawia tu twórczą działalność Boga (nieśmiertel-

ność) z niszczącą działalnością szatana (śmierć)568 . Wypowiedź na temat przyjścia 

śmierci na świat trzeba rozumieć w sensie śmierci duchowej, tj. utraty duchowej więzi 

z Bogiem569 i w tym sensie możemy powiedzieć, że szatan nie posiada nad człowiekiem 

                                                           
560 Por. R. Zając, Szatan w Starym ..., s. 88: tekst 1 Sm 24, 1 podkreśla, że Bóg jest ostateczną przyczyną 

dobra i zła, toteż nic nie może dziać się bez Niego. Teologia kronikarza nie zmienia tej fundamentalnej 

prawdy… Jahwe pragnie wolnego wyboru człowieka i dlatego pozwala na próbę czy  pokusę; por.. G. 

Witaszek, Biblia o szatanie..., s. 27. 
561 Por. R. Zając, Szatan w Starym ..., s. 88. 
562 Por. R. Zając, Szatan w Starym ..., s. 76. 
563 Tamże. 
564 Tamże, s. 76 –77. 
565 Tamże,  s. 77. 
566 Tamże. 
567 Tamże. 
568 Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości, w: red. S. Łach, Pismo Święte Starego Testamentu, t. VIII, cz. 3, 

Poznań – Warszawa 1969, s.112. 
569 Por. R. Zając, Szatan w Starym ..., s.. 97. 
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władzy absolutnej, może jednak nękać ludzi pokusami   i sprowadzać na nich zło, jeśli 

się nie będą skutecznie opierać pokusom.570 

W Księdze Mądrości, w przeciwieństwie do poprzednich tekstów,  w których był jedy-

nie wrogi człowiekowi, rola diabła stoi w jawnej sprzeczności z planami Boga i wielu 

egzegetów uważa, że jest tu nieprzyjacielem Stwórcy571. Szatan nie jest w tym fragmen-

cie jedynie funkcjonariuszem nieżyczliwym względem człowieka, nie jest tylko, jak w 1 

Krn, sprawcą grzechu, gdyż tamto odstępstwo od Boga prowadziło do nawrócenia. Jest 

sprawcą całkowitej utraty Boga572. 

Pozostaje otwartym pytanie dlaczego diabeł stał się diabłem?  R. Zając, jak sam twier-

dzi opierając się na tekście Księgi Mądrości i swoich domysłach573, buduje pewną teorię 

na ten temat. Twierdzi, że powodem zazdrości szatana była miłość Stwórcy do istot 

ludzkich, której ho diabolos nie potrafi zaakceptować, gdyż sam czuje do nich jedynie 

pogardę574. Dalej R. Zając twierdzi, że biblijne teksty o diable dowodzą tego, że szatan 

pragnął udowodnić, że człowiek nie jest tej miłości godny575. Można więc powiedzieć, 

że Szatan stał się wrogiem Boga, ponieważ w chorobliwy i zachłanny sposób pragnął 

Bożej miłości bez dzielenia się nią z istotami, które w jego mniemaniu zasługują jedynie 

na pogardę, co doprowadziło do pogrążenia się w złu i do całkowitego zerwania ze 

Stwórcą 576. 

W nawiązaniu do Księgi Mądrości należy przyjrzeć się pewnemu szczególnemu zwie-

rzęciu z Księgi Rodzaju – wężowi. Egzegeci uważają, że w Księdze Mądrości w pie-

rwszym stychu wersetu 24 mowa jest o wężu, pod którego postacią wystąpił szatan 

w opisie pierwszego grzechu577. Zdaniem Komisji Biblijnej, która zajmowała się histo-

rycznością opisu biblijnego o upadku pierwszego człowieka, dokonało się to za namo-

wą diabła w obrazie węża578. Księga Mądrości nada temu wężowi właściwe jego imię, 

tj. szatan579. 

W interesującym nas fragmencie Księgi Rodzaju wąż jest ściśle określonym bytem, 

gdyż przed jego nazwą położony jest rodzajnik580. Jest to zwierzę niezwykłe, gdyż uka-

zane jest jako inteligentne, duchowe  i nieprzyjazne Bogu – inteligencja węża biblijnego 

okazuje się już z kuszenia człowieka do złego, i to człowieka wyposażonego w dary nie-

zwykłe581. Biblijny gad jest przeciwnikiem Boga i człowieka. Jego nieprzyjaźń w sto-

sunku do Stwórcy przejawia się tym, że próbuje on zniweczyć plany Boga dotyczące 

uszczęśliwienia człowieka582 oraz ośmiela się oskarżać Boga o zazdrość i kłamstwo (Rdz 

3,5)583. Ludzi zaś przywodzi do grzechu nieposłuszeństwa wobec Stwórcy584. Karą za 

                                                           
570 K. Romaniuk, Księga Mądrości, s. 114. 
571 Por. R. Zając, Szatan w Starym ..., s.. 98. 
572 Tamże. 
573 Tamże,  s. 100. 
574 Tamże. 
575 Tamże, s. 101. 
576 Tamże. 
577 K. Romaniuk, Księga Mądrości, s. 112. 
578 S. Łach, Księga Rodzaju, w: red. S. Łach, Pismo Święte Starego Testamentu,  t. I, cz. 1, Poznań 1962, 

s. 214; por. też na temat zbieżności Mdr 2, 23 - 24 z Rdz 3, 1-15: R. Zając, Szatan w Starym… , s. 104 - 

110; STB, s. 931; G. Witaszek, Biblia o szatanie... , s. 27 - 28; K. Kościelniak, Zło osobowe w… , s. 78. 
579 Por. STB, s. 930. 
580 S. Łach, Księga Rodzaju, s. 213. 
581 Tamże. 
582 Tamże, s. 213 - 214. 
583 K. Kościelniak, Zło osobowe w ..., s. 71. 
584 Tamże. 
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zwiedzenie pierwszych rodziców staje się dla węża pełzanie na brzuchu, co wskazuje na 

jego upodlenie i przegraną. Wyrok Boga na szatana jest dla ludzkości powodem do ra-

dości, gdyż w ostateczności zostanie on zwyciężony i podeptany585. 

5. Tobiasz i jego demon. 

Ostatnim fragmentem Starego Testamentu, w którym bez żadnych wątpliwości chodzi 

o złego ducha jest Księga Tobiasza 3, 8.17; 6, 14-17; 8, 2-3. Można powiedzieć, że cała 

ta Księga w swoim podtekście ma jakąś walkę między dobrem a złem, której bohatera-

mi jest archanioł Rafał i zły duch, który w tym tekście posiada swoje imię własne. Sza-

tan nazwany tu został imieniem Asmodeusz, które należałoby tłumaczyć jako niszczy-

ciel czy burzyciel586. Krótko mówiąc w księdze tej możemy zauważyć przekonanie, że 

demony nękają człowieka (Tb 6, 8), zaś misją aniołów jest ich zwalczanie (Tb 8, 3)587. 

Najgorszym z tych demonicznych przeciwników ludzkości był właśnie Asmodeusz a to 

dlatego, że zabijał588 - chodzi tutaj o ducha złego, zazdrosnego, nieprzyjaznego człowie-

kowi, przynoszącego śmierć ludziom589. Modlitwa Tobiasza i Sary działają na niego 

prawie jak egzorcyzm, gdyż powszechne było przekonanie, że ten, kto odwołuje się do 

imienia Boga będzie zbawiony – w odpowiedzi na ufne błagania zostaje posłany archa-

nioł Rafał, który ma za misję związanie złego demona Asmodeusza (Tb 3, 17; 8, 2-3)590. 

 

Kończąc ten artykuł należy zauważyć, że Stary Testament mówi, choć niechętnie, 

o szatanie i nie ukrywa istnienia złych duchów. Można w nim zauważyć krystalizację, 

czy ewolucję terminu szatan. Jest to, można powiedzieć, dopowiedzenie tego, kim złe 

duchy są, gdyż Objawienie przez długi czas przedstawia ideę dość niesprecyzowaną, 

gdy chodzi o ich naturę i stosunek do Boga, chociaż podkreśla, że demony stanowią 

świat rywalizujący z Bogiem591. Ewolucja terminu szatan będzie przebiegała dość płyn-

nie. Objawienie stopniowo ukazuje go jako złego ducha, który jest nieprzychylny czło-

wiekowi i wrogi planom Boga i nie ma tu mowy o utożsamieniu bytu wcześniej z gruntu 

dobrego ze złym. Szatan jest od początku w jakiejś mierze nieprzychylny człowiekowi. 

Co najwyżej można by mówić o ewolucji wizerunku szatana od „podejrzliwej neutralno-

ści” do zdecydowanie złego ducha592.     Idąc za nazwami nadanymi diabłu przez R. 

Zająca pragnę jeszcze raz pokazać jego ewolucję. I tak najbardziej adekwatnymi imio-

nami dla szatana, i co za tym idzie rozumienia przez ludzi tego, kim on jest, są dla po-

szczególnych fragmentów Starego Testamentu następujące: Za 3, 1-5 - oskarżyciel są-

dowy593, Hi 1, 6-12; 2, 1-7 – Boży zwiadowca i sprawca cierpień594, 1Krn 21, 1 – pro-

wokator do grzechu595 dla            Mdr 2, 23-24 i Rdz 3, 1-15 zaś sprawca śmierci596.        

 

 

                                                           
585 Por. S. Łach, Księga Rodzaju, s. 218. 
586 K. Kościelniak, Zło osobowe w ..., s. 66. 
587 Por. STB, s. 204 - 205. 
588 Tamże, s. 205. 
589 G. Witaszek, Biblia o szatanie...., s. 24. 
590 Tamże. 
591 G. Witaszek, Biblia o szatanie... , s. 24. 
592 Por. K. Kościelniak, Zło osobowe w ..., s. 64. 
593 R. Zając, Szatan w Starym ..., s. 27. 
594 Tamże,  s. 45. 
595 Tamże, s. 73. 
596 Tamże, s. 91. 
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KRYSTALIZOWANIE SIĘ POJĘCIA „SZATAN” W STARYM TESTAMENCIE. 

CRYSTALIZATION OF THE CONCEPT OF SATAN IN THE  OLD TESTAMENT 
 

Summary: 

 

The Old Testament presents in its books form an evil spirit who wants to harm the man, 

pulling him from God. The answer to the question of who is the "bad" evolves with  

successive stages of revelation and we find them in The book of Job, Zechariah, 1 

Chronicles, Wisdom and Tobias. The Old Covenant called him as Satan, the devil,  

Asmodeus, snake while pointing at his destructive approach to man. Demon is for  

people: the prosecutor, the perpetrator of suffering and death, the tempter to sin, and the 

one that disconnects the relationship of people with God. There isn't a friendly devil, 

which can be found on the shelf but dangerous entity before which weapons trust and 

faithfulness to God. 
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KS. WOJCIECH GUZEWICZ, KOŚCIOŁY I PARAFIE ZIEMI EŁCKIEJ, WYD. 

DIECEZJALNE ADALBERTINUM, EŁK 2008, S. 189 
 

 

 

W ostatnich latach powstało zaledwie kilka opracowań monograficznych kościołów, 

parafii znajdujących się w obrębie powiatu ełckiego. Najczęściej były to prace magi-

sterskie bronione na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej przekształ-

conej w Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego lub stosunkowo niedawno po-

wstałego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. 

Najnowsza książka ks. prof. Wojciecha Guzewicza zatytułowana „Kościoły i parafie 

ziemi ełckiej”, to opracowanie, które syntezuje dotychczasowe informacje na temat 25 

kościołów znajdujących się w obrębie powiatu ełckiego. Autor w swym dziele wymie-

nia takie kościoły jak: kościół w Bajtkowie, Borzynach, Chełchach, w Ełku: parafia pw. 

bł. Karoliny Kózkówny, Chrystusa Sługi, Ducha Świętego, Najświętszego Serca Jezu-

sowego, NMP Królowej Apostołów, Opatrzności Bożej, Jana Apostoła i Ewangelisty, 

Rafała Kalinowskiego, Tomasza Apostoła, św. Wojciecha Biskupa i męczennika, także 

kościół w Garbniku, Kalinowie, Klusyach, Nowej Wieś Ełckiej, Pisanicy, Prawdzi-

skach, Prostkach, Regielnicy, Rożyńsku Wielkim, Starych Juchach, Stradunach i Wi-

śniowie Ełckim. Wszystkie dostępne informacje na temat tych kościołów układa w lo-

giczną spójną całość.  

Zagłębiając się w treść niniejszej pozycji, zastanawiałem się, w jaki sposób można ją 

sklasyfikować pod względem literackim – uważam, iż jest to publikacja popularno nau-

kowa na co wskazuje użyty język, jak też (a raczej przede wszystkim) leksykalna. Czy-

tając tę książkę – a nawet przeglądając – możemy zauważyć swoistą jej budowę, która 

przewija się przez całe dzieło, wskazując, że nosi ona znamiona typowego leksykonu. 

Autor trzyma się pewnego ustalonego schematu, według którego napisana jest ta publi-

kacja. Wygląda to następująco: kurtki rys historyczny miejsca, w którym znajduje się 
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kościół, następnie: jaki był jego początek od momentu erygowania. By przejść do za-

sadniczej części pracy tj. do opisu architektonicznego – bardzo szczegółowego a koń-

cząc na opisie zaplecza gospodarczo – socjalnego.  

Ksiądz Guzewicz korzysta z bogatego źródła informacji, jakim jest Archiwum Diece-

zjalne, a także z pism takich jak: „Apostoł”, „Martyria”, „Posłaniec warmiński”, „Ełk 

i my” itd. oraz z różnego rodzaju opracowań monograficznych niektórych parafii, co 

czyni tę publikację wiarygodną.  

Bardzo dobrym pomysłem było umieszczenie przez autora na końcu książki, słowni-

czka zawierającego podstawowe pojęcia architektoniczne. Sprawia, to, iż publikacja 

nabiera formy leksykonu, a zarazem tekst w niej zamieszczony, staje się bardziej przy-

stępny dla odbiorcy. Tak oto wygląda w skrócie budowa książki.  

Pod względem merytorycznym jest napisana poprawnie. Oczywiście nie sposób tu nie 

wspomnieć, iż ktoś, kto szuka dokładnej szczegółowej historii, tutaj jej nie znajdzie. 

Autor, bowiem nie wnika dogłębnie w dzieje w\w kościołów, a ogranicza się do naji-

stotniejszych informacji.  

Jeśli chodzi o swoiste „niedociągnięcia” autora to uważam, że niektóre zdjęcia zamie-

szczone w książce są stanowczo za ciemne i nie wyraźne (np. zdjęcie nr 1 przedstawia-

jące prezbiterium, nr 6, nr 8, nr 14 itd....) sprawia, to wrażenie swoistej ich „nieczytel-

ności”. Koncepcja zwizualizowania tego, o czym można przeczytać, była bardzo dobra, 

jednak, jakość w stosunku do pomysłu wydaje się marna.   

 Najnowsza książka, ks. prof. Wojciecha Guzewicza, „Kościoły ziemi ełckiej” to nie-

wątpliwie publikacja zasługująca na uwagę czytelników. Nosi ona znamiona popularno- 

naukowego tekstu a zarazem leksykalnej formy. Może stać się wydatną pomocą dla 

osób, które pragną poznać historię swojego kościoła, parafii. Stanowi wartościowy ma-

teriał dla historyków, przyszłych magistrów itp., gdyż jest syntezą wiadomości najistot-

niejszych danych dotyczących zagadnienia zawartego w temacie.  

Książka ta z pewnością będzie nieocenioną pomocą wszystkim szukającym bibliografii 

dotyczącej któregoś z wymienionych 25 kościołów. Moim zdaniem, publikacja ta może 

również przysłużyć się tym wszystkim turystom, którzy będą pragnęli odwiedzić którąś 

ze świątyń wymienionych przez autora. 

Wreszcie książka, jest adresowana do nas mieszkańców Ełku i okolic, którzy chcą po-

głębić dotychczasową wiedzę na temat swojego regionu i poznać losy świątyń, które 

nieraz są starsze od nas samych. 
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GRZEGORZ GÓRNY, JANUSZ ROSIKOŃ, ŚWIADKOWIE TAJEMNICY. 

ŚLEDZTWO W SPRAWIE RELIKWII CHRYSTUSOWYCH, WYD. ROSIKON 

PRESS, IZABELIN-WARSZAWA 2012, S. 335. 
 

 

 

Książka Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo 

w sprawie relikwii Chrystusowych”, jest próbą całościowego przedstawienia czytelni-

kowi informacji o przedmiotach, które są uważane za związane z ziemską wędrówką 

Jezusa Chrystusa. Autorzy stawiają pytania: Czy relikwie Chrystusowe są symulakrami, 

a więc reprodukcjami czegoś, co nie istnieje? Czy też są rzeczywistymi przedmiotami, 

z którymi miał niegdyś styczność Jezus z Nazaretu? (Str. 7) Temat książki ze wszech 

miar zasługuje na uwagę, i to nie tylko chrześcijanina. Przedmiotem książki są, bowiem 

rzeczy materialne, z którymi stykał się Mistrz z Nazaretu, Ten, który wywarł najwię-

kszy wpływ na losy ludzkości. Media dosyć często informują o relikwiach, o kontro-

wersjach związanych z ich pochodzeniem. Widzimy wtedy tysiące wiernych pragną-

cych zobaczyć rzeczy święte. W każdym jest to pragnienie dotknąć Tajemnicy, która 

dla większości z nas ma znaczenie całkowicie podstawowe, bo dotyczy naszego zba-

wienia. Autorzy „Świadków Tajemnicy” podjęli się trudnego zadania, i to tym bardziej, 

że obok Tajemnicy Zbawienia mało, kto przechodzi obojętnie. Czy sprostali temu zada-

niu? Myślę, że już na początku mogę odpowiedzieć twierdząco, co postaram się poka-

zać podczas omawiania kolejnych rozdziałów dotyczących poszczególnych relikwii 

Chrystusowych.  

Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń rozpoczynają swoją książkę od najsłynniejszej reli-

kwii świata tj. od Całunu Turyńskiego. Omawiają historię Całunu w dwóch aspektach: 

dziejów tej relikwii oraz historii badań nad Całunem. Czytelnik otrzymuje kompendium 

aktualnej wiedzy syndonologicznej. (Syndonologia – oddzielna dyscyplina naukowa, 

zajmująca się wyłącznie rozpoznaniem fenomenu Całunu Turyńskiego) 
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Dowiadujemy się, że Całun służył, jako pierwowzór dzieł artystycznych, manuskryp-

tów, monet i innych, już w starożytności i wczesnym średniowieczu. Różnorodne bada-

nia dowodzą, że Całun pochodzi z I wieku po Chrystusie. Autorzy dogłębnie analizują 

wyniki badań izotopem węgla C-14, które sugerują, że Całun powstał, jako średnio-

wieczne fałszerstwo. Podają szereg przykładów błędnego datowania tą metodą, oraz 

przedstawiają opinie naukowców, czym mogły być spowodowane błędne datowania. 

Żadne inne badania nie podważają autentyczności Całunu. Wręcz stwierdza się, że na-

wet dzisiaj relikwia jest nie do podrobienia. Dlatego naukowcy przyznają, że wizerunek 

na Całunie jest acheiropoietos, czyli „nie ludzką ręką uczyniony”. Bardzo uderzająca 

jest bezradność nauki wobec Tajemnicy Całunu, im bardziej wnikliwie i za pomocą 

coraz nowocześniejszych metod jest badany, tym więcej Całun stawia pytań, na które 

nie znaleziono odpowiedzi. Jest jeszcze coś bardzo trafiającego do czytelnika, otóż cał-

kowita zgodność ustaleń uczonych, co do okoliczności śmierci osoby zawiniętej w Ca-

łun z opisami ewangelicznymi śmierci Jezusa Chrystusa. Należy też dodać, że wiedza 

o Całunie podana jest przystępnie, z elementami dramaturgicznymi, tak, że całość czyta 

się „jednym tchem”, powyższa uwaga dotyczy zresztą całej książki „Świadkowie Ta-

jemnicy”.   

Kolejny rozdział dotyczy Świętego Krzyża, narzędzia kaźni Jezusa Chrystusa. Autorzy 

przedstawiają okoliczności odnalezienia Krzyża Chrystusowego przez św. Helenę, jego 

dalsze dzieje, oraz sposób naukowej weryfikacji jego autentyczności. Kluczem, który 

umożliwił wspomnianą weryfikację było zbadanie titulusa tabliczki z wypisanymi wi-

nami skazańca. Był to napis po hebrajsku, grecku i łacinie: „Jezus Nazarejczyk Król 

Żydowski”. Badania potwierdziły, że wspomniany titulus pochodzi z I wieku po Chry-

stusie, co świadczy o jego autentyczności. Należy dodać, że badaczami były uznane 

autorytety z wielu dyscyplin, a ponadto w kluczowych kwestiach, badania były dublo-

wane.  

Trzeci rozdział omawia historię odnalezienia i dalszych losów Świętych Gwoździ, uży-

tych do ukrzyżowania Chrystusa. Temat ten wiąże się częściowo z poprzednim rozdzia-

łem. W XIX wieku doliczono się 36 gwoździ, które uważano za prawdziwie użyte do 

ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Ze źródeł historycznych wiadomo, że do przebicia cia-

ła Zbawiciela użyto tylko trzy. Do zbadania autentyczności Gwoździ, wykorzystano 

wydobyty gwóźdź z grobowca żydowskiego skazańca Jehochanana ben Hagkola. Został 

on ukrzyżowany przez Rzymian w I wieku po Chr. Archeologowie odkryli stopy nie-

szczęśnika przebite wzmiankowanym gwoździem.  

Kolejny czwarty rozdział dotyczy Sudarionu z Oviedo w Hiszpanii. Jest to chusta, którą 

owinięto po śmierci na krzyżu głowę Chrystusa. To chusta, którą św. Jan ewangelista 

zobaczył w grobie Pańskim, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 

jednym miejscu. W rozdziale znajdziemy szczegółowy opis owinięcia chusty na głowie 

zmarłego Zbawiciela, oraz kiedy i dlaczego ją zdjęto. Badania Sudarionu przeprowa-

dzono bardzo szczegółowo i udowodniono, że okrywała głowę tej samej osoby, która 

była po śmierci owinięta w Całun. Co więcej ta sama osoba nosiła Tunikę z Argenteuil 

(omawianą w rozdziale piątym), a wizerunek tej osoby jest odciśnięty na chuście z Ma-
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noppello (rozdział siódmy). Uczeni nie mają wątpliwości, że tą osobą był Jezus Chry-

stus. We wszystkich rozdziałach znajdujemy historię każdej relikwii, na ile jest możliwe 

jej odtworzenie, oraz opis badań danej relikwii. Szczególnie dramatyczna jest historia 

chusty z Manoppello. Po dokładnych badaniach okazało się, że przedstawia wizerunek 

Chrystusa, identyczny jak w Całunie Turyńskim, ale w wersji pozytywu. Jezus ma tu 

otwarte oczy, czyli jest to wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego!  

W kolejnych rozdziałach znajdziemy opisy wielu relikwii uważanych za autentycznie 

Chrystusowe, część z nich jest przebadana, część nie. Są wśród nich inne płótna po-

grzebowe niż wymienione dotychczas, kolumna biczowania, korona cierniowa, Włócz-

nia Longinusa, którą przebito bok Zbawiciela, sandały Jezusa i inne. Oddzielny rozdział 

dotyczy Golgoty i Grobu Pańskiego. Okazuje się, że do tej pory odkrywa się w tym 

miejscu, nieznane wcześniej ślady po męce Chrystusa.  

O „Świadkach Tajemnicy” można powiedzieć, że to książka niezwykła i moim zdaniem 

bardzo wartościowa. Omawia kompleksowo większość relikwii Chrystusowych, w tym 

te najważniejsze. Przedstawia historię relikwii, co mówi o nich tradycja, w jaki sposób 

naukowcy dochodzą do przekonania o ich autentyczności bądź fałszerstwie, a także 

pokazuje szczegółowo mękę Pańską. Po lekturze książki wiemy dokładnie jak cierpiał 

Zbawiciel i jaką rolę odegrały przedmioty związane z Jego męką i śmiercią. Dzieło 

Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia jest napisane językiem wartkim, przemawiają-

cym do wyobraźni, tym bardziej, że książka zawiera bardzo dużo fotografii, rycin i ry-

sunków. Jest to książka rzetelna, przemyślana a układ treści jest przejrzysty. W swoim 

zakresie porządkuje i wzbogaca wiedzę o okolicznościach męki i śmierci naszego Zba-

wiciela. Moim zdaniem omawiane dzieło wzmacnia wiarę, a niewierzącym może po-

móc uwierzyć w Chrystusa. Jest to, więc dzieło, jak najbardziej godne polecenia. 

Autorzy: Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń. 

Tytuł: Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych. 

Stron: 335. 

Wydawnictwo: Rosikon Press 2012. 

Wydano za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr 749/D/2012 z dnia 

9.03.2012. 
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SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM PT. „ZAGUBIONA DRACHMA. KOŚCIÓŁ 

WOBEC SEKSUALNOŚCI” 
 

 

 

W dniu 25 kwietnia 2015 odbyło się sympozjum pt. „Zagubiona drachma. Kościół 

wobec seksualności”. Zostało ono zorganizowane przez Papieski Wydział Teologiczny 

w Warszawie i odbyło się w auli tejże uczelni przy ulicy Dewajtis 3. Przed 

rozpoczęciem wykładów odbyła się msza święta w Kościele Niepokalanego Poczęcia 

NMP, której przewodniczył ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

W homilii ksiądz Kardynał zwrócił uwagę na fakt, że każdy kapłan jest powołany przez 

Chrystusa, aby być Dobrym Pasterzem dla powierzonej mu owczarni. Osiągniecie tego 

będzie możliwe, gdy w pozytywny sposób będziemy mówili o ludzkiej seksualności. 

Temu wezwaniu ma przysłużyć się zorganizowane sympozjum. 

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy przeszli do auli uczelni, aby wziąć udział 

w wykładach. 

Sympozjum rozpoczął Ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału 

Teologicznego w Warszawie, kierownik Sekcji świętego Jana Chrzciciela, który 

przywitał wszystkich przybyłych, jak i przedstawił prelegentów. Zwracając się do 

studentów przypomniał, że Jezus przyszedł na świat dla nas i dla naszego zbawienia 

nauczał i uzdrawiał. Dla nas i dla naszego zbawienia umarł na Golgocie 

i zmartwychwstał. Jeżeli Kościół chce być wierny swojemu mistrzowi, również musi 

być cały dla nas i dla naszego zbawienia. Człowiek jest drogą Kościoła. 

Jako pierwszy swój referat wygłosił ksiądz doktor habilitowany Piotr Kiniewicz. 

Wprowadzając w tematykę wykładu zatytułowanego „Rewolucja seksualna, jej źródła 

i przyczyny” zwrócił uwagę, że nie jest to łatwy temat, albowiem wymaga od nas 

przeprowadzenia rachunku sumienia. Ksiądz Piotr, podkreślił, że omawiany temat 
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pozwala przyjrzeć się postrzeganiu człowieka, widzeniu świata, naszemu działaniu, jak 

też sposobowi mówienia, myślenia o tym temacie i w jaki sposób nas samych 

traktujemy. Prelegent, zwrócił uwagę na proces ideologizacji praw człowieka, który 

doprowadza do dwóch rzeczy. Po pierwsze do koszmarnego indywidualizmu, ponieważ 

każdy ma prawo i każdego prawo jest najważniejsze. Wobec tego, prawa mniejszości 

i najbardziej radykalne prawa tak naprawdę dyktują wszystko. 

Ksiądz podczas wystąpienia, zwrócił uwagę na to, że obecnie jest toczona walka czy 

katolik może być katolikiem publicznym. Indywidualizm na płaszczyźnie seksualności - 

naszą płciowość - ustawia jako rzeczywistość, którą możemy posługiwać się jak bronią 

segregującą ludzi. Gender, które określa tożsamość na podstawie mojego widzimisię, 

w której mogę być przedstawicielem jednej z siedemnastu tożsamości seksualnej. 

Gender dyktuje bardzo poważnie kształt debaty nad ludzka płciowością. 

Ksiądz Piotr zaznaczył, że doświadczenia wojen i innych tragedii ludzkich 

rozgrywające się w wielu częściach świata doprowadziły do utraty sensu życia. A więc, 

jeśli życie nie ma sensu to niech to zastąpi konsumpcjonizm. Przyczyny rewolucji 

seksualnej, według księdza prelegenta, możemy podzielić na trzy grupy. A więc, „seks, 

drug and rock&roll”. 

Seks - Wprowadzenie na rynek amerykański w 1960 roku pigułek antykoncepcyjnych, 

a w Polsce w 1968 doprowadziło do rozdzielenia kwestii uprawiania seksu, jako 

dyscypliny sportowej, to znaczy pewnej zewnętrznej aktywności, od tego co jest 

miłością i od konsekwencji, to jest od dzieci. Wprowadzenie pigułki antykoncepcyjnej 

przyczyniło się do rozpowszechnienia aborcji. Również in vitro stanowi część 

seksbiznesu. Albowiem rozdziela i utrwala rozdzielenie pomiędzy aktywnością 

seksualną, miłością oblubieńczą i powołaniem do rodzicielstwa. Ksiądz Piotr podkreślił, 

że antykoncepcja jest problemem znacznie poważniejszym. Albowiem można zabawiać 

się seksem bez konsekwencji. Można wejść w relację seksualną z wieloma osobami. 

Antykoncepcja jest również przyczyną większej ilości zakażeń chorobami 

przenoszącymi drogą płciową. Aktywność seksualna zwiększa ilość poczęć, a ich 

aborcja to dzieci niechciane. Obecna polityka w Polsce i na świecie dotycząca aborcji 

utrwala proces demoralizacji. W Polskim prawie aborcja została wprowadzona w roku 

1950, a w 1956 na życzenie. W roku 1993 wprowadzono ustawę antyaborcyjną, która 

nie chroni płodu. W roku 1996 nastąpił powrót do prawa aborcyjnego z 1956 roku. 

Drugs - narkotyki przyczyniły się do nieodpowiedzialnych działań w seksualności. 

Istnieje część wspólna między seksbiznesem a koncernami farmaceutycznymi. 

Wprowadzane substancje promujące działania seksualne promują antykoncepcję. 

Rock&Roll - przykładem mogą być Beatlesi śpiewający o miłości, a nie o małżeństwie. 

Opiewana przez nich miłość jest miłością, którą można się bawić, a nie ma nic w sobie 

z miłości oblubieńczej, wyłącznej, pełnej, płodnej. Innym przykładem może być James 

Bond. Idąc przez życie można zabijać ludzi bawiąc się kobietami bez żadnych 

konsekwencji. Rewolucja seksualna, która się dokonała, zamieniła się w dyktaturę, 

poprzez pozwolenie na pornografię. Wpłynęła również na strukturę wychowania dzieci. 

Według prelegenta rewolucja seksualna tak samo jak żadna inna nie przetrwała w ten 
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sposób, aby wypromować swoich twórców. Każda z nich zjadała swoje dzieci - ta 

również. 

Na zakończenie swego wykładu ksiądz Piotr Kiniewicz podkreślił, że postępująca 

demoralizacja prowadzi do upadku cywilizacji. 

Kolejnym prelegentem była siostra Barbara Chyrowicz z KUL-u. Siostra zwróciła 

uwagę, że miłość ma wymiar duchowy i cielesny. To, że jesteśmy cieleśni jest dla nas 

banalne, albowiem z naszą cielesnością jesteśmy bardzo oswojeni. Nawet nie 

zastanawiamy się nad tym, jak wiele jej zawdzięczamy. Niekiedy bywa, że cielesność 

nam doskwiera i bardzo chcielibyśmy wznieść się ponad ją. Bywa, że nas cieszy gdy 

bez trudu potrafimy przemierzać kilometry. Cielesność może być również powodem 

dumy. Bawimy się naszą cielesnością, organizując konkursy piękności. Cielesność 

może stać się również dla nas powodem naszej próżności. Bywa, że cielesność jest dla 

nas powodem wstydu. Wstydzimy się jak wyglądamy. 

Siostra Barbara zaznaczyła, że cielesność nas ogranicza w sensie gatunkowym. Istnieje 

szereg gatunków, które przewyższają nas, górują nad naszą ludzką potencją, lepiej 

słyszą, lepiej widzą, szybciej się przemieszczają, niektóre gatunki dłużej żyją. W swoim 

wystąpieniu, zwróciła uwagę na to, że tym co jest fenomenalne w naszej cielesności to 

fakt, możliwości naszego zdystansowania się do niej. Nie byłoby to możliwe, 

gdybyśmy nie byli zarazem istotami duchowymi to znaczy, posiadamy naturę. Ludzki 

gatunek przekracza swoją naturę, jako jedyny spośród znanych nam gatunków. 

Potrafimy przyglądać się naszemu działaniu z zewnątrz. Istotna intencjonalność dla istot 

rozumnych zakłada pewną wnętrzność. Oba wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny 

spotykają się w naszym życiu. 

Jesteśmy świadomi zachodzących w naszej cielesności procesów, naszego przemijania 

przez to że możemy się zdystansować do naszej natury. Przemijalność jest jedną 

z najbardziej ograniczających nas rzeczy. Nasza wewnętrzność i zewnętrzność są 

ograniczone. Nasza cielesność jest ograniczona. Nie potrafimy powstrzymać faktu 

naszego przemijania. Nawet jeśli skorygujemy nasza zewnętrzność poddając się 

operacjom plastycznym, aby zahamować procesy zewnętrzne, procesy starzenia, to nie 

dodamy sobie ani dnia. 

Związek wnętrzności z zewnętrznością, duchowości z cielesnością jest w rożny sposób 

w filozofii analizowany. Wskazuje na ciągle zmaganie się z tym, co wewnętrzne z tym, 

co zewnętrzne. Znamy to z własnego doświadczenia, szczególnie wtedy, w momentach, 

w których duch ochoczy, a ciało mdłe. Tego napięcia między intencjonalnością, 

a cielesnością nie doświadczają małe dzieci. One nie mają możliwości dystansowania 

się, tego nie doświadczają mentalnie niesprawni, kiedy nie odbierają zewnętrzności na 

skutek swoich ułomności, czasem chorzy, czasem najstarsi, wszyscy ci, którzy nie są 

wstanie wznieść się ponad defekty swojej natury. 

To, co cielesne wydaje się nam prostsze. Dlaczego? Bo jest namacalne. Widoczne, bo 

można dotknąć. Wewnętrzność też wskazuje na różnorakie ograniczenia, nie ogarniamy 

świata, nawet najzdolniejsi nie są w stanie ogarnąć wielu rzeczy, bo nie jesteśmy 

w stanie pojąc, czym jest nieskończoność. Jeśli ją definiujemy, to przez zaprzeczenie 
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skończoności. Żyjemy w wymiarze, w którym wszystko ma swój początek i koniec. 

Siostra prelegent zaznaczyła, że jesteśmy też ograniczeni w wchodzeniu w relacje 

z innymi osobami. Swoistym przykładem jest miłość kiedy człowiek wchodzi w relacje 

z innym człowiekiem, bądź z innymi ludźmi. Obserwując tragedię innych ludzi 

możemy na nią reagować w rożny sposób, niekiedy wyglądamy na bezdusznych. 

Przyczyna tego jest to, że nie ma między nami relacji. Ograniczona jest nasza 

możliwość wchodzenia w relacje. Potrafimy kochać wszystkich, ale nie wszyscy są tak 

samo nam bliscy. 

Siostra profesor zwróciła uwagę na to, że Jan Paweł II w książce „Miłość 

i odpowiedzialność”, ukazał, ludzką seksualność w sposób pozytywny.   

Należy powiedzieć, że rewolucja seksualna zniszczyła więcej niż zmieniła. Co 

zmieniła? Dziś o ludzkiej seksualności mówi się w sposób otwarty. Niestety często 

w sposób zwulgaryzowany. Ludzie się nie czerwienia poruszając te tematy. Intymność 

seksualna przestała praktycznie funkcjonować. Udany seks został uznany za istotny 

element ludzkiej relacji. Brak zadowolenia prowadzi do zerwania relacji. 

Czy to dobrze, że o seksualności mówi się w pozytywnym sensie? Oczywiście, że 

dobrze, ale ta rewolucja pozostawiła nam zgliszcza. Dlaczego? Otóż cielesność, która 

wymyka się duchowości i zewnętrzności sprawia, że ostatecznie tracimy do niej 

dystans. Cielesność wyemancypowana nas zdradza. Wiele sobie obiecujemy, ale 

ostatecznie pozostajemy niezaspokojeni. Nie może być inaczej, albowiem nasza 

zdolność doznawania jest ograniczona. Wyemancypowana seksualność sprawia, że 

doznane przyjemność nie pozostawia w nas wspomnień. Zazwyczaj nie chcemy 

pamiętać tych , którzy dzielili z nami cielesność bez wewnętrzności, bez duchowości. 

Brak dystansu do własnej cielesności powoduje bezwolność, a bezwolność okrada nas 

z tego, co jest głęboko ludzkie. Bliskość natury jedynie seksualnej powoduje, a nie 

eliminuje, naszą samotność. Mówienie o miłości w takiej sytuacji wydaje się 

nieporozumieniem. Młodzi ludzie z łatwością mówią o cielesności, seksualności, ale nie 

potrafią mówić o miłości. Brakuje im słów. 

Po co nam taka rewolucja? Po takiej rewolucji pozostajemy boleśnie obnażeni. 

A najgorsze to, że w pewnej mierze bezpłodni. Albowiem sprawność seksualna nie 

wystarcza do przekazania życia. Bo my nie żyjemy tylko cieleśnie. Reaktywacja musi 

dokonać się poprzez odszukanie na nowo duchowego wymiaru naszej miłości. 

Człowiek skoro posiada ciało nie jest tylko cielesnością, ma wymiar duchowy. Chodzi 

o odnalezienie harmonii. 

Dojrzali duchowo będą w stanie ludzkie życie. Nasze stawanie się wyznacza proces 

duchowego dojrzewania. To kim się stajemy pozostaje ważne nie tylko dla nas, ale dla 

innych. Jeśli seksualność jest ukierunkowana na przekazywanie tylko biologicznego 

życia, to przekazujemy je tylko takie. Zważywszy na to, że jesteśmy nie tylko 

biologicznymi istotami, to nasze stawanie się jest głęboko zapisane w sens naszej 

egzystencji. Jeśli stajemy się to celem naszego życia jest pomaganie innym w stawaniu 

się. Nasza duchowa egzystencja winna być płodna. W przekazywaniu życia jesteśmy 

ważniejsi nic natura i nieodzowni pod warunkiem, że osiągniemy odpowiedni wymiar 
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dojrzałości duchowej, aby ją przekazać. 

Dwa sposoby przekazywania życia, nie koniecznie idą w parze. Można być biologicznie 

dojrzałym, aby przekazać życie, a przy tym karłem, który nie jest w stanie pomóc 

innym wzrastać. Można zrezygnować z przekazywania biologicznego życia, 

a pozostawać duchowo płodnym. To duchowa płodność tworzy specyficzny ludzki 

świat. 

Nasza ograniczoność wchodzenia w relacje, jest zarazem argumentem na rzecz uznania 

relacji miłości w oblubieńczej jako wyłącznej, tej relacji, która związana 

z seksualnością jako relacji wyjątkowo wyłącznej, ponieważ nie jesteśmy w stanie 

z wieloma osobami wchodzić w specyficzna głęboką relacje. Ograniczoność naszej 

wewnętrzności jest też powodem, dla którego szukamy nowych podstaw więzi 

międzyludzkich. 

Kolejny prelegent o. prof Jarosław Kupczak. UPJPII wygłosił wykład, którego tytuł 

brzmiał: „Znaczenie i aktualność encykliki Humanae vitae”. Na początku swego 

wystąpienia skierował słowa podziękowania do władz uczelni za zaproszenie oraz 

powitał do wszystkich obecnych. 

Na wstępie o. Kupczak zaznaczył, że rozwinął tytuł swego wykładu: „Znak, któremu 

sprzeciwiać się będą. Prorocze znaczenie encykliki Humanae vitae”. Swój wykład 

ksiądz profesor ujął w kilka punktów, które rozwinął podczas wykładu. 

1. Encyklika potwierdza prace magisterium Kościoła do tak podważanego po Soborze 

Watykańskim II nieomylnego nauczania w sprawach moralności. W ten sposób 

encyklika stała się po Soborze pierwszym głosem na temat tego, co potem Benedykt 

XVI nawal hermeneutyką ciągłości w interpretacji Vaticanum II. 

2. Encyklika stalą się ważnym etapem rozwoju teologii małżeństwa. 

3. Humanae vitae stała się w teologii moralnej głosem na temat prawdziwych 

i fałszywych sposobów rozumowania etycznego nie tylko aktu małżeńskiego i nie tylko 

do aktu małżeńskiego. 

4. Paweł VI przypomniał o fundamentalnej roli prawa naturalnego, tak zapomnianego 

w etyce i teologii moralnej. 

5. Encyklika ma ważne znaczenie antropologiczne zarówno przypominając o cielesno 

duchowej strukturze mężczyzny i kobiety, jak i okazując prawdziwą naturę miłości 

małżeńskiej. 

Ad.1. W 1965 roku John Toma Luna opublikował książkę pt. „Antykoncepcja”, która 

nadal pozostaje najbardziej kompletną w historii etycznej debaty o antykoncepcji 

w kulturze zachodu. Koncepcja jest starą praktyką, jak ludzka kultura, jak rzeczywistość 

ludzkiego grzechu. Najstarsze zapisy o antykoncepcji datowane są 2000 lat przed 

narodzeniem Chrystusa. 

To, co dla nas istotne to stosunek chrześcijan do antykoncepcji, które zostały ujęte w tej 

książce: „Twierdzenia potępiające antykoncepcje powtarzają się od czasów kiedy po raz 

pierwszy chrześcijański teolog z III wieku jasno wypowiedział się na ten temat. 

Nauczyciele Kościoła nauczali bez wątpliwości, że akty zapobiegające poczęciu są 

grzechem ciężkim. Żaden katolicki teolog w historii Kościoła nigdy nie nauczał, że 
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antykoncepcja jest dobrym czynem. Nauczanie o antykoncepcji jest ustalone raz na 

zawsze”. Ta jasna wypowiedź amerykańskiego historyka jest ważna jeszcze z jednego 

powodu. Został mianowany konsultatorem komisji powołanej w 1963 roku przez Jana 

XXIII, która miała zbadać moralne dylematy antykoncepcji. W nauczaniu Kościoła 

odnośnie antykoncepcji jest konieczna zmiana po 2000 lat niezmiennego nauczania. Ta 

nieomylność nie wypływa z faktu, jak sadza niektórzy, że Encyklika Humanae vitae 

wyraża swoje nauczanie w sposób sugerujący uroczyste ogłoszenie dogmatu Ex 

cathedra. Nie. Nieomylność nauczania Kościoła w sprawie antykoncepcji płynie z tego, 

że aż do roku 1930 kiedy wspólnota anglikańska po raz pierwszy wyłamała się 

jednomyślności tego nauczania. Dotąd to nauczanie chrześcijan było jednomyślne 

i niepodważalne, dlatego nauczanie Kościoła w sprawie antykoncepcji spełnia kryteria 

nieomylności. 

Warto zwrócić uwagę na udział polskich teologów w tym nauczaniu. Jednym 

z najbliższych współpracowników  Pawła VI był arcybiskup Karol Wojtyła, który 

napisał „Memoriał krakowski”, który był ważniejszy niż jego własna komisja papieska 

stworzona po to, aby doradzać papieżowi. W encyklice Humanae vitae Paweł VI 

przyjmuje wnioski Memoriału krakowskiego odrzucając rady swojej własnej komisji. 

Znajdujemy w nim przekonanie, że nauka dotycząca antykoncepcji jest nieomylnym 

nauczaniem Kościoła. Dlaczego to jest ważne? Z dwóch powodów, po pierwsze, jak 

dobrze wiemy z teologii, Kościół nadaje taką rangę nauczaniu jedynie w sprawach 

najwyższej wagi. Nauczanie Humanae vitae w sposób istotny traktuje naturę aktu 

małżeńskiego i ukazuje, jak chrześcijanie patrzą na małżeństwo. 

 Ad 2. Encyklika Humanae vitae jest etapem w zmianie ewolucji teologii Kościoła 

dotyczącej małżeństwa. O tej ewolucji przekona nas w sposób prosty porównanie 

podręczników teologii moralnej z początków i polowy XX wieku. W jednym z takich 

podręczników znajdujemy klasyczny opis małżeństwa, które jest wyprowadzone ze 

słowa „matka” i „powinność” (mater i unio) ponieważ małżeństwo jest obowiązkiem 

matki. To kobieta inicjuje małżeństwo, aby stać się matką. Małżeństwo bierze swój 

początek od matki a nie od ojca, ponieważ pierwszym celem małżeństwa jest 

potomstwo, którego poczęcie nakłada wiele obowiązków właśnie matce. W teologi 

końca XIX w. i w początkach XX w. mówiło się o celach małżeństwa, którego była 

prokreacja oraz wzajemna pomoc, wzajemna życzliwość małżeńska, jak i lekarstwem 

na uspokojenie pożądania. Jednym z myślicieli, który tak ujmował małżeństwo był 

Dietrich von Hildebrandt, który po ukazaniu się encykliki był jej jednym 

z najgorliwszych obrońców. Hildebrandt mówiąc o scholastycznym ujęciu małżeństwa 

mówił tak: „Nie możemy zrozumieć prawdziwego znaczenia i wartości małżeństwa, 

jeśli nie zaczniemy od wielkiej rzeczywistości miłości między mężczyzną a kobietą. 

Powiedzmy szczerze dotykamy pewnego rodzaju skandalu w katolickich wyrażeniach 

na temat małżeństwa. Wiele słyszy się o pragnieniu ciała, lekarstwie na pożądliwość, 

wzajemnej pomocy, prokreacji, poczęciu dzieci, jednak słyszy się bardzo nie wiele 

o miłości”. 

W drugiej połowie XX w. nauka Kościoła o małżeństwie zmienia się, znika 
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uporządkowanie celów małżeństwa. Pojawia się personalistyczny język z teologii Jana 

Pawła II. Znika pojęcie lekarstwa na pożądanie. Odchodzi się od metafizycznego 

rozumienia aktu małżeńskiego, jak i samego małżeństwa, usprawiedliwia się 

antykoncepcje. Zdecydowana większość myślicieli personalistycznych wystąpiła 

przeciwko Encyklice Humanae vitae. Z tego względu sama encyklika i to, co Jan Paweł 

II ukazał, że można mówić o małżeństwie i akcie małżeńskim językiem miłości. 

Zachowując tradycyjną klasyczną ocenę, etyczną, ocenę antykoncepcji i etyczne 

widzenie aktu małżeńskiego. 

Ad 3. Encyklika wprowadza bardzo jasne rozróżnienie pomiędzy prawdziwymi 

i fałszywymi metodami rozumowania etycznego. Kluczem rozumowania etycznego jest 

przekonanie Pawła VI, że każdy akt małżeński powinien zachować swoje wewnętrzne 

przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego. Oznacza to, że małżonkowie nie 

mogą za pomocą swego działania przeciwdziałać płodności. Człowiekowi nie wolno 

zrywać znaczenia podwójnego aktu małżeńskiego wierności i płodności. Paweł VI 

pisze: „Jeśli ktoś korzysta z daru Bożego pozbawiając go choćby tylko częściowo 

właściwego znaczenia celowości, działa wbrew naturze, tak mężczyzna i kobieta, 

a także wbrew ich głębokiemu zespoleniu. Właśnie dlatego, pisze papież, sprzeciwia się 

prawu Boga. Działając przeciw naturze aktu małżeńskiego sprzeciwia się planowi 

Stworzyciela. Papierzowi chodziło o ukazanie, że człowiek nie posiada nieograniczonej 

władzy nad swoim ciałem, nie jest panem źródła życia, ale sługą planu ustanowionego 

przez Stwórcę. Jedna z zasad ujętych w encyklice mówi, że małżeństwo ma być 

całościowo otwarte na dzieci. 

Ad 4. Paweł VI pisze o różnicy pomiędzy naturalną regulacją urodzin i stosowania 

antykoncepcji: „W pierwszym przypadku małżonkowie w sposób prawidłowy 

korzystają pewnych właściwości danych przez naturę. W drugim – stosują przeszkody 

prawidłowemu przebiegowi procesu związanego z przekazaniem życia”. Pierwszy 

sposób jest zgodny z naturą, a drugi jest pogwałceniem natury. Otóż człowiek jest 

złożeniem cielesno duchowym, a to oznacza, że to co w nas cielesne, ideologiczne, 

wchodzi w rozumienie ludzkiej natury. Często wobec tego rozumienia Pawła VI był 

podnoszony zarzut biologiczny. Paweł VI dowodzi niemoralności antykoncepcji 

opierając się na zasadzie nienaruszalności biologicznej struktury aktu małżeńskiego. 

Zdaniem niektórych krytyków Humanae vitae ta struktura nie jest nienaruszalna. 

Biologiczne procesy w ludzkim ciele, tak jak proces poczęcia nie jest niedotykalny, 

możemy nawet powinniśmy w nim ingerować wykorzystując dane człowiekowi boskim 

aktem prawo panowania nad światem. Argument ten uderza w przekonanie Pawła VI, że 

nienaruszalność praw biologicznych zmierzających do poczęcia życia ludzkiego 

powinno być niedotykalne, dlatego że część natury człowieka jest częścią natury 

ludzkiej miłości, która została zapisana w nas poprzez Stwórcę. Antykoncepcja 

deformuje akt małżeński, który opiera się na akcie cielesnym o właściwej sobie 

biologicznej, fizjologicznej strukturze. Nienaruszalność aktu małżeńskiego nie dotyczy 

w pierwszym rzędzie jego biologicznej struktury, na której się opiera, ale specjalnej 

godności aktu człowieka, który jest aktem duchowo cielesnym. Tak więc akt małżeński 
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jest aktem duchowo cielesnym. 

Ad 5. Antropologiczne znaczenie Humanae vitae. 

1. Paweł VI przypomina, że człowiek jest jednością cielesno-duchową, a co za tym idzie 

wymiar biologiczny i cielesny ma dla człowieka znaczenie duchowe. 

2. Papież przypomina o znaczeniu potomstwa dla realizacji małżeństwa, a przez to 

miłości, ojcostwa i macierzyństwa w osobowym rozwoju kobiety i mężczyzny. 

Z encykliki wylania się obraz człowieka, który ukazuje złożenie materii i formy, ciała 

i duszy. To zauważenie biologicznego i cielesnego komponentu człowieka wydaje się 

szczególnie istotne w kontekście rozpowszechnionego dzisiaj dualizmu 

antropologicznego, który w dużej mierze jest odpowiedzialny za brak zrozumienia 

i przyjęcia katolickiego nauczania etycznego. Przypomnienie, że biologia jest częścią, 

jest bardzo istotne. Warto pamiętać, że szacunek dla ciała jest częścią postawy religijnej 

człowieka. 

Koniecznym elementem wiary w Stworzyciela jest przyjęcie, że natura, także natura 

człowieka niesie w sobie przekonanie od Tego, co ją stworzył. Przesłanie powinno być 

zaakceptowane przez stworzonego człowieka tego wymaga religijność. Dlatego Paweł 

VI podkreśla w encyklice Humanae vitae, że człowiek nie jest absolutnym panem 

swojego ciała. W tym świetle akceptacja i odrzucenie antykoncepcji jawi się jako dwie 

rożne antropologie. Jako odrzucenie więzi ze Stworzycielem i nie budowania swojej 

miłości i wolności, albo jako przyjęcie tej więzi. Przyjecie i odrzucenie antykoncepcji są 

to dwie postawy praktyczne, które podejmują krańcowo rożne decyzje w bardzo 

intymnej i decydującej sferze życia ludzkiego. 

Mamy do czynienia z dwiema antropologiami. Pierwsza antropologia sięga do 

najbardziej intymnych osobistych sfer życia ludzkiego. Odrzucenie antykoncepcji 

wyraża postawę akceptacji mężczyzny i kobiety oraz wdzięczność za siebie za 

spełnienia cielesne i duchowe, które były zgodne z wolnością miłującego Boga. To 

odkrywanie Bożego daru i obecności Stworzyciela w duchowej i cielesnej naturze 

mężczyzny i kobiety sprawia, że bycie sobą w zgodzie z własną naturą jest także 

sposobem oddawania czci i chwały Stwórcy. W najbardziej intymnym akcie seksualnym 

mężczyzna i kobieta spotykają się z dawcą natury. 

Z drugiej strony postawa akceptacji antykoncepcji oznacza brak akceptacji dla tej 

natury. Quasi manichejskie stwierdzenie, że w dziele stworzenia jest coś popsutego, 

chorego, a tym czymś jest ludzka tak płodna miłość. W tak fundamentalnym obszarze 

Stwórca zawiódł, ukazał się zazdrosnym, zawistnym po ludzku Bogiem. Dlatego też, 

aby się kochać mężczyzna i kobieta muszą obejść Boże prawo zapisane w ich naturze. 

Postawa antykoncepcyjna oznacza w gruncie rzeczy bunt przeciwko Stwórcy. 

W tym znaczeniu akceptacja antykoncepcji jest w gruncie rzeczy postawa wiary 

i prowadzi do niewiary, gdyż buduje obraz Stworzyciela, który nie kocha stworzonego 

człowieka. W tym znaczeniu sekularyzacja prowadzi do rozpadu rodziny, jak 

i odwrotnie, rozpad rodziny prowadzi do sekularyzacji. Dlatego, że dla wielu ludzi 

rodzina, rodzicielstwo, poczęcie dziecka jest podstawowym doświadczeniem 

religijnym. 
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Kończąc swój wykład o. Jarosław Kupczak podkreślił, że Encyklika Humanae vitae 

została napisana po to, aby Kościół, chrześcijanie strzegli tego wielkiego daru. Wszyscy 

powinniśmy wracać do tego dokumentu. 

Kolejny wykład „Sakramenty, jako odpowiedz Kościoła na współczesną seksualność” 

poprowadził o. prof. Zdzisław Kijas, Seraficum 

W jaki sposób sakrament może być pomocny w przezywaniu seksualności? Aby 

odpowiedzieć, należy zapytać się: czym jest sam sakrament? Jego znaczenie jest ważne 

dla osoby wierzącej, czy może mieć przesłanie dla osoby, która nie wierzy? Jaką rolę ze 

strony psychicznej pełni sakrament? Jaka jest jego misja w obszarze seksualności? Na 

sakramenty możemy patrzeć z dwóch perspektyw, tj. teologicznej oraz społeczno-

socjologiczno-antropologicznej. 

Pierwsza z nich porusza się na poziomie teologii, podczas gdy druga rozgrywa się 

w obszarze określonego rytu, z którego wyraża się rzeczywistość sakramentalna. 

Najprościej można powiedzieć, że sakrament jest tajemniczym sposobem przebywania 

Boga w człowieku i dialogu, w który dokonuje się w przestrzeni miłości. Sakrament 

buduje jedność człowieka z Bogiem oraz daje poczucie wspólnoty wśród tych, którzy 

korzystają. W sakramencie człowiek wchodzi w intymną relację z Bogiem, który jest 

silniejszy od niego, odpuszcza mu grzechy, przywraca zatraconą perspektywę życia, jest 

jego duchowym doradcą i lekarzem, a także relacją z bliźnim. Bóg przyjmowany 

w sakramencie ofiaruje prawdziwą miłość, oczyszcza tę, którą się posiada. Jednym 

słowem Jezus Chrystus, którego spotykamy w sakramentach przekształca rzeczywistość 

w jakiej znalazł się człowiek. Przebywanie Jezusa w sakramencie jest wielorakie, ale 

zawsze skuteczne. Płynie z niego niewidzialna moc i światło, które promieniują na 

człowieka i czynią go zdolnym do czegoś nowego, dotąd czegoś nieznanego. Na 

przykład: w sakramencie chrztu świętego – Bóg czyni człowieka zdolnym do nowego 

życia we wspólnocie z Bogiem; w sakramencie chorych – osoba otrzymuje laskę 

powrotu do zdrowia, jednocześnie duchową siłę, aby nie upadać na duchu, nie popaść 

w depresję. Podobnie z każdym innym sakramentem, który udzielając skutecznej łaski 

przemienia tego człowieka, odnawia, dodaje silę. Sakramenty są pewnego rodzaju 

materializacją pragnienia człowieka., aby wyjść z samotności i nawiązać relacje ze 

źródłem wszystkiego, ośrodkiem historii wszechświata. Sakrament nie jest więc jakimś 

dodatkiem, lecz środkiem i narzędziem wychodzenia z własnego „ja”. Tego, który go 

przyjmuje uwalnia z grzechu i otwiera na wspólnotę. 

Człowiek w swoim życiu wielokrotnie spotyka się z drugim celowieckim. W sposób 

szczególny realizuje się to w sakramencie małżeństwa, kiedy osoby, które się spotkały,  

powiedziały jedna drugiej „fiat michi”, stały się obecne jedna drugiej i nigdy się nie 

rozłączą, nawet gdyby odeszły od siebie. Człowiek może zdradzić miłość, ale nie może 

jej unicestwić. W sakramencie małżeństwa mężczyzna i kobieta objawiają siebie sobie 

nawzajem, objawiają siebie w całej pełni. Miłość pozwala im na intymny wgląd 

w siebie. Odtąd mąż i żona wprowadzają siebie w tajemnice własnego życia, jego 

historię, a pośrednio w tajemnicę własnej seksualności.   

Sakrament żyje w obrzędzie. Wiemy, że współczesna kultura jest przesiąknięta mocno 
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seksualnością, a i świat, jak taki stał się seksualny. W seksualności jest również miejsce 

na miłość, ale czy zawsze? Problem w tym, że trudno to sprawdzić, przekonać się 

w tym, że faktycznie w danej relacji mężczyzny i kobiety chodzi o prawdziwą miłość, 

czy wyłącznie o chwilową przyjemność. Miłość bowiem może być dwuznaczna. Może 

ludzi oszukiwać, dlatego potrzebuje określonej przestrzeni, w której możne dojrzewać 

do tego, aby stać się miłością autentyczną. Jednym słowem miłość domaga się 

określonych znaków, symboli, potrzebuje rytuału. Nie chodzi o znaki mało znaczące, 

nietrwale. Nie chodzi o znaki spontaniczne, które mogą być dwuznaczne, zależne od 

miejsca, emocjonalnego nastroju, sytuacji, czy potrzeb. Lecz takich gestów i słów, 

zachowań, na których można polegać, które dokonują się niezależnie od wewnętrznego 

nastroju, od osobistego widzimisię, czy jeszcze od czegoś innego. Miłość potrzebuje 

takich znaków, których nie kształtuje człowiek. Ale przeciwnie one kształtują 

człowieka, a zarazem wyrażają tajemnicę Boga i tajemnicę Jego miłości, w której lokuje 

się także seksualność. Taki zespól znaków tworzy pewien rodzaj przestrzeni, w której 

rozwija się miłość i przestrzeni, w której zawarte są tajemnice wiary. Duchowość, która 

odrzuca znaki, symbole, nie jest prawdziwa, a często może być fałszywa. We wszystkim 

podkreśla się elementy psychologiczne, co prowadzi do odrzucenia wszystkiego tego, 

co jawi się emocjonalnie zewnętrzne, bo nie wyrasta z osobistego przekonania, 

potrzeby. Szczególnie odnosi się to do symboli, rytuałów religijnych. Dlatego szuka się 

bardziej wyrazistych, wymownych gestów. Czy ta pogarda dla rytuału jest uzasadniona? 

Czy słusznie mamy rację odrzucać rytuał? Czy rzeczywiście możemy być zawsze pewni 

tego czego doświadczamy? Co przezywamy w danej chwili jest zawsze obiektywne? 

Warto mieć na uwadze, że celem rytuału nie jest wyrażanie tego czego doświadczam 

chwilowo lub o czym w danej chwili myślę, ale czegoś głębszego i bardziej trwalszego. 

Rytuał wyraża coś, co jest o wiele głębsze niż moje chwilowe odczucie pozytywne lub 

negatywne. 

Sakrament jest niczym innym jak świętą grą. Brzmi to być może dziwnie. Sakrament 

angażuje całego człowieka, jego ducha i ciało, zmysły i uczucia. Sakrament niczego nie 

pozostawia na zewnątrz, ale wszystko angażuje, przetwarza i wznosi na wyższy, 

bardziej szlachetny poziom. Jest nie tylko zewnętrznym rytuałem, ale i wewnętrznym 

przeżyciem. Kto nie wierzy widzi w sakramencie tylko obrzęd, znaki, mniej lub 

bardziej uzasadnione, ale nic poza tym. Inaczej na sakrament patrzy osoba wierząca. 

Widzi w nim pulsujące życie Kościoła. Jak już powiedziałem sakrament jest niczym 

święta gra. Dlaczego? Sakrament ma ustalone zasady, w którym bierze udział jedna lub 

więcej osób. Każda z nich posiada ścisły, skodyfikowany zbiór zasad, które różnią ją od 

innych czynności. W sakramencie nawet człowiek słaby rozpoczyna swoistą grę 

z Bogiem, który jest święty, pełen miłości, przebaczenia, miłosierny, który jest lekarzem 

i ojcem. I chociaż może być pełnym skaz, osoba wierząca jawi się jakoby bez skazy. 

Wierzący w tej grze wkracza w coś większego, w rzeczywistość, która go przerasta, 

staje się  uczestnikiem czegoś, co jest większe od niego, a co w danym sakramencie już 

w nim zaczyna kiełkować. W grzeszniku, który przystępuje do sakramentu pokuty 

zaczyna kiełkować ziarno świętości zaś w sercach tych, którzy przystępują do 
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sakramentu małżeństwa zaczyna kiełkować miłość stała i ofiarna, miłość gotowa do 

poświeceń i wierna aż do śmierci. 

Za każdym razem człowiek przystępujący do sakramentu może w sobie odnowić tę 

kiełkującą rzeczywistość. Nikt nie jest w stanie go jej pozbawić. Obrzęd sakramentalny 

oczekuje od człowieka cierpliwości, zerwania z własnym „ja”, patrzenia na wszystko na 

swój sposób, apeluje o dopasowanie się do tego, co proponuje sakrament. Oczekuje się, 

że człowiek włączy się w tę grę. Sakrament jest ważna grą zespołową. W tej grze nie 

my ustalamy reguły, lecz Bóg, który oczekuje od nas ich skrupulatnych realizacji. On 

napisał scenariusz, nas zaprosił, jesteśmy aktorów w tej świętej grze. 

Współczesny człowiek wspierany przez media chce dopasować wszystko do siebie, 

w tym także wymagania, które stawia mu wiara. Chce mieć przyjemność chwilową, nie 

ponosząc odpowiedzialności za nic i za nikogo. Sakramenty, które się dokonują są 

dalekie od emocjonalnych przeżyć, nawet mogą nas nudzić, ale nigdy nie są puste. One 

nigdy same w sobie nie są puste. Może być, że gracze są słabymi, kiepskimi aktorami, 

ale nie oznacza to, że scenariusz był źle napisany. Człowiek go odkrywa niewłaściwie. 

Obrzęd jest mocno logiczny, chce nam przekazać prawdę, która oświeca i wyprowadza 

człowieka z trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się być może znajduje. Koniecznie 

obrzęd musi być wolny od uczuć, ponieważ tylko wówczas może spełnić pokładane 

w nim zadania. Np. od chirurga nie oczekuje się współczucia, ale sprawnego 

posługiwania się skalpelem. 

W seksualności nie chodzi o jakąś miłość, ale o miłość, która daje Bóg, i której jest 

wzorem. Bóg w miłości zaprasza tych, którzy się kochają, stawiając im jednocześnie 

jasne zadania. Oczekuje więc, że kochający się zaakceptują zasady gry, w których 

znajduje się prawdziwa miłość. Św. Paweł wylicza te zasady w „Hymnie o miłości”. 

Miłość, która leży u źródeł każdego sakramentu, także w odniesieniu do seksualności, 

zada aby ci którzy kochają nie starali się zrozumieć wszystkiego od razu, ale byli 

otwarci na odkrywanie jej uroków i wcielenie ich w swoje życie. Chodzi o dopasowanie 

się do wymogów miłości jako takiej. Oczywiście jest to trudne, ale nie jest niemożliwe. 

Trudne jest to dla kogoś, kto stracił z oczu oblicze Boga dawcy miłości. Ktoś taki jest 

kuszony, aby użyć jej do swoich egoistycznych chwilowych potrzeb. 

W sprawowaniu sakramentów wierzący jest w samym środku Boga. Stwórca nie chce, 

aby wierzący był tylko kibicem, siedzącym na trybunach, ale aktywnym uczestnikiem. 

Przez co odpowiada za jego przebieg i końcowy wynik. Teologia uczy, że sakrament 

jest zawsze ważny, jego moc zależy od wewnętrznej siły jego uczestnika. Dlatego osoba 

wierząca bierze na siebie odpowiedzialność za jakość jego przebiegu i owocność akcji 

sakramentalnej. 

Seksualność jest też grą zespołową, dialogiem dwóch miłujących się osób, wzajemną 

relacją. Osoby te deklarują otwarcie, że spotykają się w przestrzeni miłości, której 

dawcą jest Bóg, i która chwilowo przerasta ich uczucia. Bóg zaprasza miłujących się do 

podporządkowania się wymogom miłości autentycznej, czyli do pewnej rytualności, 

obrzędowości. 

Podobnie jest w sakramentach liczy się każde słowo, każdy gest posiada swoje 



197 

 

BR. JANUSZ ROBIONEK 

 

znaczenie, pewną treść. Ryt sakramentalny nic nie znaczy, jeśli nie dokonuje się 

w obecności Boga, wiary i miłości. Ona nadaje właściwą treść, znaczenie. Kościół uczy, 

że seksualność, która pomija Boga niesie w sobie niebezpieczeństwo bycia tylko 

i wyłącznie relacja zmysłową, czy też wyłącznie emocjonalną relacją dwóch osób, które 

szukają chwilowego zaspokojenia swoich cielesnych potrzeb. 

Kończąc swój wykład o. prof. Zdzisław Kijas, Seraficum zaznaczył potrzebę, aby 

zawsze relacje osobowe przebiegały w przestrzeni sakramentalnej, aby brały pod uwagę 

Boga. 

Po zakończeniu wykładów nastąpiły pytania i odpowiedzi, a następnie ksiądz Rektor 

Krzysztof Pawlina podziękował wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za udział 

sympozjum. 
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ DOKTORANTÓW PT. 

„ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE WIECZNE W TEOLOGII JOSEPHA RAT-

ZINGERA / BENEDYKTA XVI” 
  

 

 

W dniu 4 grudnia 2014 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja Jana 

Chrzciciela odbyła się II Konferencja Naukowa Doktorantów poświęcona Opera Omnia 

Josepha Ratzingera. Organizatorem był kierownik studiów licencjacko-doktoranckich 

ks. dr Krzysztof Szwarc. Celem sympozjum była pogłębiona refleksja i dyskusja na 

temat eschatologii chrześcijańskiej. Spotkanie w imieniu rektora PWTW zainicjował 

o. dr Marek Kotyński, a wprowadzenie do dzieła przeprowadził ks. dr Grzegorz Bacha-

nek. Udział wzięli przedstawiciele akademiccy, wykładowcy tutejszej uczelni, dokto-

ranci i studenci. 

 U podstaw organizacji konferencji było słuszne – jak się okazało – założenie, że odpo-

wiednie audytorium i kameralny charakter nie tylko umożliwiają doktorantom możli-

wość zaprezentowania się, ale stanowią dobre forum do ożywionych dyskusji i wymia-

ny poglądów. Prelegenci z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowali swoje wystąpie-

nia w formie konspektu udostępnili je innym uczestnikom, dzięki czemu w trakcie pre-

lekcji możliwa była koncentracja na najważniejszych tezach. Dodatkowo swoje referaty 

wzbogacili o prezentacje multimedialne. 

Konferencję podzielono na trzy części: w pierwszej poruszone zostały zagadnienia 

eschatologii chrześcijańskiej, śmierci i nieśmiertelności oraz życie przyszłe; w drugiej 

rozwinięta została „teologia śmierci” i „teologia nadziei”; w ostatniej nastąpiła konfro-

ntacja chrześcijańskiej wizji przyszłości w oczekiwaniu na Królestwo Boże z teologią 

wyzwolenia. Panel dyskusyjny prowadził ks. Bartosz Kuczmarski.  

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym o. dr Marek Kotyński podkreślił, pokazując bar-

dzo stare wydanie Eschatologii Ratzingera, że dzięki temu dziełu – odkrył - czym tak
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naprawdę jest teologia. Opera Omnia powinna – zachęcał - stać się obowiązkową pozy-

cją dla każdego teologa. To dzięki tej, jakże trudnej czasami do zrozumienia lekturze 

czytelnik może znaleźć i dać odpowiedź na podstawowe pytania i problemy egzyste-

ncjalne każdego człowieka.  Dostrzec sens chrześcijańskiego życia i istotę teologii, 

dzięki której pasja nauki, studiowania i  służby Kościołowi przepełniona jest żarliwo-

ścią, mimo wszelkich trudności jakie w sobie zawiera i niesie. 

Gość sympozjum ks. dr Grzegorz Bachanek UKSW wprowadzając w tematykę dzieła 

wyakcentował, wielkość i trudność zrozumienia problematyki śmierci i zmartwy-

chwstania, nieśmiertelności duszy w ujęciu teologii Josepha Ratzingera oraz jego ko-

nfrontacji z teologią wyzwolenia. Prelegent pokazał, że jest ona próbą odpowiedzi wie-

loletniego prefekta  rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary na toczące się spory i dysputy 

teologiczne na przełomie XX i XXI wieku. Stanowi i jest nadal formą dialogu z osoba-

mi o całkowicie, by nie powiedzieć skrajnie różnymi poglądami, w której Ratzinger 

jako kardynał, i jako papież Benedykt szukał punktów wspólnych i dobrej woli w roz-

mówcy, jednak zawsze stał na straży liberalizacji i rozmywania prawdy biblijnej. 

Po tym krótkim wprowadzeniu o. Michał Kubicz OP swoim wystąpieniem „Problem 

eschatologiczny jako pytanie o istotę chrześcijaństwa w ogóle” rozpoczął pierwszą 

część konferencji. Na wstępie wskazał, że to, co dawniej stanowiło istotę i treść chrze-

ścijaństwa – życie wieczne – dziś jest rzeczywistością bezpodstawną, formą pobożnych 

słów. Ma to szczególny związek z rozwojem nauk przyrodniczo-historycznych i ich 

wpływem na egzegezę biblijną oraz historyczny wymiar ujmowania Osoby Jezusa. Hi-

storia Kościoła kontynuuje to, co w sposób zasadniczy dokonało się w czasach samego 

Jezusa. Wiara, jak podkreślił, nie opiera się tylko na rekonstrukcji tego, co rzekomo 

wydarzyło się, ale na świadectwie i doświadczeniu świadków Ewangelii. Chrystus 

w przypowieściach przepowiadał Królestwo Boże jako rzeczywistość obecną i taką, 

która ma nadejść. Kościół – o czym przypomniał Ratzinger – zawsze był wierny temu 

orędziu przez to, że głosił Chrystusa jako Tego, który działa w Duchu, a przez to uob-

ecnia rzeczywistość istnienia i zapowiedzi Królestwa Niebieskiego. 

Po nim swój referat: „Śmierć i nieśmiertelność. Indywidualny wymiar tego, co eschato-

logiczne” wygłosił ks. Mateusz Gawarski. W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił 

uwagę, że – Ratzinger pokazał – problem banalizacji śmierci w dzisiejszym świecie. We 

współczesnej kulturze stanowi ona wielokrotnie temat tabu, jest marginalizowana i spy-

chana z ludzkiej świadomości. Umierająca osoba - kontakt z nią staje się problemem, 

o którym się nie rozmawia. Ten najbardziej naturalny lęk egzystencjalny powoduje 

u człowieka, że przestaje się pytać o śmierć. Doprowadza do tego, że chce nad nią pa-

nować i mieć kontrolę, co uwidacznia się w rozwoju praktyki eutanazji. Dlatego też, 

zdaniem ks. Mateusza, ratunkiem i odpowiedzią na proces dehumanizacji śmierci i ży-

cia jest wiara. To ona pokazuje człowiekowi, że śmierć, mimo iż jest przeciwna życiu, 

to poprzez fakt zmartwychwstania Chrystusa, daje każdemu cierpiącemu i umierające-

mu nową nadzieję. Tylko życie wieczne może zrównoważyć to pytanie, jakim jest nasze 

istnienie i nasza śmierć na tej ziemi. 
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„Nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie umarłych” to temat, który podjął ks. Szy-

mon Nowicki. Rozpoczynając swój wywód od historii myśli filozofii antycznej wska-

zał, że pojęcie nieśmiertelnej duszy przynależy do porządku boskiego w przeciwie-

ństwie do materii, która jest czasowa i ulotna. Omawiając ideę nieśmiertelności przy-

pomniał słowa Ratzingera: „dusza należy do ciała, jako forma, ale to, co jest formą cia-

ła, jest jednak duchem i sprawia, że człowiek staje się osobą, a to otwiera go na nie-

śmiertelność. Chrześcijańskie pojęcie duszy jest czymś zupełnie nowym, odmiennym 

od wszystkich antycznych koncepcji psyche; jest ono wytworem wiary chrześcijańskiej 

i jej wymogów stawianych myśleniu”597. Novum takiego myślenia jest fakt, iż nieśmie-

rtelność ma dialogiczny charakter, ponieważ rodzi się w relacji do Boga i nie dotyczy 

ona tylko Jego samego, ale jest też międzyludzka. 

Pierwszą część konferencji zakończył ks. Rafał Kaniecki referatem „Życie przyszłe”. 

Odnosząc się do św. Pawła potwierdził prawdę, iż zmartwychwstanie odnosi się do cie-

lesności. Ciało Zmartwychwstałego Jezusa, chociaż to samo, nie jest już takie samo. 

Ludzkie ciało istnieje na wzór ciała Chrystusa Zmartwychwstałego jako cielesność 

z Ducha Świętego. Ojcowie Kościoła wielokrotnie potwierdzali i rozwijali tę chrześci-

jańską prawdę, wyrażoną i wypowiedzianą w Credo. Chcąc dać odpowiedź, czy zma-

rtwychwstanie nastąpi w śmierci, czy na końcu czasów, podkreślił, iż Ratzinger powo-

łując się na Orygenesa ks. Kaniecki wskazał, że pełną radość w niebie można osiągnąć 

dopiero po zakończeniu historii ludzkości, kiedy wszyscy się w nim znajdą. Paruzja – 

jest dziełem Bożym i nie ma swojego odpowiednika w historii ludzkości, dlatego – 

podkreślił prelegent – nie da się jej przewidzieć, ani wykluczyć dawania ludziom zna-

ków.  

W przeprowadzonym przez ks. Bartosza Kuczmarskiego panelu na uwagę zasługuje 

wypowiedź o. Michała Kubicza OP, który podkreślił, że ważne jest, aby podczas mszy 

za zmarłych swoją uwagę kapłan kierował na żywych, niosąc im nadzieję i słowo 

umocnienia, aniżeli skupiał się na życiu i dokonaniach zmarłego.  

Drugą część konferencji zainicjował ks. Dariusz Dąbrowski referatem pt. „Po drugiej 

stronie śmierci”. Na wstępie - zaznaczył - że pytanie o śmierć i to, co po niej jest pod-

stawowym pytaniem o sens życia człowieka. W eschatologii problemem stała się filozo-

fia czasu i tezy głoszone przez jej przedstawicieli, takich jak Ernst Troeltsch. Dzieląc 

czas na: fizyczny, antropologiczny i wieczność ten prąd myślowy uważał, że rzeczy 

ostateczne nie stoją w odniesieniu do czasu. W konfrontacji – Ratzinger -podkreślił pre-

legent, przywołał dogmat o wniebowzięciu N. M. Panny. Chcąc pokazać, iż śmierć jest 

wejściem w wieczność, która nie następuje po czasie, lecz jest ona czymś innym w od-

niesieniu do czasu, który jest dla niej teraźniejszością598. Przypomniał zasadę, którą 

winien kierować się każdy człowiek: żyć tak quasi Deus daretur – jakby Bóg istniał. 

Propozycja ta skierowana jest również do ateistów. Oznacza ona życie „ jakby trwało 

                                                           
597 J. Ratzinger, Nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie umarłych, w: Opera Omnia, t. X, Lublin 2014, 

s. 157. 
598 Por. J. Ratzinger, Po drugiej stronie śmierci, w: Opera omnia, t. X, Lublin 2014, s. 356n. 
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się w nieskończonej odpowiedzialności”. W swojej istocie wyznanie nieśmiertelności 

nie jest niczym innym jak uznaniem tego, że Bóg istnieje naprawdę”599. 

Kontynuacją rozważań o życiu przyszłym był następny referat „Eschatologia i utopia”, 

który wygłosił ks. Kacper Malicki. Dla Josepha Ratzingera - podkreślił prelegent -

odwołanie do prawdy i rozumu jako Logosu jest kluczowe dla zrozumienia zagadnienia 

wiary. Rozum jest poszerzony dzięki wierze tak, iż wykracza poza ciasne ramy empirii. 

Racjonalność zabezpiecza wiarę przed niebezpiecznym oczekiwaniem, że problemy 

historyczne rozwiążą się same w eschatonie albo w „1000-letnim królestwie mesjasza” 

ściągniętym na ziemię przez specyficzne posunięcia polityczne. Swoją refleksję, refe-

rent skierował na dzieje „eschatologii i utopii” idąc tropem wytyczonym przez Wilhel-

ma Kamlaha w studium „Utopie, Eschatologie, Geschichtsteleologie”. Jeśli powiemy – 

zaznaczył - że utopia to: „racjonalna konstrukcja optymalnej instytucji wspólnoty, 

umożliwiającej szczęśliwe życie, która trzymana jest jako krytyczne lustro dla istnieją-

cych nieprawidłowości”, podczas gdy eschatologia to „koniec wszelkich trudności 

u kresu świata”, wtedy otrzymujemy skrajne przeciwstawienie. Jeśli jednak uznamy (jak 

proponuje J. Ratzinger), że eschatologia jest zastosowaniem greckiego poszukiwania 

logosu i chęci zrozumienia (filozofii) całości świata do objawionej wiary chrześcijań-

skiej, wtedy pojęcia „utopii” i „eschatologii” wzajemnie się uzupełniają600. 

We wprowadzeniu swojego referatu „O nadziei” o. Wojciech Dudzik OP wskazując na 

wypowiedzi św. Pawła przypomniał, że cechą charakterystyczną chrześcijan jest nadzie-

ja płynąca z Ewangelii. Bowiem jak pokazał Apostoł, Efezjanie byli ludźmi żyjącymi 

bez nadziei i bez Boga w świecie, tak samo ateistów wyróżnia beznadziejność. W od-

powiedzi na tezy Blocha – powiedział – Ratzinger wskazuje, że nadzieja ze swej istoty 

jest osobista i dąży ona, co prawda, ku czemuś, co wychodzi daleko poza własną osobę 

– ku nowej ziemi – raju, ale dąży ku niemu, dlatego, że potrzebuje tego osoba601. Dlate-

go też nadzieja nie jest produktem ludzkiego działania, zawsze wykracza poza osobę. 

Odnosząc się do słów z listu do Hebrajczyków przypomniał istotę wiary, która jest an-

tycypacją tego, co ma nadejść tzn. „wiara jest hipostazą tych rzeczy, których się nie 

spodziewamy, pewnością tych, których się nie widzimy (11,1).  To stwierdzenie niesie 

ze sobą wymiar duchowy, który pomaga zrozumieć istotę ubóstwa duchowego i mate-

rialnego. Podając przykład św. Franciszka z Asyżu, który pośród choroby, cierpienia 

spostrzega skarb, który został mu podarowany tj. głos Pana mówiącego mu: Żyj odtąd 

w pogodzie ducha, jak byłbyś już w moim królestwie602. Referent zaznaczył, iż Franci-

szek uwolniony już od wielu nadziei ludzkich związanych z życiem ziemskim, z tego, 

co „akcydentalne” wszedł w substancję wiary i stał się świadkiem nadziei. Kończąc 

referat podkreślił, że modlitwa Ojcze nasz uczy każdego chrześcijanina, w czym ma 

pokładać nadzieję. 

                                                           
599 Por. J. Ratzinger, Po drugiej stronie śmierci, w: Opera omnia, t. X, Lublin 2014, s. 363. 
600 Por. J. Ratzinger, Eschatologia i utopia, w: Opera omnia, t. X, Lublin 2014, s. 371n. 
601 Por. J. Ratzinger, O nadziei, w: Opera omnia, t. X, Lublin 2014, s. 391n. 
602 Por. J. Ratzinger, O nadziei, w: Opera omnia, t. X, Lublin 2014, s. 397. 
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Pani Oxana Povshednaya referatem „Boża władza naszą nadzieją” zakończyła drugą 

część konferencji. We wstępie podkreśliła fakt, że dawniej ludzie żywili lęk wobec Bo-

ga, a dziś przerażeniem napawa ludzkość, nie bez przyczyny siła anonimowych potęg 

stworzonych przez człowieka. Zasadne staje się pytanie o istotę władzy i jej fundamenty 

biblijne. Ratzinger jak wskazała prelegentka, odsyła nas do sceny kuszenia Jezusa (Mt 

4, 8-10), w której ukazuje się nam sedno pokusy szatana wobec człowieka: być jak Bóg. 

Tu na nowo wybrzmiewa grzech pierwszych ludzi – brak posłuszeństwa i wszechwie-

dza o tym, co jest dobre, a złe. Dalej – podkreśliła - władza Boga ukazuje się w świecie 

konkretnie we władzy Chrystusa, a pochodzi ona z jedności woli Jezusa z Ojcem zaś na 

Krzyżu ma swoje najwyższe ustanowienie. To władza Jezusa stworzyła sobie w nadanej 

Kościołowi pełnej władzy konkretne miejsce w historii i świecie. Należy przy tym pa-

miętać, że jest ona transpondentnością Bożej władzy, a tym samym jest naszą ludzką 

nadzieją. Podstawą kapłana egzystencji jest wewnętrzny akt posłuszeństwa. By władza 

mogła nieść nadzieję musi mieć charakter i wymiar służebny, inaczej nie jest w stanie 

pomagać innym i realizować człowieczeństwo osoby spełniającej określoną funkcję 

i władzę. 

Trzecią część sympozjum rozpoczęła p. Justyna Kwiatkowska-Kornatko referatem 

„Przyszłość zbawienia”; ukazującym oceną współczesnego świata, Kościoła i myśli 

eschatologicznej oraz odpowiedź wiary, daną przez Josepha Ratzingera. Wskazała na 

fakt, że pojęcie zbawienia we współczesnym świecie zostało wyparte do obszaru teolo-

gii. W życiu codziennym i świadomości ludzkiej zostało zastąpione pojęciem szczęście, 

które nabrało ziemskiego wymiaru życia. Nie niesie ze sobą tych treści, które zawiera 

w sobie wyraz: zbawienie. Jak podkreśla Ratzinger, teologia na nowo musi zacząć nau-

czać tego, o czym mówi wiara. Fundamentem były i będą słowa św. Pawła: „Jeżeli 

Chrystus nie zmartwychwstał próżna jest nasza wiara” (1Kor 15,14-19). Tekst ten 

wskazuje prostą i jednoznaczną odpowiedź: chrześcijanin pokłada nadzieję w zma-

rtwychwstaniu umarłych, które stanowi istotę przepowiadania i nadaje sens ludzkiemu 

życiu. 

Joseph Ratzinger będąc prefektem rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary od 1983 roku 

zajmował się zagadnieniami poświęconymi teologii wyzwolenia. Wygłosił na ten temat 

wykład w obecności (dziś już świętego) Jana Pawła II i napisał artykuł, którego omó-

wienia podjęła się p. Dorota Pliszka w swoim referacie: „Teologia wyzwolenia”. Jak 

podkreśliła prelegentka, w obliczu spotkania świata całkowicie zacofanego i nędzy, któ-

rej świat zachodni nie był w stanie przyjąć oraz w oparciu o Vaticanum II powstała teo-

logia wyzwolenia. W swoich założeniach głównym terminem stało się wyzwolenie. 

Exodus stał się centralną figurą historiozbawczą, a Eucharystia ujmowana jest jako 

święto wyzwolenia w sensie nadziei polityczno-mesjańskiej i jej praktyki. Królestwo 

Boże rozumiane jest jako praca na rzecz historycznej rzeczywistości, którą należy prze-

kształcać w królestwo. Odpowiedzią Kościoła winno być w podsumowaniu stwierdziła 

referentka – zdaniem Ratzingera – ukazanie logiki wiary, uznanie fenomenu teologii 

wyzwolenia jako sygnału istniejących braków w wierze i radykalizacji życia kapłanów 

i chrześcijan. 
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Rozwinięciem refleksji nad ww. zagadnieniami był referat: „Polityka a zbawienie” 

p. Zuzanny Radzik. We wstępie prelegentka podkreśliła, że w obliczu osób cierpiących 

głód, niesprawiedliwość społeczną, nie do opisania nędzę, która wyzuta została z na-

dziei na życie - ogromną trudnością jest - przepowiadanie i mówienie tymże biedakom - 

jesteście zbawieni. Gustaw Gutierrez – zaznacza - szukając odpowiedzi w teologii połą-

czył werset: „zdanie z naszej nadziei” (1P 3,15) z tezami Ernsta Blocha o nadziei, chcąc 

dać odpowiedź o sens chrześcijaństwa i posłannictwa Kościoła. Doszedł do przekona-

nia, że ludzka historia jest nadzieją na przyszłość - objawia się jako misja dla tego, co 

będzie, stąd zdanie sprawy z naszej nadziei603. Ta myśl stała się programem politycz-

nym, w którym przyszłość niosła wiarę zakładającą wyzwolenie, całkowicie ukierun-

kowaną na historię. Ratzinger w konfrontacji podkreślił: zbawienie jest tu pojmowane 

jako ontologia nadziei, jako ontologia jeszcze nie-bytu. Jest ono sprzeczne z orędziem 

wiary, które jest całkowicie sprzeczne z orędziem płynącym z wiary obejmującym cały 

byt604. 

Ostatni referat „Wolność i wyzwolenie” wygłosiła p. Alina Pavlova. W swoim wystą-

pieniu podkreśliła – Ratzinger - krytycznie odniósł się do założeń Teologii Wyzwolenia. 

Szczególnie ustosunkował się do błędnie rozumianej antropologii człowieka, jego wo-

lności opartej na filozofii marksistowskiej i liberalnej. Istnieje konieczność – mówi pre-

legentka – odmitologizowania tak zwanego historycznego podejścia do wyzwolenia. 

Wyzwolenia jako wyniku „prawa natury” postępującej historii, a zarazem ostatecznej 

konieczności zdobytej bądź własnoręcznie przez człowieka, bądź przez postęp, czy re-

wolucję. Mimo, że w człowieku istnieje pragnienie i dążenie do wolności, często tej 

absolutnej, niczym nieskrępowanej, Kościół musi stać na straży prawdziwej wolności – 

wewnętrznej – opartej na prawdzie i zakorzenionej w Bogu. Wolny jest tylko ten, kto 

stanowi jedno ze swoją istotą, jedno z samą prawdą, bo nie postępuje już według ze-

wnętrznych konieczności i przymusów, bowiem do zgody dochodzą: istota, wola i czyn. 

Po wygłoszonych referatach prowadząc panel dyskusyjny ks. Bartosz Kuczmarski po-

dkreślił, że wiara nie zakłada zaprowadzenia sprawiedliwości w świecie. Jednak ważny 

jest każdy przejaw miłosierdzia, który pomaga tym, którzy doznają ucisku i niesprawie-

dliwości społecznej. Tę wrażliwość i wyobraźnię miłości miłosiernej człowiek nabywa 

dzięki wierze i naśladowaniu Chrystusa oraz życia Błogosławieństwami.  

Konferencję, zakończył ks. dr Krzysztof Szwarc, dziękując prelegentom za przedsta-

wienie referatów i przybliżenie teologii Josepha Ratzingera z dzieła Opera omnia – 

Zmartwychwstanie i życie wieczne oraz wszystkim uczestnikom sympozjum. 

                                                           
603 Por. J. Ratzinger, Polityka a zbawienie, w: Opera omnia, t. X, Lublin 2014, s.493. 
604 Por. J. Ratzinger, Polityka a zbawienie, w: Opera omnia, t. X, Lublin 2014, s.498n. 
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Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja św. Andrzeja Boboli 

 

SPRAWOZDANIE Z DEBATY DOMINIKAŃSKO-JEZUICKIEJ PT. "TAJEMNICA 

KOŚCIOŁA" 

 

 

 

W dniu 7 maja 2015 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum odbyła się Debata domini-

kańsko-jezuicka zorganizowana przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. 

Ojcowie dominikanie z Kolegium Filozoficzno-Teologicznego z Krakowa i ojcowie 

jezuici z Collegium Bobolanum w Warszawie wygłosili półgodzinne referaty poświę-

cone różnorodnym ujęciom "Tajemnicy Kościoła"  - głównego tematu debaty.  W imie-

niu gospodarzy powitał wszystkich przybyłych Rektor, o. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, 

przypominając cel debaty jakim była refleksja i dyskusja nad rozumieniem doktryny 

katolickiej. Całość koordynowała pani Justyna Kwiatkowska-Kornatko. 

1. Wystąpienie o. dr Pawła Klimczaka OP - "Teologiczna geneza Kościoła 

w ujęciu św. Tomasza z Akwinu"605 

Ojciec Klimczak rozpoczął swój referat od prostego stwierdzenia faktu, że święty To-

masz nie napisał żadnego dzieła poświęconego Kościołowi, więc opracowanie tego te-

matu wymagało od niego objęcia szerokim spojrzeniem całej refleksji teologicznej 

Akwinaty. Inspiracją w poszukiwaniach było dla ojca Klimczaka stwierdzenie Y.  Co-

ngara, że u świętego Tomasza Kościół jest wszędzie tam, gdzie jest mowa o powrocie 

człowieka do Boga. Natomiast teologicznym miejscem poszukiwań dla ojca Klimczaka 

była doktryna świętego Tomasza o posłaniach Osób Bożych w czasie, z której wypły-

wają dwa inne podstawowe aspekty tomaszowej refleksji o Kościele, jakimi zdaniem 

prelegenta są rola sakramentu Eucharystii oraz kwestia głoszenia Słowa. Wokół tych 

                                                           
605 Artykuł pod takim samym tytułem został opublikowany w kwartalniku Studia Bobolanum 3(2015),  

Wydawnictwo Rhetos, s. 23-38. 
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trzech punktów został przedstawiony referat. Mówiąc o teologii posłań Osób Bo-

żych,przedmówca podkreślił jej eklezjologiczny charakter. Powstanie Kościoła powią-

zał on z działaniem Trójcy Świętej w czasie, czyli posłaniem widzialnym w postaci 

wcielenia Syna Bożego i posłań Ducha Świętego opisanych w Nowym Testamencie 

oraz posłaniem niewidzialnym - zamieszkaniem Osób Bożych w sercu człowieka. Ko-

ściół powstał, bo Syn Boży stał się człowiekiem, a sakramenty są owocem zbawczego 

życia i cierpienia Chrystusa, a dokonują się mocą Ducha Świętego. Podkreślając rolę 

sakramentów jako podstawowego miejsca udzielania łaski, ojciec Klimczak stwierdził, 

że dla świętego Tomasza pierwszym adresatem łaski i jednocześnie pierwszym jej 

udzielającym jest Chrystus. Ojciec zwrócił uwagę na fakt, że człowieczeństwo Chrystu-

sa nie jest jedynie kanałem dla łaski lecz stanowi jej aktywny, wolny i rozumny instru-

ment. Za pośrednictwem świętego człowieczeństwa Chrystusa ludzkość otrzymuje no-

we życie, które poprzez Kościół jest udziałem w życiu Trójcy Świętej. To nowe życie 

ludzkości jest życiem wiary, która bierze się ze słuchania, w związku z czym głoszenie 

Słowa jest trzecim po człowieczeństwie Chrystusa i sakramentach, miejscem udzielania 

się łaski. Podsumowując temat genezy Kościoła u świętego Tomasza, ojciec Klimczak 

podkreślił, że nie można umiejscowić powstania Kościoła w jakimś jednym momencie 

historycznym i nie można także pomijać wiary ojców Starego Testamentu ani ukieru-

nkowanej ku dobru wiary tych, którzy nie znali Izraela. 

2. Wystąpienie o. dr Marka Blazy SJ - "Trynitarno-eucharystyczno-

episkopalna geneza Kościoła w teologii bizantyjskiej"606 

Referat o. Marka Blazy był rozszerzeniem głównego tematu debaty, ponieważ preze-

ntował genezę Kościoła w ujęciu teologii prawosławnej, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na charakterystyczne elementy różniące ją od teologii katolickiej. W odniesieniu 

do teologii trynitarnej ojciec Blaza wyjaśnił na wstępie odmienne punkty wyjścia dla 

teologicznego sposobu myślenia na wschodzie i zachodzie: od trzech Osób Boskich do 

jednej natury (wschód) i od jednej natury Boga do trzech Osób (zachód). Mówiąc 

o trynitarnej genezie Kościoła w teologii wschodniej prelegent wskazał na jej metahi-

storyczną naturę (tak jak liczba Osób Bożych jest metamatematyczna) oraz podkreślił 

szczególną rolę pneumatologii. Ponadto zaznaczył podstawową rolę Trójcy Świętej jako 

źródła zarówno dla Eucharystii jak i dla zgromadzonej wokół biskupa wspólnoty Ko-

ścioła, która na wschodzie funkcjonuje głównie w swoim podstawowym, lokalnym 

wymiarze. Zdaniem ojca Blazy w teologii prawosławnej można nawet mówić o utożsa-

mieniu Eucharystii i Kościoła ją sprawującego, a szczególnie Kościoła na poziomie 

lokalnym.  Jednocześnie w swojej konferencji pokazał, że w początkowym okresie Ko-

ściół w teologii prawosławnej był rzeczywistością tak oczywistą, że nie pisano o nim 

traktatów ani nie zajmowano się eklezjologią. Związek Kościoła z wcieleniem Chrystu-

sa w teologii prawosławnej wyraża się zdaniem ojca Blazy w jego teandrycznej naturze, 

                                                           
606  Artykuł pod tytułem "Trynitarno-eucharystyczno-episkopalna geneza Kościoła w teologii 

bizantyjskiej" został opublikowany w kwartalniku Studia Bobolanum 3 (2015), s.39-60. 
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która ma swój pierwowzór w bogoczłowieczeństwie Chrystusa. Natomiast przedstawia-

jąc episkopalną genezę Kościoła ojciec oparł się na poglądach Paula Evdokimova i jego 

interpretacji funkcjonujących w prawosławiu przekonań: "Kościół jest w biskupie" (bi-

skup posiada charyzmatyczną zdolność reprezentowania swojej wspólnoty) oraz "bi-

skup jest w Kościele" (władza biskupa nie jest nigdy personalna i nie może on przema-

wiać w swoim imieniu lecz wyłącznie w imieniu Kościoła).  Wynika z tego odmienne 

niż w kościele Katolickim traktowanie biskupa odłączonego od wspólnoty euchary-

stycznej, który nie może nauczać, zarządzać ani sprawować żadnych sakramentów, po-

nieważ jego funkcja bez jedności z Kościołem zwyczajnie ustaje i jest pozbawiona swo-

jej treści.    

3. Wystąpienie o. dr Wiesława Szymony OP - "Geneza eucharystycznego 

wymiaru Kościoła w eklezjologii Josepha Ratzingera"607 

W pierwszych słowach swojego referatu o. Wiesław Szymona określił Józefa Ratzinge-

ra jako teologa o bardzo szerokich zainteresowaniach, w których jednak różnorodne 

kwestie eklezjologiczne zajmują najwięcej miejsca i mają największe znaczenie. 

Stwierdzenie to ojciec podparł swoim autorytetem tłumacza Dzieł Wszystkich Ratzi-

ngera. Charakteryzując eklezjologię Józefa Ratzingera, ojciec Szymona podkreślił jej 

trzy główne cechy: charakter biblijny (wyrażający się w szerokim wykorzystaniu pism 

Starego Testamentu i znajomości aktualnych problemów egzegetycznych), chrystocen-

tryzm i zakorzenienie w tradycji Ojców Kościoła. Natomiast fundamentalnym proble-

mem, któremu ojciec Szymona poświęcił swój referat był eucharystyczny wymiar ekle-

zjologii Józefa Ratzingera wyrażający się w pytaniu skąd, od kiedy i dlaczego eklezjo-

logia Ratzingera stała się eucharystyczna. Odpowiedzi na tak postawione pytanie prele-

gent poszukiwał już w najwcześniejszym okresie teologicznego rozwoju myśli Ratzi-

ngera, analizując wpływy jego profesora Gottlieba Söhngena oraz pracę doktorską Ra-

tzingera na temat "Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele"608. W przeci-

wieństwie do swojego profesora, młody Józef Ratzinger uważał, że Kościół u świętego 

Augustyna nie jest rozprzestrzenionym na cały świat ludem Bożym lecz Ciałem Chry-

stusowym. Ojciec Szymona źródła eucharystycznej eklezjologii Ratzingera wyprowa-

dza więc od jego zainteresowania pismami świętego Augustyna, a także widzi jej 

ugruntowanie w teologii św. Pawła i Ojców Kościoła, dla których pawłowy tekst 

z Pierwszego Listu do Koryntian o kielichu błogosławieństwa był zawsze tekstem po-

dstawowym (1 Kor 10,16).  Zdaniem ojca Szymony, ważną rolę w myśleniu Ratzingera 

o eklezjologicznym wymiarze Eucharystii pełni także stwierdzenie Wilhelma de St. 

Thierry: "Corpus Christi manducare nihil aliud est quam corpus Christi effici”609. Na 

zakończenie swojego referatu ojciec Szymona omówił jeszcze tematy, przy których 

Józef Ratzinger porusza wymiar eucharystyczny Kościoła. Były to: Kościół jako Lud 

                                                           
607 Artykuł pod takim samym tytułem został opublikowany w kwartalniku Studia Bobolanum 3 (2015), 

s. 61-76. 
608 J. Ratzinger, Opera Omnia, t.1,  Wydawnictwo KUL, 2014 
609 J. Ratzinger, Lud i Dom Boży w nauceśw. Augustyna o Kościele, s. 609. 
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Boży, Kościół jako wspólnota wierzących (communio), Kościół głoszący Słowo Chry-

stusa, Eucharystia jako ofiara, Zesłanie Ducha Świętego, kult adoracyjny, relacja Eu-

charystii do życia chrześcijańskiego. Podsumowaniem referatu była refleksja dotycząca 

prostego i konkretnego wyrazu przynależności do Kościoła jakim według Józefa Ra-

tzingera jest dla katolika obowiązek niedzielnej Mszy Świętej.      

4. Wystąpienie o. dr Mateusza Przanowskiego OP - "Tajemnica Kościoła 

w ujęciu św. Henri Newmana"610 

Referat poświęcony był aktualności myśli kardynała Newmana, który przewidział na-

dejście liberalnego ruchu przeciwko religii, stanowiącego  atrakcję szczególnie dla 

wszystkich wykształconych chrześcijan. W swoim wystąpieniu ojciec Przanowski oparł 

się głównie na obszernym, liczącym około 2000 stron zbiorze kazań611 kardynała Ne-

wmana. Zachęcając do ich lektury, ojciec w swoim przemówieniu przedstawił obraz 

liberalnego sposobu myślenia, który został w nich zarysowany przez kardynała Ne-

wmana. Podstawowym błędem liberalizmu było według Newmana uzurpatorskie po-

jmowanie wolności przeciwstawione posłuszeństwu wiary. Z tego głównego założenia 

można wywieść zdaniem Newmana wszystkie charakterystyczne dla liberalizmu poglą-

dy, które ojciec Przanowski sprowadził do sześciu najważniejszych zasad. Na pie-

rwszym miejscu prelegent wymienił zasadę antydogmatyczną polegającą na negowaniu 

prawd absolutnych w religii. Druga zasada to zasada racjonalistyczna, zakładająca, że 

należy przyjmować tylko te prawdy, które się rozumie i na które istnieją dowody. Trze-

cia wymieniona zasada, to zasada osądu indywidualnego, która neguje każdy ziemski 

autorytet, który przeszkadzałby indywidualnej woli człowieka w rozumowaniu i ocenie 

np. treści biblijnych. W następnej kolejności ojciec Przanowski wymienił zasadę anty-

sakramentalną sprowadzającą się do poglądu, że nie można czegoś niewidzialnego 

osiągnąć przy pomocy czegoś widzialnego. Zasadę niesienia pociechy autor konferencji 

opisał jako podkreślanie wyłącznie tych cech religii, które niosą pocieszenie z równo-

czesnym pomijaniem tych twierdzeń Objawienia, w których Bóg przedstawiony jest 

jako budzący bojaźń. Ostatnią przedstawioną zasadą była zasada postępu, zgodnie 

z którą ludzkość stoi aktualnie na wyższym poziomie moralnym niż kiedyś i w związku 

z tym, to co było konieczne we wcześniejszych epokach (np. kapłaństwo), nie jest już 

potrzebne aktualnie i może być zniesione. Swoje wystąpienie ojciec Przanowski zakoń-

czył przykładami konkretnych argumentów ilustrujących wszystkie przytoczone zasady 

liberalizmu.  

                                                           
610 Artykuł pod tytułem Antyliberalne wątki w eklezjologii kazań bł. Johna Henry’ego Newmana został 

opublikowany w kwartalniku Studia Bobolanum 3 (2015), s. 77-94. 
611 J. H. Newman, Parochial and Plain Sermons, Ignatius Press, San Francisco 1987. 
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5. Wystąpienie o. dr hab. Dariusza Gardockiego SJ - "Kościół ubogi i dla ubo-

gich jako wyzwanie i zadanie stojące przed Kościołem dzisiaj"612 

Bezpośrednią inspiracją referatu ojca Dariusza Gardockiego było wyznanie Papieża  

Franciszka (papieża wywodzącego się z Ameryki Łacińskiej - kolebki teologii wyzwo-

lenia) podczas jego pierwszego spotkania z dziennikarzami: "Pragnę Kościoła ubogiego 

dla ubogich". W swoim wystąpieniu postanowił potraktować słowa Ojca Świętego jako 

wyzwanie dla Kościoła, a przedtem spróbować odpowiedzieć na pytanie, co właściwie 

oznacza sformułowanie "Kościół ubogi dla ubogich". Zaznaczył przedtem, że problem 

ubóstwa i Kościoła ubogiego był poruszany już przez papieży, którzy poprzedzali obec-

nego Ojca Świętego, lecz nigdy wcześniej nie był on tak dobitnie wyartykułowany. Re-

ferat ojca Gardockiego był skoncentrowany na trzech głównych problemach. Pie-

rwszym z nich była relacja Jezusa do ubogich, drugi dotyczył opcji preferencyjnej na 

rzecz ubogich, a trzeci samarytańskiego wymiaru misji Kościoła. W części wstępnej 

prelegent opisał główne teologiczne założenia Kościoła ubogiego dla ubogich, nadając 

im charakter teo- i chrystocentryczny, a także podkreślając wagę wartości osoby lu-

dzkiej i kultury solidarności. Kościół ubogi dla ubogich to zdaniem ojca Gardockiego 

taki Kościół, który troszczy się o ubogich, uznaje się za Kościół ubogich, żyje i wciela 

w życie opcję preferencyjną na rzecz ubogich, Kościół, który otwiera się na nowe formy 

ubóstwa pojawiające się na świecie, Kościół wychodzący poza siebie, do miejsc, 

w których żyją ubodzy. Relacja Kościoła do ubogich powinna wynikać z naśladowania 

i kontynuacji misji jego założyciela - Jezusa utożsamionego z Samarytaninem z ewan-

gelicznej przypowieści. Wymiar samarytański w misji Kościoła powinien zdaniem ojca 

wyrażać się w postawie otwartego miłosierdzia względem ludzi wykluczonych, leżą-

cych przy drodze. Miłosierdzie nie może ograniczać się  jedynie do współczucia, lecz 

mieć wyraz w konkretnej, czynnej i wielkodusznej miłości, która jest przede wszystkim 

służbą, dźwigającą siłą, rozgrzewającą serca i leczącą rany. Cierpiące oblicza ubogich, 

tych, którzy są najbardziej wykluczeni i pozbawieni opieki duchowej ojciec Gardocki 

nazwał realnym obliczem cierpiącego Chrystusa. Kościół ubogi dla ubogich to także 

taki Kościół, w którym ubodzy czują się jak w domu, a wymóg zaangażowania się na 

ich rzecz jest dla pozostałych członków Kościoła szansą na wyjście z indywidualizmu 

i budowanie komunii. Podkreślając znaczenie zaangażowania się Kościoła w opcję pre-

ferencyjną na rzecz ubogich, ojciec Gardocki zwrócił jednocześnie uwagę na zachowa-

nie właściwej relacji między preferencją a powszechnością w służbie i bezinteresownej 

miłości.       

6. Wystąpienie Rektora o. dr hab. Zbigniewa Kubackiego SJ - "Kościół jako 

powszechny sakrament zbawienia" 

Swój referat ojciec Kubacki poświęcił problemowi relacji pomiędzy Kościołem a zba-

wieniem czyli rozumieniu zbawczej roli Kościoła. Podstawowym oparciem dla przed-

                                                           
612 Artykuł pod takim samym tytułem ukazał się w kwartalniku Studia Bobolanum 3 (2015), s. 5-22. 
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stawionych poglądów była pochodząca z 2000 roku Deklaracja Kongregacji Nauki 

i Wiary Dominus Iesus "O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Ko-

ścioła". W pierwszej kolejności ojciec Rektor przedstawił historię interpretacji aksjoma-

tu "Extra Ecclesiam nulla salus", zwracając szczególną uwagę na możliwość zbawienia 

sprawiedliwych z okresu przed Chrystusem (Ecclesia ab Abel), którym można przypi-

sać wiarę implicite w Jezusa Chrystusa. Omawiając okres po przyjściu Chrystusa, 

w którym możemy już mówić o chrzcie i wierze wyraźnej, prelegent zarysował stop-

niowe zmiany w interpretacji aksjomatu, począwszy od kryzysu jansenistycznego 

w XVIII wieku, kiedy błędnie uważano, że poza Kościołem nie jest udzielana żadna 

łaska, a ludzie, którzy nie zostali ochrzczeni albo tego wyraźnie nie pragnęli, pozostają 

potępieni. Podsumowując wiek XIX, ojciec Kubacki przypomniał mowę Singulari qua-

dam Piusa IX, w której pojawia się nowe ujęcie problemu "nieznajomości nie do prze-

zwyciężenia" lub tych co znajdują się w "niepokonanej nieświadomości". Przechodząc 

do czasów nam bliższych prelegent wspomniał ekskluzywistyczną interpretację aksjo-

matu podtrzymywaną w latach 40-tych ubiegłego stulecia przez amerykańskiego teolo-

ga L. Feeney'a, która została odrzucona przez Święte Oficjum w 1949 roku. Spośród 

współczesnych interpretatorów formuły "Extra ecclesiam nulla salus", ojciec Kubacki 

wymienił B. Sesboüé (nie "poza" Kościołem ale "bez" Kościoła), H. de Lubaca (zba-

wienie "przez" Kościół) oraz Y. Congara ( "ze względu na Kościół"). To właśnie C-

ongar zaczął jeszcze przed Soborem Watykańskim II mówić o Kościele jako o sakra-

mencie. Ojciec Kubacki zwrócił jeszcze uwagę na to, co należy rozumieć pod pojęciem 

"Kościół", precyzując pojęcia Kościoła pielgrzymującego, elementów Kościoła, Ko-

ścioła urzeczywistnionego w sposób niedoskonały. Podsumowując swój referat, ojciec 

Kubacki stwierdził, że Kościół pielgrzymujący i niebieski jest przyczyną celową wsze-

lkiego stworzenia i zbawienia.     

7. Dyskusja panelowa 

W debacie nad rozumieniem doktryny katolickiej dotyczącej Kościoła nie mogło za-

braknąć dyskusji panelowej. Została ona podzielona na dwie części. W pierwszej z nich 

wzięli udział wyłącznie prelegenci dzieląc się swoimi wnioskami i przemyśleniami. 

Natomiast w drugą część dyskusji włączeni zostali wszyscy uczestnicy konferencji, 

którzy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom. Debatę rozpoczął ojciec Prza-

nowski od postawienia wszystkim nurtującego go pytania, w jaki właściwie sposób 

wspólnota Kościoła ma być odbiciem Trójcy Świętej. Ojciec Blaza odpowiedział z pe-

rspektywy napięć trydeizm-modalizm w teologii prawosławnej podkreślając, że kościo-

ły lokalne powinny być współistotne, a biskup nie może sprawować władzy w Kościele 

na zasadzie "watażki". Natomiast ojciec Szymona zwrócił uwagę na wzorcowy dla Ko-

ścioła charakter Trójcy Świętej jako wspólnoty w poznaniu miłości i prawdy. Ojciec 

Przanowski uzupełnił, że każdy z nas jest obrazem Trójcy Świętej i właśnie z tego po-

wodu jest zdolny do wchodzenia w relacje z innymi. Ojciec Kubacki położył nacisk na 

fundamentalną rolę Eucharystii w Kościele oraz wprowadził do dyskusji temat istnienia 

Kościoła w czasach poprzedzających przyjście Chrystusa. Natomiast ojciec Klimczak 
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zgłosił zastrzeżenie do twierdzenia, że w czasach ecclesia Judeorum wszystko istniało 

"in figura": według niego takie twierdzenia są za mocne i mogą prowadzić do relatywi-

zacji zarówno Kościoła jak i samej osoby Chrystusa. Ojciec Szymona także domagał się 

bardziej precyzyjnego określenia rzeczywistości Kościoła Abla, skoro w tamtym czasie 

nie można mówić ani o istnieniu Eucharystii ani o istnieniu innych właściwych dla Ko-

ścioła rzeczywistości, takich jak np. prymat. Przedstawiając swój stosunek do porusza-

nych problemów ojciec Blaza przypomniał najpierw, że w teologii wschodniej każdy 

prorok Starego Testamentu ma swoje święto, wspomina się także Hioba. Następnie pró-

bował powiązać rzeczywistość Kościoła z istnieniem kapłaństwa w Starym Testame-

ncie, dostrzegając w Enoszu pierwszego kapłana protokościoła, ponieważ od jego czasu 

zaczęto przyzywać Imienia Pana (epiklesis ad Enos - Rdz 4, 26). Po za tym ojciec Blaza 

wskazał na specyficzne dla teologii wschodniej pojmowanie czasu, które może być po-

mocne w podejściu do tajemnicy Kościoła, a mianowicie do tego, że w anaforach trady-

cji wschodniej wspomina się przyjście Chrystusa, które ma dopiero nastąpić. W nawią-

zaniu do tego problemu ojciec Szymona mówił o przemijalności Kościoła, jego rozwoju 

i pełni, o której wspominał wcześniej także ojciec Klimczak. 

Druga część dyskusji panelowej była zdominowana przez aktualne problemy z życia 

Kościoła związane z ubóstwem i ideologią liberalizmu. Zastanawiano się wspólnie dla-

czego w ujęciu kościoła samarytańskiego pomijany jest problem współczesnych zbó-

jców, których działania są przyczyną ubóstwa. Ojciec Gardocki dowodził, że najwa-

żniejsze jest to, żeby zająć się poturbowanymi, ponieważ to oni najpilniej potrzebują 

pomocy. Podkreślił także, że pomimo tego, że współczesna teologia wyzwolenia odże-

gnuje się od używania przemocy, to jednak zakłada odniesienie się do tych, którzy nie 

realizują opcji preferencyjnej na rzecz ubogich i zaangażowanie się w walkę na rzecz 

sprawiedliwości, która jest przecież też walką z uciskającymi. Dla ojca Szymony bar-

dziej podstawowa była konieczność dokładnego zdefiniowania biblijnego określenia 

ubogiego, tak by nie przekreślać przy tym bogatych. Na przykładzie sprawiedliwego 

i bogatego Hioba ojciec Szymona postulował o ostrożność w dokonywaniu uproszczo-

nego podziału na bogatych i biednych. Kontynuując ten problem, ojciec Przanowski 

zwrócił uwagę na paradoks: dlaczego mamy wyciągać ubogich z biedy, skoro są oni dla 

wszystkich wzorem życia w bliskości z Bogiem? Ojciec Gardocki uznał trudność poka-

zaną przez ojca Przanowskiego ale zaproponował aby postarać się jednak zrozumieć to, 

co Papież Franciszek chce nam wszystkim jako chrześcijanom powiedzieć poprzez tak 

dobitne akcentowanie kwestii ubóstwa w Kościele. Natomiast pani Zuzanna Radzik 

dostrzegła problem instrumentalnego traktowania ubogich w Kościele i w związku 

z tym postawiła pytanie czy jesteśmy zdolni jako teologowie akademiccy usłyszeć głos 

teologii uprawianej przez ubogich, a szczególnie ubogich kobiet - teolożek feministycz-

nych. Ojciec Kubacki stwierdził, że każda ciekawa teologia, niezależnie od tego, przez 

kogo jest tworzona, zasługuje na to, żeby ją studiować. W tym samym duchu wypowie-

dział się ojciec Gardocki starając się o poszerzenie perspektywy teologii feministycznej 

o każdą inną teologię kontekstualną, która powinna być uprawiana ze szczególną dbało-

ścią o odczytywanie znaków czasu i ich interpretację w świetle Ewangelii, tak jak to 



211 

 

DOROTA PLISZKA 

 

zaleca Gaudium et spes. Ostatnim tematem poruszanym podczas dyskusji panelowej był 

problem aktualności poglądów kardynała Newmana, który wprowadziła także pani Zu-

zanna Radzik. Ustosunkowując się do problemu ojciec Przanowski zwrócił uwagę na 

przenikanie prądów liberalnych do wnętrza Kościoła. Przestrzegł także przed możliwo-

ścią zagubienia istoty chrześcijaństwa, utraty rdzenia wiary i stopniową utratą sił wita-

lnych na skutek kierowania się liberalizmem w Kościele. 
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NOTA O AUTORACH 
 

ks. mgr lic. Piotr Kodym  

– jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, wyświęconym w 2010 roku. Ukończył 

studia magisterskie (specjalizacja teologia fundamentalna) oraz studium doktoranckie 

(specjalizacja teologia dogmatyczna) na Papieskim Wydziale Teologicznym 

w Warszawie. Interesuje się religioznawstwem, problematyką sekt i nowych ruchów 

religijnych oraz teologią fundamentalną. Jest członkiem kapłańskiego klubu 

motocyklowego „God's Guards”. 

 

dr n. hum. Alina Wóycicka  

– jest magistrem lic. teologii pastoralnej Papieski Wydziału Teologicznego – 

Bobolanum (Teologia pastoralna), jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim (psychologia), jest doktorem nauk humanistycznych oraz psychologiem 

klinicznym (spec. I st.). Autorka artykułu jest psychologiem i teologiem, w zakresie jej 

zainteresowań leży przede wszystkim rola i działalność zorganizowanych grup laikatów 

w kościele teraz i w przeszłości. 

 

ks. mgr lic. Bartosz Kuczmarski  

– jest kapłanem archidiecezji warszawskiej, ukończył w 2008 roku studia teologiczne na 

Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego pracą magisterską pod kierunkiem o.prof. 

Jacka Salija pt. Teologia Logosu w nauczaniu Josepha Ratzingera. W 2011 roku uzyskał 

licencjat teolgiczny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Odbył 

formację w Wyższym Metropolitalnym Seminarium w Warszawie w latach 2009-2014. 

W roku 2014 przyjął święcenia kapłańskie. Interesuje się szczególnie kinem (również 

pod kątem teologicznym) 

Bielańskie Studia Teologiczne 

1/2015, s. 213-216 

 



214 PIOTR KODYM 

 

NOTA O AUTORACH 

 

mgr lic. Marcin Walczak 

– studiował na Wydziale Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym 

jest również doktorantem, jest autorem publikacji: „Teologia sekularyzacji i teologia 

post-sekularyzacji. Propozycje Harveya Coxa” wydanej w Teologia w Polsce 8,2 (2014) 

oraz „Potencjalna bezżenność chrześcijanina jako znak zwycięstwa nad bożkiem 

seksualności. Refleksje teologiczne” wydanej w Teologia w Polsce 9,2 (2015). 

Interesuje się Chrystologią, historią dogmatu, sekularyzacją oraz teologią Paula Tillicha. 

 

ks. dr Łukasz Czubla  

– ukończył jednolite studia magisterskie – teologia ogólna, PWTW w Warszawie, 

jednolite studia magisterskie – stosunki międzynarodowe ISM UW, studia doktoranckie 

– WDiNP UW, jest magistrem teologii, stosunków międzynarodowych ze specjalnością 

dyplomacja współczesna, jest doktorem nauk politycznych z zakresu stosunki 

międzynarodowe, w latach 2008-2012 doktorant WDiNP, interesuje się teologią 

dogmatyczną; chrystologią Karla Rahnera, Hansa Ursa von Blathasara, teologią 

dogmatyczną niemiecką XX wieku, teologią samoświadomości Chrystusa, filozofią 

współczesną; antropologią teologiczną, filozofią dialogu, filozofią dramatu, filozofią 

egzystencjalizmu niemieckiego, polemiką filozoficzno – teologiczną w ramach szkoły 

transcendentalnej. 

 

mgr Dorota Pliszka 

– z zawodu muzyk, pracuje w szkole muzycznej jako nauczyciel wiolonczeli. W 2014 

roku ukończyła studia teologiczne na PWTW Bobolanum pracą magisterską napisaną 

pod kierunkiem o. dr hab. Z. Kubackiego: "Verbum abbreviatum (Rz 9,28) jako miejsce 

spotkania Tradycji Izraela i Kościoła w chrześcijańskiej teologii judaizmu Pierre’a Len-

hardtands". Interesuje się także liturgią kościoła syryjskiego. Mieszka w Ostrołęce. 

 

mgr lic. Justyna Kwiatkowska- Kornatko  

– jest żoną, matką dwóch studiujących córek oraz nauczycielem religii w ZSO 

w Sochaczewie. Studia magisterskie ukończyła na Papieskim Wydziale Teologicznym, 

Sekcja św. Jana Chrzciciela (specjalizacja katechetyka) pracą napisaną pod kierunkiem 

o. dra Marka Kotyńskiego: Być kobietą. Duchowość kobiety w świetle życia i naucza-

nia Edyty Stein. Obecnie jest doktorantem i redaktorem językowym Bielańskich Stu-

diów Teologicznych na PWTW. Interesuje się teologią duchowości, antropologią 

w ujęciu Edyty Stein i św. Jana Pawła II oraz sztuką teatralną i filmową. 
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o. mgr lic. Krzysztof Trębski MI  

– kapłan Zakonu Kamilianów, od ponad 15 lat sprawuje posługę poza terenem Polski 

(Słowacja, Włochy). Obecnie jest rektorem Sanktuarium Św. Kamila w Bucchianico 

(Włochy) oraz doktorantem na Instituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria 

„Camillianum” (Pontificia Università Lateanense), gdzie zajmuje się towarzyszeniem 

duszpasterskim i duszpasterstwem służby zdrowia. 

 

mgr lic. Jacek Radzikowski  

– jest studentem trzeciego roku studiów doktoranckich na Papieskim Wydziale Teolo-

gicznym w Warszawie. Od 19 lat pracuje jako nauczyciel religii. Prowadzi kursy 

przedmałżeńskie. Jest również doradcą życia rodzinnego w Archidiecezji Łódzkiej 

i Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej. W swoich naukowych zainteresowa-

niach koncentruje się na zagadnieniach: Kościół a polityka, relacje Kościół – państwo, 

polityczne zaangażowanie katolików świeckich, społeczna nauka Kościoła. 

 

ks. mgr lic. Krystian Strycharski 

- jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, wyświęconym w 2012 roku. Ukończył 

studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek resocjalizacja) oraz 

studia magisterskie (specjalizacja teologia dogmatyczna) oraz studium doktoranckie 

(specjalizacja teologia dogmatyczna) na Papieskim Wydziale Teologicznym. Interesuje 

sie pneumatologią oraz demonologią i współczesnymi zagrożeniami duchowymi.  

 

ks. mgr Mateusz Wyrzykowski 

- jest prezbiterem Archidiecezji Warszawskiej. Wyższe Metropolitalne Seminarum Du-

chowne w Warszawie i studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym ukoń-

czył w roku 2014. Pracę Magisterską, w której podjął temat soteriologii św. Tomasza 

z Akwinu, napisał na seminarium naukowym z dogmatyki pod kierunkiem ks. dra 

Krzysztofa Szwarca. Obecnie rozpoczął studia doktoranckie w „Instytucie Nauk Biblij-

nych” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

 

ks. mgr lic. Dariusz Dąbrowski 

- jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 

2006 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Pracę magisterską obronił na Papieskim Wy-

dziale Teologicznym w Warszawie z teologii dogmatycznej. W 2015 roku otrzymał 

tytuł licencjata z teologii dogmatrycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcja 

św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obecnie jest wikariuszem w parafii pw. Św. Ignace-

go z Loyoli w Warszawie. 
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dk. mgr lic. Michał Jasiński  

– diec. Odesko – Symferopolska (Ukraina), magister Teologii w dziedzinie Historii 

Kościoła (2013), Licencjat z Teologii Pastoralnej (2015). Od roku 2010 członek 

zwyczajny Polskiego Towarzystwa Historycznego. W swych badaniach zajmuje się 

szeroko pojętymi, początkami Kościoła Katolickiego w byłych Prusach Wschodnich, 

oraz religijnością i wierzeniami Mazurów. Autor książek: "Święty Brunon wpisany 

w historię miasta Giżycko" oraz "Krechowiecka matka", a także artykułów 

poświęconych postaci Świętego Brunona z Kwerfurtu. 

 

mgr Robert Bińkowski  

– ukończył chemię na Politechnice Radomskiej. Mieszka i pracuje w Piasecznie pod 

Warszawą. Prowadzi własną firmę w branży budowlanej i nieruchomości. Jest 

nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. w parafii św. Anny w Piasecznie. Obecnie jest 

studentem PWTW na piątym roku. Interesuje się teologią, życiem Kościoła i turystyką. 

 

br. mgr lic Janusz Robionek FSC  

– jest bratem zakonnym w Zgromadzeniu Braci Szkół Chrześcijańskich, ukończył 

studia magisterskie z teologii ogólnej na Uniwersytecie Szczecińskim, pracował w 

szkołach prowadzonych przez zgromadzenie w Wiedniu i Madrycie, w roku 2009 

obronił pracę licencjacką na Universidad Pontificia de Salamnca. Jest doktorantem 

i redaktorem obszarowym Bielańskich Studiów Teologicznych na PWTW. Obecnie jest 

Dyrektorem Szkół im. Św. Jana de La Salle w Gdańsku, interesuje się językami obcymi.



 

 

 


